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Realizări ale minerilor din Uricani
Marea sărbătoare a po

porului nostru, ziua de 23 
August este întîmpinată 
de minerii din Uricani cu 
noi succese în sporirea 
producției de cărbune.

Ca urmare a folosirii 
la maximum a capacității 
mașinilor și utilajelor din 
dotare precum și a altor 
măsuri tehnico-organiza- 
torice, minerii de aici au

extras de la începutul a- 
nului peste sarcina de 
plan mai bine de 11 000 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil. Acest rezultat a 
fost obținut pe seama 
sporirii landamentelor la 
peste 1,300 tone cărbune 
pe post, ceea ce depășește 
cu mult sarcina planifi
cată.

De curînd, atelierul mecanic al Viscozei Lupeni 
a fost înzestrat cu o freză fabricată în R.P.R. Freza 
cea nouă i-a fost încredințată tînărului frezor Deatcu

^oan. ..,■■■

Iată-1 pe frezorul Deatcu loan în timpul lucrului.

Reportajul șileî ;

In intim pinarea zilei de 23 August

Succesele minei Aninoasa
Cifre care vorbesc despre hărnicie

Respectînd tradiția anilor precedenți, și de astă', 

dată, minerii aninoseni înscriu pe graficul de între
cere, în cinstea zilei de 23 August, realizări de sea
mă. De la începutul anului ei au extras în afara 
planului 10 500 tone de cărbune, ceea ce depășește 
angajamentul anual la zi cu aproape 3 000 de tone. 

Obținerea acestui plus de producție se datorește în
deosebi productivității mereu sporite, care numai în 
luna iulie, de pildă, a crescut de la 1,294 tone pe 
post cit a fost planificat, la 1,333 tone pe post.

Un merit în obținerea acestor succese îl au mi-
nerii
nuale

din sectorul I, sare 
la zi cu pest) 7800

și-au depășit sarcinile a- 
tone de cărbune.

In sprijinul minerilor

VIII electromecanic al 
înălțimea îndatoririlor 
alături de mineri în 
echipă compusă din

minei se 
ce le re- 
realizarea 
muncitorii 
Gheorghe 
complexe 
rețelelor

îndrumați continuu de organizația de partid, mun
citorii din sectorul 
străduiesc să fie la 
vin. Dornici să fie 
sarcinilor, recent, o
Tudor Virgil, Zvîcnea Nicolae și Udangiu 
a executat într-un timp record 9 macaze 
pentru sectorul I, necesare la amenajarea 
de transport de la orizontul IX.

Exemplu in îndeplinirea sarcinilor sînt și munci- 
Condoiu Constantin, Iancu Aurel și Matei Ioan 
au efectuat

torii
care
rații

Rezultate. însem
nate în muncă 
obține și echipa 
de fierari ca
re confecționează 
benzi metalice 
pentru abatajele 
frontale.

urgente la
îp ultimul timp o seamă de repa- 

trolii și transportoare cu raclete.
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Faianța de Sighișoara

în

u-
ce-

de MIHAIL STOIAN

sunetele 
atenția 
fața grupu-

„Fără mînă, lutul e lut" — afir
ma pe timpuri bătrînul olar, az- 
vîrlind pe masa lui de lucru buca
ta de argilă înmuiată cu apă. Mi
racolul se săvîrșea numaidecît. 
Regăsind rotirea din totdeauna a 
materiei, lutul neînsuflețit prindea 
viață. Pe masa de lucru a olarului, 
care n-avea nimic din cea a altoi 
meșteșugari, pasta informă dobîn- 
dea contur, grație, sens. Străvechea 
pereche de discuri, pe sfert 
roțile carului, cu „osia" 
vertical, se învîrtea numai 
picior putere" -— piciorul 
— care călătorea zeci și
ani pe același drum circumscris, 
prelungind de fapt o uimitoare 
lătorie, începută cu milenii în 
mă.

Intr-adevăr, olăritul e cea 
veche meserie a lumii I

Un strămoș de-al nostru, poate 
omulețul lui Gopo din filmul „Scur- 
•’ ;-torit', a băgat de seamă, a- 
proximativ acum 15 000 de ani, că 
o urmă de picior imprimată în nă- 
mo. păstrează nealterată după 
uscarea clisei. Așa s-a născut pro
babil ideea modelării obiectelor din 
lut umed Apoi omulețul a mai 
observat ceva: că bucățile de ar
gilă rămase pe vatra focului, ori 
vasele crude uitate intr-o colibă 
cuprinsă de flăcări, devin mai re
zistente după 
derea argilei 
important în

chimiști, tehnicieni și muncitori cu 
înaltă calificare, pămîntul devine 
prețioasa faianță de Sighișoara. 
Complexul este deci locul de un
de pornește, pe toate meridianele, 
mesajul 
pirației

Aurel
moderni

sec- 
și-a 

da
se

talentului, 
ceramicei 
Pop, unul
care lucrează aici, a

hărniciei și ins- 
roinînești.

din ceramiștii 
de-

cit 
picînd 

„cu un 
olarului 
zeci de

(Continuare în pag. 3-a)

In curtea minei era forfota o- 
bișnuită acelei ore. Dinspre puț, 
grupuri, grupuri de mineri se 
dreptau spre lămpărie.

La un moment dat, 
nei trompete atraseră 
lor din jur. Ajunși în
lui de mineri, pionierii Ie umplură 
brațele cu frumoase buchete de 
flori. Pe fețele ortacilor comunis
tului Schneider Francisc din 
torul III, care în acest schimb 
îndeplinit angajamentul de a
300 tone de cărbune peste plan 
putea citi bucuria și emoția.

— Vă mulțumim pentru primi
rea ealdă ce ne-ați făcut-o și ne 
angajăm ca în cinstea zilei de 23 
August să extragem încă 500 tone 
de cărbune în afara planului — 
spuse în cuvîntul său brigadierul 
Schneider.

că-
ur •

mai

ardere >i astfel, ar- 
avea să joace un rol 
istoria civilizației.

Din fuga trenului. Sighișoara — 
așezare cu siluetă medievală — îi 
oferă privitorului, în prim plan, o 
perspectivă modernă : Complexul 
industrial faianță-sticlă, ridicat la 
marginea orașului. Acolo, în mîi- 
nile ceramiștilor ajunși ingineri-

Ne mai desparte o lună pînă la deschiderea noului an școlar. 
Elevii se află încă în plină vacanță. Cei care n-au plecat în diferite 
tabere regionale sau republicane își petrec zilele frumoase de va
cantă în taberele locale, organizate pe localități. Aici elevii își petreo 
timpul în mod plăeut și folositor. La acțiunile organizate în tabere 
participă cu interes elevii și pioni erii.

Acțiuni interesante se desfășoară și în tabăra locală din Aninoasa. 
Iată în clișeul nostru pe elevii și pionierii taberei la o oră de în
vățare de cîntece. Cu această ocazie au loc și întreceri între cei mai 
buni soliști.

------------ ©---------

Viafă nouă în
două 
parcă 

de rod a 
Nu întot- 
Jiului atit 
activitatea

curmînd viața celor ce 
pămîntului bogățiile, 
trăit Valea
a plîngerii

smul-

fosta 
zbu-

Jiului —
— vremuri 
suferințe. Lupta 

de partid a fost 
Ei au luat

Străbătută de apele celor 
Jiuri, Valea noastră privește 
in tihnă, munca plină 
harnicilor săi mineri, 
deauna a privit Valea 
de liniștită și senină
locuitorilor ei. A cunoscut și alte 
vremuri, zile negre, de grele fră- 
mintări, atunci cînd muncitorii erau 
la cheremul patronilor de mine. 
Minerii vîrslnici își mai aduc bine 
aminte de anii cînd pe străzile lo
calităților Văii Jiului bintuia șoma
jul, foametea și mizeria, cînd ne
norocirile și catastrofele se țineau 
lanț, 
geau

A 
Vale
ciumate, pline de 
minerilor conduși 
încununată de succes.
fn stăpinire minele, inălțind pe pu
țurile de extracție drapele roșii, 
simbol al biruinței. Viața mineri
lor a devenit an de an mai ferici
tă, lipsită de grija zilei de mîine. 
Fețele celor ce lucrează în adîncuri 
nu mai sînt încruntate. In casele 
minerilor nu se mai aude: „cu ce 
cumpărăm pîine, băcanul nu vrea 
să ne dea pe datorie, copiii n-au 
cărți și ghete, la poarta minei iar 
a fost afișat un tabel cu conce
dieri". Au minerii noștri și acum 
„griji", dar legate de cumpărarea 
unor obiecte care să le împodo
bească noile locuințe ce împînzesc 

de la un capăt 
la altul Valea 
noastră dragă. In 
anii puterii popu-

olare 
parte 
vechile 
te

bună 
dintre 

loculn-
întunecoase
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Brigada condusă de Petrie Simion a ocupat mereu un loc de frunte in întrecerea 
celelalte brigăzi din sectorul V al minei I.onea. Și în luna aceasta ea muncește 
rîvnă. Lucrînd cu un randament de peste 8 tone de cărbune pe post, minerii din brigada 
lui Petric Simion au dat în primele 6 zile din august 150 tone de cărbune peste plan.

IN CLIȘEU: Petrie Simion împreună cu trei ortaci din brigada sa.

cu 
cu

casele minerilor

vor ridica alte 1418 apar* 
noi în așezările noastre

în trecut în casele mine- 
și nu găseai 
și un pat din 
apartamentele

tenite de lâ patroni au fost dărî- 
mate. In locul lor și pe terenurile 
virane s-au ridicat blocuri noi, 
moderne, pline de lumină în care 
s-au mutat aproape 8000 de oameni 
ai muncii cu familiile lor. In anul 
1963 se 
tamente 
miniere.

Dacă
rilor domnea sărăcia 
în ele decît o măsuță 
scîndură, astăzi in
lor strălucește mobilă din cea mai 
elegantă. Numai în ultimul an și 
jumătate s-au vîndut prin magazi
nele din Valea Jiului 3005 garni
turi de mobilă combinată și dor
mitoare, 2198 garnituri mobilă de 
bucătărie, 1125 mașini de cusut, 
653 frigidere, peste 2600 mașini de 
spălat rufe.

In primul semestru al 
an s-au vîndut oamenilor 
din 
mai 
față 
mai
multe preparate 
tități suficiente

acestui 
muncii 

bazinul nostru cu 1862 tone 
multă pîine și făină integrală 
de anul trecut, cu 193 
mult mălai și cu 63 tone 

de carne. In 
s-a distribuit

tone 
mai
Can
ute!

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 3-a)

Noi obiective industriale

acestea, 
in iunc- 
3 nepu- 
la ier-

In ultimele luni, co
lectivul I.C.M.M. a avut 
de predat un număr de 
14 lucrări. Din 
11 au fost puse 
țiune restul de 
tind fi predate
men din cauza lipsei de 
materiale și aparataje e- 
lectrice, insuficiența mij
loacelor de transport și 
lipsa unor utilaje. Dintre 
obiectivele predate se 
impun atenției prin im
portanța lor: instalația 
de săpare a puțului auxi
liar nr. 1 Dilja, ventila
torul de la suitorul cen
tru Lupe r.i — primul de 
acest iei montat in Va
lea Jiului — și comple
xul de lucrări din incin
ta puțului nou Aninoasa. 
Prin eiorturi susținute 
s-a reușit să se dea in 
folosință înainte de ter
men patru lucrări care 
trebuiau predate in tri
mestrul IV : „Aducțiu- 
nea de apă U.R.UM.. Pe
troșani", „Inst alifia de 
ridicat S.R.E. Vulcan".

împrejmuire la școala 
prolesională Lupeni" șt 
„Modificările depoului de 
locomotive" de la pre- 
parația Lupeni.

Colectivul I.C.M.M. a 
acordat o deosebită gri
jă și sporirii continue a 
productivității muncii. 
Astfel, pe ultimul trimes
tru s-a obținut o depăși
re a productivității pla
nificate cu 2,96 la sută. 
Totodată, prețul de cost 
a fost redus cu 3,62 la 
sută obținindu-se econo
mii in valoare de 277 000 
lei, printr-o judicioasă u- 
tilizare a tuturor resurse
lor locale /agregate, bo
lovani și piatră spartă) 
precum și prin executa
rea de confecții meta
lice la prețuri mai
decit cele prevăzute 
devize.

In cinstea zilei de 
August, colectivul 
muncitori al
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ului va preda alte lucrări ♦
♦
♦
♦

mici 
in

23
de

I.G.M.M.-

de construcții industriale 
printre care și „Amena
jarea incintei puțului Ga- 
rolina" Lupeni, „Moara ♦

l'l.H. puf 10" Vulcan, ca •
și canalizarea Văii Gim- 
pei, lucrare prevăzută In 
pian cu termen de preda
re în trimestul IV 1963.



STEAGUL RSȘU

CONSULTAȚIE TEHNICA

Despre susținerea hidraulică 
In abataje

I. Reducerea consumului de lemn 
este una din sarcinile permanente 
ce le stau în față colectivelor de 
la exploatările miniera din Valea 
Jiului. Domeniul principal spre caic 
*e îndreaptă atenția tehnicienilor 
Si inginerilor noștri este înlocuirea 
lemnului de susținere din abataje 
cu elemente de susținere metalice 
O mare răspîndire au primit stilpii 
metalici cu fricțiune (GHH și de 
alte tipuri). Experiența mai multot 
ani de lucru cu acești stilpi bazat, 
pe fricțiune a arătat însă că ei nu 
au o portanță constantă și nici 
egală. Portanta depinde printre al
tele de forța de strîngere a penelor 
operație care la stîlpii cu fricțiu
ne este executată manual. Urma
rea sțrîngerii inegale a penelor 
(deci a portantei inegale) este fap
tul că urni stilpi se descarcă îna
intea aitora, și atunci stîlpii care 
au rezistat sînt supuși la sarcini 
mult mai mari decît portanta lor 
nominală. De aici rezultă deterio
rarea unui număr important de 
Stîlpi (în special părțile lor supe
rioare). \

Observații simiiare s-au făcut și 
în bazinele miniere din alte țări. In 
plus, la o serie de tipuri de stilpi 
cu fricțiune, nu se poate realiza o 
„pretensipnare" a stîlpului, adică 
stîlpului nu 1 se poate inrpune o 
portanță inițială.

Ținînd cont de aceste dezavan
taje, conducerea tehnică a C.C V.J. 
ș-a orientat spre introducerea, în 
anumite condiții de exploatare, a 
unei susțineri moderne care elimi
nă dezavantajele amintite. Este vor 
bă de susținerea cu stîlpi hidraulici

Principul e tehnice și caracteristicile 

susținerii cu stilpi hidraulici

Deși poate pare curios, ideea stu
pilor hidraulici nu aparține unui 
inginer miner (curo ne-am fi aș
teptat), ci unui inginer specializat 
în construcția suporților hidraulici, 
telescopici, din compunerea trenu
rilor de aterizare a marilor avioane. 
Astfel a luat naștere primul stîlp 
hidraulic, în 1945. Stîlpul hidraulic 
poate fi comparat cu un cric hi
draulic de mare putere. In esență, 
el este compus din două părți ci
lindrice : o parte inferioară cu dia
metru mai mare, în care poate glisa 
telescopic un al doilea cilindru care 
constituie partea superioară. In in
teriorul acestor cilindri se creează, 
cu ajutorul unei pompe, o presiune 
foarte mare (200—400 kgf/cmp) 
prin intermediul unui lichid de 
presiune special, constituit de obi
cei din apă în amestec cu un ulei 
solubil.

In timpul pompării, stîlpul se ex
tinde pînă cînd se proptește solid 
intre tavanul șt vatra abatajului, 
după care, prin creșterea în conti
nuare a presiunii, se realizează 
așa-numita „presiune inițială" sau 
pretensionarea stîlpilor, care atinge 
valori de 10—15 tone. Presiunea 
este reținută de ventile speciale, 
astfel dimensionate incit dacă pre
siunea în interior depășește limita 
prevăzută de proiectant, lichidul 
de presiune să scape fie în afară, 
fie într-un rezervor special. Atunci 
stîlpul se contractă, pînă cînd 
presiunea la care e supus scade 
sub cea pentru care a fost reglat 
ventilul de reținere. In acest fel 
stîlpul hidraulic manHestă o por
tanță constantă pînă la închiderea 
sa completă. Pentru răpirea stîlpi
lor hidraulici, se acționează un ven
til special de descărcare. Acesta 
permite trecerea lichidului de pre
siune într-un rezervor special, și 
atunci stîlpul se contractă și poate 
fi răpit. Sistemul de descărcare poa
te fi acționat și de la distanță, astfel 
incit personalul de la răpire să 
poată sta într-o zonă protejată.

La primele tipuri de stîlpi hi
draulici, principala greutate cons
tructivă care se cerea învinsă o 
constituia greutatea de a etanșa și 
de a stăpîni presiunile hidraulice 
foarte mari. Astăzi, acest lucru ne 
mai fiind o problemă de nerezolvat, 
stîlpii hidraulici au căpătat o extin- a 
dere din ce în ce mai mare, fie 
sub forma de stilpi individuali, fie 
ca elemente componente, ale sus
ținerii mecanizate (cadre pășitoare 
hidraulice).

Clasificarea stflpilor hidraulici

După o sistematizare cuprinză
toare, stîlpii hidraulici trebuie di
ferențiat» după caracteristicile lor 
constructive și funcționale. Indicii 
constructivi se referă la aranjarea 
cilindrilor, numărul și dispunerea 
camarelor de presiune, valoarea z 
presiunilor de montare și de con
tractare, ghidarea cilindrilor etc. 
Indicii funcționali se referă în pri
mul rînd la circuit sie hidraulice și 
la modul de producere a presiunii.

In viitoarea pagină tehnică se va 
publica partea a doua a consul
tației despre susținerea hidraulică, 
în care vor fi descrise tipurile exis
tente de stîlpi hidraulici, și in 
special tipul <3S de construcție so
vietică, cu care au fost înzestrate 
și unele exploatări din Valsa Jiu
lui,

irig. V. 1UȘAN 
C.CVJ.
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Sănătatea muncitorilor din in
dustria extractivă este ocrotită cu 
grijă părintească de statul nostru 
socialist. Aspecte pregnante in a- 
ceasta direcție se întîinesc ia tot 
pasul și în Valea Jiului. Nu mai 
departe, zilele acestea caravana 
medica.ă de microradiolotogralii 
a pornit din nou să colinde pe ia 
exploatările și preparațiile din ba- 
zin. Scopul ? Controlul periodic 
pulmonar, prin microtadioiologra- 
iie, a muncitorilor, i 
și inginerilor ce-și 
munca in mediu cu 
trial.

Caravana a poposit 
zile la Petrila. Aici s-au

tehnicienilor 
desfășoară 

praf indus

ei c cîteva 
și pre-

De strajă sănătății 
minerilor
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Dezvoltarea minelor din Valea Jiului are loc pe o bază modernă, i 
Pentru aceasta, minele sînt înzestrate în subteran și la suprafață euț 
mașini și utilaje din cele mai perfecționate, care asigură o înaltă pro-J 
ductivitate. |

Fotografia înfățișează un turbo-compresor de fabricație cehoslovacă, j 
sosit zilele acestea pe rampa magaziei de utilaje a minei Lupeni. Prin * 
punerea în funcție a acestui modern compresor cu un debit de 16 000 » 

aer/minut, la o presiune de 8 atmosfere, se va îmbunătăți sim- ț 
alimentarea locurilor de muncă cu aer comprimat.

m.c. 
țitor

COLABORARE RODNICĂ
clubul muncitoresc din Pe-

și utile mine-

lărgi orizontul 
de cititori trec

Geoi gescu Con- 
Constantin, sînt 

cititorii pasio- 
tehnice. Pentru 

ajutor, eonducerea

La
trila se desfășoară zilnic numeroa
se activități culturale oferind clipe 
de odihnă plăcute 
rilor.

Dornici de ă-și 
de cunoștințe, zeci
zilnie pe la bibliotecă și împrumu
tă cărți. Mulți dintre ei preferă să 
citească cărți tehnice de speciali
tate pentru a-și ridica nivelul teh
nic și profesional. Mdreș Eugen, 
Romaneseu Vasile, 
stantin. Munteanu 
doar cîțiva dintre 
nati ai literaturii 
a le veni în
clubului în colaborare cu cabine
tul tehnie al minei, organizează 
expoziții prin care sînt populari
zate cele mai noi titluri de cărți 
tehnice. Pe lingă acestea, sub în
drumarea bibliotecarei Cătană 
terina, au loc la elub diferite 
vități menite să contribuie la 
pîndirea largă a cărții tehnice, 
dintre aețivitățile

Eca- 
acti- 
răs- 
Una

desfășurate de

♦
♦
♦

» 
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cititori » 
consfătuiri ț

bibliotecă și apreciate de 
este organizarea de <__________
ale unor specialiști cu muncitorii • 
pe marginea unor cârti tehnice. 
In cadrul acestor consfătuiri sînt • 
îmbinate in mod util cunoștințele j 
teoretiee ale inginerilor cu expe- » 
rienta practică a muncitorilor. A- ♦ 
vînd teme concrete ca „Noi me- î 
tode de impermeabilizare a zidu
rilor" sau „Cele mai simple sche- J 
me de comenzi automate ale ac-1 
ționărilor electrice", consfătuirile ț 
s-au dovedit a fi eficiente. ♦

Datorită lărgirii cunoștințelor lor ? 
tehnice de specialitate numeroși ? 
muncitori și tehnicieni de la mina < 
Petrila au făcut în șapte luni 32 ; 
de propuneri de inovații. Dintre ♦ 
acestea 25 de inovații au fost a- ’ 
plicate și au adus importante im- * 
bunătătiri în 
torii acestor 
același timp 
numără tov.
50, Nidermaier Ludovic, Opreanu P.

V. STRĂUȚ

producție. Printre au- 
inovații, care sînt în 
și cititori fruntași se 

Matei loan, Popa loan
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zentat ia controlul periodic peste 
1 000 de muncitori și cadre tehni- 
co-ingincrești de la mină. Intre 
primii care au răspuns invitației 
comitetului sindicatului și organe
lor de protecția muncii de la mina 
Petrila de a-și face microradiogra
fia pulmonară au iost minerul 
Borca Nicoiae și ajutorul miner 
Căpitan loan din sectorul 1, aju
torul miner Rotaru Gheorghe și 
mecanicul lanos Victor din secto
rul II, minerul Gavrilă Constantin 
Și vagonetarul Purec Nicoiae din 
sectorul III și mulți alții. Zi de zi, 
numărul celor ce se prezintă la 
control, pentru a lua astfel o 
măsură preventivă împotriva Îm
bolnăvirii de silicoză, este tot 
mai mare. După ce vor trece prin 
control toți angajații minei Petrila 
ce-și desfășoară activitatea de 
producție in subteran vor urma 
muncitorii și personalul tehnic de 
ia preparația Petrila. In timp de 
două sâplămini cit va sta caravcț^ * 
na medicală la Petrila se va iac^-

4 
4 
i 
i
•
4 
4
4 
4 
4 
4 
♦ 
4
4 
4
4 
4 
4
4 
4

♦
* controlul pulmonar la cca. 4 000 

de oameni ai muncii de la mină 
$i preparafie.

Personalul medico-sanitar com
pus din dr. Cornea Gheorghe, asis
tenta Brînzan Teodora, sora medi
cala Marinsiac Sultana și ofician
tul sanitar Cuzuban Nicoiae, iși dă 
osteneala să termine cit mai cu- 
rînd controlul periodic la Petrila 
pentru a pleca cu caravana de mi- 
croradiolotogratii la celelalte lo
calități din bazin să-și îndepli
nească și aici nobila misiune de 
ocrotire a sănătății minerilor.

înfăptuiri din planul

4
i
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Și armarea 

mixtă a luat în 
acest an o ma
re extindere la 
minele din Va
lea Jiului, ajun- 
gind să fie fo
losită în peste 
50 de abataje 
cameră. Rezul- ] 
tatul ? Reduce
rea consumului 
de lemn cu 15- 
20 la sută în 
fiecare din aces
te abataje. IN 
CLIȘEU : Intr-un 
abataj cameră 
cu armare mixtă 
din sectorul III 
Petrila se mon
tează un stîlp 
metalic tubular, 
intercalat într* 
stîlnii de lemn

Minerii și cadrele tehnice de la 
minele din Valea Jiului au pus și 
în cea de a șaptea lună accentul 
pe îndeplinirea planului tehnic. 
Rezultatul ? Noi succese în folosi
rea mecanizării operațiilor grele și 
cu x olum mare de muncă, în ex
tinderea susținerii moderne, în 
creșterea vitezelor de avansare etc. 
— ehezășia sporirii productivită
ții muncii și îndeplinirii planului 
de producție la toți indicii.

Doinita l;i iute tHleitl
La lucrările de înaintare în pia

tră și In cărbune s-au folosit cu 
rezultate bune în luna iulie mași
nile de încărcat cu cupă și reîn- 
cărcătoarele cu bandă. Volumul de 
rocă încărcată mecanizat în luna 
iulie la minele din bazin a ajuns 
la peste 13000 m.c. depășind sim
țitor prevederile planului tehnic. 
Cu mașini cu cupă s-ati încărcat 
peste 8 500 m.c. Cel mai mare vo
lum de excavații realizat cu încăr
care mecanică s-a obținut la mina 
Lupeni — 2 607 m.c., unde indicile 
planului tehnic a fost depășit eu 
aproape 60 la sută. O depășire de

38 la sută au realizat și minerii de 
la Lonea, iar eei din Aninoasa 
13,7 la sută.

La încărcarea mecanică a steri
lului din puțurile în săpare au ob
ținut cele mai bune rezultate mi
nerii de la Dîlja și din Lonea. Ei 
au încărcat cu ajutorul greiferelor 
616 și, respectiv, 604 m.c. de ste
ril depășind planul.

124 305 ine St tiiiiii 
titrate ti amare modernă

In abatajele susținute cu arma
re metalică munca la extragerea 
cărbunelui a fost spornică. Mine
rii din bazin au extras în luna tre
cută din aceste abataje 124 305 tone 
de cărbune cocsificabil și energe
tic, cu peste 21 000 de tone mai 
mult de cît era prevăzut. Aproape 
1! 0 000 de tone din cantitatea ex
trasă provine din abataje frontale 
susținute cu armături metalice. Din 
abataje cameră susținute eu arma
re mixtă s-au extras peste 7 000 
tone de cărbune.

Tot minerii din Lupeni sînt cei 
eare au dat cel mai mult cărbune

tehnic
din abataje armate metalic: 77 317 
tone, din care aproape 74 000 de 
tone din abataje frontale. Minerii 
din Lonea au extras și ei peste 
20 000 de tone din abataje fron
tale și preabataje armate în fier, 
precum și din abataje cameră eu 
armare mixtă, iar cei din Vulcan 
6 620 de tone.

2.5 W. taurii anaali 
iwtalit

Lungimea galeriilor armate me
talic a crescut în iulie în minele 
din Valea Jiului cu 2 507 metri. 
Planul tehnic a fost depășit și la 
acest indice. Folosirea procedeelor 
moderne de alinare a permis ca 
viteza de avansare în galerii să 
sporească simțitor pe C.C.V.J. de
pășind cu 3.4 la sută viteza pla
nificată.

Minerii din Vulcan au dat un 
aport însemnat la acest succes, ar- 
mind metalic cea mai mare lun
gime de galerii — aproape 600 de 
metri. Mai mult de 350 de metri 
galerie au armat cu fier și minerii 
din Lonea, iar cei de la Urisan: 
aproape 350 de metri.
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iBUfieita Mior io Me le iHiHMi 
le palii — in aleslia oigaoizaliilor le W
Ridicarea nivelului de pregătire 

politico-ideologică a oamenilor 
muncii, formarea omului societății 
socialiste, cu o concepție științi
fică despre lume, cu trăsături de 
caracter și deprinderi comuniste, 
care să participe conștient și ac
tiv la realizarea mărețului program 
de dezvoltare a patriei socialiste 
— iată scopul muncii de propa
gandă.

Pentru atingerea acestui scop, 
un rol de seamă 11 are omogenita
tea cercurilor de învățămînt de 
partid, ineadrarea în aceste cercuri 
a tovarășilor cu același nivel de 
pregătire cultural și politic, fapt 
ce permite ca discuțiile să fie mai 
vii, de un nivel ridicat. Asigura
rea omogenității cercurilor nu se 
poate face decît printr-o înscriere 
corespunzătoare a cursanților. în
scrierea membrilor și candidaților 
de partid, precum și a celor fără 
de partid în cercuri și cursuri, să 
se facă în funcție de dorința și ni
velul lor de pregătire, asigurîndu- 
se largi posibilități în alegerea 
formei de studiu.

Comisiile de înscriere în învă
țământul de partid ce vor funcțio
na pe lingă fiecare organizație de 
bază și care vor fi formate din 
membri ai birourilor organizațiilor 
de bază, propagandiști și alți to
varăși competenți, trebuie să ve
gheze în primul rînd la asigura
rea omogenității. Respectarea do
rinței să se facă în conformitate 
cu Statutul partidului, ținînd cont 
de faptul că fiecare membru și 
candidat de partid este obligat 
de a-și ridica necontenit nivelul 
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FAIANȚĂ DE SIGHIȘOARA

politic și cultural. Aceasta înseam
nă ca fieeare cursant să fie în
scris într-o formă de învățămînt 
superioară celei urmate — dacă 
nivelul de pregătire cultural-poli
tic îi permite — și nicidecum în
tr-o formă inferioară. De aseme
nea, vor fi cazuri cînd unii tova
răși vor cere înscrierea în forme 
care le depășesc cunoștințele. A- 
ceștia trebuie lămuriți asupra ne
cesității de a însuși treptat cunoș
tințe eare să permită înscrierea 
într-o formă superioară.

O atenție deosebită trebuie a- 
cordată înscrierii tovarășilor la 
cursurile de economie concretă. 
Așa cum este indicat, în această 
formă vor studia cadre de condu
cere din economie, ingineri și teh
nicieni, precum și muncitori care 
au o pregătire corespunzătoare, 
inovatori. Aceasta înseamnă că aici 
vor fi încadrați acei tovarăși care 
au legătură directă cu procesul de 
producție și nicidecum funcționari 
sau lucrători administrativi, care 
nu au legătură directă cu pro
ducția.

Pentru aceste eercuri este nece
sar ca îneă de pe acum să se con
stituie colective care să studieze 
și să întocmească tematicii® de 
studiu pentru ca ele să cuprindă 
probleme ale construcției econo
mice în strînsă legătură eu poli
tica economică a partidului nostru 
și cu sarcinile cele mai arzătoare 
care se pun în fața întreprinderi
lor.

I. CHERECHEȘ
Cabinetul de partid — Petroșani

Viață nouă în casele 
minerilor

(Urmare din pag, l-a)

comestibil, zahăr și brinzeturi. La 
aceste sortimente de mărfuri, vo
lumul de desfacere a crescut în 
primele șase luni ale anului cu 
169 tone față de 1962.

Dacă străbați de la un capăt la 
altul localitățile Văii Jiului vei 
întîlni gonind pe șoselele asîaltate 
numeroși motocicliști și bicicliști. 
Dar „epoca" bicicletei a cam tre
cut. Pînă acum și-au cumpărat mo
tociclete și scutere circa 3000 oa
meni ai muncii, iar alți 190 molo- 
rete. De asemenea, 30 mineri și alți 
locuitor! ai Văii Jiului an deja 
autoturisme.

In anii regimului democrat-popu
lar s-a pus un accent deosebit pe 
radioficarea localităților Văii Jiu
lui. In 4268 de case există acum 
difuzoare, iar alfi 22 219 oameni ai 
muncii și-au cumpărat aparate de 
radio.

Creșterea continuă a bunăstării 
oamenilor muncii se datorește fap
tului că în ultimii ani cîștigurile 
minerilor au crescut simțitor. In 
primul semestru al acestui an, de 
exemplu, salariul mediu al munci- 
torilor industriali din unitățile
C.C.V.J. a crescut cu 132 lei față
de ciștigul mediu realizat în anul
1960 și cu 616 iei față de anul
1956.

Bucuria se revarsă în casa fie-
căruia. Minerii pensionari nu mai
sînt nevoiti să-și irosească bătrî- 
nețea pe la haldele minelor strîn- 
gînd cite o roabă de cărbuni spre 
a-și cîștiga existența. Prin grija 
partidului și guvernului pensionarii 
se bucură de rodul muncii lor, de 
viața nouă din patria noastră. In 
fiecare lună ei primesc pensii ce

„Sielele Budapestei*1 la Petroșani
In cadrul schimburilor culturale 

pe care țara noastră le face eu ță
rile prietene, artiștii de circ și 
varietăți din Republica Populară 
Ungară vor da spectacole în ora
șul Petroșani într-un sire de 2000 
locuri, ce se va instala în Piața 
Halelor îneepînd de la 29 august 

pînă la 3 septem
brie 1963, zilnic 
la ora 20,30, iar 
duminica va avea 
loc și matineu la 
ora 16,30.

Programul 
care solii artei 
țara prietenă 
prezintă se intitu
lează „Stelele Bu
dapestei", fiind in
terpretat de cei 
mai burii artiști 
de acest gen și 
încadrat într-un 
concert de muzică 
ușoară cu excen
tricii muzicali 
Cvartetul Eâtvâs 
și prezentat de 
comicii Boros-Czi- 
ryak de la 
mara Variătri 
Budapesta.

Din program 
numere

lume ca 
mixtă 

leoparzi 
prin foc,

Pe 
din 

îl

Ka- 
din

re-
marcăm 
unice în 
dresură 
de lei și 
cerea 'or

la înălțime, tre- 
echilibristica pe 

sîrma moale, jonglerii de precizie, 
evoluții sub cupolă și o gamă în
treagă de numere originale și de
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iucrare Io curs de terminare
La adîncirea puțului principal de 

la gura de mină Cimpa II precum 
și la alte lucrări de investiții se 
utilizează aerul comprimat primit

de marejl

mare atracție care completează îit 
mod armonios programul alături. 
de dansurile acrobatice 
clasă și zburători,

Biletele se vor difuza 
prin agenția teatrală de 
ponsabilii culturali le pot 

anticipa^ .
unde rest

___ _______  „ ,._t ridicai
pentru salariații întreprinderilor șț|

Excentricii muzicali Cvartetul Eotvos

instituțiilor și familiile lor.
Pentru oamenii muncii din re

giune, O.N.T. Carpați organizează, 
la cerere, excursii cu preț redus 
pe C.F.R. și prin I.R.T.A.

inimă cele două echipe au ajuns 
să se apropie de terminarea lu
crării cu mult înainte de terme
nul stabilit.

(Urmare din pag. l-a)

venit olar după ce a urmat Școala 
medie tehnică de ceramică. N-are 
nimic din vechiul chip al olarului 
țintuit, o viață de om, lîngă ins
trumentul perfid și tulburător care 
sa învîrtea pe-atunci cu „un pi- 
cior-putere". De șase ani lucrează 
în secția strungărie. Străvechea pe
reche de discuri a dispărut. La 
complexul Sighișoara se fabrică 
faianță, semi-porțelanuri și porțe
lanuri cu cele mai moderne mij
loace.

Cîteva date ale olarului de as
tăzi : inovator, maistru la 28 da 
ani, șeful atelierului de strungărie ; 
căsătorit cu o studentă în anul V 
la Filologie (a lucrat și ea aici, a- 
poi a plecat la facultate).

- „Fără mină, lutul e lut!", așa 
i-ar fi zis bătrlnul meșter olar 
maistrului de astăzi.

Iar maistrul Aurel Pop ar fi ară
tat doar cu capul spre „roata" Ia 
care lucrează ceraroiștii lui. N-ar 
mai fi fost nevoie să adauge ni
mic. Ceramistul anului '63 munceș
te intr-o hală spațioasă, cu 
condiționat și lumină de neon, 
puitoarei roți a olarului i-au 
locul discul acționat mecanic, pre
sa hidraulică sau automată. Iată-1 
dinaintea 
discul, se 
ramistul 
acesta nu 
ceasornic 
timpul, pe 
sale, jnnodînd cap la cap destinele 
generalilor de ceiamiști mai vechi 
sau mai noi. Destinul lui refuză 
>e-! mai continue pe cel al tați
lor, al bunicilor și străbunicilor. 
Roata strungului se învîrte, se în- 
virte._ Pare că se mișcă de la sine. 
Nu mai e acționată de „un picior- 
putere . „Osia1, cuplată printr-o 
simplă curea de transmisie la mo
torul electric, a eliberat ceramistul 
de tirania veșnicului drum circum
scris. Iar mina abia acum pare 
să-și trăiască prima tinerețe. In 
centrul discului, acționat mecanic, 
o formă de ghips se rotește fără 
efort. Intrînsa, muncitorul introdu
ce doar pasta gata preparată, pen- 

ajutorul unui șa-

b isc te de porțelan, care înfrumu
sețează interiorul căminelor prin- 
tr-un subtil joc de linii și culori.

Arta stilistică a faianței de Si
ghișoara se îmbogățește necontenit, 
folosindu-se de sursele inspirate 
ale folclorului. Linia produselor este 
simplă, modernă totodată, reflectînd 
sensibilitatea și particularitățile ar
tistica ale poporului. Nemaifiind o 
chestiune care privește pe fiecare 
în parte, ci o problemă de fiecare 
zi, permanentă, a tuturor, produc
ția de serie tinde către tipul cel 
mai înalt de producție posibil. 
Marca fabricii își dobîndește trep
tat prestigiul cuvenit la Tokio, New 
York, Viena, Copenhaga, Leipzig, 
Londra, Izmir, unde produsele ro- 
mînești au stîrnit admirația publi
cului. Numeroase țări importă ce
ramica de Sighișoara. Talentul, hăr
nicia și inspirația romînească stră
bat meridianele globului.

(prin Agerpres)

depășesc suma de 6 milioane lei. 
Peste 1500 mineri pensionari pri
mesc cîte 1200 lei pensie pe lună 
pentru munca depusă în subteran.

Față de anul 1938, rețeaua sani
tară a crescut de 10 ori. Un nu
măr de peste 300 de săli de clasă 
stau la dispoziția celor peste 18 000 
elevi ai școlilor de zi și serale. 
Instituții de cultură, artă și baze 
sportive împinzesc Valea Jiului de 
ka un capăt Ia altul. In fiecare an 
cea. 10 000 oameni ai muncii își pe
trec concediul de odihnă la munte 
ori la mare. Pentru merite deose
bite in muncă sute de mineri au 
fost decorați cu ordine și medalii.

Transformările din viața mine
rilor se întîlnesc la tot pasul 
începind de la Lonea pînă la 
Uricani, pe întinsul Văii Jiu
lui. Acum în bazinul nostru 
minerii se bucură din plin de ro
dul muncii lor.

de la mina I.
Nu de mult o echipă de săpă

tori a serviciului gospodăresc șl 
echipa lăcătușului Bîrlida loan au 
început lucrările de îngropare a 
conductei de aer comprimat dintre 
cele două guri de mină.

Muncind cu multă tragere da

-=©=•-

Turneui orchestrei „Miorița11 
din Brașov

Orchestra populară „Miorița" din 
Brașov a prez șutat aseară la 
clubul C. C. V. J. din Petroșani 
un concert de muzică populară in
titulat „Pe un picior de plai". Și-au 
dat concursul Alexandru Grozuță, 
Artist emerit, Natalia Gliga, Pe
tre Barbu, Leana Prahoveanca și 
alții.

Dirijor Gheorghe Constantinescu.
Artiștii brașoveni vor prezenta 

spectacole și în alte localități mi
niere din Valea Jiului.

aer 
Chi- 
luat

unui strung. Se învîrte 
invirte... Dar pentru ce- 
anului '63 instrumentul 
mai constituie monotonul 
care înfășură înaint e 

tăcute, in jurul axei

tru ca apoi, cu
bion, milimetric calculat, să strun- 
jească ceea ce
tatul ? Serviciile
de cafea, q întreagă gamă de o-

prisosește. Rezul- 
de masă, de ceai,

ÎNTÎLNIREA DE PE ALEEA FRUNTAȘILOR

Iscroni sau Vulcan se a- 
cu cei localnici și im- 

formează un șir compact 
agale treptele aleii.

a ajunge cit mai repede în 
minei.
intr-una din zilele
1953. Împreună cu

toam- 
toți ai 
finuse 

pe fiul

...Frunzele dese ale castanilor 
ce străjuiesc aleea ce duce spre 
mină erau străbătute de prime e 
raze de lumină care prevesteau 
începerea unei noi zile de muncă. 
Aici, în centrul comunei, munci
torii sosiți cu mașinile de la Pe
troșani, 
mestecă 
preună 
ce urcă

Pierdut parcă in acest șir com
pact, un tînăr de statură potrivită, 
cu fața rotundă și doi ochi negri 
aidoma cărbunelui, părea mai 
grăbit ca ceilalți, iuțindu-și pașii 
pentru 
iricini a

...Era 
nei.lui
casei, minerul Șteț Ștefan 
să întîmpine cum se cuvine 
său care se întorcea acasă după 
satisfacerea stagiului militar. Pe
ltică, cum 11 dezmierdau ai ca
sei, era parcă altui. Discuta ca 
un bărbat în toată tirea, se ma
turizase. Setea de muncă cel stă- 
pinea li îndreptă curînd pașii spre

dornic să învețe și el me
tal ă lui său.
atunci, tinărul Șteț Petru a 
cu regularitate treptele ce

l-au ajutat să-și ciștige 
aprecierea membrilor bri- 
tuturor minerilor din sec
ai minei Aninoasa.

de 
peste plan. Angaja- 
era îndeplinit și de-

un deceniu de cînd 
Ștef Petru siăbate zi 
spre mina Aninoasa. 

acestei

mină, 
seria

De 
urcat
duc spre mină. Pe la începutul a- 
m’lui 1959 își văzu dorința împli
nită. Ajutat de minerul Doroghi 
Florian, în a cărui brigadă lucra, 
și de ceilalfi ortaci, se califică în 
meseria de miner. Conștiinciozita
tea și entuziasmul cu care lucra, 
preocuparea ce o manifesta fată 
de realizarea ritmică a sarcinilor 
brigăzii, 
stima și 
găzii, a 
torul IV

Cea mai înaltă răsplată pentru 
munca sa a constituit-o Încrederea 
ce i-au acordat-o comuniștii din 
sector, atunci cînd l-au primit în 
familia lor. In toamna anului tre
cut i s-a încredințat conducerea 
unei brigăzi proaspăt înființate. 
Ca la orice început,, primele luni 
de muncă ale tinerei brigăzi au 
fost anevoioase. Greutăților și ob
stacolelor ce se iveau la locul de 
muncă li se opunea însă hotărî re a

fermă și elanul mereu ctescînd 
ce-i caracterizează pe minerii con
duși de tinărul comunist Șteț Pe
tru. Munca și numele lor au de
venit din ce în ce mai cunoscute 
ia mina Aninoasa. La sfirșîtul pri
mului semestru din acest an, gra
ficul de producție al minei arăta, 
în dreptul brigăzii conduse de mi
nerul Șteț Petru: 1000 tone 
cărbune date 
mentul anual 
pășit...

...A trecut 
tinărul miner 
de zi drumul
Intr-una din diminețile 
luni, in timp ce urca grăbit trep
tele aleii fruntașilor, unul din pa
nourile aflate aici îi atrase privi
rea. Țintuit locului de emoție, 
parcă răci nu-i venea să creadă. 
După ce urmări cu atenție cifrele 
ce erau scrise sub fotografia sa 
iși continuă grăbit drumul spre 
mină. II așteptau ortacii, o nouă 
zi de muncă. Cifrele de pe panoul 
de onoare trebuie să fie doar 
șl maf semnificative...
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PROGRAM DE RADIO
15 august

PROGRAMUL I. 7,10 Formații ar
tistice de amatori, 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,06 Muzică voca
lă și instrumentală, 8,30 Concert 
de valsuri, 9,00 Vreau să știu, 
10,00 Soliști ai Operei maghiare de 
stat din Cluj, 10,33 Muzică popu
lară, 11,25 Estrada melodiilor, 12,31 
Muzică ușoară, 14,00 Concert da 
prînz, 15,0p Din muzica popoarelor, 
16,00 Piese instrumentale, 16,15 Vor
bește Moscova 1, 17,10 Arii și duete 
din opera „Boema" de Puccini, 
17,45 Cîntarea Romîniei socialiste 
— emisiune de versuri, 18,00 Mu
zică ușoară romînească, 19,02 Ziua 
presei romîne, 19,45 Opera „Po
vestea unui om adevărat" de Ser- 
ghei Prokofiev, 21,30 Muzică ușoa
ră interpretată de Harry Belafonte, 
22,55 Muzică de dans. PROGRA
MUL, II. 10,10 Cîntă orchestra de 
mandoline a Uzinei de tractoare 
clin Brașov, 10,30 Muzică din ope
rete, 11,00 Muzică ușoară, 12,05 
Muzică populară din Muntenia, 
13,40 „Estrada artistului amator" — 
interpret! de muzică ușoară din 
Iași, 14,35 Din cele mai cunoscute 
piese instrumentale, 15,00 Arii și 
duete din operete, 16,10 Ansambluri 
corale bărbătești, 17,00 Folclor în 
prelucrarea compozitorilor noștri, 
18,05 Recital Dinu Lipatti, 18,30 So
liști de muzică ușoară, 19,30 Val
suri din operete, 20,10 Muzică 
populară interpretată de Elisabeta 
PaveL și Ilie Cazacu, 21,15 „Repu
blică, patrie înfloritoare" — pro
gram de cîntece și versuri, 22,00 
Seară de dans.

CINEMATOGRAFE
15 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE i 
Pe urmele bandei: AL. SAHIA : Pes
cărușul negru: PETRILA : M-am 
săturat de căsnicie: LIVEZENI : 
Sentința se va da joi; ANINOASA : 
Intîlnire la ora 8; VULCAN: Re
găsirea; CRIVIDIA : Vîntul s-a o- 
prit în zori; LUPENI: Violentă 1- 
piată; URI CÂNI: Moartea are 
fată.
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La Washington creier" electronicPrimul 
construit înB R. P. Polonă

opt țări — Iordania, Uru- 
Islanda, Trinidad-Tobago, 
Laos, Liban, Nicaragua au 
la Washington Tratatul pri-

Tratatul 3 fost semnat de 
11 fie slate

WASHINGTON 13 (Agerpres). 
încă

guay. 
Suedia, 
semnat
vitor la interzicerea experiențelor 
nucleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă. In felul acesta 
numărul total al țărilor care au 
semnat acest Tratat la Washington 
se ridică la 47.

-=0=-

VARȘOVIA 13 (Agerpres). 
La catedra de construcții 

mașini pentru calculul matematic a 
Institutului Politehnic din Varșo
via se lucrează la construirea a- 
paratului „AMS-l" primul „creier" 
electronic pentru calculul matema
tic construit în R.P. Polonă. Acest 
aparat este destinat nevoilor con
tabilității administrației și planifi
cării.

„A.M.S.-1" poate alcătui în

de
cursul unei zile-muncă statul 
plată pentru 20—30 mii de munci
tori. Acest „contabil electronic" 
poate efectua în 24 de ore pînă la 
50 de mii de operațiuni financia
re, iar 
tea de 
ajunge 
pe oră.
efectuează 
perații de 
cundă.

de

FRANȚA I
©

Acțiune a partizanilor 
păcii

PARIS 13 (Agerpres).
Din inițiativa partizanilor păcii, 

în Franța se desfășoară strîngerea 
de semnături pe o petiție prin care 
se cere guvernului francez să spri
jine Tratatul de la Moscova privi
tor la interzicerea experiențelor nu
cleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic șl sub apă, să renunțe la 
linia de realizare a „forței de șoc 
atomice".

Grevă generală
BRAZZAVILLE 13 (Agerpres)
La 13 august muncitorii din ca 

pitala Congoului (Brazzaville) au 
declarat o grevă generală afectînd 
toate ramurile economiei naționale. 
Muncitorii, anunță agenția Asso
ciated Press, cer sporirea salariilor 
și efectuarea unor 
guvern.

După o adunare la 
ticipat aproape 3 000 
greviștii au organizat

schimbări în

care au par- 
de muncitori, 
o demonstra

—=0 = —

„Calea spre un acord"
LONDRA 13 (Agerpres).
Gordon-Walker, unul din liderii 

partidului laburist, luînd cuvîntul 
la 12 august la Stratford-on-Avon, 
a declarat că semnarea Tratatului 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare „trebuie să deschi
dă calea spre un nou acord". După 
părerea lui Gordon-Walker, trebuie 
să fie discutate în primul rînd pro
blemele privitoare la crearea de 
zone d enuclearizate în Africa, A- 
inerica Latină și în Europa.

0

nre tehnice și filme de cercetări 
științifice.

Uniunea Sovietică și Statele Uni
te vor prezenta documentare ine
dite despre zborul sateliților și a! 
rachetelor cosmice.

In timpul festivalului vor tnai 
avea loc expoziții, mitinguri, lan
sări de baloane, focuri de artificii 
trase din avioane etc.

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

în curs de construcție
el va fi scăldat de apele rîulul 

l Setun, ceea ce va permite să se 
construiască pe teritoriul lui un ba
zin de apă cu o suprafață de 40 
ha. Pe malurile lui se va amenaja 

i o mare zonă de odihnă cu plajă, 
I ștranduri, restaurante.

PARIS 13 Corespondentul Ager
pres transmite :

Intre 8 și 15 septembrie, va avea 
loc la Deauville, 
Festival 
nautic și 
lului, 65 
de lung

Franța, primul 
mondial al filmului aero- 
spațial. In cadrul festiva- 
de țări vor prezenta filme 
Metraj, scurt metraj, fil-

la unele lucrări capacita- 
prelucrare a mașinii poate 
la 30 de mii de informații 

medie mașina „AMS-l” 
aproximativ 4 000 de o- 
ealcul matematic pe se-

In

în Brazzaville
tie în fața închisorii din oraș ce- 
rind eliberarea conducătorilor sin
dicali arestați în seara zilei de 12 
august. Unitățile de jandarmi au 
deschis focul asupra greviștilor. In 
timpul ciocnirilor care au avut loc 
au fost ucise 5 persoane, iar num? 
roase altele au fost rănite. In ciu
da intervenției jandarmilor greviș
tii au reușit să-i elibereze pe de
lir uți.

Ratificarea alegerii lui Illia 
ca președinte al Argentinei

BUENOS AIRES 13 (Agerpres).
La 12 august 

ale Congresului 
întrunit pentru 
lui Arturo Illia
lui Carlos Perette ca vicepreședin
te al Argentinei.

Relerindu-se la componenta Con-

cele două camere 
argentinian, s-au 

a ratifica alegerea 
ca președinte și a

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

Demonstrații ale populației 
de culoare

NEW YORK 13 (Agerpres).
In Statele Unite continuă de

monstrațiile negrilor împotriva dis
criminărilor rasiale. La 12 august 
în fața clădirii Organizației Națiu
nilor Unite a avut loc o demons
trație a muncitorilor constructori 
de culoar? care cereau reprezen
tanților țărilor africane să sprijine 
acțiunile lor împotriva discrimină
rilor rasiale la angajarea brațelor 
de muncă pe șantierul Tîrgului In
ternațional de la New York (1964).

In aceeași zi, la Chicago au avut 
loc noi demonstrații împotriva se
gregației rasiale în școli. Au par
ticipat zeci de 
popularul artist

La Goldsboro 
poliția a arestat 
culoare care au participat la o 
demonstrație împotriva segregației

negri printre care 
Dick Gregory.

(Carolina de nord)
55 de persoane de

in S.U.Â.
în cartierul comercial al orașului. 
Potrivit agenției Reuter, în ulti- 
mile patru zile au fost arestate în 
total în acest oraș 270 de persoane.

Pe 
presă 
tului 
cerut 
Miss" 
studentului de culoare James Me
redith, acuzîndu-1 pe acesta că ar 
fi făcut „declarații incendiatoare". 
Meredith și-a luat ultimele exame
ne și duminica viitoare urma să 
devină primul absolvent 
al acestei universități.

Un alt student negru 
Hood — înscris recent 
sitatea din Tuscaloosa 
a fost nevoit să părăsească tem
porar această universitate dat fiind 
șicanele la care a fost supus în 
ultima vreme.

de altă parte, agențiile da 
anunță că guvernatorul sta- 
Mississippi, Ross Barnett, a 
consiliului universității „Ole 
să amîne acordarea diplomei

gresului, agenția Reuter mențio- 
n?ază că la 12 octombrie cînd pre
ședintele ales al Argentinei, Artu
ro Illia, își va prelua funcțiile, ei 
„va avea o majoritate simplă în 
senat, și va controla numai o trei
me din membrii camerei inferioare". 
Partidul lui Illia dispune de 24 lo
curi din cele 46 din Senat unde 
două locuri nu au fost încă com
pletate. Cele 192 de locuri din ca
mera inferioară sînt împărțite între 
24 de partide, iar Illia dispune de 
numai 73 dintre ele.

Agențiile de presă anunță că la 
12 august a fost ales președintele 
Camerei deputaților. Noul ales est? 
Arturo Mor Roig, membru al Uniu
nii civice radicale a poporului.

Eduardo Gamond, (Uniunea civi
ca radicală a poporului) a fost ales 
președinte provizoriu al Senatului.

de culoare

— James 
la univer- 
(Alabama)
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Voi arestări în Republica Sud-Africană
DURBAN 13 (Agerpre).
Autoritățile sud-africane continuă 

să opereze arestări în rîndul per
soanelor care luptă împotriva po
liticii de segregație rasială dusă 
d? guvernul Verwoerd.

După cum anunță agenția United

Press International, în cursul săp- 
i tămînii trecute în localitatea Dur

ban au fost arestate, în virtutea 
legilor reacționare, alte 11 persoane 

! în majoritate membrii ai partidului 
Congresul național african interzis 

1 de către autorități.
-0------------

Vietnamul de sud
1 -rolestul budiștilor continuă

■SAIGON 13 (Agerpres).
In dimineața zilei de 13 august 

în orașul Hue, situat la 400 mile 
nord de Saigon un al treilea preot 
budist s-a sinucis, transformîndu-se 
într-o torță vie.

Agenția Associated Press subli
niază că vestea noii sinucideri a 
«■real o situație Încordată în ora
șul Hue, reședința lui Ngo Dinh 
Can, unul din frații dictatorului 
Ngo Dinh Diem. După cum se știe, 
acțiunile de protest ale budiștilor 
au început prin demonstrația orga
nizată la 18 mai în acest oraș, re-

primată cu cruzime de către au
toritățile diemiste.

In noaptea de 12 spre 13 august 
s-a sinucis, de asemenea, tăindu-și 
venele de la mînă într-o pagodă 
din capitala Vietnamului de sud o 
studentă de la universitatea din 
Saigon în vîrstă de 18 ani. In scri
sorile care s-au găsit lîngă 
dresate președintelui Ngo 
Diem și conducerii bisericii 
te, tînăra Mai Guyet arată 
sinucide în senin de protest
triva atitudinii autorităților față de 
budiști.

ea, a- 
Dinh 

budis- 
că se 
împo-

Microraion moscovit
MOSCOVA 13 (Agerpres).
In curînd, relatează ziarul 

„Trud", 
vidkovo 
croraion 

Noul 
suprafață de circa 100 ha. La

curînd, relatează 
pe teritorial satului 
va lua ființă un nou 
al Moscovei, 
microraion va ocupa

Da- 
mi-

o 
sud

Ager-

Justi- 
făcute
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Importante descoperiri
PARIS 13. Corespondentul 

preș transmite:
Pe locul fostului Palat al 

ției din orașul Lille au fost
importante descoperiri arheologice. 
Săpăturile efectuate pînă în pre
zent au seos la lumina zilei ră
mășițele unor ateliere de olărit 
datînd din epoca neolitică.

arheologice la Lille
Pe același loc a fost descoperită 

fundația unei bazilici datînd din 
secolul XI al e.n„ precum și pie
tre funerare anterioare acestui se
col. S-au găsit, de asemenea, mal 
multe monumente din secolul X 
și morminte romane și gotice care 
după aprecierea specialiștilor sînt 
unice în Europa.

-------------©-------------

Demisia unor miniștrii uruguaieni
MONTEVIDEO 13 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reuter, 

patru miniștri uruguaieni și-au pre
zentat demisia. Este vorba de mi
nistrul finanțelor, Salvador Ferrer 
Serra, ministrul agriculturii, Wilson 
Ferreira, ministrul apărării, gene-

ralul Modesto Rebollo și ministrul 
industriei, Walter Santoro.

Demisia primilor doi este pusă în 
legătură cu criticile pe care aceștia 
ie-au adus politicii guvernului în 
cursul discuțiilor asupra gravei 
situații a finanțelor și agriculturii 
țării.

0 w

„Economist" despre mișcarea 
țărănească din Europa occidentală

LONDRA 13 (Agerpres).
Revista britanică „Economist" se 

ocupă într-un articol intitulat „Re
volta țăranilor" de numeroasela și 
vehementele manifestații de nemul
țumire ale țăranilor din țările Eu
ropei occidentale, manifestații care 
iau o amploare tot mai mare în 
ultimul timp.

„Micul producător de la sate 
pierde în mod permanent și rapid 
tersn, devenind o sursă de serioa
se frămîntări în viața politică a

WASHINGTON, 
lei de 12 august 
nedy a conferit < 
stat Dean Rusk, . 
și George Ball, . 
adjuncti, și cu John McCone, 
rectorul Agenției centrale de inves
tigații (C.I.A.). Agenția United 
Press International relatează că 
discuțiile s-au reierit la Tratatul 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare, la tratativele duse 
de Rusk în Europa, precum și la 
alte probleme.

. — In seara zi- 
președintele Ken- 
cu secretarul de 
Averell Harriman 
secretari de stat 

di-

proape 200 de persoane au fost în
gropate de vii.

TOKIO. — La 13 august minerii 
de la mina „Nittan Takamațu" 
(prefectura Fukuoka) au declarat o 
grevă de 24 de ore. Ei protestează 
împotriva concedierii de către ad
ministrația societății a 60 de tova
răși de-ai lor, printre care mulți 
sînt activiști ai mișcării sindicale.

PARIS. — Luînd cuvîntul la Pa
ris în cadrul unei conferințe de 
presă ministrul de externe al Etio
piei, Ketema Yifru, 
viitoarea sesiune a 
nerale a O.N.U. va 
atenție problem alor 
rile africane.

Această sesiune, la care vor par
ticipa majoritatea conducătorilor 
statelor africane, a arătat Ketema 
Yifru, va demonstra în fața întregii 
lumi unitatea continentului african.

ROMA. — La Palermo (Sicilia), 
a avut loc o demonstrație de pro
test a locuitorilor orașului care 
au rămas de cîteva zile fără apă 
din cauza defectării sistemului de 
aprovizionare.

a subliniat că 
Adunării Ge- 

acorda o mare 
ridicate de ță-

KATMANDU. — Agențiile de 
presă anunță că în urma unei alu
necări de teren care s-a produs in 
apropiere de localitatea Trisuli 
Bazar, situată la 50 mile vest 
capitala Nepalului, Katmandu, 
fost distruse patru localități.

PARIS. — In apropiere de Lyon 
s-a prăbușit un avion de pasageri 
al societății franceze „Air Int?r". 
In urma catastrofei, 16 persoane 
și-au pierdut viața, iar trei au fost 
rănite. Printre victime se află și 
locatarii casei pe care a 
vionul.

LUSAKA. — Agenția 
Press International anunță 
august au declarat grevă 
1 400 de muncitori de la
plumb și zinc din localitatea Bro
ken Hille (Rhodesia de nord) apar- 
ținînd unei societăți anglo-ameri- 
cane. Greva a fost declarată ca 
urmare a persecutării unui membru 
al sindicatului minerilor de către 
conducerea minei.

căzut a-

ți nited 
că la 12 
toii cei 

mina de

de
au
A-

Europei occidentale",, constată pir 
blicația britanică. In Franța — scrie 
, Economist" — manifestațiile țără-^. 
noști au devenit „o parte integrantă/^ 
a peisajului de vară".

Asemenea fenomene, scrie re
vista, se întîlnesc și în alte țări 
occidentale. „La sfîrșitul lunii iulie 
guvernul vest-german a trebuit să 
închidă frontierele sale pentru im
porturile de legume, în timp ce în 
Palatinat și regiunile de sud-vest 
proprietarii de grădini de legume 
organizau marșuri de protest în 
orașe. Mai recent, în Belgia 5 000 
de fermieri valoni au manifestat 
violent împotriva impozitelor în 
fața primăriei din orașul Le Mons 
aruncînd cu cartofi, ouă și chiar 
pietre în clădirile publice '. Chiar 
și în țările scandinave, arată re
vista, s-au produs manifestații ase
mănătoare, semn al „descurajării 
fermierilor ' al faptului că „fermie
rul vede că nivelul său de trai 
scade tot mai mult".
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Din nou în căutarea 
submarinului „Thresher"

NEW YORK 13 (Agerpres).
Referindu-se la o declarație a 

ministrului forțelor militare mariti
me al S.U.A., agenția United Press 
International anunță că batiscafui 
de mare adîncime „Trieste" a re
luat ia 13 august cercetările în legă
tură cu scufundarea submarinului 
atomic american „Thresher ".

După cum menționează agenția, 
batiscafui a fost revizuit la șantie
rele naval? din Charlestown și a 
fost înzestrat cu un aparat care 
va putea să culeagă de pe fundul 
oceanului obiecte mici.

După cum se știe, în cercetările 
sale anterioare în legătură cu sub
marinul scufundat, batiscafui a fo
tografiat cîteva piese ale unei e- 
pave dar nu a putut să le scoată 
la suprafață. Potrivit declarațiilor 
ministerului marinei, o echipă for
mată din două persoane urmează 
să coboare la mare adîncime „timp 
de o săptămînă sau mai mult".
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