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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Contractul colectiv 
expresie a grijii fafă de om

Cu planul depășit
Colectivul Depoului C.F.R. Pe

troșani ob[ine în activitatea pe 
care o desfășoară succese însem
nate. Lucrînd după metode de 
muncă înaintate și aplicînd un 
strict regim de economii, el a reu
șit să depășească planul global

la sută și să economisească la 
consumul de combustibil 314 tone 
de cărbune.

Economia realizată permite acum 
mecanicilor de locomotivă din de
pou să ducă în plus pe distanța 
Petroșani—Simerîa 120 de trenuri 
încărcate cu mărfuri și materiale.

La aceste realizări o contribuție 
substanțială au adus Pătroi Petru, 
Cătuțoiu Ioan, Rusu P., Zbor a C.

, Dispozitive care
; ușurează munca
[ lotărîți să contribuie la ușuta-
> r*4 muncii în depou, mai mulți lă-
> câtuși avînd înfrunte pe Ciocîrlan 
I Grigore și Cazan Aurel, au con- 
[ cepul și confecționat din materiale 
• recuperate mai multe dispozitive 
[ mecanice care înlocuiesc activita-
> tea manuală a echipelor de repa- 
[ rații. Cele mai importante : „Freză 
[ pentru bucelele robineților la ar- 
[ mătura cazonelor de locomotivă", 
[ „Dispozitiv pentru centrarea linia- 
’ retor de ghid", „Aparat pentru 
! centrarea cuzineților de osii," in-
> troduse și experimentate în atelie-
> rele depoului, au dat rezultate bu- 
[ ne. După calculele efectuate, pe 
[ lingă avantaje ca: scurtarea fim* 
[ Щ1111І de lucru la confecționarea

atvSelor, reducerea efortului fizic, 
, ridicarea calității reparațiilor, in- 
[ troducerea acestor dispozitive a-
> duce depoului și economii anuale 
I în jur de 47 000 lei.
! In prezent, lăcătușul Suciu A- 
[ lexandru, experimentează un dis-
> pozitiv pentru suflarea țevilor de 
I fum la locomotivele in presiune 
: care este aproape pusă la punct 
; și un sistem de matrițe pentru cuie 
1 spintecate.
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Farmacia nr. 27 
din Uricani sea
mănă cu o seră mi
niaturală. Aici în 
orice anotimp al 
anului glastre cu 
flori multicolore 
întîmpină pe vizi
tatori,

IN CLIȘEU: Un 
aspect din interio. 
rul farmaciei.

Dezvoltarea și 
modernizarea con
tinuă a minelor de 
cărbuni din Valea 
Jiului ridică sar
cini de producție 
sporite în fața metalurgiștllor Uzi
nei de reparat utilaj minier Petro- . 
șani. Anul acesta trebuie să con
tribuim cu un volum însemnat de 
utilaje și piese de schimb la în
zestrarea tehnică a exploatărilor 
miniere și preparațiilor din bazinul 
Văii Jiului.

Ținind seama de acest lucru, co
lectivul uzinei noastre luptă cu 
toate forțele pentru realizarea sar
cinilor ce-i revin. El își întemeia
ză activitatea în producție, precum 
și cea îndreptată spre îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de 
viață ale salariaților pe un con- 

colectiv cu angajamente 
Putem arăta că 

s-a scurs din

DAN GAVRILA
președintele comitetului sindi

catului U.R.U.M.P.
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E x c u p s i e plăcută
Cînd au descins din tren, în Lu- 

peni, cele 140 Vizitatoare din Petrila 
au fost întîmpinate călduros din 
partea comitetului de femei al ora
șului Lupeni. A urmat un schimb 
de buchete de flori și de îmbrăți 
șări după care excursionistele — 
cursantele celor
cultură generală ale 
Petrila — însoțite 

s-au îndreptat spre

cine: lectorate de 
femeilor din 
de gazele, 

mina Lupeni.

Aici ele au depus flori la monu
mentul minerilor uciși în 1929, du
pă care au vizitat preparația Lu- 
peni, iar apoi I.I.S. Viscoza Lupani. 
Cu acest prilej, vizitatoarele 
și muncitoarele din cele două în
treprinderi și-au transmis din ex
periența dobîndită în acțiunile da 
înfrumusețare a blocurilor, cartie
relor și orașelor în care locuiesc.

©

LENKE FAZAKAȘ
învățătoare---- Petrila

FĂURITORII DE AȘTRI

și glasurile, cu in- 
scăzută, ale cons-

de sudat împrăștie 
Odată cu ei cad și 
dese de ploaie rece.

s-a 
pus 

presa

Бе asemenea, 
montat și 
in funcție 
cu excentric pen
tru confecționarea 
racordurilor de 

semiautomatizat cup- 
de 1,5 tone. .Merite

acest an, 
propuneri 
bună par- 
S-au mai

a- 
de 
în
de

la 
cu
de 

de

iurtun, а fost 
torul de oțel 
in aplicarea metodelor înaintate au 
obținut și forjorii uzinei, care au 
trecut Ia extinderea forjării în ma
trițe inchise a pieselor de serii 
ca : piese pentru stiipj de abataj, 
piulițe cu aripioare, racorduri pen
tru furtun și cleme de legătură. 
La succesele repurtate în produc
ție, o contribuție de seamă au 
adus-o inovatorii Nafița Pompiliu, 
Toderaș Gheorghe, Toth Iuliu, Cză- 
bula Iosif, Maghiara Vasile, Lau- 
rențiu Nicolae și alții. In 
in uzină s-au făcut 20 
de inovații dintre care o 
te au și fost aplicate,
evidențiat tovarășii Rusu Ștefan, 
Tefleș Gheorghe, Farkaș Petru,- Be- 
leî Petru, Gergeli Emerik, Muntea- 
nu Alexandru, Tănase Virginia, 
Ailene Petru, Mateș Sofica, Ambruș 
Martin, și alții care lună de 

lună își depășesc cu 15—16 la su
tă sarcinile de producție.

Conducerea tehnico-administrati- 
vă a uzinei și comitetul sindicatu
lui au acordat o atenție deosebită 
și realizării angajamentelor înscri
se în contractul colectiv la capi
tolele protecția muncii și cele pri
vind domeniul social-cultural. Pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
muncă s-a prevăzut cheltuirea 
acest an a sumei de 560 000 lei. 
secțiile uzinei au fost aduse o 
rie de îmbunătățiri 
protecției muncii ca:
rea iluminatului fluorescent la sec
ția forjă șl parțial la turnătorie, 
folosirea aerului cald de la cup
toarele din forjă pentru încălzirea 
halei mecanice, confecționarea a 10 
bancuri din lemn pentru secția 
construcții metalice. Au mai fost 
reparate îintînile de apă cu 

vertical, s-au dotat secțiile cu 
lapuri pentru păstrarea hainelor 
schimb, s-au reparat paravanele
protecție contra curenților de aer.
Conform normativelor, muncitorii 

au fost: dotați cu ochelari de pro
tecție, Ii s-a distribuit echipament 
de protecție și uzură. Celor care 
lucrează în mediu acid sau gazos 
li s-a distribuit lapte, iar celor de 
la locurile de muncă călduroase apă 
carbogazoasă. A fost îmbunătățit 
sistemul de ventilație la - atelierele 
de vopsitorle și curățătorie, s-au 
confecționat hote de captare a 
zelor de la forjă.

Multe și importante sînt și 
Uzările înfăptuite în domeniul
cial. Conducerea uzinei și comi
tetul sindicatului a asigurat buna 
funcționare a căminului muncito
resc, s-a acordat asistența medi
cală necesară atît pentru angajați 
cit și pentru familiile lor. Pentru 
refacerea sănătății sau petrecerea 
concediului de odihnă, sindicatul 
a trimis cu bilete de tratament la 
stațiunile balneo-climaterice și la

de 
în 
In 
se

în domeniul 
imbunătați-

și extinderii 
de lucru. Pro- 
realizată in 4 

la sută * sarcina?
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Prin efort colectiv
Propunerea comuniștilor din de

pou de a organiza săplămînal 
„Ore de bună gospodărire" pen
tru a înfrumuseța incinta unității, 
a găsit în rindurile muncitorilor 
un larg ecou. Astfel, în ultimele 
două luni care au trecut din 
cest an, lăcătușii, mecanicii 
locomotive și echipele de la 
treținere au reamenajat halele
spălare și bazinul de degresat pie
se de locomotive, au pietruit dru
murile de acces și au împrăștiat 
în incinta depoului 20 tone de 
zgură roșie. Alte asemenea ac
țiuni au fost efectuate pentru cu
rățirea și vopsirea dependințelor, 
colectarea deșeurilor metalice și 
amenajarea a două noi parcuri 
cu flori.

Bilanțul „orelor de bună gos
podărire" efectuat recent la De
poul C.F.R. Petroșani arată că pî- 
nă 
de 
au

în prezent s-au prestat 2 000 
ore de muncă patriotică la care 
participat 300 de muncitori.
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Noaptea se lăsase d? mult și în 
Paroșeni. Pe schele se aud bătăi 

ca de ciocane 
tensitatea mai 
tructorilor.

Aparatele 
fulgi de aur. 
picături mari,
In bătaia apei, fierul își pierde 
sonoritatea, sună mai înfundat, este 
alunecos și rece. Munca cu el a- 
junge anevoioasă. Și operația de 
turnare a betonului este mai grea 
și nici pentru dulgheri lucrurile nu 
stau mai bine.

Macaragii, aplecați încordați dea
supra manetelor, urmăresc cu aten
ție mărită fiecare bară de fier, 
fiecare cupă cu beton pe care o 
ridică și o duc unde e nevoie.

Oamenii se simt obosiți, uzi pîriă 
la piele, Șiroaie de apă le curg pe 
față, pe mîini. Ce bine ar fi într-o 
încăpere, la căldură. Dar puteau 
să coboare de pe schele și să in
tre în vreuna din sălile termocen
tralei unde e cald ? Nu i-ar fi oprit 
nimeni I Și totuși...

Au ceva oamenii aceștia în 
care nu-i lasă să coboare de acolo 
de 
nă 
gul

din apropiere, 
pentru ce stau a- 
alții noaptea. Cită 
fiecare din ei cînd

Ioan, Balint Mihai, fierar-betonis- 
tului Huțupașu Mihai nu le pasă 
nici de viscol, nici de ploaie, nici 
de oboseală și nici de întunecimea 
nopților în care nu poți pătrunde 
cu vederea decît atît cît luminea
ză reflectoarele

Știu ei bine 
colo, unii ziua, 
bucurie-i pentru
vede chiar în nopțile cele mai în
tunecate mulțimea de steluțe aprin
se, o mulțime de aștri... Sînt aștri 
făuriți de munca lor. Sînt niște aș
tri asemenea celor care luminează 
acum și care-ți dezvelesc farmecul 
de pe schele, farmecul muncii 
cestor oameni, care au creat 
astru strălucitor : Paroșeniul!

tract 
mobilizatoare, 
perioada care 

cest an a fost bogată in realizări
în ce privește înfăptuirea anga
jamentelor reciproce prevăzute în 
contractul colectiv. Astfel, in pri
mele patru luni ale anului, colec
tivul uzinei, mobilizat de comite
tul de partid, a depășit cu 22 la 
sută volumul producției globale, iar 
volumul producției marfă a 
realizat în proporție de 119 la 
tă. Planul de producție a fost 
pășit la toate sortimentele. In
rloada 1 ianuarie — 30 aprilie 
1963, metalurgiștii uzinei au tri
mis exploatărilor miniere cu 20 
sută mai mulți stîlpi de abataj,
5 la sută mai multe piese 

schimb. De asemenea, planul
producție la armături Т.Н. a fost 
realizat în proporție de 112 la sută, 
iar planul la utilaje și diferite pro
totipuri a fost depășit cu 8 la sută. 

Sporirea producției s-a obținut 
pe seama creșterii productivității 
muncii, ca urmare a introducerii 
tehnicii noi, perfecționării proce
deelor tehnologice 
metodelor avansate 
ductivitatea muncii 
luni întrece cu 28
planificată. Pe baza creșterii pro
ductivității muncii, îmbunătățirii cali

tății produselor, reducerii cheltuie
lilor de- regie și a consumurilor 
specifice de materii prime, mate
riale și energie au fost obținute 
economii suplimentare la prețul 

de cost in valoare de 267 000 lei. 
Toate aceste succese importante 
dobindite în procesul de produc
ție se datoresc muncii însuflețite 
a întregului colectiv care, in frun
te cu comuniștii, a luptat pentru 
îndeplinirea ritmică a planului, 
pentru satisfacerea in condiții opti
me a comenzilor lansate de exploa
tările miniere. Succesele se dato
resc și faptului că conducerea 
nei a luat cele mai potrivite 
suri tehnico-organizatorice. Au 
extinse procedeele moderne

a metalelor prin așchie- 
cu plăcuțe dure și cera- 
extins turnarea în coji 
de sodiu și coji de ba-

jet 
du
de 
de

ga-

rea- 
so-

a-
un

MIHAIL BLAJIAN
corespondent

uzi- 
mă- 
fost 

de
prelucrare 
re rapidă 
mice, s-a 
de silicat
chelită. Procedeul de turnare în coji 
de silicat de sodiu se extinde pe 
scară largă la produsele în serie. (Continuare în pag. 3-a)

la cota „peste 20 de metri" pî- 
nu-și știu datoria pe de-a-ntre- 
împlinită. Aceasta e conștiința.

Stau constructorii-dulgherii Kiș-
faludi Petru, Kadar 
Mihai — pe schele, 
turi de. siguranță, 
crează cu sîrg.

Iosif, Bondoc 
prinși cu 
Lucrează. 

Betoniștilor

Vagoanele au fost descărcate la timp
Colectivul de mun

că al depozitului de 
lemne de la mina 
Petrila a încheiat lu
na mai cu noi succe
se. Aici, brigăzile de 
descărcători de vagoa
ne au muncit cu 
mult elan. Ele au des
cărcat peste 600 va
goane cu lemn și al*

te materiale. Con
duse de tovarășii Din- 
că Dumitru, Crețescu 
Niculae, Ivanov 
ma, Topîrlan 
Toth Martin 
brigăzile de 
cători s-au 
ca vagoanele 
descărcate la 
depozitul de

To- 
Ioan, 

și alții, 
descăr- < 
străduit 

să fie 
timp ca 

lemne

să nu sufere penali
zare pentru stațio
nare. Drept rezultat, 
s-au obținut depășiri 
de plan 
la sută, 
de 1 300 
citor și 
gon n-a 
cație.

I. CIUR
corespondent

îtitre 25—41 
un salariu 

lei pe mun
iției un va- 
intrat în lo-

Fața nouă a vechiului Lupeni: blocuri cu încălzire centrală, străzi pavate, autobuze moderne, 
IN CLIȘEU: Aspect din cartierul Viscoza, cel mai „bătrîn" cartier de blocuri din Lupeni



Si cunoaștem utilajele miniere, sa le folosim rațional !

ca motor al mașinii 
un motor de curent 
excitare independen- 
din cauză că minele

Despre acționarea instalațiilor miniere 
de extracție cu ‘

La minele de cărbuni din Va
lea Jiului funcționează în prezent 
«nci instalații de extracție a că
ror acționare se efectuează prin 
sistemul G—M (sistem generator 
motor). In cadrul sistemului G—M 
se folosește 
de extracție 
continuu cu 
tă. Aeeasta,
fiind alimentate cu energie trifa
zică, pentru punerea în funcțiune 
a unui motor de extracție de cu
rent continuu este necesar un sis
tem de transformare, așa-numitul 
grup convertizor.

Grupul convertizor are o funcțio
nare continuă si independentă de 
funcționarea motorului de extracție, 
care funcționează în mod discon
tinuu, Motorul de extracție este 
în permanență alimentat cu curent 
de excitație, fiind în orice moment 
gata de pornire, 
de distribuție are 
re continuă, dar 
este întreruptă 
curent. In momentul cînd se cere 
punerea în funcțiune a motorului 
de extracție, se cuplează reostatul 
din circuitul curentului de excita
ție. Variind treptat rezistenta, cu
rentul de excitație va crește și di
namul mărește tensiunea curentului 
produs și 
extracție, 
căruia se 
zistențele,
Incit sensul curentului de 
al dinamului de distribuție poate

Indusul dinamului 
și el o funcționa- 
cînd excitația sa 

nu mai produce

destinat motorului de
Reostatul, cu 

introduc și se 
este astfel

ajutorul 
scot re
construit 
excitație

------------ ©-------------

Colțul celor certați cu N. T. S.-ul

O obligație ignorată
șectorului II de la 
a nesocoti’ unele 

S-a con-

Aici susținerea camerei 
din aripa estică 
corespundea cu 
armare (lipseau

a aba- 
mono- 
juguri 
ce în

multe spițe; în suitor nu 
uși de siguranță. De ase- 

la suitorul de legătură între 
baionetă de la cota 632 

de

atras
II 

obli-

Conducerea 
mina Uricani 
prescripțiuni din N.T.S. 
statat aceasta cu prilejui contro
lului preventiv făcut în sector, la 
sfîrșltul lunii mai. de către orga
nele I.R.G.C.M și ale Inspecției 
tehnice de stat pentru igienă și 
protecția muncii. Astfel, la sui
torul de la abatajul cameră nr.
6 de pe stratul 3 blocul IV lip
seau grătarele de protecție la ros
togol, iar la abatajul cameră nr.
7 nu erau întreținute corespunză
tor căile de acces : pe suitorul de 
la acest abataj lipseau scări și 
erau rupte mai multe spițe la scă
rile existente. Dar cele mai multe 
nereguli și abateri de la N.T.S. 
au fost constatate la abatajul ca
meră nr. 8. 
direcționale 
tajului nu 
grafia de
și stîlpi mijlocași), în timp 
suitorul de acces, pe porțiunea de 
la orizontul 640 spre abataj, lip
seau scări, iar la scările existente 
lipseau 
existau 
menea, 
galeria
și preabataj lipseau grătarele 
protecție la gura rolului.

Organele de control au 
atenția conducerii sectorului 
despre aceste nereguli și au 
gat-o să le remedieze de urgență. 
Dar conducerea sectorului a ignorat 
această obligație. La abatajul nr.
8 nu au fost înlăturate neregulile 
semnalate și s-a continuat să se 
lucreze mai departe în acele con
diții. De altfel, locțiitorul șefului 
de sector, tov. ing. Mihalache 
Gheorghe, a încercat să justifice 
chiar in timpul controlului neîntre- 
tinerea căilor de acces la acest 
abataj — respectiv suitorul — pe 
considerentul că urmează să se facă 
o atacare nouă la acest abataj. 
Lipsa aceasta de răspundere și ne
păsare față de respectarea celor 
mal elementare reguli prevăzute 
de N.T.S. nu au lntîrziat să-și a- 
rate efețtul nefast. In ziua de 5 
iunie, vagonetarul Galei Vașile în 

posibi- 
al mo- 
în ra-

extrac-

să fie inversat. Aceasta dă 
litatea ca sensul de rotație 
torului de extracție să fie 
port cu necesitățile.

Acționarea mașinilor de 
ție eu motor de curent continuu 
prezintă multe avantaje și anume; 
reglare foarte fină, simplitate în 
conduoere și automatizare, înlătu
rarea pierderilor importante de e- 
nergie electrică în perioada por
nirii și opririi așa cum este cazul 
la acționarea cu motor asincron 
(cu excepția unor pierderi neglija
bile în reostatul bobinajului de ex
citație). un consum mai uniform de 
energie, îmbunătățește factorul de 
putere al întregii instalații.

Dezavantajele sistemului G—M 
constau în necesitatea de a avea, 
în afara motorului de extracție, 
un grup convertizor, în prelungirea 
perioadei de pornire și în pierde
rile de energie — cînd grupul con- 
vertizor funcționează în gol.

După cum dovedește și practica, 
sistemul G—M de acționare n ma
șinilor de extracție este pe deplin 
verificat ca fiind un sistem cores
punzător și economic. Acesta, bi
neînțeles la adîncimi și sarcini 
utile mari la care corespund puteri 
instalate mari,

Sistemele de acționare G—M a 
instalațiilor de extracție de la mi
nele de cărbuni din Valea Jiului 
corespund normelor tehnice.

Ing. ANDREI IAN AȘ 
IMF.

Ie
de 
nr.

timp ce cobora pe suitorul de 
gfitură între galeria baionetă 
la cota 632 și preabataj ul de la 
8 a alunecat de pe scară și cum 
gura rostogolului nu era prevăzută 
cu grătar de protecție nu s-a pu
tut opri și a căzut în rostogol. 
Omul suferă acum nu din vina luî, 

ci din a conducerii sectorului, care 
și-a permis să nesocotească preve
derile N.T.S.-ului.

I. BRÂDEANU

îmbunătățirea calității ventilatoarelor axiale 
pneumatice fabricate m R. P. R

Asigurarea condițiilor optime de 
lucru în nrinela din țară, constituie 
preocuparea de seamă a Stației de 
cercetări pentru securitate minieră 
din Petroșani. Pentru atingerea a- 
cestui scop, colectivul de cercetă
tori are preocupări multiple, în ria
dul cărora un loc de seamă îl 
ocupă îmbunătățirea continuă a 
aerajului lucrărilor miniere. Lucră
rile din acest domeniu s-au con
centrat asupra aerajului gsneral al 
minelor, cît și asupra modului de 
aerisire al lucrărilor miniere în 
fund de sac (aerajul parțial). Cer
cetătorii au pornit de la conside
rentul că ridicarea neîncetată a 
productivității muncii în abataje și 
înaintări este condiționată, în mod 
determinat, de eficacitatea aaraju- 
lui parțial. Dacă gazele provenite 
de la operațiile de pușcare sau din 
degajările naturale nu sînt evacua
te la timp, se ajunge la stagnări în 
procesul de producție i dacă indicii 
de confort (temperatură, umiditate 
și viteză a aerului) nu sînt respec
tați, intensitatea activității munci
torilor în subteran scade. Experien
ța a arătat că în condițiile opera
țiilor din subteran, atît evacuarea 
gazelor cît și asigurarea condițiilor 
de muncă corespunzătoare nu se 
pot realiza decit prin mecanizarea 
aerajului parțial.

La S.C.S.M. Petroșani s-au întoc
mit numeroase lucrări privind mo
dul eficace de exploatare a lastala-
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metalice.
la mina Lupeni s-au de-
125 la sută prevederile 
tehnic pe luna mai pri

de
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Minerii Văii Jiului 
sit cu succes și in luna 
nica nouă și metodele 
de lucru, atît in abataje 
lucrările de pregătire. Preocupa
rea pentru îndeplinirea prevede
rilor planului tehnic s-a soldat 
cu rezultate bune la toate exploa
tările din bazin.

• Prontaliștii din Lupeni au ex
tras in luna mai din abatajele ar
mate metalic mai mult de 78 000 
tone cărbune cocsificabil, depășind 
cu peste 19 000 de tone sarcina 
prevăzută in planul tehnic. 74 554

Pe scurt 
despre îndeplinirea 

planului tehnic

de tone au fost extrase din cele 
12 abataje frontale susținute cu 
armături

• Tot 
pășit cu 
planului 
vind mecanizarea operației 
tăiere a cărbunelui. Din abatajele 
acestei exploatări s-au extras cu 
ajutorul mașinilor de havat și a 
plugului de cărbune 12 536 tone 
de cărbune, cu peste 7 000 de tone 
mai mult de cit prevedea planul 
tehnic. Peste 8 000 de tone au fost 
extrase cu plugul.

•in abatajele cameră de la mina 
Aninoasa s-a realizat o viteză de 
avansare ele 82,8 metri pe lunci, 
ceea ce Întrece avansarea plani
ficată cu 13,8 metri.

• Prin extinderea susținerii mo
derne și cu o gospodărire chibzui
tă, minerii de la Vulcan au redus 
consumul specific de lemn de mi
nă cu peste 3 m.c. pe mia de 
tone de cărbune extrase. Totoda
tă a fost redus și consumul spe
cific de cherestea cu 3,331 
m.c./lOQO tone, țață de planificat.

• In galeriile minei Dllja s-au 
încărcat mecanizat aproape 800 
m.c. de sterii, ceea ce întrece cu 
peste 300 de m.c. volumul prevă
zut in planul tehnic. Folosind o 
mașină de Încălcat tip P.M.L.-5 ca 
cupă, minerii am brigada lui De
meter Augustin au realizat în ga
leria de coastă o avansare de 100 
metri

au folo- 
mai teh- 
avansate 
cit șiJfl

fiilor de aeraj parțial. O deosebită 
atenție s-a acordat lucrărilor pri
vind îmbunătățirea calității venti
latoarelor axiale pneumatice. In 
urma verificării ventilatoarelor 
pneumatice indigene de tip vechi, 
s-a constatat că acestea au avut 
unele neajunsuri în execuție.

Lucrările de verificare a venti
latoarelor pneumatice s-au execu
tat la S.C.S.M. Petroșani, la stan
duri special amenajate, dotate cu 
aparatura necasară stabilirii carac
teristicilor de funcționare (debite, 
presiune, putere, turație și randa
ment). Stabilirea elementelor carac
teristice ale ventilatoarelor au per
mis totodată să se stabilească 
curbele caracteristice ale acestora, 
in baza cărora s-a analizat fiecare 
tip de utilaj. Cunoscîndu-se nive
lul randamentelor atinse de același 
tip de ventilatoare în alte țări, s-a 
insistat asupra reproiectării ven
tilatoarelor axiale pneumatice fa
bricate în țară, ținîndu-se seama 
de condițiile de funcționare real? 
din subteran.

Pe baza acestor propuneri de 
reproiectare făcute de cercetători, 
uzinele UNIO Satu Mare 
dus apoi primele modele 
lățite de ventilatoare cu 
de 300 și 400 mm., care
verificate atît la standul de încer
care al uzinei (construit în baza 
constatărilor S.CĂM. Petroșani) cit 
și al stației.

au pro- 
îmbună- 
diametre 
au fost
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Turnul puțului Ștefan de la mina Lupeni. Pe acest puț se extrage la 
ziuă o bună parte din cărbunele furnizai cocsariior hunedoreni.
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TOT MAI MULTE INOVAȚII
Luna trecută, la cabinetul tehnic 

de Ia mina Lonea au fost înregis
trate s propuneri noi de inovații. 
Numărul propunerilor de inovații 
înregistrate d= la începutul anu
lui se ridică astfel la 32, din care 
27 au fost aplicate în producție. 
Din cele cinci propuneri făcute de 
inovatorii loneni în luna mai, două 
propuneri au fost admisa pentru 
experimentare. Dintre inovațiile a- 
plicate pînă în prezent la mina 
Lonea se pot aminti modificarea

■ЖЧГГ^впгЧг

îmbucurător este faptul că înce- 
pînd de la prima reproiectare s-a 
ajuns la caracteristici tehnice apro
piate de cele maxime obținute în 
tehnica mondială (tabela de mai 
jos).

Noile ventilatoare se remarcă

Tipul ventilatorului
diametrul 

interior 
mm.

Debitul Depresiunea Randament 
maxim %m3/min mm. col. apă

a. Construcții vechi
U.R.U.M.P. 300 35—48 30—15 2,6
UNIO 300 20—35 21—11 1,4
UJț.U.M.P, «00 55—80 50—32 6,1
UNIO «00 50—70 21—12 4,6

b. Construcții noi
UNIO 300 55—85 144—105 17,8
UNIO 400 105—155 108—75 22,0

Cifrele cuprinse In tabel scot în 
evidență calitățile noilor tipuri de 
ventilatoare produse, în compara
ție cu cele vechi. In timp ce ve
chiul ventilator cu diametrul 
400 mm, realiza pe o conductă 
tuburi de 100 m. lungime cea. 
m8/min. aer la o depresiune de 
mm. coloana apă, cu un randament 
de 4,6 la sută noul ventilator, cu 
același diametru dar Îmbunătățit 
constructiv, realizează un debit de 
cca. 130 m3/min„ la o depresiune 
de 100 mm. coloană apă cu un ran
dament de 22 la sută

Prin construirea acestor ventila-
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sistemului de frînare a vagoane
lor de 12 tone pentru transț inul 
producției, realizată de inovatorii 
Ermann loan, Jianu Gheorghe și 
Barcsay Ștafan, dispozitivul de ră
pit bolțari din galerii, conceput de 
inginerul Nicolau Claudiu, precum 
și alte inovații eficiente.

Economiile antecalculate realiza
te pînă în prezent la mina Lonea 
prin inovații se cifrează la peste 
185 000 de lei.

printr-o execuție precisă, realiza
tă prin metode tehnice înaintate. 
Astfel, paletele lurbinalor s-au tur
nat sub presiune, iar paletele ven
tilatorului sînt turnate în coji. In 
construcția ventilatorului s-au re
zolvat probleme tehnice importan
te, proiectîndu-se ajutaje cores
punzătoare, palete, elemente de 
susținere și corp interior cu profil 
aerodinamic.

toare s au realizat economii impor
tante în cheltuielile de aeraj par
țial, imbunătățindu-se totodată sim
țitor condițiile de lucru la locurile 
de muncă din subteran. Actualele 
ventilatoare pneumatice fabricate în 
țară pot fi comparate cu cele țnai 
bune realizări similare din țările cu 
industrie minieră dezvoltată, în 
unele cazuri fiind superioare aces
tora.

ing. RÂUL BĂLTAREȚU
șef laborator cercetare S.C.S.M, 

Petroșani
ing. TIBERIU LOY 

cercetător
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Interes pentru ap rovizionarea populației
Noapte tîrzie. A trecut de ora 

2. Vagonul sosit la rampa magaziei 
O.A.D.L.F. din Petroșani era însoțit 
de o ploaie care parcă nu se mai 
termina niciodată.

Lîngă vagon se auziră voci ve
nind din întuneric :

— Vagonul acesta să-l descăr
căm acum. Dimineață ne vor sosi 
altele și nu trebuia să fim aglo
merați : aprovizionarea trebuie să 
fie ritmică și apoi să nu plătim 
nici locație, așa cum n-am plătit 
nici pînă acum. Era vocea unuia 
dintre descărcători care veniseră 
la datorie. Printre muncitori erau 
Dinu loan, Ghicioi Gheorghe, Mo- 
torga Matei și Ciortea Gheor
ghe.

Fără a mai sta pe gînduri, toți 
au pornit la acțiune cu entuziasm. 
Știau că în cîțeva ore se crapă de 
ziuă, iar nedescărcarea vagonului 
le-ar putea cauza unele greutăți. 
De-abia se iviră zorile și vagonul

—Ѳ— - ----------

Ternă de lectorat 
mult apreciată

In lectoratele de cultură genera
lă ale comitetelor de femei expu- 
nerea tinută recent cu titlul „în
floresc regiunile patriei noastre", 
s-a bucurat de aprecierea unanimă 
a cursantelor

La Lupeni, de exemplu, în lec- 
. toratul condus de profesoara 

Surcel Maria, lectorat din care fac 
jăjparte un număr de 50 femei, nu

meroase cursante, printre care Hăn- 
cilă lolanda, Raiff Valeria și Cioată 
Gabriela și-au exprimat bucuria 
de a avea prilejul să-și îmbogă
țească cunoștințele de cultură ge
nerală prin astfel de expuneri in
teresante și atractive audiate in 
cadrul lectoratelor organizate de 
către comitetele femeilor.

MARIA DUMITRESCU
artistă, Teatrul de stat Petroșani

•—•=©- —

Un nou cerc de citit
Л

‘w Din inițiativa deputatei Hanuș 
Florica, membru în comitetul fe
meilor din Vulcan, în blocul S 
pradat vulcănenilor în acest an, a 
luat ființă un nou care de citit.

La prima ședință a cercului de 
citit recent înființat au participat 
un număr de 12 locatare de pe 
scara a 11-a. Printre membrele 
noului cerc de citit se numără 
gospodinele Maier Adela, Mikloș 
Reghina și alte femei.

și scurtarea duratei de stațio- 
a vagonului cu cîteva ore. 
făcu ziuă. Prima mașină ce-și 
apariția purta nr. 25 524. Din 

loan.

era deja descărcat. In acest fel, ei 
au făcut două fapte meritorii: des
cărcarea vagonului înainte de ter
men 
nare

Se 
făcu
ea coborî tovarășul Mariș 
un șofer destoinic care zise :

— Azi vreau să fac două 
porturi, unul pentru Petrila 
tul pentru Lonea. Vom 
morca în spate.

Ceilalți șoferi, 
lărîrea colegului 
mai de care cu 
cat. Mariș loan,
rinică Marin, Drăgan Florea și 
Cîrpu Vasile se numără printre șo
feri harnici care fac numeroase 
curse pentru aprovizionarea maga
zinelor.

A fost o zi obișnuită, ca toate 
celelalte la depozitul O.A.D.L.F-V
Petroșani. Un mănunchi de oameni ' 
muncesc cu hărnicie pentru a con
tribui la o tot mai bună aprovizio
nare e populației cu legume și zar
zavaturi.

trans- 
și 

adăuga
al- 
rs-

ho-despre 
pornit care

auzind 
lor, au 
mașinile la încăr-
Lupu Vasile, Ma-

C. BÂDUȚA
corespondent

Aceste tinere sînt muncitoare în secția depănat a Viscozei 
Lupeni. Numele lor a devenit cunoscut datorită străduinței 
care au dat dovadă in aplicarea inițiativei depănătoarelor 
1000 kg. fire depănate nici un gram rebut".

Iată-le în clișeu pe tinerele Sandu Veronica și Cornoiu Ma
ria — impărtășindu-și reciproc experiența dobîndită în muncă.

de 
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Contractul colectiv
(Urmare din pag. i-a)

odihnă în primul semestru ai anului 
aproape 100 de salariați.

O activitate susținută se depune 
și în domeniul mobilizării angaja- 
ților în formațiile artistice de ama
tori се-și desfășoară activitatea la 
clubul sindicatelor din Petroșani,

expresie a grijii față de om
precum și în domeniul muncii cu 
cartea. Dar cite alte realizări 

mai pot fi amintite. Toate acestea 
oglindesc că contractul colectiv es
te o expresie a grijii față de om, 
față de îmbunătățirea condițiilor 
de muncă ale salariaților.

Metalurgiștli de la U.R.U.M.P. 
sînt hotărîțl să muncească cu for-

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

nu
țe sporite pentru a realiza cu cins
te și la termenul prevăzut fiecare S 
punct din contractul colectiv pe £ 
1983. <

Aspect din Uricaniul de azi: b/ocurl noi, autobuz nou, străzi noi, 
copaci inflorifi...

Un an și o vară.»,
A trecut deja mai mult de un 

an de cînd constructorii șantieru
lui 9 Petroșani lucrează la noua 
centrală termică de ia blocurile 
Livezeni III. Ridicarea clădirii de 
beton, a silozurilor, coșurilor, 
montarea cazonelor și punerea în 
funcțiune provizorie au „mers" 
cumva, pentru că se manifesta in
teres, deoarece venea iarna și noi
le blocuri aveau nevoie de căldu
ră,

iarna însă a plecat, iar acum 
slntem In iunie, plină lună de 
vară. <Su toate acestea, centrala 
termică bivezeni III, nu-i termina* 
tă încă. Mai sînt de șamotat ca
zonele 
ele, de
că de iluminat și drumurile de 
acces la silozurile de cărbune, Izo
lat,iile 
zgură. Volumul de lucru nu ește 
mare, față de tortele șantierului 
9, totul puțind ii executat pînă 
la siîrșitul lunii iunie, asigurînd 
prin aceasta darea In folosință 
definitivă a noii centrale termice.

Dar lucrarea se tărăgănează. 
Probabil că se așteaptă ca aceas
tă lucrare să împlinească... un an 
și o vară ?

s 
și de montat capace la , 
executat instalația electri- J

exterioare și platforma de

PROGRAM DE RADIO
13 iunie

PROGRAMUL I. 7,10 Melodii 
populare, 7,45 Melodii de estradă 
interpretate la 
presei centrale, 
10,00

pian, 8,00 Sumarul 
9,00 Vreau să știu, 
și arii din operete, 
muzica de estradă...

victorii socialis-

Uverturi
11,31 Pagini din

„Spre noi 
emisiune de cîntece, 12,45

12,Q0 
te" -
Jocuii populare, 14,00 Concert de 
prînz, 15,00 Cîntece și jocuri popu
lare, 16,00 Piese instrumentale și 
vocale de compozitori romîni, 16,15 
Vorbește Moscova, 17,10 Cîntăreți 
romîni- de operă, 18,00 Concert de 
muzică ușoară rbmînească, 18,40 
Muzică din operete, 19,00 Melodii 
populare îndrăgite de ascultători, 
20,55 Cu microfonul în mijlocul 
formațiilor artistice de amatori, 
21,30 Seară de dans cu Horia Șer- 
bănescu și Radu Zaharescu (relua
re), 22,55 Concertul nr. 1 în si 
bemol minor pentru pian și or
chestră de Ceaikovski. PROGRA
MUL II. 10,30 Ansambluri vocale

zdin operete, 11,00 Muzică ușoară,
I 12,05 Muzică populară, 12,30 Mu-

zică din 
tilor" de 
zică ds

opera „Neamul Șoimăreș-
Tudor Jarda, 13,40 Mu- 

estradă, 14,10 Soliști și or
chestre de muzică populară, 15,30
Muzică ușoară, 16,10 Cîntece pio
nierești, 16,54 Din folclorul popoa
relor, 18,33 Buchet de melodii ale 
compozitorilor noștri de muzică 
ușoară, 19,00 Tinerețea ne e dreg», 
20,10 Din repertoriul -interpretUer 
de muzică populară Eugenia Frun
za și Dumitru Farcaș, 21,15 CfntM 
ansamblul de cîntece - și - jocuri. 
„Ciocîrliâ", 22,00 Muzică populară.

——

CINEMATOGRAFE
13 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie!
O călătorie spre centrul pămîntu- 
lui; Al, Sahia > Chiriașul ; LONEA: 
A fost chemată și clasa V-a ; ANI- 
NOASA : Agrafa albă i VULCAN : 
Omul de lîngă tine ; LUPENI : Te
roare în munți; URICANI s Cursa 
de 100 km.
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FOILETON
Au apus vremurile cînd în la

boratoarele sumbre ale secolelor tre
cute, vrăjitori și magi, in căutarea 
pietrei filozofale, încercau să trans
forme metale de tot felul în aur. 
încet, dar sigur, lumina științei a 
pus capăt acestor preocupări ob
scure. Magii, vrăjitorii și vracii 
trăiesc doar în file scrise de mult. 
Stampele care evocă momente din 
acea perioadă a istoriei prezintă 
doar o valoare documentară, fiind 
veritabile piese de muzeu. Tot ast
fel, în prezent, în patria noastră 
socialistă, deprinderea de a căuta 
în bani fericirea e ceva cu totul 
perimată, aparținînd de acele tim
puri cînd escroci de tot soiul, prin 
afaceri tenebroase, exploatînd nai
vitatea sau suferințele unora, își 
asigurau o viață de huzur și des- 
frîu. Astfel stînd lucrurile, pare cu 
totul ciudat și anacronic faptul că 
mai există unii (din fericire foarte 
puținii) care, uitînd de percept ele 
elementare ale eticii societății noas
tre, cu prețul necazurilor altora, 
își satisfac interesele egoiste, 
își creează iluzia falsă a unei 
fericiri. Oare poate fi numită feri
cire ceea ce se clădește pe dis
trugere, pe fals și înșelăciune î 
Nu!

Așa cum am spus, vremurile vră
jitoriei au apus. Totuși mai există 
încă cîte un exemplar din speța 
celpr ca, într-o epocă modernă cu 
mijloace asemenea, își etalează *=- 
lentul în „arta" de a duce în eroa-

VRĂJIT
re. „Laboratorul" său este înzes
trat cu numeroase mijloace de în
șelare, nu atît de obscure ca cele 
ale prea puțin glorioșilor săi pre
decesori, dar la fel de necurate. 
Scopul urmărit nu este producerea 
nemijlocită a aurului, ci cu totul 
altul. Mai bine zis altele, fiind 
vorba de două. Primo: căutarea 
unor căi „eficiente" pentru trans
formarea suferinței și necazurilor 
altora în sursă de venit personal, 
cercetarea acelor domenii care pot 
aduce satisfacții meschine, egoiste, 
chiar dacă ele distrug un cămin 
sau o fericire adevărată. Secundo : 
căutarea acelor căi care să-l absol
ve pe vrăjitorul contemporan în 
cauză de răspunderile care-i revin 
pentru multiplele și variatele ma- 
trapazlîcuri săvîrșite. „Istețul" doc
tor Nicolae Loni își manifestă (din 
păcate de cîțiva ani I) talentul 
prodigios în ambele domenii de 
„cercetare".

E de la sine înțeles că un ast
fel de „laborator" nu poate func
ționa multă vreme în același loc. 
Proprietarul său e nevoit ca din 
timp în timp să-și schimbe domi
ciliul. Astfel, se ajunge ca el să 
„fericească" mereu prin apucăturile 
sale demne de coșurile cuprinzînd 
moravuri învechite și de mult a- 
runcate, oameni noi care să-l con
sidere medic și om, necunoscîn- 
du-i marile, dar de loc onorabilele 
fante. Așa se face că înainte de

O R U L
a apare dr. Nicolae Loni în Valea 
Jiului, a apărut în ziarul „înainte" 
din Craiova un foileton. Așa se 
face că la părăsirea orașului Petro
șani, ca un leit motiv, doctor Nico
lae Loni este însofit de un foile
ton. Ce a făcut la Craiova cel 
care se vede treaba că ține morțiș 
să fie însoțit într-un colț sau al
tul al țării de cîte o astfel de... 
recomandare I In rezumat ■. a însușit 
un aparat ROntgen, a făcut trafic 
cu medicamente, a simulat operați: 
(la apendicită, de pildă, tăia numai 
pielea, o cosea la loc și, bineîn
țeles, lua banii 1) și alte cîteva tre- 
bușoare de acest gen care au fă
cut din orașul Craiova un loc in
suportabil pentru vrăjitorul de eră 
nouă. E chestie de... gust, pentru 
că altora ie place Craiova l

După aceste lucrușoare ieșite din 
comun, cu ceea ce la alții se chea
mă prestigiu, puțin șifonat, dar 
cu năravurile rămase intacte, vră
jitorul și-a făcut apariția în Valea 
Jiului. „Laboratorul"' a intrat în 
funcțiune...

...Cîte nopți de durere și nesomn 
a provocat familiei muncitorului I. 
nașterea unui copil diform I Oricine 
poate înțelege aceste suferințe, mal 
ales după ce specialiștii au stabilit 
că nu e nimic de făcut pentru li
chidarea malformațiunilor copilului. 
Dacă oricine poate înțelege, cu atît 
mai mult un medic, a cărui nobilă 
misiune îl ține mereu aproape de 

suferințele omenești. Ce a făcut 
doctorul Loni ? Deși nu e de spe
cialitate (parcă în chirurgie e, și 
tot a făcut operații!) „s-a angajat", 
în schimbul unei sume de bani, să 
vindece copilul. Nu a făcut nimic 
(și știa că nu va putea face!), în 
schimb banii i-a încasat. Și nu nu
mai atît I A trezit speranțe în ini
ma unei mame, a făcut-o s-Șf creadă 
(deși știa că spune un neadevăr I) 
în vindecarea copilului. E un fapt 
inuman, incompatibil cu calitatea 
de m.edic, de om. Mijlocul folosit 
face însă parte din „laboratorul" 
doctorului Nicolae Loni „specialist" 
în toate, remarcat de unul din șefii 
săi, care i-a scris pe una din foile 
calificative : „Ar fi bine ca dr. 
Loni să repete facultatea" (vezi 
foiletonul craiovean).

Tot astfel a adus suferințe în 
casa unui miner. Prin promisiuni 
a profitat de naivitatea unai tinere 
femei. (Ce nu poate face dr. Loni: 
dă („din gură") certificate de matu
ritate trimite (bineînțeles, tot „din 
gură"), ia studii superioare persoane 
feminine). De altfel acesta nu este 
unicul caz, pentru că altădată a profi
tat chiar da situația șa de medic 
spre a-și atinge scopuri meschine, 
imorale. A folosit cabinetul său din 
incinta spitalului, unde oamenii ve
neau cu încredere în ajutorul ce-1 
așteptau din partea celui ce poartă 
nobilul titlu de medic, în scopuri 
cu totul îndepărtate de menirea 
ce-1 are.

S-ar mai putea vorbi multe des
pre atitudinile acestui vrăjitor d* 

eră nouă, care prin tertipuri a iz
butit să arunce praf în ochii lumii, 
ba mai mult decît atît a reușit să 
obțină transfer la cerere în orașul 
Arad. Fără Îndoială că acest trans
fer a fost acordat de către unele 
organe ale Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale în lipsă de 
cunoștință, datorită vreuneia din 
„vrăjitoriile" doctorului Nicolae 
Loni. Să considerăm aceasta ca 
fiind o greșeală care poate și tre
buie să fie îndreptată. Un ins care 
de-a lungul anilor s-a comportat 
așa cum s-a comportat doctorul 
Loni, nu poate cere transfer, ci 
este necesar să se ia o măsură 
exemplară de sancționare, așa cum 
de altfel au cerut-o într-o recentă 
ședință cadrele medicale și ’medii 
sanitare din Petroșani printre care 
medicii Emil Lăpădatu, loan Bălan, 
Nicolae Popescu, Romeo Mărășes- 
cu, Mihai Filip, Oscar Martina, Ioan 
Balint, dentiștii Iosif Nagy, Gheor
ghe Anisie și alții, înfierînd în 
cuvîntul lor lipsa de scrupule a 
doctorului Loni, în dorința de a 
apăra nobila profesiune de medic, 
în dorința de a condamna faptele 
incompatibile cu această calitate.

Citind aceste rinduri, veți spune 
că nu e necesar să fii vrăjitor pen
tru a săvîrși astfel de fapte. Aveți 
dreptate, e mai multă neomenie 
decît vrăjitorie. „Vrăjitoria” se ma
nifestă, mai ales, în privința modu
lui în care a reușit doctorul Loni 
ca atiția ani să-și facă mendrele. 
Poate acum se vor lua măsurile 
cuvenite...

V. FULEȘI
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P.B-S.S. Sporește pro duci ia 
industriei alimentare

MOSCOVA 11 (Agerpres).
Industria alimentară a Uniunii 

Sovietice, care dispune de 25 000 
întreprinderi, continuă să se dezvol
te. Anul acesta, de pildă, în ca
drul industriei alimentare produc
ția de carne și produse de carne 
crește cu 400 000 tone, iar produ
sele lactate — cu aproximativ 
900 000 tone.
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Demonstrația minerilor 
din Swaziland

și a operat ares- 
împrăștia pe cei 
care au demons- 
în centrul minier

MBABANE (Swaziland) 11 (A-
gerpres).

Poliția colonialistă a folosit ga
zele lacrimogene 
țări pentru a-i 
2 000 de africani 
trat la 10 iunie
Havelock din protectoratul englez 
Swaziland.

Demonstrația a fost organizată 
în semn de protest împotriva ares
tării a 14 mineri africani acuzați 
de a fi organizatorii grevei declan
șate cu patru săptămîni în urmă 
la mina de azbest din Havelock, 

Greviștii cer măriraa salariilor.
- = ©=-
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Miting comemorativ la Bogota
BOGOTA 11 (Agerpres).
La 8 iunie, studenții de la patru 

universități din capitala Columbiei 
au organizat o demonstrație în me
moria celor 11 studenți care au 
fost uciși în urmă cu 9 ani, atunci 
cînd a fost împrăștiată marea de
monstrație studențească. De atunci 
în ziua de 8 iunie se organizează 
în fiecare an numeroase demons
trații și mitinguri. De data aceasta

însă primarul orașului a interzis 
organizarea unei demonstrații și a 
unui miting.

In ciuda interdicției, studenții, 
purtînd coroane, s-au îndreptat spre 
locul unde au fost uciși tovarășii 
lor. Numeroase detașamente de po
lițiști au barat însă calea studen
ților. Au avut loc ciocniri în urma 
cărora 30 de studenți au fost a- 
restați.
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fn legătură cu asasinarea lui Lambrakis
ATENA 11 (Agerpres).
După cum relatează presa, 

membru al Aeropagului (Tribunalul 
suprem) din Grecia, care cercetează 
împrejurările în care a fost asasi
nat Lambrakis, a 
nului un raport în

un

prezentat guver- 
care constată că

©

In Comitelui special al O. N. U,

As- 
Rho- 
nou, 
cen- 
spe-

din Rhodesia de sud 
populației africane și

transmite 
peste 100

agenția 
de per-

SANTIAGO 
gerpres).

După cum 
Prensa Latina,
sonalități din viața culturală a ora
șului Santiago de Chile, precum și 
Federația studenților Universității 
din Valparaiso au dat publicității 
declarații în care critică proiectul 
de lege guvernamental cu privire 
la intensificarea cenzurii asupra 
presei, proiect care a devenit cu
noscut in prezent sub denumirea 
de „legea căluș".

răspunderea pentru asasinarea lui 
Lambrakis revine autorităților poli
țienești. Guvernul s-a întrunit de 
două ori 
pentru a 
buie sau

în ședințe extraordinare 
stabili dacă raportul tre- 
nu dat publicității.

Declarația
drepturilor poporului kurd

„Comitetului pentru apărarea

BAGDAD 11 (Agerpres).
Ca urmare a reluării operațiuni

lor militare împotriva partizanilor 
kurzi, guvernul irakian a ordonat 
printr-un comunicat difuzat de ra
dio Bagdad tuturor militarilor aflați 
în concediu să se întoarcă de în
dată la unitățile lor.

In același limp, „Comitetul pen-

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

tru apărarea drepturilor poporului 
kurd" a publicat o declarație în 
care subliniază că kurzii nu pot 
decît să respingă ultimatumul gu
vernului d= la Bagdad de a depu
ne armele în decurs da 24 de ore.
Declarația arată că partizanii kurzi 
își vor continua lupta pentru do- 
bîndirea autonomiei în cadrul Ira
kului.

împotriva regimului diemisf
SAIGON 11 (Agerpres).
Agenția Associated Press relatea

ză că în orașul Hue, continuă să 
domnească o situație încordată. 
Trupele diemiste continuă să încon
joare pagoda principală din oraș în 
care se află 300 de preoți budiști, 
dintre care unii au declarat greva 
foamei. La Saigon, relatează agen-

ția, sînt împrăștiate manifeste și 
broșuri ale budiștilor împotriva 
regimului diemist. Numeroși preoți 
budiști au fost arestați de poliție,
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As-Sallal 
a sosit la Damasc

M. A. E. al IL R. S. S. a declarat persona 
non grata un diplomat australian

(Agerpres)
a sosit într-o vizi- 
Damasc, venind de

Republicii

MOSCOVA 11 (Agerpres).
Ministerul Afacerilor Externe al

U.R.S.S. a declarat persona non 
grata pe V. Morrison primul secre
tar al Ambasadei australiene la 
Moscova, pentru că a desfășurat 
o activitate de spionaj.

In legătură cu aceasta Ministe
rul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

protestează pe lingă ambasada Aus
traliei împotriva activității ilegale 
a lui Morrison, care încalcă nor
mele de conduită a membrilor 
unei reprezentanțe diplomatice.

Ministerul speră 
lua măsuri severe 
admite pe viitor 
tivitate nepermisă

că ambasada va 
pentru a nu mai 
o asemenea 
a membrilor

ac
ei.
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Declarația lui P. Valdes
HAVANA 11 (Agerpres).
Apropiatul Congres al Tineretu

lui latino-american, a declarat la 
Havana Patricio Valdes, vicepre
ședinte al F.M.T.D., va demonstra 
solidaritatea popoarelor din Ameri
ca Latină cu Cuba. El va contri
bui, de asemenea, la întărirea prin
cipiilor autodeterminării și neames
tecului în treburile 
tor țări.

Patricio Valdes a 
menea, că acest
va avea Ioc în august 1963 la1 San
tiago (Chile), va permite o mai

intsrne ale al-

arătat, de ase- 
congres, care

bună cunoaștere a situației tinere
tului muncitor, țărănesc și studen
țesc din țările Americii Latine. In 
numeroase țări, a subliniat el, ti
neretul a și început pregătiri ac
tive în vederea congresului. 
F.M.T.D. a hotărît, de asemenea, 
să organizeze la sfirșitul lunii iu
nie o săptămînă a solidarității cu 
Cuba și cu revoluția cubană. Pen
tru pregătirea acestei săptămîni, a 
arătat Valdes s-au creat comite
te în Brazilia, Chile, Columbia, Ita
lia, Franța, și în toate țările so
cialiste. ■■ -
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„Justiția" franchistă pregătește 
o nouă crimă

PARIS 11 (Agerpres).
Ziarul L'Humanite" a relatat în 

numărul său din 10 iunie că din 
Spania fascistă sosesc știri alarman
te. Fasciștii intenționează să co
mită o nouă crimă. Ei intenționea
ză să ducă din nou în fața tribuna
lului militar 
membru al 
munist din 
deca" de

pe Ramon Ormazabal, 
C.C. al Partidului Co- 
Spania, spre a-1 „ju- 
data aceasta pentru

„crime" pe care le-ar fi „săvîrșit" 
în anii războiului civil.

Ramon Ormazabal a fost con
damnat în septembrie anul trecut 
la 22 ani închisoare pentru parti
cipare la organizarea grevelor 
oamenilor muneii în primăvara a- 
nuiui 1962. La 31 mai el a fost 
transferat în secret de frarwhiști 
de Ia închisoarea din Burgos la 
Madrid. De atunci nu se știe ni
mic de soarta sa.

DAMASC 11 
La 10 iunie 

tă oficială la 
la Cairo, președintele
Yemen, mareșalul As-Sallal. După 
cum transmite agenția France Pres- 
se, înainte de a părăsi capitala 
R.A.U., mareșalul Sallal a declarat, 
în cadrul unui interviu acordat zia
rului „Al Ahbar", că „Arabia Sau- 
dită continuă să maseze trupe la 
frontierele Yemenului". Intr-o altă 
declarație făcută la postul de radio 
Cairo, președintele Sallal a subli
niat că „acțiunile agresive ale A- 
rabiei Saudite și emiratului Beihan 
împotriva Yemenului nu au încetat 
niciodată".

LONDRA 11 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

sociated Press, situația din 
desia de sud se va găsi din 
începînd de la 12 iunie, în 
trul dezbaterilor Comitetului
cial al O.N.U. pentru examinarea 
problemei aplicării Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale. Pe 
ordinea de zi se mai află situa
ția din Guiana Britanică și Aden.

Susținînd necesitatea reluării 
dezbaterilor asupra situației din 
Rhodesia de sud, reprezentanții 
mai multor țări, printre care 

U.R.S.S., Siria și Cambodgia au subli
niat gravitatea ei și necesitatea 
rezolvării, cit mai repede cu pu
tință, a problemelor din Africa 
Centrală.

După cum se știe, la Londra 
avut loc recent tratative între 
prezentanții guvernului englez 
Winston Field, primul ministru 
guvernului rasist sud-rhodesian,
cursul cărora Field a pledat pentru 
rămînerea la putere a guvernului 
său, sub paravanul acordării unei 
așa-zise independențe. Colonialiștii 
englezi întreprind tot felul de ma
nevre pentru a tărăgăna rezolva-

pentru 
Butler, 
pentru 
Luînd

au 
re- 
și 
al 
în

rea situației 
în interesul 
cochetează cu reprezentanții guver
nului rasist al lui Field.

In prezent, la Londra se află o 
delegație a partidului african U- 
niunea poporului african Zimbabwe, 
interzis de către guvernul rasist 
pentru vina de a fi cerut modifi
carea actualei constituții rasiste și 
proclamarea independenței. Delega
ția s-a deplasat la Londra 
a duce tratative cu R. A. 
ministrul în guvernul englez 
problemele Africii Centrale,
cuvîntul în cadrul unei conferințe 
de presă, șeful delegației, L. Ta- 
kawira, unul din liderii partidului 
Uniunea poporului african Zimbab
we, a arătat că „în cazul în care 
Anglia nu va ține cont de dorința 
populației africane, situația în țară 
va lua un nou curs. Răbdarea po
pulației africane a ajuns la limită 
— a spus el. Noi nu dorim să re
curgem la forță, dar dacă guver
nul englez nu modifică constitu
ția rasistă și nu acordă independen
ța Rhodesiei de sud, în care pu
terea să aparțină unui guvern a- 
frican, sîntem nevoiți să recurgem 
și la forță".
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Conferința Uniunii Sudaneze 
din Mali

lucră- 
parti- 

partid

BAMAKO 11 (Agerpres).
La Bamako și-a încheiat 

rile Conferința națională a 
dului Uniunea Sudaneză —
de guvernămînt al Republicii Mali. 
Conferința națională a proclamat 
drept principii de bază ale politicii 
externe a republicii: neamestecul 
în treburile interne, respectarea 
suveranității și integrității terito
riale, promovarea neabătută a po
liticii de neaderare, de 
cu toate țările lumii și 
cu statele africane.

Conferința a declarat 
nea Sudaneză este un
voluționar, care a pornit cu ho-

colaborare 
în special

cs. Uniu- 
partid re-

tărîre pe calea luptei împotriva 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui, precum și a sprijinirii necon
diționate a popoarelor africane care 
desfășoară o luptă justă pentru eli
berarea lor.

In rezoluția conferinței se sub
liniază că poporul Republicii Mali . 
a ales pentru țara sa calea socia
listă de dezvoltare și că sprijină 
cu fermitate și necondiționat роіід . 
tica externă și internă a partidi ' 
lui și guvernului, care 
apărarea căii socialiste 
tării, eliberarea totală a 
realizarea unității ei.

urmărește 
a dezvol- 
Africii și
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Elaborarea constituției Federației 
Africii răsăritene

DAR-ES-SALAM 11 (Agerpres).
I.a 9 iunie, la Dar-es-Salam a 

avut loc prima ședință a grupului 
de lucru însărcinat cu elaborarea 
constituției Federației Africii ră
săritene.

In cadrul unei adunări publice 
care a avut loc înainte de înce

perea ședinței, reprezentanții celor 
trei țări au sprijinit ideea acor
dării de ajutor de către viitoarea

federație popoarelor din Republica 
sud-africană, 
în realizarea 
bertate.

După cum
rației Africii

Mozambic și Angola 
aspirațiilor lor de li-

I

ATENA. — 30 de cunoscuți oa
meni de cultură, de știință, fruntași 
ai vieții publice și sportivi din 
Grecia au creat „Mișcarea demo
cratică a tineretului — Grigorios 
Lambrakis". Din această organiza
ție fac parte cunoscutul compo
zitor Theodorakis, artistul Alexan- 
drakis, artista Papaatanasiu, picto
rița Katraki etc. Această organiza
ție își propune să dezvolte 
rea de tineret pentru pace 
mocrație.

LONDRA. — Cu prilejul 
nirii la 6 august, a 18 ani
bombardamentul atomic american 
asupra orașului japonez Hiroșima, 
„Comitetul celor 100", organizație 
britanică care luptă pentru dezar
marea nucleară, a anunțat la 10 
iunie organizarea unui marș pentru 
pace pe ruta Londra—Atena.

LONDRA. — In dimineața zilei 
de 10 iunie, docherii din Southamp
ton au hotărit la un mare miting 
să declare o grevă de 24 de ore. 
Cauza grevei a constituit-o incăl-

mișca- 
și de

împli- 
de la

carea de către antreprenorii portu
lui a acordului privitor la condițiile 
de muncă ale muncitorilor.

TOKIO. — In rezoluția de pro
test a mamelor japoneze, adoptată 
la conferința Asociației pentru a- 
părarea copiilor, care a avut loc 
la Tokio, se spune: „Mamele ja
poneze protestează cu vehemență 
împotriva politicii îndreptate spre 
pregătirea războiului nuclear. Ele 
își exprimă hotărîrea de a nu per
mite intrarea în porturile Japoniei 
a submarinelor atomice ale S.U.A. 
și staționarea avioanelor purtătoa
re ale armei nucleare „F-105", de 
a apăra pacea și fericirea fami
liilor și copiilor lor, de a preîn- 
tîmpina dezlănțuirea unui război 
nuclear îngrozitor".

RANGOON. — Din inițiativa Co
mitetului birman pentru dezarmare 
și pace, în 20 de cartiere ale ora
șului Rangoon au avut loc mitin
guri de protest împotriva proiecta
telor manevre ale S.E.A.T.O. care 
vor începe ia 11 iunie. In rezolu-
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se știe, crearea 
răsăritene din

Fede-
care 

urmează să facă parte Kenya, Tan- 
ganica și Uganda a fost hotărîtă 
de coducătorii celor trei state în 
cadrul recentei lor întîlniri de la 
Nairobi.

țiile adoptate participanții la mitin
guri au cerut desființarea bazelor 
militare, retragerea trupelor și a 
consilierilor militari din Asia de 
sud-est și lichidarea S.E.A.T.O.

PARIS. — Potrivit datelor Insti
tutului național francez de statis
tică, în ultimii opt ani, 1 292 000 de 
muncitori agricoli și mici proprie
tari de pămînt din Franța sau a- 
proximativ o pătrime din numărul 
lor total au părăsit satele. Acesta 
este un rezultat 
de monopolizare 
ducției agricole 
alungare de pe 
țăranilor săraci 
mijlocași.

LONDRA, 
de pregătire 
lui Mondial 
componența
care va pleca în ziua de 
la Moscova. Din delegație 
te 46 de persoane, între 
prezentante ale organizațiilor femi
nine de luptă pentru pace, ale sin
dicatelor și altor organizații din 
întreaga țară. __

direct a politicii 
capitalistă a pro- 
din Franța și de 
pămînturile lor a 
și parțial a celor

— Comitetul englez 
în vederea Congresu- 
al Femeilor a anunțat 

delegației engleze,
21 iunie 
fac par
care re-
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