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• Un proiect îndrăzneț de. schimbare a climei ' pămîntului.
• Noi republici africane cer admiterea în O.N.U.
• Formarea noului guvern al Laesului.
• „Frontul Tineretului“ din Indonezia*.
• Crearea Congresului popular provizoriu în Indonezia.
• S.U.A. au pierdut o nouă bătălie.
• In lagărul morții „Modder-B“...

In cinstea zilei de 23 August
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Și ingi- 
cît și 
comite- 

s indicai.

Un colectiv harnic

Moga Veroni. 
ca este una 
dintre cele mai 

8 vrednice șefe de 
8 brigadă de legă- 
8 toare, iar Cîm- 
8 peanu Ana II și 
8 Porojan Maria, 
8 ca șefe de bri- 
8 gadiă de depănă- 
8 toare. Depășirile 
8 lor de plan, în 
8 cinstea zilei de 
8 23 August sînt 
8 între 25—30 la 
8 sută. 
8 De desfășura - 
8 rea întrecerii se 
8 preocupă 
o maiștrii 
o nerii, 
S membrii 
2 tului ! 
n Iată-i în clișeul 
« de jos pe Far- 

(2 caș Erica prim- 
2 maistru al sec
ii ției a IlI-a îm- 
« preună cu Al- 
2 bert Magda, șe- 
2 fă de schimb în 
” secția depănat, 
2 și Sălăjan Iuliu, 
” președintele sec- 
p tiei sindicale 
| discutînd despre 
Jj rezultatele obți- 
” nute în întrece- 
" rea pe profesii.
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economii.

Locuințe petitmi minepi
, să facă .remedierile cerute, să 

îndrepte lipsurile care’ lor le-au 
scăpat .d!in vedere. Pînă lp, urmă, 
blocul a fost preluat, cu califica
tivul bun.

Acesta este primul bloc predat 
în cinstea zilei de 23- August de 

Petro
șani. In S'ăptămîna în curs, ei 
vor mai prezenta comisiei de re
cepție încă alte 3 blocuri asemă
nătoare, D, F, G, ca și- 5 blocuri 
mici ,a cîte 4 apartamente, cin
stind ziua de 23 August cu 112 
apartamente noi predate.
* » t «» » « » » » » «mmi « ■ i
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In fața blocului E de-pe șan
tierul Petroșani s-au adunat rtîulți 
CQnstructoriing. Constantipescu 
Gh„ maistrul Prodanciuc M., zu
gravul Andreevici A., tâmplarul 
Țabrea N. și alții. Doar era o 
zi însemnată: după multe luni 
de muncă încordată au terminat constructorii șantierului 
lucrările la blocul E cu 24 apar

tamente și încălzire centrală iar 
" acum îl predau beneficiarului...

Au lucrat oare bine?
— Trebuie puse balamale la 

ușa de la pod; să se întindă o 
șapă de ciment la pragurile uși
lor de la balcoane; la scara II 
apartamentul 10 trebuie refăcută 
tencuiala lingă 
apartamentul 9 se va îndrepta 
parchetul... Și, zeci de mîini de 
constructori se

Colectivul de muncitori al ate
lierului electric al minei Lupeni, 
se preocupă îndeaproape de ob
ținerea de economii și executarea 
unor lucrări de bună calitate.

In întrecerea în cinstea zilei 
de 23 August ei depun eforturi 
susținute pentru a obține rezul
tate din ce în ce mai frumoase 
în producție, în lupta pentru cît 
mai multe

In cele 7 luni care au trecut 
din acest an colectivul atelieru
lui pe lîngă lucrările obișnuite 
a executat în plus o série de lu
crări neprevăzute. S-au făcut re
parații de calitate la întrerupă
toarele electrice dte 5—120 A., la 
diferite transformatoare și mo
toare, precum și la ventilatoarele 
electrice de mină.

De asemenea muncitorii de aici 
au asigurat buna funcționare a 
instalațiilor electrice din. subte
ran și de la suprafața minei, au 
recuperat diferite materiale care 
au fost refolosite printre care 
225 m. de cablu electric, au colec
tat însemnate cantități de fier și 
fontă veche.

Prin muncă voluntară în ca
drul atelierului electric au fost 
rebobinate două motoare de cîte 
30 kW fiecare, s-a rebobinât un 
■transformator de 380/24 v. 
loarea economiilor obținute 
muncitorii atelierului electric 
dte aproape 25.000 lei.

Printre cei care au obținut 
mai bune rezultate se
muncitorii Făinuș Dumitru, Ffl- 
lôp losif, Ștoltz Tiberiu, Iacobes- 
cu loan și specialiștii Kertes loan 
și Navradi losif care au execu
tat cele mai grele și complicate 
lucrări. In cinstea zilei de 23 
August colectivul de electricieni 
al minei Lupeni luptă pentru a 
obține rezultate cît mai însem
nate.

Va
de 

este

cele 
numără

O nouă zi de lucru abia că în
cepuse, cînd telefonul din biroul 
atelierului electric al minei Ani- 
noasa sună prelung. Numai ce 
ridică receptorul și fața tehni
cianului Suciu Viorel se întune
că aflînd vestea despre defecta
rea motorului mașinii de extrac
ție dte la puțul principal. Intr-un 
minut tehnicianul Suciu ajunse 
la locul cu pricina. Privi îngîn- 
durat motorul ars. Repararea de
fecțiunii cerea zile în șir. Ori în 
acest timp minerii trebuiau să 
dea cărbune. Aveau un plan care 
cerea să fie îndeplinit. Erau an
trenați cu toții în marea între
cere desfășurată în cinstea celei 
de-a 16-a aniversări a eliberării 
patriei, și țineau s-ă-și respecte, 
ca întotdeauna, cuvîntul dat.

Ce era de făcut ? Au sosit la 
locul cu pricina și a-lțî specia
liști. Fiecare își dădea părerea 
asupra reparării defecțiunii.

— Da, trei-patru zile necesită. 
De la inginer și pînă la vago
netar, vestea că cîteva zile pu
țul cel mare al minei nu va da 
nici un fel dte randament, a con
stituit o supărare.

întrebări ce nu-și găseau răs
puns — auzeai la fiecare loc de 
muncă.

— Cum ? Adică să nu putem 
da cărbune ?

— Ce te faci numai cu produc- 
ția extrasă pe puțul Piscu?

întrebări, 
peste tot...

In acest 
sală de mașini a puțului „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej“, o mînă de 
oameni tineri și entuziaști, con
duși de tehnicianul Suciu Viorel, 
au început munca. Got la cot cu 
Mihăilă Arghir, Miclea Ioan, 
Kuczko Samoilă, Vinga Traiari, 
Kelemen Otto, Aruș Adalbert și 
Nekula Fridric, tehnicianul Suciu 
a muncit neobosit. Trecuse 12 orte 
în șir și grupul de electricieni nu 
părăsi sala de mașini a puțului.

Pe cînd! umbrele serii coborîră 
peste vale, ferestrele mari ale 
sălii mașinilor se luminară, semn 
că acolo se lucra intens. Zorile 
zilei următoare găsiră ferestrele

discuții, frămîntărî

timp însă, în marea

tocul unei uși; la

întindeau imediat
=★——

Au depășit planul 
de aprovizionare 

a populației
Alături de toți oamenii muncii 

din Valea Jiului, colectivul de lu
crători de la I.C.R.A. Petroșani 
întîmpină ziua de 23 August cu 
rea-lizări frumoase în aprovizio
narea magazinelor cu mărfuri a- 
limentare dte bună calitate, la 
timp și în sortimente bogate. Fo
losind rațional mijloacele de 
transport, urmărind zilnic livra
rea mărfurilor de către furnizor 
nrin introducerea graficului ca
lendar și recepționînd atent măr
furile colectivul I.C.R.A. a contri
buit la buna aprovizionare a 
populației. Acest lucru a făcut ca 
în ultimele luni a. c. planul glo
bal de desfacere a mărfurilor a- 
limentare să fie depășit cu 1 la 
sută, iar pe sortimente între 103- 
109 la sută.

Lucrătorii Diaconescu Pantili- 
mon. Bârsan Gheorghe, Bedo Er- 
nest, Sereștin Nicolae. Cucu Ni- 
colae, Constantinescu Toma mun
citori fruntași la transporturi și 
încărcări-descărcări au adus un 
aport deosebit în obținerea aces
tor rezultate.
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Bătrîne Jiu 1 De atâtea vea
curi îți rostogolești undele re
pezi

V. BUCUR 
corespondent

pezi prin această vale. . Cîte 
n-ai văzut în decursul timpu
lui : și primele așezări de păs
tori făurindp-se, începuturile 
minelor de aici, traiul atît de 
trudit al minerilor în alte 
timpuri. Pe malurile tale ai

• văzut șomeri umblînd după lu-
• cru," valurile ți-au fost sărate 
{ de lacrimile celor care plîn- 
J geau de foame, înroșite de sîn-
• gele luptătorilor pentru o via- 
I ță mai bună...
J Au trecut anii. O viață nouă, 
Î viața adevărată pentru cei 

mulți, a început să înflorească 
ț pe malurile tale, în această 
J Vale a cărbunelui. Acum, de la 
* Uricani și pînă-n Lonea — în 
î undele tale se oglindesc mine 
ț noi, blocuri semețe, noi cartie- 
Îre de locuințe pentru cei cu 

palmele bătătorite; plîn-sului de 
I altă dată i-a luat locul rîsul 
| fericit al copiilor noștri; pote- 
{ cile șomerilor a-u fost înlocuite 
Îde largi căi asfaltate pe care 

oameni sănătoși, mîndri, se 
Îduc către teatru, club, cinema

tograf pentru a-și 
seară plăcută după

J muncă rodnică.
*
î valurile și pe lunca Vulcanu- 
ț lui. Era domeniul tău, nimeni

petrece o 
o zi de

De multe ori ți-al revărsat

LUNCA VULCANULUI
nu-ți stătea- în cale. In primă
vara aceasta însă ți s-a pus 
opreliște și aici. Au venit oa
meni, au măsurat, au însem
nat, au pornit să sape. Acum; 
lunca întreagă clocotește de 
viață, mișcare: două puternice 
dragline sapă un canal lung 
de aproape 2 km. — albie nouă 
pentru tine; buldozere masive 

‘ nivelează, camioane transportă 
pămîntul, zidarii clădesc...

Aici, da, chiar 
aici, de-a curme
zișul albiei pe 
unde-ți mai porți 
încă azi apele 
se va înălța o 
nouă preparație 
de cărbuni. Mi
lioane de 
de cărbune 
fi spălate 
n-ual aici, 
cărbunele 
lat va 
cocs, 
nealtă 
toare i 
oamenilor.
aceea-, 
torii noului șan
tier grăbesc lu
crările; au exca
vat peste 50.000 
m. c. teren, au

tăiat pe sute de metri lungime 
profilul noii albii, s-au con
struit magazii, alimentări cu 
apă, drumuri, sînt în curs lu
crări de căi ferate de șantier, 
rectificări de cursuri de pîraîe... 
Timpul e scurt, zoru-i mare: 
în 1963 noua preparațle trebuie 
să pornească.

Bătrîne Jiu ! Fă loc oameni
lor. Ei își clădesc viața nouă.

MI HAI ȘTEFAN
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spă- 
ajunge 

oțel, u- 
folosi- 

în mîma 
De 

construc-

IN CLIȘEU : Primele lucrări sînt menite să 
rectifice albia-Jiului.
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Cu voi ne mir Jr tai, 
tovarășiI

tot luminate, iar grupul de elec
tricieni muncind. Sirena sună de 
trei ori scurt, mai apoi de două 
ori și la urmă odată prelung. în
cepea- o nouă zi de muncă. Pen
tru electricienii ce își luaseră 
răspunderea reparării defecțiunii, 
se încheia acurn al îreilea șut 
constecutiv. Dar nici unul nu se 
urni din loc. In aceste minute 
munca lor era mai încordată. 
Peste puțin timp avea s-ă-și vadă 
rodul muncii. Oare au reușit ?

Au trecut d-oar 30 de minute 
de cînd în adînc și la ziuă în
cepuse o nouă zi de muncă, cînd 
roata enormă a puțului cel mare 
prinse a se învîrti. O bucurie fără 
seamăn se întipări pe fețele e- 
lectricienilor. Mișcarea roții e- 
norme a puțului principal a fost 
zărită de peste tot din incinta 
minei.

— Cum? Deja s-a reparat?
— Formidabil! De ieri pînă 

azî ?
— In loc de 4 zile în numai. 

24 de ore ?
întrebările se succedau însoți

te de bucuria ce o simți atunci 
cînd vezi bogăția faptelor minu
nate a-Ie oamenilor de azi.

Răspunsul nu l-a dat nici de 
astă dată cineva. El venea odată 
cu primele vagonete cu cărbune 
sosiți din adînc prin puțul prin
cipal.

Dinspre sala mașinilor un grup 
de muncitori se îndrepta spre a- 
telierul electric. Erau obosiți, dar, 
bucuroși de izbîndă. In numai 24' 
de ore au redat producției puțul 
principat al minei

Dinspre ateliere i-au întâmpi
nat ortacii, dinspre birouri con
ducătorii întreprinderii. Toți le-au 
strîns mîinile și toți au avut pen. 
tru ei aceleași cuvinte:

— Cu voi ne mîndrim, tova
răși 1...

LUCIA LICIU
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Pregătiri 
pentru faza raională 

a concursului ' 
cultural-spartiv

In tioșp ce .îtt cțuM^i artiștii; 
amatori se întrec în cîntec și joc, 
făcînd ultimele repetiții în vede
rea fazei raionale a concursului 
cultural-sportiv, pe terenurile de 
sport ținerii se străduiesc .să ob
țină performanțe cît mai bune.

La Lonea se pare a fi cea- maj 
intensă activitate a tinerilor - 
sportivi. Pentru desemnarea e- 
chipei de fotbal care va participa 
la concursul cultural-sportiv au 
avut loc meciuri între toate sec
toarele minei, „campioană“ pe lo
calitate fiind echipa sectorului 
VIII transport. Ceea ce este demn 
de remarcat la Lonea este faptul; 
că pentru prima dată această lo- 
calitate va avea o echipă de atle-i 
tism destul de puternică. Ea cu
prinde între alții și pe atleții Mai-, 
can Ioan — sprinter, Marin O-j 
prea și Compodi Petre. De ase
menea în vederea acelorași con
cursuri ' se pregătește și echipa 
de volei formată din tineri în-' 
cepători care au totuși perspecti
ve frumoase.

$i în celelalte . localități din 
raion pregătirile sportivilor pen
tru , faza raională a concursului 
cultural-sportiv a ajuns în faza 
finală, organizîndu-se ultimele 
întreceri de verificare.
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Din mineritul
Republicii Populare
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KHMCH MINIERE
LA MINA URICANI

t
necesari o mai bună orientare 

a muncii
Ua rol de seamă în promova

rea tehnicii noi îl au cabinetele 
tehnice și colectivele de inova
tori din întreprinderi.

Dacă colectivul minei Uricani 
s-a achitat cu cinste pînă în pre
zent de sarcinile de producție, 
nu același lucru se poate spune 
despre activitatea acestuia în 
problema inovațiilor, a aplicării 
tehnicii noi. Această lipsă se da- 
torește în mare măsură activită
ții slabe de pînă acum a cabine
tului tehnic și a comitetului sin
dicatului care nu au sprijinit și 
orientat în suficientă măsură 
munca inovatorilor, nu au antre
nat cadrele cu calificare superi
oară la rezolvarea problemelor 
tehnice specifice minei. Da fapt, 
comitetul sindicatului nu putea 
trage la răspundere pe șeful ca
binetului tehnic asupra activită
ții pe care o dtesfășura deoare
ce de această activitate din par
tea comitetului răspundea tocmai 
șeful cabinetului tehnic, ingine
rul Teodorescu Florean, schimbat 
în urmă cu aproximativ două 
luni Acest lucru a dus la lip
suri serioase în mișcarea de ino
vații. In anul 1959 din 29 pro
puneri de inovații înregistrate au 
fost aplicate numai 13, economi
ile antecalculate fiind de 70.000 
lei. Aceste economii puteau fi 
mult mai mari dacă fată de nu
mărul și așa redus al propune
rilor înregistrate, numărul ¿el or 
aplicate ar fi fost mai mare.

De ce oare din 29 de inovații 
propuse au fost aplicate mai pu
țin de jumătate? Acest lifcru se 
explică' astfel : majoritatea celor 
care au propus inovații nu au 
ales solufii care aplicate să a- 
ducă îmbunătățiri simțitoare pro
cesului de producție, nu au cău
tat teme corespunzătoare, care 
să contribuie, în mod eficace la 
mecanizarea muncii. Cei care au 
dovedit aptitudini și interes pen
tru munca de inovații nu au fost 
suficient ajutați și îndrumați în 
alegerea temelor. Nu s-a căutat 
ca în general temele să fie le
gate de condii+iile specifice ale 
minei. Aceste lipsuri s-au mani
festat și în primul semestru al a- 
■cestui an. Din propunerile de ;nn.

inovatorilor
vații înregistrate 
rioadă în număr

^'aplicate doar 8.
se numără:
mului de contacte fixe la între
rupătoarele D.l.T.A.“ — inovator 
Hanciu Petru, „Dispozitiv de tras 
pinioanele de la troliile de 5,5-12 
kW“ — construit de Bîrsan Vir- 
gll, „Suporți de perii modificați 
Ia motoarele LAM“ și altele. Dar 
și aceste inovații, pe lîngă fap
tul că nu rezolvă decît în mică 
măsură unele probleme ale pro
cesului de producție, nu aduc e-

în această pe- 
de 17 au fost 

Printre acestea 
„Modificarea siste

cesului de producție, 
conomii esențiale.

O orientare slabă 
lui tehnic a fost și 
temelor din planul 
pildă, sînt propuse în planul te
matic „Dispozitiv de indicare, 
control și cronometrare a rapidi
tății de acționare la frîna de si
guranță la mașinile de extrac
ție“ sau „Alarmarea acustică la 
acumularea de metan", inovații 
care depășesc posibilitățile dte 
studiu din cadrul

Pentru 
tente în 
la mina 
dicatului 
trebuie să 
să acorde un sprijin mai sub
stanțial inovatorilor. Cabinetul 
tehnic trebuie ajutat și controlat 
mai îndeaproape în activitatea sa. 
Trebuie stabilite teme de inova
ții legate de condițiile specifice 
de lucru ale minei și care să-și 
găsească cît mai repede aplica7 
îea, teme de inovații pe măsura 
capacității tehnice și a posibili
tăților de experimentare și care 
să prezinte importantă tehnică și 
veteare economică.

Promovarea tehnicii noi este o 
sarcină de bază în desăvîrșirea 
construcției socialiste în tara 
noastră. Colectivul de inovatori 
de la mina Uricani, cabinetul 
tehnic, comitetul sindicatului, 
trebuie să privească cu mai mult 
simț de răspundere aceste sar
cini, să lupte, pentru ca în timpul 
cel mai scurt activitatea privind 
munca de inovații să se ridice la 
un nivel corespunzător.

S. EKART

a cabinetu- 
la alegerea 

tematic. De

minei, 
lipsurile exis- 
de inovații de 
comitetul sin- 

minei

a curma
mișcarea
Uricani,
și conducerea
ia măsurile cuvenite,

oooooooooa ăr
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I Mină fără mineri
8
8 Un gTup de oameni de ști-
8 ință din Moscova a propus g 
8 schema unei mine fără munci- g 
8 tori în subteran, de unde se va g 
8 extrage nu cărbune, ci un gaz g 
8 special (particule infime de
8 praf de combustibil)
8 termocentralelor.
8 S-a propus ca în
8 mină să se folosească
8 automate dirijate de

destinai

această 
combine 

_________ __ , la un 
8 punct de dispecer situat la su- 
8 prafață.
8 Motoare speciale cu reacți;
8 vor îndeplini rolul unor „mori" 
8 pentru măcinarea foarte fină a 
| cărbunelui și transformarea 
g Iui într-un amestec gazos. 
8 Transportarea cărbunelui în 
8 interiorul minei și a amestecu- 
| lui gazos la focarele centra- 
g lelor electrice se va efectua pe 
g conducte, cu ajutorul unui flux 
8 puternic de aer comprimat.

—==★=■

O MINA LA ZI
Cu patru 

siunea din 
Ecsed și Szűcsi din județul He
ves (R. P. Ungară) era doar o 
mlaștină unde în stufăriș îșj gă
seau refugiu păsările de baltă. 
Pe atunci era greu de crezut că 
peste un timp relativ scurt pe 
aceste meleaguri va lua ființă 

8 cea mai mare exploatare de căr- 
8 bune la zi din R. P. Ungară. 
8 Astăzi, întreaga depresiune și-a 
8 schimbat radical înfățișarea. Dar 

realizarea acestei opere mărețe a 
necesitat multe eforturi și price
pere. La început a fost schim
bat cursul unui pîrîu, care tra
versa depresiunea, iar apoi, în 
urma unor lucrări vaste de asa- 

8 nare, depresiunea a fost transfor 
mată într-un teren uscat. Ma
șini uriașe au deplasat un strat 
de pămînt de 12—16 m. și ia su
prafață au apărut bogate zăcă
minte de cărbune.

Guvernul R. P. Ungare a acor
dat o mare aten(ie acestei bogă
ții atît de importante pentru eco
nomia națională și în curînd, 
ajutorul Uniunii Sovietice și 
altor țări socialiste, munca 
putut fi mecanizată. Dacă 
1957, anul în care a început aici 
extracția cărbunelui, s-a obținut 
o producție de numai 6.000 tone, 
în 1959 s-au extrase 390 000 tone. 
Dezvoltarea exploatării continuă 
și în acest an. In primele șase 
luni s-au extras 282.000 tone de 
cărbune, iar potrivit planului de 
dezvoltare; în 1962 exploatarea 
va d>a zilnic economiei naționale

----- ----------- O

ani în urmă, depre- 
apropierea satelor
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I înnobilarea cărbunelui
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| Recent, în bazinul carboni- 8 
g fer Ostrava (R, S. Cehosiova- 
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8 încercarea prototipului experi- 
| mentail al unei instalații pen- 
g tru înnobilarea cărbunelui 
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Instalațiile folosite in 
zent, produse în Cehoslovacia 
pe baza unor licențe străine, 
au posibilități limitate. In noua 
instalație, sortarea cărbunelui 8 
curat, a mixtelor și a rocii ste- 8 
rile se efectuează într-un sin- g 
gur bazin de sedimentare, în g 

8 timp ce pentru sortarea inirnu- g 
8 țioasă a cărbunelui în instala 8 
? tiile existente sînt necesare 8 V » Q
g două bazine. |
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ungare 300—320 vagoane de căr
bune.

Exploatarea carboniferă de la 
Ecsed prezintă mari avantaje e- 
conornice. Datorită nivelul înalt 
de mecanizare a muncii, prețul 
de cost al cărbunelui este cu 60 
la sută mai redus decît cel ex
tras din mine. In exploatare lu
crează numai 450 de muncitori 
fată de 1600 cît ar fi necesari 
pentru obținerea unei producții 
zilnice similare în mine.

Exploatarea de la Ecsed este 
un model de îmbinare a diferite 
lucrări. Apa pîrîului' care tra
versa depresiunea este folosită 
în prezent pentru irigații. Pă- 
mîntul deplasat de excavatoare 
a fost răspîndit pe marginea de
presiunii și în scurt timp va de
veni un teren agricol foarte bun. 
60 de holzi din aceste suprafețe 
au și fost însămîntate cu porumb, 
iar alte părți au fost împădurite» 
In prezent se efectuează cerce
tări în vederea creării pe pămînu „ 
turile deplasate a unor mari culv 
furi de vită de vie

Pe baza rezervelot cunoscute, 
s-a stabilit că la o producție zil
nică de 300 de vagoane, exploa
tarea de la Ecsed va da cărbune 
timp de 25 de ani. Dar cercetă
rile geologice dovedesc că mai 
există rezerve neexplorate.

Exploatarea de la Ecsed nu este 
o operă izolată. Ea constituie o 
valoroasă experiență pentru des
chiderea unei exploatări la zi și 
mai mari într-o altă 
Ungariei, la Visonta.

regiune a

Mărirea diametrelor tuburilor de aeraj — 
Importantă sursă de economii de energie

In conformitate cu normele de 
tehnica securității, toate lucră
rile miniere în fund de sac tre
buie să fie aerisite prin instala
ții de aeraj parțial. In caz că 
lungimea camerelor depășește 6 
m. și acestea trebuie prevăzute 
cu instalații de aeraj parțial. 
Conform aceleiași prevederi, în 
'minele grizutoase aceste instala
ții trebuie să funcționeze per
manent.

Pentru a respecta aceste pre 
scripțiuni, în minele din Valea 
Jiului funcționează un număr de 
aproape 600 ventilatoare de dife
rite tipuri pentru aerajul lucră
rilor în fund de sac montate pe 
coloane, care însumează cca. 
30 000 m. liniari tuburi de ae
raj cu diametre de 300—400 și 
500 mm. Luînd în considerare pu
terile nominale ale acestor ven
tilatoare (electrice), respectiv 
consumurile de energie pneuma
tic« și admițtad o funcționare de

33O.zile/an pentru ventilatoarele 
electrice și 200 zile/,an pentru cele 
pneumatice, consumul anual de 
energie pentru aerajul parțial a- 
tinge o valoare de peste 10 mili
oane lei.

Urmărind structura stocului de 
tuburi de aeraj în funcțiune în 
întreaga Vale a Jiului în 'trimes
trul I 1960, vedem că la majori
tatea minelor oca. 50 la sută din 
totalul tuburilor au un diametru 
de 300 mm. și cca. 50 la sută 
un diametru de 400 mm. Excep
ție face mina Lupeni unde dia
metrul de 400 mm. predomină. 
Tuburile cu diametrul de 500 mm. 
șînt

Se 
mică 
este
diametre superioare, 
tabelul nr. 1 se văd rezistențele 
aerodinamice ale tuburilor de di
ferite diametre, pentru 1 m. li
niar tub.

In ultima coloană a tabelului 
se vede că scăderea relativ re
dusă a diametrului duce la creș-

puțin întrebuințate.
știe că rezistenta aerodina- 
a tuburilor cu diametru mic 
cu mult mai mare decît la 

Astfel, în

Diametrul Rezistența % față de rezistenta
mm. - kilomiürgi/m tubului de 500 mm.

300 1.2 1710 la sută
400 . 0,25 356 la sută
500 0.07 100 la sută

„Rezultatele încercării combinei K-52
In cartea „Rezultatele încercă

rii combinei K-52 m" de L. F. 
Banatov se arată că combina 
K 52 este destinată mecanizării 
tăierii cărbunelui de orice tărie 
în strate cu înclinare mică și 
grosimea cuprinsă între 1,1 și 
1,6 m. Cărbunele extras este în
cărcat de combină pe transpor
torul curbiliniu cu , raclete tip

★ .*.* -* .* .* -* .* j8--- .

rezistențe-teri considerabile ale 
lor aerodinamice.

Calculînd cheltuiala 
pentru antrenarea în 
gale (de etanșeitate 
tate) a 1 m. c. aer/sec. pe lungi
mea de cîte 100 m. îa tuburi de 
diferite diametre, vom obține:

de energie 
condiții e- 
și rugozi-

Tuburi de 300 mm. 18,6 mii kWh
an 7.500 lei/an

Tuburi de 400 mm. 3,88 1.550 w

Tuburi de 500 mm. 1.08 430 w

Cifrele de mai sus s-au calcu
lat în ipoteza ventilării cu ven
tilatoare electrice axiale, cu un 
randament mediu total de 0,5.

Din cele de mai sus rezultă 
evident economicitatea întrebuin 
țării tuburilor cu diametre mari, 
peste tot unde profilul lucrărilor 
miniere permite acest lucru. Se 
vede că înlocuirea a numai 100 
m. liniari de tuburi avînd dia
metrul de .300 mm. cu altele de 
diametrul de 400 mm. se face o 
economie anuală de energie în 
valoare de 6000 lei — pentru fie
care mc. aer/sec. antrenat per
manent. iar înlocuirea cu tuburi 
avînd diametrul de 500 mm. ar 
mări această economie la 7.100 
lei/an

Cifrele sînt edificatoare!
Extinzînd acum acest calcul a- 

supra întregii rețele de instalații 
dle aeraj parțial vom obține eco
nomiile ce se pot face pe întregul 
bazin carbonifer. Astfel, ținînd

cont de totalul ventilatoarelor e- 
lectrice existente în funcțiune s-a 
putut calcula un debit de aer me
diu care trece printr-un ventila 
tor ca fiind la 100 m.c./min. adică 
1,66 m.c./aer sec. iar economiile 
de energie ce se pot realiza prin 
simpla înlocuire a tuburilor cu 
diametrul de 300 mm. cu altele 
de diametrul de 400 mm. peste 
tot unde acest lucru este posibil, 
este de peste 3.000.000 kWh a- 
nual.

Referindu-ne acum la diferen
ța de preț de cost a tuburilor tre
buie să arătăm că, de exemplu, 
tuburile cu diametrul de 400 mm. 
au un cost doar cu 28 lei mai 
ridicat pe bucată decît cele cu 
diametrul de 
14 lei/m.l.

Evident că 
toiul energie 
sintă diferentele acestea, 
trecerea la diametre mari de tu
buri va prezenta următoarele a- 
vantaje:

300 mm. adică cu

economiile la capî- 
acoperă cu priso- 

Decî,

m
se depla-KS-9 pe rama căruia 

seeză combina în timpul tăierii. 
Avansarea combinei de-a lungul 
frontului de abataj se obține cu 
ajutorul unui cabestan. Se des
crie construcția și rnodul de func
ționare a combinei. Productivi
tatea combinei K-52 m. a ajuns"' 
la 305 tone/zi, față de 230 tone 
maximum realizat de combina 
Donbas.

1) Se vor putea înlocui venti
latoarele de 5,6 kW cu ventila
toare mici, de 1,1 kW și se va 
obține totuși în frontul de lucru 
un debit de aer suficient.

2) Se vor putea elibera venti
latoare de pe coloanele de aeraj 
pe care sînt montate mai multe 
ventilatoare în serie, fără să sca
dă debitul de aer în frontul de 
lucru.

3) Menținîndu-se aceleași ven
tilatoare, se va obține un debit 
sensibil mai mare în frontul de 
lucru, ceea ce va contribui la îm
bunătățirea condițiilor de lucru 
și implicit la creșterea randa
mentelor.

4) In același caz, ventilatorul 
va absorbi o putere ceva mai 
mică de la rețea.

Ținînd cont de cele arătate, 
cifra economiilor de energie va 
fi ceva mai mică, însă apar res
tul avantajelor (cîștig de venti
latoare și condiții mai bune do 
muncă).

Serviciile de aeraj și protec
ție a muncii de la exploatări, cît 
și serviciile energetice, trebuie 
să acorde o atenție deosebită a- 
cestor rezerve interne, care pînă 
în prezent au fost insuficient 
folosite.

In acest sens, o sarcină im
portantă reyjne în primul rînd 
conducerilor sectoarelor, care în 
ultima instanță gospodăresc și 
dispun de fondul lor de tuburi 
de aeraj.

ing. VALERIU IUȘAN
C.C.V.J.
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Agitatorul exemplu demn 
de urmat

La sectorul I al minei Petrila Minerii lui Neagu au început să 
se desfășoară c susținută muncă obțină succese importante în pro-- 
politică de agitație în rîndurile . ducție. Așa de pildă, în lupa tre- 
minerilor pentru mobilizarea lor 
la înfăptuirea sarcinilor de pro
ducție. Printre agitatorii de frun
te ai organizației de bază se 
numără și comunistul Neagu 
Gheorghe. El este un miner de 
nădejde, un bun organizator al 
procesului de producție. Tovară
șul Neagu consideră 
agitator ca o sarcină 
de mare răspundere, 
ducerii la îndeplinire sarcinii

munca de 
de onoare, 
In scopul 
a

de agitator, el acordă o agenție 
deosebită ridicării nivelului său 
politic și ideologic. In fiecare zi 
citește cu regularitate ziarul pen
tru a fi la curent cu evenimen
tele interne și externe. Pe lîngă 
aceasta, citește carnetul agitato
rului în care găsește materiale 
care explică politica partidului în 
anumite domenii de activitate, cît 
și materi-ale din experiența ce
lorlalți agitatori

Pe vremea regimului burghezo- 
moșieresc tovarășul Neagu era 
dornic să învețe o meserie, dar 
n-a putut-o însă face. In anii pute
rii populare, el s-a calificat miner, 
a devenit membru de partid. In 
calitatea lui de agitator, minerul 
Neagu, se ocupă îndeaproape de 
cei 24 de ortaci din brigada pe 
care o conduce. Nu odată poate 
fi văzut stind de vorbă cu oa
menii despre probleme de pro
ducție, despre diferite evenimen
te , internaționale. Oamenii știu 
căJa tov. Neagu află un sfat fo- 
id-ăitor, o îndrumare competentă.

Munca die agitație desfășurată 
de tovarășul Neagu în brigada 
sa, este strîns legată de măsu
rile tehnice luate 
sectorului pentru 
cinilor economice. 
3—4 luni brigada 
ză era în impas. Ea nu reușea 
să-și realizeze ritmic sarcinile de 
plan.

In scopul remedierii acestor 
lipsuri, tovarășul Neagu a stat 
de vorbă cu muncitorii din bri
gadă, le-a explicat amănunțit im
portanța economică pe care o are 
realizarea zilnică a planului de 
producție și extragerea unei pro
ducții de calitate.

Convorbirile organizate în co
lectiv, precum și discuțiile de la 
om la om au da-t rezultate bune. 
Majoritatea muncitorilor din bri
gadă și-au dat seama că numaî 
pe baza unei mai bune organi
zări a muncii își vor putea spori 
recitatele, Organizarea temeini
că a muncii în brigadă, populari
zarea pe scară largă a obiective
lor de întrecere au dat roade.

de conducerea 
realizarea sár
in urmă cu 

în care lucrea-

J

Pe marginea expoziției de artă plastică de la I.upeni

TINERE
Cu zile în urmă, la clubul 

central sindical din I.upeni s-a 
deschis expoziția bienală de artă 
plastică. Lucrările expuse — gra
vuri, desene, acuarele, picturi în 
ulei, afișe și caricaturi — sînt 
exclusiv lucrări ale tinerilor a- 
matori, membri ai cercului de 
artă plastică din cadrul clubu
lui. Autorii lucrărilor sînt cu- 

• noscuți vizitatorilor încă de la 
expozițiile lunare pe care le or
ganizează cercul. Mulți dintre ei 
au devenit cunoscuți încă de la 
expoziția bienală de artă plastică 
din amil 1958. Vizitatorul e plă
ci t -urnrins de progresul făcut 
de amatori Impresionează gama 
variată a exponatelor; simțul ar 
fistic la linogravurile colorate; 
bogăția de culori ale picturilor în 
ulei dovedesc multă 
artistică. Lucrările 
tuș de asemenea 
prin execuția lor.

Lucrările expuse 
majoritate redau viața de ieri a 
orașului minieresc și a locuitori
lor săi precum și freamătul mun
ci' și clocotul vieții noi. lată doar 
cîteva din acestea : linogravura 
„Rabdă foame“ (din ciclul 1929) 
a muncitoarei Crișan Marla și 
linogravura în culori de aceeași 
autoare „Iși construiește casă“. 
Încă la prima linogravura execu
tată anul trecut se remarcă ușu
rința cu care tînăra artistă mî- 

sensibilitate 
în cărbune și 
impresionează

în marea lor

cută, planul producției de cărbu
ne a fost îndeplinit în proporție 
de 106 la sută, iar randamentul 
planificat a fost depășit cu 0,300 
tone de cărbune pe post. Pe lîngă 
acest lucru în ultimele trei luni 
brigada a obținut peste 5000 lei 
economii la prețul de cost prin 
reducerea consumului die material 
lemnos.

Agitatorul Neagu se ocupă cu 
răbdare și perseverență de ridi 
carea calificării profesionale a 
muncitorilor din brigadă. Nu de 
multă vreme, din membrii bri
găzii lui Neagu, s-a format o 
nouă brigadă condusă de unul 
din foștii săi șefi de schimb, tî
nărul Cucoș Gheorghe. Tovară
șul Neagu se mîndrește cu foștii 
săi elevi ca Trifan Nicolae, Radu 
Constantin, Gurmeza Remus și 
alții, care în noua brigadă au 
obținut succese de seamă, cîști- 
gînd luna trecută drapelul de bri
gadă fruntașă pe sector.

Mulți tineri s-au calificat și 
au crescut în brigada lui Neagu. 
In cei 7 ani de cînd 
dier, el a ajutat mai bine de 50 
tineri să se 
de miner. In 
de ridicarea 
rilor Dupir 
Constantin.

Exemplul 
Gheorghe este demn de urmat. 
In brigada sa se desfășoară a 
muncă avtntată în cinstea zilei 
de 23 August, cea de-a 16-a ani
versare a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist.

Z. ȘUȘTAC

Mii de minute 
economisite

începutul lunii august

este briga-

în meseria 
el se ocupă

califice 
prezent 
calificării vagoneta- 
Ioan și Tăbăcaru

agitatorului Neagu

ta
a

Și

La începutul lunii august 
secția mecanică a U.R.U.M.P. 
sosit o comandă de strunjire 
găurire a 50 de armături elas
tice necesare pentru abatajele fi
guri. Această lucrare a fost în
credințată strungarilor Verșan- 
schy Andrei, Svoboda Adalbert, 
LaZar Nicolae, Almășan Ioan și 
Szűcs Francisc, sub conducerea 
maistrului Karda Adalbert.

Partic^pînd la întrecerea socia- 
Îistă în cinstea zilei de 23 Au
gust, strungarii de aici au reu
șit să reducă simțitor timpul de 
executare a operațiunilor nece
sare.

Astfel ei au cerut 
unei norme noi : să 
timpul de la 560 de minute pe 
bucată la 400 minute.

stabilirea 
se reducă

TALENTE

unet viitoare 
redau bucuria

vizitatorilor și 
muncă patrio

nuiește dalta. Aci contrastele de 
negru-alb, în ilustrarea familiei 
de miner condamnată la foame 
scot puternic în evidtență ceea 
ce autoarea și-a propus să redea : 
mizeria în care se zbateau fa
miliile de mineri pe atunci. La 
linogravura colorată se remarcă 
progresul autoarei : brațele vîn- 
ioase ale minerului din această 
liiiogravură care odinioară răbda 
de foame ciuruiesc pietriș și fac 
să crească zidul 
case. Aci culorile 
omului liber.

Rețin privirile 
linogravurile „La 
tică“ a elevului Costea Simion, 
linogravura colorată „Mulțumim 
partidului“ a lui Viorel Vasile. 
„Noul cartier“, linogravura de 
asemenea colorată, lucrată îngri
jit de Hegedus I.azăr. un tînăr 
muncitor de 18 ani. Și acest tî
năr ca și Costea Simion au fă
cut cunoștință cu dalta și lino
leumul încă cu 4 ani în urmă. 
Pe atunci ei făceau parte din 
grupa de copii ai cercului de artă 
plastică.

Trecînd prin fața desenelor în 
cărbune și tuș desenul tînărului 
Costea, „In abataj“, lucrat în 
cărbune și ..Peisajul“, un desen 
în tuș plac în mod deosebit. A- 
cest tînăr dovedește reale apti
tudini atît în mînuirea deltei cît 
și a creionului și a penelului. E

De Ia începutul anului, lună de lamă, brigada de timplari 
de la secția de mobilă a< întreprinderii de industrie locală „6 
August“ Petroșani, și-a realizat planul de producție în propor
ție de 105—130 la sută. Tinerii din brigadă s-au angajat ca în 
cinstea zilei de 23 August să termine cu 7 zile mai devreme 
planul de producție și să dea lucrări de calitate.

IN CLIȘEU: Șeful brigăzii de tineret comunistul Popa 
Petre, în timpul lucrului.

Angajării cadrelor în comerț 
toată atenția !

In anii regimului nostru oa
menii muncii de la orașe și sate, 
sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn, au obținut im
portante succese în opera de con
struire a socialismului, de ridi
care a nivelului de trai al po
porului muncitor.

Recentele măsuri luate de par
tid și guvern de reducere a pre
țurilor și îmbunătățire a sistemu
lui de salarizare a cadrelor teh
nice, dezvoltarea continuă a pro
gresului tehnic, demonstrează pu
terea sistemului economic socia
list și gradul de dezvoltare eco
nomică la care a ajuns țara 
noastră.

In ultimii ani, s-a reușit să se 
reducă în mod simțitor prin mun
ca de popularizare a dispozițiu- 
nilor legale și printr-o opinie de 
masă împotriva infractorilor, nu
mărul infracțiunilor în dauna a- 
vutului obștesc, ca și 
acelora care manifestau 
în munca de apărare a 
obștesc. Pe, ici pe colo 
mai observă manifestări
gen, cum este cazul pe care-1 re
dăm ma* jos : Pascu Eugen a 
lucrat în calitate de gestionar la 
raionul „zaharoase“ al diepozitu- 
lui I.C.R.A. Petroșani din toam
na anului 1959 și pînă la 19 apri
lie 1960. Cu ocazia unei inven
tarieri ce i s-a făcut, a fost gă- 
sft cu o lipsă în gestiune care a 

numărul 
delăsare 
avutului 
însiă se 
de acest

reușit și portretul țărăncii bătrî- 
ne, lucrat în tuș de Mîrza Liviu, 
portretul minerului realizat de 
tînărul Halăsz Tiberîu, care se- 
remarcă în special în executarea 
<te afișe.

Este de apreciat străduința și 
orientarea amatorilor de artă 
plastică de a reda cele mai sem
nificative aspecte din viața nouă, 
reușind să facă cît mai evidente 
— cu ajutorul artei — contras
tele dintre viața de ieri și cea 
de azi.

întreaga expoziție este expre
sie a preocupărilor din timpul li
ber al tinerilor iubitori de artă 
plastică din orașul I.upeni, e ex
presia străduințelor ce se depun 
de către conducerea cercului de 
artă plastică pentru descoperirea 
tinerilor talentați și orientarea 
lor către realismul socialist în 
arta plastică, pentru surprinde
rea noului care se naște, pentru 
redarea clocotului de viață nouă, 
a vieții omului liber, stăpîn ps 
soarta sa.

Expoziția este mult apreciată 
de vizitatori. Ca dpvadă e car
tea de impresii. Numeroși oa
meni ai muncii, iubitori de artă 
plastică, șî-au însemnat impre
siile culese în timpul vizitării ex
poziției bienale de artă plastică, 
deschisă doar de cîteva zile. Ar 
fi salutară organizarea de ase
menea expoziții și de către cele
lalte cluburi din Valea Jiului ca
le au aceleași posibilități ca și 
clubul central sindical din Lu- 
peni. 

M. LAZUR

determinat conducerea uniității să 
ia măsuri de înlocuire a gestio
narului. Cu ocazia predării ges
tiunii s-a constatat că acesta pre- 
zintă o lipsă foarte serioasă, sta
bilită prin expertiză contabilă la 
stuna de 25.238 lei.

Care sînt cauzele ? Acest mi
nus a fost determinat de modul 
neglijețjt în care a lucrat gestio
narul, dar a mai contribuit și 
lipsa sa de pregătire profesio
nală. Astfel, cu ocazia anchetei 
judiciare s-a stabilit că Pascu 
Eugen avea numai două clase e- 
lementare.

Se pune întrebarea : Cum a pu
tut fi angajat într-un post die 
gestionar la un depozit așa de 
important un om cu numai două 
clase elementare? S-au interesat 
oare conducătorii unității I.C.R.A. 
de pregătirea pe care o avea a- 
cest om ? Șeful contabil al uni
tății l-a examinat oare să vadă 
dacă corespunde funcțiunii pe 
care i-a încredintat-o? Acest lu
cru nu s-a făcut. Iată deci cum 
25.000 de lei din avutul obștesc 
au fost sustrași.

Desigur că tribunalul l-a con
damnat pe Pascu Eugen la 1 an 
închisoare corectională pentru 
neglijență în serviciu, obligîndlu-l 
și la plata despăgubirilor civile.

Acest caz trebuie să constituie 
o învățătură pentru cei care fac 
angajări de cadre. Ei vor trebui 
ca pe viitor să țină cont că nu 
pot încredința avutul obștesc ori
cărei persoane și să facă o veri
ficare serioasă a cadrelor care 
trebuie să corespundă din toate 
punctele dc vedere sarcinii de 
păstrători și mînuiforf ai avutu
lui obștesc.

ILIE TIȚA
procuror șef al raionului 

Petroșani

-I

Sila, 
care 

cheamă

plătesc 
pentru
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Bani — pentru... nimic
— De ce ești necăjit, Feri 

baci ? . • ■ .• '
Tov. Heghediis Fraripisc, cel 

întrebat, locatar în Bascul 22 din; 
cartierul Dimitrov-Petroșani, sca-' 
ra IlI-a, apartamentul 10, dădu 
din mînă, a lehamite.

— Cum să nu fiu ? I lată, ci
tește aici! Am de plătit cîteva 
sute de lei... pentru nimic. Acest 
„nimic“ în termenii tov. 
administratorul blocului, 
pretinde acești bani, se < 
însă „apă caldă“.

— Nu prea înțeleg...
— Păi... Eu trebuie să 

în bani sau cu cărbuni 
apa caldă ce mi ne cuvine săp- 
tămînal de la stația de încălzire 
centrală... E adevărat, ml se cu
vine această „rație“.de apă cal
dă .și dacă aș primi-o nu aș zice 
nimic... Buba e însă că în toată 
vara, vreme de 3 luni de zile, 
n-am primit nici un strop de apă 
caldă, sus, la etajul III unde Io- 
cuiesc.'.. Astfel se explică de ce 
zic că eu trebuie să plătesc pen
tru... nimic. De acest lucru am 
sezisat și conducerea I.L.L., pe 
tov. Cosma Alex. personal, care 
m-a asigurat că „totul se va a- 
ranja“, adică n-o să plătesc pen
tru ceea ce n-am primit... și că 
se va „aranja“ să se dea apă 
caldă la presiunea cerută, 
păcate, însă, văd că una se spu
ne și alta se face... De curînd 
am primit din nou, a nu știu cita 
notă, pentru a plăti acest „ni
mic“. Cum s-ar zice, sînt invi
tat să arunc banii pur și simplu.1. 
pe apă, dar nu pe o apă reală, 
ci... pe apa Sîmbetii. Și nu numai 
eu, ci toți locatarii de la etajul 
III al blocului 22.

Din

I. S.

AZI ȘI MÎINE
ultimele zile în care vă J 

mai puteți cumpăra bilete 
LOTO CENTRAL pentru 
tragerea specială din 19 au
gust, cu prilejul căreia se 
vor distribui pe lîngă pre
miile obișnuite in bani, nu
meroase premii suplimentare 
în obiecte, printre care 10 
autoturisme, motociclete, scu
tere, garnituri de 
ragaze, frigidere, 
cusut etc.

Lista completă a obiecte
lor ce se vor - distribui lâ 

tragerea specială Loto Cen
tral din 19 august se găsește 
la agențiile LOTO-PRONO- 
SPORT.

mobilă, a- 
mașlni de
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STEAGUL ROȘU

Ciclu de concerte 
fi emistani muzical literare 

ia radio Moscova
MOSCOVA '(Agerpres). TASS 

transmite: Cu prilejul sărbătorii 
naționale a poporului romín — 
cea^ de-a 16-a aniversare a eli
berării Romîniei de sub jugul fas
cist* postul de radio Moscova va 
transmite un ciclu de concerte șl 
emisiuni- muaical-literare în ca- 
dtrul unei „săptămîni a muzicii 
romînești". Vor fi folosite înre
gistrări pe bandă de magnetofon, 
primite de la Radioteleviziunea 
romín ă.

Noi republici africane 
cer admiterea în O.N.U.

NEW YORK 16 (Agerpres)
Noile republici africane Coasta 

de Fildeș, Dahomey, Niger și 
Volta Superioară au solicitat ad
miterea lor ca membre ale Orga
nizației Națiunilor Unite.

Potrivit agenției France Presse, 
este posibil ca la începutul săp- 
tămînii viitoare Consiliul de Se
curitate să se întrunească pen
tru discutarea acestor cereri de 
admitere în O.N.U.
\ ----- O-----

Taifun în Japonia
TOKIO 16 (Agerpres).
La sfîrșitul săptămînii trecute 

deasupra Japoniei s-a abătut un 
puternic taifun însoțit de ploi to
rențiale. In urma acestei cala
mități mii de case au fost inun
date iar sute de case au fost dis
truse. In multe regiuni circula
ția trenurilor și autobuselor a 
fost întreruptă. Potrivit datelor 
incomplete, peste 20 de oameni 
au pierit iar alți cîțiva zeci de 
oameni au, dispărut fără urmă. 
Din cauza taifunului au avut de 
suferit mai1 cu seamă regiunile 
centrale ale Japoniei.

în lagărul mortii „Modder-B“...
LONDRA 16 (Agerpres).
Ziarul „News Chronicle“ citea

ză fapte din care reiese că în 
închisorile și lagărele de concen
trare pentru africani din Uniu
nea SudLafricană și îndeosebi în 
lagărul de concentrare „Mod- 
der-B“ domnește o teroare cruntă.

Referindu-se la știri primite din 
Johannesburg, ziarele scriu că în 
acest lagăr se află deținuți apro
ximativ 14.000 africani; arestați 
în baza legii cu (-privire la sta
rea excepțională. Ziarul reprodu
ce depozițiile a doi tineri africani
care au reușit să scape din acest 
lagăr al morții. Johannes Sebon, 
în vîrslă de 16 ani, a fost ares
tat fiind găsit pe teritoriul unui 
oraș fără autorizația corespunză
toare, iar L. Motlung, în vîrstă 
de 18 ani, a fost arestat pentru 
că nu avea asupra sa permisul 
de trecere pe care africanii sînt 
obligați să-l poarte întotdeauna.

O—- ■

JAPONIA

„Unități de pedepsire’* 
a oamenilor muncii

TOKIO 16 (Agerpres). TASS 
transmite:

In scopul înăbușirii luptei po
porului japonez pentru pace și 
independență, Ikeda recurge la 
unități militare speciale. După 
cum anunță ziarul „Tokio Times“, 
într-un termen scurt, în cadrul 
tuturor regiunilor militare vor fi 
înființate „unități de pedepsire“ 
pentru reprimarea demonstrații
lor oamenilor muncii. Aceste uni
tăți vor fi înzestrate cu elicop
tere pentru transportul rapid al 
unităților militare în locurile 
unde au loc demonstrații și pen
tru folosirea bombelor lacrimo
gene împotriva demonstranților. 
Este prevăzută și folosirea arme
lor de foc.

In legâturâ cu
PRAGA 16 (Agerpres). — 

CETERA anunță:
In legătură cu pregătirea ce

lui de-al VI-lea Congres al U- 
niunii Internaționale a Studenți
lor, care se va deschide în oc
tombrie a. c. la Bagdad, preșe
dintele Uniunii Internaționale a

S.U.A. au pierdut o nouă bătălie
PNOM PENH 16 (Agerpres) 
„Statele Unite au pierdut o 

nouă bătălie“, scrie săptămînalul 
cambodgian „The Nationalist“ în- 
tr-un editorial consacrat eveni
mentelor din Laos.

In editorial se arată că diplo
mații americani și-au exprimat 
satisfacția în momentul cînd No- 
savan, ministrul de Război în 
guvernul Somsanit, a preluat pu
terea dar, adaugă „The Nationa
list“, guvernul Somsanit „în care

Formarea noului
VIENTIANE 16 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul agenției Reuter la 16 au
gust s-a anunțat formarea nou
lui cabinet al Laosului. Din ca
binet fac parte opt persoane în 
frunte cu prințul Suvanna Fum- 
ma, care va ocupa și funcțiile de 
ministru de Război și ministru 
al Afacerilor Externe.

----------- ----- O

Lupte între bande de tineri la New York 
și în alte orașe americane

NEW YORK 16 (Agerpres).
„După cîteva luni de calm a- 

parent, luptele între bande de ti
neri au reînceput la New York 
și în aJte orașe“ — transmite ă- 
genția Associated Press. Potrivit 
agenției; în parcul Ozon și în

Potrivit declarațiilor acestor 
doi africani, deținuții din lagărul 
„Modder-B“ sînt forțați să mun
cească în condiții neînchipuit de 
grele sub supravegherea unor 
paznici albi înarmați.

Cînd un grup de deținuți a 
refuzat să muncească, s-a trimis 
un detașament de poliție care i-a 
maltratat bestial bătîndu-i cu bi
ciul. Opt africani șî-au pierdut 
cunoștința iar trei dintre ei au 
murit'.

MANILA — După cum trans
mite corespondentul agenției U- 
nited Press Internațional, dato
rită ploilor necontenite fluviul 
Pampanga, care curge la nord 
de Manila, a rupt barajul Arme- 
do și a inundat 10 orașe din pro
vinciile Pampanga și Bulacan. 
La Manila și în regiunile înveci
nate circulația s-a întrerupt. Pe 
străzile principale ale orașului 
nivelul apei este de 1,50 metri.

LONDRA — După cum trans
mite din Nicosia agenția Reuter, 
președintele Republicii Cipru, ar
hiepiscopul Makarios, a anunțat 
componența noului guvern al Ci
prului care la 16 august a deve
nit republică independentă. Ma
karios va deține postul de pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri. Ministru al Afacerilor Exter
ne a fost numit Nikos Kratnîdio- 
tis, ministru al Afacerilor Inter
ne — Polikarpos Gheorghiadis. 
Majoritatea portofoliilor sînt de- 
țiirnte de ciprioțli greci, 3 porto
folii ministeriale de ciprioțl de 
origină turcă.

LONDRA — Referindu-se la 
ciocnirile dintre africani și auto
ritățile colonialiste care au avut

Congresul U.I.S.
Studenților, Jiri Pelikan, a de
clarat că la congres vor parti
cipa reprezentanți ai organizații
lor studențești din 70 de țări. 
Pentru prima oară la congres 
vor fi reprezentați studenți din 
Porto Rico, Haiti, Jamaica, Ma- 
laya și Etiopia 

lumea liberă și-a pus mari spe
ranțe“, nu a rezistat de-cît două 
luni și șase zile, iar triunghiul 
Saigon — Bangkok — Vientiane 
creat de imperialiștii americani a 
rezistat și el doar cîteva luni.

In încheiere editorialul con
damnă politica nefastă a Statelor 
Unite în Asia de sud-est și sub
liniază că țările asiatice se vor 
pronunța și în viitor pentru pro
movarea unei politici de neutra
litate.

_O----------------

guvern al Laosului
După cum transmite cores

pondentul agenției Reuter, luînd 
cuvîntul în Adunarea Națională 
a Laosului prințul Suvanna Fum- 
ma a declarat că guvernul său 
va promova o politică de neutra
litate și de bune relații cu toate 
țările.

cartierul Brooklyn din New York 
au avut loc trei ciocniri între 
bande rivale de tineri înarmați 
cu arme, cuțite, securi și bastoa
ne: S-au tras focuri de armă și o 
fată de 12 ani a fost rănită. A- 
genția relatează că poliția, care 
a arestat 40 de tineri, a găsit 
la locul ciocnirilor 14 arme, cu
țite și securi.

O altă bătălie la care au par
ticipat 300 de tineri înarmați cu 
cuțite a avut loc duminică în- 
tr-un cinematograf din Gakland 
(California) unde erau prezenta
te mai multe filme de groază 
printre care : „Vampirul“, „M-am 
căsătorit cu un monstru“ și „O- 
mul cosmic“. După cum transmi
te agenția Associated Press, cir
culația a trebuit să fie întreruptă 
timp de o oră. Mai mulți tineri 
au fost răniți, iar poliția a ope
rat arestări.

------ --------------------- -

loc în orașul Kaduna, situat în 
nordul Nigeriei, ziarul „Times“ 
scrie că 11 africani au fost uciși, 
alțî 40 răniți, iar 50 au fost a- 
resfați.

LONDRA — Corespondentul din 
Lahore (Pakistan) al agenției 
Reuter relatează că numărul to
tal al xazurilor mortale din cau
za epidemiei de holeră din Pa
kistan a crescut în ultimele 5 
săptămîni Ia peste 300. Cores
pondentul scrie că, deși au fost 
luate măsuri profilactice, în Pa
kistanul de vest se înregistrează 
zilnic peste 100 de cazuri de ho
leră.

NEW YORK — Agenția Asso
ciated Press relatează că la 13 
august în Chile a avut loc Un pu
ternic cutremur de pămînt cu e- 
picentrul în Valdivia.

KABUL — După cum trans
mite agenția Reuter, Ministerul 
de Război al Afganistanului a 
anunțat că două avioane pakis
taneze, care au pătruns la 13 au
gust în spațiul aerian afgan, au 
fost nevoite să aterizeze pe ae
roportul din Kandahar. In decla
rație se spune că piloții avioane-

Un proiect îndrăzneț de schimbare 
a climei pămîntului

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță :

Ziarul „Ekonomiceskaia Ga
zeta“ a publicat un articol sem
nat de inginerii sovietici Mihail 
Grodski și Valentin Gerenkov în 
care este expus un proiect îndrăz
neț de schimbare a climei pă- 
mîntului. Autorii proiectului pro
pun să se modifice clima cu aju
torul unei „oglinzi“ originale 
care ar capta energia radiantă 
a soarelui în afara planetei noas
tre și ar trimite-o pe pămînt.

In concepția celor doi ingineri 
rolul de oglindă poate fi îndepli
nit de o centură formată în ju
rul pămîntului, la o mare alti
tudine din particule infinitezi
male și anume fire de praf. Se 
menționează că cu ajutorul teh
nicii rachetelor șă se lanseze la 
o altitudine de 1.000— 1 500 km. 
o centură reflectoare care se va 
asemăna într-o oarecare măsură 
cu inelul lui Saturn.

----------------- O

„Frontul Tineretului" din Indonezia
DJAKARTA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Prezidiul Congresului tineretu

lui din Indonezia, care a avut loc 
în februarie a. c. la Bandung. a 
dat publicității la 15 august o

Crearea 
Congresului popu'ar 

provizoriu în Indonezia
DJAKARTA 16 (Agerpres).
După cum anunță agenția..An- 

tara, la Djakarta s-a anunțat o- 
ficial că, îndeplinind prevederile 
constituției din 1956, președintele 
Indoneziei, Sukarno, a creat Con
gresul popular provizoriu din 
care fac parte 609 persoane.

In componența Congresului 
popular provizoriu au intrat toți 
cei 283 de deputați în parlament, 
94 de reprezentanți ai provincii
lor exterioare și 232 de reprezen
tanți ai grupurilor funcționale.

La 15 august președintele Su
karno a anunțat de asemenea nu
mele celor 61 de membri ai Con
siliului Central Executiv al Fron
tului Național.

lor sînt anchetați. Ministerul A- 
facerilor Externe al Afganistanu
lui a adresat însărcinatului cu a- 
faceri al Pakistanului la Kabul 
un protest în legătură cu viola
rea spațiului aerian de către a- 
vloanele forțelor aeriene militare 
ale Pakistanului.

BERLIN — Ziarul „Neues 
Deutschland“ anunță că de 5 
ani Ia întreprinderea „Berliner 
Maschinenbau A. G.“ din Berli
nul occidental, se înfăptuiește un 
program de cercetări pentru flo
ta maritimă militară a Bonn
ului. Știrile cu privire la parti
ciparea directă a industriei vest- 
berlineze la înarmarea Bonn
ului, subliniază ziarul, confirmă 
justețea cererilor guvernelor 
U.R.S.S. și R. D. Germane de a 
se pune capăt folosirii Berlinu
lui occidental în scopuri milita
riste.

NEW YORK — Coresponden
tul din Tampa (Florida) al a- 
genției United Press Internatio
nal relatează despre asasinarea 
sălbatică a unui om absolut ne
vinovat numai pe motivul că era 
negru. Un oarecare James Webb, 
pe care agenția îl numește „un 
plăpînd tînăr alb“ a asfixiat un 
negru în vîrstă de 33 de ani, pe 
cînd acesta dormea în automobil.

Calculele efectuate de inginerii 
Cerenkov și Grodski care au pro
pus să se creeze în jurul pămîn
tului un „inel" lat de 100 km. 
în sectorul cuprins între 70 și 90 
grade latitudine nordică arată că 
această centură reflectoare va 
ilumina și încălzi mai ales regiu
nile nordice ale pămîntului fără 
să exercite vreo influență asu
pra regiunilor tropicale.

Se prevede că înghețul veșnic 
va dispare pînă la latitudinea de 
70 grade. Sezonul de navigație 
pe calea maritimă de nord și pe 
cursurile de apă siberiene va pu
tea fi prelungit pînă la Cel puțin 
10 luni. Pădurile se vor apropia 
de coasta Oceanului înghețat de 
Nord.

„Inelul“ are menirea nu numaî 
de a încălzi, ci și de a ilumina. 
Această energie luminoasă va fi 
echivalentă cu 2.400.000 kW, ceea 
ce vă întrece considerabil pute
rea hidrocentralei „Lenin“ de pe 
Volga.

hotărîre cu privii e la întemeierea 
„Frontului tineretului“ — o fede
rație a organizațiilor de tineret 
din Indonezia. După cum se /#ie, 
Congresul de la Bandung a& ti
neretului, convocat din inițiativa 
președintelui Sukarno, a însărci
nat prezidiul cu elaborarea unei 
asemenea hotărîri.

. In hotărîrea prezidiului se a- 
rată că sarcina „Frontului tinere
tului" este traducerea în viață a 
manifestului politic al Republi
cii. Pe baza hotărîrii, organiza
ția trebuie să ajute guvernul în 
rezolvarea sarcinilor ce-i stau în 
față și, în special, în lupta pentru 
reunificarea Irianului de vest cu 
republica. Se constituie un comi
tet de conducere al frontului, al
cătuit din 17 persoane.

PROGRAM OE RADIO
18 august

PROGRAMUL 1. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de- as
tăzi, 9,00 Muzică de cameră, ^,30 
Drumeții veseli (reluare), 10,15 
Muzică populară romînească, 
11,03 Muzică din opere, 11,30 
Almanah științific (reluare), 
12,00 Muzică populară ardele
nească, 12,30 Muzică ușoară, 13,05 
Cîntece, 14,30 Muzică de estradă, 
15,10 Din cîntecele și dansurile 
popoarelor, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 17,30 Tinerețea ne e dra
gă (reluare), 18,00 Muzică ușoa
ră, 18,30 Soliști și formații de 
amatori, 19,20 Tineri compozi
tori rômîni de muzică ușoară, 
20,00 Concert simfonic, 21,17 Mu
zică de estradă. 28,05 Tineri in- 
terpreți de muzică populară ro
mînească. PROGRAMUL II. 
1.4,07 Mici formații de muzică 
ușoară, 15,00 De toate, pentru 
toți (reluare), 17,00 Emisiune 
muzicală pentru copiii din tabe
re, 17,35 Pagini orchestrale din 
opere, 18,05 Muzică populară din 
țări socialiste, 19,00 Să învățăm 
limba rusă cîntînd. 19,45 „Pe a. 
ripile melodiei“, program de mu
zică ușoară, 21*15 Concert inter
pretat de orchestra de muzică 
populară a Radioteleviziunii, 21,45 
Părinți și copii, 22,00 Concert de 
muzică ușoară.

CINEMATOGRAFE
18 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Rămîi cu noi; AL. SA- 
HIA : Mexicul cîntă; PETRILA : 
Cei mari și cei mici; ANINOA- 
SA : Intrigă și iubire; VULCAN : 
In pragul vieții; CRIVIDIA : Fa
ta în negru ; URICANI : Cei mari 
și cei mici.
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