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Muncitori,, tehnicieni și ingineri decorați 
cu Ordinul Muncii cu prilejul Zilei minerului

Prin decretul nr. 426 din 
2 august 1963 al Consiliu
lui de Stat al R. P. R. au 
fost decorați cu ORDINUL 
MUNCII următorii munci
tori, tehnicieni și ingineri 
din cadrul exploatărilor 
miniere și de la alte u- 
nități aparținînd C.C.V.J.
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Mineri evidential 
in întrecerea socialistă

In țara noastră a devenit o tra
diție sărbătorirea in iiecare an a 
Zilei minerului, zi închinată acelora 
care prîntr-o muncă plină de ab

negație și eroism smulg din adin- 
curiie subsolului combustibilul, mine- 
reurile și alte materii prime nece

sare industriei noastre socialiste.
Sărbătoriea Zilei minerului repre

zintă o înaltă prețuire din partea 
partidului și guvernului, a întregu
lui popor, a muncii grele, dar fru
moase, pe care muncitorii, ingine
rii și tehnicienii din toate bazinele 
miniere ale țării o desfășoară în 
neobosita lor activitate de zi cu zi. 

Prețuirea, stima și dragostea cu 
care sînt înconjurați astăzi minerii 
din patria noastră, viața nouă, 
demnă și îmbelșugată pe care ei o 
trăiesc, sînt rodul politicii înțelep 
te și consecvente a partidului nos
tru, de industrializare socialistă 
a țării și valorificare rațională a 
bogățiilor ei în interesul ridicării 
bunăstării întregului popor, sînt ex
presia grijii părintești a partidului 
față de mineri.

Faptul că pe harta patriei noas
tre au apărut în anii puterii popu
lare noi centre miniere cum sînt 
Uricaniul, Deva și altele din regiu
nea noastră, că modernizarea și me
canizarea industriei extractive ține 
pasul cu progresul tehnic neîntre
rupt al industriei socialiste, că ora
șele și așezărije miniere ca Lupe- 
niul. Vulcanul, Petroșaniul și altele 
se reconstruiesc din temelii, că mi
nerii sînt în primele rînduri ale

Adunări festive
Ieri după-amiază, în sala clubului 

C.C.V.J. din Petroșani a avut loc 
adunarea festivă consacrată sărbă
toririi Zilei minerului.

Cu acest prilej, tovarășul Lazăr 
David, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani a 
vorbit despre semnificația sărbăto
ririi Zilei minerului, despre succe
sele obținute de minerii Văii Jiu
lui în lupta pentru sporirea pro
ducției de cărbune.

După expunerea tov. Lazăr Da
vid, a luat cuvîntul tov. Traian 
Blaj, președintele Sfatului popular 
al orașului Petroșani, care a dat ci
tire decretului Consiliului de Stat 
al R.P.R. prin care a fost conferit 
unui număr de 147 de muncitori 
minieri, ingineri și tehnicieni din 
cadrul unităților C.C.V.J. ordine și1 
medalii pentru merite deosebite în 
lupta pentru sporirea producției dei 
cărbune.

Adunări festive asemănătoare, în-i 
chinate tradiționalei sărbători aul 
avut loc ieri după-amiază și în| 
celelalte localități ale Văii Jiului.

de 
a 

strălucesc
Republicii

clasei muncitoare ca nivel 
salarizare, iar pe piepturile 
sute și mii de mineri 
ordine și medalii ale
Populare Romine, reprezintă dovezi 
ale acestei griji și prețuiri.

Tot ce s-a făcut pentru mineri 
în anii puterii populare — locuințele 
confortabile, salarizarea îmbunătă

țită, asigurarea unei bătrînețe lip
site de griji, ușurarea muncii lor 

prin introducerea tehnicii noi — 
scoate puternic în evidență con

trastul izbitor dintre viața și mun
ca lor nouă, de astăzi și cea din 

trecut. In trecut, pe timpul regimu
lui burghezo-moșieresc, în Ioc de 
prețuire și stimă, minerii primeau 
..dreptul" de a muri de foame ca 
șomeri, în loc de locuințe ome
nești 
populate, în loc de un 
respunzător muncii lor 
gloanțe, 
1929, în 
ușureze 
și rîzna 
lungirea

Minerii patriei noastre și alături 
de ei și cei din Valea Jiului răspund 
înaltei prețuiri pe care le-o acordă 
partidul și guvernul, întregul po

por, prin fapte. Sub conducerea or
ganizațiilor de partid, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din unitățile 
C.C.V.J. au îndeplinit și depășit sar
cinile de plan și angajamentele 

luate în întrecerea socialistă la 
principalii indici și își manifestă 

hotărîrea fermă de a dezvolta con
tinuu aceste realizări.

De Ziua minerului, oamenii mun
cii din Valea Jiului felicită cu toa
tă căldura harnicii muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la exploată
rile noastre miniere, preparații și 
uzine din cadrul C.C.V.J și le urează 
noi succese în înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid.

în ioc de locuințe 
colonii insalubre și supra- 

saiariu co
de robi — 
în august 
care să le 

roaba

ca la Lupeni 
loc de utilaje 

cît de cît munca
de lemn, amenzi și pre-

duratei zilei de lucru.

LUPENI
Mihuț C. Pavel,

M. Șandor, Birtalan 
nedek, Stoîca M. 
Străuț T. Petru,
P. Niculai, Sepniczky V. 
Vilhelm, Ciuciu V. Andrei, 
Nelega E. loan.

LONEA
Curszky P. Francisc, Pe

tric T. Simion, Marioane
PREPARAȚIA LUPENI

Avramescu A. Liviu.
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Odă hărniciei minerilor
KOLOMAN.BARTHA

șef de brigadă mina
Dîlja

ONISQR NICOLAE . 
șef de brigadă mina.

Lupeni
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închisoare
încă nu-i uitată), 
năpastă
și furtuni

De Ziua voastră cu modesta-mi pană, 
In stih de foc, aș vrea să întocmesc 
O pagină din viața subterană 
Și-n jerbe de lumini să împletesc, 
Cununile de lauri dobîndite 
Din negrele adîncuri ce-și deschid 
Cărările tăiate în granite 
Prin grija ta, neobosit partid. 
Căci vremea ce s-a scurs necruțătoare 
Peste copilăria-mi sbuciumată, 
Cu foame, cu bătăi, cu 
S-a dus demult, (dar 
Trecură anii grei ca o 
Cu volbure de gînduri
Cînd de sub munții detunați-în coastă 
Ieșea cu trudă, tona de cărbuni I 
Dar cînd sună de-a lungul văii marea, 
Chemarea de asalt hotărîtoare 
Voi cei dîntîi, ați înțeles chemarea 
Acestei ere noi, biruitoare! 
Prin zările aprinse aurora 
Purta misiva vremurilor noi 
Și-n interesul nostru, al tuturora 
Ați declarat cărbunilor război 1 
Porni atacul aprig în frontale 
Cu-nsuflețire și elan sporit 
Izbînzile-au fost scrise-n cincinale 
De 
Si 
In 
Au 
Cu
E ziua voastrăCu modesta pană 
Aș vrea în stih de ioc să ilustrez 
O pagină din munca subterană 
Avînd chezaș partidul nostru-crez I 
Pe drumul netezit de șesenale 
însuflețiți de gînduri optimiste 
Pășim azi ferm, neabătuți — din cale 
Spre viitoarele victorii comuniste I

I. SASĂREAN

cei mai buni fruntași din minerit I 
an de an al muncii voastre rod 
mii de trenuri alergînd grăbite, 
însemnat socialist izvod.
iabrici și uzine noi, zidite.
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GANTZ STEFAN 
șef de brigadă mina 

Vulcan

TÂNASE IOAN SCHNEIDER FRANCISC 
șef de brigadă mina șef de brigadă mina 

Pîtrila Aninoasa

șef
BURTEA NIȚÂ 

f de brigadă mina 
Uricani

ILIEȘ IOAN 
șef de brigadă mina 

Uricanj
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SZABO MARTIN, 
șef de brigadă mina 

Petrila

COSTEA IOAN, 
șef de brigadă mina 

Vulcan

DAVID IOAN 
șef de brigadă mina 

Aninoasa

PETRIC SIMION 
șef de brigadă mina 

Lonea

PETRE CONSTANTIN 
șef de brigadă mina 

Lupeni
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2 STEAGUL ROȘU

Cu deosebita însuflețire au muncit minerii din brigada lui Crețu Gheorghe de la mina Lonea pentru 
a întimpina ziua lor cu realizări din cele mai frumoase. Planul brigăzii a fost depășit în luna iulie cu 
800 tone de cărbune, iar in august minerul Crețu Gheorghe și ortacii săi extrag, de asemenea, zi de zi 
cărbune fn plus. IN CLIȘEU: Un schimb al acestei harnice brigăzi.

O cununi noi, /cuple noi, ui ață nouă
£ tirziu. Luminile s-au aprins de 

mult una cite una in apartamen
tele blocurilor și strălucesc in 
noapte asemenea miilor de licurici, 
întreaga Vale a Jiului, privită de 
ia înălțime, pare că se odihnește. 
Dar, e o impresie Înșelătoare. 
In subteran, ia preparații, 
centralele electrice, peste tot sim
fonia muncii iși face aurite acor
durile în noapte. Dar pentru a 
completa imaginea aceasta a Văii 
Jiului In noapte să ne deplasăm 
și la două cluburi. Și aici, ca șl in 
adincuri, munca e în toi. Seară de 
seară, ultimii licurici care se sting 
in geamuri sînt cei din sălile clu
burilor. Aici pot li intfinite grupuri 
de tineri entuziaști care, după ore
le de lucru in adincuri, vin să 
pregătească clipe plăcute pentru 
tovarășii lor de muncă. Sint mem
brii brigăzilor artistice de agitație. 
Ei vor să aducă pe scenă, așa cum 
este intitulat unul din programele 
brigă2ii artistice a clubului din 
Vulcan, „Oameni noi, fapte noi, 
viață nouă". Pentru că, asemenea 
oamenilor din adincuri care se pre
gătesc să scoată Ia suprafață sute 
ae tone de cărbune reste plan în 
semn de omagiu adus Sărbătorii 
minerilor, și membrii brigăzilor ar
tistice de agitație se pregătesc să 
redea prin mijloace artistice lupta 
pentru cărbune a urtuci’or lor, în
suflețirea și viafa nouă a minerilor. 
Astăzi, dragi mineri, e sărbătoare. 
Și-i prilej de cîntec și de joc 
Că ni-i munca dragă, înălțătoare, 
Ritmul vieții noi nu stă pe loc.

Așa își Începe programul brigada 
artistică de agit a)ie de la E. M. 
Aninoasa. Tinerii artiști amatori 
aninoseni, întrerup apoi secvențele 
filmului care oglindește prezentul 
și ne transportă, timp de cîteva 
minute, în trecut, in viafa și mun
ca minerilor cu ani în urmă cînd

; ÎN CASĂ N O U Ă\
J Noi, cei ce trudim
• în adincuriie pămin-
• tului pentru a-i zmul- 
Z ge comorile minera-
• le și a le pune în
• folosul patriei, ne bu-
• curăm de multă pre- 
« țuire. Exemple des- 
Z pre această prețuire 
J se pot da multe. Nu
• mai departe, condi- 
. {iile minunate de io- 
“ cult care ml s-au asi-
• gurat mie și familiei
• mele. Am primit io-
• cuință intr-unui din 
Z blocurile noi eons- 
Z tiuite anul acesta

pentru minerii din 
Z Lupeni.
Z Apartamentul meu
• din blocul F este 
J spațios șl frumos ca
• toate celelalte apar-
• tamente din blocu-
• 

rile noi ce se înalță 
în cartierele noi Vis- 
coza și Bărbăteni. 
Am camere luminoa
se, cu parchet pe 
jos, baie, Încălzire 
centrală. La iei sînt 
și apartamentele al
tor ortaci din briga
da în care lucrez ca 
Petre Constantin, 
Trușcă loan, Vlad 
Dumitru, Dragu Stan- 
cu și alții.

Ci nd ne-am mutat 
în casa nouă, ai mei 
s-au bucurat nespus 
de mult. Mi-au spus: 
„Șteiane munca ta 
este prețuită, sîntem 
minării de tine". Bu
curia familiei a lost 
și mai mare cînd am 
luat mobilă nouă. 
M-am luai după aJți

mizeria, sărăcia, șomajul și gloan
țele erau zestrea gloatei din adin
curi, tot ce le dăruia caracatița ca
pitalistă. Dar vremurile acestea au 
apus. Timpul nu se mai întoarce. 
Astăzi viata e tot mai frumoasă, 
mai plină de bucurii. Șj din nou 
artiștii aninoseni 'evin la prezent, 
redind fn antiteză cu trecutul via
ta nouă a minerilor, traiul îmbel
șugat versurile :
Hai acuma ca să vezi 
Să vezi, să te minunezi 
Mobilă, haine, covoare 
Radio și răcitoare 
C-a pățit soba necazul 
Că-i ia locul aragazul 
Sau să vezi mata la mare 

Mineri, stînd întinși la soare 
Unde-n urmă cu mulți ani 
Se-ntindeau cei barosani... sînt 
edificatoare in această privință.

Stăpîni pe (ara lor, oamenii mun
cii, sini recunoscători partidului 
pentru minunatele condiții de viață 
create. Și alături de ei și harnicii 
mineri ai Văii Jiului se străduiesc 
Să dea patriei cărbune cît mai 
mult și cit mai bun. Iată, de exem
plu, brigada artistică de agitație a 
clubului din Vulcan vorbind des
pre hărnicia minerilor de aici care 
au dat 5 956 tone cărbune cocsiii- 
cabil peste plan, îi enumera pe 
cei evidențiați. Printre acestea Să- 
bău și Aîdea Ioan de la sectorul 
T, Lebădă și îonuț Ioan de ia sec
torul 11, Negrescu, Bodea Emil și 
Pîtvu de la sectorul III și pe multi 
alții care au smuls adîncuriior căr
bune mult și de calitate. Pe toți 
aceștia, brigada îi cinstește și-j fe
licită in cupletul:
Cinste celor ce-au muncit

Și patriei au dăruit
Prin muncă dîrză, cu elan 
Cărbune de calitate peste plan 
Și-i cinstim și noi bădie 
Cu flori ți cu o melodie.

mineri care au cum- J 
parat mobilă nouă și J 
și-au aranjat frumos • 
și cu gust apatia- Z 
mentul în care s-au J 
mutat cum sînt, de J 
exemplu, Szigyarto * 
Gheorghe, Muntean î 
Constantin, Petre 1 
Constantin și mulți J 
alții.

Mutarea unei la- • 
milii de mineri în ca- î 
să nouă este azi un J 
eveniment cotidian. » 
Aceasta este doar o * 
mică părticică din î 
multele bucurii ale * 
vieții noi șj luminoase ♦ 
pe care minerii din î 
țara noastră o tră- Z 
iese prin grija parii- ; 
duiui. •

SZABO ȘTEFAN • 
miner E. M. Lupeni J

Z

Aspecte care elogiază mun
ca minerilor, hărnicia și conș
tiința lor, sînt cuprinse și în 
programele brigăzilor artistice de 
agit al ie ale sectoarelor VI și VII 
de ia mina Aninoasa ca și în pro
gramul brigăzii artistice de agitație 
a clubului din Vulcan.

Multe lucruri interesante pot ii 
spicuite din programele brigăzilor 
artistice de agitație. Toate au insă 
o trăsătură comună, aceea că vor
besc despre oameni noi, fapte noi, 
viața nouă. Iar asemenea aspecte 
in Valea Jiului sînt nenumărate. 
Sînt nenumărate pentru că parti
dul :
Cu ale sale Directive 
Ale celui de-al IlI-lea Congres 
Ne arată calea dreaptă 
Ce ne duce spre progres 
Căci viitorul e al nostru 
Fericirea e a noastră 
Spre lumină calea țării 
S-a deschis ca o fereastră

Așa Iși încheie programul briga
da artistică de agitație a clubului 
din Vulcan. Partidul ne luminează 
calea spre o viață nouă, un trai 
mai bun.

☆

E tirziu. Luminile s-au aprins de 
mult In apartamentele blocurilor 
svelte strălucind în noapte aseme
nea miilor de licurici, Treptat, trep
tat se sting și luminile la cluburi. 
Artiștii amatori au încheiat o nouă 
zi de muncă. Azi ne vom intîlni din 
nou. De data aceasta pe scenă, ia 
marea sărbătoare a minerilor.

C. COTOȘPAN

Condiții tot mai bune de muncă pentru mineri
Minele din Valea Jiului își schim

bă de la an la an tot mai mult 
aspectul. Potrivit Directivelor celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R., se 
pune un accent deosebit pe acțiu
nea de dezvoltare și modernizare 
a minelor existente și pe deschide
rea de mine noi și uzine de pre
parare în vederea asigurării unor 
cantități tot mai mari de huilă pen
tru cocs și pentru scopuri energe
tice. Numai în perioada ce s-a seurs 
de la ultima aniversare a Zilei mi
nerului din anul 1962, prin grija 
partidului și guvernului, dezvoltarea 
mineritului în Valea Jiului a urcat 
noi trepte, s-au creat condiții tot 
mai bune de muncă pentru minerii 
noștri. Iată citeva exemple semnifi
cative. La mina Lonea s-au continuat 
lucrările de modernizare în vederea 
concentrării activității de producție 
într-o singură incintă, incinta Lo
nea II, și majorării capacității de 
producție. La această mină, începînd 
cu anul 1965, va funcționa, pentru 
prima dată la noi în tară, o instala
ție modernă de extracție dotată su 
skip. La mina Petrila s-au extins 
lucrările de deschidere în blocul 
zero și s-au făcut amenajări pen
tru începerea lucrărilor de săpare 
a puțului est nr. 2. Prin punerea

DORINȚĂ
Era pe la sfirșitul lui noi?mbric 

1955. Intr-una din zile, fratele meu 
Mitu, cum obișnuim să-i spunem 
in familie, a venit acasă in sat. 
In concediu. Mi-a vorbit atunci 
despre meseria lui de miner, des
pre satisfacțiile pe care i le aduce 
această meserie. La sfirșitul discu
ției noastre n-a uitat să-mi spună ; 
„Ce zici, te faci și tu miner ? Eu 
și cu Gheorghe sîntem deacum mi
neri vechi. Vino și tu alături de 
noi, să fim toți trei frații mineri'. 
La început eram descumpănit. Nu 
știam ce să fac. E adevărat că fra
tele Dumitru mi-a vorbit frumos 
despre munca lui, dar meseria asta 
de miner mi se părea grea, plină 
de taine. Nu-mi puteam închipui 
cum lucrează minerii In adincuri 
cum se luptă ei cu piatra aceea 
neagră. Poate tocmai de asta în 
mine a început să sa înfiripe pa
siunea pentru această meserie.

După vreo două luni de zile de 
la discuția de acasă avută cu Mi
tu, am văzut cu ochii mei cum 
lucrează minerii. Mineritul m-a a- 
tras ca un magnet și pe mine ală
turi de Mitu și Gheorghe. Frații mei 
s-au bucurat văzînd că am hotărît 
să mă fac miner ca ei. M-au luat 

I alături de si, m-au învățat cum să 
; lucrez. Am început să prind tai

nele meseriei. Comuniștii din sec
tor m-au îndemnat să învăț, să 
merg la școala de calificare pentru 
ajutori mineri. I-am ascultat. A- 
ceasta era una din dorințele mele, 
împlinirea ei, mi-a dat aripi, m-a 
încurajat, m-a făcut să îndrăgesc 
mai mult mineritul. De-acum, în 
mintea mea încolțise gîndul de-a 
mă face miner. Vroiam să cunosc 
cît mai bine mineritul, să contribui 
mai mult la îndeplinirea sarcinilor 
de producție ce stăteau în fața 
brigăzii noastre. Pentru aceasta în
să a trebuit șă muncesc mai cu 
sîrg, să-mi ridic necontenit nivelul 
profesional.

Minerii din brigada lui Ghioan- 
că loan, unde lucrez, m-au ajuta!, 
să-mi îmbogățesc cunoștințele des-
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REALIZĂRI VALOROASE
Volumul lucrărilor de la sectorul 

de investiții al minei Petrila a fost 
realizat în proporție de 118,1 la su
tă, iar productivitatea muncii pe 
primele șapte luni ale anului a 
fost realizată în proporție de 101,5 
la sută.

Aceste realizări se datoresc bu
nei organizări a locurilor de mun
că și respectării întocmai a anga
jamentelor luate care au fost de
pășite. In cinstea Zilei minerului, 
colectivul de Ia acest sector a ter
minat o serie de importante lucrări

ing. CALOIANU Gh.
director tehnic al C.C.V.J.

în exploatare și a acestei zone, în
cepînd cu anul 1965, mina Petrila 
va putea da o producție mult spo
rită. In vederea creșterii capacității 
de producție și modernizării minei 
Aninoasa, s-au început lucrările la 
complexul nou de extracție Aninoa- 
sa-sud, prin care se va asigura tran
sportul producției la preparația no
uă Coroiești și punerea în exploa
tare a stratelor subțiri din flancul 
sudic. Mina Vulcan este în conti
nuă dezvoltare, prin extinderea lu
crărilor de exploatare în partea de 
est a cîmpului minier. Acțiunea de 
dezvoltare și modernizare se desfă
șoară cu amploare și la minele Lu- 
peni și Uricani. La Lupeni s-au 
creat condiții pentru accelerarea lu
crărilor de exploatare din blocurile 
zero și VII, rămase mult în urmă 
cu nivelul de exploatare față de 
restul blocurilor. Totodată continuă 
lucrările de deschidere la orizontul 
400, pentru promovarea de noi re
zerve. La mina Uricani s-a pus în 
funcțiune complexul puțurilor noi 
Uricani nord și se extind tot mai

ÎMPLINITA
pre minerit, in afară de șeful de 
brigadă, comuniști ca Fetica Nico- 
lae, Dănilă Florea, și alții mi-au 
arătat, la locul de muncă, cum 
trebuie să muncesc pentru a obține 
rezultate mai bune. Zilnic învățăm 
cîte ceva. La rîndul meu, ca aju
tor de miner în cadrul brigăzii, 
i-am ajutat să-și ridice calificarea 
pe ortacii mei Iosif Ioan, Dane Pe
tru, Cornea Ioan, Damian Vasile. 
Se întînrpla uneori să fixeze stilpi 
de armare greșit, să nu tragă co
rect jugurile la coperiș : atunci le 
explicam cum trebuie să urmeze. 
Dumitrescu Dumitru, de pildă, nu 
știa să lucreze bine cu pichamerul. 
M-am ocupat de el, i-am arătat 
practic cum se tine pichamerul în 
timpul lucrului, cum se unge, cum 
se lucrează cu el pentru ca randa
mentul să fie cît mai mare. Am 
făcut propunere la conducerea sec
torului pentru ca iluminatul în aba
taj să se intensifice, să se mon
teze lămpi din cinci în cinci me
tri. La fel, am propus ca podirea 
abatajului să se facă cu poditură 
dublă cu gronzoale de jumătăți. 
Propunerile au fost aprobate și a- 
plicate.

In primăvara anului trecut -ortacii 
mei, apreciindu-mi munca, m-au 
Îndemnat să urmez școala de mi
ner. Le-an» ascultat sfaturile. In 
mai 1962 m-am înscris la școala 
de calificare pentru mineri. Am în
vățat cu pasiune. La începutul lu
nii iunie a.c, am terminat școala. 
M-am bucurat mult: mi s-a înde
plinit cea mai mare dorință, sînt 
miner ca și frații mei. Acum, în 
cadrul brigăzii lui Ghioancă loan 
sînt șef de schimb. Și firește, 
schimbul pe care-1 conduc a contri
buit din plin la extragerea de la 
începutul anului și pînă în pre
zent a celor peste 25 000 tone căr
bune cocsificabil peste plan de că
tre colectivul sectorului nostru.

APOSTOL PETRU
miner, șef de schimb la sectorul Ill 

mina Lupeni

ca: puțul orb nr. 11, galeria trans
versală est din sectorul II orizontul 
14, rampa puțului central de la ori
zontul 14 și altele.

Randamentul sporit obținut este 
strîns legat de folosirea armării me
talice moderne, de folosirea prefa
bricatelor din beton la înaintări, 
pe galeriile principale, precum și 
de extinderea perforajului umed.

Brigăzile care au obținut cele 
mai mari randamente sînt cele con
duse de comuniștii Dogarii Sevas
tian, Kalath Otto, Boteanu Nico- 
lae, Solomon Dumitru și alții.

mult lucrările de exploatare în par
tea de nord a cîmpului minier. Cu 
intensitatea sporită au continuat lu
crările de redeschidere a cîmpului 
minier Dîlja. In același timp s-au 
atacat primele lucrări de deschidere 
a unei mine noi în eîmpul minier 
Paroșeni.

Totodată, pentru prepararea căr
bunilor pe baza unei tehnologii su
perioare, s-au terminat lucrările de 
montaj la preparația Coroiești (li
nia I-a) urmînd ca din trimestrul 
IV al acestui an întreaga cantita
te de cărbune energetic provenită 
de la mina Vulcan să fie preluată 
de această preparație.

Iată doar cîteva din cele mai 
pregnante transformări calitative pe
trecute într-o perioadă așa de scur
tă în mineritul din Valea Jiului. 
Pentru aceasta statul nostru a in
vestit numai în ultimul an mai mult 
de 330 milioane lei, din care circa 

100 milioane lei reprezintă utilaje de 
mare productivitate. Paralel cu 
acțiunea de sistematizare și moder
nizare a minelor se duce o acțiune 
susținută pentru introducerea și ex
tinderea procedeelor avansate de 
lucru la locurile de muncă din 
subteran. Numai în perioada tri
mestrului IV 1962 șt semestrul I



STEAGUL ROȘU

URMAȘUL
Intr-una din zilele lunii martie 

a.c. inginerul lunger Herman, șeful 
sectorului II de la mina Uricani, 
îl chemă în biroul său pe minerul 
șef de schimb Pop Gavrilă din 
brigada lui Bria Ion.

— -Știm că ești un miner bun, 
de nădejde. Tocmai de asta ie-oni 
chemat aici. Ce-ai zice să iei con
ducerea brigăzii ? In minerit ai ve
chime, ești bun organizator. Ortacii 
au încredere în dumneata. Știi 
bine că Bria, șeful vostru e bol
nav, merge la tratament pentru un 
termen mai îndelungat.

Pop Gavrilă stătea în cumpănă. 
Nu știa ce să răspundă.

— Ei, primești ?
— Dacă sint de acord ortacii, 

toată brigada, primesc.
In ziua următoare noul șef de 

brigadă Iși strînse ortacii și le 
spuse printre altele:

— Sîntem ortaci de mai multă 
vreme. Ne cunoaștem bine. După 
cite știți brigada noastră, cit a fost 
condusă da tovarășul Bria a fost 
fruntașă. N-aș vrea să părăsim lo
cul de pe panoul de onoare. Avem 
posibilități să obținem rezultate 
urai bune. Sper că nimeni n-o să 
pe încurce ițele.

Fii fără grijă, Gavrilă: tu să 
organizezi bine brigada, că noi te 
sprijinim — i-au răspuns atunci 
ortacii. Aceasta i-a întărit încre
derea în forțele sale, în forța co
lectivului p? care primise să-l con
ducă.

...Zilele treceau pe nesimțite. 
Minerii din brigada condusă de 
Pop Gavrilă munceau cu spor. Pop 
Gavrilă era tot timpul printre oa
meni. Ii îmbărbăta. El însuși dă
dea dovadă de mai multă hărnicie 
și hotărîre. Venea mai devreme Ia 
șut, ,ua măsuri ca toate schimbu
rile să aibă materialele necesare, 
controla starea sculelor. Dacă 
vreun perforator sau picbanrer era 
defect lua măsuri să fie scos la 
atelier și reparat urgent, '.aainte de 
începerea fiecărui schimb le spu
nea ortacilor ce au de făcut, apoi 
ținînd seama de calificarea fiecă
ruia, Ii împărțea după pricepere 
pe operații de lucru. Și succesele 
creșteau zi de zi. In luna iunie 
a.c. brigada condusă de minerul 
Pop Gavrilă a scos din abataj 157 
tone cărbune peste sarcinile de 
plan. Randamentul realizat de bri
gadă a atins 6,69 tone/post, iar 
viteza de avansare 82 metri.

Pe minerii din brigada lui Pop 
Gavrilă, aceste rezultate însă nu 
i-au mulțumit. Din nou șeful de 
brigadă împreună cu toți ortacii 
au început să chibzuiască, să cau
te o cale care să le asigure un 
succes mai mare.

1963 s-au pus în funcțiune șase a- 
bataje frontale cu susținere meta
lică în stratul 3, care au făcut sa 
producția extrasă cu susținere me
talică să crească cu mai mult de 40 
la sută față de perioada corespun
zătoare a anului trecut. Susținerea 
metalică în galerii reprezintă în 
prezent 70 la sută din totalul lu
crării. In primele șapte luni ale a- 
cestui an s-au armat metalic 30 km. 
de galerie. Pe seama extinderii sus
ținerii metalice în abataje și gale
rii, consumul specific de lemn de 
mină a fost redus cu 10 la sută 
față de anul 1962. Pe de altă parte 
extinderea susținerii metalice a 
asigurat eăi de acces și spații co
respunzătoare introducerii și folosi
rii utilajelor de mare productivi
tate la locurile de muncă. Astfel, 
susținerea metalică cu stîlpi hidrau
lici și grinzi în consolă a constituit 
baza introducerii pentru prima dată 
în Valea Jiului a unei instalații 
complexe de mecanizare (plug de 
cărbune) în abatajul frontal din 
stratul 18 de la mina Lupeni. Pro
ducția realizată cu tăiere mecanică 
reprezintă o creștere de trei ori 
fată de perioada corespunzătoare 
a anului 1962. Tot datorită extin
derii susținerii metalice în abataje
le frontale a fost posibilă folosirea 
pe scară largă a transportoarelor 
blindate de tipul SLASK-59, care 

prin împingere se mențin în per-

LUI BRIA
— Experiența noastră ne arată 

ce trebuie făcut: trebuie să acce
lerăm viteza de lucru fu părerea 
lui Pop Gavrilă. Trebuie să reali
zăm în fiecare schimb o avansare 
de două cîmpuri pe aripă de aba
taj. Pentru aceasta trebuie să scur
tăm timpul de pușcare, să armăm 
mai repede, să ne organizăm mai 
bine munca. Nu-i lucru ușor să 
puști de două ori pe schimb, 
să dai cărbunele afară, să ri
dici două armături — într-un cu- 
vînt să scoți două cîmpuri pe 
schimb și să lași ortul pregătit 
pentru ca și schimbul următor să 
lucreze tot la fel.

— Nu va fi ușor,. dar încercăm • 
și sîntem siguri că o să reușim. 
Este o propunere bună — au a- 
preciat ortacii.

Colectivul brigăzii a aplicat în 
viață propunerea lui Pop.

In luna trecută din abatajul lui 
Pop s-au scos în fiecare schimb 
cite două cîmpuri de cărbune pe 
aripă de abataj. Viteza medie de 
avansare a sporit la 130 de metri. 
Rezultatul: în luna iulie, brigada 
condusă de Pop Gavrilă și-a depă
șit sarcinile de plan cu 800 tone 
cărbune, realizînd un randament de 
8,84 tone/post. Cu astfel de reali
zări a întîmpinat Ziua lor minerii 
brigăzii. Succesul, firește se dato- 
rește întregii brigăzi, dar un merit 
deosebit îi revine șefului de bri
gadă ; Știe să lucreze cu oamenii! 
Așa l-a învățat Bria. Și a avut 
dreptate.

L. DEMETER

După ce au terminat de săp at puțul principal, minerilor din brigada condusă de Bartha Dionisie li 
s-a încredințat o altă lucrare importantă și urgentă la mina Dîlja : săparea și betonarea puțului auxiliar nr. 
1. Și aici brigada aplică metoda modernă de lucru în puț cu cofraj mobil, obținînd succese în muncă încă 
de la începutul lucrării.

Fotografia îi înfățișează pe șeful de brigadă BARTHA DIONISIE (stînga) și minerii dintr-un schimb 
discutînd despre posibilitățile de a spori viteza de lucru la săparea și betonarea puțului auxiliar.

manență lîngă frontul de lucru și 
permit pușcarea și havarea direct 
pe ele. De altfel, cadrele noastre 
tehnice se ocupă intens de mecani
zarea operațiunilor care cer un vo
lum mare de muncă. încărcarea me
canică a sterilului In galerii repre
zintă o creștere de 25 la sută față 
de anul 1962. iar în puțuri încăr
carea mecanică a fost definitiv so
luționată prin folosirea greiferelor. 
Și în abatajele cameră, unde la un 
moment dat se credea că lopata nu 
se va putea lua din mina miheru- 
lui, problema încărcării mecanice 
este rezolvată parțial prin folosi
rea transportoarelor scurte blinda
te. Prin folosirea de utilaje tot 
mai moderne și la nivelul tehnicii 
mondiale, transportul In galerii es
te mecanizat în proporție de 100 
la sută la toate minele, iar trans
portul mecanic în abataje reprezintă 
mai mult de 90 la sută.

Tot pentru mărirea gradului de 
mecanizare și crearea unor condiții 
mai bune de muncă, brigăzile care 
lucrează în cărbune au fost dotate 
cu perforatoare rotative acționate 
cu aer comprimat. Folosind aceste 
perforatoare, brigăzile miniere rea
lizează o productivitate superioară.

îmbunătățiri au avut loe și la 
lucrările în steril unde s-a introdus 
perforajul umed. Aerajul locurilor 
de muncă este mult îmbunătățit 
prin crearea de căi noi de aeraj co

DRU MV
Sus, de pe virful acestui dea! 

al battlnei Dîlje, ai în țață imagi
nea unei veritabile tinereți. Dirtcola 
de sclipirile argintii ale Jiului, în
văluite intr-o piclă de azur, răsar 
noile cartiere ale Petroșaniului, 
masivele edificii ale institutului 
de mine, iar jos, la capătul dru
mului cc se pierde șerpuind in ser
pentine, ana dintre cele mai tinere 
unități miniere ale Văii Jiului, mi
na Dîlja. Cupele funlcularulai ce 
duc spre spălătoriile Petrilei rodul 
muncii minerilor aninoseni, iși dea
pănă drumul aerian însoțite de 
cintecul metalic al roților. A- 
ceslui cinlec și-l alătură pe al lor 
motoarele electrice ale puțului au
xiliar m. 1 pe care au început 
să-l sape nu de mult minerii bri
găzii iui Dionisie Bartha.

Ortacii, obișnuiți de pe acum cu 
incintătorul peisaj ce le mingîic 
privirile in clipele de răgaz, erau 
grăbiți. Din camioane iuseseră co- 
borîte piese grele și așezate în rin- 
duială lingă turnul metalic al pu
țului. Pregăteau coborirea în puț 
și montarea podului suspendai, 
prin care aveau să desăvârșească 
mecanizarea completă a săpării 
unuia din cele mai importante pu
țuri auxiliare ale minei Dîlja.

Mecanizare completă I Cuvinte 
pe care le auzi la tot mai multe 
locuri de muncă din minele Văii 
Jiului. Cuvinte ce simbolizează 
transformările profunde petrecute 
în munca minerilor noștri. Iată-i pe 
ortacii lui Bartha: au dat la o 
parte lopata și au învățat să în
carce sterilul rupt de pușcătură cu 
graifere. Din patru prinsături, din 

respunzătoare dezvoltării minelor, 
prin punerea în funcțiune de stații 
principale de aeraj moderne, cu 
debit de aer reglabil după necesi
tăți.

In vederea ușurării muncii, creș
terii randamentului și reducerii 
consumului de material lemnos s-a 
introdus, pentru prima dată la noi 
în țară, la săparea puțurilor de la 
suprafață cofrajul mobil care înlă
tură total operațiunea de susține
re provizorie. Acest procedeu a 
fost experimentat la mina Dîlja, 
se aplică la puțul Aninoasa sud și 
urmează să fie generalizat la toate 
puțurile ce se vor săpa în viitor.

Iată deci cum de la an la an, pe 
zi ce trece, condițiile de muncă 
din minele noastre se îmbunătățesc 
continuu. Acest lucru a permis co
lectivelor de mineri, ingineri și 
tehnicieni din Valea Jiului să-și 
îndeplinească cu cinste rolul lor 
în opera de construire a socialis
mului la noi în țară. Cu sprijinul 
organelor și organizațiilor de partid, 
minerii noștri au muncit cu însu
flețire în acest an reușind să în- 
tîmpine Ziua minerului cu frumoa
se realizări. Astfel, printr-o organi
zare superioară a muncii și folosind 
din plin procedeele avansate de 
lucru și utilajul din dotare, vite
zele medii de avansare în galerii 
au crescut cu 5 la sută față de 
anul 1962. S-au înregistrat de doua
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patru mișcări cu un graiier — un 
metru cub de piatră încărcată in 
chiblă. Dar cind încarci cu două 
graifere — așa cum procedează mi
nerii acestei brigăzi ? Pe măsură 
ce puțul crește în adlncime, co- 
irajul mobil e coborit cu ajutorul 
cablurilor manevrate din casa ma
șinii de extracție. Stafia de beto
niere intră in funcțiune și betonul, 
coborit prin conducte, se închea
gă. intr-uri nou inel intre cofraj 
și st încă.

Oamenii minuiesc aceste insta
lații în chipul cel mai firesc; to
tul pare ceva obișnuit. Și-fi put 
deseori întrebarea: care este pro
fesia acestor oameni, specialitatea 
•lot ? Aceiași oameni fixează din- 
tr-o privire amplasarea găurilor de 
pușcare, astfel ca explozivul să ru
pă cu Întreaga putere, iar profilul 
puțului să rămină curat. Perfora
toarele grele și puternice se supun 
voinței lor și pătrund adine și re
pede in st încă. Ortacii brigăzii dis
cută cu competență despre compo
ziția betoanelor, montează și de
montează cintrele cofrajului mobil, 
calculează timpul în care chiblele 
încărcate parcurg drumul pină la 
ziuă, cunosc la perfecție construc
ția, întreținerea și modul de ex
ploatare a Utilajelor. Ei sint în 
același timp mecanici, betoniștl, 
ăcătuși, săpători, și toate aceste 

profesii se înmănunchează în aceea 
de miner.

— Altfel nici n-am putea lucra, 
ținea să precizeze brigadierul 
Bartha. Astăzi, minerul trebuie să 
fie neapărat și mecanic, să cu
noască mașinile, să le folosească
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ori recorduri pe țară la organizarea 
lucrărilor rapide de înaintare: 257 
m/lună la mina Dîlja și 341 
m/lună la mina Vulcan în galerii 
de profil dublu. Tot la mina Dîlja, 
prin folosirea cofrajului mobil, s-a 
obținut o viteză record de 51 m/lu
nă săpare și betonare la săparea 
puțurilor. In abatajele cameră s-a 
extins inițiativa minerilor de la Pe- 
trila „două fîșii pe schimb și 
aripă", ceea ce a făcut ca vitezele 
de avansare să crească cu 20 la 
sută față de anul 1962, iar în aba
tajele frontale tot mai frecvente 
sînt cazurile cind se realizează do
uă fîșii pe zi. Pe această bază mi
nerii noștri au extras în cele șapte 
luni trecute din anul curent 96 860 
tone cărbune cosificabil și energe
tic peste planul de producție, eeea 
ce reprezintă o creștere de 8 la 
sută fată de producția realizată în 
perioada corespunzătoare a anului 
1962. Productivitate muncii planifi
cată a fost simțitor depășită și ea 
reprezintă o creștere de 7 la sută 
fă fă de realizările din anul 1962. 
Economiile la prețul de cost se ci
frează la 12 000 000 lei. Acest bilanț 
ne insuflă încrederea că în viitor 
vom obține noi izbînzi în lupta 
pentru mai mult cărbune, pentru 
traducerea în viață a sarcinilor e- 
conomice trasate de partid mineri-
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la întreaga lor capacitate. Califi
carea complexă, dorința de a ne 
tace pe deplin datoria, ele a r.e 
Îndeplini angajamentele luate — 
iată ce stă ia baza realizărilor 
noastre...

Intr-adevăr, Szekely Joslf, Nistor 
loan, Nemeș Andrei, Burca Andron, 
Dozsa Gheorghe și toți ceilalți sint 
mineri cu o înaltă calilicare, oameni 
care împreună cu brigadierul lor 
înfăptuiesc lună de lună depășiri 
de plan ce trec de 45 la, sută!

Pentru a-ți da seama de nivelul 
incit al pregătirii procesionale a 
ortacilor lui Barțhq, de pasiunea 
lor , pentru nou, eră ihdeajuns să-i 
vezi, descifrind în labirintul dese
nelor felul cum trebuie montat po
dul suspendat. Fiecare piesă, fie
care bulon iși găsea cu repeziciune 
locul. Iar Bartha dădea indicații 
precise, pe care minerii săi, de- 
veniți pentru ’ citeva zile monta- 
tori, le intăptuiau cu mișcări sigure.

— De cind lucrezi la adînciri 
de puțuri ?

Răspunsul ia această întrebare 
venea ca un ecou al unor vechi 
amintiri ale brigadierului. E săpă
tor de puțuri de cind e miner. A 
muncit alături de tată! său, la Lu
peni, timp de 8 ani. Dar cum se 
adinceau atunci puțurile ? Chibla, lo
pata, tirnăcopul — acestea erau totul. 
Și-n rest, brațul minerului, efortul 
lui istovitor. De la tatăl său Bartha 
a moștenit tradiția de miner de 
puțuri, de la el a învățat să mun
cească cu hărnicie, să-și îndemne 
ortacii cu puterea cuvintului, dar 
mai ales cu al faptei. Iar drumul 
de Ia lopată și tirnăcop la graiier, 
arta de a ii stăpin pe mecanis
mele complexe ale cofrajului mobil, 
ale podului suspendat, capacitatea 
de a organiza munca în noile con
diții astfel incit să lase cu mult in 
urmă cifrele planului și să dea ran
damente înalte, a dobîndit-o învă- 
țind, studiind fiecare amănunt, pă
trunzi ncl tainele noilor utilaje ce 
înfrumusețează și fac mult mai 
spornică munca minerului.

Drumul parcurs de Bartha e dru
mul ascensiunii miilor de mineri ai 
Văii Jiului spre adevărata frumu
sețe a muncii in adincuri. Drum 
larg, plin de lumină, pe care mi
nerii zilelor noastre îl parcurg cu 
inimile pline de hotărî rea de a ii la 
nivelul înaltei prețuiri de care 
se bucură din partea statului nos
tru socialist, de a contribui cu in- 
iteaga lor putere de muncă la fău
rirea vieții noastre noi.

I. BRANEA
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* Minerii Văii Jiului desfășoară 
adincuri o însuflețită întrece- 
pentru a da patriei tot mai

m
re 
mult cărbune. Ei au extras de Ia 
începutul anului mai bine de<

8 000 tone de cărbune cocsifica- 
bil și energetic peste prevederile 
xlanului. Cele mal frumoase re

zultate au iost dobîndite de co- 
ectivele minelor Lupeni, Uricani, 
Aninoasa și Petrila. Bine au mun
cit și celelalte colective.

* Prin grija partidului și guver
nului se îmbunătățesc tot mal 

mult condițiile de lucru ale mi
nerilor. In acest scop statul chel
tuiește an de an sume însemnate. 
In primul semestru din 1963, de 

pildă, pentru protecția muncii pe 
GCVJ. au fost cheltuiri peste 
8143 000 lei.

• Dezvoltarea minelor noastre, < 
creșterea nivelului tehnic al pro- < 
ducției cer tot mai multe cadre < 
minerești cu o bună caliiicare. s 

Pentru a face fa(ă acestor cerin- S 
te în cadrul combinatului au fost > 
înființate 6 școli de mineri, pre- > 
cum 
rată 
mai 
rile de mineri și ajutori mineri 
un număr de 172 muncitori, iar 
numărul celor care le urmează 
se ridică la peste 400.

și alte cursuri de scurtă du- 
pentru diferite meserii. Nu- 
în acest an au absolvit cursu-
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După semnarea Tratatului privind 
interzicerea experiențelor nucleare

0 victorie a principiilor 
coexistentei pașnice

( RABAT 10 (Agerpres).
i „Poporul maxooan aprobă Trata
tul de la Moscova", sub acest ti
tlu ziarul „Al Mukafih" scrie că 
semnarea Tratatului cu privire la in
terzicerea experiențelor eu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă reprezintă o vic
torie a principiilor coexistentei 
pașnice.

Poporul marocan, arată ziarul, 
este direct interesat în încetarea 
experiențelor cu arma nucleară, în- 
trucît „S.U.A. mai dispun încă, de 
baze militare pe teritoriul Marocu
lui, iar experiențele nucleare efec
tuate de Franța în Sahara reprezin
tă o primejdie pentru țară".

important pe
„la capătul
va fi împlinit visul 
menirii — pacea".

„Astăzi, mai mult 
spus Goulart, lupta 
și pentru dezarmare
lupta pentru dezvoltarea economică 
și socială".

eale lungă și grea, 
sînt convins, 
secular al o-

o
căreia,

ca oricînd, a 
pentru pace 

se îmbină cu

a pără- 
persoa-

Rusk a

Dezvoltarea industriei carbonifere

Bolivia aderă la Tratatul 
de la Moscova

Dean Rusk a părăsit
Moscova

MOSCOVA 10 (Agerpres).
La 10 august Dean Rusk, se

cretarul de Stat al S.U.A., 
sit Moscova împreună cu 
nele care îl însoțesc.

Pe aeroportul Vnukovo,
fost condus de Ivan Spiridonov, 
președintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S. și de Foy D. Kohler, 
ambasadorul S.U.A. în U.R.S.S.

LA PAZ
Cancelaria 
anunțat că guvernul

Dezvoltarea industriei carbonifere 
sovieticesovietice

MOSCOVA 10 (Agerpres).
După cum scrie revista „Ekono- 

miceskaia Gazeta" în ultimii doi 
ani ai septenalului în Uniunea So
vietică va spori considerabil extrac
ția de cărbune prin exploatarea la 
zi. Pentru aceasta, vor fi cons
truite o serie de mine de mare 
capacitate cu un înalt grad de me-

canizare și automatizare. Pe lingă 
aceste mine vor putea fi construite 
mari centrale termoelectrice, care 
vor produce energie electrică ief
tină.

Potrivit datelor preliminare, în 
anii 1964—1965 vor fi mecanizate 
complex procesele de producție în 
peste 
mari.

10 (Agerpres). 
președintelui Boliviei 

acestei țări 
Moscova cu 
experiențe- 

cele trei

Un prim pas pe calea
spre pace

RIO DE JANEIRO 10 (Agerpres).
Comentînd în fata unor corespon

denți de presă semnarea Tratatului 
de la Moscova, Joao Goulart, pre
ședintele Braziliei, a declarat că 
acest tratat constituie un prim pas

Declarația Secretariatului U.I.S

nucleară în

cu aceasta 
Deputaților 

Juan Sanjinez, a

președin- 
din Boli- 
declarat:

a 
aderă la Tratatul de la 
privire la interzicerea 
lor cu arma 
medii.

In legătură 
tele Camerei 
via,
„Semnarea Tratatului de la Mosco
va a coincis cu aniversarea inde
pendenței 
bolivienii, 
tat drept 
poporului
independentei".

Republicii Boliva. Noi, 
putem califica acest tra
cei mai bun „dar oferit 
nostru cu prilejul zilei

PRAGA 10 (Agerpres).
Secretariatul Uniunii Internațio

nale a Studenților a dat publicității 
o declarație în care salută încheie
rea Tratatului cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma nuclea-
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școlilor cu material didactic. Ast- 4 

fel școlile vor primi un mare nu- 4 

măr de proiectoare și diafilme, ț 
diferite aparate pentru laboratoa- ♦

♦

PE SCURT

SOFIA 10 (Agerpres).
In anii puterii populare, prima 

fabrică de sticlă construită în 
urmă cu 70 de ani în satul Be- 
loslav, din regiunea Varna, s-a 
transformat într-o mare întreprin
dere. Producția ei a crescut de 
aproximativ 14 ori în comparație 
cu anul 1944. Au fost construite 
noi secții și au fost instalate 
mașini moderne. Produsele fabri
cii sînt apreciate pentru fru
musețea și calitatea lor.

BUDAPESTA 10 (Agerpres).
In Ungaria au fost alocate în 

acest an aproape 200 milioane 
de forinți pentru aprovizionarea

re, hărți etc.
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BERLIN 10 (Agerpres).
Școala superioară de ingineri 

constructori de mașini grele și 
de electrotehnică din Berlin-Lich- 
tenberg a dat anul acesta o no
uă promoție de absolvenți — in
gineri, tehnicieni și maiștri, eare 
peste cîleva săptămîni vor prelua 
sarcini de răspundere în indus
tria socialistă.

Școala de specialitate din Ber
lin-Lichtenberg a pregătit în 
cursul celor 3 ani de existentă 
numeroase cadre de ingineri, 
nicieni și maiștri cu bogate 
noștințe de specialitate.

teh-
cu-

VARȘOVIA 10 (Agerpres).
La uzinele de mijloace de, 

transport „Okence" din Varșovia,
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în cursul anului acesta a fost rea- *
♦

ca avion de călători

♦
*
*

lizat un avion de o nouă cons
trucție „Vilga-2".

Avionul „Vilga-2" poate fi fo
losit atît
(el are 4 locuri), cît și la aero
cluburi — pentru remorcarea 
planoarelor și lansarea parașutiș- 
tilor, în serviciul sanitar, în a- 
gricultură, precum și ca avion 
de trasport. In noul avion pot 
fi, de asemenea, montate aparate 
de fotogrammetrie aeriană sau 
aparate geofizice. Avionul „Vil- 
ga-2" are un start foarte scurt.
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Guvernul spaniol nevoit să accepte acordarea 
autonomiei interne unor colonii 

din Africa
Fernando Po este o insulă situa

tă la 32 km. de coasta guineeză 
a Atlanticului. Pe o suprafață de 
2 071 km. patrați trăiește o popu
lație de peste 40 000 de locuitori. 
Acest teritoriu a devenit colonie 
spaniolă în 1778.

Guineea spaniolă situată în Afri
ca ecuatorială are o suprafață de 
27 000 de km. patrați și o populație 
de peste 170 000 de oameni. Teri
toriul a devenit colonie spaniolă 
mai tîrziu, după ce s-a aflat 
dominația Portugaliei timp de 
secol.

ata Spaniei
MADRID 10 (Agerpres).
Sub presiunea mișcării de elibe

rare, guvernul spaniol a fost ne
voit să declare că acceptă acor
darea autonomiei interne unor co
lonii ale Spaniei din Africa. Minis
trul spaniol al informațiilor a anun
țat că în curînd vor începe tra
tative cu conducători ai populației 
din Fernando Po și Guineea spa
niolă în vederea acordării autono
miei interne. Aceasta este prima 
oară cînd guvernul spaniol este ne
voit să recunoască drepturile popu
lației din coloniile lor africane.

sub
un

60 de mine și în 10 cariere 
Minele vor fi dotate cu o 

canitate de utilaj minier mo- 
O serie de operații vor fi

mare
dern. 
automatizate.
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De te sînt wetutaii 
neditii poitiglezl

LONDRA 10 (Agerpres).
Ziarul englez „Tribune" publică 
scrisoare a unui grup de medici

-A

ră în atmosferă, spațiul cosmic și 
sub apă.

După cum relatează agenția CTK, 
în declarație se arată că U.I.S. con
sideră că Tratatul de la Moscova 
reprezintă o măsură îndreptată 
spre destinderea încordării interna
ționale și menținerea păcii gene
rale, țintă spre care tinde lumea 
întreagă.

Totodată, U.I.S. își exprimă spe
ranța că în vîitor se va încheia 
un acord cu privire la încetarea 
totală a experiențelor nucleare, vor 
fi distrusa stocurile de armă nu
cleară și se va realiza dezarmarea 
generală și totală sub un strict 
control internațional.

HAITI

10 (Agerpres)SANTO DOMINGO
Ultimele știri transmise din Haiti 

și Republica Dominicană de cores
pondenții agențiilor occidentale de 
presă anunță că luptele între for
ța de invazie alcătuită din exilați 
haitieni si unități armate ale dic
tatorului Duvalier au încetat la 9 
august. Agenția Associated Press, 
citînd declarații provenite din sur
se 
că 
șit 
de
munți pentru 
nuare lupta

un

ale exilaților haitieni, relatează 
trupele lui Duvalier nu au reu- 
să nimicească grosul forțelor 
invazie care s-au retras în 

a desfășura în conti- 
de guerilă. Ac aste

ACȚIUNI ALE PATRIOȚILOR 
SUD-VIETNAMEZI

(Agerpres). 
informații a 
Vietnamul

forțelor 
de Sud 
partiza-

SAIGON 10
Agenția de 

patriotice din 
„Eliberarea", relatează că
nii sud-vietnamezi au întreprins noi 
atacuri împotriva unor puncte în
tărite ale trupelor diemiste. Ast
fel, după ce au anihilat rezistența 
unui grup de 50 de militari die
miști, forțele patriotice au aruncat 
în aer uzina electrică din provincia 
Chau Doc și au tăiat legăturile 
telegrafice și telefonice dintre ca-

pitala acestei provincii și restul 
țării. De asemenea, au avariat un 
camion blindat și au capturat im
portante cantități de arme și muni
ții.

La 9 august, anunță agenția As
sociated Press, partizanii sud-viet- 
namezi au dezlănțuit un nou atac 
împotriva unui punct întărit al ar
matei diemiste situat la 70 mile vest 
de Saigon. In cursul atacului au 
fost uciși și răniți 24 de diemiști, 
printre care și un locotenent.

Știrile transmise din Spania de 
corespondenții de presă occiden
tali arată că guvernul franchist es
te vădit îngrijorat de amploarea 
luată de actuala grevă a minerilor 
asturieni, care, după cum a recu
noscut ministrul spaniol al infor
mațiilor, Manual Fraga Iribarne, a 

de

al 
Ti-

cuprins în prezent peste 15 000 
persoane.

Corespondentul din Madrid 
ziarului american „New York
mes" relatează că „guvernul spa
niol a amenințat pe minerii astu 

va închide minele pe o 
nedefinită dacă nu se 
cu toții la lucru", 
arată că

vor

Mi- 
de- 
va

inspectori ai 
spaniol au 
că guvernul 
lor la așa-numita

rieni că 
perioadă 
întoarce

Ziarul
nisterului Muncii 
clarat greviștilor 
recurge împotriva 
„legislație de autoapărare a ordi-
nei publice" care înseamnă practic 

J trecerea la represalii polițienești 
’ J împotriva minerilor.

• Comentînd cauzale care au pro-

minerilor din
vocat declanșarea grevelor din As
turia, „New York Times" arată că 
ele trebuie căutate în „cererile 
minerilor de a li se spori salariile, 
de a li se prelungi concediile plă
tite și de a li se creia condiții mai 
buna de muncă". In situația actua-

Comentariul zilei

lă foarte grea a maselor muncitoa
re spaniole, aceste cereri au un 
caracter vital și urgent.

Desfășurarea evenimentelor, cons
tată în aceeași ordine de idei 
„New York Times", a demonstrat 
că amenințările și persecuțiile la 
care minerii greviști au fost su
puși de autorități, departe de a-i 
descuraja, au avut ca rezultat spo
rirea combativității și fermității 
lor. Depășind stadiul cererilor cu 
caracter pur economic, greviștii.

Dmiiei au iouiai
știri au fost confirmate și de 
militar din unitățile haitiene trimise
în urmărirea insurgenților, care s-a 
refugiat în Republica Dominicană.

După cum transmite din Port- 
au-Prince corespondentul agenției 
U.P.I., un grup de ziariști străini 
a primit vineri permisiunea să 
viziteze din avion, regiunea unde 
au avut loc lupte, dar nu a putut 
să călătorească în această zonă cu 
automobile.

Referindu-se la declarațiile unor 
martori oculari, agenția relevă că 
insurgenții au deținut timp de 24 
de ore controlul asupra localități
lor Ounaminthe, Maribaroux și De- 
rac dar s-au retras după ce atacul 
asupra localității Fort Liberte a 
eșuat. Autoritățile haiti îne au re
fuzat să permită corespondenților 
de presă să stea de vorbă 
surgenții luați prizonieri.

In seara de 9 august, 
France Presse, a anunțat
trivit unor știri neconfirmate so
site în capitala Republicii Domini
cane, Santo Domingo, unități de 
guerilă aparținînd mișcării „Jeune 
Haiti" au efectuat în ultimele zile 
mai multe atacuri împotriva trupe
lor lui Duvalier în regiunea capi
talei haitiene. In cursul acestor 
lupte 25 de membri ai gărzilor dic
tatorului haitian au lost

o
portughezi, între care și un mem
bru al parlamentului, în legătură 
cu arestarea și persecuțiile conti
nue la care sînt supuși medicii în 
această țară.

„Sîntem profund indignați, se 
arată în scrisoare, de arestarea re-- 
centă a 10 medici portughezi". 
Munca zilnică a acestor medici 
portughezi le-a permis să cunoască 
rezultatele celor 37 de ani de do
minație a regimului lui Salazar. Să
nătatea și condițiile de viață din Por
tugalia sînt dintre cele mai scă
zute din Europa — se menționează 
în scrisoare. Procentul celor bol
navi de tuberculoză este cel mai 
ridicat din Europa. Mortalitatea in
fantilă este, de asemenea, foarte 
ridicată.

Mulți dintre medicii arestați au 
activat în Asociația Medicală Por
tugheză, încercînd să îmbunătă
țească condițiile sanitare și aceas
tă activitate i-a pus în opoziție cu 
regimul. _ . j

PROGRAM DE RADIO
cu in-

agenția 
că po-

Asturia

uciși.

și pentru 
în sindi-

arată ziarul, luptă acum 
dreptul lor de asociere 
cate libere.

Se știe că, în prezent în Spa
nia, există o mișcare sindicală di
rijată și controlată de autorități 
cu o conducere impusă de regim și 
din care fac parte numai franchiști, 
în timp ce muncitorilor li se re
fuză dreptul de a-și alege o con
ducere proprie în sindicate. Ne
mulțumirea muncitorilor împotriva 
imixtiunii autorităților franchist e în 
mișcarea sindicală a fost oglindită 
de recentele alegeri ale organelor 
de conducere ale sindicatelor, cînd 
40 la sută din minerii asturieni s-au 
abținut de la vot în semn de 
protest, „boicotînd alegerile" („Le 
Monde").

Ultimei a zile au arătat că miș
carea grevistă din Spania continuă 
să se extindă fără ca 
spaniole să intenționeze 
revendicările minerilor.

autoritățile 
a satisface

I. S.
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12 august
PROGRAMUL 1. 7,10 Dansuri ins

trumentale, 8,00 Sumarul ziarului 
Scînteia, 8,06 Melodii populare, 
8,30 Muzică din opere, 9,00 Tine
rețea ne e dragă, 9,20 Cîntece, 
10,00 Potpuriuri și uverturi, 11,30 
Muzică 
muzică 
operete 
cialiste,
populară, 15,00 
muzică ușoară,

Coreeană,

ușoară, 12,00 
populară, 12,30 
de compozitori 
14,00 Concert

Concert de 
Muzică din 
din țări so- 

___  de muzică 
„In vacantă" -- 

15,45 Muzică din 
R.P.D. Coreeană, 16,15 Vorbește

Moscova!, 16,45 Soliști de muzică 
ușoară, 17,10 „Compozitorii cîntă
Eliberarea", 18,00 Din muzica po
poarelor, 19,20 Melodii populare in
terpretate de Tita Bărbulescu și 
Ion Copil, 20,15 Piese pentru pian 
de Liszt, 20,40 Melodii lirice, 21,25 
Uverturi la 
■Suppe, 23,14 
PROGRAMUL 
bluri create în anii puterii popu
lare", 11,00 Lieduri interpretate de 
basul Kim Borg, 12,05 Muzică din 
operele 
Cîntece 
Muzică 
fanfară, 
15,00 Arii vesele din opere, 16,10 
Orchestre de muzică populară, 17,00 
Melodii nemuritoare, 18,30 Muzică 
populară din Oltenia. 19,30 Din 
activitatea sfaturilor populare, 21,15 
Melodii populare interpretate la 
diferite instrumente, 22,25 Concert 
de muzică ușoară romînească.

operetele
Muzică

II. 10,10

lui Franz 
de dans. 
„Ansani-

compozitorilor noștri, 12,30 
și jocuri populare, 13,3? 

distractivă interpretată de 
14,35 Muzică din filme.

Tiparul ? întreprinderea nnliarafică Hunedoara — Petroșani


