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Grijă pentru patrimoniul 
forestier

Muncitorii din Ocolul 
Silvic Lupeni dețin un loc 
de frunte în activitatea 
pentru îngrijirea și refa
cerea pădurilor Văii Jiu
lui. In numai două Iun, 
din acest an în parche
tele forestiere Valea d = 
Brazi, Sterminos, Tusu 
Mierleasa, Bilugu, Pleșa 
și Cîmpușel ei au plan
tat 3 601 000 puieți de mo
lid, pin, larice și frasin 
proveniți din pepiniere 
proprii, au executat pe o 
suprafață de 420 ha. îngri

jiri de arborete tinere și 
au lărgit cu 10 ari raza 
pepinierelor existente. 
S-au evidențiat echipele 
conduse de brigadierii 
Bărbăteanu Ioan, Albu 
Constantin, Timbalmoș 
Ernest, Scorei loan și pă
durarii Birău Cornel, Mi- 
hăiasa Lazăr, Manolescu 
ionel, Micu Teodor.

Lucrările de împădurire 
continuă pe toată supra
fața ocolului in ritm spo
rit.

o-----------

Cu carnețelul 
printre gospodarii aninoseni

La amenajarea incintei minei
Primele ore ale dimi

neții, au găsit în incinta 
minei peste 200 de mun
citori în plină muncă pen
tru curățirea curții minei, 
aranjarea lemnului, a be- 
tonitelor, cărămizii și a 
altor materiale, precum și 
pentru colectarea fierului 
vechi. Prima întîlnire am 
avut-o cu un grup de 27 
tineri din sectorul V in
vestiții. In frunte cu se
cretarul organizației U.T.M. 
din sector, aceștia au 
stivuit aproximativ 600 
de belonite de diferite 
categorii.

A doua notiță în car
nețel mi-au prilejuit-o ce
le citeva minute petrecu
te în rîndul funcționari

lor care stivuiau cără
mizile rezultate din de
molarea unor clădiri. A- 
nimat de comuniștii To- 
muș Simion și Irina Va- 
sîle, grupul de tineri în 
care predominau fetele, 
se transformase într-o a- 
devărată bandă de trans
port, cărămizile fiind pur
tate din mină în mină 
spre stiva care creștea 
mereu. Nu departe de ei, 
20 de muncitori din sec
torul VII, în frunte cu ti
nerii Desrobitu Virgil, 
Cîrstea Nicolaa, Santa 
Csaba, Kuncz Balasz și 
alții stivuiau materialul 
lemnos și curățau împre
jurimile sectorului.

La U. E. Vulcan, de curînd, sub îndrumarea maistrului Moldovan 
Traian s-a efectuat repararea unui reductor de viteză de la silozul 
rotativ al cazanelor de 40 atmosfere.

Iată-1 pe maistrul Moldovan Traian urmărind îndeaproape repara
rea efectuată de lăcătușul Păcală Vasile.

-------- o---------
LA MINA LUPENI

Acțiunii de ridicare a calificării 
muncitorilor — mai multă atenție!

* strungarul Burlec Iulian de la I.P.I.P. I.ivezeni este 
apreciat de colectivul secției strungărie atît pentru 
munca sa în producție și la cursurile școlii serale 
cît și pentru talentul de caricaturist.

Fotoreporterul nostru l-a surprins, deunăzi, schi- 
țînd cu creta o caricatură pentru gazeta de perete.

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

PENTRU A C1NCEA ©ARĂ..
In depozitele I.C.R.T.I. din Petroșani lucrează 

mulți oameni. Pe cei mai mulți îi caracterizează o 
trăsătură comună — pasiunea în muncă.

Unul dintre acești oameni e și utemistul Hăinaru 
Victor, sortator principal în comisia de recepție, 
lucrează în întreprindere de aproape 4 ani. La în
ceput munca de sortator i s-a părut complicată. Fire 
hotărîtă, a deprins însă repede cunoștințele de spe-. 
cialitate. Azi tovarășii săi de muncă îl socotesc mîn- 
dria colectivului. Aspectul îngrijit al raionului de 
care răspunde, atenția cu care sînt sortate mărfu
rile și comportarea sa civilizată sînt exemplare. De 
asemenea, tovarășul Hăinaru Victor se remarcă și 
prin grija pe care o are ca mărfurHe să ajungă 
eît mai repede în magazie. Așa se explică procen
tajul sporit obținut lună de lună în întrecere. In 
aprilie, de exemplu, Hăinaru Victor și-a depășit pla
nul la mărfuri sortate și repartizate pe unități cu 
15 la sută.

Evidențiat pentru a cincea oară 
ca fruntaș în muncă, el s-a anga
jat recent să poarte cu cinste a- 
cest titlu.

C. IOAN
corespondent

Pe scena Teatrului de stat

„PORTRETUL44 
de ЛІ. Voitin

In zilele de simbătă 11 și du-
minică 12 mai a.c. pe scena Tea-
trului de stat se va prezenta piesa

„Portretul". In distribuție : Ana

Colda, Dumitru
Hașiganu. Regia

Vasile
este semnată de

1

Petre Sava Băleanu de la Stu-
dioul de televiziune București.

In procent de
Mobilizat de organiza

ția de bază de partid și 
de conducerea sectorului, 
întreg efectivul de mun
citori din cele patru sec
ții ale sectorului VIII a 
venit la acțiunea de mun 
că patriotică. Cu aceasta 
ocazie au fost executat-, 
prin muncă voluntară di
ferite lucrări electrome 
canice ca, de exemplu 
schimbarea ventilatorului 
de 4 c.p. de la compre- 
soarele Piscu, aranjarea 
cablurilor și a utilajelor

sută ia sută
ex-

evidențiat la 
acțiune echipele 
de electricienii

a -

din pivnița mașinii de 
tracție vechi etc.

S-au
■tastă
■onduse
Bolunduț Petru, Zoler Io
sif. Mihăilă Arghir, Mar- 
cuș Gheza, Colda loan, 
Kelemen Otto, Vișovan 
Aurelia, precum și cele 
onduse de lăcătușii Co

teț Vasile, Nagy Iosif, 
Toma Iosif, Banda Balasz, 
Puncs Iosif, Condoiu 
Constantin, Zvignea 
colae și alții.

Și-au schimbat., uneltele
Lăsîndu-i pe electro-lă- 

cătuși și trecînd prin fața 
clădirii 
m-am 
deschid 
Iul și
și despre echipa de topo- 
grafi și muncitori din sec 
torul VII, printre care to

administrative, 
văzut obligat să 
din nou carnețe- 

să-mi notez ceva

muncitori 
chemarea

Un bilanț
Peste 270 de 

participant la
conducerii minei, aproxi
mativ 1 600 ore de muncă 
patriotică prestate, o im
portantă contribuție adu 
să ia sporirea economii
lor, 17 tone de fier vechi 
colectate, schimbarea as
pectului incintei și îm
prejurimilor minei — iată 
bilanțul acțiunii de mun
că patriotică întreprinsă 
duminică de gospodarii 
aninoseni.

Pe drept cuvînt se pot

Ni-

De- 
Moraru 
care-și

varășii Blaj Traian, 
menyi Elisabeta, 
George și alții, 
schimbară de astă dată u-
neltele obișnuite de lucru 
cu mături și lopeți, făcînd 
ca împrejurimile clădirii 
administrative să strălu
cească de curățenie.

semnificativ
mîndri că și-au adus con
tribuția la obținerea aces
tui bilanț muncitori ca 
Florea Ștefan, Iancu Nico- 
lae. Besoiu Cornelia, 
Scopy Viorica, Beserman 
loan. Pătroi Octavian, Ne- 
goiță Florea, Burlec Ghe
orghe, Feer Mihai, Iancu 
Aurel, Simion Gheorghe, 
Iacob Anton și mulți al
ții. care au muncit cu 
mult elan la realizarea 
obiectivelor propuse.

Mina Lupeni se numără printre 
acele exploatări ale Văii Jiului ca- 

în anii din urmă au cunoscut 
mina 
pes- 
cele 
căr- 

blin-
abatajele 
aplicarea

re 
o dezvoltare puternică. La 
Lupeni funcționează în prezent 
te 14 000 de utilaje dintre 
mai perfecționate: plug de 
bune, haveze, transportoare 
date, se extinde mereu în 
minei armarea modernă, 
metodelor avansate.

Prin extinderea tehnicii 
na I.upeni a ajuns intr-un stadiu 
cînd realizările colectivului ei de
pind tot mai mult de calificarea 
oamenilor, de gradul în care 
șese să stăpînească tehnica i 
cu care este înzestrată mina, 
de ce, lărgirea cunoștințelor 
fesionale ale cadrelor minei, 
dicarea continuă a calificării lor 
profesionale, constituie o necesi
tate 
mina 
timp 
bită

lectori din rîndul celor mai buni 
ingineri și tehnicieni ai exploată
rii. După aceste pregătiri, a mai 
rămas un singur lucru de făcut: 
stabilirea datei începerii cursuri
lor. S-a făcut și aceasta — 1 mar
tie
la cunoștința cursanților recrutați 
în

a. c., dată care a fost adusă

reu- 
nouă
Iată 
pro- 

, ri

de

in 
și

o deose-

urmă, co-
comitetu-1

cadrul fiecărui, sector.
Intr-adevăr, pregătirilor li s-a a- 

cordat atenție. Dar, în continuare 
s-a muncit însă sporadic, conside- 
rîndu-se că prin pregătirile făcute 
s-a făcut totul. Așa se explică fap
tul că de la început cursurile ău 
avut o activitate cu totul nesatis
făcătoare. Cu greu, curșprile s-au- 
deschis abia la sfîrșitul lunii trecute. 
Din totalul de 467 cursanți care au fost 
încadrați inițial în cursuri, au par
ticipat la prima lecție 86 cursanți, 
la a doua 44, iar la a treia atiia 
6 cursanți. Aceasta prin faptul că de 
la numeroase sectoare, între care 
IV A, IV В, IX n-a participat nici 
un muncitor la lecțiile predate în 
cadrul cursurilor, iar din sectoa
rele I A, II, V au luat parte la 
cursuri abia cite 2—4 muncitori. 
Din sectoarele celelalte, de aseme
nea, o prea mică parte a cursan- 
ților au fost mobilizați la lecții. 
De ce această situație ?

Nu de mult, comitetul sindica
tului minei a organizat o ședință 
la care au participat președinții 
comitetelor de secții, șefii de sec-

de prima importanță. Or, la 
Lupeni este neglijată de mult 
această sarcină 

însemnătate.
Cu mai multe luni

mitetul sindicatului
U.T.M. au elaborat un plan de mă
suri comun în vederea 
calificării muncitorilor i 
lăcătușilor 
de mină.
în prima 
o durată I 
peste 500 
nul conducerii tehnice a exploată
rii a fost stabilit și programul te
matic pentru cursuri care cuprinde 
lecții interesante, strîns legate de 
munca practică a minerilor și a
. . ' oo ooooooooooooooooooooooooooor,-хзоо ooooooooooooooc
lectromecanici, g

de progresul 8
tehnic pe care 8 
îl cunoaște ex- g 
ploatarea. Au g 
fost selecționați 8 
totodată un nu- 8 o 
măr de 24 de 2 6 
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8 
8 
8 
8 
8 
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8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

mina - Lonea lu- § 
avute, luna tre- o ., , ,6 pină n-am terminat stra-

9
Jiredaru Dumitru, woowoooowwweaoaeooowoooaoooaooeocoooooeooo

i ridicării 
mineri, a 

și a electromecanicilor 
In plan s-a prevăzut ca 
etapă cursurile să aibă 

de 3 luni și să cuprindă 
de muncitori. Cu spriji-

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

însemnări de reporter

i

V. OROS

In 
crează 
cută a

IN

unul din cele două abataje frontale 
brigada condusă de Jiredaru Dumitru, 
obținut un randament sporit cu 0,24 
CLIȘEU: Schimbul minerului Rusu

t»’e sectorului 
care cu toate 
tone/post.
Constantin din

III de la 
greutățile

brigada lui

MAISTRUL CENARU
Zilele trecute se pur

ta o discuție intre cițiva 
mineri din Petrila, îna
inte de intrarea în mină:

— Nu mulți maiștri 
sînt care pun umărul a- 
tunci cînd ai greutăți --- 
spunea unui mai în vîrs. 
tă. Cenaru insă nu te 
iasă ia necaz. A venit 
odată ,a noi în abataj. 
Treburile nu mergeau 

prea strălucit : cînd aveam 
cărbune n-aveam, lemn 
sau aer comprimat și 
lucrul nu mergea. Ce
naru s-a ocupat de toa
te și le-a rezolvat. Ba a 
mai avut și timp să mai 
ic și ciocanul de abataj 
și să ne ajute la tăiatul 
cărbunelui. In ziua aceea 
am dat peste plan vreo 
30 de tone de cărbune. 
De atunci lucrurile merg 
mai bine.

— Dar la 6 est cind 
am avut surpare ? — in
terveni altul in discuție 
— Cenaru n-a plecat , nici 
cinci minute de lingă noi

suitorului 
tavanul.

pungerea 
n-am prins 
muncit cot la cot cu 
Cînd a venit șeful de 
sector și a văzut treaba 
pe care 
felicitat, 
și a lui 
era el, 
scoteam

La 1
Gheorghe Cenaru 
cetățenit un obicei, 
fiecare zi, cind intră în g 
mină face o vizită pe la g 
abataje. Stă de vorbă cu g 
șefii de brigăzi, cu'mine- g 
ri, pentru a constata de 8 
ce ajutor au nevoie. 'Le g 
asigură condiții bune ■ de 8 
lucru apoi peste citeva 8 
ore verifică dacă indica- 8 
țiile date au fost aplica- 8 
te. Dacă la vreun abataj 8 
se inlimpină unele greu- 8 
lăți, nu părăsește abat a- 8 
jul, pînă ce acestea nu au 8 
fost înlăturate. 8

9i 
A 

noi.

■ am făcut-o ne-a 
. Meritul a fost 
Cenaru. Dacă nu 
nu știu

i la capăt, 
maistrul minier 

s-a in
to

F. NICU

'Continuare in pag. 3-a)
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Experiența minerilor de la Vulcan 
în privința reducerii consumului de lemn

Despre susținerea abatajelor frontale 
cu cadre metalice pășitoare

La mina Vulcan se aplică Încă 
din prima lună a anului curent 
măsuri tehnico-organizatorice in 
vederea reducerii consumului de 
material lemnos. Fiecare brigadă, 
fiecare maistru și inginer se ocupă 
de gospodărirea cu grijă a acestui 
material valoros. Și, firește, rezul
tatele au răsplătit eforturile colec
tivului. Pe exploatare, s-a obținut 
In trimestrul I un consum de lemn 
lnai mic de eit cel planificat cu 
2 m. c. pe mia de tone de căr
bune, iar pe luna aprilie s-au e- 
conomisit 200 m.c. de lemn de mi
nă. Economii însemnate au fost 
înregistrate și la cherestea, unde, 
fafă de indicele planificat, s-a rea
lizat un consum mai mic cu 0,594 
m.c. pe mia de tone.

Prin ce metode de lucru au a- 
juns minerii de la Vulcan la a- 
ceste rezultate? Pentru a găsi răe- 
punsul să pornim de la realizările 
sectorului IV, de la temelia pe ca
re se sprijină ele. In primul tri
mestru, pe sector consumul de lemn 
a fost mai mic de cit cel planifi
cat eu 6,5 m.c. pe mia de tone, 
iar în aprilie cu peste 1 m.c. 0 
bună parte din economia de lemn 
s-a realizat prin răpirea acestuia 
din abatajele cu prăbușire. Lemnul 
răpit este refolosit la armare și 
peftru bandaje. O altă sursă este 
recuperarea lemnului vechi din ar
măturile înlocuite cu prilejul re- 
armării galeriilor și folosirea lui 
ca bandaje. Dar cea mai mare e- 
conomie de lemn se face însă prin 
sporirea vitezelor de avansare. In 

_ abatajele cameră din stratul 5, 
datorită condițiilor asigurate și or
ganizării temeinice a operațiilor de 
hicru, se obține o avansare de 4-5 
Ш, pe aripă și zi. Datorită creșterii 
Vitezei de avansare se exclude ne

jjLjeim actuale: Eficacitatea perforajului umed 
tn captarea prafului submicroscopic

Pînă nu de mult, majoritatea la
boratoarelor care făceau analize 
ale probelor de praf colectate de 
la locurile de muncă din mine erau 

cesitatea armării suplimentare și 
deci se cere un consum mai re
dus de lemn. Prin metodele aces
tea, brigăzile din sectorul IV con
duse de Tucaciua Mihai, Șerban 
Nicolae, Sima Mihai, Pînzaru Mar
cel și Deak Gheorghe au obținut 
economii importante de material 
lemnos. Rezultate frumoase au ob
ținut prin aceleași metode și mi
nerii sectorului I. Ei au realizat un 
consum de lemn, în primul tri
mestru, de 36,9 m.c. față de 41,4 
m.c./1000 tone cit era prevăzut. Se 
preeonizează în eurind punerea în 
exploatare a eelui de-al doilea a- 
bataj frontal cu armare metalică, 
lucru ce va ajuta minerilor vul- 
căneni să reducă în măsură și mai 
mare consumul de material lemnos.

Reducerea amintită înregistrată 
la consumul de cherestea a fost 
realizată la mina Vulcan în cea 
mai mare parte prin folosirea co- 
voarelor de nuiele la abatajele 
cameră cu prăbușire. Această me
todă a fost extinsă în sectoarele 
IV, III și I. Folosirea ei permite 
reducerea unui rînd de scînduri la 
fiecare podire pentru prăbușire.

Rezultate frumoase privind re
ducerea consumului de material 
lemnos au obținut și minerii sec
torului de investiții al minei. In 
medie pe cele 4 luni trecute din 
acest an seetorul a realizat un 
consum de lemn inferior celui 
planificat cu 54 m.c./un milion de 
lei. Această mare reducere se da- 
torește folosirii pe scară largă a 
metodelor avansate de lucru și a- 
plicării unor măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Așa de pildă, la toate 
lucrările de săpări executate pro
vizoriu in vederea betonărli se 
folosesc pentru susținere numai 

dimensiuni submicroscopice (adică 
cele oare nu pot fi văzute cu mi
croscopul obișnuit) atingeau pro
cente importante. 

armături metalice provizorii. Aces
te armături, deși sînt vechi, sînt 
astfel Îngrijite incit să se poată 
refolosi de mai multe ori. De ase
menea, la lucrările de săpare ce 
‘.rec prin roci dure s-au adus îm
bunătățiri monografiei de armare, 
in sensul simplificării unor susți
neri suplimentare. La lucrări de 
lărgire în vederea betonării majo
ritatea longrinelor sînt răpite și 
refoloeite de ctte 4—5 ori. Tot de 
mai multe ari șe refolosesc și 
dulapii cu care se execută cofra- 
jul la betonare. Remonăzile pen
tru susținerea cofrajului nu se 
confecționează din lemn de cît la 
lucrările cu profile speciale și la 
ramificații, pentru restul lucrărilor 
se folosesc remonăzi metalice. In 
general, în cadrul sectorului, ma
terialul lemnos este supravegheat 
si dirijat cu mare atenție pînă la 
locurile de muncă. Economiile de 
lemn realizate de minerii sectoru
lui au influențat pozitiv prețul de 
cost. In trimestrul I a. c., sectorul 
de investiții al minei Vulcan a 
obținut pe această cale economii 
în valoare de 493 000 lei.

Minerii din Vulcan au cîștigat 
o bună experiență în acțiunea pen
tru folosirea rațională a lemnului 
de mină. Metodele folosite de ei 
în scopul reducerii consumului la 
acest valoros material s-au dovedit 
a fi eficiente. De aceea, e necesar 
ca aceste metode să stea în aten
ția conducerii celorlalte exploatări 
miniere din Valea Jiului pentru ca 
ele să ia o mare extindere, să 
contribuie la îndeplinirea sarcinei 
ce le revine minerilor de a ex
trage flecare tonă de cărbune cu 
lemn cît mai puțin.

ȘT. EKART

Cercetări efectuate în alte țări 
citează chiar procente de pînă ia 
70 la sută ca fiind particule cu 
dimensiuni sub 0,5 microni.

Introducerea tehnicii noi în in
dustria- cărbunelui, este strîns le
gată de înlocuirea susținerii cu 
material lemnos atît din abataje cît 
și din cslelalte lucrări miniere cu 
susținere metalică de diferite tipuri 
și forme. De această înlocuire este 
legată reducerea consumului de 
lemn într-o măsură mare.

•Planurile de sistematizare a mri 
nelor din bazinul Văii Jiului pre
văd o reducere de 18 la sută a 
consumului specific de lemn de 
mină astfel ca în anul 1965 consu
mul să nu depășească 31,97 
m.c./1000 tone față de 39 m.c. pla
nificat pe anul 1963. Iată de ce 
ațît la exploatările din Valea Jiu
lui cît și la celelalte întreprinderi 
carbonifere din țară, atenția prin
cipală este dată abatajelor frontale 
armate metalic, deoarece ponderea 
cea mai mare de cărbune extras, 
și anume 55 la sută, provine din 
frontale. Extinderea metodelor ra
pide de tăiera, încărcare și trans
port în abatajele frontale cu aju
torul agregatelor miniere da mare 
productivitate ca: pluguri, haveze, 
combine, trspâne, îndeosebi în stra- 
tele subțiri necesită înlocuirea sus
ținerii în lemn cu susținere cu 
stîlpi matalici fie cu fricțiune sau 
hidraulici tip cadre pășitoare cu 
grinzi în consolă.

Prin introducerea susținerii me
talice cu cadre pășitoare hidraulica, 
se pot -pori vitezele zilnice de 
avansare în abataje frontale de la 
1,5 m. — 2—3 m. și randamentele 
de la 5,2 tone pe post la 13,9 tone 
pe post. Utilizarea plugului in stra
tul 18 blocul VI de la mina Lupeni 
în complex cu susținerea metalică 
cu stîlpi hidraulici a permis creș
terea productivității de la 3,5 tone 
pa post la 7,02 tone/post cu creș
terea vitezalor medii de avansare 
de la 16 m/lună la 46—-50 myiunfi.

Avansarea zilnică da 2—-3 m. nu 
este o limită, existînd posibilități 
de a realiza viteze zilnice de avan
sare și de 3—4 m. Această viteză 
poate fi realizată și în minele din 
Valea Jiului prin mecanizarea com
plexă în condițiile utilizării susți
nerii cu cadre metalice pășitoare 
în abatajele frontale. Diferitele 

sisteme de cadre pășitoare hidrau
lice studiate și proiectate de 
ICEMIN și încercate la trusturile 
miniera Muntenia, Ardealul și Ol
tenia, la exploatările de lignit de 
la Filipsști da Pădure, Sălaj, Săr- 
mășag cu bune rezultate au aduș 
economii de lenm de 70—75 la 
sută și o scădere a prețului de 
cost de 10—15 lei/tonă. In anul 
1962, folosirea acestor sisteme mo
derne de armare la exploatarea Să
laj a permis o creșters a produc
tivității muncii de 5—22 la sută 
și s-a economisit o cantitate mare 
<1£ lemn de mină.

Cadrele pășitoare cu acționare 
hidraulică tip ICEMIN, cu pășire 
automată, în arc de cerc, cu viteza 
de avansare în două etape — în
cercata timp de 6 luni la Trustul 
minier Oltenia în abatajele fron
tale de la exploatarea Horăști - 
au dat bune rezultate. Dar cadrelor 
pășitoare indigena tip ICEMIN li 
se pot aduce importante modificări 
constructive și funcționale după 
sistemele similare existente în teh
nica minieră mondială. Astfel, sar
cinile minimale inițiale ce le pot 
suporta pot fi mărite de la 20 la 40 
tona, sau pe grindă de 80 de tona, 
deci o portantă contra șocurilor 
de 30 t/m.p. Cursa lor poate fi fă
cută variabilă de la 420 mm. pînă 
la 2,80 пт., la nevoie putîndu-se 
utiliza și ca stîlpi independenți ali
mentați de o pompa hidraulică ac
ționată manual. In loc de a utiliza 
ca stîlpi hidraulici tipul celor sim
pli telescopici se pot construi stîlpi 
dubli telescopici cu o presiune in
terioară de 315 kgf/cm.p. alimen
tați de la un distribuitor de co
manda montat pe craterul blindat, 
In legătură cu o centrală hidrauli
că de pompe de alimentare. Da^ă 
Sint montați sub formă de cadre 
pășitoare hidraulice, atunci primul 
etaj de stîlpi poate susține o sar
cină de 30 tone, iar cel de-al Il-lea 
etaj o sarcină de 20 tone.

In pagina tehnică viitoare se vor 
descrie construcția cadrelor meta
lice pășitoare și principiile teh- 
nico-funcționale ale acestora

Conf. ing. D. C. iKrtU.jAIvU 
Institutul de mine Petroșani
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utilate cu mîcroscoape optice obiș
nuite. Cu ajutorul acestor micro- 
scoape se puteau distinge parti
culele cu dimensiuni minime, de 
0,5 microni. Or, analizele de dis
persie a dimensiunilor prafului re
zultat la lucrările de perforare în 
piatră au arătat că fracțiunile cu

Astfel de exemplu, analiza unor 
probe colectate la minele Petrila 
și Baia Sprie au arătat că fracțiu
nile cu dimensiuni sub 1 mleroa 
reprezintă 60—63 la sută din to
talul prafului rezultat la perfora- 
jul uscat (Vezi tabelul).

Prăfuite 
medie

Mina particule -
cm3 aer Sub

tHspensia particulelor la front 
microni

1 1—3 3—5 5—10 pesta 10
Petrila 25 703 60,3% 29,7% 6,6% 3% 0,4%

Baia Sprie 18303 62.9% 24,9% 6.9% 4,4% 1%

Aceasta fiind situația, s-au ridi
cat adesea îndoieli (justificate 
prin lipsa de cunoaștere) cu pri
vire la eficacitatea perforajului u- 
med în ceea ce privește reținerea 
tomnai a acestor particule cu di
mensiuni de sub 0,5 microni a că
ror umezire se presupunea că este 
mai redusă decit a particulelor 
mal mari.

Problema acestei laturi a efica
cității perforajului umed s-a pus 
cu atît mai acut, după ce cercetă
torii au pus în evidență probele 
de praf recoltate din plămînli sf- 
licoticilor. Analiza acestor probe 
de praf a' arătat că cca. 35 la sută 
din praful care a provocat sili
coza a fost de dimensiuni submi
croscopice

Avlnd așa dar in vedere impor
tanța considerabilă a fracțiunii 
submicroscopice, a fost necesară 
revizuirea eficacității mijloacelor de 
combatere, urmărindu-ee In special 
acest nou punct de vedere. Acest 
lucru a pretins insă noi mijloace 
de cercetare, care să împingă fi
nețea observațiilor pini sub limita 
sensibilității microscopului optic. 
Acest iueru s-о putut face cu a- 
jutorul microscopului electronici.

Cercetătorii maghiari, folosind un 
microscop electronic TESLA de fa
bricație cehoslovacă eu o putere 
de mărire de 35000 ori, au reușit 
să tragă concluzii interesante în 
privința eficacității Inijioacelor de 
combatere a prafului sHtaogen. Ei 
au stabilit diagrame (vezi fig. 1) 
prin cere sînt reprezentate probele 
de praf recoltate la perfora) uscat, 
Hnotâjul umed eu injecție late
rală șl perforai uswd cu injecție

axială, efectuate în condiții iden
tice. Se vede dar în diagramă e- 
fioacitatea considerabilă a perfo
rajului umed și, de astădată, este 
pusă clar în evidență această e- 
ficacitate și în ceea ce privește 
fracțiunile submicroscopice. Intr-a
devăr, de unde la perforajul uscat 
fracțiunea sub 0,5 microni numără 
cca. 35 000 particule/cm3 (peste 64 
la sută), la perfarajul umed late
ral, aceeași fracțiune numără 141 
particule/cm3 (70 la sută).

Reiese, deci, că perforajul umed 
reține și particulele submicrosco-

In încheiere, trebuie trasă con
cluzia că perforajul umed are a- 
ceeași eficacitate și în ceea ce 
privește reținerea particulelor sub 
microscopice (care pînă acuma erau 
în afara limitelor de perceptibili- 
tate) ca și în cazul particulelor cu 
dimensiuni de peste 1 micron. Mă
surătorile efectuate au arătat că 
perforajul umed cu injecție late
rală, este superior celui cu injec
ție axială și din acest punct de 
vedere, însă ambele tipuri de per- 
foraj umed reduc prăfuirea totală 
în proporție de peste 95 la sută

pice optim fiind 
cu injecție latera
lă.

Același lucra 
este ilustrat și de 
diagrama din fig. 
nr. 2 unde se 
arată că perfora
jul umed cu Injec
ție laterală reține 
din toate frac
țiunile peste 90 la 
suta, In timp ce 
perforajul umed 
axial, reține nu
mai 50 la sută din 
praful cu di
mensiuni sub 0,1 
microni șl 75 la 
sută din eel sub 
0,15 la sută. Re
ținerea totală la 
perforajul cu in
jecție axiala este 
de 96,3 la suta, 
iar la cele cu in
jecție laterala da 
99,7 la sulă.
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STBAGUT, ROȘU

Dm întreprinderi

acestui valoros .

Energie electrică 
peste plan

Continuînd șirul succeselor J 
obținute in primul trimestru din J 
acest an, energeticienii de la • 
termocentrala Paroșeni au pro- 4 
dus în perioada 1 aprilie — 4 * 
mai 36 000 kWh energie electr!- •
că peste plan.

La înscrierea 
rezultat un merit deosebit revi- I 
ne muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor din secțiile reparații 
termomecanice, turbine, electric 
și combustibil care nu și-au pre
cupețit eforturile ca agregatele 
și instalațiile din dotare să func
ționeze 
bil. Tot 
lectivul 
portante 
turbine
tru tratarea apei industriale re
duc înd astfel prețul de cost al 
energiei electrice produse. Bri
găzile conduse de Otlăcan Iosif, 
Dumitrică Sabin ți Dlzmacsek
Emil au fost distinse de către • 
comisia pentru întreceri socia- • 
liste cu titlul de fruntașe 
muncă.

in tot timpul ireproșa- 
în această perioadă, co- 
uzinei a economisit îm- 
cantltăți de ulei pentru 

șl reactivi chimici pen- 4
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Vizita lui V Thani 
in regiunea Dobrogea
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’ tea pe 
* se de

Au sporit 
productivitatea 

muncii
înMuncitorii care lucrează 

cariera Banița obțin în actfvita- 
î care o desfășoară succe- 

[ se de seamă. Hotărîți să dea în > ....
s
tI

î 
t 
! 
î

aceste zile cit mai mult calcar 
metalurgic peste plan brigăzile 
conduse de Scutaru Constantin, 
Găitănaru Marin, Miclăuș loan, 
Gheleluc Alexandru, Blaj Con
stantin și Cbelu Gheorghe au 
sporit productivitatea muncii lor 
cu 60 la sută. Acest lucru a per-
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mis să se trimită siderurgiștilor ’
de la Hunedoara un plus de ț 
580 tone calcar metalurgic. |

4-,
'л'

La preparațla Lupeni, lăcătușul Moldovan Ștefan împreună cu un 
grup de tineri amatori a format o brigadă artistică de agitație cu 
care a și prezentat ctteva programe de agitație. Acum, membrii bri
găzii pregătesc un nou program în care și-au propus să cînte hărni
cia preparatorilor și succesele obținute de colectivul preparației.

IN CLIȘEU: Moldovan Ștefan, Ceaușu Gheorghe, Trifan Vasile, 
Grecu loan, Resiga Gheorghe II și Tomoniu loan, Iă o repetiție a 
brigăzii de agitație.

0

Acțiunii de ridicare a calificării 
muncitorilor

(Urmare din pag. l-a)

mai atenție!

Continuîndu-șiî vizita în tara 
noastră, secretarul gen =ral al O.N.U., 
U Thant, a făcut marți o călătorie 
în regiunea Dobrogea. Oaspetele a 
fost însoțit de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Mir
cea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Mihail- Ha
șeganu, reprezentantul permanent 
al tării noastre la O.N.U.

La sosirea pe aeroportul Constan
ta. secretarul gsneral al O.N.U. 
a fost întîmpinat de Vasile Vîl
cu, membru al Consiliului de Stat, 
Petre Ionescu, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popular 
al regiunii Dobrogea, de alți re
prezentanți ai organelor locale, 
precum și de numeroși locuitori din 
Constanța. Vasile Vîlcu a adresat 
oaspetelui cuvîntul de bun sosit. 
Tineri îmbrăcați în costum» națio
nale au oferit oaspetelui flori.

Răspunzînd saluturilor adresate, 
secretarul general al O.N.U. a spus : 
Doresc să vă mulțumesc pentru 
primirea dvs. foarte călduroasă. 
Ospitalitatea romînească este 
cunoscută. Am auzit multe 
pre ea înainte de a veni în 
mînia. Vizita mea în această 
moașă țară o confirmă. Vă 
resc pace și succes.

Primul obiectiv al vizitei a
Mamaia, Aci, în holul hotelului 
„Parc", în fața unei machete a li
toralului Mamaiei, oaspetele a pri
mit explicații amănunțite din par
tea arhitectului șef al orașului 
Constanța. După ce, de p» terasa 
situată la ultimul etaj al hote
lului a privit panorama noilor, 
construcții, U Thant a vizitat sta
țiunea int»resîndu-se îndeaproape 
de ritmul construcțiilor, arhitec
tura și utilarea lor.

Inapoindu-se la Constanța, se
cretarul general al O.N.U. a iest 
condus la Monumentul roman cu 
mozaic și apoi la Muzeul regional 
de arheologie. Aci, directorul mu
zeului V. Canarachi, i-a prezentat 
sculpturile din tezaurul 
che cultură descoperit 
Constanța. înainte de a 
zeul, oaspetele a scris
de onoare ; Sînt foarte impresionat 
de frumusețea și valoarea expona
telor. Ele constituie o dovadă 
durabilă a istoriei îndelungate și 
bogata a acestei regiuni.

In continuare, a fost vizitată gos-

bine 
d»s-
Ro- 
fru- 
do-

fost

și la care au fost invitați

cadrul ședinței s-a discutat mult 
fost criticată lipsa de atenție 

conducerilor unor sectoare față 
îndrumarea muncitorilor spre

toare
și secretarii organizațiilor de bază 
pentru a analiza desfășurarea 
cursurilor de ridicare a calificării. 
In 
A 
a 
de
cursurile de ridicare a calificării 
S-a arătat că sînt și unii lectori 
care-și neglijează obligațiile. Ast
fel, la primele două lecții pentru 
mecanicii din sectorul VIII — trans
port, a arătat tov. Predoșan loan, 
președintele comitetului de secție 
din acest sector, nu s-a prezentat 
lectorul la predarea lecțiilor. Era 
firesc deci ca a treia oară, nieii 
muncitorii să nu fie prezenți la

MAISTRUL CENARU
(Urmare din pag. l-a)

pe
di-

gătiri și deschideri poartă ampren
ta muncii maistrului minier Cenaru. 

meseria de 
galerii mă 

— spune el

Se apropie de un mi
se adresă cu serio

Muntene, să ai griji
să

pontaj sala se
colț, în
Cenaru

jurul 
discuta

din priviri 
spuse cu

Budoiu Sil

goi. Doar 
unei mese, 
cu cei trei

fii atent cu aco-

Intr-una din zile l-am însoțit 
maistrul Cenaru la pontajul de 
mincață. Strîngea cu căldură mîi- 
niie ortacilor pe care-i înlilnea. 
Cu fiecare căuta să schimbe cî- 
teva cuvinte, 
ner căruia i 
zitate :

— Vezi,
de goale. Preliminarul trebuie 
iasă...

— Nici o grijă, tovarășe mais
tru.

— Eu întirzii astăzi pentru că 
am ceva treburi pe la comitetul de 
partid .

După ce se așeză ia una din me
sele sălii de apel, căută 
printre mineri. Deodată 
glas tare :

— Toth, Cristea și cu 
râmînă pînă la urmă...

După 
intr-un 
maistrul 
ortaci:

— Cristea, să 
petișul abatajului că-i cam slab. 
Mai trage cite va juguri. Tovarășe 
Toth la dumneata stăm mai slăbuț 
cu calitatea cărbunelui, vezi să fii 
atent ia aiesui șistului.

Șelii de brigadă ascultau cu a- 
teiijie indicațiile maistrului. Puneau 
întrebări ia care primeau deindutft 
răspunsul. După ce au discutat s-au 
despărțit stringîndu-și miinile.

In acea zi matstrui Cenaru mai 
avea și alte ocupații. In calitate 
de secretar ai organizației de bază 
pe sector, trebuia să rezolve mai 
multe probleme. El însă își cunoaș
te oamenii. $tie că absența iui 
de cîteva ore nu inliuențează cu 
nimic mersul lucrului in abataj. 
Cunoaște itecare loc de muncă, pe 
liecaie 
trecut , 
13 ani 
netar, 
Biaistru
Piere spcciaie și lucrările de bre-

miner. La acest sector a 
prin litiera mineritului. Cu 
In urmă a lucrat ca vago- 
ajutor miner, iar acum e 

Multe din lucrările ttn-

ca-
Pe-
în-

și de felul cum trăiesc 
ei. A fost vizitat apoi 

zootehnic, ramură prtnci» 
gospodăriei. Semnînd în

podăria agricolă colectivă din 
muna Cumpăna. Colectivistul 
tre Vodită a ieșit oaspetelui în 
tîmpinare, după tradițiile Iodului,
cu pîine și sare. In cursul discuției 
pe cere a avut-o cu președintele 
gospodăriei, Liviu Tătaru, U Thant 
s-a arătat interesat de diversele 
aspecte al» activității gospodăriei 
colective 
membri 
sectorul 
pală a
cartea de onoare, U Thant a scris > 
Vizita mea în această gospodărie; 
colectivă a fost 
și interesantă.

Călătoria prin 
gea s-a încheiat 
țlunii Eforie. In 
oferit de organele locala în cins
tea oaspetelui, Vasile Vîlcu 
U Thant au rostit toasturi.

Salutat pe întregul parcurs 
vizitei sale la Constanta și pe 
toral cu multă căldură de mii 
locuitori, secretarul general 
O.N.U. a petrecut clipe plăcute 
mijlocul constăntenilor.

In cursul după amiezii secreta» 
rul general al O.N.U. șl persoanele 
care l-au însoțit s-au 
avionul

foarte instructivi

regiunea Dobre- 
ptin vizitarea sta- 
cursul dejunului'

К

al 
li
do
al 
în

Pentru îmbunătățirea frec- 
s-a propus ca în fiecare sec- 
se stea de vorbă
li se aducă la

cu cursan- 
cunoștință 
tema lec
tin cursu-

— îmi place mult 
miner. In abataje și 
simt ca la mine acasă 
adesea ortacilor săi.

Oamenii îl stimează, 
zâ pentru munca lui.
de mai multe ori în iuncția de 
cretar al organizației de bază 
partid dovedește încrederea 
menilor în maistrul Cenaru.

il aprecia- 
Reaiegerea 

se- 
de 

oa-

curs, 
venței 
tor să 
ții; să
data ținerii cursurilor, 
țiilor si în ce sală se 
rile. S-a cerut ca atît conduce
rile sectoarelor cît și organizațiile 
de sindicat și U.T.M. să urmăreas
că îndeaproape frecvența cu’rsan- 
tilor la lecții, iar cei care-și ne
glijează perfecționarea pregătirii 
profesionale să fie

pundere.
De la ședință au 

multe săptămîni. 
tra lecție, din 571 
drați la cursurile 
calificării au fost 
95 de cursanți.

Oare ce motive 
rășii Dvorac 
comitetului 
Constantin, 
U.T.M. cît ■ 
tării pentru 
tivități a cursurilor de ridicare a 
calificării ? Fără îndoială, nimic 
altceva decît superficialitatea cu 
care este privită acțiunea de ridi
care a calificării atît de organi
zațiile de sindicat, U.T.M. cît și 
de cadrele tehnice de conducere. 
Este timpul ca această neglijență 
să fie remediată și acțiunea de ri
dicare a calificării muncitorilor 
se bucure de atenția cuvenită.

Ceferiștii deponini

se 
tru

de

parcursului mediu la 
la marfă cu 1,45 la 
reducerea consumului 

combustibil cu 11,78 la

Transporturi multe 
yi economice

Colectivul depoului nostru 
străduiește să obțină cît mai 
moașe succese în activitatea
transport C.F.R. Datorită muncii 
însuflețite, în ultimele luni co
lectivul nostru a înregistrat în 
activitatea lui siiccese importante. 
Printre acestea putem arăta depă
șirea planului da producție cu 2,20 
la sută, a 
călători și 
sută ca și 
specific ,ds
sută, realizindu-se prin aceasta o 
economie de 1771,2 tone combus
tibil convențional cu care se pol 
remorca peste 350 perechi de tre
nuri pe sseția Petroșani—Simeria șl 
retur. Totodată, a luat o largă ex
tindere mișcarea de a ramorea tre
nuri cu tonaj sporit prin utiliza
rea mai bună a locomotivelor.

In această muncă s-au evidențiat 
mecanicii de locomotivă Bogățea- 
nu Nlcolae, Abrudean Alexandrii. 
Zbora Constantin, Urecheatu Iosif, 
Marcu Aurel. Bușoi Gheorghe, Că- 
tuțoiu Ioan, împreună cu iochiști; 
Kalman Francisc, Bara Ștefan, Giio- 
ber luliu, Adam loan și alții.

Regularitatea circulației
Colectivul Depoului C.F.R. Pe

troșani luptă pentru a tiu avea nidi

trași la răs-

mai
pa-

trecut
La a

cursanți înca- 
de ridicare a
prezenți doar

pot găsi tova-
Cprol, .președintele 

sindicatului, Ioniță 
secretarul comitetului 

și conducerea exploa- 
justificarea slabei ac-

să

în capitală.
reîntors cu 
(AgerpresJ

☆

ministrul a-
R. P. Romî-

de străve- 
recent la 

părăsi mu* 
în cartea

Marți 
facerilor 
ne, Corneliu 1 
secretarul i 
U Thant, la 
Externe.

La primire 
cea Malița, 
lui afacerilor 
Hașeganu, reprezentantul perma
nent al R. P. Romine la Organiza
ția Națiunilor Unite.

întrevederea s-a desfășurat la» 
tr-o atmosferă cordială.

Decepția ofepită 
Consiliului

Președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romine, Ion Gheorghe 
Maurer, a oferit marți seara o re
cepție în saloanele Consiliului de 
Miniștri în cinstea secretarului ga-

In Ironica întrecerii
un minut întîrziere la activitatea 
de tracțiune iar trenurile să fie 
remorcate după graficul de circu
lație. Pentru aceasta s-a asigurat 
o bună colaborare cu stația C.F.R., 
revizia de vagoane și R.C.M. ceea 
ce a dus la îmbunătățirea muncii 
de pe calea ferată.

In problema regularității și sigu
ranței circulației, un aport mare 
aduc mecanicii instructori care ins
truiesc zilnic oamenii la școala 
personalului precum și pe linie, 
ca și șefii de tură și revizorii de 
locomotive care urmăresc pregăti
rea locomotivelor de drum.

Contribuția meseriașilor
In ajutorul personalului de la lo

comotive, a venit și personalul a- 
telierului depoului care a făcut re 
parați! de bună calitate și a re
dus staționarea' locomotivelor în 
reparații printr-o organizare mal 
bună a locului de muncă. In a- 
ceastă acțiune s-au evidențiat echi
pele complexe conduse de șefii de 
echipe Bătrîn loan. Cazan Aurei, 
BrSîlolu Romulus ca și echipa de 
la R R.D. (ridicarea de pe osii a lo
comotivei) condusă de șeful 
chipei Deatcu Dumitru care 
îmbunătățit mult munca, dînd
parații de calitate corespunzătoare. 
Conducerea atelierului ■ trecut la

reorganizarea muncii în sectoarele 
mecanică, turnătorie 
în așa fel îneît azi 
unelte lucrează din 
pele complexe nu 
piesele.

Pentru ridicarea 
muncii și reducerea efortului fi
zic al muncitorilor din comparti
mentul R.R.D. s-a montat încă un 
vinci mecanizat de 120 tone, in 
atelierul de fierărie s-a confecțio
nat și 
zător 
iar în 
derea 
fiecare loc de muncă și la monta
rea unui recipient corespunzător.

și .sudură — 
toate mașinile 
plin, iar echi- 
mai așteaptă

productivității

e- 

și-a 
ie

montat 
pentru 
prezent 
rețelei

un cuptor corespun- 
tratamente termice, 
se lucrează la extin
de aer comprimat la

Praocupări gospodirayfi
O problemă importantă de care 

ne-am ocupat a fost gospodărirea 
șl înfrumusețarea depoului. Pînfi tn 
prezent, colectivul nostru a prestat 
un număr de peste 1 700 ore mun
că voluntară, evldențiindu-se meca
nicii de locomotivă Schlet Carol, 
Braia Berbu, Suclu Vasile, Maci Pa- 
vel, Revitea Pavel, fochîștii de 
locomotivă Silaghi Adalbert, Hîndea 
Vietot, Ungur Ștefan, lăcătușii 
Kraus Iosif, llluță Constantin, Cio- 
cllau Grigore și multi alții.

ELEMER MARTIN
șeful Depoului G.F.R. Petroșani

după-amiază, 
externe al

Mănescu, a primit pe 
general
Ministerul

al O.N.U.,
Afacerilor

au fost de 
adjunct al 

externe,

față Mir» 
ministru- 

și Mihail

☆

Marți seara, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a rostit o OU* 
vîntare la posturile de radio și te
leviziune. (Agerpreeț.

de Președintele 
de Miniștri
neral al organizației Națiunilor U* 
nite, U Thant.

La recepție au luat parts Gheor
ghe Apostol, prim-vlcepreședinta al 
Consiliului de miniștri. Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Bîrlădeanu, vi
cepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Stefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, general de armată Leontin 
Sălăjan, ministrul forțelor armate, 
miniștri, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizații obștești, oa
meni de știință, ziariști 
străini.

Au luat parte șefi ai 
diplomatice, acreditați în 
mină.

Au luat parte de asemenea Do
nald Thomas, secretarul personal 
al lui U Thant și Ramses Nassif, 
atașat de presă.

La recepție a participat și gint
rai maior Ahmad Jani, ministru, 
comandantul suprem al trupelor de 
uscat ale Republicii Indonezia, ВО» 
preună cu ofițeri superiori ifldO* 
nezieni care

In timpul 
Consiliului 
Romine, Ion
secretarul- general al Organizației 
Națiunilor Unite, U Thant, au ros» 
tit toasturi.

Recepția s-a desfășurat 1 nit-o 
atmosferă cordiala,

(Agerpratț

romini și.

misiunilor 
R. P. Ro-

ne vizitează tara, 
recepției, președintei» 
de Miniștri al R. P. 
Gheorghe Maurer și
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LuerăFiie Adunării Consultative 
a Consiliului vest-european

STRASBOURG .7 (Agerpres).
La Strasbourg și-a început lu- 

..Tările Adunarea Consultativă a 
Consiliului European, alcătuită din 
reprezentanți parlamentari vest- 
europeni. La lucrările aetualei se
siuni a așa-numitului „parlament 
european", care își concentrează 
activitatea asupra problemelor le
gate de „integrarea" vest-euro- 
peană, participă 143 de parlamen
tari' din» 17 țări, printre oare și 
Elveția, care a intrat zilele aces
tea în Consiliul European. Creat 
ca instrument al politicii de răz
boi rece îndreptată spre scindarea 
continentului, european, respectivul 
consiliu a ajuns la ora actuală o 
arenă de dispută între parteneri 
care nu-și pot rezolva divergen
tele dintre ei.

Chiar din prima zi a lucrărilor 
Adunării au izbucnit vii dispute. 
Reprezentantul Angliei, E. Heath, 
ministrul adjunct de externe, ca
re a fost principalul negociator 
englez în timpul tratativelor de 
la Bruxelles, a lansat un atac di
rect la adresa guvernului francez, 
declarînd. că, „toată lumea vorbește 
despre o voință unită... deși acest 
lucru nu este adevărat. Lipsește 
voința unui singur guvern”. Re
prezentantul R.F.G. K. Carstens, 
secretar de stat pentru afacerile 
externe, a subliniat, după cum re
latează agenția Reuter, „impor

Intensificarea intervenției 
S.U.A. în Vietnamul de sud

SAIGON 7 (Agerpres).
Citind surse militare din Saigon, 

agenția Reuter relatează că autori
tățile diemiste au lansat noi atacuri 
împotriva patrioților sud-vietnamezi. 
Zilela acestaa, anunță agenția cor
pul 11 de armată diemist a atacat 
provincia Kontum situată la 270 
mile nord de Saigon. 10 000 de in
fanteriști, parașutiști și jandarmi au 
fost transportați în această regiune 
de către 50 de elicoptere ale for
țelor armate ale S.U.A. Trupele te
restre au acționat sub protecția ar
tileriei, avioanelor și a 21 dî eli
coptere ale S.U.A.

Agenția Associated Press, anunță 
că alte 30 de elicoptere americane 
au transportat întărituri suplimen
tare în regiunea Kontum.

In vederea intensificării interven
ției S.U.A. în Vietnamul de sud, a 
sosit în mod spacial la Honolulu mi
nistrul de război al S.U.A., McNama
ra. El a avut întrevederi cu ami
ralul H. Felt, comandantul șef al 
flotei americane în zona Pacificu
lui, generalul Paul Harkins, șeful 
grupului de consilieri militari în 
Asia de sud-est, precum și cu am
basadorul S.U.A. în Vietnamul de 
sud.
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In legătură cu creșterea 
șomajului în Anglia
LONDRA 7 (Agerpres).
Creșterea șomajului în Anglia a 

devenit la 6 mai obiectivul discu
țiilor la conferința anuală a Sin
dicatului unit al muncitorilor din 
industria constructoare de mașini 
care se desfășoară la Blackpool. 
Delegații muncitorilor din Scoția, 
Walles și Anglia de nord-vest, 
regiuni în care șomajul atinge 
cele mai mari proporții, au vorbit 
despre perspectivele sumbre ale 
tinerilor care termină școala și nu 
au nici cea mai mică speranță că 
vor găsi de lucru.

Din cauza șomajului bătrîni și 
tineri își părăsesc familiile, ple
cînd să caute de lucru, a declarat 
Taylor, delegat din Montgomery
shire (Walles).

Delegații Ia conferință au adop
tat o rezoluție în care se propune 
îmbunătățirea situației în сё pri
vește folosirea brațelor de muncă. 

tanța stabilirii unor consultări pe
riodice între Anglia și țările mem
bre ale Pieței comune", ceea ce 
a provocat o vădită indispoziție 
în rîndurile reprezentanților fran
cezi. Deși lucrările acestui așa-zis 
„parlament” nu au vre-o eficiență 
practică, orientarea 
scoate în evidență 
contradicțiilor dintre 
cidentale.

dezbaterilor 
manifestarea 
puterile oc-
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On nou proiect reattiaoar 
al giiErnilnl R.S.B.

CAPETOWN 7 (Agerpres).
Agenția France Prssse anunță că 

la 6 mai guvernul sud-african a pre
zentat parlamentului .proiectul unei 
noi legi rasiste potrivit căreia africa
nii urmează să fie alungați din toate 
orașele și regiunile locuite de o 
„majoritate albă". Ei sînt obligați 
să părăsească aceste așa-zise „re
giuni albe" chiar dacă locul lor de 
muncă s? găsește acolo. Noua le
ge prevede stabilirea numărului 
de africani care pot lucra în fa
bricile din aceste regiuni, precum 
și dreptul autorităților de a inter
zice exercitarea unor profesii de 
către populația africană.

Condamnînd intervenția fățișă a 
S UA. în Vietnamul de sud, Ngu
yen Hîun Tho, președintele Frontu
lui național de eliberare din Viet
namul de Sud a arătat că în pre
zent pe teritoriul Vietnamului de 
sud se află 15 000 de soldați și o- 
fițeri americani care împreună cu 
armata diemistă înzestrată cu arma
ment american și instruită de Pen
tagon, desfășoară un război criminal 
împotriva poporului sud-vietnamez. 
Mai mult, S.U.A. folosesc arma chi
mică și substanțe toxice, primej
duind recoltele și viața populației 
sud-vietnameze.

In ciuda intervenției fățișe a 
S.U.A., a subliniat Nguyen Hîun 
Tho, forțele patriotice, conduse de 
Frontul național de eliberare, con
trolează în prezent circa trei pă
trimi din teritoriul țării, unde tră
iește jumătate din populația Viet
namului de sud.

SYDNEY. — La Sydney a avut 
loc o adunare sub lozinca „Să 
transformăm emisfera sudică in
tr-o bază a păcii" la care a luat 
cuvîntul A. Walker, reprezentantul 
bisericii metodiste. In cuvîntarea sa 
A. Walker a arătat că „baza de 
comunicafie a forțelor militare ma
ritime ale S.U.A. în Australia de 
vest este un obiectiv care transfor
mă Australia intr-o bază militară". 
Walker a spus că baza americană 
din Australia de vest este menită 
să ajute navelor cu arme nucleare 
la bord In descoperirea țintei.

RABAT. — După cum anunță a- 
genția Reuter, la 6 mai a luat sfîr- 
șit greva celor 1 300 de muncitori 
de la una din cele mai mari mine 
de zinc din localitatea Boubeker, 
situată în partea de nord-est a Ma
rocului. Greva, care a durat 3 luni, 
a fost declarată în semn de pro
test împotrivă concedierii a 72 de 
muncitori și a hotărîrii conducerii 
minei de a reduce producția.

Greva a luat sfîrșit în urma ne
gocierilor care au avut loc între 
reprezentanții sindicatului minerilor 
și conducerea societății miniere 
franceză de care aparține nrina din 
Boubeker.

Ședința Comitetului Special al O.N.U.
NEW YORK 7 (Agerpres).
In ședința din 6 mai a Comi

tetului Special al O.N.U. pentru 
examinarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la acorda 
rea independenței țărilor și po
poarelor coloniale, reprezentantul 
algerian, Abdelkader Chanderli, a 
cerut aplicarea clauzei din rezolu
ția adoptată la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. din 1962 cu 
privire la politica de apartheid 
dusă de guvernul sud-african, po
trivit căreia statele membre ale 
O.N.U., și îndeosebi țările africa
ne, pot interzice zborul avioane
lor sud-africane deasupra terito
riilor lor. Algeria, a declarat 
Chanderli, este gata să aplice în
tregul ansamblu de măsuri prevă
zute de rezoluția mai sus aminti-
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Incidente in Katanga
ELISABETHVILLE 7 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că 

în ultimele zile. Ia Elisabethville 
capitala provinciei katangheze, au 
avut loc serioase incidente inter- 
tribale provocate de foști membri 
ai jandarmeriei lui Chombs, pre
cum și de alementele secesioniste 
aparținînd triburilor din provincia 
katangheză. Incidentele s-au soldat 
cu 5 morți și mai mulți răniți.

Incidentele au început încă din 
seara zilei de 4 mai cînd un fost 
jandarm a atacat sediul central al 
poliției din Elisabethville, ucigînd 
un polițist și rănind grav doi sol
dati congolezi. El a atacat apoi o 
patrulă d₽ soldați etiopieni apar- 
țlnîd foițelor O.N.U

In seara zilei de 5 mai au iz
bucnit noi incidente între membri ai 
tribului Balubakat supus la crunte
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Arestări în S.U.A.
NEW YORK 7 (Agerpres).
Peste 850 de negri, printre care 

popularul comedian negru Dick 
Gregory, au fost arestați la 6 mai 
în orașul Birmingham (statul Ala
bama) în cea de-a 33-a zi a puter
nicelor demonstrații și marșuri ale 
populației de culoare în favoarea 
integrării rasiale. „Manifestația de 
luni — transmite agenția U.P.I. — 
a fost cea mai mare demonstrație 
pentru drepturi civile pe care a cu
noscut-o vreodată sudul Statelor 
Unite".

MOSCOVA. — Profesorul Dmitri 
Martinov, președintele Asociației 
Unionale a Astronomilor și Geofi
zicienilor, a făcut o comunicare des
pre o cometă recent descoperită, 
care acum poate fi văzută ca o 
stea de mărimea a șaptea și care 
se deplasează pe o orbită aproape 
identică cu cea a pămîntului. A- 
ceste date au fost obținute la cen
trele de calcule astronomice. La 
6 mai planeta s-a aflat la o dis
tanță de aproximativ 160-180 000 
km. de Pămlnt.

COPENHAGA. — In partea de 
vest a Mării Baltice au început 
noi manevre ale forțelor maritime 
militare ale N.A.T.O, După cum 
scrie ziarul danez „Berlingske Ti- 
dende", la manevre participă sub
marine și nave de suprafață ale 
Germaniei occidentale, Danemarcei 
și Norvegiei.

PARIS. — „Pe pămîntul nostru 
se află din nou oaspeți nechemați, 
aceeași care „au vizitat" Franța 
acum 23 de ani...", scrie ziarul 
„L'Humanite" (munți nd manevre ale 
unităților Bundeswehrului vest ger
man în Franța de sud-vest. Cîteva 
subunități de parașutiști ai Bun- 
deswehruiui au sosit în conformitate 

lă, mergînd chiar pînă la ruperea 
relațiilor diplomatice și comerciale 
cu Republica Sud-Africană. O a- 
semenea măsură, a subliniat de
legatul algerian, ar putea juca „un 
rol decisiv" în a determina gu
vernul sud-african să abandoneze 
politica de discriminare rasială.

Acest demers al delegatului al
gerian se adaugă la apelul adre
sat de el, în cursul săptămînii 
trecute, către marile puteri în ca
re le cere să instituie un boicot 
total împotriva guvernului rasist 
sud-african. Tot în cursul săptă
mînii trecute, Nigeria a făcut cu
noscut Secretariatului general al 
O.N.U. că a interzis avioanelor 
sud-africane să aterizeze pe ae
roporturile din Nigeria și navelor 
sud-africane să mai intre în por
turile nigeriene.

represiuni în timpul evenimentelor 
care au avut loc în ultima vreme 
în Congo, de către Chombe, și pzr- 
soane aparținînd altor triburi de pe 
teritoriul Katangăi. Au fos ucise 
si rănite cîteva persoane.

Incidentele au continuat în tot 
cursul nopții de 5 spre 6 mai. Au 
intervenit soldați aparținînd armatei 
centrale congoleze și ai forțelor 
O.N.U. In cursul zilei de 6 mai, în 
cartierele capitalei provinciei ka
tangheze, unde au avut loc inciden
tele au patrulat care blindate și 
soldați ai forțelor O.N.U, care au 
restabilit ordinea.

Persistă încordarea dintre Haiti 
și R. Dominicana

SANTQ DOMINGO 7 (Ager
pres).

încordarea dintre Haiti și Re
publica Dominicană persistă an- 
trenînd o vie activitate diplomati
că în cadrul Organizației Statelor 
Americane și O.N.U. In timp ce, 
potrivit agențiilor occidentale de 
presă, la 6 mai au continuat con
centrările de forțe dominicane la 
frontiera cu Haiti, care, după cum 
arată agenția Associated Press, 
„așteaptă numai un ordin din par
tea președintelui Juan Bosch pen
tru a declanșa invazia”, la Wa
shington Consiliul O.S.A. se află 
în ședință permanentă. Ca urmare 
a ședinței de luni în cursul că
reia Consiliul O.S.A. a ascultat 
un raport preliminar al Comisiei

cu tratatul franco-vest-german în 
localitatea Caillus (departamentul 
Tarn-et-Garonne), unde li s-a dat 
posibilitatea să efectueze manevre 
folosind cele mai moderne mijloace 
militare.

LONDRA. — Ca urmare a acci
dentelor de la minele din regiunea 
de nord-vest a Angliei, anul trecut 
și-au găsit moartea 37 de muncitori, 
iar 138 au fost grav răniți,

LONDRA. — După cum anunță 
agenția France Presse, la ? mai la 
Londra au început convorbirile din
tre С. V. Narasimhan, secretar ge
neral adjunct al O.N.U., și repre
zentanții guvernului britanic, lordul 
Home, ministrul de externe englez, 
și Landscow ne, ministrul pentru pro
blemele coloniale.

Agențiile de presă precizează că 
în centrul discuțiilor șe află si
tuația din teritoriile situate în nor
dul insulei Borneo precum și pro
iectul englez de creare a Federa
ției Malayeze.

ATENA. — La Atena s-a anunțai 
că Germania occidentală a acordat 
Greciei „ajutor" militar în sumă da 
8 milioane dolari „în cadrul con
solidării economice a țărilor mem
bre ale N.A.T.O.". In limita acastei 
sume. Greciei îi vor fi livrate di
ferite mărfuri vest-germane.

I Succesul greviștilor 
vest-germani

BONN 7 (Agerpres).
Marea grevă a metalurgiștilor 

vest-germani din landul Baden- 
Wurttembarg a înregistrat în cursul 
zilei de luni o primă victorie a 
muncitorilor greviști.

După cum transmit agențiile oc
cidentale dz presă, tratativele des
fășurate la Bonn între reprezentan
ții muncitorilor și patroni și la care 
a participat, în calitate de me
diator ministrul economiei R.F G., 
Ludwig Erhard, au dus la un 
compromis. „După 12 ore de tra
tative, transmite din Bonn cores
pondentul agenției Reuter, criza din 
industria metalurgică vest-gernaană 
a fost oprită printr-un acord.

Potrivit acestui acord, patronii 
sînt obligați a majora retroactiv 
salariile metalurgiștilor cu 5 la sută 
începînd cu 1 aprilie 1963, iar 
de la 1 aprilie 1964 cu încă 2 la
sută.
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Nasser va vizita 
iugoslavia

CAIRO 7 (Agerpres).
După cum anunță agenția M.E.N., 
în urma doliului național declarat 
în Algeria cu prilejul morții mi
nistrului afacerilor externe al Al
geriei, Mohamed Khamisti, preșe
dintele Republicii Arabe Unite, Ga
mal Abdel Nasser, și-a întrerupt 
vizita oficială pe care o făcea în 
Algeria.

Președintele Nasser, relatează a- 
genția, va părăsi Algerul în dimi- 

' neaja zilei de 8 mai plecînd spra 
, Iugoslavia.

de anchetă asupra acestui dite- 
rend, președintele Consiliului, 
Gonzalo Facio, a declarat că , a 
trimis telegrame identice președin
ților Republicii Haiti și Republicii 
Dominicane în care le cere să nu 
recurgă la forță.

La sediul Organizației Națiuni
lor Unite unde, după cum s-a a- 
nunțat, guvernul haitian a cerut 
luni convocarea Consiliului de Se
curitate, președintele Consiliului, 
Seydoux, a indicat că speră să fa
că cunoscută marți seara data în
trunirii acestui organism.

Agențiile de presă relevă că 
ministrul haitian de externe a a- 
nunțat luni că toți refugiații po
litici la diferitele ambasade stră
ine din Port au Price (capitala 
statului Haiti) vor primi permi
siunea de a părăsi țara „într-o 
încercare de a înlătura motivele 
invadării Republicii Haiti". Știri 
transmise de corespondenții de 
presă arată însă că guvernul dic
tatorului Duvalier continuă cam
pania de teroare și represiuni în 
țară. Potrivit agenției Reuter, doi 
foști ofițeri din armata haitiană 
care au sosit luni la Kingston 
(Jamaica) au declarat că în Haiti 
„domnește teroarea". „Duvalier, a 
spus unul dintre ei, s-a lansat în 
cruzimi nemaipomenite. Prizonierii 
sînt supuși celor mai inimagina
bile torturi. O cameră de tortură 
se află chiar în palatul preziden
țial. Femei și copii se află în 
număr mare în rîndurile victime
lor polițiștilor".

După cum rezultă din relatările 
presei americane Statele Unite, 
care au ajuns la concluzia nece
sității înlocuirii lui Duvalier de
oarece dictatorul haitian s-a com
promis prea mult în ochii opiniei 
publice, așteaptă un prilej pentru 
a debarca unități ale infanteriei 
marine în această tară. La 6 mai, 
purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat a declarat că 
„situația din Haiti continuă să fie 
încordată și unitățile navale ame
ricane sînt gata să asigure imediat 
protecția cetățenilor americani din 
Haiti, dacă aceasta va deveni ne
cesar".
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