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Roadele muncii însuflețite
Minerii Văii Jiului au încheiat luna august cu noi succese

*****'*********'**'*****************  ****************
Peste 4300 tone de cărbune 

în plus
Luna august a consti

tuit pentru minerii din 
bazinul carbonifer al Văii 
Jiului un nou prilej de 
afirmare 
pentru 
r cției 
creșterea
muncii. In 
rioadă ei 
din abataje 
cărbune cocsificabil și e-
nergetic peste prevederi
le planului. Sporul de

întrecerea 
pro- 

cărbune și 
productivității 

această pe- 
au extras 

4 386 tona de

în 
sporirea 

de

producție a fost obținui 
în deosebi pe seama 
creșterii productivității 
muncii, indice care în 
luna trecută a atins pe 
bazin 1,235 tone cărbune 
pe post.

De la începutul anului 
și pînă în prezent harni
cii mineri ai Văii Jiu
lui au livrat peste sarci
nile de plan mai mult de 
100 000 tone de cărbune 
de bună calitate.

încă din prima zi de
muncă din luna august
minerii și t(shnicienii sec-
torului III de la mina
Petrila s-au instalat în
fruntea întrecerii pe ex-
ploatare. De atunci și
pînă la sfîrșitul lunii

Fruntași
Minerii de la Uricani 

s-au situat și în luna au
gust în fruntea întrece
rii pe bazinul carbonifer 
al Văii Jiului. In urma 
creșterii randamentelor în 
abataje, ei au extras pes
te planul lunar 3 670 to
ne de cărbune cocsifica- 
bil. Cele mai bune rezul
tate le-au dobîndit mine
rii sectorului I, care au

r ..- ■ :
dat în plus 2 584 tone de 
cărbune. Brigăzile mineri
lor Teodorescu Stancu, 
Burtea Niță, Cîrciumaru

pe bazin
Victor și altele din acest 
sector au obținut randa
mente cu 1-1/5 tone de 
cărbune pe post mai mari 
decît cele planificate. O 
activitate rodnică au des
fășurat în luna trecută 
și brigăzile conduse de 
minerii Pop Gavrilă, Ru- 
dici Constantin care au 
lucrat cu randamante de 
aproape 10 tone cărbune 
pe post — cele mai mari 
randamente obținute pînă 
acum la mina Uricani.

respective ai și-au păs
trat locul de frunte a- 
vînd extrase peste plan 
1 314 tone de cărbune. 
Măsurile tehnico-organi- 
zatorice luate ca și apli
carea unor metode valo
roase de lucru au permis 
minerilor și tehnicienilor 
'sectorului III să obțină

un randament mediu pe 
sector cu aproape 300 kg. 
cărbune pe post mai 
mare decît cel planificat.
In mod deosebit s-au e- 
vidențiat brigăzile mineri
lor Bartok Iosif, Laszlo 
Ștefan, Purda Constantin, 
Enache Chiriță care au 
extras din abatajele lor 
285-420 tone de cărbune 
peste prevederile planului.

In primele 8 luni ale 
anului colectivul 
lui III a dat în
proape 9 000 tone de 
bune energetic peste 
cinile de plan.

sectoru- 
total a- 

căr- 
sar-

Producție de calitate

Harnic și bine pregătit profesional, artificierul Bucătaru Alexandru 
se bucură de multă considerație în rîndul minerilor de la Vulcan.

— In abataj — susțin minerii mai tineri — sfaturile lui sînt tot
deauna „vorbe de aur".

Iată-1 în clișeu (în dreapta) împărtășind minerului Mihăilescu Arca- 
die cîte ceva din experiența sa bogată.

O

Cărbunele extras de 
minerii din Valea Jiului 
a înregistrat luna trecu
tă o creștere și din punct 
de vedere calitativ. Cenu
șa medie a 
brut a scăzut 
admisă. In
exploatărilor din 
indicii calitativi au 
noscut îmbunătățiri, conți
nutul de steril din căr
bunele extras scăzînd 
simțitor.

cărbunelui 
sub norma 
majoritatea 

bazin 
cu-

©

cuFruntași pe bazin 
calitatea cărbunelui se si- 
tuiază minerii de la ex
ploatările Uricani și Pe
trila care au redus con
ținutul da steril din căr- 
buna cu 0,7 și, respectiv, 
0,2 la sută față de cel 
admis. Realizări frumoase 
au obținut în lupta pen
tru continua îmbunătățire 
a calității cărbunelui și 
colectivele axploatărilor 
miniere Vulcan și Lupeni.

Mobilizarea liueriiot la 
pieompaie de seamă a

Pe drept cuvînt, majoritatea ti
nerilor de la mina Aninoasa se 
pot mîndri cu aportul pe care-1 
aduc la traducerea în viață a sar
cinilor de plan ce stau în fața ex
ploatării. Participarea entuziastă a 
fiecărui tînăr la realizarea sarci
nilor economice, disciplina în pro
ducție, stă în permanență în aten
ția organizațiilor U.T.M.

In sectorul I de pildă, sector ca
re a adus cea mai importantă con
tribuție la succesele exploatării, 
muncesc peste 140 de tineri. Or
ganizația U.T.M. din sector a ur
mărit 
cestor 
pentru 
plinat, 
lucru, 
roului
mai buni utemiști au 
larg munca de lămurire de la om 
la om. Tinerii care absentau uneori 
nemotivat, sau nu foloseau efectiv 
timpul programului de lucru au 
fost puși în discuția adunărilor 
generale, au fost criticați la ga
zeta postului 
Toate acestea 
rul absențelor 
dă simțitor. In
tinerilor din acest sector s-au în
registrat numai 6 absențe nemo
tivate.

la realizarea sarcinilor 
fața brigăzilor în care

organizație de bază 
acti-

Din abatajele
Cifrele înscrise pe gra

ficul de întrecere al mi
nei Lupeni constituie 
pentru toți minerii de aici 
un motiv de mîndri? 
justificată. In luna august 
ei au adăugat la realiză 
rile anterioare încă 4 054 
tone de cărbune cocsifi
cabil peste plan. Noul 
succes obținut de minerii 
Lupeniului se datorește 
bunei organizări a muncii 
în abataje, aprovizionării 
ritmice a brigăzilor cu 
materiale cît și întreține
rii utilajelor în perfectă 
stare de funcționare. La

minei Lupeni
o bună parte din totalul 
brigăzilor de la abataje, 
productivitatea munci: 
realizată în acest timp a 
fost cu peste o tonă de 
cărbune pe post 'mai mare 
față 
zile 
rele
lucrat în luna trecută 
randamente de circa 
tone cărbune pe post. 
Pe această bază s-au ex
tras din abatajele celor 
două sectoare mai mult 
de 3 400 tone de cărbune 
în plus.

de planificat. Brigă- 
de mineri din sectoa- 
II și III bunăoară au

cu
6

Cantități sporite de fier vechi 
pentru oțelării

îndeaproape activitatea a- 
tineri, a militat continuu 
ca ei să muncească disci- 
să nu facă absențe de la 
In acest scop, membrii bi- 
organizației de bază și cei . 

desfășurat

In primele 8 luni din acest an, de la minele și în
treprinderile Văii Jiului a fost expediată spre oțe- 
lăriile patriei importanta cantitate de 6639 tone fier 
vechi. Au fost, dc asemenea, colectate 
pentru retopire 352 tone fontă și 147 
neferoase vechi.

Realizările obținute în acest domeniu 
îndeosebi entuziasmului cu care tinerii 
muncitori de la minele Lupeni, Vulcan, 

Lonea, de la 
U.R.U.M.P., Vis- 
coza Lupeni și 
de la alte în
treprinderi par
ticipă la acțiu
nile de colecta
re a fierului 
vechi.

și expediate 
tone metale

se datoresc 
mineri și 

, Petrila și

utemist de control 
au făcut ca numă- 
nemotivate să sca- 
acest an, din partea

Constituie o adevărată mîndria 
pentru organizația U.T.M. tineri ca 
Nan Nicolae II, Ispas Mihai, Fe- 
leagă loan, Cuțui Dumitru, Tivodar 
Victor și alți tineri care nu au 
nici o absență nemotivată, parti
cipă activ 
ce stau în 
muncesc.

O altă
U.T.M. care a desfășurat o 
vitate rodnică în ceea ce privește 
educarea tinerilor în spiritul dra
gostei față de muncă, este cea din 
sectorul VIII electromecanic. In a- 
cest sector muncesc 90 de tineri, 
dar în acest an numai tinerii Pă
durar Mihai și Pantelimon Gheor
ghe au făcut două absențe nemo
tivate. Exigenți față de asemenea 
manifestări, utemiștii i-au criticat 
în adunarea generală pe' acești ti
neri. A trecut mult timp de cînd 
pe panoul nemotivaților, special 
amenajat în fața atelierului, nu a 
mai apărut nici un nume de tî- 
năr. Ca urmare a muncii educative 
desfășurate de organizația U.T.M., 
majoritatea tinerilor din sector, 
printre care cei din echipele de 
întreținere a pompelor, de repa
rare a vagonetelor, de întreținere 
a mașinilor unelte și a benzilor

(Continuare în pag. 3-a)

învățăminte pe marginea unei adunări

Printre betoniștii evidențiați de la I.P.I.P. Livezeni se numără și 
brigada condusă delacob Gheorghe. Organizîndu-și bine munca ea depă
șește lunar norma de lucru cu 30 la sută.

IN CLIȘEU: O parte din membrii brigăzii lucrînd la turnarea tu
burilor de beton.

De la ultimele alegeri care au 
avut loc în toamna anului trecut 
și pînă în prezent, organizația de 
bază din cadrul depozitului de ma
terial lemnos de la mina Petrila 
a primit în rîndurile sale 11 mem
bri și candidați de partid. Toți a- 
cești tovarăși, între care muncito
rii Butnaru Gheorghe, Gudea loan, 
Curican Ana sînt exemple la lo
curile lor de muncă,, participanți 
activi la acțiunile desfășurate de 
organizația de partid pentru mobi
lizarea întregului colectiv al sec
torului spre succese de seamă. 
Fiecare dintre cei primiți în rîndul 
candidaților sau membrilor de 
partid au trăit clipe de o adîncă 
bucurie atunci cînd organizația de 
bază le-a acordat înalta 
și Drețuire de a-i primi 
corn ibis tilor.

Iată însă că tovarășa
Elena, muncitoare în sector, Ia ca
pătul celor 18 luni de candidatură, 
nu s-a putut bucura de asemenea 
clipe. Adunarea generală a orga
nizației de bază ținută în ziua de 
29 august, în cadrul căreia s-a 
dezbătut cererea ei de primire în 
rîndul membrilor de partid, a ho- 
tărît să-i prelungească stagiul de 
candidatură cu încă 6 luni.

Cînd s-a ridicat pentru a-și spu
ne cuvîntul cu privire la discuțiile 
purtate de membrii de partid asu
pra activității ei în perioada sta
giului de candidatură, tovarășa 
Crăciun a afirmat că amînarea 
primirii ei în partid s-ar datora...

încredere 
în rîndul

Crăciun

urii personale. Această afirmație a 
întărit însă și mai mult convinge
rea participanților la adunare că 
tovarășa Crăciun Elena la sfîrșitul 
stagiului de candidatură, nu era 
încă suficient de pregătită pentru 
primirea ei în rîndul membrilor 
de partid.

Intr-adevăr, acest lucru a reieșit 
cu putere în cadrul discuțiilor. 
Atît în referatul prezentat de că
tre biroul organizației de bază, cît 
și din discuțiile purtate de către 
tovarășii Corbu Aristică, Crețescu 
Nicolae, Băltaru Constantin, și alții 
a reieșit că deși a fost încadrată 
într-un cerc de studiere a Statu
tului P.M.R. tovarășa Crăciun a 
participat foarte rar la ședințele 
de învățămînt și n-a luat niciodată 
cuvîntul, deoarece nu era pregă
tită. Nici la adunările generale ale 
organizației de bază tovarășa Cră
ciun n-a participat cu regularitate, 
iar cînd a fost prezentă n-a luat 
cuvîntul, n-a făcut propuneri pen
tru îmbunătățirea muncii.

A luat cuvîntul în jurul cererii 
de primire în rîndul membrilor de 
partid a acestei candidate și to
varășa Almășan Elena, care a fost 
de părere că 
putut fi la 
din cauză că 
absența ei de
vorul în timiditate. De altfel, to
varășa Almășan a fost singura 
care a fost împotriva prelungirii 
stagiului de candidatură.

Membrii de partid, ținînd seama

tovarășa Crăciun n-a 
înălțimea cerințelor 
e cam bolnavă, iar 
la discuții își au iz-

de cerințele ce se impun unui 
membru de partid, nu au putut fi 
de acord cu o asemenea părere. 
Dimpotrivă, ea nu este de loc ti
midă atunci cînd face uz de cali
tatea de candidată pentru a ob
ține un bilet de odihnă, și nu con
sideră de loc obositoare discuțiile 
pe care le poartă cu un cetățean 
mai în vîrstă, pe nume Bibol care 
lucrează tot acolo, despre religie. 
Mai mulți participanți la discuții 
s-au arătat chiar nedumeriți de 
faptul că tov. Crăciun e dispusă 
să asculte pălăvrăgelile bătrînulut 
Bibol, care e pocăit, fără să ia o 
poziție combativă față de aseme
nea manifestări ale ideologiei bur
gheze, fără să-i arate acestui ce
tățean care rătăcește încă în mlaș
tina misticismului că concepțiile 
religioase au constituit întotdeauna 
un mijloc prin care clasele ex
ploatatoare au căutat să țină masele 
sub jugul robiei. Tovarășa Crăciun 
avea datoria de a arăta acestui 
cetățean Gă socialismul, învățătura 
marxist-leninistă dă oamenilor mun
cii libertate și fericire și să argu
menteze cu fapte izvorîte din rea
litățile vieții noastre noi, că ma
sele muncitoare, eliberate de sub 
exploatare, de concepțiile ideolo
giei burgheze, în cadrul căreia mis
ticismul ocupa un Ioc de seamă, 
își făuresc prin muncă entuziastă 
propria lor bunăstare și fericire. 
Dar tov. Crăciun n-a făcut aeest

, (Continuare în pag. 3-a)
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Pianul tehnic -
In parioada care s-a scurs de la 

începutul anului, minării Văii Jiului 
au extras peste plan 100 000 tone 
cărbune cocsificabil și energetic. 
Acest succes sa datorește și apli
cării în viață a planului tehnic.

înzestrarea cu utilaje și mașini 
modarne a exploatărilor miniere a 
crescut mai mult decît prevedea 
planul tahnic al combinatului car
bonifer, pe perioada respectivă. 
Astfel, pînă-n prezent au fost ex
trase peste 800 000 tone cărbune cu 
armare metalică (mai mult cu 
144 000 tone cărbune cu cit pre
vedea planul). Printrî exploatărila 
miniere care au obținut rszultate 
frumoase în acest sens sa numără 
mina Lupeni, cu marile frontale 
susținute numai în fier, și mina Pe- 
trila, cu armăturile mixte în aba
tajele cameră.

Realizări bune s-au obținut și 
prin introducerea armăturilor me
talice în galerii. TH-șurile au de
venit adevărați prieteni ai mine
rilor de la înaintări. Aceste armă
turi se montează rapid, prezintă 
o siguranță mai mare, și în cazul 
părăsirii definitive a locului respec
tiv sau la betonarea galeriei, ar
măturile TH se pot recupera și ra- 
folosi integral. Cunosctnd marile 
avantaje ale acestor tipuri de ar
mături, minerii din Valea Jiului, 
în 7 luni, din acest an, au execu
tat peste 18 300 m. liniari galerii 
armate cu armături noi și peste 
12 600 m. liniari de galerie armate 
cu TH-uri recuperate de la lucrări

izvor de succese I
în părăsire ș’f de la betonări 
galerii.

Acest indice constituie o
zare foarte importantă atît 
punct de vedere tehnic, cit și din Șț Dl prima jumătate a anului au%

fit
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Stîlpi metalici 
în locul stivelor

In luna iunie, la cabinetul teh
nic al minei Vulcan a fost pre
zentată o inovație ce prevedea în
locuirea stivelor la abatajul fron
tal din stratul 18. Avînd în vede
re că dirijarea coperișuiui se fă
cea înainte prin surpare lentă, sti- 
Vîle rămîneau în abataj ceea ce 
ducea la creșterea consumului de 
lemn. Prin aplicarea inovației, în 
locul stivelor, pe lingă stîlpii din 
lsmn se plantează armături de fier 
obișnuite împreună cu stîlpi 
V.D.U.-15.

Inovația se experimantează cu 
bune rezultate de peste două luni 
și a fost propusă de' minerul Do- 
mokoș Andrei de la sectorul II. 
Prin aplicare, rezultă o economie 
de 6,89 m.c. lemn/1000 tone 
cărbune. Economiile antecalculate 
Se ridică anual la 48 000 lei.
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Construcții industriale 
miniere — 

puse In funcțiune ia limp «
,__ ..._____ _____ —.____ \
punct de vedere economic, avînd ^lost puse in funcțiune 15 lucrări^ 
în vedere faptul că prin aceasta at industriale din care 4 lucrări careBș 
o însemnată cantitate de lemn de^«veau termen de predare la sffr-® 
mină a fost economisită. îltșitul anului. Din lucrările predate g

Drșpt urmare a introducerii pe ^merită să lie menționate o seriei 
scară largă a armăturilor metalice |tde lucrări importante ca: stațiag 
în abataje, media randamentelor 5țf-e ventilatoare suitor centru Lu-ț*  
pe bazin a putift să crească la g. ’ ' ~ m----
l, 288 tone cărbune pe post. Arma- are
rea metalică în abataj a mai per- 
mis folosirea rațională a mașinilor „ -

de abataj ®de materiale și ciment Vulcan,K 
și chiar introducerea unor noi ma-‘-mb,,mut; ooi-m 8 

• ăi*șini și utilaje, cum sînt transpor- % instalația complexă de săpare 
toare.e .moderne scurte în abatajele % puțului auxiliar nr. 1 Dîlja etc.fi 
cameră cu s..5-
rită acestui fapt cantitatea de căr- termen sînt: aducțiune de 
bune tăjată 
și plug în 
cu pesta 16 000 tone de cît cea 
realizată în întreg anul 1962. Nu
mai cu plugul de cărbune ce func
ționează pa stratul 18 de la mina 
Lupeni, în 
s-au tăiat 
bune.

Folosind
moderne, harnicii mineri
Jiului 
în ce 
re la 
ceestă 
ninoasa 
meră o
m. l. pe 
riile de 
53 m.l. 
m.l. pe

de |

reali- 
din

Capacitatea de lucru a salvatorilor 
la temperaturi ridicate

existente in fronturile

— XC
la j-’t peni echipată cu două ventilatoa-^t 

axiale sovietice, instalația § 
|tcomp.exd de săpare de la nouarn 
^incintă Aninoasa — sud, magazia^

depozitul de carburanți Petrila, S
•--■a -5

susținere mixtă. Dato- jjjCele date in iolosință înainte defâ 
^iciukii anu . uuuațiune aC apă fij 
_rr„r,wn £

A.C.R.E.V. modificări la depoul 0) 
g Lupeni și iBiprejmuiie la Școala^ 

profesională Lupeni. î»
Pînă la sfirșitul anului se vorg 

Ș, preda încă 12 lucrări industriale^ 
& dintre care mașina de extracție,^ 
vjturn și tablou de distribuție la% 
^Carolina — Lupeni, moară R. 
î și circuit la puțul 11 Vulcan, ca- 
Analizarea pirîului Crividia — Vul-% 
Scan, stația de ventilatoare la puțul § 
^auxiliar 1 Dîlja, instalație de in- 

In a- xi haldare cu tericoane la Petrila etc.

ît H
V continuă a unităților carbonifere^
Vdin ss

fi

ing. M. BARA

și încărcată cu haveze g U.R.U.M.P, instalații de ridicat laț’
7 luni este mai mare

cele 7 luni din acest an 
peste 55 500 tone car

cu pricepere utilajele 
ai Văii 

au realizat indici înalți și 
privaște vit?zele dș avansa- $ 
lucrările subterane, 
privință minerii de ia A- 
au obținut în abataje ca- 
viteză medie de peste 87 
lună, minerii de la gala- 
înaintări din Vulcan 

pe lună, de la Dîlja — 
lună.

g
g

contribuind astfel la dezvoltarea

g

Valea Jiului.

ing. IOSIF GONCZI
LC.M.M. —- Petroșani

Un nou lot de elevatoare așteaptă în eurtea U.R.U.M.P, să fie 
transportate către preparații. ........ . .... ......

Consmtație tehnică Cablurile de extracție
La minele de cărbuni din Valea 

Jiului se folosesc cabluri din oțel 
de calitate superioară, cu o rezis
tență de cel puțin 140 kg/mm2, fa
bricate de tînăra noastră industrie 
metalurgică în plină dezvoltare.

Diametrul cablurilor diferă în 
funcțiune de sarcina respectivă: 
cel mai frecvent este între 26 și 
34 mm. Se întîlnesc însă și dia- 
metre de 55 mm și 65 mm (minele 
Aninoasa și Petrila) dar numai la 
instalații de extracție principale cu 
sarcini și adîncimi de extracție 
mari.

La cablu există și un coeficient 
de siguranță de 6 sau 8 (material 
sau persoane) la instalațiile de 
extracție cu tamburi cilindrici și 
de 8 sau 10 la instalațiile de ex
tracție cu roată motoare. La mi
nele noastre, dimensionarea cablu
rilor este bine făcută. S-au înregis
trat însă ruperi datorită înțepeni
rii coliviei în puț — puțul auxiliar 
de la mina Petrila, prin suprari- 
dicarea acesteia sau ruperi dato
rită coroziunii interioare a cablu
lui — puțul orb nr. 3 mina Lu
peni.

SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE, 
înainte de a fi puse în funcțiune, 
cablurile sînt supuse probelor de 
rezistență — întindere și încovo

iere — într-un laborator speciali
zat și autorizat în acest domeniu. 
După ce cablul respectiv a fost pus 
deja în exploatare, probele se re
petă totuși periodic și anume la 
fiecare trei luni pentru un cablu 
care este permanent în funcțiune 
(cu o funcționare de peste 60 la 
sută din capacitatea maximă de 
transport a puțului) și la fiecare 
șase luni pentru un cablu ce lu
crează la o capacitate de transport 
a puțului mai mică sau cel mult 
egală cu 60 la sută.

In condiții normale de compor
tare, în exploatare, timpul de func
ționare a unui cablu de extracție 
este de maximum doi ani, cu im
posibilitatea de a se putea pre
lungi acest timp. In cazul că la ve
rificările zilnice și încercările pe
riodice se constată însă anomalii 
(cînd pe o lungime a cablului de 
2 m se găsesc atîtea fire rupte, 
îneît secțiunea acestora reprezintă 
10 Ia sută din secțiunea cablului) 
cablul va fi scos imediat din ex
ploatare. De asemenea, orice cablu 
va fi scos din funcțiune cînd se 
constată că coeficientul de sigu
ranță a scăzut sub limitele admise, 
cînd probele efectuate în labora
toare nu corespund, eînd cablul a 
suferit accidente cum ar fi șocuri,

lovituri laterale, tensiuni excep
ționale, încolăciri etc.

Pentru determinarea probelor, se 
taie din cablu o bucată de 2 m 
lungime. Tăierea se face deasupra 
dispozitivului de legătură a cablu
lui cu colivia: din proba tăiată, 
un metru se trimite la laborator 
pentru încercări iar celălalt metru 
rămîne ca probă martor. Pentru 
evidența cablurilor de extracție, la 
fiecare puț trebuie să existe un 
registru în care se va înscrie fa
brica constructoare a cablului, ca
racteristicile respective, data pu
nerii în funcțiune, rezultatul în
cercărilor, controalele zilnice etc.

NORME DE VERIFICARE. După 
montarea corectă a unui cablu mi
nier de extracție, care a fost ju
dicios dimensionat, un factor ho- 
tărîtor în evitarea accidentelor ce 
ar putea să aibă Iog este asigura
rea unei verificări temeinice și 
sistematice.

Schimbarea unui cablu înainte 
de termenul fixat, se face numai 
atunci cînd la controalele regulate 
se constată o reducere pronunțată 
a diametrului, provocată de o u- 
zură exagerată a sîrmelor de la 
exterior, prin prezența unor fire 
rupte sau prin constatarea unei 
coroziuni periculoase. Toți acești 
factori se stabilesc prin controlul

Printre mineri, de un respect 
deosebit se bucură salvatorii. Ei 
sînt chemați ca în cazul oricăror 
avarii în subteran, să salveze pe 
tovarășii lor în pericol și să lupte 
pentru lichidarea avariei. Dar pen
tru a putea face față acestor sar
cini, care sînt cele mai grele din 
viața de miner, salvatorii trebuie 
să efectueze permanent o serie de 
exerciții dificile.

Printre cele mai grele interven
ții care se cer uneori salvatorilor, 
sînt cele legate de combaterea fo
curilor de mină. In aceste cazuri, 
datorită atmosferei viciate de 
gazele de foc, întreaga acțiune se 
desfășoară cu utilizarea permanen
tă a aparatelor de salvare (măști 
de protecție alimentate cu circuit 
independent de oxigen, din bute
liile sub presiune). In plus, aproa
pe întotdeauna, în zona focului 
temperatura atmosferei este foarte 
ridicată, ceea ce face și mai difi
cil lucrul sau operațiile de salvare. 
De aceea, buna pregătire a salva
torilor necesită exerciții cu apara
tele de salvare, în condiții de tem
peraturi ridicate.

Pentru a determina condițiile

pînă la care pot fi puși salvatorii 
să lucreze ca și rolul antrenamen
tului în acest sens, un institut de 
cercetări științifice a făcut o se
rie de studii interesante. Astfel, 
s-au făcut exerciții la temperatura 
uscată de 43° C și temperatura u- 
medă de 30° C. Eforturile s-au do
zat treptat pînă ce salvatorii s-au 
obișnuit cu ele.

Exercițiul consta în transportul 
unui rănit pe un abataj înclinat 
cu lungime de 250 m și apoi pe 
2500 m de galerii și suitori pînă la 
puț. Din 256 de exerciții efectuate, 
numai 8 au trebuit să fie între
rupte, salvatorii dovedind slă
biciune.

In rest, toți au demonstra1 ’7J 
exercițiile făcute treptat anterior, 
i-au călit suficient pentru a trece 
această probă grea. In timpul exer- 
cițiilor, s-au urmărit sistematic 
temperatura aerului, temperatura 
salvatorilor, pulsul și presiunea 
arterială.

In tabelul alăturat se dau rezul
tatele unei serii de acest fel de 
măsurători efectuate asupra a 18 
salvatori antrenați, în timp ce e- 
fectuau munca descrisă mai sus.

Indice Exercițiul I Exercițiul 11

Condiții de climat (°C)

temperatura uscată 43,2 43,5
temperatura umedă 30,6 30,6

Temperatura salvatorului (°C)■ -- —-- ----------------------------------- --
înainte de efort 37,2 37,1
în timpul efortului

la jumătatea perioadei 38,2 38
Ia sfîrșitul exercițiului 38,4 38,3

Pulsul pe minut _____
înainte de efort 76 78
după exercițiu 149 144

Presiunea arterială (mm col. Hg.)

înainte de efort 124/67 121/65
după exercițiu 134/67 128/65

Pierderea de greutate 
în cursul exercițiului (kg) 2,04 2,01

Din datele de mai sus se vede 
Ia ce efort deosebit este supus 
organismul și totuși salvatorii au 
trecut cu succes probele. Cercetă 
rile au mai arătat că odată salva
torii obișnuiți cu acest exercițiu, 
obișnuința se menține cea. 6 săp- 
tămîni vara și 3 săptămîni iarna, 
perioadă la care exercițiile trebuie

repetate pentru a menține forma 
fizică. A reieșit, de asemenea, o 
dată în plus că selecționarea sal
vatorilor trebuie să se facă foarte 
sever din punct de vedere medi
cal și în orice caz persoanele peste 
40 de ani trebuie eliminate cate
gorie

ing. V. IUȘAN

vizual al exteriorului cablului.
Verificarea cablului de extracție 

se efectuează zilnic și în fiecare 
schimb, de regulă, înaintea ’înce
perii transportului de personal. 
Odată cu aceasta se face și o re
vizie a frînelor la mașini și un 
control al puțului. Verificarea pro- 
priuzisă a cablului se face stînd pe 
o platformă deasupra puțului, plat
formă care are un orificiu prin ca
re cablul trece cu o viteză de un 
metru pe secundă. Verificatorul are 
în mînă un fuior de cînepă de care 
se freacă cablul în mers. In eazul 
cînd vreunul din firele fuiorului 
este luat de cablu, înseamnă că în 
acea porțiune unul sau mal multe 
fire sînt rupte. Numărul de fire 
rupte ce au fost depistate, la fle
care verificare, se trec în registrul 
puțului, indieîndu-se locul prin 
stabilirea distantei în metri de la 
colivie. In cazul cînd numărul de 
fire rupte pe o anumită porțiune 
crește treptat, se iau măsurile ne
cesare.

ÎNTREȚINEREA CURENTA. De
oarece cablul este un element de 
mecanism complex și de precizie, 
întreținerea lui corespunzătoare 
este de cea mai mare importanță 
pentru a se realiza o durată de ex
ploatare maximă și siguranță în 
funcționare. Cauzele principale ca
re due la scoaterea din exploatare 
— înainte de vreme — a unu! 
cablu de extracție, sau în cazuri

grave ruperea acestuia, sînt: obo
seala, abraziunea, frecarea și co
roziunea.

Oboseala, provocată de îndoirea 
continuă în timpul funcționării pe 
organul de înfășurare — (molete) 
nu poate fi eliminată dar poate fi 
redusă la minimum. Abraziunea 
poate fi combătută în modul cel 
mai corespunzător prin o ungere 
bună care reduce uzura și frecarea 
atît la exterior cît și în interiorul 
cablului însăși, împiedicînd totoda
tă și coroziunea — frecventă la 
cablurile care lucrează în puțuri 
umede. Dacă un cablu nu este uns. 
perioada de funcționare și siguran
ță scade de 2,4—5 ori I

Cablurile de extracție trebuie 
unse odată la 7 zile cu lubrifianți 
consistenți, fără acizi. In instala
țiile de extracție care au ca organ 
de înfășurare roată de fricțiune, 
ungerea cablurilor se face la in
tervale de trei luni avînd grijă ca 
la exteriorul cablului să nu existe 
un exces de uscare. Înainte însă 
de a fi unse, cablurile se curăță 
de noroi și unsoarea veche.

Prin măsuri de verificare și în
treținere corespunzătoare, se poa
te asigura o bună funcționare a 
cablurilor de extracție miniere, cu 
o siguranță deplină a transportu
lui de material și oameni pe pu
țuri I

Ing. ANDREI IANAȘ 
asistent I.M.P.



[Ofitursui biDiiomiior volante 
de la mina Lupeoi

încă anul trecut din îndrumarea 
:omitetului de partid și sprijinul 
sindicatului, la sectoarele minei 
Lupeni au fost înființate 9 biblio
teci volante precum și 12 standuri 
de cărți cu vînzare.

Cele 9 biblioteci volante se află 
în concurs. La încheierea unei e- 
tape de concurs, pe locul I s-a si
tuat biblioteca volantă a sectoru
lui VII investiții, care are cel mai 
mare număr de cititori și cărți ci
tite. Din totalul salariaților secto
rului VII aproape 80 la sută sînt 
cititori ai cărților bibliotecii vo
lante.

Pentru popularizarea celor mai 
buni cititori, comitetul de secție 
sindicală, a expus recent un panou 
de onoare cu numele și cărțile ci
tite de către aceștia. Printre cei al 
căror nume se găsește pe panoul 
de onoare se află șefii de brigăzi 
Popescu Sebastian, Apricopoaie 
Ioan, Gherebet Ovidiu, Luca Va- 
sile, maiștrii Crainic Nicolae, Vieru 
Pavel, lăcătușii Turcu Arian și Ha- 
bina NHcolae, împreună cu ing. 
Marinescu Ioan, șeful sectorului.

--- .0.---

Au sosit noi armături 
metalice

In abatajele minei Lupeni se ex
tinde tot mai mult susținerea me
talică cu armături TH. Zilele tre
cute de la U.R.U.M.P. au fost în
cărcate 14 camioane cu armături 
TH, de diferite dimensiuni și trans
portate la mina Lupeni. Pe cînd 
camioanele își făcură apariția în 
incinta depozitului minei, șutul era 
pe terminate, dar pentru ca, auto
camioanele să fie descărcate cît 
mai repede, descărcătorii depozitu
lui, în frunte cu șeful echipei Cior
ba Gheorghe și-au întațit eforturi
le și cu sprijinul unui grup de 
muncitori, printre care se aflau: 
Szasz loan, Szakăcs Iosif, Constan
tin Vasiie, Dani Martin și manipu- 
lantul de materiale Mardaru Arse- 

' nie, care a venit în mod voluntar
să-i ajute, descărcarea celor 
48 000 kg. de armături metalice din 
camioane a fost făcută într-un 
timp scurt.

: Incinta minei — cartea de vizită •
a gospodarului

• Autobuzul ce face legătura
• dintre Petroșani și Lonea are ul- 
J lima stafie in noul cartier de
• blocuri de lingă Cimpa. Odată
• ajunși aici, călătorii coboară pină 
t la unul. Marea lor majoritate sînt 
2 locuitorii cartierului, unii însă o
• pornesc pe drumul pavat cu pie-
• tre de granit, ce duce spre mina 
2 Cimpa II. De cum ajungi la poar- 
2 ta principală a minei, te și întîm- 
2 pină obișnuitul peisaj industrial
• specific exploatărilor miniere. A-
• teliere de reparat utilaj minier, bi- 
2 rourî, stive mari de lemne, și 
2 peste toate, predomină turla me-
• tailed a puțului de extracție.
• Deși soarta producției de căr-
• bune se hotărăște în adincuri, un
• cuvin! de spus la îndeplinirea și 
2 depășirea sarcinilor de plan îl au
• și muncitorii de la suprafață. Ei a- 
2 sigură doar brigăzilor de mineri 
J vagonete goale și materialele ne-
• cesare, iac ca întreaga producție
• de iurbune extrasă sd fie traspj- 
2 tată spre preparația din Petrila,
• iar șistul ia haldă. Felul în care 
J e amenajată incinta minei, consti-
• tute cartea de vizită a gospodaru- 
t lui. Spre deosebire de incintele 
2 minelor Lupeni, Petiila și Aninoa- 
2 sa, care se aseamănă cu niște a-
• devărate parcuri, ce-a de la Cimpa
• li numai impresie bună nu pro-
• duce. O plimbare pe aici e sufi-
• clemă să tragi concluzia că incin- «
• ta minei Cimpa II nu prea e bine
• gospodărită. încă de la primii pași 
2 te izbesc neplăcut denivelările 
2 de teren.
t

Dovedind pricepere și operativitate în rezolvarea sarcinilor încre- 
dințate, electro-lăcătușii Pardos Din că și Guia Ștefan au cîștigat apre
cierea unanimă a colectivului de muncă de la Uzina electrică din. 
Vulcan.

Fotoreporterul nostru i-a surprins pe cei doi comuniști discutînd 
despre pregătirea reparațiilor ce se vor efectua la viitoarea oprire a 
turbinei nr. 5.

---0------- 
învățăminte pe marginea 

unei adunări
(Urmare din pag. l-a) Nici în cadrul adunării ea n-a fost 

criticată pentru neîndeplinirea a- 
cestei îndatoriri. Biroul organizației 
de bază trebuie să acorde o mai 
mare atenție combaterii manifestă
rilor ideologiei burgheze pentru 
îmbunătățirea muncii politico-edu
cative în rîndul muncitorilor din 
sector.

Adunarea generală, o dată cu 
prelungirea stagiului acestei can
didate, a repartizat unor comuniști 
sarcina de a se ocupa de tovarășa 
Crăciun, spre a o ajuta să se pre
gătească pentru titlul de membru 
de partid. Biroul a încadrat-o din 
nou în învățămînt și și-a propus 
să o controleze mai îndeaproape 
în îndeplinirea sarcinilor încredin
țate, să o ajute mai mult. Aceasta 
este o dovadă a unei griji tovă
rășești, a răspunderii cu care mem
brii de partid se ocupă de crește
rea oamenilor. Este însă necesar 
ca această grijă să se împletească 
cu dorința tovarășei Crăciun de a 
folosi din plin cele 6 luni cu care 
i-a fost prelungit stagiul, spre a 
se pregăti pentru a fi demnă de 
titlul de membru al partidului spre 
care aspiră.

Pilonul a fost înlocuit
In biroul maistrului de funicu

lar Pivovacek Adam își făcu apa
riția un tînăr lăcătuș de revizie.

— Am venit să vă spun că pi
lonul nr. 14 de la funicularul 3 
— planir nu mai prezintă sigu
ranță. Va trebui înlocuit cu prima 
ocazie care ni se ivește.

— Bine că ai venit. Tocmai lu
cram la întocmirea planului de 
pregătiri pentru reparațiile ce ur
mează să le facem în zilele de re
paus.

Lăcătușul plecă trimis de maistru 
să-i anunțe pe șefii de echipe Pe
ter Alexandru, Voicu Gheorghe. 
Cozma Valter, Niciu loan și pe 
lăcătușii Retezat loan, Balint Pe
tru, Kovacs Alexandru, Gabor 
Gheorghe și dulgherul Dudău loan.

— V-am chemat să ne sfătuim, 
le spuse maistru cînd aceștia in
trară în birou. In afară de cele
lalte lucrări pe care le avem de 
făcut cît mai urgent, este șl în
locuirea pilonului nr. 14 de la fu- 
nicularul ce aprovizionează cu 
rambleu sectorul IV A. Lucrarea 
nu suferă nici o amînare. Treceți 
la efectuarea pregătirilor necesare 

-------------- ©--------------

Mobilizarea tinerilor la muncă disciplinată - 
preocupare de seamă a organizațiilor U.T.M.

(Urmare din pag. l-a)

de cauciuc, precum și tinerii din 
echipa de construcții metalice, 
muncesc eu răspundere pentru a- 
sigurarea bunei funcționări și în
treținerea utilajului minier.

Dar, despre o astfel de activi
tate desfășurată în rîndul tinerilor 
nu pot vorbi și organizațiile U.T.M. 
din sectoarele II, III și VII, sec
toare în care s-au înregistrat mul
te absențe nemotivate din partea 
unor tineri. Mai mulți tineri, între 
care Federeș Ludovic și Ștefan 
Nicolae din sectorul II, Căldărar 
Solomon și Pop Ștefan din sec
torul III, Szolocsi Carol, Karda 
Ștefan, Ionel loan și Brădățan Sa- 
moilă din sectorul VII și alții con
tinuă să facă absențe nemotivate. 
Trebuie să dea de gîndit celor 
peste 120 de tineri din sectorul III 
faptul că sectorul se găsește în pre
zent cu planul de producție abia 
realizat.

Este necesar ca prezența cu re
gularitate a tinerilor la lucru să 
constituie o problemă căreia să-l 
acorde atenția cuvenită și organ! 
zațiile de bază U.T.M. din sectoa 
rele V și VI. In aceste sectoare 
mai sînt încă mulți tineri, între 
care Pamfiloiu Ioan, Purda Florian 
și Fuioarea loan din sectorul V, 

și imediat ce funicularul poate fi 
oprit, începem executarea lucră
rii respective.

In atelierul de reparații un grup 
de muncitori lucrau de zor la pre
gătirea materialelor necesare pen
tru înlocuirea pilonului în cauză. 
Tovarășii Rulea losif, Mureșan Ni
colae, Turcaș loan, Drăgoi Sabin, 
Băguț Augustin și Olaru loan, se j 
străduiau să termine cît mai re-, 
pede lucrul.

Șefii de echipă și-au instruit oa- 
menii și de cum s-a ivit prilejul 
au început înlocuirea pilonului. N-ai 
fost treabă ușoară.

In timpul afectat lucrării res- 
pective pilonul trebuia ridicat și 
consolidat, ca la reluarea . lucrului 
funicularul să poată funcționa. Lut' 
erau muncitorii pe întrecute, malss 
trul la fel, unde era mai greu era 
prezent și el. După o muncă de 
mai multe ore, pilonul nr. 14 de la 
funicularul nr. 3 a fost înlocuit, a- 
sigurîndu-se astfel funcționarea fu- 
nicularului ce alimentează sectorul 
IV A cu rambleu.

A. MICA 
corespondent

Șerban Emil și Nicoară Octavian 
din sectorul VI, care au absențe 
nemotivate de la serviciu.

Față de această stare de lucruri, 
comitetul U.T.M. pe mină șl birou
rile organizațiilor U.T.M. din sec
toare, trebuie să intensifice mun
ca de educare în rîndul tineretu
lui. Fixîndu-șl ca obiectiv princi
pal mobilizarea întregii mase de 
tineri la întrecerea socialistă, mi- 
litînd pentru creșterea contribu
ției fiecărui tînăr la realizarea 
sarcinilor economice, organizația 
U.T.M. de la mina Aninoasa va 
spori și mai substanțial aportul ti
nerilor la realizarea obiectivelor 
ce stau în fața colectivului minei.

PROGRAM DE RADIO
5 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Muzică distractivă, 9,00 
Vreau să știu, 10,00 Soliști ai O- 
perei de stat din Iași, 11,27 Valsuri,
12.30 Muzică ușoară, 13,10 Săptă- 
mîna muzicii bulgare, 14,00 Concert 
de prînz, 15,00 Soliști și orchestre 
de muzică populară, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,10 Fragmente din o- 
pera „Adrienne Lecouvreur" de 
Cilea, 17,45 O scriitoare clasică a 
literaturii ucrainene Lesia Ukrainka, 
18,00 Concert de muzică ușoară,
18.30 Lecția de limba franceză 
(pentru începători), 20,03 Opera „O 
noapte furtunoasă" de Paul Con- 
stantinescu, 21,30 Muzică ușoară 
de Radu Șerban, 22,55 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 10,10 Cîn- 
tece sovietice, 10,30 Muzică din o- 
perete, 12,35 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 13,40 Melodii 
lirice, 14,35 Din creația lui Ciprian 
Porumbescu, 15,30 Soliști de muzi
că ușoară, 17,00 Din cele mai fru
moase melodii populare, 18,35 
Muzică ușoară romînească, 19,00 
Tinerețea ne e dragă, 19,30 Răs
foind albumul cu operete, 21,15 
Cîntă corul Radioteleviziunii, 21,45 
Părinți și copii, 22,00 Muzică de 
dans.
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CINEMATOGRAFE
5 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
O moștenire cu bucluc; AL. SA- 
HIA : Doctor în filozofie,- VUL
CAN : Magistratul. (Petrila, Ani
noasa, Livezeni, Lupeni și Uricani 
nu au trimis programul filmelor).

lucru pentru că nu s-a pregătit, 
nu a căutat să se ridice la nivelul 
cerințelor ce se impun unui mem
bru de partid.

Cel care n-a fost prezent la 
dezbaterile în jurul acestei cereri 
de primire și-ar putea pune în
trebarea : de ce tovarășa Almășan 
— singura de altfel — a fost to
tuși pentru primirea acestei can
didate în rîndul membrilor de 
partid ? Este un lucru despre care 
trebuia vorbit în cadrul adunării 
generale. Tovarășa Almășan a pri
mit sarcina de a se ocupa de a- 
ceastă candidată în perioada sta
giului, de a o ajuta să se formeze 
ca membră de partid. Dar tova
rășa Almășan a neglijat această 
sarcină, lucru pentru care biroul 
n-a tras-o la timp la răspundere.

— Păi aici a fost cîndva haldă 2 
— se va scuza gospodarul. II ere- • 
dem pe cuvint. Dar asta nu în- • 
seamnă că nu se poate nivela. 2

Mai încolo mormane mari de J 
rumeguș, din care vîntul imprăș- • 
tie cu dărnicie în toate părțile. In • 
circuitul puțului citeva vagonete 2 
„bolnave" stau culcate pe o rină J 
iară să le doftoricească nimeni. ♦ 
Lingă puțul de extracție stau mor- » 
mane de utilaje, printre care și 2 
două motoare de crațer, pradă in- 2 
temperiilor vremii. Lingă poarta 2 
pe unde se transportă cărbunele • 
spre Petrila stau, de asemenea, • 
vreo 6 vagonete răsturnate. Dacă 2 
sînt defecte de ce nu se repară, 2 
iar dacă sînt definitiv scoase din • 
uz ar trebui valorificate la fier • 
vechi. De fapt cantități mari de 2 
Her se pot vedea răspindite prin * * 
toată incinta minei. J

— Sint atîtea de făcut incit nu- *• 
ți mai vezi capul de treburi — • 
se vor scuza cei ce răspund de • 
partea gospodărească. 2

Intr-adevăr nu se poate nega 2 
acest lucru. Dar cu puțină iniția- • 
tivă s-ar ii putut solicita ajutorul • 
organizației de tineret. Nu odată 2 
doar, tinerii minei au participat la 2 
acțiuni voluntare de colectare a 2 
fierului vechi și înfrumusețare a • 
localității. Și ajutați de tineri, in 2 
frunte cu utemiștii, gospodarii 2 
minei Cimpa II ar transforma în 2 
scurtă vreme incinta exploatării • 
lor într-o adevărată grădină. A- • 
tunci cartea de vizită ar purta 2 
amprenta de gospodari harnici și J 
pricepuți. 2

•
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N. S. Hrușciov 
a sosit la Moscova

BELGRAD 3 (Agerpres).
La 3 septembrie, N. S. Hrușciov, 

prim-secretar al C.G al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., cu soția și persoa
nele care îl însoțesc au părăsit 
Belgradul, plecînd cu un avion 
special spre patrie.

Pe aeroportul de lingă Belgrad 
oaspeții sovietici au fost conduși 
de Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, E. Kardelj, pre
ședintele Scupșeinei Federative a
R.S.F. Iugoslavia, A. Rankovici, 
vicepreședinte al R.S.F. Iugoslavia 
și alte persoane oficiale, reprezen
tanți ai vieții publice din Belgrad.

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

☆

In aceeași zi, N. S. Hrușciov și 
persoanele care îl însoțesc au so
sit la Moscova.

—=0-----

cuba Pregătirea de cadre 
calificate ia amploare

HAVANA 3 (Agerpres).
Guvernul revoluționar al Cubei 

acordă o mare atenție pregătirii 
de cadre pentru diferite ramuri
ale economiei țării. In multe pro
vincii cubane se deschid mereu 
noi centre pentru pregătirea de 
muncitori calificați. In curînd își 
va deschide porțile Școala tehnică 
„San Lorenzo" din orașul Cienfue- 
gos (provincia Las Villas).

In această școală peste 1000 de 
muncitori se vor califica în cele 
mai diferite meserii — mecanici, 
electricieni, sudori, zidari, dulgheri, 
tîmplari etc. Ei vor avea aici toate 
cele necesare pentru învățămînt 
și odihnă.

--------- - =&£££■

Un act samavolnic al autorităfilor 
engleze din Bechuanaland

LOBATSI (Bechuanaland) 3 (A-
gerpres).

După cum transmite agenția 
Reuter, autoritățile engleze din 
Bechuanaland au ordonat refugia- 
ților politici din Repțublica Sud- 
Africană, Jack Hogdson și soției 
sale Rica, să părăsească acest pro
tectorat englez pînă la data de 6 
septembrie. Cei doi au fugit din 
Africa de sud pentru a scăpa de 
urmărirea poliției, fiind acuzați de 
„comunism". După cum se știe, 
rasiștii sud-africani califică drept 
„comuniști" pe toți cei ce se opun 
politicii antidemocratice și reac
ționare a guvernului Verwoerd. 
Ordinul autorităților engleze din 
Bechuanaland a urmat refuzului 
lui Jack Hogdson și soției sale de 
a semna o declarație prin care se 
angajează să nu desfășoare nici 
un fel de activitate politică.

Intre timp, potrivit relatărilor 
agenției Associated Press, la Lon
dra s-a aflat că între guvernul en
glez și cel al Republicii Sud-Afri
cane se desfășoară în prezent tra
tative cu scopul semnării unui nou 
„Tratat de extrădare" prin sare 
orice „criminali" care s-au refu
giat din Africa de sud într-un te
ritoriu aparținînd Marii Britanii 
vor fi predați autorităților sud- 
africane. Un purtător de cuvînt al 
ministerului englez al afacerilor 
externe a confirmat la 2 septem
brie că tratativele se desfășoară 
„prin canalele diplomatice". A- 
genția reamintește eă potrivit le
gilor reacționare din Africa de 
sud sînt considerați drept „crimi-

Sesiunea (onsiliuloi delegaîilor (rotii Roșii inîernaîiunalc
GENEVA 3 (Agerpres).
In Palatul Națiunilor de la Ge

neva s-a deschis la 2 septembrie 
sesiunea Consiliului delegaților 
Crucii Roșii internaționale, care 
constituie partea 2-a a „Congre

sului jubiliar a centenarului Crucii 
Roșii internaționale", care se des
fășoară în aceste zile la Geneva.

S-a dat citire „principiilor de 
bază ale Crucii Roșii" în caie se 
subliniază că Crucea Roșie apără 
viața și sănătatea omului și caută 
să obțină respectarea personalității 
omuluL
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„El ImparciaT*  despre crearea unei piețe 
comune a țârilor din America Centrală

trivesc politicii rasiste și antide
mocratice a guvernului sau se 
pronunță în favoarea acordării de 
drepturi și libfertăți întregii popu
lații a țării.

BRUXELLES. Secția din Liege a 
Asociației culturale Belgia-Rominia 

a organizat recent o adunare la 
care deputatul belgian Theo Degace 
a vorbit despre impresiile sale din 
R. P. Romînă. A fost prezentată 
apoi o gală de filme rominești.

BONN. Potrivit relatărilor re
vistei hamburgheze „Der Spiegel", 
16 Ia sută din acțiunile și din hîr- 
tiile de valoare din R. F. Germană 
aparțin străinilor. După reforma 
monetară din 1948, străinii, cu pre
cădere americanii, elvețienii și o- 
landezii au cumpărat în Germania 
occidentală acțiuni ale întreprin
derilor industriale în valoare de 
35 miliarde de mărci și hîrtii de 
valoare în sumă de 7 miliarde 
mărci. In afară de aceasta, firmele 
străine șl persoanele particulare 
au investit 9 miliarde mărci în 
băncile germane și în firmele par
ticulare. Profitul total al oameni
lor de afaceri străini (procente și 
dividende) a fost în ultimii 15 ani 
de 12 miliarde mărci.

VIENA. La Viena s-a deschis 
Congresul al IX-Iea al Asociației 
internaționale de chirurgie ortope
dică și traumatologie. La lucrările 
congresului iau parte specialiști

CIUDAD DE GUATEMALA 3 
(Agerpres).

Planul de creare a unei „Piețe 
comune" a țărilor din America 
centrală a stîrnit de pe acum u- 
nele conflicte între statele mem
bre. In legătură cu aceasta, ziarul 
guatemalez „El Imparcial" scrie că 
în rîndurile țărilor Americii cen
trale se intensifică un curent de
Lmpotrivire față de admiterea Re
publicii Panama. Noul președinte 
al Camerei de comerț din Guate
mala, Ramiro Castillo, a subliniat 
într-o cuvîntare ținută în fața mi
niștrilor economiei și comunica
țiilor din această regiune a Ame
ricii că, prin intermediul Republicii 
Panama, se scurg în America Cen-
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Doitierii danezi participă la 
(io B. $. 1.

COPENHAGA 3 (Agerpres).
La 2 septembrie liderii sindicali 

din Danemarca s-au întîlnit cu pri
mul ministru Otto Krag cu scopul 
de a obține din partea guvernului 
legalizarea boicotării mărfurilor 
importate din Republica Sud-Afri- 
cană, relatează corespondentul din 
Copenhaga al agenției Associated 
Press.

nali" toți cetățenii care se împo-

In acest document se spune că 
Crucea Roșie în activitatea sa nu 
va permite nici un fel de deose
bire de naționalitate, rasă, religie, 
situație socială și apartenență po
litică.

Pe ordinea de zi adoptată de 
participanții la sesiune se află: 
raportul de activitate al Comite
tului internațional de Cruce Roșie,- 
raportul de activitate al Ligii So
cietăților de Cruce Roșie, Semilu
nă Roșie și Leului și Soarelui Roșu; 
Crucea Roșie ca factor al păcii 
în întreaga lume.

trală mățfuri industriale la prețuri 
mult mai scăzute decît acelea ce 
pot fi oferite de celelalte țări. 
Potrivit ziarului „El Imparcial" e- 
forturile întreprinse în vederea 
admiterii Republicii Panama în 
„Piața comună" a țărilor din A- 
merica centrală pornesc din partea 
unor firme din S.U.A. care inten
ționează să creeze sucursale în
zona canalului Panama și să ob
țină apoi scutiri de tarife vamale 
pe piețele țărilor membre. In afară 
de aceasta, continuă ziarul, por
tul Panama, prin regimul lui de 
port liber, constituie o cale pentru 
introducerea de mărfuri aduse prin 
contrabandă în zona Americii cen
trale. ,

boicotarea vaselor sosite 
si Portugalia

După cum s-a mai anunțat do
cherii danezi participă activ de 
mai multe săptămînî la acțiunile 
de boicotare a vaselor sosite în 
porturile din Danemarca încărcate 
cu mărfuri din R.S.A., în semn de 
protest împotriva politicii de a- 
partheid dusă de guvernul rasist 
al lui Verwoerd. La aceste acțiuni 
participă docherii din Copenhaga, 
Odense și Aarhus și din alte por
turi daneze. Toate încercările pro
prietarilor de vase de a obține des
cărcarea mărfurilor au rămas fără 
rezultat.

Agenția Associated Press subli
niază că participanții la conferința
națională a docherilor din Aarhus 
au hotărît să adreseze parlamen
tului un apel pentru interzicerea 
importului de mărfuri din Republi
ca Sud-Africană.

din peste 60 de țări, printre care 
și R. P. Romină.

Participanții la congres vor as
culta și discuta o serie de referate. 
Lucrările congresului vor dura 
pînă la 7 septembrie.

BRASILIA. Președintele Joao 
Goulart a emis un decret prin ca
re interzice activitatea a două or
ganizații politice de extremă dreap
tă : „Institutul brazilian de acțiuni 
democratice" și „Acțiunea popu
lară democrată". In decret se re
levă că în cadrul campaniei elec
torale organizațiile menționate au 
recurs la mită pentru a acapara 
puterea și a submina organizațiile 
democratice din țară.

SANAA. După cum relatează pos
tul de radio Sanna, Federația mun
citorilor din Aden și Arabia de Sud 
a adresat guvernului Republicii A- 
rabe Yemen o notă în legătură cu 
situația muncitorilor din aceste te
ritorii.

Semnalînd măsurile abuzive lua
te de autoritățile britanice împo
triva muncitorilor arabi, nota ex
pune totodată măsurile care au

Interviul acordai 
de președintele Kennedy
WASHINGTON 3 (Agerpres).
Președintele Kennedy a acordat 

ziaristului Walter Cronkite un in
terviu pentru rețeaua de televi
ziune CBS, în care a răspuns la 
mai multe întrebări privitoare la 
politica externă și internă a S.U.A.

După cum transmite buletinul 
de știri al Casei Albe, referindu- 
se la Tratatul privitor la interzi
cerea experiențelor nucleare de la 
Moscova, Kennedy a declarat: 
„Consider că este foarte de dorit 
ca după toate discuțiile și dezba
terile să se înregistreze în Senat 
un vot favorabil masiv. Consider 
că exprimarea vreunei rezerve ar 
fi o mare greșeală". El a atras a- 
tenția că dacă Senatul ar vota o 
asemenea rezervă, aceasta ar im
pune tratative cu aproape 100 de 
țări, care au semnat pînă acum 
tratatul.

O bună parte a răspunsurilor 
lui Kennedy a fost consacrată si
tuației din Vietnamul de sud. Din 
declarațiile sale reiese fără 
îndoială că războiul împotri
va forțelor patriotice ar pu
tea fi cîștigat. „Nu cred, a spus 
el, că fără un efort mai mare din 
partea guvernului (sud-vietnamez) 
pentru dobîndirea sprijinului popu
lar, războiul poate fi cîștigat". Cu
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In legătură cu situația 
din Vietnamul de sud

DJAKARTA 3 (Agerpres).
In fața clădirii Consulatului 

Vietnamului de sud din Djakarta 
a avut loc la 2 septembrie o de
monstrație a studenților și elevilor 
din capitala indoneziană în semn 
de protest împotriva persecuțiilor 
religioase din Vietnamul de sud. 
Un grup de reprezentanți ai stu
denților a prezentat un protest 
scris membrilor consulatului.

☆
DELHI 3 (Agerpres).
La Delhi a avut loc o demon

strație de protest împotriva repre
siunilor autorităților lui Ngo Dinh 
Diem. Demonstranții purtau lozinci 
pe care scria: „Jos dictatura lui 
Diem !", „Rușine autorităților sud- 
vietnameze !".

„Toți budiștii din India sînt zgu- 
duiți de represiunile regimului lui 
Diem împotriva populației budiste 
din Vietnamul de sud pe care în
cearcă s-o lipsească de drepturile 

fost luate în vederea creării Fron
tului de eliberare al Arabiei de 
Sud.

CAIRO. Partizanii din Oman 
continuă lupta împotriva ocupan- 
ților englezi. După cum a făcut 
cunoscut la 2 septembrie reprezen
tanța imamatului Omanului la Cai
ro în luna august în timpul uneia 
din luptele din regiunea Dofara 
partizanii au omorît 5 soldați en
glezi, 7 soldați mercenari și au 
distrus două mașini blindate en
gleze.

SEUL. Partidul național democrat, 
unui din cele mai importante 
partide de opoziție sud-coreene, a 
dat publicități la 2 septembrie o 
declarație în care se arată că a- 
nunțindu-și candidatura la postul 
de președinte la alegerile ce vor 
avea Ioc la 15 octombrie, șeful 
juntei militare sud-coreene, Pak 
Cijan Hi, „a violat în mod grav 

prevederile constituției". Potrivit 
constituției, șeful juntei nu poate 
deține un post de conducere în
tr-un partid politic și nici nu poate 

candida în alegeri.

ACCRA. Ziarul „Ghanian Times” 

toate că a recunoscut că „guver
nul Diem a pierdut în ultimele două 
luni contactul cu poporul" și a ca
lificat represiunile împotriva bu- 
diștilor ca „ne înțelepte", Kennedy 
a declarat că S.U.A. „sînt pregătite 
să continue să-i acorde ajutor".

Făcînd o' aluzie directă la decla
rațiile făcute de președintele Fran
ței, de Gaulle, Kennedy a spus: 
„Tot ce putem face este să furni
zăm ajutor și noi am arătat a- 
ceasta foarte limpede, dar nu pot 
fi de acord cu aceia care susțin 
că ar trebui să ne retragem". 
Președintele S.U.A. a apreciat pă
rerile lui de Gaulle ca niște „sfa
turi" care nu au darul să fie un 
sprijin pentru S.U.A.

In interviul său, Kennedy 
referit totodată la problema t" 
burărilor rasiale din statele din 
sudul S.U.A., recunoscînd că se 
manifestă opoziție față de politica 
de desegregare rasială. „Președin
tele Kennedy a discutat de aseme
nea, situația economică și povara 
continuă a șomajului" — adaugă 
agenția Associated Press. In aceas
tă problemă el s-a mulțumit să 
recunoască faptul că „nu există 
o soluție magică care să rezolve 
dintr-odată problemele economice", 

sale, se spune în memorandumul 
transmis de demonstranți ambasa
dorului sud-vietnamez. Atacurile 
poliției asupra pagodelor și mă
năstirilor pașnice sînt o încălcare 
grosolană a drepturilor elementare 
ale omului". In memorandum se 
exprimă solidaritatea budiștilor din 
India cu populația Vietnamului dd 
sud care luptă împotriva dictaturii.

☆
BANGKOK 3 (Agerpres).
3 000 de credincioși budiști tai- 

landezi au luat parte la marele 
miting organizat la Bangkok în 
semn de protest împotriva repre
siunilor la care sînt supuși în 
Vietnamul de sud budiștii și ele
mentele progresiste.

La miting au participat repre
zentanții a 120 de organizații bu
diste din Tailanda, precum și de
legați ai organizațiilor similare din 
Vietnamul de sud, Ceylon, India, 
Malaya și Singapore.

într-un articol redacțional apărut 
în numărul său din 2 septembrie, 
scrie că existența bazelor militare 
străine în Africa continuă să ră- 
mînă o primejdie pentru suvera
nitatea națională a țărilor africa
ne. In articol se subliniază că ba
zele militare „creează o primejdie 
de amestec neocolonialist" în tre
burile țărilor pe teritoriul cărora 
se află ele. Ziarul arată că aceste 
baze sînt centre de încordare șl 
focare potențiale ale unui conflict 
militar.

LONDRA. După cum transmite 
agenția France Presse peste 2 000 
de docheri din portul englez Sout
hampton au declarat la 2 septem
brie o grevă prin surprindere în 
sprijnul cererilor de mărire a sa
lariilor.

BONN. Uniunea persoanelor 
persecutate de naziști (U.P.P.N.), 
organizație antifascistă vest-germa- 
nă, protestează cu hotărîre în bu
letinul său împotriva preponde
renței foștilor SS-iștî și membri ai 
gestapo-ului in „Departamentul fe
deral pentru apărarea constituției". 
Foștii promotori ai politicii hitle- 
riște, menționează buletinul, „apă
ră" astăzi drepturile cetățenești și 
democratice.
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