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prepa-Montarea circuitelor de la distribuitoarele R.M. 5 
rații de la Coroiești necesită o muncă migăloasă și
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Are numai 20 de ani — vîrsta 
tuturor visurilor și tuturor îm
plinirilor — dar îi citești în ochi 
și in expresia feței dirzenia și 
hotărirea de a duce întotdeauna 
pînă la capăt un lucru început.

— Maria, de cîți ani lucrezi 
pe șantier ? Mîinile Măriei s-au 
oprit un moment din lucru. Hir- 
tia ondulată a rămas atîrnind in 
aer, iar de sus de pe scară, te 
privesc doi ochi negri.

— De trei ani. Meseria în ca
re m-am calificat în școala pro
fesională nu e cea de izolatoare. 
Pe aceasta am învățat-o aici pe 
șantier. Nu-mi pare rău că am 
învățat-o. Oriunde te afli poți să 
ie fi de folos oamenilor prin 
munca ta. Mîinile care țin hîr- 
tia ondulată șl vata de sticlă 
continuă cursa întreruptă. Acum 
ești de prisos aici. Fata o să fie 
zgircită la vorbă pînă cînd ter
mină lucrul început. Dacă vrei 
s-o antrenezi într-o discuție tre
buie să cauți un moment mai po
trivit. Și acesta n-o să se ivească 
decît după ora trei.

Face parte din familia con
structorilor de la șantierul 9 Pe
troșani. Venită de undeva din 
împrejurimile Clujului, acum trei 
ani, Gîrda Maria a îmbrățișat pe 
șantier meseria de izolatoare. Ii 
place să lucreze. Orice meserie 
e frumoasă atunci cînd îți place 
și pui suflet în ceea ce faci.

După programul de lucru, Ma
ria e prima care pleacă de pe 
șantier. Are undeva vteo întîl- 
nire ? Da are una I Are întilnire 
cu un 
oricînd 
tor șl 
acesta,

al
va 
la

( i

prieten care oriunde și 
e gata să-ți vină în aju- 

pentru tot devotamentul 
nu-ți cere decît să-1 cauți,

să-I cunoști. Prietenul acesta 
Măriei e cartea. In curînd 
termina cursurile clasei a X-a 
școala medie serală.

In curînd va îi elevă în clasa 
а ХІ-а. E timpul cînd începi 
să-țî făurești visuri, să-ți cauți 
drumul de urmat în viață.

— Maria, ce planuri de viitor 
ți-ai făcut ?

— In copilărie visam să fiu 
profesor. Dar anii petrecuți pe 
șantiere m-au făcut să Ie îndră
gesc nespus. Poate voi fi con
structor sau poate... Dar pînă a-

I. CIOCLEI

(Continuare in pag. 3-a)
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non
înaltă cali- 
are și răb- 
de calitate.

o 
ficare profesională. Electricianul Alboiu Victor din clișeu 
dare, dar și calificarea necesară executării unor lucrări

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

După o săptămână de muncă 
mina Lupeni

Minerii de la 
peni continuă să 
țină noi 
producție, 
săptămînă 
din luna

la
Lu- 
ob- 

în
prima

succese
In
de muncă

iulie ei au

îndeplinit și depășit 
sarcinile d§ plan. In 
perioada amintită cele 
mai frumoase rezul
tate au fost obținute 
de minerii sectoarelor

o

extras peste plan 1517 IV В ș i III care au
tone de cărbune coc- dat în plus de plan
sificabil. Această de 642 și, respectiv, 957
pășire se datorește tone de cărbune. Re
faptului că . majorita zultate frumoase au
tea sectoarelor și-au obținut și cei din ca-

drul sectorului V sud 
care au înregistrat o 
depășire de 459 tone 
de cărbune față de 
plan. Printre brigăzile 
care au contribuit la 

"aceste realizări se- 
numără cele conduse 
de Lukacs Andrei, 
Isai Gheorghe, Petre 
Constantin, Așlău loan, 
Băcanu Save șl Ghi- 
oancă Sabin.

Noi inovații la preparația Petrila
In primul semestru al anului, la 

preparația Petrila s-au înregistrat 
55 propuneri de inovații, din care 
pînă în prezent au fost aplicate 
31, iar 9 se află în faza de expe
rimentare. Recent au fost aplicate 
trei noi inovații. Una din ele, 
„Menghină mobilă pentru tăierea 
canalelor de pană la axe", a fost 
concepută de Hogh Iosif 
Stefan. A doua, propusă 
rășul Caproș Augustin, 
la „Modificarea moletei

și Moroz 
de

se
de

tova- 
referă 
acțio-

•nare a funicularului". Prin aplica
rea acestei inovații se mărește du
rata de. funcționare a bandajelor 
moletei. A treia din cele mai noi 
inovații, „Dispozitiv de scoatere 
automată de sub tensiune a trans
formatorului de sudură", 
plicată de electricienii 
loan și Felea Alexandru.

Inovații prețioase au 
zentat și alți tovarăși ca 
Eugen, Deleanu Victor, 
loan și Rad Gheorghe.

C. BADUȚA 
corespondent

a fost a-
Hedeșan

mai pre-
Szedlacsek

Florescu
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încă nu era ora 7. Intr- 
un colț al atelierului me
canic de la termocentrala 
Paroșeni, electricienii de 
la reparații se strînseseră 
în jurul tinărului maistru 
Andrei Eugen. După ce 
maistrul i-a informat des
pre lucrările ce trebuiau 
efectuate în ziua respecti
vă, le-a făcut un scurt in
structaj, apoi fiecare a fost 
-repartizat la locul său de 
muncă. Electricienii au tre
cut pe la sculărie, și-au 
scos sculele și materialele 
necesare și s-au apucat de 
treabă.

Tînărul electrician Bușu 
Gheorghe a primit sarcina 
de a efectua revizia se
paratorului de bare a liniei 
de 110 Kv Paroșeni-Hune- 
doara. Electricienii de ser-

că lucrarea a început la 
timp și în bune condi- 
țiuni. In stație, la alți se
paratori și întrerupători lu
crau și echipele de elec
tricieni conduse de Dim- 
periu Romulus, Dijmărescu 
loan și Diszmacek Enril. 
Deodată telefonul din sta
ție sună prelung. Da la ce
lălalt capăt al firului se 
auzi în receptor :

Bușu imediat

lucrarea și 
la comandă.

de 
de-*

«
• viciu de la camera de co-
**«

«

mandă le-au pregătit din 
timp, după toate norme
le N.T.S. locul de muncă 
celor de la reparații, astfel

— Să vină 
la telefon.

— I ?...
— Termină 

vino repede
Avem o altă lucrare ur
gentă.

...Peste cîteva minute, e- 
chipa lui Bușu lucra 
zor la întrerupătorul
3 Kv al concasorului nr. 
1. Se ivise o defecțiune. 
Priceperea și rapiditatea 
cu care a acționat șeful 
de echipă a făcut ca de
fecțiunea să fie remediată 
în scurt timp si concasorul

să fie repus în funcțiune. 
Apoi alte lucrări ; impor
tante i-au fost încredin
țate electricianului Bușu 
Gheorghe și pe toate le-a 
efectuat cu succes. Tim
pul trecuse pe neobserva
te. Pe 
căutat 
na l-a 
ția lui 
fruntașă la atelierul 
bobinaj al uzinei.

— George du-te repede la 
secție. Те-a căutat tovară
șul inginer Pătrașcu. De
sigur o nouă lucrare.

Dar nu. Cînd tovarășul 
Bușu a ajuns la biroul 
secției, repartizarea prime
lor de producție nu înce
puse. II așteptaseră pe re
prezentantul din partea 
grupei sindicale pe secție. 
Doar el cunoaște atît de

la ora 14 Bușu era 
peste tot. Tot... Ja- 
găsit. Jana este so- 
și ea bobinatoare 

de

D. GH1ONEA

Calitatea cărbunelui — 
in atenția întregii brigăzi 

In abatajul nostru pe figuri, scoa
tem cărbunele numai din ciocanul 
de abataj, se observă bine șistul, 
și-l putem alege.

In urma acestei convorbiri, or
tacii lui Neagu au început să a- 
corde o atenție mai mare calității. 
Șeii! de schimb erau numai ochi 
la muncitorii din brigadă urmărind 
cum aleg șistul. Comuniștii Po- 
povici Mihai, Nistor Nicolae II și 
Găman Vasile erau cei mai activi 
in alegerea șistului. Și munca va
gonetarilor Ăfiiipoaie Mihai, Toma 

Horia și Gorbo- 
șoiu Petru s-a îm
bunătățit mult Fie
care din ei a 
început să aleagă 
cu atenție șis- 
rostogol.

— Ne-au criticat, și pe bună 
dreptate !

— Nu uitați nici prestigiul bri
găzii. Ș-apoi nu te simți în apele 
tale cînd producția nu-i de calitate.

-Astfel de discuții se puteau auzi 
' acum cîteva luni in brigada lui 
Neagu Gheorghe din sectorul I al 
minei Petrila cînd minerilor de 
aici li s-a făcut o caricatură la ga
zeta de perete pentru faptul că 
producția dată de ei conținea mult 
șist.

Față 
nistul
rămas
Ca agitator al Or
ganizației de; partid, 

. el și-a adunat în
treaga brigadă și 
a discutat cu 
trebuie făcut 
dată să fie de 
zibil.

— Aș vrea 
tov. Neagu, că în cei opt 
cînd sînt în fruntea acestei 
nu am avut nici odată 
atîta producție pentru șist ca a- 
cum. Și aceasta numai din cauză 
că unii muncitori din brigadă, în 
goana după cîștig, uită să aleagă 
șistul, nu țin seama de faptul că 
în cadrul întrecerii socialiste lupta 
pentru calitate trebuie să stea pe 
primul irlan. Consider că șefii de 
schimb Damian Nicolae, Cîmpeanu 
Constantin și Lazăr Gavrilă nu au 
făcut totul pentru onoarea brigă
zii, pentru ca fiecare miner să a- 
plice inițiativa „Nici un vagonet 
de cărbune rebutat pentru șist" și 
nu au controlat îndeaproape felul 
în care se alege șistul la frontul 
de lucru. După cum bine știți, sîn- 
tem în întrecere cu brigada 
Stan Constantin, una dintre 
mai vrednice brigăzi și care 
odată s-a situat pe primul Ioc în 
întrecerea socialistă pe sector.

Să știți tovarăși, spunea Neagu 
ortacilor săi, că producția cu șist 
nu, aduce lapcte brigăzii și, noi toți 
pierdem, cantități însemna te de .cătr ■

de această 
Neagu n-a 

indiferent.

situație, comu-

Convorbirea agitatorului 
Neagu Gheorghe 

de la mina Petrila

ea despre ceea . ce 
pentru ca producția 
calitate, fără șist vi

să subliniez, spunea 
ani de 
brigăzi, 

rebutată

lui 
cele 

nu

lipsuri mani- 
tovarășilor 

le-a 
multă 

succe-

agitatorului 
rămas fără 

au pătruns 
din

Neagu 
rezultat, 

adine în 
brigadă.

tul la gurile de
Munca agitatorului nu s-a măr

ginit numai la o singură convor
bire. El a militat neobosit pentru 
ca fiecare nimicitor din brigadă să 
fie perseverent în activitatea sa. 
A discutat prietenește de ia om la 
om cu fiecare ortac al său, a în
demnat pe Bumbar Vasile să fie 
mai activ în producție, ațrăgîndu-i 
atenția asupra unor 
testate in muncă, iar
Bîrjac Vasile, Mititelu loan 
cerut să lucreze cu mai 
grijă, să contribuie și ei la 
sul brigăzii.

Strădania 
Gheorghe n-a 
Cuvintele lui
inimile muncitorilor 
Traducînd în viață sfaturile agita
torului, minerii de aici au făcut 
pași însemnați în ce privește îm
bunătățirea calității producției. Dacă 
înainte brigada avea rebutate în 
fiecare lună pînă la 30 vagonete 
cărbune pentru șist, în ultimele 
două luni ea a devenit fruntașă în 
lupta pentru calitate, neavînd re- 
butat nici un vagonet de cărbune. 
Rezultate bune au fost dobîndite 
și în ce privește creșterea produc
tivității muncii. - Astfel, în* trimes
trul II, randamentul- planificat > a 
fost depășit în medie cu circa 600 
kg. cărbune pe post. Pe baza creș
terii productivității muncii brigada 
a reușit să extragă numai în luna 
trecută 250 tone cărbune peste 
plan, cîștigînd astfel întrecerea 
socialistă pe sector. Și in luna a- 
ceasta brigada a extras mai bine 
de 50 tone cărbune peste plan. De 
menționat faptul că în luna trecută, 
cîștigul unui miner din brigada lui 
Neagu a depășii suma de 3000 lei.

bune. Nici nouă nu ne-ar cădea 
bine să primim la domiciliu rația 
de cărbune cu multă cenușă și deci 
nici, preparația nu are nevoie de 
bulgării noștri de piatră. Trebuie 1 
deci să iacem o cotitură, să îmbu
nătățim calitatea producției că nu
mai în acest fel putem clștlga în-‘ 
trecerea cu brigada lui Stan. Di
rectivele C.C. al P.M.R. cu privire 
la criteriile principale ale întrece
rii socialiste subliniază că lupta 
pentru calitate trebuie să fie îm
brățișată de toți oamenii muncii.

------------©

LA CLUB
liber.
mare
au audiat expunerea
Tegimului democrat-popular", au 
plecat într-o excursie organizată 
la Peștera Boli.

Duminică în sala cinematografu
lui clubului a rulat filmul docu
mentar „Mecanizarea în mină", iar 
după-amiază, localnicii au ascultat 
în parcul din fața clubului un eoni 
cert dat de fanfară.

ACȚIUNI
Conducerea clubului muncitoresc 

din Petrila se preocupă cu răspun
dere de organizarea în mod plă
cut și folositor a timpului liber al 
oamenilor muncii. Sîmbăta și du
minica îndeosebi clubul cunoaște o 
afluență mare, afluență 
de acțiunile interesante, 

se organizează aici, 
călduroase de vară, 
clubului a trecut la
unor acțiuni plăcute în aer

justificată 
atractive 

In aceste 
conduce- 
organiza-

Z. ȘUȘTAC

Astfel, recent după ce un 
număr de oameni ai muncii 

„Realizările

*
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(Continuare în pag. 3-a)

Colectivul de redacție al gazetei de perete „Că rbunele păcii" de la mina Petrila 
a fost al doilea care a răspuns la întrecerea inițiată de Comitetul orășenesc de partid 

.Petroșani între gazetele de perete de la minele, întreprinderile, șantierele și organiza
țiile economice din Valea Jiului.

IN CLIȘEU: Colectivul gazetei de perete pregă tește o nouă ediție.
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ILUMINATUL FLUORESCENT 

IN MINELE DIN VALEA JIULUI : CURS DE AUTOMATIZARE
0 cerință importantă pentru îm

bunătățirea condițiilor de lucru iu 
subteran, în vederea obținerii unei 
productivități maxime, este asigu
rarea unui iluminat corespunzător. 
Dar prezența gazului metan și a pra
fului exploziv de cărbune au con
stituit un impediment serios în ca
lea îmbunătățirii radicale a ilumina
tului în minele din Valea Jiului. 
De-abia în prezent s-a reușit să 
se facă uu pas remarcabil în aceas
tă direcție, prin introducerea lăm
pilor cu tluorescență. In acest scop 
au fost importate din R.D.G. un 
lot de 300 armături de iluminat 
tip E.O.W. 0 401,8 pentru cite do
uă lămpi fluorescente, fiecare di» 
ele avînd 40 W, 220 V și 50 Hz. 

După noua clasificare a utilajelor 
miniere aceste lămpi au construcția 
antigrizutoasă cu siguranță mărită.

Condiția de siguranță mărită a ar
măturilor este realizată printr-o 
construcție robustă mecanică și e- 
lectrică. Carcasa este prevăzută 
cu garnituri de etanșare contra pă
trunderii umidității și cu șuruburi 
de închidere speciale. Duliile, care 
închid și starterul, sînt în construc
ție antideflagrantă. Armăturile 
E.O.W., vor fi înzestrate cu lămpi 
fluorescente fabricate în țară la 
„Electrofar București, care cores
pund atît ca dimensiuni cit și din 
punct de vedere al caracteristici

lor electrice.
După cum se știe, lămpile fluo

rescente sînt lămpi tubulare în in
teriorul cărora are loc o descăr
care electrică în vapori de mercur 
de joasă presiune. Spectrul vizibil 
al descărcării în vapori de mercur 
nu poate li înșă suficient pentru 
iluminat, din cauza culorii sale 
necorespunzătoare (albastru albicios) 
*i a eficacității luminoase scăzute, 
îmbunătățirea culorii și ridicarea 
eficacității luminoase se face cu 
ajutorul fenomenului de fluorescen
tă. Substanțele fluorescente depuse 
pe peretele interior al tubului de 
sticlă au proprietatea de a absor
bi energia radiațiilor dezvoltate în 
timpul descărcării în vapori de 
mercur de joasă presiune, chiar 

șî a celor ultraviolete, și de a o 
reemite tot sub formă de radiații, 
dar cu altă lungime de undă.

Pentru aprinderea lămpilor cu 
fluorescentă, în una din dulii este 
inclus starterul Ș, adică un mic 
tub de descărcare electrică in ar- 
gon-neon-heliu care are la un elec
trod o lampă bimetalică. La apli
carea tensiunii se produce o descăr
care electrică în starter care în
călzește bimetalui. Acesta curbindu-

«<

Scheme electrică a armăturii de 
iluminat fluorescent 2X40 W.

se ajunge la celălalt electrod și 
îl scurtcircuitează închizînd circui
tul electric în felul următor : un pol 
al rețelei, filamentul unui capăt, 
starterul S, filamentul celuilalt ca
păt, balastul B, al doilea pol al 

rețelei. In acest timp curentul de 
preîncălzire trece prin catozii lăm
pii și-i încălzește la temperatura 
necesară emisiei termoelectronice. 
După un scurt timp bimetalui se 
răcește, întrerupe brusc circuitul 
provocînd o supratensiune între 
capetele tubului care îl aprind. 
Dacă aprinderea lămpii nu se pro
duce, atunci starterul intră din nou 
în funcțiune îndeplinindu-și rolul.

Balastul В înseriat cu tubul mai 
are și rolul de a limita curentul 
de descărcare, deoarece acesta du
pă aprindere are tendința de a creș
te nelimitat.

In funcție de substanța fluores
centă depusă pe tub, se fabrică In 
țară lămpi care dau culorile: alb 
cald (tip Bl) cu flux luminos pu
ternic însă care nu redă corect cu
lorile; alb cald de lux (CB) pentru 
ambianța plăcută în care caz se 

redau corect culorile; alb (CC) armo
nizat bine cu lumina zilei; alb de 
lux (CD) pentru redarea perfectă 
a unor culori naturale; alb lumina 
zilei (ЕЕ) foarte a >■ iat de lu
mina zilei. Principalele avantaje 
ale lămpilor fluorescente față de 
cele cu incandescență sînt : efica
citatea luminoasă mai ridicată — 
pînă la 50-70 l.m./W fată de 8-20 
l.m./W., deoarece cca. 22 la sută 
din energia absorbită este transfor
mată în radiație vizibilă; varietate 
mare de culori; strălucite redusă 
(0,3-0,6 sb); durată de serviciu ma
re (7 500 ore), însă influențată mult 
de numărul conectărilor care reduc 
simțitor viata lămpilor; temperatura 
tubului scăzută (cca. 40 grade C).

Armăturile de iluminat fluores
cent antigrizutoase au lungimea to
tală de 1 485 mm (pentru tub de 

1 200 mm), lățimea 310 mm, înăl
țimea 270 mm, iar greutatea cca 

30 de kg. Ele sînt destinate pen
tru iluminatul galeriilor principale 
de transport, galerii de ocol și 
rampele puțurilor, case de mașini 
subterane sau a încăperilor cu peri
col de explozie din preparatii. Din 
primul lot de 300 lămpi cu 

fluorescentă 70 de bucăți se vor 
experimenta la mina Lonea în ga
leria dublă de la orizontul 400 pînă 
la Lonea II, 40 buc. la mina Pe- 
trila în circuitul automat al puțu
lui centru orizontul XII, 70 la mi
na Aninoasa in circuitul automat 
al puțului principal orizontul IX, 
70 buc. la mina Lupeni în galeria 
principală transversală de la orizon
tul 480, 25 buc. la preparația Lu
peni și tot atîtea la preparația Pe- 
trila în secțiile cu periculozitate 
de explozie a prafului de cărbune 
Încercarea lămpilor fluorescente a 
și început la mina și preparația Lu
peni. Odată cu verificarea efica
cității acestor lămpi moderne, utili
zarea lor va fi extinsă în toate lo
curile unde se va dovedi rațională.

ing. N. HiNDOREANU 
serviciul mecano-energetic — 

C.C.V.J.

, îmbogățirea cunoștințelor tehni- 
J co-proiesionale ale inginerilor și
• tehnicienilor din bazinul carbom-
• ier al Văii Jiului cu cele mai
• noi cuceriri în domeniul tehnici; 
J moderne stă permanent în atenția 
J conducerii C.C.V.J. In acest scop
• anul acesta s-a organizat la corn- 
. binat un curs de automatizare in 
’ cadrul căruia sînt expuse un ci- 
’ clu de prelegeri privind probleme
• teoretice de automatizare și ap.’ica- 
î< rea automatizării in minerit. Prele- 
J gerile sînt expuse de specialiști
• cu înaltă calilicare din serviciu/
• mecano-energetic al C.C.V.J., și
• ele sînt audiate de două ori pe 
J lună de cca. 50 ingineri și tehni-
• cienl de la exploatări, preparații,
• U.R.U.M.P. etc, care s-au înscris 
! la cursul de automatizare.
• Pînă în prezent s-au ținut 5 
t prelegeri interesante ca: „Elemen- 
< te de automatizare ‘ (reductoare,
• relee, amplificatoare, distribuitoare.

Propagandă 
fehnică activă

Comisia inginerilor și tehnicie
nilor de la preparația Petrila se 
preocupă insistent de promovarea 
noului în producție, de populariza
rea celor mai importante cuceriri 
obținute in tehnica preparării căr
bunelui. In acest an, propaganda 
tehnică se dovedește a fi activă în 
preparație. Recent, s-a tinut o re
cenzie în fața muncitorilor din 
secțiile preparatiei despre noul 
manual de protectie a muncii. 
Tot în domeniul protecției mun
cii s-a ținut în luna iunie confe
rința tehnică „Măsuri de tehnică 
a securității muncii și prevenire 
a accidentelor", expusă de tov. 
ing. Mirică Gheorghe.

De la începutul anului s-au ex
pus în fața muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor preparatori 31 
de conferințe tehnice și o recen
zie, au fost organizate două vizio
nări de diafilme cu caracter teh
nic la atelierul electric de repa
rații.

elemente de calcul, de transmitere J 
la distanță etc), „Bazele calculului j 
matricial și operațional". precum • 
și alte teme axate pe probleme J 
teoretice de automatizare. Urmea- * 
ză, de asemenea, să tie expuse * 
prelegeri cum ar fi „Generalități • 
asupra sistemelor automate linia- а 
re", „Analiza sistemelor automale “ 
liniare", „Comoensatea și corecția J 
sistemelor automale liniare' , „Sin- •• 
teza", „Alegerea și proiectarea • 
sistemelor automate . I

Partea a doua a ciclului de pie- J 
legeri va aborda teme privind a- • 
plicarea practica a automatizării • 
in industria miniera cum este au- . 
tomatizarea mașinilor de abatai, J 
a transportoarelor cu raclele și J 
cu bandă, a pompelor, ventii'atoa- • 
retor, mașinilor de extracție ele. а 
înarmarea cadrelor tehnico-ingine- J 
rești cu aceste cunoștințe are o ♦ 
mare însemnătate acum cînd în • 
minele din bazin este introdusă • 
pe scară largă tehnica modernă. *

•

Îmbunătățirea 
factorului de putere
La toate minele, preparațiile șt 

celelalte unități din cadrul C.C.V.J. 
este în curs de desfășurare acțiu
nea pentru îmbunătățirea factoru
lui de putere. In acest scop, la 
mina Uricani s-au montat de cu- 
rînd 3 baterii de condensatori sta
tici de 0,4 KV. Sînt în curs de 
montaj la preparația Petrila 690 
de k.V.A.r. (kilovari), iar la mina 
Lonea 375 de k.V.A.r. In curînd 
se vor primi și ѵвг fi montate la 
preparația Lupeni un lot de ba
terii de 0,50 K.V. totalizînd 890 
de kilovari.

Prin această acțiune se obțin o 
serie de avantaje economice-. Se 
reduc pierderile de curent pe re
țele mărindu-se capacitatea de 
transport a liniilor electrice. In 
același timp, acțiunea influențează 
pozitiv asupra nivelului de tensiu
ne, creează posibilitatea scăderii 
cheltuielilor de producție la capi
tolul energie ceea ce contribuie la 
reducerea prețului de cost pe tona 
de cărbune extrasă.

la fiecare abataj — o productivitate înaltă, pe baza progresului tehnic!

Escnfe succesului — mecanizarea șl priceperea 
№ organizarea lucrului

rîți ca în semestrul II să folosească bază să dea economiei naționale 
și mai intens căile de creștere a tot mai mult cărbune,
productivității muncii și pe această ȘT. EKART

Minerii sectorului III de la mi
na Petrila au obținut in acest an 
realizări de seamă pe calea înde
plinirii sarcinilor de producție. In 
primul semestru ei au extras peste 
producția prevăzută mai bine de 
5000 tone de cărbune. Aproape 
toate brigăzile de mineri s-au ri
dicat la nivelul sarcinilor cerute, 
multe din ele evidențiindu-se prin 
rezultatele deosebite obținute în 
muncă. Ce factori au contribuit la 
aceste succese ? In primul rînd 
creșterea continuă a productivită
ții muncii, încă in prima lună a 
anului, minerii sectorului III au 
obținut un randament pe sector 
de 3,320 tone de cărbune pe post, 
fată de 3,172 tone cît era prevă
zut. Randamentul muncii a crescut 
simțitor pînă în luna iunie ajun- 
gînd să depășească pe cel planifi
cat (3,234 tone/post), cu 130 kg. 
de cărbune pe post.

Productivitatea muncii în sector 
nu a crescut spontan. Creșterea 
el a avut la bază o serie de fac
tori importanți. Conducerea secto
rului, îndrumată de organizația de 
bază, militează în permanență 
pentru buna organizare a muncii, 
pentru introducerea și extinderea 
metodelor avansate de lucru și 
folosirea tehnicii noi. Disciplina, 
conștiinciozitatea se îmbină armo
nios cu iscusința fiecărui colectiv 
de brigadă de a folosi mecaniza
rea »i da a organiza judicios lu

crul. Aproape fiecare brigadă are 
un nivel ridicat de calificare, con
stituie un colectiv puternic de 
muncă care luptă să obțină ran
damente tot mai mari în abataje 
— pe baza progresului tehnic.

Un exemplu viu în acest sens 
îl constituie brigada condusă de 
comunistul Laszlo Ștefan. In aba
tajul cameră unde lucrează mine
rii lui Laszlo s-au obținut randa
mente medii de 6—7 tone de căr
bune pe post iar uneori chiar și 
de peste 8 tone. Aceste randa
mente mari s-au realizat ca ur
mare a creșterii vitezelor de a- 
v^nsare, a mecanizării transportu
lui în abataj și a unei temeinice 
organizări a muncii. Brigada lui 
Laszlo obține în mod curent o a- 
vansare de două cîmpuri pe aripă 
și schimb în abataj cameră. Ce 
metodă de lucru folosește briga
da ? La armare se folosește sus
ținerea mixtă. Transportul în aba
taj se face cu ajutorul unui cra
ter blindat, iar la baterea găuri
lor sînt folosite perforatoare pneu
matice rotative. La începutul fie
cărui schimb doi mineri perforea
ză ortul. Intre timp ceilalți asigu
ră abatajul tn vederea pușcării, 
fac lungirea craterului pînă In fron
tul de lucru (cu ajutorul unor 
scocuri de cite un metru lungi
me). Pușcerea se face direct pe 
crater. Se trece apoi la evacuarea 
cărbunelui unda lusreaxă doi mi

neri din schimb, iar alți doi aduc 
materialul necesar susținerii, apoi 
cu toții ajută la evacuarea căr
bunelui. Intre timp unul trece din 
nou la perforare. Ciclul se repetă 
și astfel pe schimb se obține o 
viteză de lucru de două cîmpuri 
pe aripă. In celelalte schimburi 
lucrul continuă tot în acest fel. 
Această metodă este folosită cu 
succes și de brigada lui Cîșlaru 
loan, iar rezultate frumoase pri
vind creșterea randamentului în 
abataje au obținut și brigăzile! 
conduse de Bartok Iosif, Purda 
Constantin și Jurca loan.

La îndeplinirea si depășirea sar
cinilor de plan de către fiecare 
brigadă au contribuit in mare parte 
și măsurile tehnico-organizatorice 
luate de conducerea sectorului. In 
sector se pune un mare accent pe 
aprovizionarea fiecărui loc de mun
că cu cele necesare, pe buna des
fășurare a transportului și a asis
tenței tehnice la un nivel cores
punzător. Se asigură în același 
timp îndeplinirea planului la lucră
rile de pregătiri, pe această bază 
asigurîndu-se fronturi de lucru de 
rezervă.

Toate acestea au făcut ca vite
za medie de avansare pe sector să 
crească la 98—110 m. pe lună fapt 
ce a contribuit în cea mai mare 
parte la ridicarea productivității 
muncii.

Minerii sectorului III sînt hotă-

Brigăzile sectorului III primesc în permanență asistență tehnică 
calificată în privința rezolvării problemelor legate de introducerea teh
nicii noi la locurile de muncă. Fotografia il înfățișează pe șeful sec
torului Ш Petrila, tov. Tenczler Ștefan, in abatajul cameră 7 vest 
dînd indicații șefului de brigadă Enache Chiriță despre modul corect 
de montare a stîlpilor metalici tubulari utilizați la armarea mixtă a 
abatajelor cameră.
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Lumini Tn retorii
de MAX SOLOMON

O pasionantă povestire științifi
că din istoria milenară a chimiei 
despre marile experiențe și marii 
experimentatori. împreună cu Boyle 
și Lomonosov, cu soții Curie și 
Semionov, cu Spacu și Cernătescu, 
cititorul trăiește zbuciumul căută
torilor și minunata clipă de triumf 
cînd, zmulșă retortelor de voința 
omenească, lumina străpunge ceața

necunoscutului, a superstițiilor și 
erorilor, a concepțiilor învechite. 

Pătrunzînd în laboratoarele in- 
ț stitutelor de cercetări și uzinelor 

chimice contemporane, cartea caută 
să dea cititorului o informare 
scurtă și accesibilă asupra princi
palelor probleme ale 
zilele noastre. E o 
profesori ca și pentru 
studenți ca și pentru
specialiști și nespecialiști 
tru toți cei 
interesează 
sele ei.

chimiei în 
carte pentru 
elevi, pentru 

cercetători, 
pen

ce iubesc chimia și se 
de trecutul și progre-

—0—
In Editura politică a apărut:

MICU VIOREL

Mișcarea inovatorilor
112 pag. 1,75 lei

■ Lucrarea împărtășește experiența 
bună acumulată în unele întreprin
deri din țară privind orientarea ac
tivității inovatorilor. Este arătat cum 
munca acestora este îndreptată spre 
promovarea tehnicii avansate, îmbu
nătățirea calității produselor și reali
zarea de importante economii.

"“"j

La clubul Vulcan

Concluzii la încheierea 
anului de învățămînt de partid 

la mina Lupeni

VÎRSTA ÎMPLINIRILOR
'Urmare din pag. l-a)

tov. Brand Ber- 
Constantin și

în relief și nu-; 
mani-

de

au 
au

Zilele trecute, comitetul de 
partid de la exploatarea minieră 
Lupeni, a analizat într-o plenară 
lărgită desfășurarea învățămîntului 
de partid In anul școlar 1962— 
1963. In plenară a reieșit că spre 
deosebire de alți ani, în acest an 
școlar s-au obținut rezultate supe
rioare în activitatea cercurilor 
învățămînt.

In cele 41 de cercuri care 
funcționat în anul școlar trecut
fost încadrați peste 900 de cursanți, 
aproape toți membrii și candidații 
de partid precum și o bună parte 
din tovarășii din activul fără de 
partid. Mai buna îndrumare a în
vățămîntului a făcut ca nivelul 
lecțiilor din cercuri să fie mal ri
dicat și, drept rezultat să contri
buie la înarmarea cursanților eu 
bogate cunoștințe politico-ideologi- 
ce. S-eu evidențiat in mod deose
bit cercurile conduse de propagan
diștii Nucă Ilarie, Bud Vasile, Fe
tica Nicolae, Ciobotaru Ioan, Pi- 
gui Pavel, Gaspar Iosif, Popescu 
Ioan, Crainic Nicolae, Htiu Mihai, 
Nut a Stelian, Dinulescu 
care au dovedit un înalt 
răspundere față de sarcina 
pagendist, perseverentă în 
rea lor personală.

Bune rezultate au obținut în ac
tivitatea lor și 
nomie concretă, 
condus de tov.
s-au făcut propuneri pentru îmbu
nătățirea condițiilor 
sector. In cercul de 
cretă de la sectorul
propuneri pentru modificarea unor 
circuite de transport în subteran, 
care fiind aplicate au dus la spo
rirea capacității de transport de la 
mină la peste 2000 tone pe schimb.

Eficacitatea învățămîntului 
partid se resimte in faptul că 
meroși cursanți, cum sînt tov.
tre Constantin, Băcanu Sava, Praja 
Traian, Gligor Nicolae, Popescu 
Sevastian, Solomon Ioan, IacOb 
Florea sînt evidențiați în întrece
rea socialistă, exemple
urmat pentru muncitori în mijlo
cul cărora lucrează. De asemenea, 
din rîndul cursanților s-au ridicat

încredințat unor tovarăși 
s-au achitat de sarcini. A- 
exemple sînt tov. Efremov 
Iosub Jenică, Biro Mihai,

și 
fie

tunci mai am Înainte 
studii. Mă așteaptă 
rioasă, nu ?

— Da, te așteaptă

o
un an
muncă

muncit

de
se-

o 
rioasă dar și.un viitor luminos, 

...Noaptea ș|-a lăsat umbrela 
peste oraș. Orașul doarme. Dar 
undeva la o fereastră e lumină. O 
fată șade la masă aplecată asupra 
cărții. Studiază. Cu creionul își face 
notări intr-un carnet. Miine are 
teză la matematică. Maria e fata 
care șade aplecată asupra cărții. 
Așa o va prinde ora unsprezece și 
jumătate: 
pășească 
gătit.

Viața e frumoasă, dar

studiind. Marla 
în viată ca un

Sa

vrea să 
om pre-

Spiridon 
simț de 
de pro- 
pregăti-

noi inovatori ca 
nand, Teodorescu 
alții.

Plenara a scos
meroase deficiențe ce s-au 
festat în cursul anului de învăța- 
mlnt din care trebuie trase conclu
zii pentru viitor. Uneori, munca 
de înaltă răspundere de propagan
dist s-a 
care nu 
semenea 
Dumitru,
Merceoniu Petru, Scoblei Ladislau, 
Furnea Iosif, Petrescu Marin 
alții. Ce exemple puteau să 
pentru cursanți tov. Merceoniu Pe
tru, de pildă, care se prezenta în 
stare de ebrietate chiar la pregă
tirea propagandiștilor, sau tov. Io- 
sub Jenică care din cauza nepre- 
gătirii nu se prezenta la ședințele 
cercului pentru a conduce convor
birile ? Cum puteau să asigure ca
litatea învățămîntului de partid 
tov. ing. Petrescu Marin cind el 
ca elev la școala economică de 
partid la examenul de sfîrșit de 
an a obținut calificativul insufi
cient, necunoscînd probleme ele
mentare ale politi-cii 
partidului în etapa 
tov. ing. Biro Mihai 
atît de la ședințele
a propagandiștilor cît și 
cursurile 
unde era 
sfîrșit de 
tat ?

Plenara 
că nu
tenție în cursul anului 
materialului bibliografic 
cauză mulți cursanți s-au 
nepregătiți la convorbiri, 
a dus, în unele cazuri, 
marea unui caracter
vorbirilor. La unele cercuri frec
vența cursanților a fost slabă, fapt 
ce a făcut ca mai multe convorbiri 
să fie amînate. Comitetul de partid 
și birourile 
n-au făcut 
la realitate 
au dovedit
carea nivelului lor politic 
logic

Plenara comitetului de 
stabilit măsuri corespunzătoare
pentru pregătirea temeinică a vii
torului an de învățămînt, pentru 
ridicarea învățămîntului de partid 
la nivelul sarcinilor elaborate 
partid.

IOAN CHERECHEȘ 
consultant al Cabinetului 

orășenesc de partid

nu e o

t 
glumă. Trebuie s-o Iei in serios șfl 
trebuie să lupți ca să nu trăiești] 
numai pentru tine. ’!

— Maria, ce roade ai obținut,* 
luna trecută ?

— Unde, aici sau dincolo ? 
colo e la școala serală)’.

— Și aici și... uincolo.
— Aici a mers destul de

Am ciștigat 1200 lei. Dincolo... sîntj 
scutită de orice emoție.

Afirmația e modestă, dar Mariaj 
se numără printre elevele frun«j 
tașe.

Aceasta este Maria, o tlnără 
multe altele crescute și educate 
anii noștri plini de lumină. O 
nără la vîrsta de 20 do ani 
virsta tuturor visurilor ți tvturoț 
împlinirilor.

(Dill—;
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STIMAT DE COLECTIV
(Urmare din pag. l-a)

cercurile 
In cadrul 
Dinulescu

de eco- 
cercului 
Spiridon

de muncă în
economie con-
VIII s-au făcut

economice a 
actuală, sau 
care a lipsit 
de pregătire 

de la
universității de partid 
elev, iar la examenul de 
an nici nu s-a prezen-

cind lu- 
glumă. Ii 
toți, pen- 
muncitori 
odată cu

în studiu 
el nu ci- 

la școală, 
literatură, 
„secretul"

a mai scos în evidență 
s-a acordat suficientă a- 

studierii 
dig care 
prezentat 
lucru ce 

la impri-
formal con-

de
nu-
Pe- organizațiilor de bază 

totul pentru a-i -trezi 
pe acei tovarăși, care 
nepăsare față de ridi- 

și ideo-
demne de

partid a

dm nou activitate
In ultima vreme, activitatea cul

turală la clubul muncitoresc din 
Vulcan se desfășura mult șub nive
lul posibilităților existente.

Această stare de lucruri a atras 
atenția comitetului de partid de la 
mina Vulcan. In urma unei temei
ul e analize, unde comuniștii au dez
bătut cauzele care au dus la ne
glijarea muncii culturale și în ur
ma măsurilor luate numărul partici- 
panților la activitățile culturale a 
început să crească de la o zi la 
alta. In prezent, în cadru] lorma- 

.tiei corale participă peste 84 per
soane care sub conducerea dirijoru
lui I.ascău Crăciun se pregătesc in
tens în vederea Zilei minerului și a 
zilei de 23 August. Din repertoriul 
formației corale amintim: „Teiul" 
de Fr. Schubert, „Serenada" de 
Brahms, „Rămas bun codrului" de 
M. Bartholdi.

In prezenl, la clubul din Vulcan 
au lost create un număr de 7 bri
găzi artistice de agitație în care ac
tivează 60 de tineri. Astfel de bri
găzi au luat ființă în sectoarele V 
și VII de la mina Vulcan, la 
T.C M.C., pe șantierul de construcții. 
De pildă, brigada artistică de agi
tație ..clubul Vulcan" condusă de 
tovarășul Marcău Constantin a pre
zentat zilele 
ae producție 
mina Vulcan 
mul intitulat 
tre ' cei mai
găzii amintim pe vagonetarul Blaj 
Traian, lăcătușul Drăghici loan, e- 
lectricianul Dumitru Costel și mun
citoarea Gheorghe Maria.

Cu multă însuflețire își 
ră programul și fanfara 
Dirijorul Dăniiă Gheorghe

se pregătește: „Moscova" 
de Ceinețki, „Dor de patrie" 
Pascu, „Colectivul prietenesc" 
de Anisimov etc. De remarcat

bine pe fiecare muncitor, îi cunoaș
te capacitatea și dragostea de mun
că, A avut și timp pentru acest 
lucru. Din anul 1955 de 
crează aici... e timp, nu 
cunoaște așa de bine pe 
tru că aidoma multor 
din uzină și el a crescut
uzina, a crescut aici în mjlocul u- 
nui colectiv numeros de ener- 
geticieni, care i-a dat tot spiji
nul de care a avut nevoie, pentru 
ca astăzi, el, care este electricianul 
principal Bușu Gheorghe să se bu
cure de stima și aprecierea tuturor. 
De cîtva timp el lucrează în ca
drul laboratorului electric al termo
centralei, unde se achită la fel de 
bine de sarcinile de producție.

Aici la termocentrală a cunoscut 
George cele mai mari bucurii și sa
tisfacții din viața sa, Aici și-a găsit 
el fericirea și nu de mult timp, fe
tița lui a inceput să-l strige pe nu-., 

me. Tot aici, marea familie a co
muniștilor l-a primit în rîndurile ei, 
iar comuniștii de la secția electrică 
t-au ales în biroul organizației de 
bază P.M,R. pe secție. Este 6 
țuire a muncii neobosite a 
muncitor fruntaș în producție 
activitatea 
modest și 
nestăvilită 
așa este. Tovarășul Bușu Gheorghe 
este și cel mai bun elev din clasa 
a X-a a Școlii medii serale din Lu-

multe. De ce ? 
iese numai me- 
la celelalte ma- 
suficient că sînt

peni. După amiază, el schimbă șu
rubelnița și patentul cu caietul și 
stiloul, iar seara, după terminarea 
cursurilor, se adîncește 
pînă noaptea tîrziu. Insă 
tește numai notițele de 
ci și cărți tehnice și de 
De altfel, acesta este și
succeselor sale atît la școală, cit 
și în producție.

Dacă vrei să discuți cu el des
pre învățătură, despre notele sale, 
n-ai să afli prea 
Nu-i mulțumit că-i 
dia 8 la fizică, iar 
terii 9 și 10. Dar e

mulțumiți d<- el profesorii, e mulțu
mită de el conducerea școlii și di
rigintele clasei, sînt mindrî de cole
gul lor elevii din clasa X-a serală.

Afirmația că tovarășul Bușu Ghe
orghe este un tînăr demn de zilele 
noastre, pc care o spun toți ener- 
geticienii, este pe deplin* justificata. 
Pătruns de înalte calități morale, de 
dragostea fierbinte față de muncă 
și învățătură, George este stimat 
și apreciat de colectivul de munci
tori în mijlocul căruia lucrează.

pie
ii nul 
și în
tatăobștească, a unui" 

cinstit, a unui elev 
sete de învățătură. Da,
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I. 7,30 Sfatul ine-

trecute la consfătuirea 
d sectorului IV de la 
și la Crividia progra- 
„Cifre și fapte". Din- 
activi tineri ai bri-

desfășoa ■ 
clubului.

s-a pree-

cupat ca în repertoriul fanfarei să 
fie cuprinse numeroase piese mu
zicale noi. Acum în cadrul repeti
țiilor 
marș 
de I.
marș
că în fiecare duminică după masă, 
fanfara clubului prezintă programe 
dedicate muncitorilor evidențiați în 
producție și acelora care-și petrec 
timpul liber în parcul din 
orașului Vulcan, făcîndu-le 
odihna.

Cuvinte de lauda 
și artiștilor amatori 
de muzică populară 
lor din

Acest 
vitatea 
Vulcan 
sură și sprijinului acordat de către co
mitetul sindicatului de la mina Vul
can și comitetul orășenesc U.T.M. 
De asemenea, în cadrul clubului 
au fost reorganizate consiliul de 
conducere și colectivele de sprijin 
ale formațiilor culturale.

— Sîntem sprijiniți acum pe toate 
fronturile, spunea tov. Bîldea Ni
colae, directorul clubului, și avem 
posibilități de a îmbunătăți de la o 
zi la alta conținutul muncii cul
turale. Vorbind despre at.-.itatea 
culturală de la Vulcan nu se poate 
să nu amintim în mod deosebit aju
torul primit din partea tov. Iovi Tra
ian, vicepreședinte al comitetului 
sindicatului minei Vulcan care în 
timpul liber se află în permanen
ță la club șj printre' artiștii ama
tori rezolvînd pe loc problemele ce 
se ridică.

D. ALBESCU
membru al comitetului orășenesc 

U.T.M. Petroșani

adresa

I • * - V

cu o

centrul 
plăci.

se pot
din formațiile 
și ușoară, ce- 
dansuri.formația de 

început promițător în 
culturală a clubului 
se datorește în urare

acti-

Nu PURTAT!
UNElif LE PE UMAR I

Muzică 
valsului, 
program 
Arii și
Muzică

PROGRAMUL 
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,3Q Muzică ușoară, 9,00 
Vreau să știu, 10,00 Pagini orches
trale din opere, 10,30 
populară, 11,28 Pe aripile
12.30 Melodii îndrăgite — 
de muzică ușoară, 13,10 
duete din operete, 15,00
populară din țări socialiste, 16,15 
Vorbește Moscova I 17,10 Muzică 
din opera ,,Sa.mson și Dalila" de 
Saint-Șaens, 18,00 Muzică ușoară,
18.30 Lecția de limba franceză 
(pentru începători), 19,00 Din cele 
mai cunoscute melodii populare, 
19,45 Opera „Tîrgul din Soroclnsk" 
de Modest Petrovici Musorgskî, 
21,15 Capodopere ale literaturii u- 
niversale „Oedip rege" de Sofocle. 
Prezintă Ion Marin Sadoveanu, 21,30 
Muzică ușoară interpretată de A- 
nica Zubovici. PROGRAMUL II.
10.30 Muzică din opereta „Liliacul" 
de Johann Strauss, 11,15 Pagini 
din literatura R. P. Mongole, 12,05 
Muzică populară din Muntenia,
12.30 Arii din operele compozito
rilor noștri, 14,10 Melodii populare,
15.30 Muzică ușoară, 17,01 Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor,
18.30 Soliști de muzică ușoară, 
19,00 Tinerețea ne e dragă, 19,30 
Cu opereta în jurul lumii, 20,40 
Cîntă formația de muzică ușoară 
condusă de Adalbert Winkler, 21,45 
Părinți și copii, 22,00 Seară de dans 
cu Horia Șerbănescu și Radu Za- 
hareseu (reluare).

— — O
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PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Frații; AL. SAHIA : A fost priete
nul meu; PETRILA ; Drumuri des
părțite,- VULCAN :• Alibiul nu a- 
junge,- URICÂNI: Cursa de 100 km.
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Președintele Kennedy a hotărît 
să intervină în conflictul 
dintre feroviari și patroni

WASHINGTON 9 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează «а 

președintele S.U.A., Kennedy, a 
hotărît să intervină personal peni 

,tru a evita declanșarea grevei ge
nerale a feroviarilor americani pre
văzută pentru joi.

După ce toate tentativele de 
mediere întreprinse pînă în pre
zent au eșuat, Kennedy a convocat 
pentru 9 iulie o întrevedere cu re
prezentanții sindicatelor și ai so
cietăților feroviare. Cu o zi îna
inte, Kennedy a avut o întrevede
re cu ministrul muncii, Wirtz, și

------ ----- ©

Demonstrații de protest împotriva lansării 
primei rachete japoneze

TOKIO 9 (Agerpres).
Minister.nl de Război al Japoniei 

a anunțat că la poligonul din 
insula Niijma situată la sud de 
Tokio a fost efectuată prima expe
riență de lansare a unei rachete 
japoneze.

După Cum relatează agenția 
U.P.I.. poliția a intervenit pentru a 
împiedica pătrunderea pe poligon

—0— -------

Sporește delitiliil balanței 
americane He plăti

WASHINGTON 9 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 8 iulie în fața 

membrilor Comisiei economice a 
Camerei Reprezentanților și Sena
tului S.U.A., ministrul de finanțe 
al Statelor Unite, Douglas Dillon, 
a declarat potrivit agenției France 
Presse, că „eforturile întreprinse 
în ultimele 12 luni de administra
ția americană pentru reducerea de
ficitului balanței de plăți au fost 
decepționante". In legătură cu a- 
ceăsta Dillon a subliniat că guver
nul american pregătește un nou 
„program de acțiune" pentru a re
media deficitul balanței de plăți.

Ministrul american de finanțe a 
arătat că în cursul primului tri
mestru al anului 1963 balanța a- 
mericană de plăți s-a agravat și 
mai mult. El a insistat asupra ne
cesității adoptării unor măsuri re
comandate de guvern printre care 
reducerea cheltuielilor militare în 
străinătate și a „ajutorului" ame
rican pentru străinătate.

—=O----
Vizita lui R. Menzies 

în S. U. A.
WASHINGTON 9 (Agerpres).
In cadrul vizitei pe care primul 

ministru al Australiei, Robert Men
zies, o întreprinde în Statele Unite, 
în după-amiaza zilei de 8 iulie a 
avut Ioc la Casa Albă o întreve
dere între președintele Kennedy și 
primul ministru australian îndeo
sebi în problemele legate de Fe
derația Malayeză, Laos și alte teri
torii.

- = ©=-

Arabii sînt indignați 
de atrocitățile din Irak

RABAT 9 (Agerpres).
Subliniind într-un articol rezis

tența eroică a poporului kurd îm
potriva trupelor irakiene și a mem
brilor „gărzii naționale", ziarul 
marocan „Al-Mukafih" scrie că față 
de guvernul Aref crește tot mai 
mult neîncrederea în întreaga lu
me arabă. Poporul marocan este 
îngrijorat, scrie în continuare zia
rul, din cauza noil<-r arestări și 
executări ale patrioților irakieni.

Poporul arab, subliniază „Al- 
Mukafih", cunoaște vechile metode 
imperialiste. El nu va rămîne pa
siv față de suferințele poporului 
irakian. De la Maghreb pînă la 
Mosul, scrie în încheiere „Al- 
Mukafih", arabii sînt profund in
dignați din cauza executării pa- 
trioților irakieni. 

cu diferiți specialiști în problemă 
pentru a discuta măsurile ce ur
mează să fie luate.

Anunțînd întrevederea de la 9 
iulie, purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe, Salinger, a subliniat gra
vitatea situației și a afirmat că a- 
ceastă întrevedere este „în mod 
evident ultimul efort" făcut de ad
ministrație pentru a împiedica gre
va. Dacă această ultimă tentativă 
va eșua, menționează agențiile de 
presă, Kennedy va putea cere Con
gresului să voteze măsurile de ur
gență pentru împiedicarea declan
șării grevei.

a unor grupuri de luptători pentru 
pace, împotriva înzestrării armatei 
japoneze cu rachete. Aceeași agen
ție subliniază că experiența a fost 
efectuată în ciuda demonstrațiilor 
de protest organizate de locuitorii 
insulei împotriva transformării ei 
într-un poligon de experiențe.

In dimineața de 8 iulie, șapte am
barcațiuni pescărești pe care se 
aflau 50 de pescari au pătruns în 
zona experiențelor. Totodată, Liga 
luptătorilor împotriva rachetelor din 
insulele Niijma și Shikinejima, si
tuate în apropiere precum și nume
roase alte organizații pentru pace 
din Japonia, au publicat o declarație 
comună de protest împotriva ex
periențelor și au hotărît să-și con
tinue lupta împotriva bazei de ra
chete din Niijima, pentru pace și 
independenta Japoniei.

Situația din Guyana Britanică
GEORGETOWN 9 (Agerpres).
La 8 iulie, la mai puțin de 24 

de ore după ratificarea de către 
sindicatele din Guyana Britanică a 
acordului intervenit între guvernul 
lui Cheddi Jagan și reprezentanții 
acestor sindicate, cea mai mare 
parte dintre oamenii muncii au 
reluat lucrul punînd capăt grevei 
declanșate de elementele procolo- 
nialiste și reacționare. Agenția As
sociated Press relatează că „mii de 
muncitori s-au întors la locurile 
lor de muncă, readucînd liniștea 
pe frontul muncii în Guyana Bri
tanică".

Potrivit agenției Reuter, oficia
litățile și presa fac în prezent a- 
pel la opinia publică, cerîndu-i să 
pună capăt tensiunii rasiale insti
gată de elementele reacționare și 
antiguvernamentale.

Agențiile de presă se ocupă pe

----------- ©-----------

MOSCOVA. — La 9 iulie Paul 
Henry Spaak, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministru al A- 
iacerilor Externe al Belgiei, a pără
sit Uniunea Sovietică plecînd spre 
patrie.

LONDRA. — Intr-o scrisoare adre
sată ziarului „Times", lordul Boyd- 
Orr, fost director general al Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
alimentație și agricultură (F.A.O.), 
cere să se lărgească comerțul din
tre Est și Vest. Anglia, scrie el, 
ar putea dezvolta comerțul cu ță
rile lagărului socialist, ajungînd 
pînă la un miliard lire sterline pe 
an.

LONDRA. — Un purtător de cu- 
vint al Ministerului afacerilor ex
terne al Angliei a declarat la 8 
iulie că Cyrille Adoula, primul mi
nistru al Congoului, va face o vi
zită oficială în Anglia între 22 și 
25 iulie. El nu a menționai însă 
problemele care vor îi puse în 
discuție în timpul vizitei lui Adou
la la Londra.

FRANȚA :

Se intensifica lupta împotriva proiectului 
de lege care limitează dreptul la grevă
PARIS 9 (Agerpres).
In Franța ia amploare lupta for

țelor de stînga împotriva legisla
ției guvernamentale îndreptată spre 
limitarea dreptului la grevă a lu
crătorilor din instituțiile și între
prinderile de stat.

In multe departamente ale țării 
în special în regiunea Paris, în de
partamentele Rhone, Vendee, Cher, 
Doubs, Aine, Puy-de-Dome, organi
zațiile sindicale ale Confederației 
Generale a Muncii, Confederației 
oamenilor muncii creștini din Fran
ța și organizației „Force Ouvriere" 
se pronunță într-un front unit îm
potriva „proiectului de lege împo
triva grevei", considerîndu-1 ca o 
încălcare serioasă a libertăților sin
dicale și democratice.

Federația Partidului Comunist 
Francez, Partidului socialist și Parti
dului socialist unit din departamen
tele Loire și Sarthe și din alte cî- 
teva regiuni ale țării au adresat 
oamenilor muncii, tuturor republi
canilor o chemare comună în sco
pul desfășurării luptei energice îm
potriva proiectului de lege antide-

---------©_-------
Populafia insulei Comore

CAIRO 9 (Agerpres).
„Poporul din insulele Comore ce

re să i se acorde imediat indepen
dența", a declarat la Cairo Aii Mo
hamed Shami, vicepreședintele Co
mitetului național de eliberare din 
insulele Comore. Vrem, a continuat 
el, desființarea bazelor militare a- 
mericane de pe teritoriul nostru.

de altă parte de poziția adoptată 
de S.U.A. în legătură cu eveni
mentele din Guyana Britanică. Ci
tind un articol publicat la 9 iulie 
de ziarul „New York Times", a- 
genția United Press International 
menționează că S.U.A. consideră că 
situația din Guyana Britanică este 
„în cel mai bun caz un armisti
țiu" și adaugă că „din punctul de 
vedere al Statelor Unite, cu cît en
glezii vor rămîne mai multă vre
me în Guyana, cu atît va fi mai 
bine". Motivul pentru care S.U.A 
doresc ca Guyana Britanică să nu 
obțină independența este că „o 
Guyana Britanică independentă, cu 
un guvern condus de Cheddi Jagan 
va fi... atrasă rapid în lagărul lui 
Castro..." Totodată, ziarul scrie că 
„Statele Unite se pare că au ho
tărît să nu acorde nici un fel de 
ajutor Guyanei Britanice".

NEW YORK. — La 8 iulie, la 
una din Uzinele societății „Hercu
les Powder", producătoare de sub
stanțe explozive din Kentville (sta
tul New Jers) a avut loc o puter
nică explozie. Din cauza suflului 
produs de explozie pe o rază de 5 
mile au fost sparte toate geamurile 
caselor. Agențiile americane de in
formații anunță că administrația so
cietății ține secret numărul morți- 
lor și răniților. In fața porților u* 
zinei a fost instituită o pază puter
nică.

KAMPALA. — Ministerul Dezvol
tării Naționale al Ugandei a în
tocmit un plan în vederea desfă
șurării campaniei pentru lichidarea 
analfabetismului în țară. Această 
campanie urmează să înceapă la 
începutul anului 1964. In prealabil 
Ministerul va organiza o serie de 
cursuri în vederea pregătirii ca
drelor didactice necesare.

Aproape jumătate din populația 
de 6 800 000 a Ugandei este anal
fabetă. 

mocratic. Intr-o serie de locuri a- 
ceste manifestări sînt sprijinite și 
de partidul radical.

La 8 iulie a avut loc o ședință 
lărgită a comisiei administrative a 
Confederației Generale a Muncii 
din Franța la care au participat, de 
asemenea, secretarii federațiilor sin
dicale care fac parte din Confe
derația Generală a Muncii. La șe
dință s-a discutat problema luptei 
împotriva proiectului de lege gu
vernamental.

In declarația dată publicității de 
C.G.M. se arată că participanții la 
întrunire s-au pronunțat în sprijinul 
grevei naționale. Ei au împuterni
cit conducerea C.G.M. să continue 
tratativele cu alte uniuni sindicale 
pentru ca „această manifestație să 
aibă loc în condițiile untății și în 
momentul cel mai adecvat pentru a 
putea fi înlăturat proiectul de le
ge guvernamental".

S-a hotărît, de asemenea, ca la 
11 iulie să se organizeze greve de 
scurtă durată, mitinguri și demon
strații ale oamenilor muncii.

cere independenta 
care sînt folosite nu numai pentru 
reprimarea luptei de eliberare na
țională din Comore, dar și pentru 
înăbușirea mișcării popoarelor din 
întreaga Africă.

In continuare el a descris ex
ploatarea cruntă la care este su
pusă populația din insulele Comore 
de către colonialiștii francezi. Aproa
pe două treimi din pămîntul fertil 
se află în proprietatea marilor 
companii franceze, care au mono
polizat toate ramurile economiei.

Tot ei dețin mijloacele de trans
port și controlează importul și ex
portul teritoriului. Marile companii 
franceze obțin profituri fabuloase de 
pe urma exploatării populației din 
acest teritoriu.

Divergențe îafre țările occidentale

New York Times : Jjața (Ml BO Kit 
о niifati. ti в mltilBflifle ile евііійіі seearale"

PARIS 9 (Agerpres).
La încheierea recentelor convor

biri franco-vest-germane, presa oc
cidentală desprindea trei categorii 
de probleme considerate esențiale 
pentru viitorul Pieței comune 
(C.E.E.) și asupra cărora guvernele 
celor două țări nu au putut ajun
ge pînă acum la pici o înțelegere : 
realizarea unei politici agricole co
mune, ■ împiedicată de decalajul 
existent între prețurile agricole 
din Franța, cele mai scăzute din 
cadrul C.E.E., și prețurile din 
R.F.G., cele mai ridicate față de 
toate țările Pieței comune — si
tuație ce face cu neputință reali
zarea Pieței comune agricole, în- 
chîzînd piața vest-germană pentru 
produsele franceze; problema orga
nizării unor contacte sistematice 
între țările Pieței comune și An
glia, pe care guvernul francez Ie 
respinge, iar guvernul vest-german 
le sprijină, și, în sfîrșit, problema 
viitoarelor tratative dintre Piața 
comună și Statele Unite privind 
tarifele vamale în legătură cu care

Formarea noului guvern 
din Aden

ADEN 9 (Agerpres).
La 9 iulie a fost anunțată la 

Aden crearea unui nou guvern în 
frunte eu Zain Abdu Baharoun, 
ministrul de finanțe în fostul ca
binet al lui Hassan Aii Bayoumi, 
eare' a încetat din viață luna tre
cută.

senevaj Cuvîntarea 
lui U Thant

GENEVA 9 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, care se află în momentul 
de față într-o scurtă vizită la Ge
neva. a luat cuvîntul în cadrul șe
dinței plenare din 8 iulie a Se
siunii Consiliului economic și social 
al O.N.U., care îș desfășoară lu
crările la Geneva.

Referindu-se la problema dezvol
tării științei și tehnicii și a aplicării 
realizărilor tehnico-științifice, pro
blemă pusă în discuție în cadrul 
sesiunii, U Thant a subliniat că 
aceste realizări trebuie folosite pe 
scară largă în interesul regiunilor 
slab dezvoltate din lume. Aceste 
popoare trebuie ajutate, realizările 
obținute în domeniul științei și teh- 
nicei trebuie aplicate în mod rezo
nabil și eficient. U Thant a relevat 
marea importanță a Conferinței in
ternaționale pentru aplicarea cunoș
tințelor tehnico-științifice în intere
sul țărilor slab dezvoltate, confe
rință care a avut loc în februarie 
a.c. la Geneva.

- = © = -

Protest adresat de Pakistan 
guvernului S. U. Д.

CARACI 9 (Agerpres).
Guvernul pakistanez a adresat 

prin ambasadorul său la Washing
ton un protest guvernului S.U.A., 
în legătură cu hotărîrea armatori
lor americani de a majora cu 40 
la sută frahtul navelor americane 
care efectuează transporturi în por
tul Chittagong (Pakistanul de est), 
anunță ziarul „Dawn".

In prezent, arată ziarul, 50 la 
sută din mărfurile americane oare 
sosesc în Pakistan sînt transpor
tate de nave sub pavilionul S.U.A. 
în schimbul unor taxe Joarte ridi
cate. tn cercurile oficiale din Pa
kistan, scrie „Dawn", se consideră 
că majorarea frahtului navelor a- 
mericane urmărește dezorganizarea 
economiei Pakistanului. Ziarul scrie 
că această măsură va influenta mai 
cu seamă prețurile de pe piețele 
Pakistanului și ritmul de dezvol
tare a economiei Pakistanului de 
est.

punctul de vedere al Franței dife
ră, de asemenea, considerabil de 
cel al R.F.G.

Astfel, cu cîteva zile înainte de 
întrunirea Consiliului ministerial al 
Pieței comune, la 11 iulie, la 
Bruxelles, se constată, după păre
rea ziarului „Le Monde", o „înăs
prire" a pozițiilor divergente și 
chiar „o criză de încredere" atît 
între țările membre ale Pieței co
mune, cît și între unele din aceste 
țări și Statele Unite.

Majoritatea ziarelor occidentale 
consideră că Piața comună se află 
în momentul acesta într-un impas 
din care cu greu se întrevede o 
ieșire. Un expert economic al zia
rului „New York Times", E. L. 
Dale, încearcă să explice starea de 
lucruri existentă în prezent în Pia
ța comună prin „diversitatea de 
interese" ale membrilor ei. „Nici
odată, scrie Dale, nici una dintre 
aceste țări nu a dovedit cu ade
vărat că dorește să renunțe la in
dependența sa de acțiune, cu ex
cepția unor probleme minore".

Expertul citat arată că exemplul 
cel mai elocvent în această pri
vință este cel al relațiilor franco- 
vest-germane, „încununate" de tra
tatul încheiat între cele două țări. 
„Acesta scrie el, a fost semnat la 
Paris la 22 ianuarie. De atunci 
Franța și Germania (occidentală) 
s-au ciocnit în legătură cu fie
care problemă importantă pe care 
au avut-o de rezolvat". In reali
tate, consideră Dale. Piața comună 
nu este o unitate, ci o multitu
dine de entităti separate.
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