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Minerii din Valea Jiului au muncit cu m,ult 
spor în acest an. In fiecare lună ei și-au înde
plinit și depășit sarcinile de plan, dînd în plus 
mii de tone de cărbune cocsificabil și energe
tic. Acest lucru a făcut ca Ia data de 24 sep
tembrie minerii Văii Jiului să-și realizeze în 
întregime planul de producție pe primele 3 
trimestre ale anului. Creșterea gradului de 
mecanizare în subteran precum și folosirea 
unor metode valoroase de lucru au dus la spo
rirea productivității muncii pe întregul bazin 
în medie la 1,155 tone de cărbune pe post.

Succese frumoase au dobîndit minerii Văii 
Jiului și în privința reducerii prețului de cost 

z a! cărbunelui. Bilanțul încheiat pe primele 8 
" lunf ale anului arată că prețul de cost pe fie

care tonă de cărbune extrasă a fost redus cu 
«.3’/ lei.

O contribuție de mare preț la obținerea a- 
țt cestor rezultate au adus-o colectivele minelor 

Uricani, Aninoasa și Lonea care și-au îndepli- 
rnt cu mult înainte de termen sarcinile de plan 
pe primele 9 luni ale anului. In acest timp din 
abatajele celor trei exploatări au fost extrase 
în tota- peste plan mai mult de 53.000 tone de 
cărbune.
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Ziarele și revistele să pătrundă 
în fiecare casă l

---------------©---------------

Aproape 11 milioane lei economii 
la prețul

muncă
aparțin

carbonifer

de cost

Brigada de frontallști din sectorul m-vest 
de la mina Lupeni a încheiat luna august cu 
sute de 

lată-î 
Teodor 
înainte
perațiile de lucru pe care le vor executa.

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

tone de cărbnue date peste plan.
în clișeul de față pe minerii Honceriu 
șl Pop Grigore din această brigadă, 
de a intra în șut, discutînd despre O-

Colectivele de 
ale unităților ce 
Combinatului 
Valea Jiului acordă o a- 
tenție deosebită realiză
rii de economii la prețul 
de cost. In acest scop ele 
pun în valoare noi rezer 
ze interne, reduc tot mai 
mult cheltuielile de pro
ducție. Drept urmare, în 
primele 8 luni ale anului 
pe întregul combinat car
bonifer s-au realizat e- 
conpmii suplimentare în 
vajt are de 10.998.000 lei.
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Fruntașe in lupta pen
tru obținerea de dt mai 
mari economii la prețul 
de cost sint colectivele 
minelor Lonea, Uricani, 
Aninoasa, precum și cele 
ale preparației Petrila și 
U.R.U.M.P. Minerii de la 
Lonea, de exemplu, au 
realizat, prin reducerea 
prețului de cost, econo
mii peste plan în valoa
re de 834.000 lei, de- 
pășindu-și astfel angaja
mentul luat pe întregul 
an.

5.646 tone
cocsificabil
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eCĂRȚI NOI LA STAND

In abatajele minei Lu- 
peni se desfășoară o vie 
întrecere pentru îndepli
nirea cu succe a sarci
nilor de plan. De la în 
ceputul lunii sep:embrie 
și pînă în prezent mine
rii de aici au dat peste 
plan 5.646 tone de căr
bune cocsificabil. In ace
lași timp, productivitatea 
muncii pe mină a crescut 
la peste 1,100 tone de 
cărbune pe post. Cea mai 
însemnată contribuție la 
aceste realizări au adus-o

de cărbune 
pesfe plan 
colectivele sectoarelor HI,

A. Din 
se evi- 
deose- 
mineri

Cetățenii patriei noastre s-au 
obișnuit atit de mult cu car
tea, cu presa încît este greu să 
găsești o familie în care să nu 
fie măcar un cititor. Și este fi
resc să fie așa. Pe măsură ce 
înaintăm pe calea socialistă, 
conștiința politică a oamenilor 
este tot mai înaintată, gradul 
lor de cultură este tot mai ri
dicat, cerințele culturale, se
tea de a cunoaște sint tot atal 
mari. Constructorii noii vieți 
muncitorii din mine și uzine, 
de pe șantiere și din labora 
toare. intelectualii, țăranii 
muncitori, urmăresc cu aten
ție evenimentele interne și ex 
terne oglindite în paginile pre
sei noastre. Presa este o armă 
puternică de educare comunis 
ta a maselor, de mobilizare a 
lor la înfăptuirea măreței sar 
c.ini a desăvîrșirii construcției 
socialiste.

Acordînd atenția cuvenită 
presei, partidul nostru s-a în 
grijit în permanență ca ea 
să-și ridice nivelul ideologic, 
să-și întărească forța mobili
zatoare. Datorită acestui fapt, 
presa noastră este din zi in zi 
mai combativă și mai eficien
tă, își îndeplinește în tot mai 
mare măsură rolul de agitator, 
propagandist și organizatoi 
colectiv, aducîndu-și aportul 
la mobilizarea maselor de oa
meni ai muncii în lupta pen
tru îndeplinirea planului de 6 
ani, pentru traducerea în via 
ță a sarcinilor trasate de Con 
greșul al m-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Creșterea continuă a tiraje
lor ziarelor și revistelor, a nu 
mărului cititorilor de la oraș«

și sate este o dovadă că p.. a 
din țara noastră este tot mai 
îndrăgită de oamenii muncii, 
este o dovadă a creșterii nive 
lului politic-cultural al mase 
lor largi. Ziarele noastre țin 
seama de cerințele oamenilor 
muncii și se străduiesc să sa
tisfacă in tot mai mare măsu 
ră aceste cerințe.

Numai aceasta însă nu este 
deajuns pentru a face ca presa 
să-și îndeplinească rolul de in 
strument de educare, de orga
nizare și de mobilizare a mase 
lor. Pentru a-și îndeplini acest 
important rol, presa trebuie să 
pătrundă adine în rîndul ma
selor, să ajur.gă la timp în mii 
nile oamenilor muncii. In aces
te zile se desfășoară în Valea 
Jiului acțiunea de reînnoire a 
abonamentelor pe ultimul tri 
mestru al anului în curs. Or
ganizațiile de partid precum și 
organizațiile de sindicat, U.T.M. 
și alte organizații de masă 
dintr-o serie de localități 
dintr-un număr însemnat 
întreprinderi și instituții 
orașul nostru desfășoară o 
tivitate susținută în rîndul ma
selor pentru colectarea de a- 
benamente. Bine muncesc 
această direcție 
de partid de la exploatările 
miniere Uricani, Aninoasa șl 
Petrila. Ele au dat din timp 
indicații organizațiilor do ma- ; 
să cum să muncească, ău in
struit operativ difuzorii volun-i 
tari, au desfășurat prin agita
tori și prin alte mijloace ale 
muncii politice de masă mun 
că de lămurire pentru a con-

șl 
de 

din 
ac-

în
organizațiile

La termocentrala Pa- 
roșeni este un birou spre 
care, in unele zile, se 
îndreaptă cu pași zoriți 
zeci de salariați. Graba 
lor este un indiciu ci la 
standul amenajat aici a 
sosit un nou lot de cărți.

"Zilele trecute, biroul 
ce găzduiește ștandul cu 
vînzare a fost vizitat din 
nou de iubitorii de cărți, 
din cadrul termocentra- 
lei, care s-au grăbit să-Și 
procure ultimele noutăți 
abia sosite. Printre aceș
tia se afla utemista Dră- 
goi Ana, laborantă la 
secția chimică, care a ți
nut să-și îmbogățească 
biblioteca sa personală in 
valoare de 240 lei. Și

Dina Maria, tovarășa ei 
de muncă, a cumpărat 
cărți in valoare de 200 
de lei. Un cumpărător 
permanent al ștandului 
cu vînzare este și ingi
nerul Racoveanu Cons
tantin, care in prima ju
mătate a lunii septem
brie și-a îmbogățit bi
blioteca personală cu 
cărți în valoare de 315 
lei.

In prima jumătate a 
lunii septembrie iubito> ii 
de cărți din cadrul ter
mocentralei și~au îmbo
gățit bibliotecile perso
nale cu cărți în valoare 
de 3.700 lei.

ROBERT MARTINA
corespondent
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de cărbu-

timp
pe linia de

f B, IV B ți IV 
cadrul acestora 
dențiază în mod 
bit brigăzile de
conduse de Urzică Cons
tantin, Koos Ladislau, 
Marton Dionisie, Matei 
Ioan, Novac Ștefan. Văr- 
zăru loan, Aslău loan și 
Vlad Dumitru. Muncind 
cu randamente superioa
re celor prevăzute, ele au 
dat zilnic peste plan intre 
50—100 tone

Reparații efectuate la
In planul de reparații 

capitale al minei Lonea. 
a fost cuprinsă și repa
rarea căii ferate uzinale 
pc care se face transpor
tul cărbunelui de la ex
ploatarea minieră Lonea 
la perparația Petrila. A- 
ceastă lucrare încredințată 
echipelor 
duse de 
rășii 
Benedek 
Lupuț Grigare 
a fost efectua
tă la timp.

In afară de 
reparația ca
pitală, n sco
pul asigură
rii unui tran
sport ritmic

terne.
PETRU GAINA

corespondent
can

to va- 
Crișan 
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Brigada de fierari-betoniști a lui Chiriac Mihai de pe șan
tierul 9 fasonează zilnic mari cantități de armături pentru 
fundațiile noii fabrici de prelu orare a laptelui.

IN CLIȘEU: Cîțiva membri ai brigăzii la masa de lucru.
i
i

(Continuare în pag. 3-a)

Minerul Deăk Petru cu brigada sa are de efectuat în sec
torul IU al minei Lonea o lucrare specială : cercetări în blocul 
V stratul III. lucrare în cadrul căreia brigada condusă de mi
nerul Deăk Petru a obținut rezultate remarcabile.

IN CLIȘEU: O parte din membrii brigăzii sfătuindu-se 
înainte de începerea lucrului.

Pe marginea unei adunări de dare de seamă și alegeri

Problemele șantierului — în centrul de greutate 
al muncii politice

legată de problemele econo 
mice. Biroul organizației de 
partid a știut să analizeze și 
să rezolve cu mai multă ma
turitate politică complexele 
probleme de pe șantier, cău 
tind să atragă la rezolvarea 
sarcinilor ce au stat in fața 
organizației activul fără de 
partid. ȘL desigur că roadele 
muncii politice desfășurate la 
un nivel mai ridicat nu au in- 
tîrziat să se arate. Darea de 
seamă, comuniștii in cuvîntui 
lor, au subliniat acest fapt 
Astfel, în ciuda unor greutăți 
obiective — lipsa de documen
tație și de materiale condiții 
neprieinice de lucru pe timp 
de lamă — din trimestrele 1 
și n constructorii au reușit să 
obțină o seamă de rezultate 
bune. Una din părțile pozitive 
ale activității constructorilor 
din anul curent este aceea că 
s-a căutat să se lichideze lu
crările, în special de finisaje, 
rămase nepredate din anii tre 
cuțl. Așa de exemplu, s-a li
chidat iotul din strada Con
structorilor Eetroșani predln->

In viața organizației de partid 
a șantierului 6 construcții Pe
troșani, precum și a întregu 
lui colectiv de constructori a 
avut loc zilele trecute un e- 
veniment de o deosebită im 
portanță: adunarea generală 
de dare de seamă și alegeri 
La adunare au participat to 
varășii Lazăr David, prim-se 
cretar al Comitetului orășe 
nesc de partid Petroșani și 
Bălan Vichente, membru su 
pleant al Biroului Comitetulu 
regional P.M.R. Hunedoara.

In adunarea generală co 
muniștii șantierului au făcut 
o temeinică analiză asupra 
muncii desfășurate de birou, 
de întreaga organizație 
partid a șantierului de la 
gerile trecute și pînă în 
zent. Discuțiile purtate
membrii și candidații de partid 
despre munca biroului orga 
nizației de bază au scos în e- 
vidență faptul că ea s-a îm
bunătățit mult față de anlî 
trecuți. Pe șantier munca po
litică a fost mai concretă 
mai apropiată și mai strins

de 
ale 
pre- 

de

du-se cele 54 apartamente res-; 
tanță de anul trecut și tot-> 
odată cele 130 apartamente) 
din planul pe 1962. De aseme- 
nea, au fost predate o seamă! 
de obiective industriale și so-î 
cial-culturale ca sala Teatru-i 
lui de stat, fabrica de gheață, 
abatorul, laboratoarele și ca-; 
nalizarea la Institutul de mî< 
ne, complexul U.C.C.O.M., re
țele de apă și canalizare în! 
Petroșani; piețele noi din Pe-: 
trila și Lonea; spații verzi și 
alte lucrări de amenajare în) 
cartierul Gh. Dimitrov. Spre 
deosebire de anul trecut, con-5 
structorii au îmbunătățit ca-= 
litatea lucrărilor. O seamă de 
obiective au fost apreciate de 
beneficiar cu calificativul „bi-4 
ne", ca de exemplu : blocurile 
A, H și altele din stra'da Con-t 
structorilor. Teatrul de stat, 
U.C.C.O.M., fabrica de gheațăi 
ș. a. In fruntea acțiunii de 
îmbunătățire a calității lucră-

I. BALAN

(Continuare în pag. 3-a)



la aerajul

construcția 
mină sînt

axiale sint in 
în exciusivita- 
realizînd aera- 
mâne  lor. Aera- 
realizează cu
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GEOFIZIC
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începuturile carotajului geo- 
fizic la sondele de foraj mi~ • 
nier din Valea fiului datează 
din anul 1956. Această metodă 
avansată de măsurători geofi
zice a căpătat o extindere pe 
scară mai largă începînd din 
1959, sub titlu experimental. 
Din luna iulie a.c., carotajul 
geo fizic s-a introdus ca princi
pală metodă de măsurători la 
toate sondele din bazin.

Metoda măsurătorilor geofizi' î 
ce, efectuate în zăcămîntul de ♦ 

cărbuni în timpul sondajului, • 
prezintă însemnate avantaje fa
tă de carotajul mecanic, Prin 
folosirea acestei metode se re
duc recarotările cu 75 la sută, 
cresc rezervele de cărbuni ce se 
explorează și se reduc cheltuie
lile de foraj obțintndu-se însem
nate economii la prețul de cost. 
Totodată măsurătorile geofizice 
fiind de o mare precizie dau 
posibilitatea de a se obține date 
geologice exacte despre grosimea 
ți adîncimea stratelor _  ....
buni, precum și despre întreaga * 
succesiune litologică a zăcămîn 
tului, lucru deosebit de impor
tant pentru întocmirea documen
tației tehnice necesare proiectă

rii deschiderii de noi mine de 
cărbuni.
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cât și ca efi-

In ultimii ani mișcarea de ino
vații la U.R.U.M.P. a luat un 
mare ayîot. A sporit numărul me- 
talurgiștilor din uzină încadrați în 
această activitate creatoare pusă în 
slujba progresului tehnic. Propune
rile de inovații au crescut necon
tenit atît numeric cât și ca efi
ciență economică, contribuind la 
obținerea de însemnate economii, 

-LLllic -caratei de funcționare 
a mașinilor unelte și la îmbunătă
țirea condițiilor de muncă. Cum 
s-a ajuns aici ? Comitetul sindi
catului din uzină, sub îndruma 
rea comitetului de partid, a ana
lizat periodic felul cum se desfă
șoară și cum este stimulată miș
carea de inovații, cum sînt ajutați 
muncitorii de către ingineri și teh
nicieni la rezolvarea propuneriloi 
înaintate la cabinetul tehnic. In 
uzină s-a desfășurat o neslăbită 
muncă politică și organizatorică 
pentru ca mișcarea de inovații să 
fie ridicată la nivelul unei largi 
acțiuni de masă. Și într-adevăt 
s-a ajuns ia această țintă, dovadă 
faptul că din cei 65 inovatori de 
la U.R.U.M.P. peste 80 la sută 
sînt muncitori, lăcătuși, strungari, 
sudori, formatori, tinichigii, elec
tricieni și forjori. Ei depun o ac
tivitate rodnică. In acest an la ca 
binetul tehnic al întreprinderii au 
fost înregistrate peste 50 propu
neri de inovații din care 26 au 
și fost aplicate, restul fiind în 
faza de experimentare. Printre ce
le mai importante inovații apiicate 
pînă în prezent în producție se 
numără „Turnarea in cochilă a eli- 

; celor la motoarele electrice", fă
cută de un colectiv de muncitori 
și tehnicieni în frunte cu comunis 
tul Ktiștaly Ludovic. Aplicarea 
practică a acestei propuneri a dus 
la reducerea rebuturilor și la ob
ținerea a 17.278 lei economii ante 
calculate. Inovația „Instalație com
pletă pentru comandă, protecție și 
semnalizare la cubiloul secției tur
nătorie", făcută de un colectiv 
de muncitori condus de inginerul 
Crăciun Dumitru a rezolvat o pro
blemă de domeniul protecției mun
cii, mărind securitatea muncii în 
timpul folosirii acestui agregat. La 
riadul ei inovația „Nou sistem

Asigurarea unor condiții optime de lucru muncitorilor din 
subteran constituie o preocupare deosebit de activă la minai 
Lenea. Cadrele tehnico-ingineresti din serviciul de aeraj al mi
nei au în atenție modul cum funcționează ventilația, contro- 
lind riguros instalațiile de aeraj și luind măsuri operative a- 
colo unde acestea nu dau randamentul cerut. Cu mare atenție 
se face controlul atmosferei locurilor de muncă cu emanații de 
gaze. IN 
de aeraj 
de mină

CLIȘEU: Laboranta Miclea Eugenia de la serviciul 
al minei Lonea făcînd proba de laborator a aerului 
la aparatul „Orsat".

---------------- ©----------------

CE REFLECTA CIFRELE

Văii 
pași 
Iată,

• Evidența statistică ținută de 
serviciul tehnic al C.G.V.J. 
pre extinderea abatajelor 
metalic la minele 
rată că s-au făcut 
în acest domeniu.

dez
armate 

Jiului a- 
im portanti 
pe scurt,

comunistul 
timpul de 

repararea 
posibilita-

de cupluog la macaraua de 5 
tone", concepută de 
Pasca Francisc, reduce 
oprire necesar pentru 
macaralelor dînd astfel 
te muncitorilor din secția turnă
torie să-și desfășoare mai bine 
activitatea.

Faptul că inovatorii de la 
U.R.U.M.P. au realizat inovații 
valoroase pentru producție nu-i 
deloc întîmpiător. încă de la înce
putul acestui an a fost întocmit 
un plan tematic de inovații în care 
au fost prevăzute cele mai impor
tante probleme tehnice a căror re
zolvare duce la îmbunătățirea pro
cesului tehnologic și a condițiilor 
de muncă, cerințe de bază pentru 
creșterea productivității muncii, 
creșterea calității produselor și 
reducerea prețului de cost. Pentru 
stimularea mișcării de inovații, în 
cursul acestui an a fost organizat 
un concurs cu premii speciale pen
tru cea mai bună inovație reali
zată din planul tematic, pentru 
cea mai bună inovație în domeniul 
protecției muncii și pentru inova
ția care aduce cele mai mari eco
nomii. Totodată din inițiativa cor
pului tehnico-ingineresc din uzină, 
în ultimul 
săptămânal 
această a 
cu cei mai 
cieni și sînt ajutați în mod con
cret de aceștia să traducă în viață 
propuneri de inovații înregistrate 
la cabinetul tehnic.

Munca susținută dusă în dome
niul mișcării de inovații a adus 
satisfacții colectivului nostru. In 
urma aplicării celor 26 propuneri 
de inovații suma economiilor post- 
calculate se ridică la peste 119.000 
lei. Și cu siguranță că roadele 
mișcării de inovații nu se vor o- 
pri aici. Inovatorii de la U.R.U.M. 
Petroșani vor ridica activitatea 
lor creatoare pe o treaptă tot 
mai înaltă. Vom folosi într-un 
înalt grad această importantă re
zervă — mișcarea de inovații — 
pentru ridicarea nivelului tehnic 
al producției și îndeplinirea sar
cinilor de plan și a angajamente
lor.

timp se organizează 
„ziua inovatorului**. In 
muncitorii se întâlnesc 
buni ingineri și tehni-

ORAVETZ VICTOR 
inovator U.R.U.M.P.

cîteva realizări obținute pe calea 
extinderii susținerii moderne.

• La minele din bazinul Văii 
Jiului se află în continuă creștere 
producția de cărbune extrasă din 
abataje frontale armate metalic 
In perioada celor 8 luni trecute 
din acest an, din minele Văii Jiu
lui s-au extras 651.037 tone de 
cărbune din abataje frontale sus
ținute metalic — cu 95.770 tone 
mai mult deck în perioada cores 
punzătoare a anului trecut.

• Numărul abatajelor frontale 
armate metalic a ajuns în luna 
august la 18 și continuă să creas
că.

Modul de lichidare a avariilor în forajul de explorar^

I

Ruperi de garnitură
Acest fel de avarii se obser

vă pe baza următoarelor indi
cații : la indicatorul de greu
tate se reduce arătarea greu
tății garniturii, schimbarea
noroiului (se limpezește ne 
ăvînd detritus), schimbarea
presiunii la manometrul pom 
pelor, schimbarea modului de 
lucru a instrumentului (vibra 
ția prăjinilor, zgomote etc.), 
avansare exagerată a garni 
turii.

Dacă în timpul forajului s-a 
rupt garnitura, sondorul șef 
va lua următoarele măsuri:

a) Anunță șeful său ierar
hic, extrage rapid partea su 
perioară a garniturii rupte șl 
stabilește ce sculă de salvare 
trebuie introdusă (dorn sau 
tută) in puț;

b) Măsoară garnitura ruptă 
și stabilește adîncimea exactă 
a avariei;

c) Verifică utilajul și înde 
părteăză defecțiunea care a 
survenit;

dl Montează scula de sa! 
vare și începe introducerea 
garniturii la puț;

e) Cu 1—1,5 m. mai sus de 
locul ruperii se oprește cobo 
rîrea. se cuplează pompa și se 
spală activ;

f) Se calculează și se în 
seamnă cu cretă pe prăjină 
locul atingerii garniturii rup 
te în puț:

g) Se începe operația de 
prindere prin întregire a păr 
ții de garnitură rămasă în puț. 
Se rotește manual garnitura 
luîn'du-se măsuri de evitare a 
accidentelor;

Tipurile 
de ventilatoare 

folosite 
la minele din

La minele de cărbuni din 
Valea Jiului funcționează un 
număr de peste 55 ventilatoa 
re pentru aerajul principal. 
Alte sute de ventilatoare sînt 
puse în funcțiune 
secundar.

Tipurile cit și 
ventilatoarelor de 
diferite. Ca tip se întrebuin 
țează ventilatoare centrifuge șl 
ventilatoare axiale. Ventilatoa 
rele centrifuge se întrebuințea 
ză în exclusivitate la aerajul 
principal al minelor și sînt 
instalate în stațiile din apro 
pierea puțurilor sau suitorilor 
de aeraj. Construcția ventila 
toarelor centrifuge este sim
plă. Un astfel de ventilator se 
compune din carcasă, rotor și 
ax. Foarte rar se întîlnesc ven 
tilatoare centrifuge care au și 
stator. Cele mai des întîlnite 
sînt ventilatoarele construite 
la U.R.U.M.P. și I.C.A.R. Bucu
rești. La minele Lonea și Uri 
câni se întîlnesc și ventila 
toare centrifuge de construc
ție mai veche provenite din im
port.

In ce privește forma pale 
telor ventilatoarelor centrifuge 
pot fi curbate înainte, radiale 
și curbate înapoi.

Parametri ventilatoarelor fo 
losite sînt următorii: debitul 
nominal variază între 500— 
3.500 m. cubi aer pe minut, iar 
depresiunea la care lucrează 
ventilatoarele variază între 20- 
250 mm. coloană de apă. Debi
tul real al ventilatoarelor este 
cea. 0,8 din debitul nominal.

Acționarea ventilatoarelor se 
face cu motoare electrice a- 
sincrone. Conform N.T.S.-uluî. 
ventilatoarele centrifuge de la 
aerajul principal ăl minelor 
sînt dotate și cu un motor de 
rezervă acționat prin altă sur-

IN AJUTORUL MUNCITORILOR SONDORI

circula

iese ușor 
scula de

1) Se încearcă extragerea 
garniturii reîntregite. Dacă nu 
iese se cuplează pompa și se 
încearcă restabilirea 
țiel;

j) Dacă garnitura 
se înșurubează bine 
salvare și se începe extragerea.

Acesta este programul de re
zolvare a avariei în condiții 
normale. In caz că nu se poa
te găsi sau prinde capul gar 
nlturii rămase în puț, se va 
introduce obligatoriu un mo
del pentru stabilirea poziției 
capului. După aceea se vor in
troduce prăjini excentrice cu 
diferite raze de căutare (de la 
rază mică spre mai mare).

In caz că după' arătarea mo 
delului și încercări fără rezul 
tat cu prăjini excentrice reîn 
tregirea nu s-a făcut, capul 
fiind lipit în perete, se va lu 
era protejînd scula de salvare 
cu pălărie (folosirea ei se re
comandă în marea majoritate 
a cazurilor de la început).

Dacă nici această metodă nu 
a dat rezultat se va folosi „cîr 
ligul simplu" sau „cîrligul 
prinzător", care este confec
ționat dintr-un burlan In for 
mă de cîrlig la partea infer! 
oară, iar în partea superioară 
protejează în interior scula de 
salvare.

Toate aceste operațiuni tre
buie executate rapid, fără in 
treruperi în lucru. Dacă rupe 
rea nu a fost observată la timp 
și nu au fost luate măsuri ra
pide de rezolvare a avarie' 
(cîteva ore) accidentul se poa
te complica prin „prinderea" 
tubului carotier.

Valea Jiului
să de energie decît motoarele 
destinate pentru acționarea 
normală a ventilatoarelor res
pective.

Ventilatoarele 
stalate aproape 
te în subteran, 
jul secundar al 
jul secundar se 
ajutorul tuburilor de aeraj ca
re formează calea de evacuare 
a aerului viciat din lucrarea 
minieră deservită. Acționarea 
ventilatoarelor axiale se reali
zează eu energie electrică șl 
energie pneumatică. Tipurile de 
ventilatoare axiale cele mal 
frecvent întîlnite sînt următoa 
rele: ventilatoare electrice T.E. . 
400—1,1 kW eu un debit de aer ' 
de 120—200 m. cubi pe ntiri|țt 
la o depresiune de 60—38 mm. 
coloană de apă; ventilatoare 
pneumatice avînd D (diame 
trul) egal cu 400 mm.. cu de
bit de 110 m. cubi pe minut la 
o depresiune de 100 mm. co
loană apă; ventilatoare elecJ 
trice M.V. 220—6,5 kW. cu un 
debit de 120—220 m. cubi pe 
minut, la o depresiune de 130- 
60 mm. col. apă; ventilatoare 
pneumatice D egal cu 300 mm. 
cu un debit de 80 ni* cubi pe 
minut la o depresiune de 60 
mm, col. apă; ventilatoare e- 
lectrice „Prchodka" 500-2 M, 
11,4 kW. cu debit de 150—300 
m. cubi pe minut la o depre
siune de 220-50 mm. col. de apă.

Tipurile de ventilatoare sus 
amintite. eu excepția tipului 
..Prohodka" (construit fn 
I'.R.S.S.) se execută în țari. 
Cele electrice la „Electromo
tor" Timișoara, iar cele acțio
nate pneumatic la „Unlo" Ssștu 
Mare. i

V 
ing. ANDREI IA NAȘ

Institutul de mine Petroșani

In acest caz, după întregi
rea garniturii pentru sparge
rea dopului de detritus, se va 
folosi debitul maximum al 
pompei, cu reduceri parțiale. 
Nu se va încerca în nici un caz 
rotirea înainte de degajare, 
căci în cazul rotirii spre stin
gă, scula de salvare se poate 
deșuruba. Dacă se obține cir
culație și o cursă de extragere 
a garniturii, se poate înoerest 
rotirea garniturii (1-2 ture pen-ș 
tru evitarea rotației stingă). 
Dacă nu se obține circulația, 
se încearcă salvarea garnitu
rii cu ajutorul „berbecului"): 
garnitura trebuind însă să fie 
întinsă, iar degajarea se va 
tace cu lovituri puternice, sa-< 
cadate. Dacă nici această me
todă nu permite rezolvarea a- 
variei, se va încerca extrage^ 
rea cu presele de tracțiune 
(mecanice sau hidraulice). La 
adîncimi mari se recomandă 
încercarea imediată de extra 
gere cu presele. In cazul lu 
crului 4cu presele, șeful secției 
are obligația de a anunța e- 
chipele de foraj asupra sarci
nii de tracțiune admisă. Daeă 
toate aceste metode nu au dat 
rezultat, se va trece la deșu- 
rubarea garniturii de prăjini 
stingă.

(Continuare în pagina teh
nică viitoare: Despre modul 
de lichidare a avariilor provo 
cate de prinderea tuburile 
carotlere). "

SEVER SUCIU
inginer șef adjunct al 
întreprinderii regionale 

de explorări miniere Hunedoara
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Problemele șantierului — în centrul de greutate 
al muncii politice

Ziarele și revistele să pătrundă 
în fieeare easă!

*
(Urmare din pag. l-a)

rilor au fost membrii și caii 
didații de partid antrenînd 
după ei masa muncitorilor. 
Rezultate bune au obținut pe 
frontul calității brigăzile zi
darilor Budica Gheorghe, Ar 
soi Angliei și Bologan Dincă. 
dulgherilor Kiss Alexandru și 
Geamănu Mihai, ferar-betoniș- 
tilor Osvat loan și Irsu Con 
stantin, echipa de betoniști 
condusă de Lungu Traian, 
tîmplarii Țabrea Nicolae, To
ba Ioan, Popescu Jenică, dul
gherii Gorgy loan, Grener Ma
tei și alții.

Cu aceste realizări se mân
drește pe drept merit colec 
tivul constructorilor. Dar așa 
cum au arătat în cuvîntul lor 
comuniștii Stancu Dumitru, 
Baju Francisc, Nistor Aurel, 
Zamșa Ștefan și alții care au 
participat la discuții, aceste 
rezultate nu sînt totuși pe 
măsura posibilităților, ele fi
ind umbrite de rezultatele sla
be înregistrate la unii indici 
principali ai planului. Bună 
oară, prețul de cost pe primul 
semestru al acestui an a fost 

depășit cu 1.502.000 lei. Mun 
ca politică pentru mobilizarea 
constructorilor la descoperirea 
șl folosirea tuturor rezervelor 
menite să ducă la reducerea 
prețului de cost și recuperarea 
pierderilor financiare nu se ri
dică încă la nivelul cerut. In 
legătură cu aceasta, comunis
tul Stancu Dumitru a arătat 
că organizația de partid nu 
s-a preocupat Îndeajuns de 
crearea condițiilor tehnico-ma- 
teriale pe șantier necesare 
creșterii productivității muncii 
și reducerii cheltuielilor de 
construcție. In organizarea lu
crului, pe șantier mai slnt În
că serioase lipsuri. Se orga 
nizează, de exemplu, un loc 
de muncă și după un scurt 
timp lucrarea începută se o- 
prește, oamenii sînt dațî să 
lucreze în alte locuri. In acest 
fel oamenii fiind mutați de 
colo-colo pierd mult din tim- 

. pul de muncă, lucrează cu 
J productivitate scăzută. Produc- 

* tivitatea muncii planificată pe 
șantier a fost realizată, In 8 
luni, în proporție de numai 86 
la sută. Apoi tot din cauza 
.practicii dăunătoare de a se 
părăsi un timp unele lucrări 
începute se ajunge la pierderi 
de materiale si fonduri bă 
nești. La obiectivele la care s-a 
întrerupt munca un timp mai 
îndelungat, lucrul gata făcut 
se degradează, se Irosesc ma 
terialele. Cînd se reîncepe 
munca trebuie refăcute lucră
rile, se consumă' alte mate 
riale, se plătesc alți bani cu 
manopera ceea ce încarcă' 
cheltuielile de construcție răs- 
frîngîndu-se nefavorabil asu 
pra prețului de cost. Pe de altă 
parte nici ritmul lucrărilor nu 
poate ține pasul cu sarcinile.

Biroul organizației de bază, 
comuniștii de pe șantier nu pot

Lucrări trainice
Și minerii de la lucrările de 

deschideri și pregătiri de 
la mina Uricani țin sus 
steagul luptei pentru calitate. In
tre aceștia se numără la loc de 
frunte minerii din brigada condusă 
de Tokeș Toma. Brigada execută 
lucrări de bună calitate la sec
torul III investiții. Ei i s-a în
credințat o lucrare importantă și 
totodată urgentă : săparea galeri
ei de transport spre vest, orizon
tul 580. Folosind o mașină de 
încărcat cu acționare pneumatica, 
minerul Tokes Toma cu ortacii 
săi reușesc să se încadreze cu lu
crarea în programul stabilit și în 
același timp să dea lucru de ca
litate. Lună de lună planul bri- 
găzii este Îndeplinit în proporție 
de 145—150 la sută. Galeria 
poartă pecetea lucrului de bună 
calitate. Armaturile de fier sînt 
puse „la sfoară", iar panta și di
recția urmează . riguros pe cele 
prevăzute. 

spune că nu au fost ajutați 
Comitetul orășenesc de partid 
a analizat în lunile aprilie și 
iulie activitatea de construc
ții pe șanțier, a trasat orga 
nizației de bază sarcini con
crete, pe baza unui plan de 
măsuri, despre felul cum tre 
buie să acționeze și ce metode 
și forme ale muncii politice 
de îndrumare și control să fo 
leșească pentru a se întări 
conducerea politică pe șantier, 
pentru a-i spori capacitatea 
de pătrundere în miezul pro
blemelor economice, a le a 
naliza temeinic și rezolva cu 
competență. Ajutor prețios a 
fost primit in această direcție 
și din partea organelor de 
control ale Comitetului regio
nal de partid și ale C.C. al 
P.M.R. Dacă acest ajutor ar fi 
fost folosit la maximum, de
sigur că munca pentru mobi
lizarea colectivului la realiza
rea sarcinilor economice s-ar 
fi îmbunătățit mai mult iar 
realizările pe șantier ar fi fosi 
mult mai aproape de nivelul 
posibilităților. Din cauza lip
sei de control din partea or 
ganizațlei de partid, condu
cerea tehnico-admînistratlvă a 
șantierului nu a luat toate 
măsurile necesare pentru a se 
organiza mai bine munca la 
corpul B al clădirii de la In
stitutul de mine, lucrare care 
este întîrziată. De asemenea, 
la conducta de apă Jieț-Petro
șani, unde lucrarea s-a desfă
șurat intr-un ritm nesatisfă 
cător, nu s-a acționat ener
gic pentru intensificarea rit 
mului decit incepind din luna 
august, dar totuși nu s-a ajuns 
la folosirea completă a capa
cității de lucru la acest obiec
tiv. Pentru intensificarea rit
mului la aceste lucrări, biroul 
organizației de bază a luat li
nele măsuri insă nu a corrtro 
lat îndeajuns felul cum sint 
duse la îndeplinire șl din a- 
ceastă cauză' schimbul II nu a 
fost organizat decît în ultima 
vreme. O lipsă a biroului a 
fost și aceea că a acționat 
dezlinat, munca de îndruma
re și control nu s-a desfășurat 
întotdeauna pe baza princi
piului muncii colective, in cele 
mai multe cazuri, tragerea la 
răspundere a conducerii teh- 
nico-administratlve pentru lip
surile constatate a făcut-o se
cretarul organizației de unul 
singur. Insuficient au fost în
drumate de biroul organiza
ției, ca să mobilizeze colecti
vul șastie* lui la realizarea 
sarcbjHor de plan, organizația 
U.T.M. și organizația sindica
lă. întrecerea socialistă pe 
șantier a fost slabă, iar for

Inginerul Stancău loan, șeful 
sectorului I. F. Lupeni lăsă de o 
parte creionul din mină și privi 
înciudat la omul care se oprise 
în fața mesei sale de luau. De 
aproape o săptămină acesta ou-l 
mai slăbea de loc Parcă el. Stan- 
cău, ar fi vinovat că cei din con 
ducerea întreprinderii forestiere 
Petroșani nu au prevăzut în pla
nul de aprovizionare pe anul 
1962 o rație suficientă de grăunțe 
pentru animalele de tracțiune din 
parchete.

— Tovarășe șef, cu...
Inginerul se ridică de pe scaun.
— Știu Dumitre, ștîu 1 Ai ve

nit iar după porumb numai că 
stai să-ți explic.... După vorba 
încurcată^ șefuli de sector Taliha 
Dumitru ghici că și de data aceasta 
coborîse degeaba din creierul 
munților.

Supărat, părăsi încăperea fără 
nici un cuvânt. Singur cu șoferul 
în cabina autocamionului ce pleca 
spre exploatarea forestieră Pie
troasa după bușteni, Taliha își 
descărca oțărît năduful.

— Va să zică așa. Depășire du, 
economii da, dar cuie pentru jili 
puri și grăunțe pentru cai ba. Și 
apoi te mai și amînă de pe o zi 
pe alta din cauza unuia care nu 
și-a făcut la timp și pe deplin 

I datoria. După o cotitură a dru- 
I mului, șoferul opri mașina și dis- 

mele de agitație vizuală și de 
popularizare a rezultatelor fără 
efect mobilizator. Tineretul 
s-a angrenat prea puțin în 
întrecere, în acțiunile de mun
că patriotică pe șantier.

Față de anii trecuti, colec
tivul șantierului 6 a muncit 
mai bine și a obținut rezultate 
mai rodnice. Aceasta este o 
dovadă că organizația de 
partid a înaintat mult pe ca
lea creșterii capacității con
ducerii politice, a îndrumat șt 
mobilizat mai bine colectivul1 
constructorilor in lupta pentru 
realizarea sarcinilor de plan.1 
Biroul organizației de bază, 
comuniștii șantierului trebuie 
însă să muncească și mai mult 
ca să ridice în continuare ni
velul muncii politice, să în
tărească rolul organizației Tn 
conducerea activității econo
mice. Problemele șantierului să 
stea în centrul de greutate af 
muncii politice 1

Despre felul cum trebuie să 
muncească noul birou al or
ganizației de bază ales de a- 
dunarea generală, pentru a se 
ridica la înălțimea sarcinilor 
a vorbit tov. Lazăr David, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid. In anul 
1963 in fața constructorilor 
stau sarcini mai mari. Toată 
atenția organului de partid 
nou ales trebuie să se Îndrepte 
spre mobilizarea colectivului 
de a termina și preda obiec-, 
tivele prevăzute pe anul cu-* 
rent, spre asigurarea condiții
lor tehnico-materiale pentru 
realizarea ritmică a planului 
pe 1963 încă din luna ianua
rie. Comuniștii trebuie să fie 
necontenit în fruntea întrece
rii socialiste, să dea exemplu 
de abnegație in lupta pentru 
realizarea sarcinilor economice 
și a angajamentelor de între 
cere, să-și concentreze toată 
energia organizatorică Intr-un 
efort politic colectiv pentru 
traducerea în viață a hotărî- 
rilor elaborate In adunarea de 
dare de seamă și alegeri. Noul 
birou se cere să-și organizeze 
mai bine munca, să respecte 
principiul muncii colective, 
să-și Îmbunătățească metodele 
oe îndrumare și control, să 
combată la timp lipsurile din 
activitatea organizatorică și să 
le lichideze. Prin întărirea rin- 
durilor organizației de bază cu 
noi membri de partid, prin ri 
dicarea continuă a nivelului 
lor politico-ideologic, organi
zația de partid va deveni o 
forță și mai puternică, capa
bilă să Îndrume pașii colecti
vului de constructori spre rea
lizări tot mai frumoase pe 
șantierele Văh Jiului.

ÎNSEMNARE: »
păru pentru câteva minute într-ua 
magazia alimentar.

— Ceva pentru prânz, explică «1 
după ce reveni cu două pachețele 
și, porni din nou motorul.

— Vezi ața sînt și caii — vorbi 
Taliha. Le dai un prânz bun, fac 
treabă. Nu le dai, nu fac. Slă
besc, devin nervoși și mai fă dacă 
poți cinci, șase drumuri cu ei pini 
sus in parchet și înapoi. Lingă 
rampa de încărcare Pietroasa, Ta
liha coborî. Un tînăr vînjos cu fața 
arsă de soare îl întâmpină prie
tenos.

— Noroc Mitrulc I Cuie pentru 
jilipuri ai adus ? Tăcut Taliha 
roti ochii în jur, fixă un timp pă
lăria flăcăului apoi, căutîndu-i 
privirea rosti încet.

— N-au Ioane, decît piroane și 
cuie sub dimensiune. Atît.

— Dar cu uneltele ce se aude ?
— Ce să se audă ? E bolnav 

magazionerul după cit se spune, 
iar pe ușa magaziei atîrnă un la
căt mare cît toate zilele. Asta 
încă ar mai fi cum ar mai fi dat 
cum să dau ochii cu Leordean, cu 
Petrova, cu Tăut și ceilalți că
răuși din brigada mea. Nici u- 
cum nu am adus porumb pentru 
cai

Rezemat în coada țapinei Mit

(Urmare din pag. l-a) 
vinge un număr cit mai mare 
de oameni ai muncii aă se a- 
boneze la ziare și reviste. La 
aceste exploatări s-au obținut 
și în lunile trecute rezultate 
bune, în această privință. La 
minele Uricani și Petrila me 
dia abonamentelor la ziare 
trece de 1, pe salariat. De a 
semenea, pe întreaga localita 
te Aninoasa media abonamen
telor a fost în majoritatea lu
nilor din acest an de 1 pe lo
cuitor.

Trebuie arătat însă că nu 
toate organizațiile de partid 
manifestă aceeași preocupare 
pentru pătrunderea presei de 
partid in rîndul maselor. La 
mina Lupeni, spre exemplu,

—=0~ _ ---------

tartea — han al maielar
In localitățile din Valea Jiului 

difuzarea cărții a cunoscut în a- 
cest an o mare dezvoltare.

Cele 8 unități de difuzare a căr
ții din Valea Jiului au organizat 
în întreprinderi, instituții și școli 
86 de standuri de cărți cu vîn- 
zare. Din ianuarie și până în sep
tembrie a. c. ștandul de cărți de 
la I.C.M.M. Petroșani, de pildă, 
a vîndut cărți în valoare de 60 de 
lei pe cap de salariat, iar cel de 
la C.C.V.J. de 55 de lei.

Numai librăria din Petroșani a 
vîndut în acest an cărți în va
loare de peste o jumătate milion 
lei.

--------------©-------------

Harnici și mereu exemple în muncă, preparatorii chimist! 
Mateescu Nicolae, Varga Ștefan, și Mănăilă loan sînt mult a- 
preciați la Viscoza Lupeni.

Iată-i in timpul lucrului schimbînd într-un timp record un 
filtru pentru viscoză.

ECAZURI... 
cea Mihai se posomori la față. 
Brusc prinse țapina și îndemnîn- 
du-și ceilalți ortaci începu să ros
togolească din stivă în autocamion 
buștean după buștean.

Sus in parchet Tireanu Gheor
ghe, Scordean loan, Tăut Vasile 
și Tăut Grigore secționau fagi’’ 
doboriți. Ceva mai la dreapta pe 
un tăgaș tăiat și întreținut de 
frații Mihalache loan și Vasile 
cîțiva oameni corhăneau lemnul 
spre locul de cărăușie.

— Trageți tare, băieți, că alt
fel rămânem de rușine le strigă 
brigadierul, apoi umezindu-și pal
mele se apucă de lucru.

— Mitrele !
Taliha întoarse capul. II stri

gase Petrică, șeful exploatării. O- 
colind crengile proaspăt retezate 
de pe tulpine, acesta veni către 
el zîmbind prietenește.

— Dă mina să ți-o string, to 
vatășe brigadier

— Mie ?
— Da ție și. bineînțeles, și 

ortacilor tăi pentru că voi ați de
pășit planul cu 12 la sută. Uite 
aici scrie negre pe alb- Brigadierul 
luă hârtia. Parcurgînd rîndurile un 
zîmbet cald îi lumină c-hiptil des 
this și hotărât.

— Luna aceasta aveți posibili

media pătrunderii ziarelor este 
mai mică de 1 Ia 2 salariați. 
S-ar putea crede că salariațîi 
care nu sînt abonați la rrănă 
sînt abonați acasă. Faptele a- 
rată că lucrurile nu stau chiari 
așa. Media abonaților pe ora-*; 
șui Lupeni este de 1 abonament 
la 3 locuitori. Nesatisfăcător
se ocupă de pătrunderea pre-, 
sei nu numai comitetele d« 
partid ale orașului și de la 
mina Lupeni ci și comitetul o-i • 
rășenesc de partid Petrila, or-; 
ganizațiile de bază de la VSs-i 
coza și preparația Lupeni, de, 
la Spitalul unificat Petroșani,,' 
I.L.L. sectorul Petroșani, I.R.TA 
și altele. Slab se ocupă aceste 
organizații în mod deosebit de 
pătrunderea publicațiilor ideo
logice. Di» cauza aceasta1 în, 
localitățile, întreprinderile șl 
instituțiile amintite numărul 
celor care se abonează la zia-’
re și reviste crește în mod ne
satisfăcător.

Este cazul ca organizațiile W-. 
mintite să manifeste grija cu
venită față de această muncă 
de răspundere, să folosească 
din plin presa în munca de* e* 
ducare și mobilizare a mase
lor.

Organizațiile de partid sînt 
datoare să țină seama de creș-: 
terea continuă a cerințelor cul
turale ale oamenilor muncii, 
de nevoia lor de a cunoaște, 
de a fi informați la timp. Pre
sa de partid, ziarele și revise 
tele, să pătrundă larg în mase, 
să ajungă în casa fiecărui om 
al muncii din orașul nostru 1

tați și mai bune pentru a depăși 
planul.

— Noi ?! întrebă nedumerit 
brigadierul neștiind dacă șeful «x-; 
ploatării îl ia peste picior sau vor
bește serios.

— Voi ! Aveți o brigadă com
plexă model. Oamenii sînt disci
plinați și harnici și apoi aveți și 
un angajament. Cat despre greutăți 
se rezolvă ele n-ai grijă.

Brigada forestieră complexă 
condusă de Taliha Dumitru a de
pășit cu 15 la sută planul pe luna 
august a.c. II va depăși negreșit 
și în luna septembrie. Cu toate 
promisiunile făcute cerințele lor 
nu au fost însă rezolvate. Porum
bul pentru cai se dă cu țîrîita. Ma
gazia de utilaje în loc să fie ins
talată aproape de gura exploată
rii forestiere se află la Lupeni 
și uneori zace închisă cu sâptă- 
minile, iar cuiele pentru confec
ționarea jilipurilor lipsesc cu de- 
sqvîrșire (cele existente neputm* 
du-se folosi).

De ce oare tovarășii care se o- 
cupă în cadrul întreprinderii fo
restiere Petroșani cu aproviziona
rea sectoarelor nu iau exemplu in 
act’vitatea lor de la brigada con
dusă de Taliha Dumitru și de la 
alte brigăzi fruntașe în muncă ?

A. NICULESCU
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Vizita lui L I. Brejnev 
în R. P. F. Iugoslavia

BELGRAD 25 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 25 
avut loc 
mitetului 
care L. 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a fost declarat cetățean 
de onoare al Belgradului.

înaltul oaspete sovietic a fost 
salutat de M. Neoricici, președin
tele Comitetului Popular al orașu
lui Belgrad.

L. I. Brejnev a mulțumit cor
dial Comitetului Popular pentru 
titlul de cetățean de onoare al 
Belgradului, pentru cuvintele calde 
și prietenești rostite în. cadrul șe
dinței la adresa Uniunii Sovietice.

☆
:eeași zi Leonid Brejnev, 
ide_ Prezidiului Sovietului

a oferit un 
în cinstea președintelui 
Iugoslavia, Iosip Broz

septembrie la Belgrad a 
o ședință festivă a Co- 
Popular din Belgrad la 

I. Brejnev, președintele

la Aden
ADEN 25 (Agerpres).
In seara zilei de 24 septem

brie în orașul Aden au avut 
loc noi demonstrații de pro
test împotriva planurilor co
lonialiste britanice de atrage
re a Adenului în proiectata 
„Federație a Arab iei de sud" 
în scopul menținerii domina 
ției engleze în această re 
giune.

Manifestanții au pătruns ț. 
’n curtea sediului „Partidului 
național unit", care se pro
nunță în favoarea „cărții al
be" referitoare la legarea A- 
denului de Federația Arabici 
de sud. Corespondentul agen
ției France Presse transmite 
că trupele garnizoanei brita
nice din Aden și poliția au in-

brutal pentru a 
pe demonstranți,

îm- 
în 
un

Mari demonstrații
tervenit 
praștia
riridurile cărora se aflau 
număr însemnat de femei și 
copii. Forțele de represiune 
colonialiste au folosit bombe 
lacrimogene împotriva parti 
cipanților la demonstrație. 
S-au înregistrat doi morți și 
mai mulți răniți. Au fost a- 
restate peste 100 de persoane.

Agenția Reuter anunță 
activitatea de afaceri din 
den a încetat. Aeroportul 
majoritatea instituțiilor
magazinelor sînt închise. Du
pă cum s-a mai anunțat, la 
Aden a fost decretată starea 
excepțională începînd din di
mineața zilei de 24 septem
brie.

4

că 
A- 
și 
Și

In
preț!
Suprem al U.R.S.S., 
prânz 
R.P.F.
Tito.

In cadrul 
desfășurat într-o 
dială, L. 
tele Tito

I.
au

la

prânzului, care s-a 
atmosferă cor- 

Brejnev și președin- 
rostit cuvîntărî.

☆
Belgrad au început 

iugoslavo-so- 
într-o

Marți, 
tratativele oficiale 
vietice care se desfășoară 
atmosferă cordială și prietenească.

L. I. Brejnev, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., împreună cu Iosip Broz 
Tito, președintele R.P.F. Iugosla
via, și cu alte persoane oficiale 
iugoslave au părăsit marți Belgra
dul plecînd spre orașul Kraguevaț.

----------------- Q______

Noi scăderi la bursa din New York
NEW YORK 25 (Agerpres)
Bursa de acțiuni din New York 

a înregistrat luni noi scăderi con
siderabile, cotinuînd tendința ma
nifestată la sfîrșitul săptămînii 
trecute. După cum anunță Asso
ciated Press, oele mai multe 
acțiunile principale au pierdut 
valoare în medie cu 2 dolari, 
tuația — comparabilă doar cu 
din 12 iulie, cînd 5.365.000 
țiuni și-au schimbat deținătorii — 
s-a caracterizat prin tranzacții ma
sive care au făcut ca luni după- 
amiază la închidere, 5 milioane 
de acțiuni să fi fost vîndute.

Se subliniază ca cel mai îngri
jorător simptom faptul că indicele

din 
din 
Si- 
cea 
ac-

PARIS. La 24 septembrie re
prezentanți ai Confederației 
Generale a Muncii din Franța 
s-au întîlnit cu reprezentanți 
ai Uniunii generale a munci
torilor algerieni, se arată în 
declarația comună dată publi
cității după întîlnire. Activiș
tii sindicali din cele două țări 
au disetrfa^. Liir-o atmosferă 
rcvărășească sinceră, probleme 
referitoare la relațiile dintre 
oamenii muncii francezi și al
gerieni.

MOSCOVA’. La Moscova a1 
început simpozionul interna
țional în problemele teoriei 
construirii automatelor la ca
re participă 700 de oameni de 
știință din 14 țări. 
Romînă participă 
gore Moisil.

date asupra conjuncturii eco
nomice publicate lunar de 
Comisia executivă a pieței co
mune se constată o înrăutăți
re a situației în numeroase 
sectoare t creștere mai lentă 
a producției industriale, o 
nouă creștere a prețurilor la 
produsele de larg consum, ac
centuarea deficitului balanței 
comerciale.

fluctuația 
cursul zilei

â 0.
NEW YORK 25 (Agerpres) 

TASS transmite :
In ședința plenară din 24 sep

tembrie a sesiunii a 17-a a Adu
nării Generale a O.N.U. a fost a~ 
probat raportul Comitetului gene
ral cu privire la ordinea de zi a 
sesiunii. Intr-un viitor apropiat 
Comitetul general va examina, de 
asemenea, punctele din ordinea de 
zi propuse de delegația sovietica 
„Cu privire la condamnarea pro
pagandei în favoarea războiului 
nuclear preventiv" și „Programul 
economic al dezarmării".

Din inițiativa Uniunii Sovie
tice, în raportul Comitetului ge
neral a fost, de asemenea, inclusă 
o problemă importantă ca resta
bilirea drepturilor legitime ale Re
publicii Populare Chineze la 
O.N.U.

A fost din nou scos la iveală 
așa-zisa

f

ordinea de 
„problemă"

raportului

Din R. P. 
acad. Gri-

de presăBONN. Agențiile 
relatează că ministrul britanic 
Edward Heath', conducătorul 
delegației engleze care duete 
tratative în legătură cu ade
rarea Angliei la piața comună, 
a sosit luni seara Ia Bonn, 
pentru a avea întrevederi cu 
cancelarul Adenauer și cu alți 
miniștri în guvernul de la 
Bonn.

DELHI. In India) se înregis
trează progrese simțitoare în 
domeniul cultural. Dacă în a- 
nul școlar 1947—1948 învățau 
la școli numai 15 milioane de 
copii între 6 și 11 ani, în anul 
școlar 1959—1960 numărul e- 
levilor din școlile elementare 
a depășit cifra de 30 de mili
oane. Tot în aceeași perioadă 
numărul studenților a crescut 
de la 250.000 la un milion.

CARACAS. 5.000 de munci
tori venezuelieni 'de la socie
tatea americană „Orinoco Mi
ning" pentru extracția mine
reului de fier au declarat gre
vă în semn de protest împotri
va încălcării de 
a contractului 
muncă.

către societate 
colectiv de

„Combat" re-PARIS. Ziarul 
latează că conform ultimelor

Dow-Jones, exprimînd 
acțiunilor, a scăzut în 
de luni cu 8,87 puncte și a ajuns 
la 582,91 (600 este considerat ni
velul de rezistență).
---- _=©=_

Procesul unor spioni 
în R. S. Cehoslovacă
PRAGA 25 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

Ceteka, zilele acestea la Pra- 
ga a avut loc procesul mem
brilor unui grup de spionaj 
condus de Ladislav Zimmer
man.

Zimmerman, care a fost ju
decat pînă acum de două ori, 
era în legătură cu centrul de 
spionaj american din Miin- 
chen și transmitea pentru 
bani în străinătate informații 
de spionaj, în special cu ca
racter militar.

Grupul de spioni americani 
a fost demascat eu ajutorul 
activ al unor cetățeni ceho
slovaci și prins în timp ce în
deplinea o misiune de spionaj.

Zimmerman a fost condam
nat la 14 ani închisoare, iar 
complicii săi la închisoare pe 
diferite termene.

„șobolanul mort"
„problemă ungară". 34 de dele
gații au votat împotriva include
rii acestei probleme provocatoare 
pe ordinea de zi a sesiunii. Dar 
cu ajutorul majorității mecanice 
(43 de voturi) Statele Unite au

cu celelalte state, 
amintit, printre al

Lucrările Adunării Generale
li. I).
reușit să strecoare pe 
zi a sesiunii această 
atît de răsuflată.

Pînă la dezbaterea
Comitetului general, au continuat 
în Adunare dezbaterile de poli
tică generală.

In cuvîntarea sa, Vaclav Da
vid, ministrul Afacerilor Externe 
al Cehoslovaciei a acordat o ma
re atenție demascării politicii a- 
gresive a imperialiștilor americani 
față de Cuba.

Delegatul Iugoslaviei Vladimir 
Popovici a acordat în cuvîntarea 
sa o mare atenție problemei ger
mane, problemei dezarmării și în
cetării experiențelor nucleare.

Ministrul afacerilor externe al 
Iranului, G. A. Aram vorbind 
despre politica externă a țării sale 
a declarat că ea este îndreptată 
spre menținerea relațiilor de bu- 
năvecînătate 
Ministrul a
tele, despre asigurările date dA 
Iran guvernului sovietic si anume < 
că Iranul nu va admite crearea 
unor baze militare străine pe te
ritoriul său.

©---------------

Declarafiile premierului Nehru 
au produs nemulțumire la Bonn 
BONN 25 (Agerpres) — TASS 
Cercurile apropiate guvernului

R.F.G. își exprimă fățiș nemulțu
mirea față de primul ministru al 
Indiei, Nehru. Șeful 
indian 
de Bonn din cauză că în decla
rația făcută recent la Londra a 
vorbit despre existența celor două 
state germane ca despre un fapt 
real. Nehru s-a pronunțat pentru 
îmbunătățirea relațiilor dintre cele 
două state germane și a îndemnat 
să se abordeze rezolvarea proble
mei germane de pe poziții realiste.

Declarațiile primului ministru 
Nehru, au provocat enervare la 
Bonn. Organizația vest-germană 
„Curatoriul Germania indivizi
bilă" declară că Nehru... a de-

guvernului
„s-a făcut vinovat" față

: Mii EIMi: Legile „marelui dragon" guvernează :
* ♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦
♦

lareții nocturni1, cum sînt numiți ♦
’ ---- ? 1 rasiștii din <♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ i,Uriașa cruce de lemn a luat
♦ foc, iar flăcările se întind ca niș-
♦ te limbi de un roșu aprins spre
X ceri lumimnd în chip ciudat fe-
♦ țele celor 4.000 de spectatori, a~
♦ dunați în jurul ei pe o pășune
♦ ce se află la o depărtare de doi
X km. de orașul Albany (Georgia).
♦ Cei de pe platforma vorbitorilor
♦ poartă robe și glugi roșii; unul
♦ din aceștia este îmbrăcat într-o
X robă verde pe care sînt cusute cu
X fir auriu o hartă a Georgiei șt
♦ un dragon ce scoate flăcări pe
♦ nări. Căpetenia adunării organi-
X zației Ku-Klux-Klan poartă o
♦ robă mare. Numele lui este Ro-
♦ bert M. Shalton, fost vînzător din
♦ Tuscaloosa (Alabama!).
X „Klanul, a țipat acesta, trebuie
♦ să apere castitatea albelor de a-
♦ menințătorul nor negru... Mă tem
♦ ca înainte ca mișcarea de integra-
♦ re să răzbată spre sud-, va mai
X curge mult sînge“.
♦ La auzul acestor cuvinte: cei negrilor au fost mitraliate de ra-
♦ care păreau stane albe de piatră,
« în întunericul sfîșiat în patru de
X crucea în flăcări, au izbucnit în
♦ strigăte înfricoșătoare. (Revista
♦ americană -„Newsweek").
♦ Așa a început acum două săp'
X tămîni noua ofensivă a organiza-
J fz'ej rasiste Ku-Klux-Klan împo-
♦ triva populației de culoare dir.
♦ sudul Statelor Unite.
X Peste cîteva zile de la această
♦ întrunire a Klanului, la care au
♦ luat parte rasiști din toate statele
♦S.U.A.; cetățenii Americii aflau
« dezgustați de primele isprăvi ale
X acestora.
♦

J

i

venit victima „propagandei comu
niste". Ziarul de la Bonn „Ge
neral Anzeiger" califică într-un 
articol de fond drept „absurdi
tate" îndemnul lui Nehru de a 
se da dovadă de spirit realist în 
politică.

Nemulțumirea față de poziția 
realistă a primului ministru al 
Indiei este exprimată și de zia
rul „Frankfurter Allgemeine" ,a- 
propiat guvernului R.F.G. Ziarul 
este deosebit de neliniștit din 
cauză că Nehru „nu este singu-i 
rul om politic din Asia care îm-V 
părtășește această părere".

ln orașul Dawson (Georgia), 
■patru biserici ale negrilor au fost 
transformate în scrum. In aproa
pe 20 de orașe din Louisiana, 
în cartierele negrilor-, în fața șco
lilor-, în centrele orașelor-, rasiștii, 
îmbrăcați în robe și glugi albe, 
au aprins cruci mari de lemn, 
simbolizând răzbunarea și ura îm
potriva negrilor. In timpul acestoi 
procesiuni lugubre, demne de E- 
vul Mediu, în cartierele locuite de 
negri era o liniște neobișnuită. 
Nici un geam nu era luminat-, în- 

, trucît știau că, după arderea cru
cilor, rasiștii se dezlănțuiesc. Du
pă asemenea spectacole, în orașul 
Wayeross-, o școală a negrilor a 
fost prefăcută în ruine, în dis
trictul Terrell (Albany), casa unui 
negru a fost ciuruită de gloanțe, 
în New Orleans, rasiștii au tras 
focuri de armă în ferestrele a 
două școli integrate, iar în ora
șul Dallas mai multe case ale

siștii Klanului. Numeroase clă
diri, unde avea loc înregistrarea 
negrilor pe listele electorale, au 
fost aruncate în aer, iar cei care 
au îndrăznit să se folosească de 
acest drept au fost amenințați cu 
concedierea și chiar cu moartea.

Momentul pentru dezlănțuirea 
valului de fărădelegi nu a fost 
ales întîmplător. Acesta este răs
punsul organizației teroriste Ku- 
Klux-Klan la legile adoptate de 
guvernul federal al S.U.A. cu pri
vire la integrarea rasială în școli.

In fiecare dimineață, relatează 
Dresa americană, cele 36 /L crnli^

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Stc. Republicii nr 56 Tel. interurban 322, automat 269.

integrate din New Orleans sini 
înconjurate de cordoane poliție
nești. Mari grupuri de rasiști sînt 
și ei prezenți înainte de a suna 
clopoțelul pentru începerea 
cursurilor': „In rezervații cu voi, 
nu în școlile albilor" strigă ei 
copiilor. Cite un rasist reușește 
să străbată cordonul de polițiști 
și să-i lovească sălbatic pe elevii 
negri care trec demni prin fața 
lor-, fără să le arunce măcar o 
privire. Atunci se iscă o învăl
mășeală, care se termină de obi
cei prin internarea în spital a 
doi-trei și chiar mai mulți copii 
negri.

In orașul Westwega, rasiștii au 
ridicat baricade pe drumurile de 
acces spre școlile integrate. „Că-

de presa americană
Klan, pătrund cu forța în toate 
casele cetățenilor de culoare care 
și-au dat copiii la școlile rezer
vate albilor și îi amenință cu lin
șarea.

Din cauza acestor amenințări, 
mulți părinți își retrag copiii de 
la școlile integrate. Cu toate că 
se închid din nou porțile școlilor, 
iar altele mei nu s-au deschis 
încă, autoritățile federale nu in
tervin botărît pentru a pune ca
păt dezmățului rasist.

Astfel nu legile federale ale 
Washingtonului, ci legea „mare
lui dragon" guvernează statele 
sudice, lată un aspect al mult 
lăudatei „libertăți" din Statele 
Unite ale Americii.

C. ALFXANDROATE

PROGRAM DE RADIO.
27 septembrie

PROGRAMUL L 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Sumarul presei 
centrale, 9,00 Vreau să știu, 
9,25 Concert de muzică ușoa
ră, 10,08 Fragmente din opera 
„Logodnica Nordului" de To- 
radze, 11,32 Melodii populare 
romîneștî și ale minorităților 
naționale, 13,10 Uverturi și 
valsuri din operete, 15,00 Din 
muzica popoarelor, 16,15 yor- 
bește Moscova 1 17,30 Muzică 
ușoară romînească, 19,15 Pro-: 
gram muzical pentru fruntași 
în producție din industrie. 
19,50 Transmisiune din stu
dioul de concerte, a concertu
lui orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii. PROGRAMUL 
II. 12,45 Concert de muzică 
ușoară din țări socialiste, 13,25 
Melodii populare romîneștî, 
15,10 Almanah științific (re
luare), 15,30 Concert de es
tradă, 16,30 Muzică populară 
din Banat, 18,05 Muzică dis
tractivă romînească, 18,45 Să 
învățăm limba rusă cîntînd, 
19,00 Program muzical la ce
rerea ascultătorilor, 
nerețea ne e dragă, 
zică de dans, 21,45 
copii, 22,00 Muzică 
sovietică.

19,30 Ti-
19,50 Mu- 
Părinți și 
populară
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CINEMATOGRAFE
27 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Lacrimi tîrzii: AL SA- 
HIA: 49 de zile în Pacific; 
dlVEZENI : La crdin Să trăiți; 
ANINOASA: Dragoste de sep
tembrie: VULCAN: Poveste
sentimentală: LUPENI: Lunga 
noapte a lui '43.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


