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Condiții noi pentru
Imensul covor al pădurilor ce 

îmbracă plaiurile munților Văii 
Jiului constituie o importantă bo
găție, pentru valorificarea căre
ia muncesc cu hărnicie și price
pere sute de muncitori forestieri. 
Spre deosebire de trecut, cinci 
bogățiile pădurilor și munca fo
restierilor arau jefuite nemilos d: 
capitaliști, în zilele noastre, preo 
cuparea pentru valorificarea su
perioară a lemnului pentru refa
cerea și dezvoltarea patrimoniu
lui silvic se împletește cu grija 
susținută pentru crearea unor 
condiții tot mai bune de muncă 
și de viață pentru muncitori.

Utilaje de mare 
productivitate

Țapinul, securea și fierăstrăul 
de mînă — acestea erau singu
rele unelte care-i însoțeau în 
trecut pe forestieri în munca cu 
lemnul. Astăzi, muncitorul fores- 
tisr lucrează în chip nou: el 
mînuiește mașini și utilaje moder
ne, care-i fac munca mai ușoară, 
mai spornică. Fierăstraiele Drujba 
ce secționează bușteanul în cîteva 
minute, funicular ele ce saltă 
trunchiuri grele peste văi, cami
oanele cu remorci, tractoarele 
împînzesc toate exploatările noas
tre forestiere. Numărul acestor 
utilaje crește necontenit. Numai 
în ultimele luni, de exemplu, 
pe șantierele forestiere aparți- 
nînd I. F. Petroșani au sosit, 
fiind puse in funcțiune, 6 noi 
funiculare Wissen, 2 încărcătoare 
pentru bușteni. 8 fierăstraie me
canice Drujba și alte utilaje.

muncitorii forestieri I
I 

contenit. In acest an s-att con
struit și dat în folosința fores
tierilor alte cinci cabane noi, în
tre care cele de la Cîmpul Mie
lului, Polatiște și Dealu Babii. A- ' 
ceste cabane noi, cu o suprafață 
locativă de peste 500 m.p. au 
fost dotate cu mobilier și cazar- 
mament nou, oferind muncitorilor 
condiții bune de odihnă după o- 
rela de lucru.

Biblioteci volante, 
aparate de radio

In fiecare din cela peste 20 de 
cabane ale muncitorilor exploa
tărilor forestiere din Valea Jiu
lui, au fost înființate biblioteci 
volante care însumează aproape 
2000 volume. Acolo, departe în 
inima munților, cărțile și-au gă
sit prieteni dragi, care le răsfo
iesc în clipele de răgaz. Mesele 
de șah, table, string, de aseme
nea, în jurul lor multi muncitori 
forestieri.

La îndemnul organizației de 
partid, conducerea întreprinderii 
forestiere Petroșani se preocupă 
de înzestrarea cabanelor și cu a- 
parate de radio. Seara, la cabane, 
muncitorii exploatărilor forestiere 
de la Gîrbovu, Dealul Babii, Valea 
Popii, Bilugu și de Ia alte exploa
tări se adună în jurul aparate
lor de radio, ascultînd vești pri
vind munca ce se desfășoară pe j 
întinsul patriei, muzică. Aparate l 
de ■ radio vor fi instalate și la 
celelalte cabane forestiere.
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Săptămînile trecute, în cârti erul Viscoza din Lupeni a fost dat în folosință un frumos complex 
comercial cuprinzînd 10 magazine moderne. Un alt asemenea complex se află în plină construcție și în 
cartierul Braia din Lupeni, iar de curînd s-a început o construcție asemănătoare în cartierul Livezeni- 
Petroșani.

IN CLIȘEU : Vedere a noului complex comercial din Viscoza-Lu peni.

Acțiune smerească
La chemarea organizației de 

pionieri, în ziua de 22 septembrie, 
numeroși pionieri și școlari s-au 
adunat în curtea școlii de 8 ani 
din Iscroni pentru a participa la 
o acțiune de strîngere a fierului 
vechi.

Prin hărnicia lor, s-au putut co
lecta în numai 3 ore, peste 2 OOO 
kg. de fier vechi.

CORNEA TITU 
corespondent

Snccgnt promițător
In aplicarea perforaJului îimefi

Cinci cabane
După terminarea lucrului, mun

citorii forestieri sînt așteptați de 
cabane bine amenajate, dotate cu 
mobilier, săli de mese, paturi cu
rate, unde li se asigură condiții 
optime de odihnă și recreere. Nu
mărul acestor cabane crește ne-

(el mei lunii utemisti — 
primiți io partid

Ca urmare a rezultatelor bune 
pe care le-au obținut în anul tre
cut în ridicarea nivelului lor po
litic numeroși utemiști de la cen
trala termoelectrică Paroșeni au 
fost primiți în acest an îu rîn- 
durile candidaților de partid.

De la începutul anului și pînă 
în prezent, un număr de 11 ut'e- 
miști dintre cei mai buni de la 
termocentrală au fost primiți mem
bri și candidați de partid. Printre 
ei se numără Drăgoi Ana, Tes- 
lici Vasile, Wilk Crista, Marton 
Florian.

-------------- ------------------------- L ... ■—.03^-

Brigada de înaintări condusă de minerul Moldovan Iosif și-a cîș- 
tigat un bun renume în sectorul II al minei Petrila prin viteza spo
rită de lucru pe care o obține la săparea lucrărilor miniere și calita
tea ireproșabilă a acestora. IN CLIȘEU: Șeful de brigadă Moldovan 
Iosif (dreapta) cu ortacii din schimbul său înainte de a intra în mină

î N TÎ LI\ I R EAArtificierul Che- 
haia, arma ex- 
piozorul răsu
cind cheia ; avea
în mișcări ceva solemn. Pe fe
țele minerilor adăpostiți în nișă 
se citea încordarea, 
a vîri iar cheia in 
pentru a-1 declanșa, 
mai schimbă o dată 
Cu cei de față.

— Acuma-i acum I 
din nișă, cu vocea L 
emoție. Urmă detunătura, 
diat după pușcăt ură aerul din gale
rie, invosburat cu fum înțepător, ișt 
iuți viteza. După un timp de aș
teptare curiozitatea i-a minat 
spre locul proaspăt pușcat. La 
ort, apăruse o deschizătură cit 
o vizuină. Primul a trecut prin 
spărtură, în galeria de dincolo, 
artificierul „Chehaia. Compară,

înainte de 
explozor, 

artificierul 
o privire

zise cineva 
gîtuită de 

Ime-

strigă celor de din-

ordine. Ați spart 
timp s-au apropiat 

unde se adăpostiseră 
din brigada lui Gîlcă. 
de reușită,
miinile, s-au felicitat.

la 
din 
oa- 
Bu-

toți și-au
E- 

te- 
s-a

cercetă și 
colo :

— E în 
fix 1 Intre 
iocul 
menii 
cur o și 
strîns
venimentul a fost comunicat 
letonie la sector și vestea 

răspîndit cu repeziciune.
Această intîlnire subterană a 

avut loc în urmă cu citeva zile, 
la Vulcan, cu ocazia străpunge
rii galeriei direcționale din .cul
cușul stratului 3 de la orizon
tul 480. Acum, galeria poate ii 
amenajată și betonată. Din di
recțională vor porni lucrările de 
pregătire a stratului 3 și trans-

versate spre stra- 
tele acoperitoare. 

Ci nd au ata
cat lucrarea con

tra front în urmă cu cîteva luni, 
cele două brigăzi se găseau fa
ță in față la o depărtare de 830 
metri. Dinspre est galeria o să
pa brigada condusă de Chiron 
Iiie. Pe același aliniament, dar 
din partea opusă, 
gada condusă 
Pavel, Lună 
dintre ei se 
lor de muncă 
ce a rezultat
sînt aproximativ 
la străpungere, 

retras 
săpată 
timp,

Mina Lonea se află în plină 
dezvoltare și modernizare. Harni
cii mineri de aici sapă în subte
ran o rețea întinsă de lucrări mi
niere de deschidere și pregătire. 
Majoritatea acestor lucrări se exe
cută in piatră. Două din aceste 
lucrări de investiții sînt de mai 
lungă durată și urgente ceea ce 
presupune un ritm de muncă mai 
intens pentru a putea fi termi
nate la termenul planificat. Este 
vorba despre ga
leria transversală 
principală ce se 
sapă în prezent la 
orizontul 400 pen
tru a crea o le
gătură în subteran 
între mina Lo
nea Iii și Lonea II, precum și des
pre galeria direcțională spre mi
na Lonea III de la același orizont.

Prima lucrare a fost încredința
tă brigăzii de pregătiri condusă 
de minerul Deak Petru. Conduce
rea sectorului VI investiții a pre
conizat ca la săparea galeriei 
transversale Lonea III — Lonea II 
să se atingă lunar viteze de a- 
vansare de 100 metri în profil du
blu. Locul de muncă a fost dotat 
cu toate cele necesare pentru ca 
minerii brigăzii să poată lucra cu 
spor, în deplină siguranță și pro
tejați împotriva prafului .silicogen. 
S- a introdus o mașină de încăr
cat tip EPM-2 ■ cu cupă, mecani- 
zîndu-se astfel cea mai grea ope
rație — încărcarea sterilului ex
cavat. Pentru obținerea unui ran
dament bun la perforarea găurilor 
de pușcare și scurtarea pe cît po
sibil a timpului de lucru la aceas
tă operație s-au dat în dotăția 
brigăzii perforatoare C.P.-23 și sfre- 
dele cu capete armate cu plăcuțe 
dure din oțel vidia. Armarea ga
leriei se face provizoriu cu armă
turi metalice T.H. speciale. Produ
cerea prafului de piatră și dega
jarea lui în atmosfera locului de

Experiența fruntașilor 
in introducerea noului 

în minerit, 
larg răspîndită !

muncă în timpul perforării și în
cărcării sterilului este exclusă,* 
prin aplicarea perforajului umed. 
Minerii din brigada lui Deak Pe
tru aplică din luna iulie a. c. a- 
cest procedeu de lucru și obțin 
lună de lună viteze sporite de a- 
vansare, randamente mari, depă
șiri însemnate de plan și cîștiguri 
bune. Organizîndu-și judicios mun
ca și aplicînd corect perforajuj 
umed axial brigada a excavat îi> 

luna iulie 85 m. 
galerie dublă, cu 
33 de metri avan
sare mai mare de 
cît cea planifica
tă pe sector, iar 
în luna august a- 
vansarea a fost 

de 65 m., cu toate că minerii au 
întîmpinat unele greutăți cauzate 
de ivirea unor infiltrații de apă în 
rocile străbătute. Viteza zilnică de 
lucru de 3—4 m. a permis brigăzii 
să obțină un randament de 2 m.c. 
steril excavat pe post, o depășire 
de plan de 5—10 la sută și, pe a- 
ceastă bază, cîștiguri sporite : 
100—120 lei pe post de miner. Cu 
astfel de rezultate se soldează 
munca brigăzii și în luna septem. 
brie : 53 m. înaintare în numai
18 zile lucrătoare, deci o viteză 
de lucru de aproape 3 m. pe zi.

De altfel aplicarea cu succes a 
perforajului umed este în mare 
măsură condiționată de spprirea 
vitezei de lucru. Minerii din bri
gada lui Deak Petru folosesc .pen
tru prima dată perforajul umed șl 
au o experiență doar de trei luni 
în aplicarea acestui procedeu de 
lucru, dar s-au convins că mine
rește așa trebuie procedat. De ce? 
Se știe doar că apa injectată în 
găuri în timpul perforării acestora 
se acumulează în galerie. Dacă 
galeria ar înainta cu viteză mică,

I. BĂLAN

(Continuare în pag. 3-a)

că s-a 
galeria 
ultimul

înainta bri
de minerul Gîlcă 
de lună distanța 
micșora, locurile 
se apropiau. După 
din calcul că mai 

zece metrj pînă 
brigada lui Gîl- 
pentru a betona 
mai înainte. In 

gîndul și atenția
FRANCISC VETRO

l’Continuare în pag. 3-a)
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Pealîzăpi gospodărești

De curînd la mina 
Vulcan a fost nive
lat stocul de ba

last, creindu-se ast
fel noi spații pen
tru descărcare. S-au 
terminat reparațiile 
la căminul de nefa- 
miliști nr. 3. Cămi
nul va fi prezentat 
ca model în cadrul 
unui schimb de ex
periență între șefii 
serviciilor administra
tive de la exploa

tările miniere din 
Valea Jiului. A fost 
tencuit exteriorul a- 
telierului mecanic, iar 
lîngă atelier s-a a- 
menajat o rampă 
pentru depozitarea 
metalelor vechi. S-au 
plantat 100 plopi în 
incinta exploatării, 
lîngă clădirea băii, 
la depozitul de car
buranți și în incinta

puțului „7 Noiem
brie". Pe un fost te
ren rîpos a fost a- 
menajat, folosind bul
dozerele, un platou 
pentru depozitarea u- 
tilajelor și un alt te
ren pentru depozita
rea furajelor. S-a re- 
amenajat cantina sa- 
lariaților, a fost re
parată bucătăria, s-au 
zugrăvit interioarele 
și s-a reparat silozul 
pentru zarzavat.



STEAGUL RQȘU

„Autoasfaltare"
Nu-i dimineață ca treburile să 

nu mă poarte prin fața căminului 
studențesc nr. 2. Și ori de cite 
ori trec, stau și mă întreb nedu
merit.

— Cum, nici pînă acum n-a 
fost dus de aici bitumul depozi
tat de astă vară lîngă cămin ? Pe 
atunci el avea forma butoaielor în 
care era pus. Dar cu căldurile 
tropicale de astă vară, s-a topit; 
Hai să zicem că nu-i cine știe ce 
pagubă, însă odată topit, bitumul 
a început s-o ia la vale, către ve
cinii studenților. Dar studenții nu 
au pentru ce să se supere că le 
fuge bitumul, că fiind nepărtini
tor, el curge și către casa lor. Su- 
părați sînt însă călătorii. De cum 
intră în băltoaca de bitum, tăl
pile pantofilor încep să se lipeas
că. O tînără cu pantofi cu tocuri 
înalte a-a trezit desculță în plină 
stradă. Ar vrea ei călătorii să o- 
colească bitumul dar n-au cum 
pentru că s-a întins și de-a latul 
străzii.

Noroc însă că a venit frigul și 
bitumul s-a întărit. Au început să 
cadă și frunzele îngălbenite de 
toamnă și să-l acopere, așa cum 
de altfel este acoperit de cei în 
cauză cu lințoliul uitării.

Unii susțin că s-ar fi intențio
nat să se asfalteze cu el drumul 
în fața căminului nr. 2. Poate că 
cei interesați s-au gîndit la o 
„aUtoasfaltare", prin curgerea lentă 
a bitumului, peste drum. O fi și 
aceasta vreo .inovație, dar nu face 
parale.

M. BARA
— « Q —

Despre vulcani
Potrivit Marii enciclopedii so

vietice, pe Pămînt există 522 de 
vulcani activi — tereștri și sub
marini. Dar această cifră poate fi 
considerată învechită. In prezent 
oamenii de știință consideră vul
cani activi nu numai pe cei care 
erup, ci și pe cei care fumegă și 
deocamdată stau liniștiți. Astfel, 
se pare că pe globul pămîntesc 
se numără circa 600 de vulcani ac
tivi. Pe insulele și pe țărmurile 
Oceanului Pacific în așa-numitul 
„cerc de foc" clocotesc 322 de 
vulcani.

☆

Uneori cînd erupe un vulcan sa 
formează torente de lavă lungi pî
nă la 80 km. Cîteodată acestea 
se deplasează eu o viteză de circa 
30 km. pe oră. Treptat lava se 
răcește și se acoperă cu o coajă 
care devine din ce în ce mai 
groasă. Dar sub această crustă 
torentul de lavă se răcește foarte 
încet — procesul durează uneori 
decenii întregi.

Primul observator vulcanic a 
fost creat pe la mijlocul secolului 
trecut pe o pantă a Vezuviului.

iungeșteRinul se

Pornit de Ia cabana Aușel spre Șurianu, Ia cap ătnl potecii ce urcă șerpuind, în 
față îți apar priveliști de o rară frumusețe. Apoi, kilometri întregi, turiștii trec printr-un 
afinar bogat ce te îmbie să-ți umpli tolba. Ajuns Ia Șurianu, te întîmpină ospitalieră 
cabana, iar lacul din apropiere cu unda-i cristalină incintă cu adevărat privirea.
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în botanică. 
Sumatra și în

are un miros pu- 
Grsutatea ei este 
kg, iar diametrul 
circa un 
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Defileul Jiului1

La grădina zoologica 
din Zurich, dintr-un 
clocit într-un borcan 
ieșit recent un pui
broască țestoasă pestri
ță. Ca mărime ea nu

Lîngă micul oraș Ră
gaz, la poalele Alpilor 
elvețieni, Rinul cară cu 
sine 800 000 metri cubi 
pietriș adus în fiecare 
an în valurile sale ce
nușii de torentele can
tonului Grisons. Ca o rîș- 
niță uriașă, fluviul ma
cină acest maldăr enorm 
de material prefăcîndu-1 
în nisip și prundiș. El 
depozitează o parte din 
acesta pe fundul albiei 
sale și se debarasează 
de rest (cam 300 000 me
tri cubi de noroi și 
50 000 — 100 000 metri
cubi de prundiș) pe fun
dul lacului Constanta, a 
cărui suprafață scade 
astfel cu vreo trei hec
tare pe an.

Din acest motiv, lun
gimea Rinului a crescut 
în ultimii 15 ani cu o 
mie de metri.

Cursul superior al

Rinului, de la Bîle la 
Roterdam, pe care cir
culă continuu numeroa
se vase încărcate cu căr
bune, petrol și produse 
chimice este o adevăra
tă calamitate pentru cei 
ce locuiesc pe țărmurile 
iui. Acest material pe 
care l-a smuls Alpilor și 
pe care îl părăsește în 
drum pentru că nu mai 
are putarea să-l arunce 
în lacul Constanta, a că
rui intrare a astupat-o 
atît de bine, face ca al
bia Rinului să fie din ce 
în ce mai înaltă. De a- 
ceea, apele lui trebuie 
mereu stăvilite de noi 
baraje. In prezent, în 
momentul topirii zăpezi
lor, nivelul fluviului se 
află la aceeași înălțime 
cu acoperișurile caselor 
din localitățile elvețiene 
Buchs și Diepoldsau.

Barajul nu~și 
dezvăluie tainele

Cu parașuta pe munte
Parașuta despre care e vorba 

este eu totul neobișnuită. Inven
tatorul ei, un student scoțian, ni» 
este un adept al parașutismului. 
In schimb, este mare amator da 
ski și se folosește de parașută ca 
să urce... pe munte. Profitînd de 
vîntul puternic, inventatorul „a 
zburat" iarna aceasta foarte ușor 
pe culmile muntoase.

Desigur că experiențele nu au 
fost ușoare și s-a întîmplat ca ,,pa- 
rașutistul" să mai și cadă.

Curtea atelierelor de la secția tapițerie a I.I.L. „6 August" Petro
șani nu prea arată că muncitorii de aici ar fi buni gospodari. In loc 
să organizeze o acțiune de muncă voluntară pentru curățirea ei, ti
nerii de aici joacă fotbal și încă în timpul serviciului. Să sperăm eă 
caricatura de față îi va da pe... brazdă.

atrage an de 

tot mai mulți

zitatori.
Instantaneul

tru reprezintă

ginea stîncii

an-

vi-

nos-

ima-

de-

numite „Cornul

Polatiștei".

♦ 
♦

Barajul din Khambandi 
(Uzbekistan), 
între anii 
într-un defileu de munte,
uimește mersu pe sa- 
vanți prin excepționala 
sa soliditate. Aceștia a- 
firmă că constructorii de 
acum peste 1000 de ani 
cunoșteau un procedeu 
capabil să transforme 
varul obișnuit într-un 
material de construcție 
mai rezistent decît pia
tra. Acest admirabil se
cret, pierdut în evul ma- 
diu, este de cîțiva ani 
obiectul unor cercetări 
intense.

noscute 
Crește în 
insulele învecinat 2 cu a- 
ceasta. Este o plantă 
parazită care trăiește pe 
tulpinile arborilor tropi
cali. Floarea de un roșu 
aprins, 
ternic. 
de 6 
— de 
Florile
ale căror frunze 
d2 2 m pot' ține 
un copil nu au 
metru mai mar a 
40

venția va fi deosebit de 
folositoare pentru orbi, 
întrucît de cite ori se 
bate o lit ară, mașina e- 
rnite o notă muzicală. 
Pentru a bate o propozt- 
tiuna sau un paragraf 
mașina va emite note 
muzicale deosebite.

O floare uriașă
Raffssia Arnalda 

numele uneia dintre 
le mai mari flori

este
ce-
cu-

metru. 
Victoria 

lungi 
pe apă 
un 
de

Dactilografie 
cu muzica

scrisO mașină de 
muzicală, care va da po
sibilitate oamenilor să 
învețe să bată la mașină 
după ureche, a primit 
patentul 3 093 975. In-

Venită pe lume 
în captivitate

este mai mare decît o ♦
mings de tenis de masă. ♦

iar ca greutate -— nu ♦
*

cîntărește decît 48 gra ♦
♦

me. In general se in- *
4b

tîmpfă foarte rar ca ♦

broaștele testcase p?s- ♦

trițe să vină pe lume •
în captivitate. ♦ 

♦

Prin orașele patriei PAȘCANI
Orașul desfășurat pe treptele 

colinelor Moldovei, trăiește azi din 
plin intensitatea construcțiilor. Ici 
și colo cite o căsuță de ieri parcă 
privește cu sfiiciune la blocurile 
răsărite ca din pămînt ce scrutea
ză impunător, albastrul zării. Dru
murile pe care și-a purtat primii 
pași marele nostru prozator Mi
hail Sadoveanu s-au schimbat în 
străzi pavate, amenajate pe mar- 
giDi cu ronduri de flori, pe care 
se plimbă în după-amiezi de vară 
oamenii muncii, constructorii nou
lui oraș.

Conacul boierului Sturza de pe 
terasele căruia ți se așterne în 
fața ochilor întreaga panoramă a 
orașului, conacul în care pînă mai 
ieri, odraslele acestuia, întoarse 
din străinătate, se lăfăiau ghiftui
te, este astăzi casa pionierilor. E 
locul unde cele mai tinere mlădițe 
ale Pașcaniului, vin cu tragere de

inimă spre a-și cultiva aptitudi
nile, învață și perseverează pentru 
a deveni înlocuitori demni și cu
tezători ai părinților lor, în lupta 
pentru realizarea idealurilor celor 
ce muncesc.

In parcul frumos amenajat din 
jurul casei pionierilor, e forfotă 
și gălăgie. Unii discută cu aprin
dere, alții citesc, alții admiră cum 
se desfășoară de sub poala dealu
lui pînă în depărtare apa și lunca 
Șiretului.

In mijlocul parcului, vizitatorul 
străin face cunoștință cu un crîm- 
pei din trecutul istoric al orașu
lui. E vorba de placa comemora
tivă ce poartă simbolul înfrățirii 
muncitorilor de la atelierele C.F.R. 
eu țăranii răsculați în timpul zgu
duitoarelor evenimente ale anului 
1907. Intr-o parte a orașului se 
întîlne-ște școala în care Sadovea-

nu, avînd învățător pe „Domnul 
Busuioc" pătrundea în literatura 
romînească, al cărei rapsod avea 
să devină mai tîrziu.

Deși îmbătrînită sub povara vre
murilor, banca în care a învățat 
Sadoveanu păstrează totuși măre
ția unui simbol.

Zidărița care în fiecare dimi
neață ne face bezele cu mistria, 
din înălțifni, de pe schelele unul 
bloc în construcție, o întîlnim 
după masă plimbîndu-se în tovă
rășia prietenului, cu barca pe lac.

Oamenii Pașcaniului lucr ează 
învață, își petrec timpul liber în 
mod plăcut.

Oameni și orașe.
Oameni ai zilelor noastre și o- 

rașe ale zilelor noastre.

ION BUREȚEA
student

Institutul de mine Petroșani
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Angajamentul
Ziua de 6 august 1963, pentru 

colectivul centralei noastre termo
electrice a însemnat începutul unei 
munci de răspundere și de mare 
încordare : reparațiile mijlocii la 
agregatele de bază: cazane șl 
turbine. Sub conducerea organiza
ției de partid, muncitorii, ingine
rii și maiștrii nu și-au precupețit 
eforturile pentru a realiza repara
țiile în termen și de bună cali
tate, luîndu-și angajamentul să re
ducă termenul de reparație cu 6 
zile.

Muncitorii secțiilor reparații ter- 
momecanice și electrice, în cola
borare cu secțiile de exploatare, 
secțiile de reparații combustibil, 
construcții și de la centrala elec
trică Vulcan, sub conducerea in. 
ginerilor Dina Dumitru, Pătrașcu 
Gheorghe și maiștrilor din secții 
au muncit zi de zi cu mult elan 
și dragoste pentru a executa re
parațiile, reducînd la maximum 
posibil timpul de staționare în re
parație a agregatelor. Datorită a- 
cestei strădanii, în ziua de 24 sep
tembrie a. c„ a fost pusă în func-

♦ ♦♦•-♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦

? ELEVUL
2 Cînd a venit la Lupeni, în
* nul 1958, Marin Dumitru nu
'• vea deloc cunoșlin/e din dome- 
.« niul mineritului. Era însă hotă- 
2 rit să devină miner. La început 
J a muncit ca vagonetar la secto-
• rut IV A. Pentru el tot ce-1 în- 
» conjura era nou, ii trezea inte- 
ț resul. Insă cel mai mult l-au im-
* presionat oamenii cu care a ve- 

nit în contact ia locul de muncă.
♦ Marin se simțea înconjurat de 
î atenția și grija tovărășească a 
•* ortacilor în tot ceea ce făcea.
• OLșerva cu admirație indemina-
• rea și priceperea cu care Diana 
2 Cl.ițu minuia ciocanul pneumatic 
J la tăierea cărbunelui și se stră-
• dura să nu râmînă în urmă. Bri-
♦ gada condusă de Diana era 
2 doar una dintre cele evidențiate 
2 în muncă.
j Cînd primea vre o indicație
♦ sau vreun sfat de ia Diana era 
2 numai ochi și urechi.
2 intr-unu din zile, la ieșirea din 
J șut, Diana i-a spus :
J — Eu, Marine, te ajut cit pot, 
4 îți arăt din experiența mea ceea 
2 ce am mai bun. Insă pentru a 
J deveni miner trebuie să înveți
♦ meseria și din carte... Inscrie-te 
2 ia școala de calificare.
• Marin i-a urmat sfătui. Și ast- 
2 fel hotărirea lui de a deveni 
I miner s-a înfăptuit. In scurt
♦ timp, după ce a obținut diploma 
J de miner, conducerea sectorului

Pregătirea deschiderii universităților muncitorești — 
sarcină de răspundere

In anul școlar 1962—1963 uni
versitățile muncitorești din Valea 
Jiului au obținut în activitatea 
lor rezultate satisfăcătoare. Pro
gramele universităților au fost 
judic:os întocmite, în strînsă le
gătură cu munca și preocupările 
cursanților. De asemenea, în cor
pul de lectori ai universităților, 
au fost cuprinși, în general, cele 
mai bune cadre, cu o temeinică 
pregătire ideologică și șt:ințifică, 
oameni care au asigurat lecțiilor 
un nivel corespunzător.

In activitatea universităților 
muncitorești, în cursul anului șco
lar trecut au existat însă și o 
serie de lipsuri, legate, îndeo
sebi de mobilizarea cursanților 
la cursuri și chiar în privința 
participării unor lectori la ex
punerea temelor, lipsuri ce s-au 
manifestat mai ales în orașele 
Vulcan și Lupeni. Față de. aceste 
deficiențe nu s-au luat măsurile 
corespunzătoare. Comitatele sin
dicatelor de la E. M. Vulcan și 
E. M. Lupeni au lăsat coordonarea 
universităților muncitorești pe 
seama cluburilor.

a fost realizat
țiune ultima turbină supusă repa
rațiilor.

Cu aceasta, angajamentul luat a 
fost realizat, ceea ce a dus la o e- 
conomie de Î3 200 MWh.

Dintre muncitorii harnici ai sec
ției reparații termomecanice (tur
bine) s-au evidențiat Popescu Ioan, 
Dolcu Vasile, Serbați Mihai, Tențu 
loan, Bugariu Andronic, Albu Tra
ian, Radu Alexandru, Aron Vladi
mir, Herki Șigismund și Aranyasz : 
I., de la secția reparații cazane, i 
tovarășii Fieraru Ioan, Chican Stan- j 
cu, Pîzdîc Ștefan, Foanene Vasile, 
Dumitrică Sabin, Vodislav Victor, 
Vîlvoi Nistor, Abrudeanu Simion, 
iar de la secția construcții Pîr- 
vulescu Marin; dintre maiștri tov. 
Crainic Petru, Mânu luliu și Po
pescu Miron. La fel de la secția 
electrică s-au evidențiat tov. Dis- 
macek Emil, Tradnik Rudolf, 
Schmidt Alfred, Wettel Rolan, 
Dumitru Ștefan, Gulyaș Alexan
dru, iar dintre maiștri Cadaru loan, 
Schroth Petru, Andrei Eugen.

ing. ANȚILÂ TIBERIU 
termocentrala Paroșeni

LUI DIANA
a-

Q*

i-a încredințat o brigadă. Elevul » 
iui Diana era deacum stăpin pe 2 
meserie și brigada condusă de < 
el a început să dea rezultate din » 
ce în ce mai bune devenind * 
pină la urmă una din brigăzile * 
evidențiate. *

Pentru modul în care muncea • 
in producție și pentru telul e- • 
xemplar cum iși achita sarcinile J 
pe linie de organizație, utemis- * 
tul Marin Dumitru a lost ales de * 
tinerii din sector secretar al or- • 
ganizației U.T.M. Un an mai tir- « 
ziu, comuniștii l-au primit in 2 
rîndurile candidaților de partid. • 
Despre felul cum s-a pregătit in • 
vederea primirii in partid au * 
vorbit laptele. Brigada condusă 2 
de Marin a iost evidențiată in J 
întrecerea socialistă, iar conco- j 
mitent utemiștii l-au ales în anul i 
1962 delegat din partea minei 2 
Lupeni la Festivalul Mondial ai 2 
Tinerelului și Studenților de la • 
Helsinki. •

In prezent comunistul Marin 2 
Dumitru se bucură de aprecie- * 
rea ortacilor săi pentru rezulta- £ 
tele pe care le obține in pro- • 
ducție, iar in calitate de membru • 
al comitetului U.T.M. de la mina 2 
Lupeni se achită cu cinste de J 
sarcinile ce-i revin pe linie de J 
organizație. Părinții săi, colecti- » 
viști în raionul Costești. regiu- 2 
nea Argeș, pot fi minări de fiul 2 
lor. 2

V. STRĂUT •

Comitetele sindicatelor trebuie 
să tragă învățămintele necesare 
din lipsurile din anul precedent 
și să ia cele mai competente mă
suri pentru pregătirea noului an 
școlar.

In acest an, universitățile mun
citorești se vor deschide între 1 
—15 octombrie. Pentru pregăti
rea temeinică a deschiderii și 
desfășurării noului an școlar în 
universitățiis muncitorești ce vor 
funcționa pe lingă comitetele sin
dicatelor de la minele Lupeni, 
Vulcan și Petrila este necesar să se 
constituie pe lingă fiecare sin
dicat cite o comisie de organizare 
a noului an școlar, să fie luate 
măsuri urgente în direcția recru
tării și înscrierii cursanților ia 
universități . Pentru a sprijini ac
țiunea de recrutare a cursanților 
este necesar să fie luate măsuri 
de către comitetele sindicatelor 
pentru desfășurarea unei largi ac
țiuni de popularizare a scopului 
și programelor universităților mun
citorești, folosindu-se îri acest scop 
afișele, stațiile de radioficare, 
gazetele di perete etc.

Articolele apă
rute zilele acestea 
la noua ediție a 
gazetei de perete 
..Minerul" de la 
mina Lupeni sus
cită un . interes 
deosebit în rîndul 
muncitorilor, teh
nicienilor și ingi
nerilor. In ele se 
vorbește despre 
munca rodnică și 
experiența bună a 
evidențiaților în 
întrecerea socia
listă.

IN CLIȘEU : Mi
neri în fața ga
zetei de perete de 
la mina Lupeni, 
la ieșirea din șut.

Început promițător in aplicarea 
perforajului umed

(Urmare din pag. î-a)

ar bate pasul pe loc, atunci apa 
s-ar strînge in galerie (mai ales 
că aceasta are înclinare spre ort) 
producînd noroi și greutăți in 
munca minerilor, necesitînd chel
tuieli în plus pentru evacuarea ei. 
Minerii brigăzii lui Deak nu au 
necazuri cu apa tocmai datorită 
vitezei sporite cu care înaintează 
galeria. Ei obișnuiesc să perfore
ze găurile la tavan și în restul 
ortului pină aproape de vatră, de 
pe piatra pușcată. Apa de injec
ție se îmbibă astfel în masa aces
teia și este evacuată din galerie 
odată cu piatra. Avansînd zi de zi 
3—4 m. rezultă 30—40 m.c. steril 
excavat în masa căruia apa deabia 
produce o ușoară umezire; nu se 
ridică deci probleme nici la în
cărcarea cu mașina (electrică). Pe 
de altă parte minerii au grijă să 
regleze apa de injecție — după 
natura rocii ce se perforează —■ 
astfel ca aceasta să nu curgă e- 

xagerat ci numai în cantitatea ne
cesară ca să spele potrivit de de. 
tritusul din gaură și să împiedice 
producerea prafului de piatră. La 
rîndul lor lăcătușii sectorului de 
investiții montează cu mare grijă 
conducta de apă, cînd fac prelun
girea acesteia, asigurînd o etan
șeitate perfectă, preîntîmpinînd 
astfel scurgerea apei în galerie.

Important este, de asemenea, la 
perforajul umed ca și viteza de 
perforare a găurilor să crească 
incit timpul de lucru afectat aces
tei operații să se micșoreze (limi- 
tîndu-se ea atare cantitatea de apă 
la strictul necesar). In acest scop 
conducerea sectorului a luat mă
suri pentru îmbunătățirea presiu-

In vederea asigurării unei con
duceri cit mai competente a uni
versităților muncitorești, lectorii 
să fia aleși din rîndul celor mai 
bune cadre cu o pregătire ideo
logică și tehnico-științifică cores
punzătoare, capabile să asigure 
lecțiilor un conținut bogat și un 
caracter atractiv.

Comitetele sindicatelor, împreu
nă cu conducerile universităților 
să stabilească, pe baza indicațiilor 
data de C.L.S. Petroșani temela ce 
vor fi expuse și pe această bază 
să întocmească programul lecții
lor pe fiecare materie. Programele 
de invățămînt să fie strîns legate 
de activitatea întreprinderilor noas
tre, de munca și preocupările 
cursanților. De aceea ele să fie 
întocmite pe baza consultării 
cursanților, a conducerilor între
prinderilor, a organizațiilor U.T.M.. 
precum și a comisiilor inginerilor 
și tehnicienilor. Programele uni
versităților muncitorești vor fi în
tocmite pe baza recomandărilor 
primite, ținîndu-se totodată sea
ma și de disciplinele care s-au 
predat în anii precedenți. In func-

nii aerului comprimat la locul de 
muncă. In prezent se lucrează la 
montarea unui compresor de 20 
m.c. aer/minut, în subteran în a- 
propierea locului de muncă al 
brigăzii tov. Deak Petru. Acest 
compresor va asigura ridicarea 
presiunii aerului comprimat la ort 
de la 3,6—4 atmosfere cit este în 
prezent la 4—5 atmosfere în 
viitor.

Existînd tot interesul, toate con
dițiile tehnico-materiale asigurate 
la locul de muncă, minerii din 
brigada condusă de tov. Deak Pe
tru își dezvoltă necontenit realiză
rile, mobilizînd astfel să aplice 
perforajul umed și alte brigăzi de 
la înaintări în piatră. De altfel, 
de la 1 septembrie și brigada con
dusă de Costinaș Mircea care lu
crează în galeria direcțională spre 
mina Lonea III orizontul 400, apli
că perforajul umed cu rezultate 
bune. Folosind o mașină de încăr
cat tip EPM-2 cu cupă și organi- 
zînd lucrul adecvat perforajuluî 
umed minerii acestei brigăzi au 
realizat pînă în ziua de 22 sep
tembrie o avnsare de 50 metri 
galerie simplă, depășind cu 14 m. 
avansarea planificată pînă la acea 
dată. Sînt fapte care atestă un în
ceput promițător în folosirea unui 
procedeu de muncă înaintat, pro
cedeu ce merită a fi prețuit și ex
tins pe scară largă de minerii de 
la înaintările în steril deoarece le 
aduce numai avantaje, le prote
jează sănătatea. Exemplul mineri
lor de la Lonea trebuie urmat de 
toți minerii de la înaintările in 
piatră din minele Văii Jiului unde 
este prevăzută folosirea perfora
jului umed și s-au creat condițiile 
necesare.

ție de programul stabilit, lecțiile 
să fie repartizate pe lectori de 
specialitate în vederea pregătirii 
din timp și cît mai temeinic a 
lecțiilor programate și a materia
lului intuitiv. Se vor organiza șe
dințe de lucru cu conducerile uni
versităților, cu lectorii și cursanțiu 
cu care prilej se vor definitiva 
programele de învățămînt.

O altă condiție importantă pen
tru buna desfășurare a cursurilor 
o constituie stabilirea sălilor în 
care vor funcționa universitățile. 
Să fie luate măsuri pentru ca să
lile să fie dotate cu mobilier, în
călzite și iluminate corespunzător.

Comitetele sindicatelor să ur
mărească îndeaproape stadiul pre
gătirii deschiderii universităților 
muncitorești și să stabilească mă
surile necesare pentru ca activita
tea universităților muncitorești să 
se desfășoare de la început la un 
nivel corespunzător, constituind un 
mijloc valoros de culturalizare a 
oamenilor muncii.

IOAN BLAGA
activist al Consiliului local al 

sindicatelor Petroșani

Întîlni r e a
(Urmare din pag. l-a)

multora — de la muncitorii din 
brigăzi pînă la șeful de sector 
— se îndreptau spre această lu
crare. Și, bineînțeles, apărea în
totdeauna întrebarea: se vor 
întîlni oare cele două galerii, 
sau va trece una pe lingă cea
laltă, sau una deasupra celei
lalte. Insfîrșit, obișnuita gaură 
de probă perforată de la ortul lui 
Chiron la un metru deasupra 
vetrei și in axul galeriei a stră
puns in același loc la ortul bri
găzii lui Gilcă.. Peste o zi a ur
mat intilnirea din subteran.

Ca și în alte asemenea. cazuri, 
au fost mulțj cei care aii aștep
tat împlinirea evenimentului; 
fiecare cu partea lui de contri
buție, fiecare cu răspunderile și 
obligațiile sale, mai mari sau 
mai mici. Ambele brigăzi au un 
merit de seamă ; au săpat ga
leria, au respectat panta și di
recția fixată de topograf. Maiș
trii mineri Dudui Nicolae, Sie- 
der Alfred și Pieknik Alfred au 
meritul că au asigurat o asis
tență tehnică calificată. Insă, cej 
asupra căreia a apăsat răspun
derea cea mai mare a fost to- 
pograful' de sector. Alături de 
topograf și-au adus contribuția 
prin munca lor conștiincioasă 
figuronții Suszti Terezia și Ciu- 
că Gheorghe. Au fost necesare 
lucrări topografice multe și, bi
neînțeles, precise. Pe două pu
țuri s-a făcut pendulație, lucra
re topografică ce presupune ma
ximă exactitate și atenție. Lun
gimea totală a lucrărilor de pla- 
nimetrie, inclusiv măsurătorile 
de verificare se intind de-a lun
gul, a peste 3500 de metri.

Cu timpul, intilnirea din sub
teran între brigăzile conduse de 
Gilcă și Chiron va fi dată uitării. 
La alte straie, la alte orizonturi vor 
avea ioc străpungeri asemănă
toare. Ca și Intilnirea de care 
v-am relatat și acelea vor fi 
examene ale conștiinciozității 
priceperii și exigenței minerești.

— = Q-—

Cu succese în muncă 
și acțiunea de economii

In luna septembrie echipele 
de zidari și zugravi conduse de 
Sereș Martin, Nemeș Vasile, Hen
rich Ioan, Micu Constantin și Ri- 
zescu Florea din cadrul unității 
IX.L. Lupeni au depășit pla
nul cu 28 la sută. Rezulta
ta bune obțin și echipei? de ins
talatori, dulgheri, tinichigii și elec
tricieni. Reconditionind o mare 
cantitate de materiale folosite, ele 
au economisit la prețul de cost al 
lucrărilor de reparații curente su
ma de 35 000 lei.

De la începutul acestui an, to
talul economiilor realizate de mun
citorii; de la unitatea I.L.L. Lupeni 
se ridică la peste 300.000 lei.

S-au mai evidențiat prin con
tribuția adusă la realizarea de 
economii Micu Nicolae, Nemeș 
Alexandru, loo Iosif, Barabaș Io
sif, Sepinski Toma, Peter Alexan
dru, Todorici Adam, Iliescu Ioan, 
Țintea Grigore și Muscoiu loan.
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Lucrările
Adunării Generale a O.N.U

NEW YORK 27 (Agerpres).
In ședința din dimineața zilei d? 

47 septembri? a Adunării Gene
rale O.N.U. a luat cuvîntul mi- 
jiistrul afacerilor extern? al Tai- 
landei, Thanat Khoman, care și-a 
exprimat speranța că Tratatul în
cheiat la Moscova cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare 
în trei medii va fi urmat de alți 
pași pe calea împiedicării unui 
război nuclear și a reglementării 
pașnic? a problemelor internațio
nale. Khoman s-a ocupat, de ase
menea, de unele probleme ale si
tuației din sud-estul Asiei, r?fî- 
rindu-se la evenimentele din Viet
namul de sud, cr?ar?a Federației 
Malayeze, situația din Laos etc.

In cuvîntarea sa, ministrul afa
cerilor externe al Nepalului, Tulsi 
Giri, a salutat, de asemenea, în
cheierea Tratatului de la Moscova 
și a declarat’ că țările mici tre
buie să participe activ, alături de 
marile puteri, la adoptarea de ho- 
tărîri în problema dezarmării ge
nerale și totale. Tulsi Giri s-a 
pronunțat în favoarea restabilirii

drepturilor R.P. Chinez? în O.N.U. 
El a criticat, represiunii? regimu
lui diemist în Vietnamul de sud.

Cuvîntar?a ministrului afacerilor 
externe al Italiei, Attilio Piccioni, 
a fost consacrată în mar? parte 
analizării situației internaționale 
după încheierea Tratatului de la 
Moscova. Salutînd acest document, 
Piccioni a declarat că Italia ac
ceptă propunerea ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., Gro- 
mîko de organizare a unei con
ferințe la nivel înalt în proble
mele dezarmării general? și tota
le, dacă viitoarele lucrări ale 
Conferinței celor 18 state de la 
Geneva vor demonstra că o ase
menea conferință va fi fructuoasă. 
Referindu-se la diferendul italo- 
austriac cu privire la Tirolul 
sud, ministrul italian a arătat 
?ste dispus să se întîlnească 
ministrul afacerilor externe
Austriei, pentru a discuta împreu
nă această problemă.

In cadrul ședinței de dimineață 
a mai luat cuvîntul ministrul afa
cerilor extern? al R.P. Albania, 
B?har Shtylla.

de 
că 
cu 
al

o

Tratativele de la Londra pentru acordarea 
independenței Kenyei

LONDRA 27 (Agerpres).
La Londra se desfășoară lucră

rile Conferinței pentru acordarea 
independenței K?ny?i, la care iau 
parte reprezentanți ai guvernului 
englez în frunte cu ministrul co
loniilor, Duncan Sandys, și del?- 
gația din partea partidelor Uniunea 
Națională Africană din Kenya, 
condusă de primul ministru Jomo 
Kenyatta, 
Africană,
Participă 
zentanți

și Uniunea Democratică 
condusă de R.
de
ai

pen? Și

a

< 
( PIN U.R.S.S.

asemenea
populației 

guvernatorul

Nqala. 
repre- 
euro-

ge-

neral Mac Donald. Agenția Reuter 
relatează că între Sandys și Ede- 
rii celor două partide din Kenya 
au avut loc întrevederi 
în cadrul cărora au fost ; 
diverse probleme ce s? 
legătură cu proclamarea 
decembrie a independenței 
între acestea figurînd în 
rînd modificarea actualei 
tuții cerută de Uniunea Națională 
din Kenya și 
lație africană

separate 
abordate 
pun în 
la 12 
Kenyei 

i primul 
consti-

de întreaga 
din această

popu- 
țară.

0

Palatul pionierilor din Praga 
împlinit zece ani de existența

!

$

27 (Agerpres). 
pionierilor din Praga a 

de exis-

PRAGA
Palatul

împlinit recent zece ani
tentă. Cercurile, care funcționea
ză pe lingă Palatul pionierilor, au 
obținut în acest timp rezultate 
însemnate. Lucrările copiilor care 
frecventează cercurile de artă de
corativă, artă aplicată, sculptură 
au putut fi văzute și în cadrul 
unor expoziții organizate în străi
nătate.

lu-

ț 
îPe lîngă Palatul pionierilor 

crează cercuri de botanică, de a- C 
gricultură, fizică-matematică, cabi- > 
netul tehnicii și altele. Ansamblul > 
artistic al Palatului pionierilor a > 
dat spectacole în fața a aproxima- / 
tiv 30 000 de persoane. <

Peste 5 000 de copii frecventea- < 
ză săptămînal Palatul lor, unde < 
participă la seri ale artiștilor a- ) 
matori, la 
vizionarea

Cea mai nordică 
conductă de gaze

SVERDLOVSK 27 (Agerpres).
In Uniunea Sovietică a înce

put construirea celei mai nordi
ce conducte de gaze, care va 
avea o lungime de 530 kilome
tri, Ea va uni localitatea Igrim 
de pe cursul inferior al fluviu
lui Obi, cu orașele Ivdel și Se
rov, din Ural.

In bazinul Obi au fost des
coperite 18 zăcăminte de gaze. 
Rezervele numai ale unuia din 
ele, Punghinsc, sînt evaluate la 
aproape 100 miliarde de metri 
cubi de gaze. Exploatarea nou
lui zăcămînt va duce la crearea 
unei baze de combustibil pro
priu pentru industria Uralului de 
nord, care posedă puține resur
se energetice.

După terminarea construirii 
primei conducte de gaze, care 
va furniza combustibilul combi
natului metalurgic din Serov, 
traseul conductei va ajunge la 
punctele industriale din Uralul 
de mijloc : Taghilul de mijloc 
și Sverdlovsk.

o

discuții, excursii și la 
de filme.

Un nou 
de

zăcâmînt
cupru

27 (Agerpres).

NEW YORK 27 (Agerpres).
La 26 septembrie tovarășul Cor- 

neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, șeful delegației R.P. Ro
mine la sesiunea a 18-a 
rii Generale a O.N.U., 
Secretarului General al 
.Thant, o scrisoare prin
în conformitate cu articolul 15 al 
regulamentului interior al Adună-

a Adună- 
a adresat 
O.N.U., U 
care cere,

rii Generale, reînscrieraa pe ordi
nea de zi a sesiunii a 18-a a punc
tului intitulat „Acțiuni pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate din
tre state europene aparținînd unor 
sisteme social-politice diferite", ca 
avînd un caracter important. Scri
soarea este însoțită de un docu
mentat memoriu explicativ.

TOKIO. Mațuda, șeful sta
tului major al forțelor militar? ae
riene japoneze, a plecat in 
S.U.A. unde timp de o lună se 
va informa de activitatea bazelor 
militar? aerien? americane și ca
nadiene din Alaska.

BUENOS AIRES. — Potrivit re
latărilor agenției Prensa Latina, 
ministerul Educației al Argentinei 
a anunțat că peste 60 la sută din 
elevii care au fost înscriși în anul 
1955 în clasa întîia a școlilor e- 
lementare au 
de termen s 
mai 
din 
nița 
tul 
înainte de a termina învățămîntul 
elementar, se ridică la 85 la sută.

U.P.I., c?a mai înaltă temperatură 
din istoria acestui oraș, înregis
trată la 1 septembrie 1955, a fost 
de 110 grade Farenheit. Din cau
za temperaturii ridicate, riscurile 
de incendiu în oraș au fost mult 
sporite. Autoritățile locale 
nunțat închiderea școlilor.

Agenția Associated Press 
că din cauza căldurii au

au a-

anunță 
murit 

aproximativ 200 000 iepuri de ca
să și 3U000 păsări.

Guvernui britanic ezită să se angajeze 
forțelor nucleare ale N.A.T.O.în crearea

(Agerpres).

de 
Home, 
al An- 
un a- 
Marii 

nu-

guvernul britanic ezită să se an- $ 
gajeze în proiectul american dat ? 
fiind criticile tot mai insistente ) 
ale opiniei publice și ale unor cer- ' 
curi economice oficiale, care < ' 
atenția asupra efectelor negative . 
ale uriașelor cheltuieli necesitate ? 
de participarea Angliei 
tul american de creare 
nucleare ale N.A.T.O.

ALMA-ATA
Un grup de geologi sovietici 

a descoperit în Kazahstanul de 
est, in munții Altai, un nou ză- 
cămînt de minereu de cupru și 
metale polimetalifere.

Primele sonde 
care forează la 
prea mare, au
tența în aceste minereuri a unor 
metale valoroase. In răsăritul 
Kazahstanului se prevede crea
rea unei baze a metalurgiei ne
feroase a republicii.

de explorare, 
o adîncime nu 
confirmat exis-

atrag ț 
rative ?

la proiec- '■ 
a forțelor >

»

subliniază agen- 
Presse, lordul Home a 
înțeleagă că eventuala 

a unui reprezentant al

NEW YORK 27
După o nouă întrevedere de a- 

proape trei ore dintre Dean Rusk, 
secretar al Departamentului 
Stat al S.U.A., și lordul 
ministrul afacerilor externe 
gliei, nu s-a ajuns la nici 
cord privind participarea
Britanii la crearea forțelor 
cleare multilaterale ale N.A.T.O.

Exprimînd poziția Londrei în a- 
ceastă problemă, 
ția France 
lăsat să se 
participare
Marii Britanii la tratativele preli
minare care vor avea loc la Paris 
și Washington „nu trebuie consi
derată ca un angajament al An
gliei de a participa la crearea 
cestor forțe nucleare".

Observatorii politici consideră

Crearea unei comisii pentru problemele 
rasiale în Anglia

a-

că

abandonat înainte 
studiile. Situația cea 

precară domnește în regiunile 
nord-estul Argentinei la gra- 
cu Uruguay-ul, unde procen- 

celor ce au părăsit școlile.

Acordul cu privire la amplasarea 
bazelor militare ale S.U.A. în Spania 

a fost prelungit

LOS ANGELES, 
două zile, 
înregistrată 
record — 
heit. După

In ultimele 
la Los Angeles a fost 
o temperatură aproape 
108—109 grade Faren- 
cum transmite agenția

NEW YORK 27 (Agerpres).
Cu

rdrea
niole
1953,
Z?lor

cîteva ore înainte de expi- 
acordurilor am?ricano-spa- 
încheiate la 26 septembrie 

privitoare la amplasarea ba- 
militare ate S.U.A. în Spa-

pia, secretarul Departamentului d? 
Stat, Dean Rusk, și ministrul de

LONDRA 27 (Agerpres).
Institutul britanic pentru rela

țiile rasiale a anunțat că a fost 
constituită o comisie care va în
treprinde o anchetă în legătură 
cu problema rasială în Anglia. 
Agenția U.P.I., care anunță aceas
tă știre, subliniază că crearea co
misiei a fost determinată de indi
cii tot mai serioși cu privire la 
existența discriminării rasiale. In 
unele centre din Anglia, în spe
cial la Londra și în orașul Bir
mingham, un mare procent dintre 
muncitori necalificați este alcătuit 
din imigranți de culoar?, mai ales

din regiunea Indiilor de vest. Zia
rele și agențiile de presă au a- 
nunțat în ultimele luni diferit? in
cidente cărora le-au căzut 
muncitori d? culoare.

Conducătorii Institutului 
relațiile rasiale,
apropiata anchetă, 
există date care arată 
unui început 
în Anglia". 
Herald", care 
rial această
consideră necesară, scrie că 
făcut simțită în Anglia existența 
prejudecăților rasiale care adesea 
au dat naștere la incident?".

victim?

pentru 
anunțat' 

că
care au 

subliniază
„existența 

de segregație rasială
Chiar ziarul .Daily 
salută într-un edito- 
anchetă pe care o 

„s-a

americano- 
multe luni 
urma un?i 
prin care 

a-

„Dezarmarea ar constitui
o binefacere pentru Anglia44

externe spaniol, Fernando Maria 
Castiella, au semnat textul unui 
nou acord. Tratativele 
spaniole au durat mai 
și au fost început? în 
notificări a Madridului
se cerea revizuirea clauzelor 
cordului, blocîndu-se în felul a- 
cesta posibilitatea unei prelungiri 
automate pe cinci ani prevăzută 
inițial.

Potrivit noului acord va fi creat 
un comitet militar
spano-american cu sediul la Ma
drid. Acest organ

consultativ hi-

LONDRA 27 (Agerpres).
La Oxford s-a desfășurat o con

ferință consacrată problemelor ur
mărilor economice ale dezarmării. 
La conferință au participat repre
zentanți ai cercurilor de afaceri 
engleze, sindicatelor, Ministerului 
Afacerilor Externe și ai altor mi
nistere și organizații.

In declarația dată publicității 
după încheierea conferinței se a- 
rată că în urma dezarmării în 
Marea Britanie ar putea fi elibe
rat? uriașe resurse materiale și 
umane, care ar putea fi folosite 
pentru îmbunătățirea sistemului 
învățămîntului, sporirea investiții-

lor in economie, reducerea impo
zitelor și acordarea unui ajutor 
substanțial țărilor în curs de dez
voltare.

După cum se arată în declara
ție, ca urmare a dezarmării cei 
aproximativ 21 000 de specialiști 
englezi cu o înaltă calificare, care 
sînt angajați în prezent în indus
tria de război, ar putea fi folosiți 
în 
la 
și

Spa- 
însă 

fran-

reîn- 
por-

alte domenii, ceea ce ar duce 
dezvoltarea rapidă a științei 
mai ales, a biologi ?i și medi

cine!. In încheiere, declarația sub
liniază că „dezarmar?a ar cons
titui o binefacere pentru Anglia".

reprezintă o 
nouă verigă de tegătură a 
ni?i cu N.A.T.O., evitîndu-se 
primirea oficială a regimului 
chist în N.A.T.O.

Obs?rvatorii consideră că 
noirea clauzei de folosire a
tului Rota (situat în regiunea Ca
diz, în sudul Spaniei) ca baza 
maritimă militară deschide acce
sul pătrunderii submarinelor și na
velor de suprafață echipate cu ra
cheta „Polaris", care, după cum 
se știe urmează să formez? nu
cleul forțelor nuclear? multilate
rale atlantice, preconizate de 
S.U.A.

PROGRAM DE RADIO
29 septembrie

dc ascultători. 15,30 Muzică de o- 
peră. 16,30 Muzică ușoară "romî
nească, 17,25 Din muzica popoare
lor. 18,00 „File de calendar muzi
cal”, 19,00 Muzică populară ce
rută de ascultători, 20,20 Muzică 
de dans, 21,45 Scriitori în lumina 
documentelor : Panait Cerna. Pre
zentare de Horia Oprescu, 22,00 
Muzică de dans.

PROGRAMUL I. 7,25 Lucrări de 
mare popularitate, 8,00 Sumarul

presei centrale, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 11,00 Valsul
din operete, 11,30 Vorbește Mos
cova I 12,20 Interpreți de muzică
ușoară, 13.10 De toate pentru toți. 
14,00 Cîntece de dragoste și jo
curi populare, 16,15 Orchestre de 
muzică ușoară, 16,45 Transmisiune 
sportivă, 18,00 Cîntă Ion Luican 
și Florian Nisolae, 19,00 „Melodii... 
melodii..." — emisiune de muzică 
ușoară romînească, 19,35 Program 
de romanțe, 20,00 Teatru la micro
fon. Premiera: „Banii n-au miros" 
de George Bernard Shaw, 22,25 
Muzică de dans. PROGRAMUL II 
8,00 Clubul voioșiei, 9,00 Melodii 
și interpreți — muzică de estradă, 
9,30 Muzică din opere cerută de 
ascultători, 10,30 Revista presei 
străine, 13,15 Din comoara folclo
rului nostru. 14,15 Cine știe, cîș 
tigă I 15,00 Muzică ușoară cerută

—=(•)=—

CINEMATOGRAFE
29 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Stele în plină zi; AL. SAHIA : Tu 
ești minunată; PETRILA: Caboti
nul; ANINOASA: Pedro pleacă în 
Siera; VULCAN: Moartea în in
sula de zahăr; PAROȘENI : După 
doi iepuri; LUPENI: Lumină de 
iulie; URICANI : Tinerețea lui Ma. 
iakovski. 1
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