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In întâmpinarea. zilei de 23 August
Darea în folosință a unor 

blocuri noi
In aceste zile, comisia 

de recepție este solicitată 
în numeroase locuri pen
tru a prelua obiectivele 
ridicate de constructori.

Printre lucrările înche
iate pînă acum, se numă
ră noua școală cu 16 săli 
de clasă din Lupeni și cea 
cu 8 săli de clasă din Pe
troșani, a căror recepție a 
început încă de ieri. A- 
cestea sînt construcții 
frumoâse, oferind condi
ții favorabile de învăță-

LĂ MINĂ LUPENI
! mînt pentru elevi.

Comisia de recepție a 
mai fost solicitată de că
tre constructorii din Lu
peni să preia și blocurile 
A 3 și A 2 cu un total 
de 120 apartamente, de 
constructorii de la Vulcan 
pentru preluarea blocu
rilor 2 și 5, avînd împre
ună 88 apartamente și de 
constructorii din Petro

șani să recepționeze blo
curile B 5, C 2 și C 7 
cu 92 apartamente.

©------------

In atelierul mecanic al minei Lonea lucrează mulți 
tineri destoinici. Printre ei se numără și strungarul 
Ghedeon Iosif, care execută la timp lucrările în
credințate.

IN CLIȘEU: Strungarul Ghedeon Iosif în timpul 
lucrului.

Productivitate sporită
Colectivul de muncitori, 

ingineri și t ehnicieni al 
minei Lupeni a obținut 
importante succese în 
cinstea zilei de 23 Au
gust. Printr-o mai bună 
organizare a lucrului în 
abataje și folosirea ra
țională a utilajelor, mi
nerii din Lupeni au sporit 
productivitatea muncii cu 
6 la sută, de la înce
putul anului și pînă în

Evidențiați
Muncind cu entuziasm, 

harnicul colectiv al sec
torului III se află în frun
tea întrecerii socialiste. 
Acest colectiv și-a înde
plinit sarcinile ce i-au

prezent. Astfel, ei au reu
șit să îndeplinească rit
mic planul de producție 
la cărbune pe exploatare 
și să dea 43 620 tone de 
cărbune peste plan. La 
obținerea acestor succese 
un aport însemnat l-au a- 
dus brigăzile conduse de 
minerii Băcanu Sava, Les- 
falvi Mihai, Gligor Nico- 
lae, Guță Nicolae.

în întrecere
revenit înainte de termen 
și a dat peste 27 000 tone de 
cărbune peste plan. S-au 
evidențiat brigăzile con
duse 
tantin, 
alții.

de Petre Cons- 
Ghioancă Sabin și

Cu angajamentul
Depășind planul, econo

misind capsele, explozivul 
și materialul lemnos, 
minerii din Lupeni au rea 
lizat de la începutul anu
lui și pînă în prezent e- 
conomii la prețul de

depășit
în valoare

pe
e-

cost
1 586 000 lei. încă de 
acum angajamentul de
conomii luat pentru acest 
an a fost depășit 
86 000 lei.

LA MINA URICANl
Cărbune peste plan

cu

U- 
în

întrecerea socialistă, minerii din 
de tone de cărbune peste plan 
23 August. Faptul că mina Uricani 
de fruntașă în întrecerea socialistă

Antrenați în 
ricani dau mii 
cinstea zilei de 
deține drapelul
pe bazinul carbonifer al Văii Jiului nu este întîm- 
plător. Acest succes se datorește folosirii intense a 
utilajelor miniere din abataje și muncii entuziaste 
a brigăzilor. De la începutul anului și pînă în pre
zent au fost date în plus pe mină 12 447 tone de 
cărbune. Sectorul I se află în fruntea întrecerii pe 
exploatare cu 1730 tone de cărbune extrase peste 

Randamentul pe
sporit eu 0,193 tone de 

pe post față de cel pla-ILUMOINJIILE HUINIEDOARE0
fumega un singur furnal și 

. rurgiștii mîncau o singură 

zi. Luminile Hunedoarei

side-

dată

pe erau

(Continuare în pag. 3-a)

tate 
zei 
fată

„Taina" obținerii unei producții de fire de mătase de bună cali- 
este de mult cunoscută de muncitoarele cele mai bune ale Visco- 
Lupeni. Ea constă în exigența muncitoarelor, atenția lor sporită 
de buna funcționare a mașinilor.

Iat-o pe muncitoarea Naș Domnica, din secția răsucit, una din de
ținătoarele titlului de „evidențiat în întrecerea socialistă", verificînd 
torsiunea firelor la mașina ei de răsucit.

Mina trăiește a doua viată

mi
cele 
clo
cea

strălucitoare 
combinatul a-

Privit de la distanță, marele 
Combinat siderurgic Hunedoara îți 
oferă priveliști neașteptate, o di
versitate de agregate, de instala
ții, de culori. Furnalele, mai ales 
cele mari, automatizate, par niște 
coloși de metal îmbrăcați în ne
gru. Iată în zare uzina cocso-chi- 
mică, încununată de coșuri, de 
fum și de turnuri care comunică 
între ele prin planuri înclinate și 
galerii; fabrica de aglomerare a 
minereurilor alcătuită din cuptoa
re, mașini și benzi ce poartă 
nereul,- cuptoarele Martin și 
electrice, în pîntecele cărora 
cotește continuu metalul. Dar 
mai grandioasă și 
priveliște o oferă
tunci cînd noaptea își lasă man
tia peste pămînt. Atunci din ha
lele laminoarelor străbat raze pu
ternice de lumină; flăcări lungi 
țîșnesc in jerbe imense din cup
toare; imgouri mari de oțel, roșii, 
se preling iute, ca niște șerpi in
candescenți. Te înconjoară o ga
laxie de lumini. Sînt luminile Hu
nedoarei : flăcări prelungi și stră
luciri fugare, sclipiri galbene, roșii, 
violet care răzbat din furnale și 
cuptoare, din șarjele de fontă și 
otel, din metalul care iese dintre 
cilindrii laminoarelor și unduiește 
pe încinsele căi cu role ale aces
tora.

Hunedoara are o 
dar tot ce se vede 
nou. Fostă uzină de 
tează de la sfîrșitul

unde toate operațiile principale 
făceau manual, trăiește numai 
amintirea acelor oameni care 
istoveau puterile și sănătatea

istorie veche, 
azi aici este 

fier, care da- 
secolului XIX

Și
se
în-
își
între flăcări, fum și gaze. Atunci

brigăzile de mineri ce se

plan în august.
sector a 
cărbune 
nificat.

Printre
află în fruntea întrecerii socialiste 
sînt cele conduse de Pînzaru Ale
xandru, Burtea Niță, Cîrciumaru 
Victor și Teodorescu Stancu.

cui lor au apărut 
transportor blindat, 
rator,

cuvinte noi: 
troliu, perfo- 

reîncărcător cu bandă etc. 
Locomotivele electrice și cu acu
mulatori împînzesc de la un capăt 
la altui galeriile 
Jieț.

In anii puterii 
Lonea a devenit 
zată, modernă.

de la Cimpa și

oameni ai
Triste- 

lăsat am- 
ei adînci 

fiecă-

populare, mina 
o mină mecani- 

Odată cu 
1949, primul 
de economie 
nificată din 
ra noastră, 
Cimpa I își tră
iește a doua viață, 

iar în al doilea an al primului 
plan cincinal, a început din nou 
să pulseze viața și la Cimpa II. 
De , 
guri 
tr-un 
lucru 
Feier 
Kopetin Vasile, 
nier la sectorul 
alții. De vei sta 
Petru, șeful unei brigăzi de mineri 

va 
fe- 

mi-
E1

ÎNSEMNĂRI
DE REPORTER

Vă mai amintiți ?... Era o zi rece 
de început de toamnă, tristă ca 
toate celelalte din înaintea ei. In 
partea de est a Văii Jiului se răs- 
pîndise o veste tristă, care a în
fiorat pe toți locuitorii acestei 
părți a bazinului nostru carboni
fer. Capitaliștii au închis ca „ne
rentabile" gurile de mină Cimpa 
I și Cimpa II, -lăsînd pe drumuri 
mii de 
muncii.
tea și-a 
prentele
peste casa 
rui miner. Pe stră- 

zile din coloniile localităților ve
deai cum copii minerilor, desculți 
și goi, îndurau foamea și mizeria.

...A venit însă o zf măreață' — 
ziua de 23 August 1944 — cînd 
poporul nostru condus de partid 
a doborît dictatura fascistă-anto- 
nesciană. Odată cu eliberarea pa
triei și în Lonea ca în fiecare colț 
al țării, s-au ivit zorii unei vieți 
noi. De atunci au trecut 19 ani. 
E un timp relativ scurt. Cîte s-au 
înfăptuit însă în acest timp la Lo
nea ? Multe, foarte multe...

Mergînd azi la Cimpa ori Jiet 
vei vedea că mina nu se mai poa
te asemui cu cea de altădată. Aici 
se mai află doar ca amintire două 
vitrine cu cîteva scule rudimenta
re cu care minerii trudeau 
greu în inima muntelui. Dar, 
cobori în mină vei vedea 
munca minerului a devenit

din 
dacă 

că 
mult

mai ușoară. Tîrnăcopul cu capetele 
ascuțite, sfredelul 
sul, roaba, hamul 
trăgeau lemnul pe 
obiecte de muzeu.
din vocabularul minerului. In lo-

de mină, bato- 
cu care minerii 
suitor au rămas 
Ele au dispărut

Abatajul nr. 1 din sectorul III al minei Lonea cunoaște în aceste zile un ritm de muncă deosebit 
de avîntat. Minerii din brigada condusă de comunistul Compodi loan ce lucrează în acest abataj se stră
duiesc să trimită la ziuă peste plan cit mai multe tone de cărbune pentru a le adăuga celor 180 de tone 
extrase în luna iulie în afara planului șl astfel să întîmpine cu cinste ziua de 23 August. IN CLIȘEU: 
Colectivul schimbului condus de minerul Frumosu Eugen din brigada lui Compodi Ioan a cărui activitate 
este deosebit de rodnică la extragerea cărbunelui.

anul 
an 

pla- 
ța- 

mina

atunci an de an cele două 
de mină s-au dezvoltat în- 
ritm susținut. Despre acest 
îți vorbește cu mîndrie ing. 

șeful minei Lonea, 
prim maistru mi- 
investiții și mulți 
de vorbă cu Deak

Gheorghe,

de tranș
ee în cu- 
între gu- 
Jiet. Des-

ortacii 
Mihai 
de la 
schip 

jumă-
puț cu 
a doua 
la acest puț 
întreaga pro-

la 1 30(1000 tone de căr-

la mina Lonea se chel- 
medie 1,7 milioane lei

din sectorul de investiții îți 
vorbi cu căldură despre viața 
ricită pe care o trăiesc astăzi 
nerii sub soarele Republicii,
îți destăinuiește fapte din activi
tatea entuziastă a minerilor care 
sapă galeria principală 
port de la orizontul 400, 
rînd va face legătura 
rile de mină Cimpa I și
pre rodul muncii lor îți vorbesc 
cu aceeași însuflețire și 
șefului de brigadă Bartolici 
ce adîncesc puțul principal 
Lonea II — primul 
dl» Valea Jiului. In 
tate 3 anului 1965 
va fi «reetralizată
ducție a exploatării, iar în anul 
1970, producți? extrasă pe aici se 
va ridica 
bune.

Anual, 
tuiesc în
pentru dezvoltarea exploatării, iar 
pentru tehnica securității aproape 
tot atît. Sînt în curs de lucru să
parea puțurilor oarbe nr. 8 și 10, 
punerea în funcție a unei case de 
rambleu și a unui funicular care 
va transporta pe calea 
corfele cu piatră de la 
pînă la cota 840.

Imaginați-vă cum 
Lonea în anul 1965 
duce la îndeplinire 
cini ce
din Directivele celui 
Congres al partidului 
fi o mină modernă, 
care în anii puterii 
trăiește a doua viață.

aerului 
Lonea II

fi minava
cînd se vor 

mărețele sar- 
revin minerilor de aici 

de-al III-lea 
nostru. Va 
mecanizată, 

populare își

Economii sporite
Prin reducerea, în luna iulie, a 

cheltuielilor pe secții cu 1,23 lei 
pe tona de cărbune precum și prin 
economisirea materialului lemnos și 
al explozivului, prețul de cost al 
unei tone de cărbune la mina U- 
ricani a fost redus cu 5,34 lei. în
semnate economii sînt realizate, 
de asemenea, la aer comprimat si 
energie electrică.



STEASUL ROȘU

Aeraj tot mai bun în subteran
Minerii mai vechi din Lupeni își 

•duc aminte cu durere in inimă 
de cei 85 de mineri arși de vii în 
•nul 1S22 In explozia de la mina 
Aurelia, de cei carbonizați în 1940 
!■ Ileana și de alții mulți căzuți 
ift ghiarele motlii, fără vină, in 
«cele vremi de tristă amintire. Lo
curile de muncă unde își agoniseau 
minerii, bucățica de pline erau , lip
site ,de cele mai elementare con
diții de siguranță ; aerajul era ne- 
cotespunzător din care pricină viața 
minerilor se afla permanent pusă 
îa pericol din cauza acumulărilor 
de metan și praf de cărbune explo
ziv în subteran.

Cu totul altele sînt condițiile in 
care-și desfășoară acum activitatea 
minerii din Lupeni. In anii noș
tri s-au făcut mari eforturi finan
ciare pentru asigurarea unui aeraj 
Cît mai bun la locurile de muncă, 
corespunzător dezvoltării minei. 
S-au construit noi stații de venti
latoare, au fost modernizate cele 
vechi. Numai în anul acesta, de 
pildă, a fost pusă în funcțiune sta
ția principală de aeraj de la sui
torul central dotată cu două venti
latoare moderne cu un debit de 
4 500 m.c. aer/minut fiecare.In ace
lași timp s-a dat în funcțiune ia 
vechea stație de aeraj de la Plani 
UH ventilator da 3240 m.c./ftrinul. 
Două ventilatoare noi de cîte 1 500 
m.c. aer pe minut s-au montat și 
s-au pus în funcțiune și la suitorul 
de aeraj din blocul Maria.

Acțiunea pentru spoiirea capa
cității instalațiilor de aeraj s-a des
fășurat și în subteran. Pentru in
tensificarea aerajului secundar s-au 
introdus în rețele mai multe ven
tilatoare Prohotka. Pe unele rețele 
secundare de aeraj din lucrări mi
niere cu emanații de metan mai pu
ternice au fost schimbate tuburile 
de aeraj cu diametrul de 300 mm 
roontîndu-se în locul lor tuburi cu 
diametrul de 400 mm. De asemenea, 
s-au introdus pentru exp?rimentare 
la sectorul VII în galeria transver
sală spre stratul 4 orizontul 440 tu
buri de aeraj din masă plastică. 
Este vorba de tuburi cu diametrul 
de 400 mm. care prezintă o serie 
de avantaje față de tuburile meta
lice obișnuite î sînt incomparabil 

mai ușoare atit de transportat cit și 
de montat, nu se îmbină cu garnituri 
și șuruburi ci printr-un dispozitiv 
simplu prevăzut cu o brățară ceea 
ce dă posibilitate minerilor să le 
monteze cu ușurință la locul de 
muncă,- asigură o etanșeitate per
fectă în coloana de aeraj.

La ce rezultate a dus dezvoltarea 
și modernizarea instalațiilor de ae
raj ia mina Lupeni ? Puternicele 
ventilatoare din stațiile principale 
de aeraj asigură în prezent un de
bit pe întreaga mină de 11 000 mc. 
aer absorbiți pe minut din subte
ran (față de 6 000 m.c./minut de
bit total in anul 1957 sau 3000 
m.c./minut în anul 1948). Ca urma
re au survenit în subteran urmă
toarele schimbări calitative: au 
dispărut locurile de muncă cu tem
peraturi mari (temperatura cea mai 
ridicată nu depășește 25 de grade 
C); s-a redus numărul locurilor de 
muncă cu metan ceea ce a dus la 
îmbunătățirea procesului de extrac
ție în abataje, deoarece s-a putut 
sxtinde tăierea cărbunelui cu puș- 
care. De pildă în trimestrul II a.c. 
s-a redus cu 40 la sulă producția 
extrasă fără pușcare față de primul 
trimestru.

S-au făcut, în același timp, pic. 
grese și în privința combaterii pra
fului de cărbune exploziv și con
trolul gazelor emanate din ză- 
Cărnînt. Pentru controlul concentra
ției de gaz metan și bioxid de 
carbon se folosesc interferometre 
moderne primite din U.R.S.S. împo
triva prafului de cărbune se duce 
o luptă neîncetată prin stropirea 
abatajelor cu apă, precum și a 
punctelor de deversare unde se for-? 
mează praf. In prezent se experi
mentează în sectorul I B in stra
tul 8 și 9 metoda de combatere a 
prafului de cărbune prin umectarea 
stratului. Tehnicienii exploatării 
Lupeni caută noi și noi posibilități 
pentru îmbunătățirea aerajului în 
subteran, în condițiile folosirii teh
nicii moderne, pentru asigurarea 
unor condiții de muncă tot mai 
bune pentru mineri astfel ca ei să 
sporească continuu productivitatea 
muncii și producția de cărbune coc- 
sificabil necesar industriei noastre 
siderurgice.

I. BALAN

1 lifte si fapte despre ; 
î Pemliatea mineritolui *
5 la tara nsasîrs «
• *
, Industriei carbonifere, în pe- •

rioada 1951—1962 i s-au alocat * 
fonduri în valoare de 6,3 mill- ’ 
arde lei pentru investiții. Minele 4 
existente au fost modernizate, 4 
s-au deschis noi mine. Pe scară ș 
largă s-a introdus mecanizarea • 
diverselor operațiuni. In prezent s 
se desfășoară în continuare ac- J 
țiunea de înlocuire masivă a j 
materialului lemnos, folosit la * 
susținerea galeriilor și abataje- • 
lor, prin sisteme moderne de * 
armare metalică. Minele au fost * 
dotate cu noi utilaje în mare « 
parte produse în țară. j

Dacă facem o comparațîe cu • 
anul 1938, anul considerat ca vîrf j 
al producției antebelice, produc- i 
ția realizată în anul 1962 este J 
la cărbune de 3,4 ori mai mare, ț 
la minereuri de fier de 17 ori, *4 
la minereuri neferoase de 7,6 i 
ori, la sare de 4,7 ori. *

4

La preparația Lupeni s-au aplicat în anul acesta în producție o 
seamă de inovații valoroase care contribuie la îmbunătățirea proce
sului tehnologic și la ușurarea efortului fizic. Intre aceste inovații se 
numără și vaițul de îndoit tablă, cu care a fost înzestrat de curînd 
atelierul de repara* conducte de ssurgere.

Fotografia îl înfățișează pe muncitorul Erdoș loan cu unul din 
membrii echipei sale lucrînd în atelier la îndoirea unei bucăți de tablă 
cu ajutorul valțului conceput de inovatorul Aștelean Aurel.

Preocupări la
Amenajări și modernizări 

în subteran
La mina Aninoasa se iau încon

tinuu masuri tehnico-organizatorice 
pentru ridicarea nivelului tehnic 
al producției, pentru îmbunătățirea 
necontenită a procesului de pro
ducție. In subteran s-au făcut și 
în acest an o seamă de amenajări 
și modernizări. In vederea trecerii 
transportului de la orizontul Vil 
la orizontul IX, la puțul principal 
sînt în curs de amenajare galeriile 
de ocol și rampa de la orizontul 
IX. Fină in prezent a fost mon
tată instalația de împingere a va- 
gonetelor în colivie, instalație ce 
fusese folosită anterior la orizon
tul V si care a fost recondiționată 
în alelierele exploatării. Totodată 
s-au mai montat aici rampa meta
lică, frînele din galeria de ocol 
etc. De remarcat că la noul ori
zont s-a introdus iluminatul fluo
rescent. ceea ce va asigura vizi
bilitate sporită muncitorilor de la 
transport. Amenajări s-au făcut la 
acelaș puț și între orizonturile 
VII și VIII unde au fost montate 
ghidaje noi, pereți despărțitori și

mina Aninoasa
scări noi pe secția de circulație 
Puțul este pregătit pentru începe
rea transportului și la aceste două 
orizonturi.

Inovația aduce foioase
Cu cîteva luni în urmă, un co

lectiv de inovatori a realizat ino
vația „Recondițioiiarea seginenți- 
lor de fero-nichel degradați la lo
comotivele L.A.M.-4". Inovația a- 
duce reale foloase exploatării, fi
ind aplicată la sectorul VI trans
port. Muncitorii ce o folosesc s-au 
angajat ca să recondiționeze în 
cinstea zilei de 23 August 45 ele
ment! de baterie. Pînă în prezent 
ei au reușit să recondiționeze 90 
elemenți.

Un nou curs de ridicare 
a calificării muncitorilor

Progresul tehnic cere din partea 
muncitorilor să-și ridice continuu 
nivelul de cunoștințe tehnico-pro- 
fesionale. Conducerea minei Ani
noasa a ținut seamă de această 
cerință organizînd în acest an 
cursuri de ridicare a calificării 
pentru mai multe categorii de 
muncitori. In curînd se va des
chide un nou curs de ridicare a 
calificării. Este vorba de cursul 
pentru mașiniști de compresoare 
la care au fost înscriși 20 de mun
citori. Aceștia vor audia la curs, 
timp de trei luni, odată pe săptă- 
mînă, lecții de tehnologie profe
sională, desen și matematică.

Viitori maiștri
Asigurarea exploatării cu cadre 

medii tehnice cu o înaltă califi
care este de asemenea în atenția 
conducerii exploatării. Pentru a- 
nul de învățămînt care începe in 
curînd au fost recrutați zece mun
citori care urmează să frecvente
ze școala de maiștri din Petroșani. 
Intre aceștia se numără : Bîrdea 
Victor, Șetraru Dumitru, Pc^pescu 
Dumitru. Cocota loan, Tănâse 
Dumitru. Gălățan Stefan și alții.

Ei sînt sprijiniți să se pregă
tească temeinic în vederea susți
nerii examenului de admitere la 
școala de maiștri. In acest scop 
s-a organizat un curs de pregătire 
cu viitorii candidați pe care ei îl 
frecventează săptămînal cîte 4—6 
ore și unde tinerii ingineri Hum
mel F., Bobolea V., Popescu A. și 
Chirion Gh. predau noțiuni de ma
tematică, tehnologie și desen.

FR. VETRO

CONSU LTAJIE TEHNICA
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II. Despre susținerea hidraulica In abataje
In prima parte a acestui mate

rial s-a amintit că sistematizarea 
tipurilor de stîlpi hidraulici se face 
după caracteristicile lor construc
tive și funcționale. Iată în linii 
generale această sistematizare.

CAMERELE DE PRESIUNE
Atîta timp cît stăpînirea presiu

nilor înalte era o problemă greu 
de rezolvat, se considerau avanta
joase construcțiile de stîlpi cu 2 
(sau chiar 3) camere de presiune 
(D 1 și D 2 din fig. 1) la care cu 
o presiune de lichid relativ scă
zută se putea obține o portanță 
mare. Dar aceste construcții sînt 
mai complicate. 
Azi predomină 
construcțiile cu 
o singură cameră 
de presiune. Pre
siunea poate ac
ționa fie asupra 
capului stîlpului 
(fig. 3 și 4) fie 
asupra unei plăci 
de bază care joa
că rolul de pis
ton (fig. 5). Pentru stîlpii scurți 
(destinați stratelor subțiri) care nu 
pot avea o amplitudine suficientă, 
s-au preconizat stîlpi cu dublă ex
tensie (fig. 4).

CONTRACTAREA STILMLOR

După deschiderea ventilului de 
descărcare, stîlpul se contractă fie 
sub greutatea proprie a părții sale 
superioare, fie (cînd e necesară o 
contractare rapidă) sub acțiunea 
unui arc special (K din fig. 2). O 
construcție mai modernă însă prea 
scumpă și complicată, prevede con
tractarea stllpului sub acțiunea 
presiunii hidraulice dintr-o came
ră de contrapresiune (D 3 din 
fig. 2).
GHIDAREA PĂRȚII SUPERIOARE

Deosebit de importantă pentru 
stabilitatea și siguranța în func
ționare a stîlpilor este modul de
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ghidare a eilindrului superior. O- 
bișnuit ghidarea se face cu două 
bucșe de ghidare (F 1 și F 2 din 
fig. 2 și 3), una plasată pe eilln- 
dtul superior și alta pe cel infe
rior.

S-au construit și stîlpi cu două 
bucșe pe cilindrul superior (F I 
F 2 din fig. 5), cînd nu mai este 
necesară prelucrarea de precizie 
a suprafeței exterioare a cilindru
lui superior. Insă în acest caz 
scade cursa utilă a stîlpului. In 
cazul stîlpilor cu dublă extensie, 
sînt necesare minimum 4 bucșe de 
ghidare (F 1, F 4 din fig. 4).

CIRCUITUL HIDRAULIC
Clasificarea funcțională de bază 

a stîlpilor se face după circuitul 
hidraulic care poate fi „închis" și 
„deschis". In cazul circuitului în
chis lichidul este împins de o 
pompă dintr-un recipient în came
ra de presiune de unde șe va 
scurge înapoi în recipient, la des
chiderea ventilului de descărcare. 
In cazul circuitului deschis, la 
contractarea stîlpului lichidul este 
eliminat și pierdut. Circuitele în
chise sînt preferabile, pentru că 
lichidul de presiune este ferit de 
impurități și de oxidare.

După modul de amplasare a re
cipientului stîlpii pot fi cu circuit 
„interior" cînd recipientul este 
plasat în stîlp, sau „exterior" cînd 
avem un recipient exterior și co
mun peatru mai mulți stîlpi.

POMPA
In carul stîlpilor cu circuit în

Stîlp hidraulic 
tip GS văzut în 
secțiune longitu
dinală.

chis interior, pompa se plasează 
în corpul stîlpului. Dacă stîlpii 
sînt cu circuit exterior, cu reci
pient comun, pomparea lichidului 
se face cu o pompă de asemenea 
comună, pentru un grup de stîlpi.

Din punct de vedere construc
tiv și functional sînt avantajoșl 

stîlpii care pre
zintă următoarele 
caracteristici: o
singură cameră 
de presiune,- acțiu
nea presiunii li
chidului să se fa
că asupra plăcii 
de bază a părții 
superioare,- con
tractarea stîlpului 
să se facă sub 
acțiunea unui arc 
(fig. 2),- sistemul 
de ghidare să fie 
ca în fig. 2 și 
3. Din punct de 
vedere al modului 
de realizare a cir
cuitului de lichid, 
cel mai economic 
se prezintă cir
cuitul exterior su 
o stație centrală 

de pompare pentru toți stîlpii din 
abataj. Astfel se asigură o preten- 
sionare uniformă iar stîlpii sînt 
mai simpli și mai ieftini.

Pentru ca stîlpii să fie econo
miei în exploatare, este necesar ca 
piesele sensibile (valvele, garni
turile eto) să se poată schimba 
repede și ușor.
STÎLPII HIDRAULICI SOVIETICI 

GS-3-2 M
Printre stîlpii hidraulici cei mai 

moderni se numără și tipul GS-3-2 
M care au fost introduși și în mi
nele din Valea Jiului. După cate
gorisirea redată mai sus, stîlpul 
GS se caracterizează astfel:

— are o singură cameră de 
presiune,- partea superioară efec
tuează o cursă simplă; presiunea 
se exercită asupra plăcii de bază 
a cilindrului superior; contractarea 
se face sub greutate proprie; ghi
darea corespunde fig. 2; circuitul 
lichidului este interior și închis; 
pompa este montată în stîlp, are 
două trepte de presiune și se ac
ționează manual.

In pagina tehnică viitoare vom 
reveni cu ultima parte a consul
tației tehnice despre susținerea 
hidraulică în abataje în care vor 
fi redate caracteristicile tehnice 
principale ale stîlpului hidraulic 
GS, principiile de funcționare, pre
cum și modul corect de exploata
re a acestui utilaj și condițiile ne
cesare pentru a fi rentabil la sus
ținerea abatajelor.

ing. V. IUȘAN 
C.C.V.J.
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PASIUNE, TALENT ORAȘ ÎNFLORIT ÎN ZILELE NOASTRE
.4 venit la mina Lupani CU mulți 

ani în urmă, pe cînd era încă uti 
copilandru. Pe atunci, în satul său 
dilat in nordul Moldovei, bintuia 
încă foametea și mizeria. Cineva 
îl sfătuise să vină în Valea Jiului, 
deoarece aici se găsea de lucru 
din plin și se ciștiga bine. Și a 
ver it. S-a angajat la mina Lupeni. 
La început mineritul i s-a părut 
greu, chiar foarte greu. Apoi s-a 
obișnuit, a început s»I*i îndrăgeas
că. Sub îndrumarea ortacilor Săi, 
7 eodor Gali: a crescut, și-a Schim
bat modul de viață, felul de a ve
dea lucrurile. A rămas definitiv la 
miră.

Intr-una din zile, pașii 1 s-au în
dreptat spre club. Auzise că aici 
se pot învăța multe lucruri folo
sitoare. Ceea ce la atras însă In 
mod deosebit era cercul de artă 
piastiiă. A Ititilnit mulți tineri ca 
și el, care se străduiau să prindă 
in imagini viața, omul, munca lui. 
Cînd era mic, a încercat de mul
te ori ți el desenul.

Ir.vățlnd zi de zi cu perseverer- 
ți, urmind îndeaproape staturile 
instructor'.hm, Teodor Galu a în
ceput Mi se remarce prin talentul 
său. A urmat prima expoziție cu 
lucrările artiștilor amatori plastici 
din L.upern Printre ele citeva pur
tau ș; semnătura aii Teodor Galii,

Venit cu mulți ani in 
Teodor Garu nu visa că 
bună zi o lucrare de a lui
gura printre exponatele expoziției 
de la Londra. Azi Teodor Galu are

urmă, 
intr-o 
va ii-

zeci dc lucrări ; pictura a devenit 
pentru el o pasiune.

☆
Gu cîtva timp in urmă, minerul 

Bornemisa Ioan de la sectorul VI 
al minei Aninoasa era cunoscut 
doar ca un miner harnic, priceput. 
De curînd insă minerii aninoseni 
l-au cunoscut și ca... Dar să lă
săm iaptele să vorbească.

Intr-o adunare a organizației de 
partid pe sector, mai mul li mineri 
au ridicat problema înființării unei 
brigăzi artistice de agitație. Prin
tre cei care susțineau cu inflăcă- 
rarc înființarea brigăzii se numă
ra și Bornemisa. Propunerea a de
venit apoi iaptcl. Zilnic, după orele 
de șut, 7—8 oameni veneau cu re
gularitate ia club unde repetau 
de zor. Erau membrii noii bri
găzi artistice de agitație. A urmat 
prima ieșire in iața muncitorilor 
sectorului. Și iată-l, printre cei fe
licitați cu multă căldură de tova
rășii lor de muncă, și pe minerul 
Bornemisa loan. Acum minerul Bor
nemisa tigurează printre artiștii a- 
mafori de bază ai clubului.

Dacă I întrebi ce l-a determinat 
să devină artist amator îți va răs
punde cu siguranță că pasiunea 
pentru muzică, pentru irumos. La 
aceasta noi am mai adăuga și 
pasiunea pentru citit pentru că 
minerul Bornemisa este și unu! 
din cititorii fruntași ai bibliotecii. 
In fișa sa de cititor figurează 
zeci de volume din diferite do 
menii de activitate.

C. COTOȘPAN
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SAEMEJ In căutarea defecțiunii
Stația de transformare de la ori

zontul 630 al minei Vulcan alimen
tează cu curent electric abatajele 
din blocul II sectorul I și abataje»? 
de pe stratele 17 și 18, sectorul 
II. Intr-una din zilele trecute, pe le 
Șfîrșitul schimbului I, s-a produs 
un deranjament în rețeaua elec
trică. Aparatele de control semna
lau apariția unui „terestru". Tre
buia daci controlată toată rețeaua. 
Un lucru se știa : cînd se cupla 

curentul, tensiunea nominală scădea 
simțitor. Aceasta însemna că uti
lajul minier din abatajele blocului 
II și cele de pe stratele 17 și 18 nu 
putea funcționa. La locurile de mun
că minerii se dovedeau, p? bună 
dreptate, nerăbdători. Fiecare minut 
echivala cu zeci de tone de 
bune pierdut. Timpul era deci 
țios.

Telefonul dispecerului minei
nîia din minut în minut. P întru 
găsirea și eliminarea „terestrului" 
s-a stabilit timpul de o oră. Se 
cerea deci operativitate. Maiștrii 
energeticieni de la ambele sectoare 
au indicat fiecărui 
ars de făcut. Unii 
țeaua principală, iar 
utilajul din abataj.

Electricianul Probaje Dumitru, 
care venise la șut în schimbul II, 
a debranșat sectorul II de sectorul 
I. In acest Iei se putea verifica 
mai ușor direcția „terestrului",
iergînd pe la locurile de muncă din 
sectorul I, cînd ajunse în abatajul un
de lucrează brigada minerului Aldea 
loan, motorul unui crațer îi atrase 
atenția. Era fierbinte, iar după ce-1 
controla cu atenție observă că din 
cutia bornelor picura un fel de 
smoală topită. Nu stătu pe gînduri. 
Debranșă curentul de la motorul cu 
pricina și cuplă celelalte crațere 
care porniră, functionînd normal. 
Verifică apoi cu fixometrul izolația 
motorului defect și constată că din 
cauza unei suprasarcini izolația de 
la o bobină a motorului a fost stră
punsă, producînd deranjamentul...

...In biroul dispecerului telefonul 
sună din nou. De la celălalt capăt 
al firului se raporta:

Aici

Motorul a fost înlocuit și 
în abataj, cit și pe întregul 
ce-1 deservește statia Trafo 
orizontul 630, se desfășoară

electricianul de serviciu 
Probaje Dumitru de la sectorul I. 
Vă comunic că deranjamentul a 
fost găsit in abatajul minerului 
Aldea loan de la sectorul I. A foșt 
străpunsă bobina unui motor de 
crațșr. 
lucrul 
circuit 
de la
normal.

După ce-și notă în registru cau
zele deranjamentului și remedierea 
lui, dispecerul se uită la ceas. Tre
cuseră doar 35 de minute. Harnic 
băiat — își zise ca pentru sine dis
pecerul. Se vede că își cunoaște 
bine meseria, meritînd toată lauda.

căf- 
pre-

zbir-

electrician ce 
controlau re- 
alții verificau

A-

I. ARAMA
corespondent

Vulcanul, veche 
era cuprins de o 
Vestea actului de 
pătruns în inimile

muncitorilor obidiți,

August 1944. 
așezare minieră, 
mare însuflețire, 
la 23 August a 
minerilor, a
în inimile celor care au avut nu
mai de suferit de pe urma rit
mului burghezo-moșieresc.

In casele minerilor stăruia pece
tea mizeriei, plagă a trecutului. 
Străzi întregi erau nelocuite. A- 
ceasta era o urmare a închiderii 
minei de către exploatatori. Mulți 
localnici și în special mineri au 
fost 
altă

părăsit orașul, munceau la mine
le Lupani și Aninoasa, făeînd na
veta. Munceau din greu. Plecau 
dimineața și se întorceau de-abia 
seara storși de vlagă.

Intîlneai multi oameni, cu trăsă
turi asprite de trudă, de griji și 
de necazuri. In toți aceștia mocnea 
dorința 
tul de 
flacără 
zăreau
și muncitorii de aici au răspuns 
chemării partidului de a lupta pen
tru acest viitor, pentru a asigura 
urmașilor o viață fericită.

de 
la 
vie 
un

o viață mai bună. Ac- 
23 August a aprins o 
în sufletele lor. Intre- 
viitor luminos. Minerii

nevoiți să-și caute rostul în 
parte. Unii dintre ei însă n-au

O

IN EDITURA TINERETULUI A APARUT

POVESTEA IOANEI

viața. Prin bio- 
găsește in Do- 
muncii cinstite, ' 
dragostea ade-

măsură ce pămîn- 
sterpe devin ogoa ■ 
deschid și inimile 
învață să trăiască

meserii noi, cunosc

„Povestea Ioanei" de Cicerone 
Theodorescu, amplu poem epic în
fățișează destinul unei f?te dobro
gene, supusă în trecut ignoranței 
și umilirilor, și care astăzi izbu
tește să-și schimbe 
grafia Ioanei, care 
brogea nouă calea 
drumul învățăturii,
'ărată, autorul demonstrează pă
trunderea relațiilor noi, socialiste, 
în această rsgiune, pe vremuri atît 
de înapoiată. Pe 
turtle, odinioară 
re roditoare, se 

. oarr enilor, care 
își însușesc
tehnica, se familiarizează cu viața 
civilizată, cucerind, ca supremă 
consecință demnitatea umană.

Poemul ara un caracter cu ade
vărat popular. Poeziile scrise în 
spiritul unei largi accesibilități, al
ternează dialogurile cu povestirea 
în versuri propriu-zisă („Pe o po

LUMINILE HUNEDOAREI
(Urmare din pag. l-a)

palide, abia se zăreau în marea 
de nori întunecați...

Trecutul s-a spulberat însă. S-a 
născut o Hunedoara nouă, socia
listă. Rînd pe rînd au intrat în 
producție: furnalul de 450 m.c. 
(primul furnal automatizat din ța
ră); noua termocentrală electrică; 
uzina cocso-chimică; fabrica de a- 
glomerare a minereurilor; 
furnalul automatizat de 700 
și cel de 1000 m.c.; oțelăria 
trică; noua otelărie Martin.

In lunca Peștișului, pe suprafețe 
întinse de teren altă dată acoperit 
de mlaștini și bălării, a apărut un 
mare complex de laminoare. Și aci 
totul este mecanizat și automati
zat. Prin comenzi, executate de la 
distantă, lingourile mari de oțel 
sînt purtate printre valțuri și ci
lindri, căpătînd cele mai diferite 
forme și dimensiuni.

Metalul Hunedoarei se transfor
mă în șine de cale ferată, în 
de vagoane, în strunguri, în 
șini și tractoare, în 
talice, 
fiere,- 
duete.

pentru zeci și 
în utilaje de

•fr

de CICERONE THEODORESCU

„In baracă la femei", 
nopții piedică"), sau cu 

versuri („Sfîntul", „Ți-ar 
azi ceasloave", Zis-a-zis

lecă dobrogeană", „Și-aduce amin
te", „Intîlnirea"), cu eîntece lirice 
de o mare frumusețe și sensibilitate 
(„Tinguire", „Cîntec de răcoreală", 
„De inimă albastră", „Cîntec de 
ploaie', „Furtuna', „Creanga") cu 
reportaje lirice despre noile reali
tăți ale Dobrogei („La Munever în 
echipă", 
„Pus-am 
satira-n 
citi și
domnu părinte") și cu versuri re
produced obiceiuri popular?, ca 
cele din ciclurile „Nuntă țărăneas
că" sau „Serbarea secerișului".

Datorită simplității versului și în 
același timp al meșteșugului său, 
datorită temei de o mare actuali
tate, poemul „Povestea Ioanei" are 
un caracter extrem de accesibil. 
Purtător al unui masaj de o mare 
forță educativă
el este desigur destinat 
popularități în rîndurile

și mobilizatoare, 
unei largi 
cititorilor.

Pentru a

apoi 
m.c.; 
elec-

schelării 
zeci de 

forat și

osii 
ma
me- 
șan- 
con-

furnale, oțelării, laminoareLa
și cocserie procesul de pfbduetie

se desfășoară sub puterea focului. 
A fi siderurgist înseamnă să știi 
să lupți cu focul, să-l conduci, 
să-l dirijezi. Ori ce operație fă
cută greșit poate însemna irosi
rea a sute de tone de metal. Si- 
derurgiștii știu aceasta. Iată de ce 
pretutindeni, în locurile de pro
ducție, domnește o puternică do
rință de însușire și perfecționare 

o 
de 

o 
în

Este în aceasta 
dragostei fată 
prestigiul său; 

patriotismului

din

a profesiunii, 
manifestare a 
combinat, de 
manifestare a 
muncă.

Tineri și vîrstnici veniți 
toate regiunile tării, cei mai mulți 
de la țară, au urmat aci cursurile 
de calificare, au devenit siderur- 
giști pricepuți. Școala profesio
nală siderurgică a pregătit și dat 
producției din 1948 și pînă acum 
mai mult de 4 000 de tineri fur- 
naliști, oțelari, laminatori, cocsari. 
Aurel 
tr-un 
acum 
nerea
Oțelarul Petru Fortu, țăran de pe 
undeva din Moldova, cu șortul său 
de asbest și cu ochelarii de co
balt pe frunte, conduce cu mare 
măiestrie procesul de încărcare și 
descărcare a cuptoarelor. Ei au în
drăgit nu numai meseria, dar și a- 
gregatele la care lucrează. Nenu
mărate sînt faptele de eroism ale

acestor oameni simpli.
remedia o defecțiune care se Ivise 
la unul din cuptoarele cocseriei, 
maistrul Gheorghe Herban a intrat 
în cuptor, înfruntînd o tempera
tură de sute de grade, Inlăturînd 
astfel deranjamentul și făeînd ca 
procesul de producție să continue 
fără Întrerupere.

Care siderurgist nu îndrăgește 
din adîncul inimii priveliștea zil
nică pe care i-o oferă atît de gran
dios turbosuflantele de furnale, 
macaralele și podurile rulante de 
la oțelării ce poartă de la un ca
păt la altui al 
riașe încărcate 
dansul fascinant 
al flăcărilor din 
luminile veșnic 
rei ?

halelor oalele u- 
cu otel lichid; 
al scînteielor și 
halele de turnare; 
vii ale Hunedoa-

de
pe 
de

Stanciu, fostul argat din- 
sat de lîngă Alba Iulia, este 
maistru renumit în întreți- 
cuptoarelor de 400 de tone.

☆
Noaptea senină s-a așternut 

mult peste oraș. De acolo, de 
colinele străjuite de veacuri
castelul Huniazilor, se vede totul 
foarte bine. Combinatul, o mare de 
luciri și flăcări își întinde hota
rele sclipitoare pînă departe în 
dreapta și în stînga Cernei. Stră
lucesc și luminile Hunedoarei de 
azi, în mii și mii de stele de neon. 
Luminile combinatului se conto
pesc cu ale tînărului oraș, într-o 
constelație nouă, de proporțiile 
epocii pe care o trăim.

A. ZAHARIE, 
corespondent Agerpres 
în regiunea Hunedoara

...Au trecut 19 ani de atunci. 
Vulcanul a devenit aproape de ne
recunoscut. Mina redeschisă s-a 
dezvoltat continuu. Astăzi ea este 
una dintre cele mai mari și mo
derne din țară. Zilnic de aici se 
extrag peste 3000 tone de cărbu
ne. Vechea stradă principală aproa
pe că a dispărut. In locul ei s-au 
construit zeci de blocuri cu peste 
800 de apartamente. Construcțiile 
continuă. In ele locuiesc oameni 
ai muncii. In apropierea orașului va 
intra curtnd în funcțiune noua pre
par ație ds cărbuni — obiectiv pre
văzut în Directivele Congresului al 
IlI-lea al 
rește tot 
și o nouă 
generație,
iese acum o viată fericită, lipsită 
de griji. Pe străzile Vulcanului re
născut se întîlnesc mineri, construc
tori, energeticienl. Toți iau parte la 
dezvoltarea continuă a orașului și 
se bucură de condițiile de viață 
create. Ei cinstesc marea sărbătoa
re a poporului nostru cu realizări 
frumoase în muncă, contribuie cu 
însuflețire la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid industriei noastre 
miniere.

partidului. Orașul înflo- 
mai mult. S-a construit 
școală de 8 ani. Tînăra 
toți oamenii muncii tră-

ȘT. EKART

PR06RAM DE RADIO
22 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Soliști și formații de 
muzică ușoară, 9,00 Vreau să știu, 
10,00 Pagini eroice din muzica de 
operă, 10,30 Din muzica popoare
lor, 11,29 Muzică de estradă, 12,30 
Muzică ușoară, 13,10 Soliști și 
formații romînești de muzică popu
lară, care au concertat peste ho
tare, 14,30 Melodii distractive, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,10
Pagini de mare popularitate din 
opere, 17,45 „Pe drumul realismu
lui socialist", 18,00 Muzieă ușoară 
romînească, 19,10 „Dezvoltarea 
culturii muzicale romînești în anii 
puterii populare" — montaj mu
zical, 20,15 Concert din operete, 
21,00 Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 10,30 Muzică din operete, 11,00 
Muzică ușoară interpretată de mici 
formații, 12,31 Muzică populară 
romînească și a minorităților na
ționale, 13,40 Cintă Dorina Dră- 
ghici și Gică Petrescu, 15,30 Mu
zică ușoară romînească, 16,10 Cîn- 
tece pionierești, 17,40 Muzieă u- 
șoară romînească, 19,00 Tinerețea 
ne e dragă, 19,30 Muzică din o- 
perete, 20,10 Tineri interpret! de 
muzică populară, 21,15 Poemul sim
fonic „Cîntarea Romîniei" de Ma
tei Socor, 21,45 Părinți și copii, 

22,00 Muzică de dans.

—-teQcat —

CINEMATOGRAFE
22 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Colegii; AL. SAHIA: Plaja; PE- 
TRILA : Lăsarea nopții; LIVEZENI : 
Magistratul; ANINOASA: Alexan
dru Nevschi; VULCAN: Povestiri 
despre revoluție; CRIVIDIA: Po
veste sentimentală; LUPENI M: 
tea are o față; URI CÂNI: 
din Orgosolo.
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Giivereul sudanez a Mituit 
toitotil iwtiiia Purtugaliei 

si R.S.l.
KHARTUM 20 (Agerpres).
Agenția Reuter relatează eă gu

vernul Republieii Sudan a hotărît 
la 19 august să instituie un boi,- 
cot în aer, pe mare, precum și co
mercial împotriva Portugaliei și 
Africii de sud. Avioanele și na
vele aparținînd celor două țări 
ni vor putea să treacă prin apele 
teritoriale și spațiul aerian al Re
publicii Sudan, firmele sudaneze 
nu vor mai face comerț cu Por
tugalia și Africa de sud și nici un 
fel de mărfuri produse în aceste 
țări nu vor fi importate în Sudan.

Hotărîrea a fost adoptată în 
semn de protest împotriva politi
cii rasiste duse de guvernele ce
lor două țări.

—=0=—

„ Ajutor" care duce 
la aservire

LAGOS 20 (Agerpres).
„Nu putem trece cu vederea u- 

neltirile neocolonialismului" decla
ră ziarul nigerian „West-African 
Pilot". In articolul său de fond, 
intitulat „Banii și libertatea noas
tră", ziarul subliniază că rezulta
tul turneului economic al lui Oko- 
tie Eboh, ministrul finanțelor al 
Nigeriei, care a luat sfîrșit zilele 
trecute, l-a constituit invitarea în 
țară a unui nou grup de acțio
nari și industriași străini cu lire 
sterline, cu dolari și mărci. Ziarul 
scrie că „unii dintre acești mag
nați financiari nu sosesc în țară 
pentru a ne ajuta în dezvoltarea 
economiei noastre, ci, invers, ur

măresc scopuri necinstite — dezor
ganizarea economiei noastre".

Ziarul subliniază că un aseme
nea „ajutor" duce la aservirea e- 
cqnomica a țării, la pierderea su
veranității ei.

------------------ ---------------------------------CREȘTE ȘOMAJUL IN S.U.A.
WASHINGTON 20 (Agerpres). 
In ultimii cinci ani, categoria 

șomerilor din S.U.A. care nu au 
de lucru de foarte multă vreme, 
a crescut cu 150 la sută, numărul 
lor total ridicîndu-se în prezent la 
un milion. Tragedia acestor șo
meri este și mai mare din cauză 
că după expirarea unui anumit 
număr de săptămîni ei nu mai au 
dreptul la ajutorul de șomaj.

Anul acesta, a declarat R.
Mounts, director adjunet al sec
ției asigurări sociale din AFL- 
CIO, situația șomerilor este deo
sebit de grea. In 12 state au fost 
adoptate legi cu privire la redu
cerea ajutoarelor de șomaj și a 
fost micșorată perioada în care se 
acordă aceste ajutoare.

„Reducerea ajutoarelor de șo
maj în 12 state din S.U.A. a subli
niat Mounts, va agrava și mai mult 
sentimentul neliniștii naționale".

„Șomajul îndelung, îndeosebi în
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Un senator american 
critică politica R.F.G.
WASHINGTON 20 (Agerpres).
Senatorul american W. Morse a 

tăcut o declarație în care a eriti- 
cat politica actualilor conducători 
ai R. F. Germane care nu recu
nosc Republica Democrată Germa
nă. Refuzul de a colabora cu R. D. 
Germană, a spus Morse, „duce în 
fond la accentuarea scindării Ger
maniei și faee imposibilă orice 
schimbare în actualul Statu-quo".

Ducînd o politică de nerecunoaș- 
tere a R. D. Germane, a continuat 
Morse, Bonnul și Washingtonul 
contribuie la întărirea scindării 
Germaniei. Sarcina reunificării 
Germaniei, a subliniat el, poate fi 
ușurată prin tratative la care să 
participe Uniunea Sovietică, Ger
mania răsăriteană. Germania occi
dentală, Franța, Anglia și S.UA.

Succese ale unităților de partizani
din

SANTO DOMINGO 20 (Ager
pres).-

Agenția U.P.I. anunță că potri
vit unor știri parvenite în capitala 
Republicii Dominicane unitățile de 
partizani haitienl care își conti
nuă operațiile militare împotriva 
dictatorului Duvalier au cucerit o-
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framța. a reînceput „războiul agricol*
PARIS 20 (Agerpres).
„Războiul agricol", cum denu

mesc ziarele și agențiile de presă 
occidentale conflictul dintre micii 
producători agricoli și viticoli din 
sudul Franței și autorități, a reîn
ceput. In sudul Franței organiza
țiile micilor producători viticoli 
au inițiat demonstrații și mitinguri 
de protest împotriva politicii au
torităților care refuză să asigure

——©——

Dezbateri în parlamentul norvegian
OSLO 20 (Agerpres).
La 20 august în Stortingul (par

lamentul) norvegian au început 
dezbaterile în legătură cu propu
nerea opoziției burgheze de a vota 
o moțiune de neîncredere în gu
vern. După cum se așteaptă în ca
pitala Norvegiei, dezbaterile vor 
fi furtunoase, întrucît conducerea 
blocului burghez nu ascunde că 

este hotărîtă să facă totul pentru 
a răsturna guvernul.

Ca pretext pentru moțiunea de 
neîncredere în guvern servește ca
tastrofa care s-a produs la 5 no
iembrie 1962 într-o mină de s/t|at 
din Spitzberg. Dar adevărata cau
ză o constituie nemulțumirea ma
rii burghezii față de politica gu
vernului care urmărește lărgirea 
sectorului de stat. w 

rîndurile negrilor care sînt supuși 
discriminărilor rasiale, a spus el, 
este un fenomen destul de trist 
și devine o ealamitate socială a- 
tunci cînd se reduc și ajutoarele 
de șomaj".

Mounts a relevat că anul aces
ta a fost cel mal greu an pentru 
șomeri după 1937 cînd a fost in
trodus pentru prima oară progra

mul acordării ajutoarelor de șomaj.

RIO DE JANEIRO. Academia de 
Arte Frumoase din Brazilia a con
ferit recent ministrului R. P. Ro- 
mîne la Rio de Janeiro, Gheorghe 
Ploeșteanu, diploma de membru 
„Honoris Causa" și de „Corespon
dent cultural" al acestei Academii. 
Generalul Jose Venturelli, preșe
dintele Academiei de Arte Fru
moase din Brazilia, a înmînat di
ploma ministrului romîn în pre
zența unor reprezentanți ai guver
nului statului Guanabara, șefilor 
misiunilor diplomatice șî a unor 
personalități culturale.

ISTANBUL. Agenția Reuter a- 
nunță eă poliția turcă a operat la 
Ankara numeroase arestări. Deși 
nu s-a dat publicității o declarație 
oficială în legătură eu aceste ares
tări, agenția Reuter — citind surse 
din capitala Turciei — menționea
ză că persoanele arestate sînt im
plicate în încercarea de lovitură 
de stat din 21 mai, care a fost 
condusă, după eum se știe, de fos
tul colonel Talat Aydemir, fost 
comandant al Școlii de război din 
Ankara.

CIUDAD DE MEXICO. Peste 
15 000 de persoane au rămas fără 
adăpost în urma revărsării fluviu
lui Santiago, care s-a produs da
torită unor ploi torențiale și a dis
trus aproape în întregime 14 loca
lități din statul Nayarit.

Haiti
rașul Mont-Carmite și resping ata
curile forțelor guvernamentale. A- 
genția citează declarațiile unor e- 
xilați haitieni care subliniază că 
în regiunea muntoasă se intensifi
că acțiunile unităților de partizani 
care se bucură de un sprijin tot 
mai larg în rîndurile populației.

desfacerea surplusurilor de vinuri 
din Franța meridională.

La 19 august, s-a anunțat că 
poliția a arestat șapte viticultori 
acuzîndu-i de a fi încercat să blo- 
cleze unul din drumurile principale 
din regiunea Montpellier. După 
cum s-a mai anunțat, blocarea cir
culației pe șosele constituie una 
din formele de protest ale agri
cultorilor și viticultorilor din Franța.

Liderii partidului conservator 
declară fățiș că, dacă vor veni la 
cîrma țării, se vor orienta spre li
chidarea întreprinderilor de stat, 
inființate în țară în anii postbe
lici, și spre revizuirea sistemului 
fiscal în favoarea patronilor. Cer
curile de dreapta nu ascund, de 
asemenea, că intenționează să ob
țină o majorare simțitoare a alo
cațiilor pentru pregătirile militare.
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Cresc investițiile de 
capital în R.S.A.

LONDRA 20 (Agerpres).
Potrivit unei relatări a ziarului 

englez „Daily Express", investițiile 
de capital american în Republica 
Sud-Africană sînt într-o continuă 
creștere. Din 1961, investițiile a- 
mericane în această țară au cres
cut cu 15 la sută, ridicîndu-se la 
200 000 000 lire sterline. Astfel, 
volumul investițiilor americane în 
R.S.A. oeupă locul doi, situîndu-se 
după Anglia.

Un purtător de cuvînt al Ca
merei de Comerț a S.U.A. a decla
rat că rezultatele dovedesc că in
vestițiile în Uniunea Sud-Africană 
„nu sînt descurajatoare".

Pagubele pricinuite de inunda
ție sînt evaluate la cîteva milioa
ne de pesos.

TEHERAN. La 19 august, pe o 
șosea din apropierea localității 
Șiiraz, din sudul Iranului, a avut 
loc un accident de circulație, în 
urma căruia au fost omorîte 15 
persoane, iar alte 5 au fost rănite.

BRASILIA. Cei peste 13000 de 
docheri din portul Santos — eel 
mai mare port al Braziliei — au 

încetat lucrul cerînd achitarea su
melor ce li se datorează pentru 
orele suplimentare prestate iarna 
trecută. Această revendicare, for
mulată încă de acum cîteva luni 
de docheri, este respinsă de auto
ritățile portuare care au recurs și 
la comisiile de arbitraj ale tribu
nalelor speciale. In urma grevei, 
portul Santos a fost complet pa
ralizat.

BONN. Twist-ul a mai făcut o 
victimă, relatează agenția France 
Presse. Intr-o sală de dans din lo
calitatea Wuppertal, din Germania 
federală, o tînără care dansase 
twist timp de cîteva ceasuri fără 
întrerupere a trebuit să fie trans-

N. S. Hrușciov a sosit la Belgrad
BELGRAD 20 (Agerpres).
Răspunzînd invitației lui Iosip 

Broz Tito, secretarul general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, președinte al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, la 
20 august a sosit la Belgrad, la 
odihnă, N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
cu soția. N. S. Hrușciov a fost în
soțit de I. V. Andropov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., N. G. Egorîcev, 
membru al C.C, al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Moscova al P.C.U.S., V. S. Tolsti

tează că guvernul Republicii Con- gulilor financiare". Babacka a a-
go (capitala Brazzaville) a ordonat dăugat că noul guvern va adopta
la 19 august deschiderea unei an- o politică de „austeritate" econo-
chete în legătură cu dispariția u- mică. După cum a arătat el, viața
nor sume de milioane de franci luxoasă pe care au dus-o foștii mi-
congolezi din trezoreria statului niștri, în timp ce mii de congolezi
în timpul regimului condus de sînt șomeri și trăiesc în mizerie,
Fulbret Youlou, care a fost răs- a constituit principala cauză a
turnat săptămîna trecută de la pu- răscoalei care a dus la răsturnarea
tere. In legătură gu aceasta, mai guvernului Youlou.
multi foști miniștri au fost inte- Agenția Associated Press trans. 
rogați în tabăra militară „Youlou",
unde sînt în prezent deținuți. Un mite- de asemenea' că fostul mi- 
purtător de cuvînt al guvernului nistru congolez al producției in- 
a declarat că, potrivit unor eva- dustriale, Victor Stahoud, a fost 
luări provizorii, sumele defraudate arestat luni pe aeroportul din
se ridică la aproximativ 30 milioa- Brazzaville, imediat după ce s-a
ne franci congolezi. înapoiat dintr-o călătorie făcută

Intr-o Guvîntare radiodifuzată, în Europa. De asemenea, a fost a-
noul ministru congolez de finanțe, restat fostul ministru al educației,
Eduard Babacka, a declarat că în Prosper Gandzion.
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„Alianța pentru progres" stîrnește numeroase critici

„Unealta a politicii externe a S.U.A."
CIUDAD DE MEXICO 20 (A- 

gerpres).
Intr-un articol publicat cu pri

lejul împlinirii a doi ani de la în
ceperea aplicării programului „A- 
lianță pentru progres", revista me
xicană „Politica" scrie că „In cei 
doi ani ai existenței sale, progra
mul american „Alianța pentru pro
gres" a stîrnit numeroase critici, 
întreaga Americă Latină consideră 
acest program inutil, el nefiind 
decît o unealtă în mîinile S.U.A.".

„Foștii președinți ai Columbiei 
și Braziliei, subliniază revista, ca
re au fost însărcinați să studieze 

portată de urgență la spital unde 
medieii nu au putut face altceva 
decît să-i constate decesul.

DAR-ES-SALAAM. La 18 august, 
în Tanganica a fost inaugurată pri
ma linie de cale ferată construită 
de la obținerea independenței în 
anul 1961. Linia ferată leagă capi
tala țării — Dar-es-Salaam — cu 
Kenya.

BONN. Agenția France Presse 
anunță că una din principalele so
cietăți constructoare de avioane 
din Germania occidentală „Focke 
Wulf", care și-a oîștigat în timpul 
celui de-al doilea război un trist 
renume prin fabricarea de avioane 
de luptă pentru Luftwaffe, aviația 
militară hitleristă, își va desfășura 
de acum înainte producția sub e- 
gida trustului aviatic ,,Weser Flug- 
zeugbau", care a achiziționat-o. 
Totodată societatea își va schimba 
și denumirea.

PARIS. La 19 august, presa pa
riziană arăta eă în Franța, între 
15 șî 18 august, în urma acciden
telor de circulație și-au pierdut 
viața 150 de persoane. Principalele 
cauze ale accidentelor au fost de

kov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal al P.C.U.S. pentru industrie 
Leningrad.

La aeroportul Surcin de lîngă 
Belgrad oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Iosip Broz Tito, președin
tele Iugoslaviei, cu soția, E. Kar- 
delj, președintele Scupșcinei Fede
rative a R.S.F. Iugoslavia, A. Ran- 
kovici, vicepreședinte al Republi
cii, și alte persoane oficiale, re
prezentanți ai vieții publice din 
Belgrad.

I. B. Tito și N. S. Hrușciov au 
rostit cuvîntări.

problemele „Alianței pentru pro* 
greș", îl consideră o simplă unealtă 
a politicii externe a Statelor U- 

nite".
Și alte publicații mexleane cri

tică. de asemenea, programul „A- 
lianța pentru progres". Ziarul 
„Dia" scrie între altele: „Este un 
fapt precis că programul nu se în
făptuiește în practică. „Alianța 

pentru progres" a luat naștere, în 
primul rînd, din cauza existenței 
Cubei revoluționare și a profundei 
îngrijorări fată de extinderea re
voluției în celelalte țări ale Ame
rică Latine". » 

pășirea vitezei și timpul ploios. I

BUENOS AIRES. La 19 august, 
peste 250 000 de profesori din șco
lile primare și secundare ale Ar
gentinei au declarat grevă în spri
jinul cererilor de mărire a sala
riilor. Greva va dura pînă la 24 
august.

ROMA. In cursul lucrărilor pen
tru construirea unei căi ferate, un 
grup de muncitori a descoperit în 
apropierea localității italiene Ma
cerata un apeduct ridicat cu 2 700 
de ani în urmă, înaintea epocii 
romane. Apeductul continuă să fie 
într-o stare perfectă și a rezistat 
la șocurile provocate de lucrările 
de excavare.

ACCRA. Ziarul „Ghanaian Ti
mes" publică un editorial în care 
critică cu asprime sprijinul, mai 
mult sau mai puțin fățiș, acordat 
de puterile occidentale membre 
ale N.A.T.O. guvernului rasist din 
Repub’ica Sud-Africană. „Nu forța 
primului ministru Hendrick Ver- 
woerd din Africa de sud este cea 
taie întîrzie victoria mișcării de 
emancipare a africanilor în aceas
tă țară — scrie ziarul, ci aceea a 
prietenilor săi din Anglia, Franța. 
Statele Unite, Germania federală 
și din alte țări occidentale...".
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