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La îndemnul șefului 
de brigadă

Abia sunase sirena de 
patru și minerii se 
dreptau în grupuri 
mină. Printre ei se 
și comunistul Gantz

an, șeful uneia dintre 
.ele mai cunoscute bri
găzi de la mina Vulcan. 
Se grăbea să ajungă de- 

reme la locul de mun- 
'v. La ghișeul lămpăriei, 

tov. Gantz se întilni 
cu șeful de schimb Me- 
l'nescu Dumitru

— Noroc bun tovarășe 
Gantz ■— se adresă aces
ta șefului de brigadă.

— Noroc Mitică — răs
punse brigadierul.

Minerii 
lămpile și 
doi spre 
muncă.

De-acum
dăm iest — înfiripă 
cuția șeful de brigadă. 
Lucrăm numai în partea 
vestică... și azi este zi 
de producție mărită

— Nici-o grijă, băieții 
îndepli-

angajamentele 
răspunse-JAeli- 

multă siguranță, 
inginerul Silviu 
locțiitorul șefu-

își 
porniră 

locul

scoaseră 
ami ti

de

cinstea Zilei mi- 
cu. încă 500 tone, 
lucru, sarcina a- 

nu era ușor de

trebuie să 
dis-

noștri știu să-și 
nească 
’uate —
/eseu cu

...Cînd
Beizadea,
lui de sector, a intrat in 
abataj era în jurul orei 
zece. Munca era în toi. 
Șeful de brigadă împreu
nă cu Calotă loan și Sil
vester Dimose lucrau la 
curățirea cărbunelui din 
9Pit, iar vagonetarii Ciu- 
1QrU \v'’-ae Sr GJieor-

.e I. Gheorghe abia bi- 
ruiau cu încărcatul, iă- 
cind crațerul să geamă 
sub povara cărbunelui.

— Noroc și spor la 
muncă — spuse inginerul 
oamenilor din abataj. 
Cum stăm cu angajamen
tul tovarășe Gantz ?

Șeful de brigadă înfip
se ciocanul de abataj in 
cărbune, își șterse sudoa- 
rea de pe frunte șl apro-

piindu-se, răspunse zîm- 
bind :

—Deocamdată avem 
peste plan in jur de 150 
tone. Astăzi cied că vreo 
15 tone tot dăm peste 

preliminat. Nu prea avem 
poziție bună deoare
ce în aripa estică aștep
tăm să se rambleieze.

Lăsindu-j pe ortacii 
Gantz să-și continue 
crul, locțiitorul șefului
sector se îndreptă spre 
alte locuri de muncă. Pe 
drum și-a adus aminte 
că brigada lui Gantz Ște
fan și-a sporit angajamen
tul în 
nerului 
Hotărit 
ceasta
realizat, dar brigada co
munistului Gantz Ștefan 
este una din cele mai 
bune din sectorul III at 
minei Vulcan. Abatajul nr. 
8 din stratul III (orizon
tul 550) unde lucrează a- 
ceastâ brigadă este armat 
ca la carte, cu armătu
rile puse la „linie", cu
rat, totdeauna exemplu 
petfțyu alții. Organizarea 
judicioasă a locului de 
muncă a permis ca bri
gada să realizeze pînă la 
data de 18 iulie 1963 un 
randament de 6,28 to- 
ne/post față de 5,16 cit 
are planificat.

-Ora 14 și 15 minute. 
Dispecerul Grigore Filoi- 
teia înregistrează produc
ția extrasă
; n, > -a 1. ia
abatajul lui
șit în schimbul I 
tone mai mult decît 
planiiicat. Așadar 
de
lost rodnică.
munistului Gantz 
respectat cuvîntul dat.

Serviciul contabilității 
de la Preparația Petrila 
a încheiat bilanțul activi
tății economice a colecti
vului acestei unități pe 
primul semestru al anului 
1963. Cifra de 220 000 
la capitolul economii 
notă că preparatorii 
trileni și-au respectat
gajamentul cu privire la 
reducerea prețului de cost.

O dată cu încheierea 
bilaKiului semestrial se 
pot trage anumite conclu
zii asupra felului cum 
au lucrat preparatorii din 
Petrila. Cifrele vorbesc de 
la sine. 47 000 Iei econo
mii la combustibil, 89 000 
lei economii la materiale 
auxiliare, 199 000 lei e- 
conomii la cheltuieli de 
secție etc.

In același timp produc
ția netă 
depășită

planificată a fost 
cu 2,9 la sută,

iar producția la cărbuni 
spălați a fost realizată în 
proporție de 102,9 la sută, 
și la brichete în propor
ție de 102,5 la sută. A- 
cest-3 cifre reflectă muu« 
ca bine organizată a pre
paratorilor. Întrecerea so
cialistă organizată aici, 
avînd la bază calitatea 
produselor, și-a spus cu- 
vîntul. Cenușa cărbunilor 
energetici spălați special 
a fost redusă cu 0,3 
puncte, umiditatea cu 0,2 
puncte, iar coeziunea bri
chetelor a fost îmbună
tățită cu 0,4 puncte. La 
obținerea acestor rezulta
te un aport deosebit l-au 
adus schimburile conduse 
de maiștrii Filimon Iosif 
I, Onea Aurel de la spă
lătorie precum și munci
torii de la brichetaj con
duși de maiștrii Molnar 
Ilie și Maior Iosif.

Unul din blocurile cartierului Viscoza III Lupeni, blocul 28. ;
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A. ALBESCU
Vulcan

Cu angajamentele reînnoite
In urma realizării anga

jamentelor luate în în
trecerea socialistă pe anul 
1963, colectivul prepara- 
ției Petrila a trecut recent la 
reînnoirea lor. Astfel, în 
cinstea Zilei minerului și 
a zilei de 23 
August, colecti

vul de aici și-a 
propus să îmbu
nătățească în 
continuare calita
tea cărbunilor 
preparați. El 
propus să 
ducă cenușa 
die în
buni cu 0,6 punc
te, umiditatea cu 
0,6 puncte, 
coeziunea 
telor va 
bunătățită 
puncte.

De asemenea, 
noile angajamen
te prevăd depă
șirea planului a- 
nual de bri-

cu șt 
la

12 000 tone 
de economii 
cost în valoare
Iei.

chete 
realizarea 
pr ețul de 
de 365 000
ECOBESCU GHEORGHE 

tehnician preparația
Petrila

Lin tînăr se apropie de strung 
și rămase tăcut pînă ce muncito
rul Blag opri o clipă mandrina ca 
să măsoare diametrul piesei.

— Am venit, tovarășe.
— Imediat. Două minute șf gata 

piesa...
Intr-adevăr, după cîteva minute, 

tînărul Nagy Tiberiu 
cuvintele tovarășului 
tarul organizației de

electromecanic. Tînărul 
primea îndrumări asupra 

avea de făcut pentru a fi 
rîndurile candidaților de

:esa^===

La depozitul de lemn al minei Lupeni

asculta atent 
Blag, secxe- 
bază din a-

Bpigăzi fruntașe in muncă
și-a 
re- 

me; 
căr-

iar 
briche- 
fi îm- 
cu 0,5

activitatea lor succese

cu hărnicie, brigăzile 
tov. £.eak Vasile, Dru-

In primul semestru din acest an, 
muncitorii de la depozitul de ma
terial lemnos al minei Lupeni au 
.obținut în 
de se?m®-

Luerîna 
conduse de
gu Mihai, Drăgoi Aurel, <2pbeșt,gp;1 
Francisc, Marcu Iancu, Cocoșatu 
Tudor, Anuțoiu Ilie și Vizitiu Mi
hai și-au depășit lunar sarcinile 
de plan cu 5—8 la sută, aprovi- 
zionînd astfel în mod corespunză
tor sectoarele subterane cu che
restea și lemn.

Tot în această perioadă, în ca
drul depozitului de material lem-

nos de la 
dențiat la 
stivuire, soltare și dimensionare a 
niațerialelor muncitoarele Andrușek 
Angela, Polușka Nicoleta, 
Elisabeta, Moldovan 
lariștii Gîrdă loan, 
luturuga Nicolae și 
tori’i Șfethzin Nicolae, 
mion, Bucur Sabin.

mina Lupeni s-au evi- 
lucrările de descărcare,

Simon
Maria, circu- 
Blaga Petru, 

supraveghe- 
Drăghici Si-

Cu mijloace 
ppoppii

Brigada comunistului Șchneider Francisc din sectorul III al minei Aninoasa obține lună de lună noi 
succese în întrecerea pentru cărbune mai muit și de calitate. In perioada care s-a scurs din luna aceasta, 
ortacii lui Șchneider Francisc au extras aproape 300 tone cărbune peste plan.

IN CLIȘEU: O parte dintre ortacii brigăzii lui Șchneider Francisc, înainte de intrarea în mină.

nu puteau fi satis- 
pe deplin de către 
la depozitul de ma- 
din cauza randa- 

al circularului, 
sprijinul mine- 

cu cantități su-

proprii un 
atașat lingă

50 la sută 
reduce efortul

executat cu 
cărucior mo- 
circular spo- 
randamentul 

fizic al 
re-

La mina Lupeni, cerințele sporite 
de „jumătăți" 
tăcute uneori 
muncitorii de 
terial lemnos
mentului scăzut 
Pentru a veni în 
rilor din abataje 
ficiente de lemn jumătăți, un grup
de ~ muncitori, ■ avînd în frunte pe 
tov. Wilverth Emil, șeful depozitu
lui, au conceput și 
mijloace 
bil care 
rește cu 
acestuia,
muncitorilor și elimină complet 
buturile.

Această măsură se bucură 
aprecierea minerilor care lucrează 
în subteran, deoarece le asigură 
cantități suficiente de lemn — ju
mătăți pentru abataje.

telierul 
muncitor 
ceea ce > 
primit în 
partid.

— E unul dintre cei mai buni 
muncitori tineri din sectorul nos
tru, spuse tovarășul Blag, după ce 
fierarul Nagy plecă spre locul său 
de muncă. A venit astăzi pentru 
că de mîine eu plec în concediu 
de odihnă și el vrea să-și strîngă 

I recomandările, să-și întocmească 
cererea de primire, autobiografia. 
De altfel, este o dorință pe care 
o nutresc mulți dintre muncitorii 
sectorului electromecanic.

Intr-aclevăr, 
j tre muncitorii 
| mecanic al minei 

alături de comuniști 
rînduri

. tei 
rea 
țin 
de 
zi
generală a organizației de bază în 
cadrul căreia comuniștii au apro
bat cererile de primire în rîndul 
membrilor de partid a lăcătușului 
Mateescu Constantin și strungaru
lui Rădoi Vaier, 
amîndoi harnici 
guincioși 
despre 
sector 
faptul 
ducție, 
mele rînduri ale întrecerii, 
reușit să termine școala medie de 
cultură generală. Munca și învă
țătura — iată preocupările princi
pale ale multor tineri din sector, 
preocupări pe care comuniștii țin 
să le cultive, să le dezvolte.

Membrii de partid din s retor a- 
cordă un sprijin de zi c ’ ce
lor care nutresc dorința ’tă
de a intra în organizația ',

ajută să muncească bi

cei mai buni din- 
sectorului electro- 

Aninoasa sînt 
în primele

sprijinirea lup- 
pențru extind 3- 
în subteran. Și

îi

pentru
minerilor, 
mecanizării 

să fie alături și în organizația
partid. Ca dovadă, numai cu o 
înainte avusese loc . adunarea

Amîndoi tineri, 
în muncă și sîr- 

la învățătură. Vorbind 
acești tineri, comuniștii din 
i-au apreciat

că paralel cu munca în pro- 
unde au fost mereu în pri- 

ei au

mult pentru

I. BRANEA

(Continuare in pag. 3-a) -ț

Cursuri de ridicare a calificării
Nu de mult, în ca

drul cooperativei meș
teșugărești „Jiul" din 
orașul Petroșani au 
fost deschise 4 cursuri 
de ridicare a califi
cării profesionale pen
tru următoarele me
serii : croitorie băr
bați, croitorie femei.

cizmărie și coafură.
Tematica cursurilor 

cuprinde lecții teore
tice și practice pri
vind : tehnologia me
seriei, desen tehnic, 
calitatea lucrărilor etc.

Aceste cursuri, cu 
durata de 3 luni, sînt 
frecventate de un nu-.

măr de 50 de tineri 
cooperatori.

Lectorii cursurilor 
au fost selecționați 
din rîndul celor mai 
buni maiștri și telu 
nicieni.

C. IOAN 
corespondent
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Pentru extinderea 
experienței înaintate 

în minerit

Cum s-au realizat Ml in. pc lună înaintare 
I in galerie la mina Vulcan
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După cum se știe, la sectorul VUI investiții de 
la mina Vulcan s-a organizat o Înaintare rapidă, 
cu scopul de a se spori viteza de avansare la lu
crările de deschidere șl pregătire. Scopul urmărit 
a fost atins. Brigada complexă „6 August", căreia 
conducerea minei și a sectorului i-au Încredințat 
sarcina de a săpa 300 m. de galerie pc lună, a de
pășit cu mult plafonul vitezei de lucru fixat in an
gajamentul sectorului. Organizîndu-și munca Ia un 
nivel superior, folosind intens mecanizarea la per
forare, la Încărcarea sterilului și la transport, pri
mind în permanență asistență tehnică calificată și 
ghidindu-se după experiența minerilor de Ia Dllja 
în domeniul organizării înaintărilor rapide, harni
cii mineri din brigada complexă „6 August" au reu-

Pricepere și chibzuință

șlt să realizeze in perioada 10 iunie — 10 iulie 
<L c. o avansare lunară de 341 m. in galerie săpată 
cu profil de 8 m.p.

Mai mulți mineri și cadre tehnico-inginerești din 
sectorul VIII Vulcan, care au contribuit direct la 
realizarea acestui nou record la săparea galeriilor 
în piatră, au scris ziarului despre felul cum au 
muncit. Publicăm in pagina tehnică de față aspec
tele relatate de aceștia privind tehnologia de lu
cru folosită și felul de organizare a muncii — cu 
scopul de a face cunoscută colectivelor de muncă 
din sectoarele de investiții ale minelor din Valea 
Jiului experiența minerilor de la Vulcan in dome
niul înaintărilor rapide, ca această experiență să 
capete o largă extindere.
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in organizarea muncii

Asistență tehnică permanentă 
la locul de muncă

lonașcu loan,
șeful schimbului II:

Vreau să arăt 
că respectarea 
timpului prevăzut 
pentru efectuarea 
unui ciclu de să
pare este hotărî - 
toare pentru obți
nerea unei viteze 
mari de avansare. 
In ciclograma du
pă care a lucrat 
brigada noastră s-a

prevăzut ca un ciclu de săpare de 
1,5 m.l. să fie realizat în 3 ore. 
Printr-o bună organizare a lucru
lui și prin suprapunerea la maxi
mum posibil a operațiunilor de 
perforare și încărcare, ca și prin 
eliminarea timpilor morți, schimbul 
pe care 1-atn condus a reușit să 
realizeze timpul cel mai scurt pe 
un ciclu. Ciclul a fost realizat în 
130 de minute, timp în care s-au 
încărcat 24 vagoneți cu steril, s-au 
perforat 17 găuri de 1,8 m. lungi
me, s-a ridicat o armătură și s-a 
bandajat, s-au montat 3,5 m. de li
nie provizorie, s-a pușcat și aeri
sit locul de muncă, prepum și alte 
operații ajutătoare necesare reali
zării ciclului oa: montarea maca- 
zului-placă, montarea țevilor de 
aer comprimat și a tuburilor de 
aeraj etc.

Punînd accent pe acești factori 
organizatorici, și schimbul condus 
de tov. Vass Martin a reușit să 
realizeze un ciclu în 135 de minu
te. Schimbul condus de mine și 
cel condus de tov. Vass au reușit 
să scurteze timpul de încărcare

Despre

Organiz •» > -
nei înaint a- 
pide nu st 
concepe fără un 
plan de măsuri 
tehnico-organiza- 
torice. Acest
plan trebuie să 
prevadă în pri
mul rînd toate 
pregătirile nece

sare la locul de muncă. Etapele
pregătirilor făcute la mina Vulcan
pentru organizarea înaintării rapide
au fost următoarele: Etapa I-a 
S-a v un studiu de ansamblu 
î’ * jea pus accentul pe pro

s' țptecutării acestei lucrări, 
loc de condițiile topo-geo- 

• . e destinația ei respectînd
totoua, prevederile din sistema
tizare; proiectarea unui sistem de 
susținere provizoriu care să asigure 
condițiile tehnice de execuție pre- 
conizîndu-se armături metalice tip 
TH speciale pentru profilul tipizat 
GSB. 2 (armături relativ ușoare și 
simplu de montat); găsirea unor 
soluții peptru îmbunătățirea și 
transportul de energie pneumatică 
și electrică la locul de muncă; stu
dierea procurării și dotării locului 
de muncă cu utilaje și scule pentru 
a da randamentul cel mai optim; 
proiectarea și apoi executarea unor 
căi de acces pe care să se facă 
aprovizionarea cu materiale fără

pînă la 70 de minute, iar timpul 
de perforare pînă la 35 de minute 
pe ciclu față de timpul de încăr
care de 105 minute și de perforare 
de 100 minute cît prevedea ciclo- 
grama de lucru.

Vass Martin,
șeful schimbului I :

Timpul necesar 
încărcării sterilu
lui este cel mai 
mare timp prevă
zut în ciclogramă. 
Brigada a lucrat 
după o aiclograraă 
care prevedea ca 
un ciclu de îna
intare în galerie 

să fie executat în 
trei ore. Din a-

ceste trei ore, 165 de minute erau 
prevăzute pentru încărcarea steri
lului cu mașina de încărcat, trans
portarea vagoneților încărcati pînă 
la macazul-placă și aducerea vago- 
netelor goale lîngă mașina de în
cărcat. Intr-un ciclu se încărcau 
23—32 de vagonete. Cum am res
pectat timpul de încărcare planifi
cat ? Nh.i a fost ușor, mai ales a- 
tunci cînd se cereau încărcate 30 
d» vagdnete. Am pus în aplicare 
experiența mea de 10 ani la în
cărcarea sterilului cu mașina de 
încărcat cu cupă, am păstrat o 
distantă de cel mult 8—10 m. în
tre frontul de lucru și macazul- 
placă și astfel am reușit să res
pect timpul de încărcare prescris 
în ciclogramă și ehiar să îl scurtez 
în unele cazuri pînă la 70 de mi
nute.

Dan Constantin, 
miner, șeful schimbului 

de perforatori :
Perforarea gău

rilor de pușcare 
a ocupat locul al 
doilea ca timp 
prevăzut în ciclo
gramă. Am avut 
create toate con
dițiile pentru a 
executa la timp a- 
ceastă operație. 
Am fost dotați cu 
perforatoare si

burghie în număr suficient. O 
parte din burghie au fost armate 
cu plăcuțe dure V.K.-15. Aerul 
comprimat avea la ort 6 atmosfe
re presiune, iar aerajul era cores
punzător. Toți muncitorii din bri
gadă am fost dotați cu măști spe
ciale contra prafului, iar în tim
pul șutului locul de muncă era 
stropit cu apă pentru eliminarea 
prafului.

In majoritatea cazurilor am lu
crat prin suprapunerea perforării 
cu încărcarea. In timp ce se în
cărca, eu cu echipa mea de trei 
oameni perforam 7—8 găuri de pe 
roca pușcată. După încărcarea pie
trei, lucram cu 4 perforatoare la 
restul de găuri de la vatră. La un 
ciclu perforam 17—18 și chiar 22 
de găuri — după cum era tăria 
rocii. Prin „etajarea" perforării și 
încărcării și reducerea timpilor 
morti am reușit să perforez tot 
ortul în numai 30 de minute, r»» 
lizînd un tirnn J-

De la bun în
ceput se știa că 
pentru a-și înde
plini sarcina pri
mită, pentru a 
realiza o lucrare 
de calitate în con
dițiile respectării 
normelor tehnice 
de execuție și a 
normelor de teh
nica securității,

brigada ,,6 August" se cerea spri
jinită mai cu seamă printr-o asis
tentă tehnică permanentă. Am fost 
repartizat, împreună cu maiștrii 
mineri Dudui Nicolae și Vasiliu 
Costache, la lucrarea încredințată 
acestei brigăzi. Ne revenea sarci
na principală de a dirija desfășu
rarea operațiunilor de lucru în așa 
fel îneît să se realizeze ritmic 
ciclurile în timpul de 3 ore pre
văzut în ciclogramă. Pentru a- 
ceasta, noi maiștrii, am repartizat 

i la front muncitorii potrivit califi- 
tcării fiecăruia și i-am îndrumat să 
execute fiecare numai operațiunea 
care îi revenea în timpul prevăzut 
>pentru realizarea ciclului. In ur
ma indicațiilor date de maiștri, s-a 
ajuns ca durata ciclului să fie cea 
prevăzută în ciclogramă, ba chiar 
s-a ajuns să se scurteze durata 
realizîndu-se un ciclu în numai 
două ore și 10—15 minute.

Pentru a spori viteza de înain
tare, ne-am orientat spre mărirea 
lungimii găurilor de mină de la 
1,5 m. la 1,7-—1,8 m. Am studiat 
împreună cu conducerea sectoru
lui această posibilitate și am pus-o 
în aplicare. Noi, maiștrii, am in
dicat minerilor să întrebuințeze o 
schemă de pușcare cu sîmbure în 
pană cu 2,4 și chiar cu 6 găuri. 
Cînd am întîlnit roci mai dure, 
s-a recomandat plasarea în front 
și a unor găuri suplimentare pen
tru ajutarea găurilor de profilare. 
Coeficientul de rupere a ajuns în 
acest fel să fie mare, în unele 

cazuri ajungînd la peste 90 la 
sută. Rezultatul: obținerea 
viteze de e>"

concentreze atenția asupra calității 
lucrării, adică respectarea parame
trilor galeriei : profilul prescris, 
direcția și panta. De fiecare dată, 
la începerea perforării, cit și la 
fixarea armăturilor, am controlat 
direcția, iar la cea mai neînsem
nată deviere am luat măsuri pen
tru reîncadrarea galeriei în pre
vederile din proiect. La fel, cînd 
se monta linia ferată, am contro
lat felul cum se păstrează panta 
prescrisă. De altfel, din trei în trei 
zile, topograful sectorului a făcut 
măsurători la locul de muncă ve- 
rificînd exactitatea parametrilor ga
leriei.

Maiștrilor mineri le-a revenit 
totodată și atribuția de a coordonk 
și munca echipelor de lăcătuși și 
electricieni spre a-și realiza sar
cinile la timp. Pentru aprovizio
narea locului de muncă cu armă
turi metalice, panouri de cale fe
rată, șine, bandaje, scule etc. am 
folosit o echipă de regie. Prin a- 
sistența tehnică acordată în per
manență de maiștri la locul de 
muncă, brigada nu a dus nicioda
tă lipsă de goale sau de mate
riale. Atunci cînd o serie de pro
bleme ne-au depășit, am cerut 
sprijinul conducerii sectorului și 
al exploatării. De exemplu, la un 
moment dat, galeria ajungînd la 
180 m. lungime era necesar încă 
un ventilator pentru a se păstra 
regimul de ventilație prevăzut. La 
cererea maiștrilor, conducerea sec
torului a procurat ventilatorul ne
cesar, astfel că acesta a fost mon
tat și a intrat la timp în func
țiune. Sau cum a fost cazul cu 
bandajele. Acestea se terminaseră, 
iar sectorul nu avea altele. Atunei 
am cerut sprijinul conducerii ex 
pldBtării. Personal tov. Cotoț Iosif 
șeful exploatării, a intervenit pen
tru ca brigada să fie aprovizionată 
cu cantitatea necesară de ban
daje. Iată de ce afirm cu certitu
dine că suceesul la înaintări ra
pide depinde în mare măsură de 
•v"'-' lală și conștiin-

nersnnahil teh-

.u^vAN DUMITRU, 
șeful sectorului de investiții 

E. M. Vulcan

să se deranjeze transportul la lo
cul de muncă (aprovizionarea cu 
vagonete goale și evacuarea steri
lului din lucrarea propriuzisă); pro
iectarea aerajului, care să se facă 
in condițiile înaintării rapide; pro
iectarea transportului la locul de 
muncă.

Etapa Il-a. S-au pus în practică 
măsurile prevăzute în planul de 
măsuri tehnico-organizatorice șl 
anume: s-a executat parțial din 
metrajul lucrării, pentru ca mai 
tîrziu pregătirile pentru organiza
rea lucrării și în special trans

portul materialelor și utilajelor să 
fie independente de circuitul minei, 
pentru a nu deranja transportul pe 
rețeaua principală a minei; s-a fă
cut comandă la U.R.U.M.P. pentru 
executarea unui număr de 300 buc. 
armături metalice cu profil TH- 
speciale; s-a făcut o planificare a- 
mănunțită la toate materialele de 
masă și mărunte necesare lucrării 
și s-a urmărit permanent procura
rea lor; după procurarea și apro
vizionarea cu toate aceste mate
riale, s-au transportat și depozitat 
în circuitul puțului 8, orizontul 480, 
pentru ca astfel brigada să se a- 
provizioneze la locul de muncă de 
la o distantă relativ scurtă; s-au 
executat reparații capitale la cele 
două mașini de încărcat tip EPM-1

.... 'tw&fâs&E
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Ciclograma de lucru pe 4 schimburi.

ea sectorului nos- 
..u, s-a montat o rețea de con
ductă cu diametrul de 125 mm. de 
la compresorul de rezervă tip Re
șița de 45 mc/minut pînă la locul 
de muncă, pentru a da energie 
pneumatică Ia front de 6 atmos
fere creind astfel posibilitatea ca 
surplusul de aer comprimat să 
fie debitat în rețeaua minei; s-au 
executat o serie de confecții pen
tru organizarea înaintării rapide ca : 
panouri de cale ferată, macaz pla
că (2 buc, unul în funcție și unul 
în rezervă), piese de schimb pentru 
mașinile de încărcat, burghie pentru 
perforat în steril (de 2 lungimi și 
două feluri de flori), scoabe dis- 
tanțiere pentru montarea armături
lor etc.

Tot în cadrul măsurilor din e- 
tapa a Il-a se numără alimentarea 
cu energie electrică prin montarea 
unui cablu cauciucat de 3x34 mmp. 
de la stația trafo puțul 8 pînă 
la frontul de lucru; alimentarea 
frontului cu apă potabilă prin mon
tarea unei conducte de 1 țol. De 
asemenea, s-a montat un transfor
mator în galerie pentru asigurarea 
iluminatului atît la front cît și pe 
restul galeriei; s-a amenajat special 
o porțiune de galerie deja execu
tată în vederea executării trans
portului și manevrei în condiții op
time; s-a amenajat un depozit sub
teran pentru depozitarea materia
lelor mărunte în apropierea locului 
de muncă; brigada a fost dotată cu 
15 perforatoare tip CP-19 
și 15 buc. ciocane de abataj astfel 
ca o serie să fie în funcție, o serie 
In r«servă și o serie la revizie și

reparat; brigada a iost uoiaia cu 
două mașini de încărcat tip EPM-1, 
reparate capital, cu trei ventila
toare tip Prohotka, cu pulveriza- 
toar_, cu echipament de protecție 
(măști de praf și ochelari de pro
tecție); a fost dotată, de asemenea, cu 
o locomotivă LAM 8 pentru trans
port și manevră la front și o lo
comotivă cu trolay pentru trans
portul și evacuarea sterilului la 
punctul de haldare; s-a montat un 
telefon care urmărea frontul și 
avea legătură cu centrala subte
rană și de suprafață pentru a se 
interveni și lua măsuri operative 
în orice moment.

Paralel cu aceste măsuri a fost 
formată brigada complexă ținîndu- 
se cont ca în componenta ei _ă se 
selecționeze mineri care știu să 
lucreze cu mașinile de încărcat. 
S-au făcut cronometrări în două e- 
tape, pe baza cărora s-a întocmit 
ciclograma pentru organizarea lu
crului la front.

Prin traducerea în viată a măsu
rilor tehnico-organizatorice arătate 
mai sus, printr-o urmărire continuă 
și minuțioasă a desfășurării pro
cesului de Jucru, prin ajutorul șl 
îndrumările date de comitetul de 
partid și conducerea exploatării, 
s-a reușit să se atingă viteza de 
avansare de 341 m.l. pe lună, un 
randament de 4,7 mc/post, o avan
sare medie zilnică de 12,65 m.l. 
fără nici un accident.

in baza experienței cîștigate vom 
mai organiza și alte lucrări de 
înaintare rapidă. Intenționăm să 
organizăm o betonare rapidă pentru 
a obține tot cifre record.
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Decizia nr. 721 a Sfatului popular regional Hunedoara stabilește 
norme de conviețuire între locatarii blocurilor cu multe apartamente.

In cartierul 7 Noiembrie din Pelrila, această decizie a fost adusă 
la cunoștința locatarilor de către comitetele de blocuri, cu sprijinul gru
pelor de partid.

IN CLIȘEU: Un 
Găină Petru urmăresc

grup de locatari adunați în jurul tovarășului 
cu atenție prevederile deciziei nr. 721.

o
O ANTENĂ BUCLUCAȘĂ

f

Am primit un apartament la Lu
peni, în blocul F. După ce ne-am 
aranjat în noua locuință urma să 
montez antena de radio.

I-ani rugat pe toți locatarii de 
deasupra mea, pină la ultimul etaj, 
să-mi îngăduie intrarea în aparta
mentele lor, deoarece cu sistemul 
de antenă colectivă, montarea se 
face trecînd din apartament în a- 
partament pînă pe acoperiș, unde 
sînt instalați suporții antenelor co
lective.

In sfîrșit, a doua zi mi-am fă
cut apariția pe acoperișul blocului 
cu doi specialiști și cu toate cele 
trebuitoare. Fără zăbavă ne-am a- 
pucat de lucru. Am întins sîrma în
tre cei doi suporți, iar apoi ara co- 
borît tustrei la mine în apartament, 
de unde am început să introducem 
sîrma izolată, de jos în sus (așa am 
auzit că au procedat și alții).

Terminînd la mine, am ajuns la 
vecinul de deasupra mea; 
am condus si r •>>nă la 
de la etajul T 
făcut-o și în 
jul IV.

reastra mea. Desigur, acest procedeu 
nu e recomandabil, ținînd cont 
de estetica exterioară a blocului. 
Dar ce era să fac ? Să nu ascult 
aparatul de radio pentru că 
torii n-au făcut lucrurile ca 
Doar n-am să aștept pînă 
fundă de la sine tubul ?

Eu m-am „descurcat" într-un fel, 
dar nu știu ce vor face colocatarii 
blocului. Vor „spînzura" și ei 
mele de antenă peste fațada 
cului, în ciuda esteticii, ori 
lipsi de audițiile de radio 1

Tovarășii din conducerea 
rului 7 construcții Lupeni,
precis cei de pe lotul I, ar fi în 
măsură să ne sugereze o soluție (și 
chiar să ne ajute) pentru ca antena 
colectivă să o putem folosi în scopul 
pentru care a fost montată.

instala- 
lumea ? 
se des-

se

sîr- 
blo-
vor

șantie- 
și mai

NICU POPA 
tehnician — Lupeni

de aici 
vecinul

vecinii pe care i-am deranjat după 
care nri-am strîns sîrma de antenă 
pe unde încăpusem s-o montez. 
M-am urcat iar pe acoperiș și am 
lipit cablul coboritor de antenă. 
Apoi am aruncat sîrma pînă la fe-
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Agitatorii — mobilizatorii și îosufle(itorîî 
colectivului sectorului

• o

de 
am

Agitatorii constituie un sprijin 
prețios în activitatea organizației 
noastre de bază în mobilizarea co
lectivului sectorului la obținerea 
unor realizări tot mai mari în spo
rirea producției și a productivită
ții muncii. Biroul organizației noas
tre de bază acordă o deosebită 
atenție instruirii agitatorilor. A- 
tunci cînd avem în față o proble
mă de rezolvat, noi instruim ime
diat agitatorii.

Instruirea agitatorilor se face în 
fiecare lună fie de către secreta
rul organizației de bază, fie 
locțiitorul său. De asemenea,
considerat necesar ca atunci cînd 
instruirea are o temă tehnico-eco- 
nomică, ea să fie făcută de către 
un inginer membru de partid. In 
luna trecută, de pildă, instruirea 
agitatorilor cu sarcinile ce le re
vin în privința respectării N.T.S. 
și îmbunătățirii protecției muncii 
a fost făcută de tov. ing. Ișvănuț 
loan, locțiitorul șefului de sector.

Iată un exemplu. Deși inițiativa 
„Nici un vagonet de cărbune șters 
pentru șist vizibil" a pornit din ca
drul 
luni 
găzi 
nită 
făcut ca în luna martie, de pildă, 
sectorul nostru să fie penalizat cu 
40 vagonete de cărbune.

Față de această situație, biroul 
organizației de bază a trecut, îm
preună cu conducerea sectorului 
și comitetul secției sindicale, la 
luarea unor măsuri care să ducă 
ia îmbunătățirea calității cărbune
lui. Astfel, la începutul lunii a- 
prilie, agitatorii organizației de 
bază și tovarășii din activul fără 
de partid au fost instruiți în le
gătură cu felul cum să 
brigăzile de mineri la 
rea continuă a calității 
la alegerea cu grijă, la 
de muncă, a șistului din cărbune. 
Instruirea a fost făcută de către 
tov. Nan Traian, secretarul orga
nizației de bază. La această in
struire au fost invitați și maiștrii 
și tehnicienii din cadrul sectoru
lui. Instruirea, cu care prilej au 
fost criticate brigăzile și muncito-

NOTĂ: ÎNCĂ O...
ultimele luni tovarășii din 

" M.M. au făcut un 
■■'or ter-

va fi gata lucrarea, spuneau con
structorii în primele zile ale lunii 
iunie. A trecut termenul, însă lu
crarea nu s-a sfîrșit.

Acum, sigur... la 31 iulie, este 
o altă nouă promisiune a tovară-

Spre înaltul titlu de membru
(Urmare din pag. l-a)

vină oameni culți, cu orizonturi 
largi. Constituie o chestiune de o- 
noare pentru fiecare membru de 
partid, ca toți cei care lucrează în 
jurul lor să muncească spornic, 
disciplinat, să învețe, iar pe cei 
mai buni dintre ei să-i formeze 
pentru a intra în rîndurile comu
niștilor. Lăcătușul Puncs losif, bu
năoară, s-a ocupat de creșterea și 
educarea lui Enescu Grigore; bă- 
trînul maistru Suhan Francisc de 
la funicular -— de tînărul munci
tor Bogdan Gheorghe; șeful de e- 
chipă Jurca Octavian — de lăcă
tușul Contoiu loan; muncitoarea 
Curta Maria — de tînăra Fodor 
Eugenia și fiecare dintre aceștia 
au devenit, cu sprijinul comuniș
tilor, nu 
te, ci și 
partid.

Biroul,
Teofil, 

de bază, 
pe atragerea tuturor 
la muncă susținută,

rea și educarea muncitorilor. In 
același timp, organizația U.T.M. 
desfășoară, sub îndrumarea orga
nizației de bază, acțiuni educative 
cu tinerii, acordă o atenție deose
bită ridicării calificării lor. 
vul fără de partid participă 
munca politică desfășurată 
ganizația de bază, sprijină 
nile pentru îmbunătățirea 
lucrărilor, pentru repararea
a utilajelor miniere. Această preo
cupare a dus nu numai la îndepli
nirea sarcinilor de producție ce 
stau în fața colectivului sectoru
lui, ci și la întărirea numerică a 
organizației de partid, la 
rolului ei de conducător 
luptei colectivului pentru 
rea sarcinilor economice 
de partid.

Astfel. în perioada care a tre- - 
cut de la ultimele alegeri, această 
organizație de bază a primit 9 
candidați și 16 noi membri de 
partid — toți muncitori evidential 
în producție. îmbunătățirea mun
cii de primire în această organi
zație de bază se datoreșțe și fap
tului că biroul ține o evidență

Acti- 
la 

de or- 
acțiu- 

calității 
la timp

creșterea 
politic al 
înfăptui- 

elaborate

numai muncitori de frun- 
membri sau candidați de

Blag 
ției 
cent

- - tilgr

în frunte cu 
secretarul 
a pus un

tovarășul 
organiza
toare ac- 
comuniș- 
pe bază

de sarcini concrete, pentru crește-

sectorului nostru, cu cîteva 
în urmă, mai erau unele bri- 
care nu dădeau atenția cuve- 
calitfitii cărbunelui, fapt ce a

mobilizeze 
îmbunătăți- 
producției, 
fiecare loc

PROMIS/UNE
șilor de la I.C.M.M. Dar la mon
tarea liniilor 
caralei portal
a transportul

• a-.'. nici o

de circulație a ma- 
lucrul merge încet, 
pămîntului nu lu- 
mașină. O serie de 

-izat orice fac 
—Mil

I

U R
a lu 

f 
i pn

cr arilor uv 
timpul să-și îndepm 
țin ultima promisiune, consiuv. 
bineînțeles că aceasta este ultima 
și nu alta.

ȘT. MIHAI

al narfldnliii

luni, brigăzile conduse de tov. 
Bugnaru Victor și Ghioancă loan 
nu au mai dat cărbune de slabă 
calitate și nu au mai fost penali
zate pentru calitatea necorespun
zătoare a cărbunelui;

In ultimul timp agitatorii orga
nizației noastre de bază au mai 
fost instruiți 
ca de pildă, 
la realizarea 
de plan 
întrecere, respectarea disciplinei de j 
producție, - -------- 1— ■*" I
securității

Eficacitatea instruirii cu regula-, 
ritate a agitatorilor, munca politii 
că susținută pe care o desfășoară,, 
comuniștii în rindurile minerilor, 
din sector este demnă de relevat. | 
De la începutul anului 
nu avem nici o brigadă 
Productivitatea muncii a 
medie pe sector în cele 
re au trecut din acest an cu 
de kg. 
lectivul 
deplin it 
mestrul 
mai devreme, dînd peste prevede-, 
rile planului semestrial mai bine 
de 18 000 tone de cărbune.

In viitor biroul organizației 
bază din cadrul sectorului III 
va strădui să îmbunătățească 
mai mult activitatea agitatorilor 
pentru mobilizarea colectivului sec
torului la realizarea cît măi devre- 

brigada este penalizată. In același me a angajamentului de a depăși 
timp le-a indicat și măsurile ce 
trebuiau luate pentru îmbunătăți
rea calității cărbunelui.

Munca politică desfășurată de 
agitatori a dat roade. In ultimele

dat naștere u-

conduse de tov. 
Victor și Ghioancă loan 
dat cărbune cu multă

a ajuta aceste brigăzi 
celor- 
bună 

pe a- 
se o-

biroul l-a însărcinat 
Bonta Gheorghe să 
brigada lui Bugnaru Vic
ia brigada lui Ghioancă 

fost repartizat agitatorul 
Francisc. Asemenea sar- 
primit și alți agitatori.

la

pe

rii care nu alegeau cu atenție șis
tul din cărbune, a
nor discuții aprinse în legătură cu 
căile de îmbunătățire a calității 
producției. Au fost criticate mai a- 
les brigăzile 
Bugnaru 
care au 
piatră.

Pentru
spre a se ridica la nivelul 
lalte care dau cărbune de 
calitate, 
gitatorul 
cupe de 
tor, iar 
Ioan a 
Katona 
cini au

Ce au făcut acești agitatori 
locurile de muncă ?

Ei au organizat convorbiri 
schimburi cu toți minerii. Cu pri
lejul unei convorbiri, agitatorul 
Bonta Gheorghe le-a explicat mi
nerilor cît de mult pierde secto
rul, brigada și chiar fiecare mun
citor în parte prin neglijarea ca
lității cărbunelui. Le-a explicat că 
ștergerea unei cantități din pro
ducție pentru calitatea necorespun
zătoare atrage după sine și un 
cîștig mai mic și constituie tot
odată o pată urîtă pentru brigadă. 
Agitatorul Bonta Gheorghe le-a 

făcut și un mic calcul, arătînd ctt 
anume pierde un miner, un aju
tor miner și un vagonetar etnd

j

i

Si

și cu alte probleme, j 
mobilizarea brigăzilor i 
ritmică a sarcinilor! ; 

a angajamentelor de I

a normelor de tehnica' 
etc. j

în sector 
sub plan, 

crescut In 
6 luni ca- 

500 
co- 
în- 
se-

cărbune pe post. Astfel 
sectorului nostru și-a 
planul de producție pe 
I al acestui an cu 17 zile

de
se
și

cu 20 000 tone cărbune planul a- 
nual.

dumitru brezeanu
locțiitorul secretarului organizației 

de bază sectorul III
E. M. Lupeni

PUBLICITATE

A N U N T
Banca de Investiții din Petroșani are 

retribuit cu 2 300 lei
I 2 000 lei și postul 

let.-

spector tehnic șef, i 
tabil șef, retribuit cu 
pal, retribuit cu I 600

vacante postul de in- 
lunar, postul de cori
de inspector prind-

de inspector tehnic șef,
aibă un stagiu de 5

inginer constructor), pentru postul de contabil 
economice superioare și un stagiu de 5 ani 

inspector principal.

solicitantul trebuie să 
ani în funcțiuni teh-

Pentru postul 
fie inginer și să 
nice (de preferință 
șef, se cer studii
în funcții economice, iar pentru postul de 
studii medii și 6 ani in funcții economice.

I. I. S. „JIUL44 PETROȘANI 

*-■«nrindere de morărif și panificație
—mătoarele posturi

culat .r salar
brUU.» 
gajare

ncii; inginer mecanic; teh- 
rhnician I morar (maistru);

prevăzuteCondițtt.e
vigoare.

Informații suplimentare — teic.on 391 sau 
treprinderii — Serviciul personal invățămînt.

l

I
148 sau la sediul în-

I
I

de hotărîrile în

clară și operativă a stagiilor de 
candidatură, îi ajută pe cei care 
solicită primirea să strîngă reco
mandările, să-și întocmească do
sarele de primire. Candidaților 
Manea Eugen, Vrăjitorii Ana și 
Caracsoni Gheorghe, spre exem
plu, le expiră stagiul în luna vii
toare dar dosarele lor, în vede
rea discutării în adunarea gene
rală a cererilor de primire în 
rîndul membrilor de partid au fost 
întocmite de pe acum. A devenit, de 
asemenea, o regulă ca membrii de 
partid care dau recomandări să se 
ocupe de educarea si creșterea ce
lor pe care îi recomandă spre a 
fi primiți

Astfel
sectorul
Aninoasa
a rîndurilor organizației de partid 
creșterea capacității ei de mobili
zare a întregului colectiv spre suc
cese de seamă în realizarea sar
cinilor de plan. în îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă.

în partid.
muncind comuniștii din 
electromecanic a! minei 
asigură sporirea continuă
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Sărbătorirea 
eliberării Poloniei

Tratativeie de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor nucleare

MOSCOVA 23. Corespondentul 
Agerpres transmite :

Marți la amiază a sosit la Mos
cova delegația romînă condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, care va parti
cipa la Consfătuirea 
cretari ai comitetelor 
partidelor comuniste 
rești și a șefilor de
țărilor membre ale Consiliului 
Ajutor Economic Reciproc.

Delegația a fost intimpinată 
gara Kiev de tovarășii G. I. Voro-

primilor se- 
centrale ale 
și muncito- 
guverne ale 

de

în

nov, membru al Prezidiului
al P.C.U.S. și președinte al Consi
liului de Miniștri al R.S.F.S.R., 
V. N. Titov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., S. A. Skacikov, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
relațiile economice externe de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., N. V. Fadeev, secretar al 
C.A.E.R., activiști ai C.C. al P.C.U.S. 
și alte persoane oficiale.

Cu același tren a sosit la Mos
cova Nicolae Guină, ambasadorul 
R. P. Romine la Moscova, care a 
intimpinat delegația la punctul de 
frontieră Ungheni. Pe peron au 
fost de față membri ai Ambasadei 
R. P. Romine.

------------©------------

Mesajul președintelui Kennedy 
către Congres privind conflictele 

dintre muncitorii feroviari și patroni 
WASHINGTON 23 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că 

în după-amiaza zilei de 22 iuliî, 
președintele Kennedy a trimis Con
gresului mesajul cuprinzînd pro
punerea de a se adopta o lege care 
să oblige pe proprietarii căilor fe
rate și sindicatela feroviarilor să 
transfere conflictul în legătură cu 
„noile reguli. de muncă" spre exa
minarea Comisiei pentru probleme
le comerțului între state. Potrivit 
planului lui Kennedy, după cum 
relevă agenția United Press In
ternational, muncitorii feroviari nu 
vor putea declara grevă de protest, 
iar proprietarii de căi ferate nu 
vor putea impune noile reguli de 
muncă „fără aprobarea Comisiei". 
Agenția menționează că dacă Con
gresul va aproba proi actul lui 
Kennedy, Comisia va fi investită 
cu puteri pentru a aproba, a res
pinge sau a modifica regulile de 
muncă. Acest „moratoriu" asupra 
grevei va dura 2 ani, în care timp 
urmează să continue tratativele din
tre patroni și muncitorii feroviari.

Conflictul dintre patroni și mun
citorii feroviarii durează după cum 
menționează agenția United Press 
International, de aproximativ 4 
ani. După cum se știe, el a fost

provocat de intenția patronilor de 
a introduce așa-numitele „noi re
guli de muncă" în transportul fe
roviar, care implică concedierea a 
zeci de mii de muncitorii și func
ționari. Numeroasele tratative din
tre patroni și sindicate nu au dat 
nici un rezultat.

VARȘOVIA 23 Corespondentul 
Agerpres transmite :

Ziua de 22 iulie, aniversarea e- 
liberării Poloniei de sub jugul fas
cist, a fost sărbătorită în întreaga 
țară cu multă însuflețiră. In orașele 
și satele din R. P. Polonă au avut 
loc adunări festive, mitinguri și 
numeroase ■manifestări cultural-ar- 
tistice. In piețele publice din Var
șovia au avut loc pînă seara tîrziu, 
spectacole 
ansambluri 
aer liber.

In seara 
Consiliului 
o Ware recepție la care au parti
cipat W. Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Aleksander Za- 
wadzki, președinte al Consiliului 
de stat, Jozef Cyrankiewicz, preșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
membri ai Biroului Politic a C.C. 
al P.M.U.P., membri ai guvernului, 
activiști de partid și de stat, oameni 
de știință, cultură și artă, etc.

De asemenea au fost de față 
membri ai corpului diplomatic pre
cum și corespondenți străini acre
ditați la Varșovia.

La recepție Josef Cyrankiewicz 
a rostit un toast, după care a avut 
loc un spectacol de gală în gră
dina Palatului. '

MOSCOVA 23 (Agerpres).
După cum s-a comunicat oficial 

la Moscova, în cadrul întîlnirii din 
23 iulie dintre A. A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
A. Harriman, secretar de stat ad
junct al S.U.A. și lordul Hailsham, 
ministrul pentru problemele știin
ței și tehnicii al Marii Britanii, 
cu participarea consilierilor aces-

tora, s-au realizat noi progrese în 
pregătirea acordului cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare 
în atmosferă, în spațiul 
sub apă.

Au continuat, de 
schimburi de păreri în
bleme prezentînd interes reciproc.

Următoarea întîlnire va avea los 
la 24 iulie.

cosmic și

asemenea,
alte pro-

I

prezentate de diferite 
artistice și dansuri în

de 22 iulie, la Palatul 
de Miniștri a avut loc

CDJZĂ DOLARULUI

cu 
ale dolarului, 
s-au dus „tim- 

ale dolarului, 
țară deținătoa-

PARIS 23 (Agerpres).
„Dolarul nu mai este complect 

convertibil" își intitulează ziarul 
parizian „Combat" un articol pe 
marginea măsurilor anunțate prin 
recentul mesaj special al preșe
dintelui Kennedy în legătură 
dificultățile actuale

Articolul arată că 
purile de glorie" 
timpuri cînd orice
re de dolari putea în or;ce mo
ment să-i schimbe în aur.

„Astăzi, subliniază articolul, si
tuația s-a schimbat. Nu este exa
gerat să se spună că experții Or
ganizației pentru colaborare eco
nomică și dezvoltare (din care fac 
parte țările vest-europene, S.U.A. 
și Canada — N. R.) și conducă
torii marilor bănci centrale vest

europene sînt îngrijorați. Faptele 
arată astfel: în teorie dolarul ră- 
mîne convertibil în sensul că au
toritățile americane trebuie să 
schimbe în aur dolarii care le sînt 
prezentați; în practică însă dolarul 
devine tot mai 
tibil".

Ziarul arată 
ropene „au și 
cestei situații", 
ca centrală 
astfel ca 92 
sale să fie

mult neconver-

că unele țări eu- 
tras concluziile a- 
De exemplu, Ban- 

a Angliei acționează 
la sută din rezervele 

în aur, iar în Elveția

Situația din Guineea portugheza
VIENA 23 (Agerpres).
Ziarul vienez „Arbeiter Zeitung" 

publică un amplu reportaj din 
Guineea portugheză. Autorul arti
colului, Klausjurgen Haaf, este sin
gurul ziarist străin care a obținut 
autorizația de a vizita colonia du
pă începerea ostilităților între for- 
talA do eliberare și trupele colo
nialiste portugheze. Haaf spune că 
a reușit să strîngă material sufi
cient în legătură cu „războiul mur
dar" pe care guvernul Salazar îl 
duce împotriva poporului din Gui
neea.

Răscoala împotriva dominației 
portugheze, arată corespondentul, a 
început încă la începutul anului 
curent. La Sao Jose de Bissau, ca
pitala coloniei, cercuri competen
te au declarat corespondentului eă 
pînă în prezent în cursul luptelor 
au murit peste o mie 
Guvernatorul coloniei, 
drigues, a încercat să 
ze proporțiile luptelor, 
este vorba de o „mică 
lițienească". încă în primăvară gu
vernul Salazar a trimis împotriva 
patrioților 
tie, care 
Răsculații 
tărîre, și 
tățile colonialiste au 
trolul asupra întregii 
dice a coloniei. Trupele portughe
ze se retrag tot mai mult la punc
tele lor principale de sprijin; în 
special acum, în anotimpul ploi
lor, situația lor este fără speran
ță, afirmă corespondentul.

Conducătorul răsculaților 
Amilcar Cabral, care a înființat în 
1956, la Conakry, „Mișcarea de

de oameni. 
Vasco Ro- 
minimalize- 
afirmînd că 
acțiune po-

șase avioane 
au distrus 
au răspuns 
în ultimele

cu reac- 
sate întregi 
însă cu ho- 
luni autori- 

pierdut con- 
regiuni su-

este

©

Lucrările Consiliului de Securitate
NEW YORK 23 (Agerpres).
La 22 iulie, au început la New 

York lucrările Consiliului de Se
curitate, convocat la cererea a 32 
de state africane, în vederea e- 
xaminării situației din teritoriile 
aflate încă sub dominația colonia
liștilor portughezi, precum și a 
situației din Republica Sud-Africa- 
nă al cărei guvern duce o poli
tică de cruntă discriminare rasială.

Participant» la lucrări au adop
tat ordinea de zi și au hotărît să 
înceapă discuțiile cu examinarea 
situației din teritoriile aflate sub 
dominația portugheză.

In ședința din 22 iulie, în nu
mele celor 32 de state africane 
au luat cuvîntul secretarul de stat

al Liberiei, Rudolf Grimes și se
cretarul de stat pentru afacerile 

■ externe al Tunisiei, Mongi Slim.
Ei au cerut Consiliului de Securi
tate să ia măsuri hotărîte pentru 
a determina guvernul portughe- 
să respecte rezoluțiile adoptate de 
Adunarea Generală a O.N.U., 
cum și hotărîrile anterioare 
Consiliului de Securitate în 
tură cu coloniile portugheze. 
Mongi Slim cît și Grimes au 
liniat că „situația din 
portugheze constituie o 
tare pentru pacea și securitatea 
în Africa și că statele africane nu 
vor rămîne indiferente în fața 
înrăutățirii continue a situației din 
aceste teritorii".

pre- 
ale 

legă-
Atît 
sub- 

coloniile 
amenin-

0

LONDRA 23 (Agerpres).
După cum relatează corespon

dentul din Londra al agenției 
France Presse, în după-amiaza zi
lei de 22 iulie în Camera Comu
nelor a avut loc un violent schimb 
de cuvinte între Edward Heath 
lordul sigiliului privat și ministru 
adjunct al afacerilor externe și 
reprezentanți ai opoziției laburis
te în legătură cu exportul de ar
mament britanic în Republica Sud- 
Africană.proporția este de 90 la sută.

fie concje(jfa'ți serie de funcțio- 
nari care „sa află în sluj Bl T2.- 
nopolurilor petrolifere străine".

independență pentru Guineea".
In interiorul coloniei a luat n.oșr- 

tere și o mișcare de rezistență 
pasivă, care cheamă pe locuitori 
să nu mai lucreze pentru portu
ghezi. Pe plantațiile de palmieri și 
orezării abia dacă se mai lucrea
ză. Pentru prima oară în istoria 
acestei roditoare țări tropicale o- 
rezul a trebuit să fie importat.

Dictatorul Salazar, scrie Haaf, 
se menține cu încăpățînare la 
„teoria" șubredă că coloniile por
tugheze sînt „părți ale Portuga
liei" în care autoritățile au drep
tul să reprime eu toată cruzimea 
pe luptătorii pentru independență. 
Autoritățile lui Salazar au șters 
cuvîntul independentă din vocabu
larul lor și vorbesc despre „mi
siunea istorică” a PortugalieL Au
torul articolului nu își ascunde 
însă scepticismul față de posibi
litățile Portugaliei de a-și mai 
menține multă vreme dominația 
colonialistă asupra Guineei.

HAVANA. La Universitatea
din Havana s-au încheiat fastivită- 
țile consacrate aniversării a lgg c|e 
ani de Ia înființarea Facujțgțij 
științe naturae Lă mitingul care 
a WJt Loc în aula universității a 
luat cuvîntul Osvaldo Dorticos, pre
ședintele Cubei.

LONDRA. — Reprezentanți 
peste. 1 000 de mecanici din 
sporturile feroviare din Londra 
regiunile sudice ale țării au 
damnat cu hotărîre faimosul 
Beeching, care prevede reducerea 
rețelei liniilor de cale ferată din 
Anglia, ceea ce sortaște șomajului 
zeci de mii de feroviari. După cum 
relatează ziarul „Daily Worker" 
din 22 iulie, reprezentanții ferovia
rilor au declarat că vor trece la 
măsuri hotărîte dacă guvernul nu 
va revizui acest plan.

a 
tran- 
și din 
con- 
plan

KUCHING. — La 22 iulie peste 
200 de deținuți politici, în majo
ritate membri ai aripei de stînga 
a Partidului Popular Unit din Sa
rawak, care se află închiși într-un 
lagăr din apropiere de Kuching 
au declarat greva foamei. Deținuțil 
cer autorităților să fie judecați. 
Ei au fost arestați în timpul răs
coalei din Brunei și Sarawakul de 
nord, din decembrie anul trecut, 
și continuă și acum să fie închiși 
fără a fi judecați.

S. S. I.
Se știe că Harold Wilson, lide

rul partidului laburist a protestat 
împotriva exportului de armament 
britanic în R.S.A., țară în care se 
practică pe scară largă politica de 
apartheid, promovată 
rasist Verwoerd și a 
nulrti Macmillan să 
porturile de arme în

Agenția France Presse sublinia
ză că după ce a respins afirma
țiile liderului laburist, potrivit că
rora, guvernul britanic ar 
determinat să-și modifice 
oarecare măsură poziția sa 
gătură cu acest subiect ca 
a campaniei întreprinse de labu
riști, Edward Heath a declarat că 
Marea Britanie a luat în 
rație totdeauna mai întîi 
polit’T' îâailie de a-și 
simțămîntul asupra unei 
străine de material de război, pre
cum și felul cum este folosit ar
mamentul furnizat, de către auto
ritățile țării importatoare.

Pe de altă parte, adaugă France 
Presse, Edward Heath a refuzat 
să răspundă cererilor repetate ale 
deputaților laburiști de a 
care va fi poziția adoptată 
legația britanică cu prilejul 
relor dezbateri în Consiliul 
curitate al O.N.U. privind situația 
din Republica Sud-Africană și din 
coloniile portugheze din Africa.

de guvernul 
cerut guver- 
inceteze ex 
această țară.

fi fost 
într-o 

în le- 
urmare

conside- 
„factorii 

?on- da i _„j 
comenzi

preciza 
de de- 
viitoa- 
de Se-
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BOGOTA. — In Columbia con
tinuă greva muncitorilor de la so
cietatea petroliferă de stat „Ecope
trol". Greviștii revendică reprimi
rea la lucru a conducătorilor sin- 

sădicatului. Ei cer, de asemenea,

Un nou val de acțiuni ale organizațiilor 
neonaziste din Germania occidentală

BONN 23 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă 

relatează despre un nou val de 
acțiuni ale organizațiilor neona
ziste din Germania occidentală. 
In cursul ultimelor săptămîni, scrie 
agenția U.P.I., au reînceput să a- 
pară pe zidurile clădirilor din mai 
multe orașe din R. F. Germană — 
la Frankfurt pe Main, Freiburg, 
MUnchen — inscripții eu caracter

provocator și zvastici. Agenția 
tată relatează că, după părerea 
autorităților vest-germane, elemen
tele neonaziste care și-au reînce
put activitatea în R. F. Germană 
se 
de 
De 
au
cuzate de a fi difuzat material de 
propagandă nazist tipărit în Ma
rea Britanie.

ci-

află în legătură cu organizații 
tip fascist din Marea Britanie. 
altfel s-a anunțat că la Karlsruhe 
fost arestate trei persoane a-.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Muzică ușoară, 9,00 
Vreau să știu, 10,00 Soliști ai O- 
perei de stat din Iași, 10,30 Mu
zică populară, 11,28 Muzică de es
tradă, 12,30 „Săptămîna culturii 
poloneze". Program de muzică u- 
șoară de compozitori polonezi, 13,10 
Muzică din operete, 14,00 Concert 
de prînz, 
populare 
Vorbește 
ția de 
Charles
William Makepeace-Thackeray. Pre
zentare de Vera Călin, 18,00 Mu
zică ușoară de compozitori romîni, 
18,30 Lecția de limba franceză 
(pentru începători), 19,10 Muzică 
populară cerută de ascultători, 
20,00 Opereta „Vînt de libertate" 
de Dunaevski, 21,15 „Ce știm des
pre cărți" (XI), 21,30 Muzică u- 
șoară interpretată de Gloria Lasso. 
PROGRAMUL II. 10,30 Muzică din

ii,00 Muzică ușoară, 11,15 
poezia noastră, 12,05 Mu- 

12,30 Muzică din 
14,10

Și
15,30 So- 

16,10 Cîn- 
prietenie, 17,00 

muzică 
de dra- 

e dragă, 
dansurile

15,00 Cîntece și jocuri 
din țări socialiste, 16,15 
Moscova I 17,10 Din crea- 
operă a compozitorului
Gounod, 17,45 Medalion:

operete, 
Vara în 
zică populară, 
opere, 13,40 Muzică ușoară,
Melodii populare, 15,00 Scene 
potpuriuri din operete, 
liști de muzică ușoară, 
tece de pace și
Soliști și orchestre de 
populară, 18,30 Cîntece 
goste, 19,00 Tinerețea ne 
20,10 Din cîntecele și
popoarelor, 21,15 Ansambluri co
rale bărbătești, 21,45 Părinți și 
copii, 22,00 Muzică de dans.
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25 iulie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Rocco și frații săi; AL. SAHIA: 
Certificatul de naștere; PETRILA: 
Soțul soției sale; VULCAN : Frați 
în cosmos; CRIVIDIA: Piticul vră
jitor; LIVEZENI : Vara romantică.
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