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Realizări ale preparatorilor 
petrileni

Noi inovații aplicate

an
au 
de

preparației 
un aport 

introducer sa 
în secțiile 
la începu- 
și pînă în 
făcut 63 

inovații, 
și fost a-

Inovatorii 
Petrila aduc 
însemnat la 
tehnicii noi
preparației. De 
tul acestui 
prezent, ei 
propuneri
din care 40 au 
plicate, iar 4 se află în 
curs de experimentare. 
După planul tematic al 
preparației șase inovații 
au fost concepute, iar un 
număr de patru din a- 
cestea au și fost aplicate

Printre inovațiile apli
cate mai recent amintim : 
„Modificarea capacelor 
de la tamburele de a- 
mestec", concepută de 
maistrul Maior Iosif, ca
re contribui ? la îmbună
tățirea mersului secției 
brichetaj. Lăcătușul Perdi 
Ștefan este autorul „Sis
temului de alimentare cu

pudră a uscătoriei noi" 
Maistrul de transport Ră- 
descu loan, împreună cu 
lăcătușul Botar, Elisei sînt 
autorii „Sistemului nou 
de plănărire a vagoane- 

lîngă fap- 
aconomii 

în valoare 
contribuie

lor", care pe 
tul că aduce 
ant “calculate 
de 49 000 lei,
la nivelarea uniformă a 
vagoanelor cu cărbune 
și reduce eforturile fizice.

Tîmplarul Daniel Adal
bert și lăcătușul Dumi
trescu Dumitru sînt auto
rii mai multor inovații 
din care cea mai nouă 
este „Modificarea capa
celor de la elevatoarele 

și 
de
se

de 10-80 milimetri" 
„Refolosirea pînzelor 
la circular" prin care
ușurează munca echipelor 
de întreținere și se rea
lizează însemnate econo
mii. ...

Propunerile au prins viață

nr. 3 prin modifi- 
șaibei intermediare 

acționare. Toate a- 
propuneri au fost

din 
ca
de

La preparația P etrila 
se acordă atenția cuve
nită organizării consfă
tuirilor de producție. Ele 
sînt anunțat? întotdeauna 
din timp pentru ca fie
care muncitor să poată 
chibzui și veni cu pro

puneri în vederea reme
dierii lipsurilor semnala
te în producție.

Iată doar cîteva 
propunerile făcute în 
drul consfătuirilor
producție. Tovarășul Cos- 
tea Vasile a propus ca 
în locul podeț elor de 
lemn de la aparatele de 
0-10 mm să fie instalat? 
podețe confecționate din 
tablă perforată, care au 
o durabilitate mai mare 
și nu sînt nici atît de 
costisitoare. Leon Teodor 
a propus prelungirea con
ductei de refulare a pom
pei de de mixte, Moră- 
rescu Teodor a propus 
instalarea unei lămpi sub 
cisterna elevatorului de 
0-10 milimetri din spălăto 
ria nouă, iar mecanicul

șef Hog Iosif a făcut 
propunerea de mărire a 
debitului elevatorului de 
bruți 
carea 
de 
ceste
incluse în planul de mă
suri tehnico-organizatorice 
și apoi traduse în viață.

Faptul că preparatorii 
vin în consfătuirile de 
producție cu propuneri 
bine gîndite, privind ridi
carea nivelului tehnic al 
producției, îmbunătățirea 
calității r eparațiilor care 
apoi se traduc în viață 
a făcut ca planul de căr
bune spălat să fie de
pășit, în acest an, cu a- 
proape 30 000 tone, cali
tatea să fie îmbunătățită 
în medie cu 0,7 puncte, 
umiditatea redusă cu 0,8 
față de prevederile STAS, 
iar economiile la prețul 
de cost să ajungă la 
629 000 lai.

BĂDUȚA CONSTANTIN 
corespondent

să îmbunătă- 
spirit de răs-

Bucur Elisabeta și Briceag 
străduiesc 
lucrind cu

Elena din secția bobina) 
țească calitatea firelor de 
pundere, obțin rezultate 

Iată-le pe cele

a Viscozei Lupeni 
mătase bobinate 
bune.
patru muncitoare după
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Muncitoarele Ghioancă Elena, Gall Agneta, 
se 
Și,

terminarea lucrului.

OAMENI DE NĂDEJDE
Mult timp, la sectorul 
al minei Lon?a prin-I

tre cei evidențiați în pro
ducție se numărau mine
rii din brigăzile conduse 
da Burdea Nicola a IV și 
Burdea Ioan. In ultimele 
luni, realizările lor încep 
însă să fie depășita da 
o brigadă mai puțin cu
noscută, formată în ma
joritate din tineri și ca
re lucrează în abatajul 
nr. 1 din stratul 3. Ce 
realizări a obținut briga
da de la nr. 1 în ultimul 
timp ? In iulie: 328 to
ne cărbune peste plan, 
5,35 tone pe post randa
ment, față da 3,88 tone 
pa post planificat. Briga
da s-a clasat printre pri
mele. In august însă dra
pelul de brigadă eviden
țiată nu le-a mai scăpat. 
Că aspiră la titlul de bri
gadă evidențiată și în a- 
ceastă lună, o dovedesc 
rezultatei a 
le-a obținut 
mele zile
septembrie. De la începu
tul anului brigada cu nr. 
300 a depășit sarcinile de 
plan în fiecare lună. Da
că s-ar încărca în va
goane obișnuite cărbunele

plan 
anului 

trenuri, 
recunoaștem

bune 
în 

ale

ce
pri- 

lunii

dat de aa peste 
ds la începutul 
s-ar forma două 
Trebuie să
că nu e puțin.

Brigada cu aceste reali
zări frumoase are în 
frunte un tînăr, scund 
dar destoinic, pe care îl 
cheamă Policiuc. Policiuc 
Dionisie este membru de 
partid din anul 1S59, iar 
în toamna anului trecut 
a fost ales membru al bi
roului organizației da bază 
de partid. Este șef de bri
gadă numai de aproape un 
an, timp suficient însă 
pentru a dovedi că aste 
un bun organizator, pri
ceput la organizarea mun
cii în abataj. De ceri pă
rerea tovarășilor de la 
comitetul de partid, sau 
din conducerea exploată
rii daspre 
numai cu 
asta pe 
Acest om
deșt se bucură de multă 
stimă printre minerii din 
Lonea. Iși iubește oame
nii din brigadă, le este 
apropiat. Azi 
miră nimeni 
chipul — în

Policiuc 
oameni destoi- 
nu știi care 
fie lăudat mai

citi hotărîrea — ce te 
privește de la panoul da 
onoar a.

împreună cu 
lucrează 
nici. Nici 
merită să
mult pentru a nu-i neîn- 
draptăți pe ceilalți. Chiu
langii nici n-ar avea loc 
printre acești băi ați 
nici. Se pare că cai 
uniți sînt totuși cei 
schimbul condus de
hai Vasile. După lucru, 
se întîlnesc acasă la Ge- 
mănaru care le cîntă din 
acordeon. Tot aici discu
tă pe diferite tame, 
joacă șah cu pasiune,

FRANCISC VETRO

har- 
mai 
din 
Mi-

(Cont. în pag. 3-a)

el se vorbește 
superlative. Și 

bună dreptate, 
harnic și mo-

nu se mai 
văzîndu-i 

care poți

Frontaliștii conduși de comunistul David Ioan din sectorul I al minei Aninoasa se bucură de stima 
și aprecierea întregului colectiv al exploatării, datorită rezultatelor de seamă ce le obțin lună de lună în 
producție.

Iată în clișeu o parte din membrii brigăzii, între care și min erii Bîrdea loan, Tamba Ștefan și 
Ionescu Mihai. ■ '
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4000 om (onMiOil 
tODîfDlonal economisit

Mecanicii și fochiștii Depoului 
C.F.R. Petroșani acordă o atenție 
deosebită remorcării trenurilor cu 
tonaj sporit și economisirii combus
tibilului convențional.

Prin folosirea forței vii a tre
nurilor și o mai bună întreținere 
a locomotivelor între două revizii, 
mecanicii și fochiștii din depou au 
remorcat în acest an aproape 2000 
trenuri cu tonaj sporit și au eco
nomisit peste 4 000 de tone de 
combustibil convențional. Cu can
titatea de combustibil convențio
nal economisită se pot remorca 920 
trenuri de marfă pe distanța Pe
troșani — Simeria și retur.
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Calcar pesfe plan

Colectivul carierei din Bănită
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expediat metalurgiștilor din Hune
doara și Călan în acest an, pests 

♦ . sarcina de plan, aproape 4 300 to- 
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lor de construcții din țară peste 
34 000 de tone calcar brut. De 
menționat faptul că în acest an 
productivitatea muncii a crescut pe 
carieră în medie cu 3 la sută față 
de sarcina planificată.

-=0=- ț

Instalatori inovatori
La Paroșeni, colțul vestio al 

cartierului Sohodol s-a transformat 
de cîtva timp în șantier. Numeroși 
constructori harnici ridică pentru 
energeticienii de la termocentrală 
un nou bloc cu zeci de apartamente 
spațioase.

Aici, alături de echipele de 
dări, dulgheri, fierari-betoniști 
mozaicari, lucrează și echipa 
instalatori condusă de
loan. Evidențiată în luna 
pentru calitatea lucrului și 
rea planului cu 15 la sută, ea 
recent din nou evidențiată 
inovația „Simplificarea
de încălzire cu apă caldă 
curile din Paroșeni".

După calculele efectuate, 
ția aduce economii anuale 
loare de peste 8 000 lei.
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Lucrările de investiții — 
la timp!
aprovizionarea ritmică a brigăzilor 
cu materiale șl vagonete goale, e- 
șalonarea pușcării, dotarea locuri
lor de muncă cu sculele necesare, 
armarea sfredelelor cu plăcuțe 
din metale dure, întărirea simțului ’ 
de răspundere al maiștrilor și in
ginerilor care au fost numiți de a 
răspunde de cite o brigadă în mod 
deosebit. 1

Respectarea strictă a măsurilor 
de mai sus a dus la realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan. Ast
fel, planul valoric pe primele 8 
luni a fost realizat in proporție de 
131,1 la sută, iar planul fizic în 
proporție de 118,5 la sută la metri 
liniari și de 124 la sută la metri 
cubi. Aceste realizări au făcut po
sibilă punera in funcțiune Înainte 
de termen a o seamă de lucrări 
miniere. Punerile în funcțiune s-au 
realizat în proporție de 113 Ia sută.

In cursul acestui an s-a pus in 
funcție întregul schelet de lucrări 
din raza sectorului de la orizontul 
XIV. Sectorul I a putut să pregă
tească și să dea producției stratele 
subțiri, aceste lucrări reprezentînd 
o valoare de peste 1,5 milioane lei. 
De asemenea, în 
derii 
re a 
XIV 
cutat

predate
Colectivul de muncitori, tehni

cieni și ingineri de la sectorul de 
investiții al E. M. Petrila desfă
șoară o muncă susținută în vede
rea executării la timp a lucrărilor 
de investiții, asigurînd astfel des
chiderea unor noi rezerve de căr
bune.

Cu ocazia prelucrării cifrelor de 
plan pe anul 1963 colectivul sec
torului și-a fixat ca obiectiv prin
cipal predarea la termenul fixat a 
lucrărilor miniere principale. Pen
tru a respecta acest obiectiv, pe 
lingă planul de măsuri tehnico- 
organizatorice, s-a întocmit și un 
grafic în timp pentru respectarea 
punerii în funcție a o serie de lu
crări fără de care sectoarele pro
ductive n-ar fi putut începe pregă
tirea stratelor. îndeplinirea planu
lui de măsuri tehnico-organizato- 
rice a constituit un obiectiv per
manent în activitatea noastră. Res
pectarea lui cît și îmbunătățirile 
efectuate pe parcurs, în funcție de 
cerințele noilor situații create, a 
dus la obținerea 
pozitive. Pentru a 
rea în planul de 
organizatorice am 
țirea sarcinilor pe responsabili ca
re să răspundă de îndeplinirea lor. 
Acolo unde rezultatele se dove
deau a nu fi la nivelul cerințelor 
se studiau cauzele care provocau 
aceasta și se luau măsuri.

Ca măsuri mai importante luate 
au fost: omogenizarea brigăzilor 
din punct de vedere al calificării,

unor rezultate 
asigura incadra- 

măsuri tehnico- 
trecut la împăr- vederea deschi

și pregătirii pentru exploata- 
rezervelor dintre orizonturile 
și XIII, sectorul II, s-au exe- 
lucrări în valoare de peste 

Ing. CAROL SCHRETTER 
șeful sectorului investiții 

mina Petrila

(Continuare în pag. 3-a)



Să organizăm cît mai multe competiții 
de masă

Recent, au luat sfirșit întrecerile 
Spartachiadei de vară a tineretu
lui. Cu prilejul acestor întreceri 
majoritatea asociațiilor noastre 
sportive au obținut rezultate bune 
în atragerea membrilor U.C.F.S. 
la practicarea diferitelor sporturi.

Pînă la începerea întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui mai este încă mult. In aceas
tă perioadă, comisiilor asociațiilor 
sportive le revine sarcina de a or
ganiza noi întreceri sportive de 
masă. Organizarea de campionate 
pe asociații constituie una din ce
le mai accesibile competiții de 
masă. Pentru a se da sportivilor 
care s-au afirmat în întrecerile de 
masă posibilitatea de a continua 
pregătirea, comisiile asociațiilor 
trebuie să-și întocmească un plan 
de acțiuni concret unde să preva

dă întrecerile care urmează să ss 
organieze, locul de desfășurare și 
cine poate participa.

Pentru buna reușită a campiona
telor pe asociații, antrenorii, pro
fesorii de educația fizică cît și 
instructorii voluntari, au sarcina 
de a sprijini efectiv aceste corn- 
p stiții.

Duminicile sportiva s-au dovedit, 
de asemenea, foarte eficace atunci 
cînd ele sînt bine organizate. Așa 
de pildă, duminicile sportive orga
nizate de asociațiile Minerul Vul
can, Parîngul Lonea, Jiul Petrila 
și Retezatul Uricani s-au bucurat 
de mult succes, la întreceri parti
cipând un număr mare de tineri, 
întrecerile au fost vizionate de su
te și mii de spectatori. Exemplul 
asociațiilor de nrai sus trebuie să 
fie urmat însă și de restul asocia-

Printre numeroasele brigăzi harnice de la mina Uricani se numără 
șl cea condusă de Mischie Gheorghe. Lucrînd în abatajele sectorului 
I. minerii acestei brigăzi au adus o contribuție însemnată la extra
gerea celor 15 000 tone cărbune date peste plan ptnă acum de co
lectivul minei. Pe luna august, de pildă, brigada lui Mischie și-a de
pășit planul cu 8 la sută.

IN CLIȘEU: Șeful de brigadă Mischie Gheorghe, Împreună cu to- 
VSftfebi Răchiță Sabin, Răchită Ion, Blănaru Traian, Olaru Tudor și 
Biutn StOlan, discutînd despre mersul muncii înainte de a intra în șut.
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Ziua pompierilor din R.P.R.
Pe întreg cuprinsul patriei noas

tre, la 13 septembrie, se sărbăto
rește Ziua pompierilor.

In această zi, acum 115 ani, roa
ta curajoșilor pompieri de sub co
manda căpitanului Zăgănescu Paul 
a înscris o pagină glorioasă în 
istoria luptelor duse de poporul 
nostru de-a lungul veacurilor pen
tru libertate și independență na
țională. Veniți la cererea boieri
mii să înăbușe avîntul revoluțio
nar al maselor populare din țara 
noastră, turcii intră la 13 septem
brie 1848 în București și, încercînd 
să ocup e cazarma pedestrimii, se 
lovesc de rezistența hotărîtă a 
pompierilor. Deși inferiori nunieri- 
cește ei s-au angajat în luptă fă- 
cînd dovada unui eroism legendar, 
dînd o lecție binemeritată trufiei 
oștilor otomane.

Cu toate că guvernul burghezo- 
moșieresc din țara noastră a cău
tat să ponegrească evenimentele 
petrecute în 1848, amintirea acelor 
fapte de eroism a trăit și trăiește 
în inima poporului nostru.

In semn de cinstire a memoriei 
eroilor căzuți în luptă cu dușma
nul cotropitor, Ziua de 13 septem
brie a fost declarată „Ziua pom
pierilor din R.P.R.".

Partidul și guvernul a încredin
țat pompierilor țări noastre nobi
la misiune de a apăra contra in
cendiilor realizările obținute de po
porul nostru pe drumul luminos a! 
socialismului. Grija permanentă pen
tru respectarea regulilor și măsu
rilor de prevenire a incendiilor a 
drvenit, o preocupare de seamă a 
conducerilor unităților economic• 
și a cetățenilor din Valea Jiului.

In asigurarea pazei contra incen
diilor la obiective cu flux tehno
logic, un rol important îl au comi
siile tehnice P.C.I. Comisii tehni
ce ca cele de la termocentrala Pa
roșeni, E. M. Lupeni, U.R.U.M.P., 
E. M. Lonea, E. M Uricani, Vis- 
coza Lupeni și altele au dat un 
prsțios sprijin conducerilor admi
nistrative pentru luarea tuturor 
măsurilor de prevenire a incendi
ilor și, la nevoie, pentru stinge
rea lor, au sprijinit formațiile P.C.I., 
în pregătirea lor, și au desfășurat 
0 intensă activitate de propagandă 
P.C.I. în scopul mobilizării sala- 
riaților la respectarea regulilor de 
prevenire.

Activitatea formațiilor voluntare 
din localități cum sînt cele de la 
Cîmpu lui Neag, Vulcan și Petrila 
au marcat un progres vădit pe 
linia muncii de P.CJ.

Formațiile P.C.I. de la E. M. A- 
ninoasa, termocentrala Paroșeni, 
E. M. Uricani, E. M. Lonea, și al
tele s-au instruit și se instruiesc 
temeinic, astfel că în cadrul între
cerilor pe regiune, ele au ocupat 
primele patru locuri, în ordinea 
arătată.

Gradul înalt de pregătire a unor 
Lormații P.C.I. din obiective s-a 
constatat și cu ocazia intervențiilor 
la incendii, intervenții la care s-au 
evidențiat formațiile P.C.I. de la 
E. M. Lupeni, E. M. Aninoasa, E. 
M. Lonea și E. M. Vulcan.

In cadrul întrecerilor între for
mațiile P. C. I. cit și la concursu
rile profesionale organizate în cins
tea acestei zile a pompierilor s-au 
evidențiat în mod deosebit urmă
torii șefi și membri ai formațiilor 
P.C.I.: Anton Vasile, Mihai Cons
tantin, Nicuță Alex, de la E. M. 
Aninoasa, Popescu Pantilimon, Tiv- 
lea Dumitru de la termocentrala 
Paroșeni, Ciora Cornel și Coan- 
draș Ilie de la E. M. Uricani, Mar- 
gulescu Ioan, Duma Petru, Daj 
Viorel de la E. M. Lonea, Preda 
Grigore, Safta Marin, Raț Aron de 
la E, M. Lupeni, Nițu Ioan de la 
U.R.U.M.P., Gall Rudolf de la 
I.C.M.M., Bîzu Gheorghe de la 
E. M. Vulcan, Haidu Ambrosie de 
la Depoul C.F.R. și alții. Majori
tatea din cei amintiți sînt dețină
tori ai semnului onorific „Fruntaș 
în P.C.I.".

La obținerea rezultatelor de mai 
sus, un aport deosebit a adus șe
ful serviciului pază și P.C.I. din 
cadrul C.C.V.J., tov. Galan Ghe- 
orghs, care a fost mereu în mij
locul formațiilor îndrumînd și spri
jinind pregătirea lor.

S-a îmbunătățit dotarea formați
ilor P.C.I. cu tehnică modernă ea: 
autopompe, cisterne și motopompe 
care au caracteristici tehnico-tac- 
tice superioare.

Cu prilejul sărbătoririi zilei lor, 
pompierii se angajează în fața 
partidului și întregului popor mun
citor să depună eforturi sporite 
pentru ridicarea măiestriei lor pro
fesionale pentru îmbunătățirea 
nnincii de prevenire, pentru păs
trarea cu grijă a utilajului din do
tare și pentru o intervenție promp
tă la stingerea incendiilor. Ei sînt 
ferm convinși că prin aceasta con
tribuie la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de cel de-al IlI-lea Congres 
al partidului.

cpt. UNGUR GHEORGHE 
șeful inspecției SJ*.l.
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Ce a pregătit și pregătește Editura didactică 

și pedagogică pentru noul an școlar
Pentru anul școlar 1963—1964, 

Editura didactică și pedagogică a 
tipărit 564 titluri de manuale des
tinate școlilor de cultură gene
rală și școlilor profesionale și teh
nice, în peste 22 500 000 exemplare, 
cu 1 200 000 exemplare mai mult 
decît în anul precedent. Elevilor din 
clasele I—VII de la cursurile de 
zi le vor fi difuzate gratuit 17 600 000 
cărți școlare.

Au fost elaborate manuale noi 
de fizică, chimie, geografie, limbi 
străine. O parte din cele difuzate 
în anul precedent de învățămînt 
au fost îmbunătățite prin include
rea de noi capitole, teme și lecții 
precum și printr-o prezentare gra
fică atrăgătoare. Aproximativ 9 mi
lioane manuale sînt îmbrăcate în 
vinilin sau legate în pînză. ( ț
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la iBisparsa cursuiilof la seuIIIii pisfesiosale, rsîinke 
si i!e maiștri din indaslria metalnrsiiă si cmtructaare de isațioi

La 16 septembrie incep cursurile 
școlilor profesionale, tehnice și de 
maiștri, din industria metalurgică 
și constructoare de mașini. Numai 
în anul I vor fi școlarizați încă 
15 000 de tineri, numărul elevilor 
din aceste școli crescînd astfel cu 
6,5 la sută față de anul precedent. 
Școlile asigură învățămînt gratuit 
viitorilor strungari, electricieni, 
furnaliști, oțeiari etc. — tuturor 
celor care se pregătesc în apro
ximativ 50 de meserii. Anul acesta 
au fost introduse meserii noi, ce
rute de nevoile economiei noas
tre naționale: electricieni pentru 
mașini electronice și aparate ter- 
motehnice, specialiști pentru în
treținerea agregatelor mecanizate

Prezente românești peste hotare
Realizările economiei, culturii și 

științei romînești devin tot mai 
cunoscute și apreciate în întreaga 
lume.

Progresele economiei țării noas
tre au creat posibilitatea dezvol
tării comerțului cu state cu o in
dustrie dezvoltată. Țara noastră 
întreține astăzi schimburi comer
ciale cu aproximativ 80 de țări. 
Rominia cunoscută în trecut în Oc
cident doar ca importatoare de u- 
tilaj industrial exportă astăzi aces
te produse în numeroase tărt Re- 
ferindu-se la prezența Romîniei 
socialiste pe arena comerțului in
ternațional, revista elvețiană „Weli- 
woche" scria : „Astăzi, Romînia nu 
numai eă asigură nevoile proprii, 
ci aprovizionează India, Argentina 
și Franța etc. In felul acesta, in
dustria romînească se anunță la 
cuvînt pe piața mondială".

Intr-adevăr, astăzi Romînia nu 
se mai anunță la cuvînt în lume 
prin recorduri ale mizeriei și îna
poierii, ci prin realizări care, așa 
după cum scrie ziarul indian „The 
Mirror Daily", „sînt de invidiat".

O contribuție de seamă la mai 
buna cunoaștere a produselor ro
mînești o aduc și expozițiile orga
nizate de țara noastră peste hotare 
și participarea R. P. Romine la nu

De asemenea, editura acordă a 
mare atenție tipăririi și litografie- 
rii manualelor și cursurilor nece
sare studenților. Pînă în prezent, 
s-au tipărit sau sînt în curs de ti
părire, aproximativ 200 titluri. în 
majoritate lucrări originale. Printre 
acestea sînt cursuri de microbiolo
gic, genetică, biologia apelor, me
canica teoretică, electrochimie ge
nerală,1 matematici superioare, teo
ria probabilităților, introducerea in 
calcul tensorial și altele,

In afara manualelor școlare și 
universitare, Editura didactică și 
pedagogică a mai pregătit pentru 
noul an de învățămînt 56 titluri 
de materiale didactice pentru elevi 
și studenți care însumează aproxi
mativ 150 000 exemplare.

(Agerpres)

și automatizate, siderurgiști pentru 
uzinele coeso-chimice, metalurgiști 
specialiști în acoperiri metalice 
etc. La dispoziția elevilor stau zeci 
de săli de clasă, ateliere, cabinete 
tehnice, biblioteci, cămine, canti
ne. Pentru a face cunoscute tine
rilor încă din școală cele mai noi 
cuceriri ale tehnicii, un mare nu
măr de manuale au fost revăzute 
și completate. Mai multe cursuri 
de specialitate sînt predate după 
manuale noi. O dată cu începerea 
anului de învățămînt, manualele 
școlare, în 25 de titluri vor fi date 
în mod gratuit elevilor din școlile 
profesionale. Celor din școlile teh
nice le sînt distribuite 46 de titluri 
de manuale.

meroase tîrguri internaționale. Ga
ma de mașini și utilaje mereu cres- 
cîndă în volum și sortimente pre
zentate Ia aceste expoziții oferă 
străinătății noi motive de a-și 
spori interesul față de mărfurile 
romînești. Numai în ultimii 13 ani, 
Romînia a participat la 162 de tîr
guri și expoziții internaționale, ca
re au avut loc în 52 de orașe răs- 
pîndite pe întregul glob. Ele au 
prilejuit o afirmare peste hotare 
a industriei și agriculturii noastre 
socialiste. Produsele industriei con
structoare de mașini au reprezen
tat peste 60 la sută din expona
tele prezentate la unele tîrguri in
ternaționale. Anul acesta, țara 
noastră a participat pînă în pre
zent eu pavilioane sau birouri de 
informații comerciale la tîrgurile de 
la Tripoli, Leipzig, Londra, Milano, 
Tokio, Casablanca, Bruxelles, Gâ- 
teborg, Budapesta, Varșovia, Pa
dova, Barcelona, Poznan. Peste tot 
unde se înalță pavilioanele romî
nești, atenția este reținută de di
versitatea și calitatea produselor 
expuse, de bunul gust și fantezia 
prezentării.

Fiecare prezență economică a 
Romîniei peste hotare este o ma
nifestare a dorinței țării noastre de 
lărgire a relațiilor comerciale cu

țiilor sportive din Valea Jiului. 
Organizînd cît mar multe com

petiții de masă, vom da posibili
tate tuturor membrilor U.C.F.S. si 
practica ramura de sport favorită, 
iar pe altă parte, vom contribui 

, la ridicarea nivelului de pregătiră 
al sportivilor noștri.

S. BALOI
— = Q = —

La îndemnul 
depuiafilor

Mobilizați de Guzuban Gheorghe, 
Ilie Petre, Ciora Cornel, Mătăsă- 
reanu Iosif, Cocheci Vasile, Rîndi- 

i tean Elena, Brănescu Silvia, 
i Ordog loan și alți deputați din lo- i

calitate, cetățenii din Uricani au 
efectuat în lunile trecute din acest 
an numeroase acțiuni de muncă 
patriotică.

In afara lucrărilor de înfrumuse
țare a orașului nou, unde circa, 
3 000 de participant! au prestat 
22 000 ore de muncă voluntară, 
840 de oameni ai muncii au exe-

1 cutat nu de mult șcarpe și conso^ 
lidări pe malul sting al Jiului in- 
sumînd 1 000 m. p„ nivelarea unui 
teren din apropierea școlii elemen
tare de 8 ani, reparația a două 
podețe șr au ridicat o nouă po- 
picărie, construită în întregime din 
materiale recuperate.

Hotărîți să sporească aportul lor 
la buna gospodărire a localității, 
cetățenii din Uricani și-au propus 

i să mai execute pînă la sfîrșitul 
anului încă 5 000 de ore de muncă 
voluntară.

țara gazdă, ca și cu celelalte țări 
participante. Este demn de reținut 
faptul că participarea Romîniei la 
expozițiile și tîrgurile internațio
nale găsește un ecou și în țările 
cu o economie în curs de dezvol
tare, de care țara noastră, în cele 
mai multe cazuri, nu este legată 
prin tradiții comerciale. Pe această 
linie, la Khartum (Sudan) a fost 
deschisă anul acesta prima expozi
ție permanentă romînească din A- 
frica. Un loc important în cadrul 
expoziției a fost acordat produse
lor industriei constructoare de ma
șini. Această expoziție, a apreciat 
generalul Irwa, ministrul comerțu
lui al Republicii Sudan, are o im
portanță deosebită în dezvoltarea 
relațiilor comerciale dintre cele 
două țări.

Numai în primele trei trimestre 
ale acestui an, reprezentanții ro- 
mîni au luat parte la peste 150 de 
manifestări ale căror lucrări s-au 
desfășurat sub egida unor organi
zații internaționale culturale și ști
ințifice. O mărturie elocventă a 
prestigiului culturii și științei noas
tre, o constituie faptul că repre
zentanții romîni au fost aleși în 
organele de conducere a peste 30 
de organizații.

Romînia democrat-populară a dat



de

de lucrări edilitare afe- 
restul de apartamente, 
de planul fizic pe 1963 
de 449, se lucrează in-

Cu toate obstacolele puse 
umpul nefavorabil din primul tri
mestru, colectivul șantierului 9 Pe-* 
troșani și-a realizat planul valoric 
și a trecut la predarea apartamen
telor prevăzute a fi construite în 
acest an. Pînă acum s-au terminat 
și predat în termen școala cu 8 
clase din Petroșani, blocul C din 
Petrila cu 27 de apartamente, iar 
la Livezeni, un număr de 7 blo
curi cuprinzînd 220 apartamente și 
o seamă 
rente. La 
prevăzute 
în număr
tens la finisajele interioare, astfel 
ză la ora actuală sînt deja gata 
pentru recepție patru blocuri eu 
122 apartamente, iar restul se vor 
recepționa pînă la t octombrie 
1963. La fel, sistematizarea pe ver
ticală la acest cvartal se desfășoa
ră din plin, lucrîndu-se intens cu 
utilaje grele pentru evacuarea 
pămînturilor.

Pentru depășirea planului fizic 
cu 90 apartamente în anul 1963, 

colectivul șantierului 9 Petroșani
1 ^i-a întocmit un plan de măsuri 

cu responsabilități concrete pentru 
ca în decembrie să dea peste plan 
și cele 90 apartamente. Cît pri
vește rămînerile în urmă (din lip
sa de proiecte și muncitori) la 
Gasa de cultură Petroșani, ele se 
vor recupera prin organizarea tur-
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nării betoanelor în două și trei 
schimburi.

Una din problemele mai grele 
pe care le avem, este lichidarea 
lucrărilor restante la o seamă de 
obiective rămase neterminate și 
predarea lor în folosință definitivă 
într-un timp cît mai scurt. Printre 
acestea se numără alimentarea cu 
apă Jieț—Petroșani, cămine de vi- 
zitare, canalizări, drumuri și alei, 
trotuare, centrală termică și alte 
asemenea lucrări — unele rămase 
din anii trecuți.

Dînd atenția cuvenită și aces
tor lucrări — mărunte ca volum 
dar multe ca număr, vom reuși 
să lichidăm obiectivele restante și 
astfel să încheiem complet cvar
talele și obiectivele ridicate, cre- 
înd oamenilor muncii condiții tot 
mai bune de trai.

Călăuziți de Directivele Congre
sului al IlI-lea al Partidului Mun
citoresc Romin, în colaborare cu 
comitetul sindical al șantierului 
vom organiza și mobiliza întreg 
colectivul de muncitori la înfăp
tuirea sarcinilor de plan, la o ca
litate bună și ridicarea productivi
tății pentru a contribui la înfăp
tuirea și depășirea sarcinilor ce 
stau în fața constructorilor din o- 
rașul nostru.

ing. V. BADEA
șeful șantierului 9 construcții 

Petroșani

Oameni de nădejde
(Urmare din pag. l-a)

cînd și cînd mai ciocnesc cite 
pahar (Mihai se îngrijește să 
întreacă nimeni măsura). Un 
șef de schimb, minerul Morar 

este cel mai voinic din 
Oamenii îi spun

iar 
un 
nu 
alt
Simion, 
toată brigada.
„ursul" dar el nu se supără. Pus 
mereu pe glume, Simion e cel mai 
priceput la armat și un foarte bun 
organizator. Alături de el lucrea
ză ajutorul miner Pop Alexandru, 
meșter la răpirea armăturilor me
talice. Pop învață, urmează școala 
de mineri și în prezent face schi
țe, calcule. Ceva legat de îmbina
rea armăturilor de fier din abata- 

4*iul lor. Vreo inovație ? Foarte po
sibil. La fel ca și utemistul Duță 
Nicolae, vagonetar de rol, Pop se 
pregătește să devină candidat de 
partid. In același schimb cu Mo
rar și Pop lucrează vagonetarul 
Balea Aurel, membru de partid și 
propagandist, la fel de harnic și 
priceput la orice muncă în aba
taj. Niculiță Frosin, miner șef de 
schimb, bine calificat, puțin cam 
guraliv dar sever, își îndeplinește 
zilnic planul în schimbul lui. Lui 
Niculiță nu-i scapă nici un film, 
împreună cu Frosin lucrează cel 
mai micuț din brigadă, vagoneta
rul Dobrotă Dumitru. Dobrotă în
treține curățenia pe galerie și tri

mite zilnic spre ziuă, de la orizon
tul 557, cîte 30—35 vagonete cu 
cărbune din care a ales șistul.

Aceștia sînt ortacii lui Policiuc. 
Oameni de nădejde, mineri price- 
puți care știu să scoată cărbunele 
din apofiză și de la buclă, la fel 
ca și cînd lucrează în abatajul o- 
bișnuit. Sînt oameni care știu să 
muncească cu tragere de inimă și 
să petreacă folositor timpul liber 
— adevărați oameni ai zilelor noas
tre.

Fapte din activitatea unui coleetiv 
harnic

Ritmicitatea în transportul subte
ran este un obiectiv principal al 
colectivului sectorului VIII trans
port de la mina Lupeni. La rezul
tatele frumoase obținute de către 
minerii lupeneni o contribuție 
demnă de laudă au adus și „fe
roviarii” sectorului VIII, mecanicii 
de locomotive cu trolei, echipele 
de întreținere a liniei ferate în
guste, electricienii și lăcătușii, 
precum și supraveghetorii, maiș
trii și tehnicienii.

unei

timp
traversele

Transportul 
a fost îmbunătății

La orizontul 650, din cauza 
porțiuni de linie ferată defectă,
se produceau numeroasa caram- 
boale. Conduc erea sectorului V-sud 
a apelat la ajutorul sectorului 
VlII-transport pentru repararea li
niei, lucrarea respectivă fiind repar
tizată brigăzii conduse de Mătăsă- 
reanu Ilie care, neîntîrziat a tre
cut la executarea ei.

Muncind cu pricepere și spirit 
de răspundere brigada tovarășului 
Mătăsăreanu Ilie, într-un 
foarte scurt, a înlocuit
și în locul liniei simple defecte a 
instalat o linie dublă pe o lungime 
de 80 metri.

In urma intervenției brigăzii de 
lucrări feroviare, din care fac par
te și tovarășii Iosub Jenică, Ga
bor Petru, Negru Stanciu, Suciu 
Gheorghe, Cazan Vasile, Fazakaș 
Dezideriu, Salak Dănilă și alții, lu
crarea condusă de maistrul Krizsela 
Carol a fost dusă la îndeplinire și 
ca urmare transportul subteran la 
orizontul 650 a fost îmbunătățit.

Electrolăcăfușiî
Numeroase sînt cazurile cînd 

secția de întreținere a sectorului 
de transport este anunțată despre 
defecțiunile la locomotivele cu tro
lei care duc în mină vagonete
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notă Fîep vechi părăsit
Odată cu desființarea atelierelor 

de prefabricate Bărbăteni; clădirile 
rămase goale au fost atribuite al
tor unități: I.R.T.A., I.R.V.A.,
I.M.T.F. pentru a le folosi după ne
voi. In unele clădiri s-au făcut 
garaje auto, în altele depozite de 
ambalaje pentru mărfuri 
tare, at eliere de reparat 
etc.

Pe
de prefabricate
mari

drept garaj 
I.C.O., stau 
numeroase 

— cu mo
ca-

alimen- 
mașini

terenurile fostelor 
se găsesc 

cantități de șine decovil 
încă de la constructori, 
respective sînt îngropate

ateliere 
însă 

ră- 
Si- 
în 
în

mase
nele
pământ, în parte acoperit e, iar
hale sînt prinsa cu beton în par-

dosea. In hala folosită 
de autobuze de către 
de asemenea, părăsite 
instalații de aerocalor
toarele electrice respective 
re de 7-8 ani așteaptă să fie va
lorificate, iar prin curte un rezer
vor de tablă, o pîlnie mare de me
tal, un cîntar — dozator automat 
pentru materiale de construcția (ci
ment, pietriș, nisip) ca și elemenții 
vechiului cazan al 
ce ruginesc bătute

Valorificat, acest 
răsit ar putea lua 
natelor siderurgice 
folosit. E păcat să 
ruginei I

centralei termi- 
de ploi.
fier vechi pă- 
drumul combi- 
pentru a fi ra
mai stea pradă

goale și materiale și aduc la su
prafață cărbunele extras de brigă
zile miniere. De fiecare dată co
lectivul secției, în frunte cu mais
trul Vîlceanu Constantin, se stră
dui eșie să 
semnalată

r’Hiîdi?ze defecțiunea 
intr-un timp cit mai

scurt.

Recent, o 
care circula 
principală-puțul nr. 7, s-a defectat. 
I s-a rupt axa principală. O echi
pă de electrolăcătuși din cadrul a- 
telierului de întreținere a locomo
tivelor a primit sarcina de reme
diere a defecțiunii. Membrii echi
pei, în frunte cu electrolăcătușii 
Andrei Nicolae și Măruță Nicolae, 
au trecut de îndată la înlocuirea 
piesei defecte și în scurt timp au 
redat-o producție., în bună stare 
de circulație.

O altă echipă formată din elec
trolăcătușii Bucșa Ioan, Fabian 
Gheorghe, Crețu Traian și Ujupan 
loan, tot printr-o intervenție rapi
dă, a înlocuit elemenții din bate
riile de acumulator la o locomo
tivă LAM-8. Prin intervenția făcu
tă la timp locomotiva care trans
porta materiale pentru sectoarele 
II, III și IV A a fost redată 
portului, fără să se producă 
în ritmicitatea transportului 
ran.

locomotivă cu trolei 
pe traseul : galeria
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trans- 
goluri 
subt a-

Stație pentru
îmbunătățirea aerajului

Pentru îmbunătățirea sistemului 
de aeraj, la mina Uricani a fost 
pus de curînd în funcțiune (lingă 
puțul nr. 6) un ventilator cu o ca
pacitate de 2500 m.c. pe minut.

Acest lucru aduce minerilor o 
serie de avantaje. Astfel în blocu
rile IV și V nord 
metan sînt complet 
mite reintroducerea 
curile de muncă și 
lei de transport cu
lectrice. Tot la inițiativa serviciu
lui de aeraj al minei, in abatajele 
sectoarelor I și II ventilatoarele 
cu aer comprimat au fost înlocuite 
cu ventilatoare electrice, s-a exe
cutat o nouă 
face legătura 
500 și 580, a 
ductă de apă
prafului de cărbune la mina nord.

Lucrările de investiții 
— predate la timo

(Urmară din pag. l-a)

3 milioane lei. S-a pus în func
țiune puțul orb nr. 11 (parțial) ca
re va servi la lucrările de deschi
dere și pregătire a stratului 3 de 
la sectorul IV. S-au executat și puș 
în funcțiune lucrări importante de 
montaje ca electrificarea sectorului 
III, conducte de apă pe orizontul 
XII cît și sute de metri de conduc
te principale de aer comprimat de 
diferite diametre.

Rezultate deosebite au obținut 
brigăzile conduse de Dogaru S“ 
vastian, Kalath Otto, Boteatni Ni
colae, cît și echipele de monțdri 
conduse de Mihuț Victor, MărCuț 
Alexandru și alții. De asemenea, 
merită a fi evidențiați pentru con
tribuția adusă tehnicieni ca Muska 
loan, Niedermayer Ludovic, Ma- 
rinecz Alexandru, Iacob Alexandra.

In cadrul sectorului s-au luat 
măsuri care să asigure introduce
rea tehnicii noi. Astfel, în perma
nență un colectiv format din ingi

neri, tehnicieni și muncitori frun
tași a studiat materialele docu
mentare ce ne-au stat la dispozi
ție în vederea introducerii tehni
cii noi. Rezultate demne în aceas
tă direcție s-au obținut Ia utiliza
rea de înlocuitori ai lemnului, să
parea lucrărilor direct la profilul 
de betonare și armarea provizorie 
cu armături metalice provizorii re
cuperabile. Se aplică cu succes sus
ținerea metalică cu armături TH 
de diferite profile și bandajarea cu 
prefabricate din beton armat. Cu 
bune rezultate este aplicat perfo- 
rajul umed cu injecție axială. Fo
losirea pe mai departe a tehnicii 
noi ne va permite să obținem re
zultate și mai bune.

In activitatea noastră viitoare, 
realizarea planului de punere în 
funcțiune a lucrărilor principale 
va rămîne un obiectiv principal. 
In acest fel va crește eficiența 
fondurilor și lucrărilor de investi
ții, vom pregăti din vreme noi re
zerve de cărbune.

acumulările de 
eliminate, per- 
pușcării la lo- 
lărgirea rețe- 
locomotive e-

galerie de aeraj care 
între orizonturile 

fost instalată o con- 
pentru combaterea

și continuă să dea numeroase pil
de de contribuție la traducerea în 
fapt a ideilor de înțelegere între 
popoare, prin intermediul culturii, 
artei și științei, participînd activ 
la dezbaterea unor probleme de sea
mă pe plan internațional. Printre 
acestea pot fi citate conferințele 
Pugwash, unde, reprezentanții ro- 
mîni au lucrat activ la elaborarea 
măsurilor tehnice și politice de 
natură să contribuie la scăderea 
tensiunii internaționale, Congresul 
comunității europene a scriitori
lor de la Florența, la conferințele 
. Mesei rotunde est-vest" de Ia 
Geneva, Varșovia sau Bruxelles.

Literatura și muzica, filmul și 
teatrul romînesc cuceresc spații 
geografice la scară mondială. Ver
surile lui Eminescu tălmăcite în 
spaniolă. Arghezi recitat la tele
viziunea franceză, Beniuc, Călines- 
cu, Stancu citiți 
va și Stockholm 
tive. Filmele lui 
de acum clasice
nimat". Pictura și sculptura romî- 
nească expusă și apreciată la Pa
ris. Moscova. Veneția.

In numeroase țări au fost des
chise în zeci de muzee colțuri per
manente de artă populară romî- 
nească. Printre acestea pot fi ci. 
tate Muzeul omului din Paris, Mu
zeul „La vie wailone" din Liăge, 
Muzeul de etnografie din Geneva,

mu- 
Țara 
timp 
cine-

la Roma, Mosco- 
în limbile respec- 
Gopo au devenit 
„ale desenului a-

Muzeul de artă populară din Tokio, 
precum și biblioteci romînești în- 
tr-o serie de țări.

In cadrul „serilor culturii romî
nești’' care se organizează în mul
te orașe ale lumii, sînt prezentate 
filme documentare romînești, 
zică populară romînească etc. 
noastră s-a afirmat în ultimul 
și în ce privește producțiile
matografice. La Festivalul filmului 
de la Cannes, coproducția franco- 
romînă „Codin" a fost distinsă cu 
premiul pentru cel mai bun sce
nariu și premiul Comisiei superi
oare tehnice a cinematografiei 
franceze. La Festivalul internațio
nal al filmului de la Moscova — 
1963, filmul romînesc „Lupeni 29" 
a obținut medalia de argint, iar la 
Festivalul internațional al filmului 
pentru copii, care s-a desfășurat 
ia Gijon (Spania), filmul romînesc 
de scurt metraj „De dragul prin
țesei" a obținut marele premiu de 
aur.

Printre evenimentele cultural- 
artistice de seamă din anul acesta 
se înscrie și turneul de la Paris 
al Teatrului de Operă și Balet din 
București. Colectivul de artiști ro- 
mîni a fost aplaudat cu multă căl
dură în timpul celor patru specta
cole prezentate pe cele mai mari 
scene ale teatrului liric din capi
tala Franței. Vorbind de succesul 
Operei romîhe la Paris, directorul

teatrului Grand Opăra declara unui 
corespondent al postului de radio 
Paris: „Spectacolul romînilor cu 
„Oedip" este unul dintre cele mai 
bune prezentate pe scena teatrului 
Grand Opera". Succesul repurtat 
și de spectacolele prezentate Ia 
Teatre des Camps Elysees cu 
„Bărbierul din Sevilla", în care 
Nicolae Herlea a apărut criticilor 
muzicali francezi ca unul dintre 
cei mai buni interpreți din lume 
ai rolurilor „Figaro" și „Cavale
rul Rozelor", căruia după expresia 
unui comentator muzical „zadarnic 
cauți a-i găsi vreun 
completat în modul 
cit imaginea pe care 
prilejul să și-o facă 
liric romînesc.

De un mare succes s-au bucurat 
și concertele susținute de Filar
monica de Stat „George Enescu" 
din București de sub conducerea 
dirijorilor George Georgescu și 
Mircea Basarab. După ce a dat 
mai multe concerte în cadrul „Săp- 
tămînilor festive ale Vienei", Fi
larmonica din București a concer
tat în orașele italiene Sulmona și 
Roma precum și pe scena celebrei 
săli a Scalei din Milano In prezent, 
Filarmonica din București, condusă 
de* George Georgescu, concertează 
în cadrul Festivalului internațional 
Salzburg-1963.

Prezența științei romînești în

cusur" — au 
cel mai feri- 
Parisul a avut 
despre teatrul

viața științifică internațională se 
confirmă tot mai mult.

In prezent Academia R.P. Romî- 
ne întreține schimburi de publi
cații cu peste 5 000 de instituții 
similare din alte țări. Numărul vo
lumelor primite și expediate a de
pășit anul trecut cifra de 250 000. 
Academia editează în limbi străine 
o serie de publicații menite a face 
cunoscute peste hotare realizările 
științei noastre.

O pîrghie importantă pe drumul 
cunoașterii tot mai aprofundate a 
bogățiilor și frumuseților 
noastre o constituie 
ternațional. In i 
noastră a găzduit 
oaspeți de peste 
zația de turism a 
O.N.T. Cazpați — 
numeroase 
naie de turism,
Uniunii Internaționale a organiza
țiilor oficiale de turism, din al că
rui Comitet Executiv face parte.

Toate acestea nu epuizează de
sigur prezențele romînești în do
meniul economiei, culturii, științei 
și turismului peste hotare. Ele sînt 
o expresie a politicii statului nos
tru, îndreptată spre o cît mai lar
gă cooperare internațională în a- 
vaatajul tuturor popoarelor.

patriei 
turismul in- 

anul 1962, țara 
; cca 137 000 de 

hotare. Orqani- 
țării

■ este 
organizații 

și în

noastre — 
membră a 
internațio- 
deosebi a

C. OPRICA

Sfatul amlar om 1 
regional Petroșani ; 
Comitetul executiv j 

ANUNȚĂ j 

următoarele posturi vacante : )
— ȘEF SECȚIE FINANCIA- ? 

RĂ — studii superioare eco- < 
nomice și 4 ani vechime în v 
funcții economice — salariu S
1 850—2 000 lei. )

— ȘEF SECȚIE GOSPODA- ) 
RIE COMUNALĂ, DRUMURI ? 
ȘI PODURI — studii superi- < 
oare de specialitate și 4 ani \ 
vechime — salariu 1 850— S
2 000 lei. )

— INSTRUCTOR — studii } 
medii și 3 ani vechime în ' 
funcții administrative — sala- < 
riu 1 000—1 275 lei. \

— ȘEF SERVICIU CONTA- ' 
BILITATE — studii superioare z 
economice și 3 ani în funcții r 
economice — salariu 1 300—-
I 450 lei. S

— CONTABIL PRINCIPAL \ 
(PROVIZORIU) — studii me- I 
dii și 2—3 ani vechime în ) 
funcții contabile — salariu < 
925—1 050 lei. \

— TEHNICIAN II AGRO- < 
NOM — studii medii și 2 ani ) 
vechime în specialitate — sa- I 
lariu 750—1 100 lei. z

— TEHNICIAN II DRUMURI ?
— studii medii de specialitate C 
și 3 ani vechime — salariu \ 
750—1 100 lei. 1

— DACTILOGRAF (PRINCI- 1 
PAL) — studii medii sau 7 ) 
clase elementare și 3 ani în Z 
funcții de dactilograf — sa- < 
lariu 775—860 lei. \

— MUNCITOR CALIFICAT \
II (încălzire centrală) — fără 1
condiții de studii și stagiu — ) 
salariu 575—775 lei. ?

Doritorii se pot adresa la c 
Secția cadre a Sfatului popu- . 
Iar oraș regional PetrosanL >
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Greva minerilor 
spanioli ia amploare

MADRID 12 (Agerpres).
i In ciudș; tuturor măsurilor luat 3 
de autoritățile franchiste pentru a-i 
obliga pe nrineri să reia lucrul, 
greva minerilor spanioli, care a 
intrat în cea de-a 50-a zi, continuă 
să ia amploare în regiunile As- 
turia și Leon. Potrivit relatărilor 
agențiilor occidentale de presă, nu- 
Xnai în regiunile Asturia și Leon 
participă la grevă aproximativ 
25000 de mineri. In același timp, 
ia amploare mișcarea de solidari
tate cu minerii greviști. La Madrid, 
Barcelona și Bilbao muncitorii au 
organizat greve de solidaritate cu 
minerii greviști din Asturia și 
Leon.

! Nivelul de trai al minerilor din 
aceste regiuni continuă să scadă. 
Potrivit unor statistici oficiale pu
blicate de autoritățile franchiste, 
începînd dn luna septembrie 1962 
pînă în martie 1963 indexul prețu
rilor la mărfurile cu amănuntul 
a crescut cu 7,93 la sută, iar al 
prețurilor bunurilor de larg consum 
cu 100 la sută.

I Referindu-se la lupta curajoasă 
a minerilor greviști din Spania 
pentru satisfacerea revendicărilor 
privind majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă, 
ziarul „L’Humanite" scrie: „Calcu
lele lui Franco, care conta să ob
țină încetarea grevei prin anularea 
lock-out-ului, au dat greș. Majori
tatea greviștilor sînt fermi hotărîți 
să lupe pînă la obținerea victoriei.

PARIS. —- Guvernul francez a 
anunțat că ministrul de externe, 
Couve de Murville, va pleca la 5 
octombrie la Washington pentru 
întrevederi cu secretarul Departa
mentului de Stat, Dean Rusk.

BERLIN. — Aproximativ 3 000 de 
muncitori calificați au trecut anul 
acesta din Germania occidentală 
în Republica Democrată Germană. 
După cum anunță agenția A.D.N., 
numai între 30 august și 5 sep
tembrie au cerut azil în R.D.G. 
319 oameni.

VARȘOVIA. — După cum anunță 
agenția P.A.P., la 11 septembrie a 
avut loc la Varșovia o nouă în- 
tîlnire între ambasadorii R. P. Chi
neze și S.U.A. în R. P. Polonă.

Convorbirea a durat aproape do
uă ore și jumătate. Următoarea 
întrevedere va avea loc la 13 no
iembrie a.c.

BRUXELLES. — Conform datelor 
oficiale, la sfîrșitul lunii august 
numărul șomerilor totali și parțiali 
din Belgia s-a ridicat la 31 131.

DAMASC. — La 11 septembrie, 
la Damasc a continuat procesul 
persoanelor implicate în tentativa 
de lovitură de stat din 18 iulie

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

Primele date referitoare Ia pagubele 
pricinuite de incendiul din Brazilia

RIO de JANEIRO 12 (Agerpres).
Potrivit primelor date oficiale cu 

privire la pagubele pricinuite de 
uriașul incendiu care a bîntuit în 
statul Parana, 150 de persoane și- 
au pierdut viața, sute de ferme au 
fost distruse, iar recolta de cafea 
și da orez a fost compromisă în 
proporție de aproximativ 85 la sută. 
Focul, care s-a extins pe o supra
față de zeci de mii de kilometri 
patrați, a pîrjolit regiunile împă
durite Monte Alegre, unde au ars 
aproape 300 de milioane de pini.

0 nooă întîlnifb între ambasadoral ameriran la Saigon 
ti ilgo Dinii Ditm

SAIGON 12 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că 

ambasadorul american la Saigon, 
Cabot Lodge, a avut o nouă între
vedere cu președintele Ngo Dinh 
Diem. Citind declarațiile unor ofi
cialități americane, agenția Reuter 
relatează că în cadrul întrevederii 
au avut loc „conversații substan
țiale". Din aceleași surse se anun
ță că întrevederea a avut loc la 
inițiativa americană, și, în cadrul 
discuțiilor, Cabot Lodge s-a străduit 
să-1 convingă pe Ngo Dinh Diem 
să-l înlăture pe Ngo Dinh Nhu, fra
tele și consilierul său politic, „da
că dorește să-și recîștige populari
tatea". Surse americane vorbesc 
despre faptul că ambasadorul ame
rican a discutat cu președintele 
sud-vietnamez problema ridicării 
stării excepționale, instituită încă 
la 21 august, cu prilejul marilor 
demonstrații antiguvernamentale 
ale credincioșilor budiști.

Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.UA.., scrie 
agenția France Prese, a refuzat să 
comenteze informațiile referitoare 
la întrevederea lui Cabot Lodge cu 
Ngo Dinh Diem. El a subliniat însă 
că criza politică din Vietnamul 
de sud nu are repercusiuni asupra 
ritmului operațiunilor militare îm- 
triva patrioților. In acest sens, a- 
genția France Prese relatează că 
la 11 septembrie au fost chemați la 
Washington doi dintre cei mai im
portanți consilieri militari ameri
cani din Saigon în vederea unor 
consultări pe această temă.

< La 11 septembrie, purtătorul de

a.c. în scopul răsturnării regimu
lui baasist din Siria. După cum a- 
nunță agenția France Presse, Tri
bunalul militar a audiat alți nouă 
acuzați, printre care generalul în 
retragere Mohammed Soufi, fost 
ministru al apărării, generalul în 
retragere Rașid Katini, fost coman
dant suprem adjunct al armatei, 
și generalul Nourallah Haj Ibra
him, fost comandant al aviației.

MADRID. — Cel mai vechi săp- 
tămînal din Țara Bascilor „Bida- 
soa" care apărea în orașul Irun, a 
fost interzis de cenzura franchistă 
pe termen nelimitat.

Motivul interzicerii revistei a 
fost publicarea unui articol critic 
de către un preot basc despre regi
mul vamal actualmente în vigoare 
în Spania.

CIUDAD DE MEXICO. — La 
Ciudad de Mexico și-a început 
lucrările cel de-al XIII-lea Congres 
internațional de filozofie, la lucră
rile căruia participă peste 1 000 de 
filozofi din 32 de țări. Din partea 
R. P. Romîne la lucrările congre
sului participă acad. Athanase Jo
ja și acad. C. lonescu Gulian. Con
gresul a fost deschis de președin
tele Mexicului, Lopez Mateos,

Ca urmare a acestei catastrofe, a- 
nunță agenția France Presse, Bra
zilia care pînă acum era una din 
țările exportatoare de hîrtie, va fi 
silită să importe hîrtie de acum în
colo.

Ca urmare a devastării unor în
tinse suprafețe arabile aproximativ 
200 000 de muncitori agricoli nu 
vor mai găsi de lucru, iar alți 
200 000 de muncitori sînt amenin
țați cu șomajul ca urmare a redu
cerii producției în industria cafe
lei, lemnului, celulozei. 

cuvînt al delegației americane la 
O.N.U. a declarat că Statele Unite 
nu se opun inițiativei unor țări a- 
siatice și africane de a se discuta 
la actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. problema violării 
drepturilor omului în Vietnamul 
de sud, dar cer ca această discuție 
să aibă loc în Comitetul pentru 
problemele sociale, umanitare și 
culturale. Se știe însă că țările a- 
fro-asiatice au cerut înscrierea aces
tei probleme pe ordinea de zi a se- 
slttriii Adunării Generale a O.N.U., 
irfăîstînd pentru discutarea ei cu 
prioritate în cadrul unei ședințe 
plenare.

-------
Deschiderea la Berlin a expoziției:

„Romînia — fără înfloritoare"
BERLIN 12 (Agerpres).
La Berlin, sub auspiciile Asocia

ției pentru relațiile culturale cu 
străinătatea din R.D.G., s-a deschis 
expoziția de fotografii „Romînia — 
țară înfloritoare".

Expoziția a fost deschisă de 
Karl-Heinz Hess, membru în pre
zidiul Asociației pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, directo
rul editurii „Die Wirtschaft”.

In cuvîntul său, vorbitorul a sub
liniat puternica dezvoltare a Ro-

——e- - - - - - -
Nouă milioane de semnături 
pe petiția P.C. din India

DELHI 12 (Agerpres).
Pînă la 10 septembrie, pește no

uă milioane de muncitori, țărani 
și funcționari din India, reprezen
tanți ai celor mai diferite pături 
ale populației dn această țară au 
semnat petiția care va fi înmînată 
la 13 septembrie președintelui Ca
merei populare a Parlamentului in
dian, a declarat la 11 septembrie 
în cadrul unei conferințe de presă

------------ ©------------ ......

Peru condamnă hotărîrea Franței 
de a efectua experiențe nucleare în Pacific

LIMA 12 (Agerpres).
Opinia.publică și presa din Peru 

protestează energic împotriva inten
ției Franței de a efectua experien
țe nucleare în Oceanul Pacific.

Ziarul „Expreso" scrie într-un ar
ticol redacțional că „în timp ce 
țările lumii semnează Tratatul de 
la Moscova, Franța hotărăște să 
efectueze experiențe pe care lu-

-=0=- -------

Comerțul dintre 
Anglia și U.R.S.S. 

sporește
MOSCOVA 12 (Agerpres).
F. Erroll, ministrul comerțului 

ăl Angliei, care se află în vizită 
la Moscova la invitația Ministerului 
Comerțului Exterior al U.R.S.S., a 
acordat unui corespondent al zia
rului „Izvestia" un interviu, în 
care a spus printre altele: Sînt 
foarte bucuros că de la semnarea 
primului acord pe cinci ani bu 
privire la schimbul de mărfuri, co
merțul dintre Anglia și Uniunea 
Sovietică a sporit de două ori. 
Cred că există perspective fericite 
pentru dezvoltarea continuă a re
lațiilor comerciale dintre țările 
noastre.

(Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
în legătură cu situația 
din Rhodesia de sud

NEW YORK 12 (Agerpres).
La 11 septembrie, Consiliul de 

Securitate a continuat dezbaterile 
în legătură cu situația din Rhode
sia de sud. Reprezentanții Repu
blicii Ghana, Marocului și Filipine- 
lor au prezentat un proiect de re
zoluție în care subliniază că ac
tualul guvern sud-rhodesian a fost 
creat pe baze nedemocratice, în 
virtutea unei constituții rasiste 
impuse populației din acest terito
riu. Proiectul de rezoluție subliniază 
de asemenea, că transferarea pu
terii și mai ales a controlului asu
pra forțelor armate actualului gu- 

mîniei în anii puterii populare.
Au fost de față dr. Paul Wandel, 

adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R.D.G., Werner Wen
ning, director în M.A.E., alți repre
zentanți ai M.A.E., Ministerului Cul
turii, ai Asociației pentru relații 
culturale cu străinătatea și ai altor 
instituții centrale, zariști.

Au fost prezenți Ion Cazacu, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romîne în R. D. Germană, și 
membri ai ambasadei.

S. A. Dange, președintele Partidu
lui Comunist din India.

In petiție se cere să fie luate 
neîntîrziat măsuri efective în ve
derea reducerii prețurilor, micșoră
rii impozitelor directe și indirecte 
asupra oamenilor muncii, naționali
zării celor mai importante ramuri 
ale economiei țării, începînd cu na
ționalizarea băncilor, industriei pe
trolului și comerțului exterior.

mea a găsit necesar să le respin
gă".

Ziarul arată că hotărîrea guver
nului Franței de a efectua expe
riențe nucleare în Oceanul Paci
fic poate avea repercusiuni serioa
se asupra relațiilor dintre Peru și 
Franța. Statul Peru, subliniază zia
rul, se pronunță cu fermitate îm
potriva efectuării experiențelor nu
cleare în apropierea litoralului său.

PROGRAM DE RADIO
14 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me-
dicului, 8,00 Sumarul .presei cen
trale, 8,30 Muzică de balet, 9,00 
Roza vînturiloT, 9,25 Soliști și or
chestre de muzică populară, 10,00 
Muzică din opere, 10,30 Soliști de 
mu?!'ră ușoară, 11,31 Cîntece și jo
curi populare, 12,00 Din operetele 
lui Suppe, 12,30 Muzică ușoară, 
14,00 Din muzica popoarelor, 15,00 
Muzică populară, 16,15 Vorbește 
Moscova! 18,00 Program muzical 
pentru evidențiați în producție din 
industrie și agricultură, 19,00 In 
pas cu știința, 20,25 Muzică de 
dans, 21,25 Cîntece și jocuri popu
lare cerute de ascultători, 22,25 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
10,10 Muzică distractivă romîneas- 
că, 11,00 Muzică corală, 12,05 Mu
zică de estradă, 13,30 Program de 
tangouri și valsuri, 14,35 Muzică 
de estradă, 15,30 Din muzica po- 

vern nu poate să ducă decît la o 
înrăutățire și mai mare a situației 
din Rhodesia de sud. Autorii pro
iectului de rezoluție propun guver
nului englez „să nu transfere Rho- 
desiei de sud nici un fel de pu
tere sau atribuție suverană atîta 
vreme cît în această colonie nu va 
fi creat un guvern care să repre
zinte întreaga populație". Ei cer în 
mod expres guvernului -englez să nu 
transfere guvernului sud-rhodesian 
dreptul de control asupra forțelor 
armate și aeriene și să treacă la 
transpunerea în viață a rezoluțiilor 
adoptate anterior de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. în legătură cu 
Rhodesia de sud. Luînd cuvîntul, 
delegatul Marocului, Ahmed Taitjt ț 
Benhima, a adus noi argumente în 
sprijinul proiectului de rezoluție 
prezentat de cele trei state. El a 
declarat că la conferința din luna 
iulie de la Victoria-Falls (Rhodesia 
de sud), la care s-a hotărît soarta 
Federației Rhodesiei și Nyassalan- 
dului, a fost săvîrșită de fapt o lo
vitură de stat al cărei rezultat 
nu ar putea fi decît transmiterea 
puterii asupra Rhodesiei de sud în 
mîinile unei minorități infime. 
Răspunzînd declaratei reprezentan
tului Angliei, care, după cu se știe, 
a încercat să pună la îndoială 
competența Consiliului de Securita
te în dezbaterea situației din Rho
desia de sud, Benhima a subliniat 
că „întotdeauna coaliția colonialiș
tilor a negat dreptul O.N.U. de a 
se ocupa de problemele coloniale". 
Marea majoritate a statelor mem
bre ale O.N.U., a subliniat dele
gatul marocan, are însă cu totul 
altă părere în această problemă. 
Reprezentantul Angliei, a declara^» 
Benhima, a vorbit la precedenta șe
dință a Consiliului de securitate 
despre „drepturile suverane" ale 
Rhodesiei de sud, fără a aminti 
însă măcar un cuvînt despre drep
turile marei majorități a populației 
din această colonie. „Ca și în Ka
tanga, a adăugat el, Anglia se con
duce în Rhodesia de sud după in
teresele cercurilor financiare, ceea 
ce, după cum se știe, nu a dus și 
nu va duce la nimic bun".

A luat apoi cuvîntul delegatul 
american, Adlai Stevenson, care a 
sprijinit poziția adoptată de repre
zentantul guvernului englez. După 
părerea mea, a declarat Stevenson, 
în prezent nu trebuie luate măsuri 
sau hotărîri în legătură cu Rho
desia de sud. El a cerut membrilor 
Consiliului de Securitate „să aibă 
încredere" în Anglia.

poarelor sovietice, 16,30 Știința în 
slujba păcii, 18,31 Muzică ușoară 
din țări socialiste interpretate de 
soliști romîni, 19,30 Pe teme inter
naționale, 19,40 Muzică populară 
cerută de ascultători, 20,10 Din me
lodiile compozitorului H. Mălineanu, 
20,40 Arii de coloratură din opere 
comice și din operete, 21,10 Muzică 
de dans, 21,45 Agendă teatrală. 
22,00 Program de romaațe.

CINEMATOGRAFE
14 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Concertul mult visat,- AL. SAHIA: 
Ordinul Anna,- PETRILA : Alibiul 
nu ajunge; ANINOASA ; Chiriașul; 
VULCAN: Cînd copacii erau mari,- 
PAROȘENI : Omul amfibie; LU. 
PENI : Salut viață; URICANI : Po. 
vestea unei nopți stranii.
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