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Colectivul de muncă 
al atelierului d= zonă 
C.F.R. Petroșani își dez
voltă continuu realizări
le în întrecerea socialis
tă, străduindu-se să tra
ducă în fapte sarcinile 
ce-i revin. Ca urmare, 
pe ultima perioadă de 
timp au fost obținute noi 
succese în muncă, prin- 
trs care depășirea pla
nului de producție cu 
14,67 la sută, a produc
tivității muncii cu 21 la 
sută, reducerea prețului 
de cost cu 14 la sută și 
obținerea de economii de 
27 000 lei, reducerea tim
pului de imobilizare al 
vagoanelor în reparația 
cu 5 la sută. Da aseme
nea, colectivul de muncă 
al ac ăstui atelier s-a an
gajat ca sarcinile de plan 
pe anul 1963 să fie 
lizate cu 30 de" zile 
inte de termen.

La obținerea acestor 
rezultate s-au evidențiat

s-au; 
mun-i 

și în-.

rea- 
îna-

lăcătușii Gălățean Dumi-| 
tru, Hoca Constantin,' 
Nenu Nicola e, tîmplaruh 
Benchea loan, strungarul' 
Caritescu Gheorghe, for-' 
jorul Pavsl Constantin' 
care au depășit planul' 
de producție și au reau 
lizat economii de 
riale.

De asemenea, 
mai evidențiat în 
ca de organizare
drumare a lucrărilor șe-' 
ful de echipă Ghețu Vic-i 
tor și maistrul de atelier' 
Munteanu Aurel car? aui 
fost tot timpul în mijlo-' 
cui muncitorilor, din-' 
du-le în permanență în-1 
drumări pentru o bună' 
desfășurare a muncii,; 
îmbunătățirea calității' 
reparațiilor și reducerea1 
timpului de imobilizare' 
a vagoanelor în repara-' 
tie.

ILIE ARDELEANU
corespondent

<4 Conștiinciozitate în
' Colectivul de muncitori f>«»
și tehnicieni al reviziei 
d-? vagoane CFR Petroșani 
se străduiește să asigure 
în bune condițiuni circu
lația trenurilor, prin exe
cutarea conștiincioasă a 
reviziei garniturilor și în
lăturarea operativă a de
fecțiunilor constatate. In 
această acțiune un aport 
deosebit aduc tovarășii 
Vîrzel Vasile, candidat de 
partid, Birnicu Vasile, U- 
drescu Ioan, Popescu Ioan 
care muncesc cu conștiin
ciozitate pentru ca fieca
re garnitură de tren să

muncă
pregătită de 

printre eviden-

- = ©

Noi obiective 
în lucru

fie bine 
drum. Tot 
țiații de la revizie se nu
mără și tov. Geamănu 
Iulian și Leopold Nicolas 
care execută lucru de bu
nă calitate.

De curînd lăcătușii de 
ravizie din tura comunis
tului Susan loan au por
nit o largă acțiune de co
lectare a fierului vechi. 
Pînă acum, au și adunat 
10 000 kg. fier vechi pe 
care l-au încărcat într-un 
vagon și l-au expediat la 
Hunedoara. Această acțiu
ne va continua

mînile 
~1 "j re.
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viitoa-
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Constructorii de pe șantierele 
noastre au obținut însemnate suc
cese, dînd în folosință 
obiective. De asemenea, 
în lucru noi obiective 
turale, pe care le vor 
la sfîrșitul trimestrului

Pe șantierul Lupeni 
la finisarea interioară 
H cu 60 apartamente,
A 1 tot cu 60 apartamente, a blo
cului B 5—6, ca și a centralei ter
mice Braia II. Toate aceste obiec
tive sînt cuprinse 
constructorilor ca 
folosință încă în 
Constructorii din
văzut să termine două blocuri noi, 
1 și 8 la care tencuielile exteri
oare sînt 
structorii 
blocul B 
3 blocuri
cîte 30 apartamente.

Prin realizarea acestor obiecti
ve. constructorii preconizează să 
dea în folosință pînă la sfîrșitul 
trimestrului III blocuri cuprinzînd 

, peste 300 apartamente noi.

numeroase 
ei au pus 
social-cul- 

preda pînă 
III.
s-a trecut 
a blocului 
a blocului

în angajamentul 
să fie date în 
acest trimestru. 
Vulcan au pre-

deja executate, iar con- 
din Petroșani să predea 
7 cu 32 apartamente și 
din seria C, avînd fiecare

muncă susținută
Cu planul lunar îndeplinit

Colectivul secției de re
parații electrice Vulcan 
este mic dar harnic. Co
lectivul S.R.E. 
considera 
care au 
însemnat 
rezultate 
minerilor

se poate 
printre unitățile 
adus un aport 

la frumoasele 
în muncă ale 

Văii Jiului. Deși

luna august încă nu este 
încheiată, colectivul sec
ției de reparații slectrice, 
încă din data de 27 au
gust și-a îndeplinit pre
vederile planului lunar, 
valoric și fizic, efectuînd 

timp comenzile primite.

Imling
Alexandru, Stanciu Elena, 
Ionică loan, Ștefan Gheor- 
ghe, Bercea Ioan, Nyika 
Silvia, Iacob Alice... Lis
ta cu numele celor care 
se evidențiază în produc
ție este considerabilă. 
Conștiinciozitate, hărnicie 
și un înalt spirit de răs
pundere îi caracterizează 
pe acești muncitori.

Bobinatorul Imling Eu
gen, de exemplu, a termi
nat de curînd repararea 
unui motor electric de 
6 000 volți. Lucrarea efac
iuată de el este de o 
calitate bună. Pe lîngă a- 
cest fapt el a raalizat și

o
materiale 
warnes, micafoliu și alte
le, a căror valoare se ri
dică la 4000 lei. Bobina
torul Capriș Alexandru 
s-a evidențiat în această 
lună efectuînd lucrările 
încredințate lui într-un 
timp mai scurt, iar Stan
ciu Elena a trecut să lu
creze deodată la 
mașini de izolat
Cît despre Nyika Silvia, 
Iacob Alice și ceilalți ei 
s-au evidențiat, ca în re
petate rînduri, prin repa- 

' rații bune efectuata 
timp.

două 
sîrmă.

la

Grija față de om
Florean, Sicoie Patru, Sza
bo Ioan, Gundel Ioan, 
Cîmpeanu Petru și Bușă 
Ilie, sub conducerea ing. 
Cicaici Vasile, șeful S.R.E. 
Vulcan. Un ajutor de sea
mă a fost primit din par
tea inginerului Kolozsi 
Tiberiu de la serviciul e- 
nergetic al C.C.V.J.

Recent într-una din să
lile S.R.E. Vulcan s-a ins
talat un laborator al 
N.T.S. Aici sa face încer
carea dielectrică la pră
jinile, mănușile, galoșii și 
cizmei 3 de protecție, uti
lizate de electricieni.

La lucrările de instala
re a laboratorului au 
muncit tovarășii Tonțea

------------ ©------------

ALPINIADA FESTIVA
In zilele de 23, 24 și 

25 august alpiniștii aso
ciației sportiv? C.F.R. 
Petroșani, sub îndrumarea 
tehnică a antrenorului 
Zolotaru au organizat o 
alpiniadă festivă. Cu a- 
cest prilej s-a urmării 
și omologarea traseelor 
potrivit gradului de difi
cultate, pentru ca alpiniș
tii asociației să aibă drep
tul de a participa la fina-

pe tară ce va avea loc 
zilele de 2—7 saptem-

la 
în 
brie la Cheile Bicazului.

In cadrul alpiniadei fes
tive s-au făcut primele 
încercări contra cronome
tru. Cele trei trasee din 
Cheile Tăii au fost esca
ladate de Vrăjitoru Ghe- 
orghe cap de coardă, se
cundat de Neconi Nico- 
lae în medie de 37 de 
minute.

Una din cele mai importante 
acțiuni ce se desfășoară în prezent 
în vederea deschiderii noului an 
al învățămîntului de partid, este 
pregătirea de vară a propagandiș
tilor fără scoaterea din producție. 
Măsurile luate de Comitetul oră
șenesc de partid Petroșani privind 
organizarea cursurilor pe 3 centre 
— la Petroșani, Lupeni și Petrila, 
expunerea temelor și conducerea 

grupelor de seminarii de către ac
tiviști cu o pregătire temeinică, a- 
sigură condiții în vederea unei 
frecvențe bune, precum și un înalt 
nivel calitativ lecțiilor și semina
riilor. In programul cursurilor de 
pregătire sînt cuprinse lecții de 
sinteză de mare însemnătate pentru 
pregătirea propagandiștilor, pentru 
înțelegerea profundă a principale
lor probleme ce se vor dezbate 
în cadrul cercurilor și cursurilor 
învățămintului de partid. Printre 
temele prevăzute în programul 
cursurilor se numără „Etapa desă- 
vîrșirii construcției socialiste în 

țara noastră", „Dezvoltarea forțe
lor de producție", „Procesul de 
consolidare a relațiilor de produc
ție socialiste în economia națio
nală", „Rolul economic al statului 
socialist", „Formarea și dezvolta
rea conștiinței 

socialiste în țara # 
noastră”, „Educa- • 
rea oamenilor J 
muncii in spiritul J 
patriotismului so- J 
cialist și al inter-•• *

* «

naționalismului 
proletar", „Căile 
creșterii producti
vității muncii și 
reducerii prețului

Din marile frontale ale minei Lupeni au fost extrase în perioada 1—23 august mai 
mult cu peste 1000 tone de cărbune cocsificabil de cît prevedea planul. Acest succes 
se datorește condițiilor bune de muncă asigurate bri găzilor de mineri atît prin extinde
rea mecanizării cît și printr-o permanentă asistență tehnică acordată acestora de către 
cadrele tehnice. Iată în clișeu pe maistrul minier Abrudean Florea dînd instrucțiuni fron- 
taliștilor din seatorul III înainte de a intra în mină.

de cost al producției", „Probleme 
actuale ale introducerii tehnicii noi 
în economia națională", „Unele 
probleme ale vieții interne de 
partid. Dreptul de control al or
ganizațiilor de partid din între

prinderi. întărirea rîndurilor parti
dului prin primirea de noi membri 
și candidați de partid și educarea 
lor partinică". Programul de des
fășurare a cursurilor de pregătire 
prevede schimburi de experiență, 
în cadrul cărora propagandiști 
vechi, cu experiență, vor vorbi 
despre metodele pe care le folo
sesc pentru conducerea 
seminariilor și sprijinirea 
ților, precum și vizite 
întreprinderi.

Principala sarcină ce 
organizațiilor de partid
cu pregătirea de vară a propagan
diștilor este asigurarea participării 
tuturor propagandiștilor la aceste 
cursuri. Numai frecventînd cu re
gularitate cursurile, studiind te
meinic temele prevăzute în pro
gram, propagandiștii își vor putea 
îndeplini cu succes sarcina de a 
conduce studiul membrilor și can-

la

lecțiilor, 
cursan- 
diferite

în fațastă
în legătură

(Continuare în pag. 3-a>

Cîtiva tineri 
și preocupările lor

De pe valea înclinată 
Țiglinei se zărește, tă- 

orizontal, în linie 
platoul care 

el scheletul

a 
ind 
dreaptă, 
poartă pe
uriaș din metal și beton 
al Combinatului siderur
gic de la Galați. Pe mă
sură ce te apropii, acest 
ansamblu nu mai poate 
fi cuprins cu cuvirea șt 
devine ceea ce este de 
fapt : o întindere largă, 
aproape de proporțiile 

' urm oraș, unde se înal
ță pretutindeni construc
ții masive.

..Mergeam de cîleva 
minute de-a lungul une
ia din halele a căror 
[esăturâ de metal, încă 
neacoperită de plăci de 
beton, cucerește prin ro
bustețea și geometria ei 
de o regularitate puțin 
obișnuită. Alături, o altă 
hală, de sub acoperișul 
căreia țișneau snopi de 
steluțe argintii din apa
ratele sudorilor, își mă
sura talia pe spațiul al
bastru al cerului. Aici lu
crează constructorii șan
tierului 3...

♦ 
♦ 
♦

♦

♦
Ceasornicul a epuizat ♦ 

ultimele minute din pro- • 
gramul de lucru al > 
schimbului 1. Pe canalul * 
săpat adine în pă- ♦ 
mint și cu multe ra- • 
miîicații stau înșirate * 
cap la cap conducte de » 
oțel cu diametre mari. ♦ 
La unui din racorduri» 
mai rămăsese încă Iot' » 
Sava și Mircea Apetrei,* 
din echipele de instala- J 
ța. :

— Ce spui, n-o să ai • 
emoții ? »

Apetrei întimpină în- $ 
cu un zîmbet • 
unde se înțele- • 
curînd „vezi-ți * 
că tremuri ca J 
iriguri I". *

— Am citit noaptea • 
trecută pînă am ador- * 
mit, și parcă mai rău mi » 

•

trebarea 
șiret, de 
gea mai 
de tine, 
prins de

s-au învălmășit toate in 
cap. Mi se părea că aud 
prima oară de ,,instala
ții", „presiune", „regim 
termic" — mormăi Sa-
va. *

■------------------------------------ •
(Continuare în pag. 3-a) •



Viteze de avansare tot mai mari
In luna iulie, brigada de la a- 

batajul frontal nr. 12—16 din stra
tul 3 de la sectorul I Aninoasa a 
realizat o viteză medie de avan
sare de 39 metri, cu 5 metri peste 
c-a planificată. Aceasta eta o con
tinuare firească a realizărilor în 
continuă creștere obținute în lunile 
trecut?: 27 metri avansare în luna 
Biai și 36 metri în luna iunie. Cum 
a Sporit viteza de lucru în acest 
frontal ?

Abatajul este plasat în stratul 
3, strat ce are o grosime de 40 me
tri pe orizontală și o înclinare de 
48 grads. Exploatarea se face prin 
felii orizontală. Această metodă de 
abataj presupune mecanizarea ope
rațiilor grele, organizarea judicioa
să a procesului de lucru. Frontul 
abatajului, de 30 metri, se împarte 
în cinci benzi. Armarea se face 
cu Stîlpi metalici de tipul GMli. 
Transportul Cărbunelui în abataj 
și praabătaj se efectuează cu Cra- 
tere SKR-11. Perforarea găurilor se 
face prin perforaj rotopercUtant. 
Locul de muncă este uscat; pen
tru combaterea prafului de cărbune 
Sb stropește cu apă. In aceste con
diții lucrează brigada d? frontaliști 
cotidusă de minerul David Ioan. 
Membrii brigăzii au acumulat o 
eitpariență da peste doi ani în 
muncă la frontal. In prezent, or
ganizarea muticii este astfel făcu
tă îbcît în mod frecvent se scot 
douâ fîșii în 24 de ore. In ce fel 
Se organizează lucrul în abataj ?

De la încăput trebuie arătat că 
bll este vorba despre vreo metodă 
aparte. deOsehită, ci de un com
plex de măsuri tehnico-organiza- 
torice. Astfel, aprovizionarea cu 
material lemnos nu est» lăsată nu
mai pe seama muncitorilor de la 
transport. La începutul schimbului, 
odată cu drumul de la puț la aba
taj, sa face aprovizionarea cu 
lethh și Scîndură. Micile reparații, 
precutn și montarea și demontarea 
craterului sînt executate de către 
membrii brigăzii. Pentru păstrarea 
în bune condițiuni a sculelor a 
fost amenajată special o nișă un

.-- *
CONSULTAȚIE TEHNICA

SIL Despre susținerea hidraulică în abataje

*

Caracteristicile tehnice principale 
ale stîlpilor hidraulici GS-3-2 M 

(vezi tabelul 1) demonstrează fap
tul că acești stîlpi de construcție

Caracteristică

1. Portanța nominală
2. Portanta inițială
3. Presiunea nominală a uleiului
4. Ridicarea cilindrului lâ o 

cUrsă a pompei
5. înălțimea maximă
6. înălțimea minimă
7. Cursa
8. Greutatea

Stîlpul se folosește în combina
ție cu grinzi de lemn sau cu grinzi 
metalice. Se preferă grinzi meta
lice articulate tip VDU (nr. 14 din 
fig.) de construcție sovietică.

Pentru crearea liniei de ruptură 
se utilizează fie stîlpii scurți de 
tipul OKU (tumbe) cu o portantă 
de 130 t, distanțați la 2,5—3 m, 
iâr atunci cînd condițiile permit, 
un tînd dublu de stîlpi GS sub ul
tima grinda ceea ce asigură 55 
t/m.l. portantă a susținerii de pe 
libia de ruptură. Tumbele utiliza
te în Valea Jiului se construiesc 
la U.R.U.M.P.

Funcționarea stâlpului GS
Pompa din stîlp (vezi fig.) se 

acționează cu o manetă (1) care 
se atașează la stîlp. Cînd pistonul 
(2) se ridică atunci uleiul din ca
mera (3) trece prin piston și tijă 
în camera (4). La cursa în jos o

de, prin grija șefilor de schimb, se 
găsesc permanent perforatoare, pi- 
coane, sfredale ele. de rezervă. 
Majoritatea membrilor brigăzii, în
deosebi șeful de brigadă David 
loan, șefii de schimb Cîmpeanu > 
Gheorghe, Scredeanu Petru și Cos- . 
lila Remus au ajuns să stăplnească : 
foarte bina toate operațiile din a- j 
bataj. Lucrările slnt astfel conduse ! 
incit în două schimburi s? execu- < 
tă tăierea, iar în al treilea lucrările I 
de montare, răpire și prăbușire. 
Mineri ca Dina Virgil, Palaghie 
Nleolae, bierlea Iulian, Pantelimon 
Dumitru și ajutorii mineri Man Ni- 
colae II, Damian Iuliu, Kiss Ioan 
se pricap la fel de bine la răpire, 
perforare, montare etc. Faptul că 
oamenii au acumulat multă expe
riență în lucru Ia frontal se dato- 
reșle permanentizării lor la acest 
loc de muncă. Frontallștii lucrează 
în bune condițiuni șl pentru că lu
crările de pregătire a unei noii fe
lii pteabatajul de pe culcuș și 
galeria de refugiu de la coperiș — 
sînt ex scutate rapid, de bună cali
tate și ia timp da către brigada 
Condusă de minerul Mănăilă Va- 
sile.

Obținînd o Viteză de avansara 
măre brigada a reușit ca în acest 
an să depășească sarcina planifica
tă în fiecare lună. In primul semes
tru al anului depășirea se Cifrează 
lă 1251 tone cărbune. Economiile 
de lemn s-au ridicat la 32 m.c./1000 
ton?. In primul semestru producti
vitatea a fost de 7,84 tona/post 
fală de 4,39 tone/post pla
nificat. Accelerarea vitezei de 
avahsăre nu s-a fact’ în detrimen
tul calității. Se obține numai căr
bune de calitate bună. Experiența 
brigăzii condusă de minerul David 
Ioan privind scoaterea a două fîșii 
de cărbune pe zi din abatajul fron
tal aste deosebit de prețioasă. Creș
terea vitezei de avansare este che
zășia sporirii productivității mun
cii șl a producției de cărbune. A- 
ceastă experiență trebuie extinsă 
în toata abatajele frontale.

FRANCISC VETRO

sovietică sînt moderni, corespun
zători tehnicii miniere avansate 
din întreaga lume.

U/M Valoarea

t 20
t 10

kgf/cm p 300

mm 18
mm 1370

mm 970
mm 400
kg 41

rifieiul de trecere e închis de placa
(5) și uleiul e presat prin supapa
(6) în camera de presiune (13). 
Cilindrul superior se ridică pînă se 
proptește de ta

van. Atunci întră 
în funcțiune pom
pa de înaltă pre
siune (7) care, a- 
vînd o suprafață 
mai mică, crează 
o presiune mai 
mare, împingînd 
lichidul prin ven- 
tilul (8) tot în ca
mera de presiune 
(13) și atunci se 
crează pretensio- 
narea stîlpului cu 
10 t.

Da«ă coperișul 
presează, presiu
nea uleiului ereș- 
te pînă la 20

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

izvoarele randamentului de zece tone de cărbune pe post
Am împlinit de curlnd un 

an de cînd mi s-a încredințat con
ducerea actualei brigăzi. Drept 
să spun atunci mă cam îndoiam 
că voi face față acestei sarcini, 
mai ales că brigada noastră tre
buia să lucreze intr-un abataj ca
meră pe stratul 3. Nu aveam ex
periența muncii In abataj. In cei 
zece ani de cînd practic meseria 
de miner, m-am specializat în 
lucrări de pregătire in steril si 
cărbune.

Brigada noastră și-a început 
munca la lucrările de pregătire 
a abatajului cameră nr. 8 din 
stratul 3. Cînd pregătirile au fost 
terminate am trecut la exploatarea 
cărbunelui în abataj. Dar realiză
rile brigăzii erau la început sub 
posibilități. încet, încet am cîșli- 
gat experiență, însă randamentul 
muncii noastre tot nu ne mulțu
mea încă. Ce era de făcut ? Con
ducerea sectorului și organizația 
de bază ne-a indicat calea ade
vărată : sporirea vitezei de avan
sare in abataj.

Prima mea grijă a fost să-mi 
organizez brigada cu oameni mai 
pricepuți la lucru în abataj, dis
ciplinați. De la început am cău
tat să-mi obișnuiesc ortacii să lu
creze asigurat și fără timpi morti. 
Ne dădeam bine seama că rea
lizările superioare spre care tin- 
deam noi sînt condiționate de un 
ritm mai înalt de lucru. Am tre
cut la aplicarea regimului de lu
cru „două cimpuri de cărbune 
scoase pe schimb și aripă de aba
taj cameră". Cum lucrăm noi de 
fapt ? Fiecare schimb cînd ajunge 
la ort găsește frontul pușcat de 
schimbul precedent ,iar Cărbunele 
evacuat și grinda ridicată în 
scoabe. Căi patru oameni de pe 
schimb încep munca împărțiți pe 
operații de lucru după gradul de 
calificare, atacă un nou cîmp îna
inte. Minerul perforează găurile 
de pușcare. Perforarea se execută 
ușor și într-un timp minim, deoa
rece folosim un perforator pneuma
tic rotativ. In timp ce minerul bate

La depășirea a 20 t, presiunea u- 
leiului învinge rezistența arcului 
ventilului de elasticlzare, uleiul 
scapă în rezervorul (10) și stîlpul 
se contractă. Pentru descăreare, se 
ridică maneta (11) care acționează 
supapa (12) și uleiul treee în re
zervorul (10), ceea ce permite 
contractarea totală a stîlpului.

Avantajele și 
dezavantajele s tîlpilor GS

In Uniunea Sovietică funcțio
nează în prezent peste 150000 de 
stîlpi hidraulici GS. Experiența a- 
cumulată la utilizarea acestor stîlpi 
se concretizează în următoarele 
observații principale i 

găuri, ajutorul d» miner ți cu un 
vagonetar ridică stîlpii sub grindă, 
armează complet locul de muncă. 
Al doilea vagonetar, adică al pa
trulea om din schimb, pregătește 
burajul ți întinde cablul pentru 
pușcare, chiamă artificierul. înainte 
de a pușca facem prelungirea cra
terului cu o jumătate lungime d? 
scoc, protejat bina înțeles prin 
acoperite pentru a nu fi deteriorat 
de pușcătură. Acest lucru ne per
mite să evacuăm cărbunele în
tr-un timp scurt. După trei ore de 
la începutul schimbului în abataj 
s-au și încheiat lucrările pîntru 
scoaterea primului cîmp și se atacă 
al doilea cîmp înainte. Cînd mai 
sint două ors pînă la sfîrșitu) 
schimbului se pușcă a doua oară, 
se încarcă tot cărbunele de la ort 
și se ridică grinda în scoabe. 
Schimbul următor găsește oitul în 
situație identică ca schimbul care 
ese afară. Țin să amintesc că în 
timpul schimbului facem numai lu
crările de bază, pe producți?. Cînd 
facem pe cele auxiliare ? Lemnul 
și seînduta de exemplu le trans
portăm îh abataj la începutul 
schimbului, cînd intrăm, îneîț ne 
ajunge pentru cele două armături 
ce le ridicăm. Așa procedează fie
care schimb. Realizăm în acest fel 
in fiecare schimb o avansare de 2 
metri.

Dar succesul mai are la bază 
și pregătirea profesională a oame
nilor. In brigadă sînt aprsciați ca 
buni organizatori și pricepuți la 
tăiat cărbunele și bătut găurile 
minerii șefi de schimb Năstase 
Jenică și Lițcan Constantin. Ei 
caută continuu să-și ridice nive
lul cunoștințelor profesionale, pen
tru a fi în pas cu progresul teh
nic, cu sarcinile sporite de pro
ducție ce stau în fața brigăzii. 

Exemplul lor este urmat și de 
alți ortaci din brigadă. Creș
terea calificării împreună cu 
organizarea superioară a lucrului, 
în condițiile folosirii tehnicii noi, 
au dus la rezultate neașteptate. In 
luna iulie, cu toate că am lucrat 
numai la curățire la falie, am rea
lizat un randament de 6—7 to
ne/post și am dat peste plan mai 
mult de 600 tone de cărbune, rea- 
lizînd și un cîștig de 141 lei pe post

a) După pretensionarea stîlpului, 
la o coborîre a tavanului eu nu
mai 2—3 mm, stîlpul preia o sar
cină de 20 t. Deci portanta este
aproape instantanee.

b) Abaterile portantei reale față 
de cea nominală au fost în limi
tele de + 10 la sută.

c) Volumul de muncă la mon
tarea stîlpilor GS este de 50—55 
la sută mai mic deeît la susținerea 
în lemn și cu 10—15 la sută mai 
mic deeît la susținerea metalică de 
tip SDT.

d) Pierderile medii de stîlpi GS 
au fost de 0,6—1,2 la sută pe lu
nă, uneori scăzlnd chiar la 0,2 la 
sută pe lună.

Dintre dezavantaje amintim î

Indicatori

Grosimea stratului 
Productivitatea în abataj 
Preț de cost pe sector 
Consum de lemn

La mina Lupeni stîlpii hidraulici 
GS au fost utilizați în Stratul 18, 
blocul VI, într-un abataj în care 
tăierea s-a făcut cu plugul de 
cărbune. In ultimul trimestru al a- 
nului trecut, cînd au fost definltiva- 

, t« o serie de probleme organizatori
ce randamentele realizate au fost de 
6,24 t/post în luna noiembrie si 
5,08 t/post în decembrie, fn în
treaga perioadă stîlpii s-au com
portat excepțional. Pierderile de
stîlpi au fost foarte mici (în trim. 

! IU un singur stîlp pierdut). Pre- 

de miner. Dar nu ne-am oprit aici. 
In luna aceasta numai pe două de
cade viteza de avansare a atins 
100 de metri, randamentul 10,2 
tone de cărbune pe post, iar depă
șirea de plan se apropie de 1 000 
tone.

RUD1C CONSTANTIN 
șef de brigadă sectorul II 

mina Uricani

«a» -

Mina Lonea se dezvoltă con
tinuu și se modernizează. Instala
ții de mare randament puse în 
funcție în subteran și la suprafa
ță, îmbogățesc necontenit „zes
trea" minei.

Fotografia înfățișează unul din 
pilonii noului funicular de șist ce 
se construiește în prezent la mina 
Lonea II.

a) Extensibilitatea este încă prea 
mică, ceea ce favorizează prinde
rea stîlpilor complet închiși, în 
cazul unor viteze de avansare in
suficiente.

b) Garniturile de etanșare se u- 
zează prea repede.

c) Stîlpul e relativ sensibil și 
unele subansamble se defectează 
ușor.

Considerații economice
Analiza comparativă a cheltuie

lilor și a realizărilor în abataje 
similare cu susținere diferită, au 
scos în evidență superioritatea 
susținerii hidraulice după cum 
reiese și din tabelul nr. 2.

UM Susținere 
eu GS

Susținere 
cu lemn

Dl 1,15 1,0
t/post 2,20 1,86 1

ruble/t 3,52 3,74 1
mS/1000 t 18,5 33,4

țul de cost înregistrat la capitolul 
armare hidraulică a revenit de 
5,04 lei/t, iar totalul cheltuielilor 
pentru armare 9,12 lei/t. (trim. III 
1962),

In concluzie rezultă că susține
rea hidraulică este o susținere 

modernă, care prezintă numeroa
se avantaje. Aplicarea susținerii 
hidraulice trebuie însă precedată 
de un studiu fundamentat asupra 
condițiilor stratului și de un an- 
tecalcul al rentabilității.

Ing. V. IUȘAN



PE ȘANTIERUL LUPENI

Disciplina în muncă 
trebuie să fie respectată! livrează magazinelor

să livreze 
și sticla pentru 

cu care acestea sînt 
In ielul acesta cum-

nu-și realizează sarcinile de

la sută ? 
de mun- 
membrii 

8 ore de

Ar fi bine dacă..,
...Atunci cînd l.I.L. „0 August" 

Petroșani
garniturile de mobilă pentru su
fragerii și bucătării 
îără întîrziere 
vitrinele 
prevăzute.
părătorii nu ar mai avea cereri 
nerezolvate, responsabilii maga
zinelor de mobilă bătaie de cap, 
iar conducerea întreprinderii pro
ducătoare reclamați!.

☆

de plan, 
întrecerea

Antrenate în întrecerea socia
listă, colectivele șantierelor de 
construcții se străduiesc să dea în 
folosință noi și noi apartamente 
pentru minerii din Valea Jiului. 
Astfel, la Petroșani, în cinstea zi
lei de 23 August, au fost termi
nate 92 noi apartamente, la Lupeni 
120 apartamente, la Vulcan 88 a- 
rartamente etc.

Numeroși muncitori de la șan
tierul 7 construcții Luipeni, folo
sind din plin timpul de lucru au 
reușit să obțină succese frumoase 

jn realizarea sarcinilor 
Brigăzi evidențiate în
socialistă sînt multe pe acest șan
tier. Astfel, fierar-betoniștii con
duși de tov. Alexandru Constantin, 
folosind metoda de lucru în lanț, 
adică lucrînd pe faze de lucrări, 
au reușit să realizeze sarcinile de 
plan în proporție de 151 la sută, 
zidarii conduși de tov. Sandu Tu
dor au realizat sarcina de plan pe 
luna iulie în proporție de 147 Ia 
sută.

Cu mult interes și dragoste mun
cesc și membrii brigăzii conduse 
de tov. Soron 1. Romulus. Deși 
tînăr, venit de puțin timp pe șan
tierul de construcții Lupeni, el a 
reușit ca organizînd bine munca, 

împărțind oamenii pe faze de lu
crări, folosind în mod efectiv tim
pul de muncă, să realizeze în 7 zile 
200 m.l. săpături canal și alte lu
crări.

Dacă majoritatea brigăzilor și e- 
chipelor de muncitori prin buna or
ganizare a muncii, folosirea din 
plin a timpului reușesc să-și rea-

lizeze sarcinile de plan și angaja
mentele obținîhd salarii frumoase, 
mai stnt brigăzi și echipe în ca
drul șantierul 7 construcții Lupeni 
care
plan. Se pune întrebarea: De ce 
brigada de zidari condusă de tov. 
Dodoc Stefan nu a realizat planul 
decît în proporție de 40 
Nu a avut oare condiții 
că ? Nu. Cauza este că 
brigăzii nu folosesc cele
muncă ! Dacă tov. Soporici Dumi
tru, Cornaru Vasile și alții nu s-ar 
fi plimbat prin dormitoare, ar fi 
respectat ora de masă, brigada pu
tea să-și îndeplinească sarcinile de 
plan. De asemenea, brigada con

dusă de tov. Buică Tudor nu și-a 
realizat planul și membrii săi au 

obținut cîștiguîi mici datorită ne- 
folosirii rationale a timpului de 

lucru.
Conducerii șantierului Lupeni îi 

revine sarcina să analizeze în mod 
amănunțit cauzele rămînerii sub 
plan a celor 38 echipe și brigăzi 
din cadrul șantierului și să tragă 
la 
Iul 
de 
în
comitetul sindicatului 
rea șantierului au analizat în șe
dințele de lucru contribuția maiș
trilor în organizarea muncii, nu 
s-au luat măsuri concrete pentru 
înlăturarea deficientelor. Trebuie să 
se analizeze cu mai mult simț de 
răspundere problemele de organi
zare a muncii, starea disciplinară 
și să se ia măsuri corespunzătoare.

Comitetul sindicatului să con
tribuie din plin la întărirea disci
plinei în muncă, la
întregului colectiv pentru 
nirea sarcinilor de plan și 
jamentelor luate. Muncind 
de răspundere, se va reuși
cinile ce stau în fața muncitori
lor constructori să fie îndeplinite 

și depășite I

răspundere maiștrii și persona- 
de supraveghere a cărui lipsă 
îndrumare și control 

cadrul șantierului. Cu 
și

se simte 
toate că 
conduce-

r1
4

In

4

• illti©
bișnuit. In timpul unei ploi

De pretutindeni
Ploaie cu pești
orașul Trikkala a avut loc 
acestea un fenomen neo- 

o
| dată CU stropii de ploaie au că- 
ilut din atmosferă și pești lungi 

de 7—8 centimetri. Se crede că 
•cești pești au fost scoși din apa 
mării sau a unui riu de un vint 
foarte puternic care i-a trans
portat la mare distanță.

l

t
t

I »
î

Cel mai rapid tren 
din lume

Pe linia de cale ferată electri
ficată Tokio—Osaka, care va fi 
dată în folosință în anul 1964 
cu prilejul Jocurilor olimpice au 
început să circule în curse 
probă trenuri care 
viteză de 256 km. 
tanța de 560 km. 
cum era parcursă 
va fi străbătută pe
nurile expres în numai trei ore. 
Noua linie de cale ferată este 
paralelă cu cea veche pe care 
trece un sfert din traficul de că
lători și de 
va fi prima 
din Japonia 
re (1,45 m), 
o mai mare
mele de semnalizare și de frîna- 
re ale trenului sînt comandate 
de instalații electronice. Meca
nicul urmărește semnalizările pe 
tabloul din fața sa. Dacă pe

de 
dezvoltă o 

pe oră. Dis- 
care pînă a- 
în sase ore, 

viitor de tre-

Lu- 
lo-

...Sfatul popular al orașului 
peni nu ar mai ține în „șah" 
catarii din casele situate la 
pătul străzii Filimon Sîrbu care 
urmează să fie

ca-

demolate, de- 
tot amină ple- 
încă de la în- 
neștiind exact

mobilizarea 
îndepli- 
a anga- 
cu simț
ca sar-

A. COLDA
activist — C.L.S. Petroșani
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4
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mărfuri. Noua linie 
linie de cale ferată 
cu o lățime mai ma- 
ceea ce îi va da și 
stabilitate. Mecanis-

i
4•
4*

4

♦ --------- ---- ------
4 vreo porțiune a drumului se de-
♦
♦
î4

pășește viteza permisă, frînele 
intră automat In funcțiune.

Omul mecanic
♦
♦*
*

*♦**
♦

Recent a fost pus Ia punct un 
„om mecanic". Acesta poate în
deplini sub apă sarcini cu mult 
mai complexe decit scafandrii. 

Omul mecanic are patru brațe, 
rei picioare și două camere de 
eleviziune care servesc drept 
ochi. Cu două din brațele sale 
„Mobot" ține lămpile cu abur de 
•nercur care vor lumina și orien- 
•a camerele de televiziune, ce
lelalte două sînt dotate cu cile 
zece motoare electrice fiecare ca- 
'e îi permite omului mecanic să 
miște umărul, cotul, mina și să 
apuce obiectele.

isiserarea wiitBii lolaror mtâlliliî 
la torsurile ila aregatire — in aieniia 

. . . . de paltin
de«e de această problemă deosebit 
de importantă. Trebuie ținut sea
ma de faptul că din cei peste 500, 
de propagandiști care trebuie să. ! 
participe cu toții la cursurile d» 

pregătire, o parte sînt noi, și est© ( 
absolut necesar ta ei să vină cit j 
regularitate Ia cursuri spre a puu 
tea face față sarcinii ce 11 s-a ins, 
credințat.

Există toate condițiile pentru, 
asigurarea unei frecvențe bune 3; 
propagandiștilor la cursurile dej 
pregătire. Anul trecut, spre exem-1 
piu, comitetul de partid de la mină) 
Vulcan a repartizat unui membru, 
al său sarcina de a se ocupa dej 
prezența la cursurile de pregătire 
a tuturor propagandiștilor, de trans
port etc. și frecvența a fost bună; 
Anul acesta comitetul de partid: 
de la mina Vulcan nu a mai luat 
această măsură și ca urmare, la 
prima lecție, din cei 40 de propa
gandiști numai 17 au fost prezenți. 
Este indicat ca toate comitetele de 
partid din întreprinderi să desem
neze cite un tovarăș cu autoritate 
care să se ocupe direct de orga
nizarea mobilizării propagandiștilor 

la cursurile de pregătire pentru 
toată această perioadă.

Comitetele de partid, organiza
țiile de bază să ia din timp mă
suri pentru ca propagandiștii să 
fie liberi în după-amiezile cînd se 
țin cursuri. De asemenea, după fie
care ședință de pregătire, organi
zațiile de partid să analizeze cau
zele pentru care au lipsit unii pro
pagandiști și să ia măsuri eficiente 
în vederea

Prezența 
Ia cursurile 
constituie

(Urmare din pag. l-a)

didaților de partid, de a-i ajuta să 
se înarmeze cu cunoașterea pro

fundă a politicii și hotăririlor parti
dului în vederea înfăptuirii cu suc
ces a sarcinilor desăvîrșiril con
strucției socialiste.

Iată de ce trebuie luate de că
tre organizațiile de partid măsuri 
imediate in vederea îmbunătățirii 
frecvenței propagandiștilor la cursu
rile de 
cut cu 
mătate 
lor din 
și din 

cipat la
fire. Așa de exemplu, din cei 44 de 
propagandiști de la mina Petrila, 
doar 18 au participat la cursuri, 
de la mina Lupeni numai 18 din

Situația frecvenței la cursurile 
pregătire arată că organizațiile
partid nu s-au ocupat cu răspun-

pregătire. Nu poate fi tre- 
vederea faptul că nici ju- 
din numărul propagandiști- 
Petrila, Petroșani, Vulcan 

alte localități nu au parti- 
primele cursuri de pregă-

iar
56. 
de 
de

oarece aceștia își 
carea în concediu 
ceputul primăverii
termenul cînd trebuie să fie pre- 
zen(i pentru a se muta în noile 
locuințe.

Tonele de cărbune prevăzute în plan pentru schimbul respectiv 
și felul cum trebuie organizată munca în abataj în scopul realizării 
sarcinilor, sînt probleme ce trebuie cunoscute încă înainte de. intrarea 
în șut. Fotoreporterul nostru a sur prins pe minerul Lazăr Gavrilă, șef 
de schimb in brigada condusă de tovarășul Neagu Gheorghe din 

sectorul I al minei Petrila, discuți nd cu ortacii tocmai despre aceste 
probleme.

......................... ........ T-,, -------------------

Cițiva. tineri și preocupările lor
(Urmare din pag. l-a)

— Te temi să nu ți-o ia altul 
înainte —- rise Apetrei, și-l trase 
de mină din șanțul conductei.

Pe drum tăcură aproape tot 
timpul. La ieșirea din vestiar îi 
aște.ptau ceilalți din echipă, în 
tovărășia cărora deveneau întot
deauna veseli și puși pe snoave.

— Să spună continentul numă
rul... 4, lăcu Sava o mutră gravă, 
arătind cu degetul către unul din 
colegii săi, care este presiunea 
de probă a Instalațiilor de apă ? 
Cel vizat luă o înfățișare plouată 
și după cîteva clipe spuse:

— Să știți că am citit și noap
tea trecută, pînă la ziuă, dar s-au 
amestecat toate de patcă acum 
le aud prima dată...

Toți se porniră pe ris, schim- 
blad priviri cu Apetrei, care era 
bănuit de Sava că-l spusese colegi
lor.

După concurs, 
pat primul Ioc 
concurat pentru 
rie...“, Apetrei,
instalatori au fost 
cei din sală. Le-au dăruit flori și 
i-au îmbrățișat. Fiecare concurent 
purta in mină premiul cîștigat : 
cărți, obiecte de voiaj și de pes
cuit și cite un bilet pentru o ex
cursie la Sulina,

Seara au fost invitați la 
tineretului", ia club, 
palii

Sava, care a ocu- 
între cei care au 
..Cine știe mese- 

Vlad și ceilalți 
„asaltat!" de

„Joia
Erau princi-

sărbătoriți.
Hai, rîzi și tu 

zilei, ce iaci
— îi întărită Apettei pe Sa-

că doar ești 
pe savantuleroul

acum
va. Să îi răspuns eu ca tine, pre
cis trimiteam pînă acum telegra
mă la părinți sau mă îndrăgos

de partid în pe- 
deoarece aceasta 
din principalele

îmbunătățirii frecvenței, 
tuturor propagandiștilor 
de pregătire trebuie să 
O

i> organizațiilor 
rioada actuală, 

constituie una 
condiții în vederea desfășurării la 
nivelul cerințelor a activității cer
curilor și cursurilor în noul an al 
invățămîntului de partid.

PROGRAM DE RADIO
29 august

I. 7,30 Sfatul me

team de cea
din Galati.

Sava tăcea.
— Mircea,

ziu, gînditor,
scenă la inginerul 
lectorul
pentru

mai Irumoasă

zise el într-un 
tu te-ai uitat

fată

nostru, de 
ridicarea

tir- 
cînd 
Nae 

la 
caliîi-

aveam pe
— răspunse

altul
glu-

L-ai

zărit,

erai pe 
Gabriel, 
cursurile 
cărli ?

— Nu I eu 
care-mi „sufla", 
rneț Apetrei.

— Hai, vorbește serios, 
văzut ?

— Nu l Și dacă l-aș 1 fi
precis aș fi murit de emoție.

— Eu, da. Am citit pe fața lui 
întreaga bucurie pentru felul cum 
ne-am prezentat la concurs; și tu, 
și Vlad și eu, și ceilalți. Cred că 
lui îi datorez curajul pe care l-am 
avut și

— Te 
și să ie 
editură.

— Tu
primite astăzi le-am și pus pe bi
roul inginerului cu dedicație din 
partea întregii echipe. Mai erau 
acolo și altele...

Mircea roși. — 
spuse. Din partea 
știi, 
mai

succesul meu.
rog să pui asta pe versuri 
trimiți cit mai curîrid la

Ai perspective, băiatule 1 
rixi, dar să știi că florile

Erau ale mele, 
echipei... Dar să 

să menționeze,avu el grijă 
erau acolo și altele...

★
Combinatul siderurgic de la 

în „siera" timpului liber
La

Galați, 
se petrec o sumedenie de lucruri 
interesante. Este obișnuit ca după- 
amiezele și mai ales joia, care 
este de obicei dedicată tineretului, 
sîmbăta și duminica să se organi
zeze excursii pe Dunăre sau în 
afara regiunii, serbări cîmpenești 
în preajma orașului, vizionări de

tilme și spectacole artistice în co
lectiv, competiții sportive, con
cursuri. Obișnuit e și îaptul că 
zilnic vin să împrumute cărți și 
să ceară consult ații zeci de mun
citori de diîerite meserii. Doar că 
uneori biblioteca tehnică are de 
descurcat și probleme puțin obiș
nuite. De curînd a înregistrat cea 
de-a 4-a consultație, într-un timp 
relativ scurt, a aceluiași munci
tor, a lui Ion Panait. Apoi Panait 
a propus să se mecanizeze com
plet prelucrarea îierului beton. 
Iată planurile mele — spuse el pe 
neașteptate, întinzînd pe masa e- 
nergeticului șef cîteva hirtii pur
tate de mai multă vreme în bu
zunar. La mai puțin de o săptămî- 
nă, Panait lăcu o altă propunere 
de inovație : construcția unei băi 
mobile. Cînd s-or îi născut aces
te idei ?

— In timpul de lucru și — așa 
cum spunem noi — timpul liber, 
iată cc răspunde chiar el, electri
cianul Ion Panait. 
după program, o 
ca cineva să-mi ia 
cest lucru și nici 
seama că mă găsesc în 
meu liber. Meseria mă 
ză. Dacă 
lucrului, 
libere o 
cutreier , 
electrice, 
că viața 
și ea nu 
„timp de

de stat din Cluj, 18,00 Me- 
din filme, 18,30 Lecția de 
franceză (pentru începători), 
Din cele mai îndrăgite me-

PROGRAMUL
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Melodii distractive, 9,00 
Vreau să știu, 10,00 Muzică din o- 
pere, 10,30 Cu cîntecul și jocul pe 
întinsul patriei, 11,30 Piese de es
tradă, 12,30 Cîntece de dragoste, 
13,10 Melodii din opere inspirate 
din folclor,, 15,30 Muzică de Ion 
Dumitrescu pentru filmul documen
tar „Muntele Retezat", 16,15 Vor
bește Moscova ! 17,10 Soliști ai O- 
oerei 
lodii 
limba
19.15

lodii populare, 21,15 Fabule în lec
tura artiștilor poporului, Radu Be- 
ligan și Ion Finteșteanu. PROGRA
MUL II. 10,30 Muzică din operete,
11.15 Din literatura japoneză con

temporană, 12,30 Muzică din ope
rele lui Haende], 13,40 Interpret! 
de muzică ușoară, 15,00 Selecțiuni 
din operete, 15,31 „Concertul ano
timpurilor" — muzică ușoară, 16,51 
Melodii populare, 18,28 Muzică u- 
șoară, 19,00 Tinerețea ne 
19,30 Muzică din operete, 
ctntecele de dragoste ale 
lor, 20,40
că ușoară condusă de Paul Ghen- 
țer, 21,15
rală interpretată de corul Radiote- 
leviziunli, 21,45 Părinți și copii, 
22,00 Muzică de dans.

Gintă formația

e dragă, 
20,10 Din 
popoare- 
de muzi-

Uneori lucrez 
oră-două, iară 
în evidentă a- 
eu nu-mi dau

I timpul 
pasionea- 
în timpul 
în orele 
ori cind

ideile se nasc 
sau cînd citesc
carte tehnică, 

șantierele cu firele mele 
îmi e tot una. Sigur este 
oferă sumedenie 
cunoaște „timp 
lucru".

ION MECA
corespondentul Agerpres 

regiunea Galați

de idei 
liber" și

pentru

Concert de muzică co-
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CINEMATOGRAFE
29 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cereomușki; AL. SAHIA : Milă re
gească; PETRILA: Albă ca zăpa
da; LIVEZENI : Fiul haiducului; 
ANINOASA : Letopisețul vieții;
VULCAN : Hamlet; CRIVIDIA : S-a 
furat un tramvai; LUPENI: Apar
tamentul; URICANI : Alexandru 
Nevski.



Pregătiri în vederea „Marșului 
spre Washington1'

WASHINGTON 27 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă 

relatează despre ultimele pregătiri 
în vederea „Marșului spre Wa
shington" pe care îl consideră a 
fi „cea mai mare demonstrație 
pentru drepturi civile care a avut 
loc vreodată în S.U.A.". Potrivit 
agenției France Presse, se așteaptă 
ca la acsastă demonstrație, progra
mată să aibă loc la 28 august în 
plata din fața monumentului lui 
Lincoln să participe pînă la 
150 000 de persoane, negri și albi.

Agenția France Presse transmi
te că cele zece organizații care au 
inițiat „Marșul pentru drepturi ci
vile", în rîndul cărora se numără 
Asociația națională pentru propăși
rea populației de culoare, Consi
liului muncii al negrilor americani, 
Sindicatul muncitorilor din indus
tria da automobile. Liga națională 
urbană și altele, au dat publicită
ții o declarație în care subliniază 
eă această manifestație „demons
trează sentimentul adine al milioa
nelor de cetățeni americani, albi 
și de culoare, că a sosit timpul 
pentru ca guvernul Statelor Unite 
și îndeosebi Congresul să acorde 
și să garanteze egalitatea deplină

-------- o---------
Președintele Irakului a sosit la Damasc

DAMASC 27 (Agerpres).
La 26 august a sosit la Damasc, 

într-o vizită oficială de șase zile, 
președintele Irakului, mareșalul 
Addel Salam Aref, și persoanei? 
care-1 însoțesc.

In timpul vizitei sale, președin
tele Aref va purta tratative cu ge
neralul Amin El Hafez, președin
tele Consiliului național al Coman-

Di Stefano a
CARACAS 27 (Agerpres).
Respectîndu-și angajamentul a- 

nunțat anterior. Frontul de elibe
rare națională din Venezuela a 
eliberat în seara de 26 august pe 
Alfredo di Stefano, centrul atacant 
al echipei spaniole de fotbal Real 
Madrid. După cum se știe, di Ste
fano fusese răpit în urmă cu 48 
de ore de o unitate a armatei de 
eliberare națională din Venezuela. 
Agențiile occidentale de presă au 
descris această acțiune drept „o 
încercare spectaculoasă de a atra
ge atenția opiniei publice interna
ționale asupra situației din Vene
zuela". Fotbalistul spaniol a fost

: Salvarea mi mineri 
amerlrani

! NEW YORK 27 (Agerpres). î 
! Doi mineri americani au fost î 
; scoși în noaptea de 26 spre 27 ;I
; august Ia suprafață, după ce au ! 
; rămas îngropați timp de 14 zile ;
■ la o adîncime de 135 metri sub ; 
i pămînt într-o galerie a unei mi- ! 
; ne de cărbuni din Hazleton ■ 
; (Pennsylvania).
; Echipele de salvare au încer- !
; cat mai multe metode pentru a ; 
; ajunge Ia cei doi mineri. S-a ! 
! reușit să se introducă un tub j 
prin care minerii au primit aii- i 

; mente, apă, aer și s-a putut sta- : 
; bili legătura telefonică cu ei. O I ' 
I mașină de forat a săpat apoi o I 
j galerie verticală, dar de două ! ' 
i ori direcția săpăturilor a fost I 
! greșită. Cea de-a treia încercare ; 
; a reușit, astfel îneît cei doi mi- ! 
; neri, Henry Throne și David ,' 
; Fellin, au fost scoși la suprafa- :
■ ță. Cu cel de-al treilea miner, :
■ care a fost îngropat Ia 143 me- : 
! tri adîncime, nu s-a putut sta- : 
; bili legătura, fiind considerat : 
; probabil mort. 

în drepturi pentru minoritatea nea
gră.

Intr-o conferință de presă pe 
care a ținut-o la 26 august la 
„Clubul național al presei" din 
Washington, Philip Randolph, lider 
ai populației de culoare din S.U.A. 
și principal organizator al „Mar
șului spre Washington", a declarat 
că „nu există în lume nici o forță 
care poate să tină în loc lupta 
actuală pentru drepturi civile". 
Subliniind că „negrii nu au fost 
încă eliberați în întregime în A- 
merica", el a arătat că „discrimi
narea rasială se manifestă în 
S.U.A. în domeniul dreptului la 
muncă, salariilor, învățămîntului, 
relațiilor sociale, economiei națio
nale, justiției, drepturilor civil?, 
transporturilor, restaurantelor. Mar
șul spre Washington, a precizat 
el în continuare, va însemna o 
expresie a protestului împotriva 
violenței rasiale. El va fi simbolul 
luptei oamenilor de culoare pentru 
a obține drepturi cetățenești de
pline. Negrii dorsse aceleași drep
turi ca și albii, fără nici un fel 
de rezerve, adică egalitate deplină 
— socială, economică și politică".

damentului revoluției, și cu alte 
persoane oficial?.

După cum se știe, această vizi
tă intervine după tratativele pe 
care președintele Aref le-a dus la 
Cairo cu președintele Nasser în 
vederea lichidării divergențelor 
care s-au ivit în înfăptuirea unită
ții arabe.

fost eliberat
eliberat în plin centru orașului 
Caracas, fără ca nici unul din cei 
500 de polițiști trimiși în urmări
rea celor ce l-au răpit să poată 
da de urma vreunuia dintre ?i.

Intr-o conferință de presă pe 
care a ținut-o imediat după elibe
rarea sa, Alfredo di Stefano a de
clarat că „a fost foarte bine tra
tat". El a adăugat că a primit hra
nă bună și și-a petrecut tot tim
pul jucînd șah cu paznicii săi.

------------- - . rzz: —-----------

Situația din Vietnamul de sud 
continua să rămînă încordată

SAIGON 27 (Agerpres).
Potrivit relatărilor coresponden

ților agențiilor de presă, situația 
din Vietnamul de sud continuă să 
rămînă încordată. Autoritățile die- 
miste mențin starea excepțională 
și legea marțială. Potrivit unui co
municat guvernamental transmis de 
postul de radio Saigon la 26 au
gust, starea excepțională a fost 
suspendată numai pentru cîteva 
ore. In același timp, guvernatorul 
militar al Saigonului a dat un 
ordin potrivit căruia forțele po
lițienești și militare, care continuă 
să patruleze pa străzile principale
lor orașe sud-vietnameze, sînt au
torizate să deschidă focul împotri
va tuturor adunărilor, demonstra
țiilor și persoanelor cars încalcă 
prevederile legii marțiale.

Un alt comunicat guvernamental 
dat publicității la Saigon în dimi
neața zilei de 27 august face cu
noscut că alegerile legislative ce 
urmau să aibă loc la 31 august 
au fost aminate pentru o dată ul
terioară, dată fiind situația încor
dată existentă în țară.

Corespondenții agențiile de pre
să anunță că ministrul de externe 
sud-vietnamez, Vo Van Mau, a 
cărei cerere de demisie prezen-

La Washington 
Halatul tripartit a fost semnat 

de 71 de state
WASHINGTON — 27 (Agerpres).
La 26 august, reprezentanții di

plomatici ai Republicii Ciad și El
veției au semnat la Washington 
Tratatul cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă. Prin aceasta Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă a fost semnat la Washington 
de 71 de țări.
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Declarația președintelui 
Mexicului

CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager
pres).

După cum relatează Prensa Lati
na, președintele Mexicului, Adolfo 
Lopez Mateos, a subliniat într-o 
declarație făcută la 26 august că 
Tratatul cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor nucleare 
„a creat o atmosferă care poate 
face posibilă realizarea unor noi 
acorduri". Menținerea armamente
lor clasice — a arătat el — conti
nuă însă să reprezinte o amenin
țare la adresa păcii și de aceea 
este necesar să fie întreprinse noi 
acțiuni pentru realizarea dezarmă
rii generale și totale, acțiuni care 
trebuia să aibe loc atît în cadrul 
Comitetului celor 18 cît și la Na
țiunile Unite.

~=0=_

Intensificarea acțiunilor 
forfelor patriotice angoleze

TUNIS 27 (Agerpres).
La 26 august guvernul angolez 

în exil a dat publicității un comu
nicat cu privire la intensificarea 
atacurilor forțelor patriotice împo
triva instalațiilor militare și uni
tăților portugheze.

După cum menționează comuni
catul, în urma ciocnirilor care au 
avut loc în ultimele 15 zile în dis
trictele Kuanza, Kimbube, Luanda 
și Malange, situate în nordul și 
centrul Angolei, au fost uciși 340 
da militari portughezi. In comunicat 
se arată, de asamenea, că în ulti
mul timp luptele s-au desfășurat 
și în regiunea Cabinda, situată pe 
țărmul Oceanului Atlantic.

tată în semn de protest împotriva 
reprimării budiștilor a fost respin
să săptămîna trecută de Ngo Dinh 
Diem, a fost arestat de autorită
țile diemiste.

Corespondentul agenției France 
Presse anunță că pînă în prezent 
nici una din persoanele arestate în 
urma demonstrațiilor din ultimile 
zile nu a fost eliberată. Școlile și 
universitățile sînt închise. In nume
roase cartiere ale capitalei circu
lația este întreruptă, magazinele 
sint închise iar populația continuă 
să nu se prezinte la lucru.

La 26 august, șeful Asociației 
generale a budiștilor sud-vietna
mezi, Thich Tinh Khiat, a dat pu
blicității un comunicat în care cere 
președintelui Ngo Dinh Diem să 
răspundă cererii budiștilor pentru 
rezolvarea conflictului religios. El 
a anunțat că patru lideri budiști 
au fost împuterniciți să găsească 
o cale pașnică pentru soluționa
rea acestui conflict. In comunicat 
se cere eliberarea budiștilor și 
simpatizanților cu mișcarea budistă 
arestați de autorități, redeschide
rea pagodelor și respectarea doc
trinei budiste.

Agențiile de presă relatează că 
la 26 august mai mulți lideri bu
diști, arestați de autoritățile diemis-

Declarația P. C. din Norvegia
OSLO 27 (Agerpres).

. Ziarul „Friheten" a publicat de- 
i clarația Secretariatului Partidului

Comunist din Norvegia în care se 
arată că recenta criză guvernamen
tală din Norvegia — provocată de 
partidele burgheze — a devenit 
posibilă din cauză că guvernul 
social-democrat condus de Ger- 
hardsen, a dat dovadă de slăbiciu
ne și atitudine îngăduitoare fața 
de burghezie.

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

împotriva creării Federației Malayeze
SIBU (Sarawak). 27 (Agerpres.
După cum anunță agenția As

sociated Press, membrii misiunii 
O.N.U., însărcinată cu consultarea 
populației din teritoriile vizate a 
fi incluse în Federația Malayeză 
asupra părerii față de ac?st plan, 
au fost întîmpinați în dimineața 
zilei de 27 august în localitatea 
Sibu din teritoriul Sarawak de o 
uriașă demonstrație a peste 2 000 
de persoane înarmate cu pietre și 
bastoane. Demonstranții scandau 
lozinci de protest împotriva pla
nului colonialist de creare a Fe 
derațiai Malayeze și cîntau cîntecc 
de libertate. Poliția a intervenit cu
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MOSCOVA, — La Conferința in
ternațională pentru acceleratoarele 
de mari energii, care ar? loc în 
U.R.S.S., participă un număr de 
310 specialiști din 22 țări ale lu
mii. Aproape jumătat? dintre aceș
tia sînt reprezentanți ai țărilor ca
pitaliste, iar ceilalți ai țărilor so
cialiste.

HAVANA. — Agenția Prensa La
tina anunță că la 26 august cei 59 
de studenți din S.U.A. care au vi
zitat timp de peste o lună Cuba 
au plecat spre Statele Unite.

înaintea plecării din Havana, stu
denții americani au dat publicității 
o declarație în care subliniază că 
în cursul șederii lor în Cuba au 
avut posibilitatea să se întîlnească 
cu muncitori și studenți cubani, să 
viziteze fabrici, ferme și școli și 
s-au convins că „cubanezii sînt un 
popor muncitor care dorește să tră
iască în pace".

LONDRA. — La 25 august sute 
de londonezi au demonstrat p? stră
zile cartierului muncitoresc Pad- 

te, au declarat greva foamei. In 
semn de protest împotriva repri
mării budiștilor, anunță agenția 
Associated Press, întregul personal 
al ambasadei sud-vietnameze la 
Washington a urmat exemplul am
basadorului Tran Van Chuong și 
soției sale și și-au prezentat de
misia.

☆
La Tokio, anunță corespondentul 

agenției U.P.I., un grup de budiști 
japonezi au demonstrat în fața 
ambasadei sud-vietnameze purtînd 
pancarte p? care erau scrise lo
zinci de protest împotriva represiu
nilor organizate de autoritățile die
miste.

☆
Agențiile americane de presă 

relatează că în cursul zilei de 26 
august noul ambasador al Statelor 
Unite la Saigon, Cabot Lodge, a 
avut „întrevederi de lucru" cu Ngo 
Dinh Diem. El urmează să trans
mită președintelui Kennedy un ra
port detailat asupra situației din 
Vietnamul de sud, pentru ca, du
pă cum a declarat un purtător de 
cuvînt al Departamentului de Stat, 
„Statele Unite să-și poată stabili 
poziția față de regimul de la Sai
gon".

Demisia guvernului și formarea 
unui nou cabinet, condus de parti
dul Hoire, se arată în de
clarație, trebuie să constituie 
un avertisment pentru toți oame
nii muncii din Norvegia că est • 
necesar să-și unească forțele.

Dacă toate forțele clasei mun
citoare și toate elementele de 
stingă vor fi unite, se va putea 
respinge ofensiva marelui capital.

brutalitate împotriva mulțimii. 
Membrii misiunii O.N.U., condusă 
de americanul Laurence Michel- 
more, apărați de poliție, s-au re
fugiat în localul școlii din Sibu. 
Potrivit agenției Associated Press, 
doi polițiști au fost răniți. Ti 
automobile ale poliției au fost ră 
Lurnate de mulțime. Numai dup< 
sosiraa unor detașamente speciale 
polițienești mulțimea a putut fi 
împinsă la mai rrrulte sute de me
tri de clădirea școlii din Sibu un
de misiunea O.N.U. a început con
sultarea reprezentanților populației 
indigene în problema planului de 
creare a Federației Malayeze.

dington din Londra în semn de 
protest împotriva condițiilor de lo
cuit insuportabile și împotriva e- 
vacuării chiriașilor.

NEW YORK. — Agenția Asso
ciated Press transmite că patru per
soane au încetat din viață ca ur
mare a exploziei unei încărcături 
de aproximativ 3 tone de dinami
tă în localitatea Butte (statul Mon
tana). Potrivit agenției explozia a 
provocat pagube de zeci de mii d> 
dolari numai prin geamurile spar 
te pe o rază de cîțiva kilometri.

CAIRO. — După cum transmite 
agenția Reuter, Peter Molotsi, mem
bru al Consiliului Executiv al Con
gresului Panafrican din R.S.A. a 
organizat la Cairo o conferință de 
presă în cadrul căreia luînd cu- 
vîntul el a criticat politica reac
ționară d? apartheid dusă de gu
vernul din Republica Sud-Africană 
și a chemat popoarel? africane să 
sprijine lupta de eliberare dusă de 
populația de culoare din R.S.A.

PARIS. — La 26 august, într-un 
tunel din apropiere de Lyon s-au 
ciocnit două trenuri suburbane — 
anunță agenția France Presse. Se 
semnalează șase morți și cîțiva ră
niți.

ROMA. — In ședința plenară 
din 26 august a Conferinței O.N.U. 
pentru turism și călătorii interna
ționale un grup de state africane a 
prezentat un proiect de rezoluție 
prin care cer excluderea de la 
lucrările conferinței a delegaților 
sud-africani și portughezi, „repre
zentanți ai unor guverne care, în 
ciuda protestelor opiniei publice 
mondiale, continuă să ducă o po
litică de cruntă discriminare rasia
lă".

MONTEVIDEO. — La Montevideo 
a avut loc conferința Partidului 
Comunist din Uruguay, ale cărei 
lucrări au durat două zile. Parti- 
cipanții la conierința au discutat 
situația la sate, problemele întă
ririi alianței dintre muncitori și 
țărani.

Conferința s-a pronunțat pentru 
înfăptuirea unei reforme agrare 
radicale.

DAMASC. — Luînd cuvîntul la 
deschiderea celui de-al 10-lea Tîrg 
international de mostre de la Da
masc, ministrul economiei al Re
publicii Arabe Siria a declarat că 
dat fiind greutățile cărora trebuie 
să le facă față fă rile slab dez
voltate, el salută măsurile care se 
întreprind în prezent pentru con
vocarea Conferinței internaționale 
pentru comerț și dezvoltare.


