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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Din munca, și viața 
ceferiștilor

Vagoane pentru încărcare
încă înainte ca trenul

2 672 să fi sosit în tria
jul stației Petroșani, tele- 
Ioanele începură să sune: 
Preparația Petrila nu-mai 
are vagoane goale pentru 
încărcarea cărbunilor.

Pentru ca vagoanele 
aflate încă pe drum — să 
fie introduse cît măi 
grabnic în preparație au 
fost luate din timp mă
surile necesare : s-a adus 
o locomotivă de manevră 
pentru remoicarea vagoa
nelor, au fost mobilizați 
toți lăcătușii de revizie 
și reparații 
chide ușile 
eventualele 
în cel mai

?Ar, cum 
întotdeauna
te grăbești mai mult, îm
prejurările nu te ajută.. 
Așa s-a întîmplat și de 
data aceasta. Nici mai 
mult nici mal puțin de cît 
24 de vagoane erau inap
te pentru încărcarea căr-

nu erau 
scîndu- 
dar vâ
scoase 

repara-

pentru a in
și a efectua 

mici reparații 
scurt timp.
se întîmplă 
atunci cînd

bunilor. Defectele 
prea mari, cîte o 
ră sau două lipsă, 
goanele trebuiau 
afară din tren și
te. Totuși, lăcătușii de 
revizie Mănescu Petre, 
Safta Constantin și Rehț 
Andrei, împreună Cu me
seriașii Vulc Marcu Na- 
nu Mircea și Matyi Mis- 
tian au hotar ît să repare 
vagoanele fără detanșa- 
rea lor din tren. In aju
torul acestora au venit 
cei de la mișcare, care 
au dus materialul necesar 
la fiecare vagon ce urma 
să fie reparat.

Muncind cu un deose
bit elan, ei au reușit să 
termine reparația vagoa
nelor într-un timp record. 
Cînd ultimul vagon a fost 
terminat și convoiul 
vagoane se puse în 
care, toți 
rați ; la 
asigurate 
cesare.

au răsuflat 
preparație 
vagoanele

de 
miș- 
ușu- 
erau 
ne

Scrisori de mulțumire

C.F.R. Petroșani so- 
numerpase scrisori, 

sînt trimise de că- 
muncitorii ceferiști 
își petrec concediul

plăcut. 
poșta 
de la 
își pe- 

Go-

Pe adresa comitetului 
sindicatului ^in comple
xul 
sesc 
Ele 
tre 
care
de odihnă în frumoasele 
stațiuni balneo-climateri- 
ce. In cuvinte simple, 

ei ’girată grija deosebită 
c-, li se acordă pentru 
refacerea sănătății ori 
pentru petrecerea timpii -

Opritoiu Dumi-

lui liber în mod 
In ultimele zile, 
a adus scrisori 
Bălăbaii loan care
trece concediul la 
vora, Gorcea Ioan de la 
Buziaș, 
tru de la Slănic Moldo
va. De la începutul a- 
cestui an și pînă în pre
zent peste 40 de munci
tori ceferiști au fost tri
miși în stațiuni tie către 
sindicat.
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• Alegerile din R.A.U.

• Situația din Cipru continuă 
să rămînă încordată.

• Convorbirile dintre delega
țiile de partid și guverna
mentale ale R. P. Ungare și 
R. P. Bulgaria.

Pentru merite deosebite în lupta pentru spo
rirea producției' și productivității muncii, 264 de 
mineri frontaliști, muncitori electro-mecanici și 
cadre tehnice din sectorul III al minei Lupeni aii 
fost distinși cu insigna „Fruntaș în îhtrecerea 
socialistă".

IN FOTOGRAFIE: Brigadierul Petre Constan
tin, unul dintre cei mai destoinici mineri din 
sector primind insigna.

Corespondenții ne relatează
Evidențiați în întrecerea 

socialistă
Alexandru, Roșoiu Gri' 
gore, Juveloiu Vasile, 
Diniș- Traian, Goșa ’Iosif, 
Hirt Matei și Savel Iosif 
a fost' trecut pe lista e- 
vidențiaților 
rea

Primul bloc 
cu 9 etaje 
din Petrila

Zilele acestea, la conducerea 
grupului de construcții Petroșani, 
au sosit aprobările pentru începe
rea lucrărilor la primul bloc cu 

9 etaje în Petrila. Acest bloc —
FI — va cuprinde cîte 4 aparta
mente pe fiecare palier, avînd în 
total 40 apartamente, încălzire cen
trală, lift și hidrofor pentru man- 

rea presiunii apei. Blocul respec
tiv se va ridica prin metoda cofra- 

jelor glisante și va fi predat în 

folosință încă în acest an. Tot-

odată, anul acesta,

începe construcția a

curi gu cîte 9 etaje

care urmează să
1965.

la Petrila va

încă, două blo
— F 2 și F 3 

fie predate în

La Petrila, continuă lucrările 

la celelalte blocuri. Astfel, la E 

lui Mihalache Gh. Costachebrigada

execută
dații la 

zidarii

Și
1,

turnarea betonului de fun-
cuzineți, iar la blocul E 2, 

conduși de Kinal Gh. au 

terminat parterul, trecînd ța zidi

rea etajului I.

Agitația vizuală în strînsă legătură cu producția

Caracter viu, atractiv și militant

Pentru muncă
Munca de raiitate în 

transportul feroviar este 
în centrul atenției. Pen
tru ca rezultatele să fie 
și mai bune, în urmă cu 
cîțiva ani s-n trecut la 
premierea anuală a mun
citorilor ceferiști din ra
murile mișcate, tracțiune 
și vagoane. In aceste zi
le, la unitățile de Cale 
ferată din complexul Pe
troșani s-au plătit premi
ile pentru muncă irepro
șabilă. Suma încasată de 
către muncitorii 
riști, egală cu un 
lunar, se ridică Ia 
lei.

Printre cei care

cefe- 
salariu 
438 523

ireproșabilă 
neiiciat de această pre
miere se numără • mecani
cii de locomotivă Bușoi 
Gheorghe si Rudeanu 
rraticisc, fochiștii Bara 
Ștefan și Țintea Con
stantin, impiegații de miș
care Enășescu Sabin. 
Constantinescn Teodor și 
Juga Ion, șefii de mane
vră Murăreț Dumitru si 
Vladislav Ioan, lăcătușii 
de revizie Costăchel Ghe
orghe, Dăian loan și Vîr- 
zob Vasile preoum și alți 
salariați care au depus 
o muncă de calitate.

în întrece-
socialistă.

ARON FENCEA 
ajutor maistru

Zilele trecute, în ca
drul secției filatură a Vis- 
cozei Lupeni, au fo'rt- 
confirmați evidențiații în 
întrecerea socialistă pe 
luna februarie.

Printre noii evidențiați 
se află un număr de 18 
filatori și centratori. Ast
fel, numele tovarășilor Pop

Pentru înfăptuirea angajamentelor
Brigada de instalatori sanitari de pe șantierul Lu

peni condusă de comunistul Istodor Vintilă s-a an
gajat ca în acest an să realizeze 500.0 lei economii. 
Pentru înfăptuirea acestui angajament membrii 
găzii și-au propus să se folosească de înlocuirea 
materiale de .instalații cu altele mai ieftine.

In luna care a trecut brigada de instalatori
fectuat lucrări de instalații la blocul В cu 40

■ tamente. Aici au înlocuit consolele de fontă cu con
sole de țeava neagră, confecționate de membrii bri
găzii în șantier, realizînd astfel o economie de 450 
lei la instalațiile sanitare ale blocului respectiv. Fo
losind o nouă metodă de montare 
a consolelor care e mai avantajoa
să, pe lingă faptul că productivita
tea muncii crește simțitor, lucrarea 
respectivă cîștigă și prin estetică.

VALENTIN CÎRSTOIU
instalator

bri-
unor

a e-
apar-

I. CRIȘAN 
corespondent

♦

Cu ■ prilejul dezbaterii cifrelor, 
de plan pe anul 1964, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii Uzinei de 
reparat utilaj minier Petroșani, a- 
nalizînd posibilitățile de care dis
pun s-au angajat să realizeze vo
lumul producției globale planificate 
în 11 luni și 15 zile, să depășească 
■planul producției' globale cu 2 mi
lioane lei, să îmbunătățească con
tinuu calitatea produselor, să mă
rească indicii de utilizare a agre
gatelor. iar printr-0 continuă ridi
care a productivității 
reducerea prețului 
realizeze 300 000 
care 200 000 lei 
gust.

Odată stabilite 
comitetul de
de bază din secțiile uzinei 
cut la o largă popularizare 
jinire a îndeplinirii lor 
temeinică muncă politică.

Sub îndrumarea comitetului de 
partid, comitetul sindicatului, co
lectivul de agitație pe uzină a tre
cut la realizarea de noi lozinci, 
chemări, panouri și grafice, care 
oglindesc atît sarcinile de plan cît 
și angajamentele de întrecere. Pe 
baza unui plan temeinic cuprinză
tor, comitetul de partid ■ s-a îngri
jit ca textele acestor forme ale a-

muncii 
de cost 

lei economii, 
pînă la 23

Și 
să 

din 
Au-

aceste obiective, 
partid, organizațiile 

au tre- 
și -spri- 
printr-o

gitației vizuale să 
preocupările actuale 
vului. •;

Iată <fe' pildă, 
pînă în prezent 
tației vizuale. Pe 
a expediției de

un panou mare, de circa 
care prin conținutul său, 
formă simplă dar atrăgă- 
cheamă pe muncitori în în- 

concret angaja^

oglindească 
ale colecti-

s-a realizat 
domeniul agi-

ce 
în 
peretele din fată 
materiale a fost

expus 
8 mp, 
într-o 
toare
trecere, le arată 
mentele luate atît pe întregul an 
cit și pînă la 23 August. In holul 
clădirii birourilor administrației a 
fost fixat un grafic sugestiv ce o- 
glindește realizările obținute.

Mobilizatoare sînt și panourile 
pe care an fost scrise principalele 
angajamente ale unor colective 
din secțiile uzinei. Atrage atenția, 
de pildă, angajamentul muncitori
lor și tehnicienilor din secția me
canică, 
obiectiv 
planului 
de zile
șirea productivității planificate cu 
1,5 la sută, îmbunătățirea calității 
produselor și reducerea cu 10 Ia 
sută a procentajului adrnis de re-

г. ȘUȘTAC

Aceștia și-au fixat drept 
în întrecere realizarea 
anual de producție cu 45 
înainte de termen, depă-

(Continuare In pag. 3-a)

au be-

Strungarul Paszternak Iosif de la U.R.U.M/P. este un muncitor harnic și pricepui. 
Lui i se încredințează lucrări dintre cele mai pretențioase.

IN CLIȘEU: Strungarul Paszternak Iosif efectu înd măsurători la o moletă de la
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Cum asigurați condițiile necesare îndeplinirii angajamentelor ? 
‘ N

Prin îmbunătățirea funcționării 
instalațiilor de preparare

Hotărîț să obțină în 
acest an rezultate cît mai 
însemnate pe linia înde
plinirii sarcinilor ce-i re
vin, colectivul preparației 
Lupeni și-a stabilit însem
nate angajamente de între
cere, respectiv, să recepțio
neze peste plan 30 000 to
ne de. cărbune.-, brut, să 
depășească recuperarea 
globală cu 0.5 puncte, . 
să reducă conținutul de 
cenușă din producția 
globală cu 0,2 puncte fată 
de limita admisă, să redu
că conținutul de cenușă 
din producția de cărbune 
special cu 0,2 puncte 
față de limita admisă, să 
realizeze economii la pre
țul de cost de 300 000 lei.

Realizarea acestor o- 
biective a devenit o cau
ză a întregului colectiv 
al uzinei. Conducerea 
preparației a luat o serie

de măsuri tehnico-organi- 
zatorice pentru a crea 
condiții optime în vede
rea reali2ăriT indicilor de 
plan și a angajamente
lor de întrecere..

Printre aceste măsuri 
relevăm îndeosebi pe ce
le privind asigurarea 
funcționării în condiții 
optime a uzinei pe timp 
,de iarnă. -In.
surilor luate- 
rea cu apă a 
îmbunătățit 
încălzirea 
mai bună,
rea cărbunilor de la U- 
ricani și Vulcan a de
curs mult mai operativ 
decît în trecut. La aceas- 

a
reducerea

a rebutului 
cocsificabil. 

modificărilor 
trimestrul IV

urma mă- 
alimenta- 

uzinei s-a 
substantial,

uzinei a fost 
iar descărca-

tă din urmă operație 
contribuit si 
substanțială 
de cărbune

In urma
realizate în

O stație de funieular.

♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦
♦ 
♦ V

♦
♦
♦

1964 
pom- 

s-a 
alimentarea 

s-a trecut la 
refuzului site- 

supragranula- 
sițele Zîm- 

10—11. Totoda-

1963 și trimestrul I 
s-a mărit debitul 
pelor de circulație, 
îmbunătățit 
flotației, ! 
dirijarea i 
lor 
ție 
mer 
tă s-au analizat strangu
lările ce au mai existat 
în instalațiile ce tratea
ză cărbunele mărunt' și 
s-a mărit debitul spălă
toriei peste sarcina pla
nificată de 400 tone/oră.

Conducerea tehnică a 
preparației are o preo
cupare deosebită față de 
perfecționarea tehhologiei 
și introducerea tehnicii 
noi. In acest' scop s-au

de 
la 

nr.

VICTOR ARDELEAN 
șeful preparației Lupeni

(Continuare în pag. 3-a)
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Cercetarea și documentarea tehnică - 
in sprijinul perfecționării producției

Ridicarea nivelului tehnic al 
producției necesită o activitate 
susținută în domeniul documentă
rii tehnico-științifice și cercetării 
cu scopul de a pune la dispoziția 
cadrelor tehnice cele mai eficiente 
soluții pentru rezolvarea probleme
lor curente ale producției la ni
velul tehnicii mondiale.

încă din anul 1962, serviciul 
cercetare-dOcumentare din cadrul 
C.C.V.J. editează lunar un „Bule
tin de informare tehnică" care pu
ne la dispoziția inginerilor și teh
nicienilor diverse traduceri și re
cenzii din revistele străine, pre
cum și cele mai noi realizări ob
ținute pe linia progresului tehnic 
la minele din Valea Jiului.

Pentru desfășurarea lucrărilor de 
cercetare și experimentare în con- 
dițiuni corespunzătoare cu cerin
țele actuale ale tehnicii moderne, 
în 1963 serviciul de cercetare-do- 
cumentare și serviciul tehnic din 
C.C.V.J. au elaborat programe de 
Iuctu minuțios documentate, atît 
pentru utilaje noi primite din țară 
și import, cit și pentru fiecare 
proces tehnologic nou aplicat în 
producție. Pe baza acestor pro
grame de lucru, în anul 1963 s-a 
experimentat (în continuare din a- 
nul 1962) în stratul 18, blocul VI 
Lupeni, plugul de cărbune LOble 
In combinație cu stîlpi hidraulici 
și grinzi VDU-1 S„ experimentare 
care a scos în evidență o superio
ritate vădită la ' tăiere, încărcare

Ѳ

Coițul celor certați cu N.T.S.-al

Călători grăbiți
La mina Dîlja, muncitorii care 

intră în șut merg pe jos pînă la 
locul de muncă. Dar mai sînt unii 
Cărora li se pare incomod acest 

de locomoție. Adică să mear- 
așa, apostplește, 
lucru? Asta ar

și transport in abataj cu instala
ția de plug, față de celelalte sis
teme folosite anterior. De aseme
nea, la stratul 15, blocul VI s-a 
experimentat cu rezultate bune 
combina de cărbune 1 К-52 M.

Pentru combaterea formării pra
fului de cărbune care se dezvolte 
în abataj pe timpul tăierii cu com
bina, s-a experimentat umectarea 
masivului de cărbune prin meto
da injectării apei ta strat sub pre
siune înaltă cu ajutorul instala
ției de tipul Haussher.

Programul de lucru Întocmit 
pentru experimentarea plugului de 
cărbune de tip Peisenberg șl-a gă
sit aplicabilitate in abatajul cu 
front lung pe înclinare din stra
tul 15, blocul VII Lupeni. Expe
rimentarea a Început la E. M. Lu
peni numai in 1964, deoarece in 
anul 1963 s-au executat lucrările 
pregătitoare pentru deschiderea a- 
batajului. După o perioadă scurtă 
de experimentare se apreciază că 
instalația va funcționa cu rezul
tate bune.

In scopul ușurării efortului fi
zic și măririi vitezelor de avan
sare la lucrările de deschidere și 
pregătiri — lucrări grele și cu vo
lum mare de muncă ■— s-a extins 
încărcarea mecanizată a materia
lului rezultat de la tăiere, folosin- 
du-se cu randamente sporite ma
șini încărcătoare de tip nou (Salz
gitter, EPM-2, LZK-3 P), care au 
înlocuit cu succes vechile mașini 
existente în Valea Jiului. In lu
crările miniere unde s-au folosit 
aceste noi mașini de încărcat, vi
tezele de avansare au crescut sim
țitor, iar randamentele la încăr
care au fost mult îmbunătățite.

•Pe bază de documentare din 
literatura străină de specialitate 
cit și pe baza experienței cîști- 
gate cu ocazia lucrărilor de înă- 
molire executate la E. M. 
în anul 1963 s-a elaborat 
mentația tehnică necesară 
rii focului din zăcămînt de

1’6—17 V, stratul 
prin metoda înă- 
metodă s-a impus 

încercări nereu-

ții apreciabile la toate minele din 
bazin. In schimb problema înlocui
torilor cherestelei folosită la podi- 
rea abatajelor a rămas deschisă. 
In scopul experimentării înlocuirii 
cherestelei la podirea abatajelor 
cu împletituri metalice, in anul 
1963 s-a elaborat un program bine 
documentat care indică soluția teh
nică in ceea ce privește dirijarea 
coperișului In abatajele cu tavan 
artificial. Programul urmează să 
fie aplicat la E. M. Lupeni la a- 
batajul cu front lung pe orizon
tală nr. 4 V, stratul 3, blocul IV, 
imediat ce se va primi întreaga 
cantitate de împletituri de strmă.

Dirijarea coperișului In condi
țiile unei mecanizări complexe in 
abataje, cit și modul de susținere 
în general, necesită stabilirea ști
ințifică a unor parametri 
necunoscut! încă plnă in 
In anul 1964 personalul 
ingineresc din C.C.V.J.,

care vin, exploatărilor 
miniere le revin sarcini 
In vederea creșterii pro- 
și a productivității muncii, 
sarcini vor trebui realizate 

procesului
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IN FOTO: CIteva din piesele scheletului metalic al turnului 
noului put de extracție Aninoasa sud, executat la U.R.U.M.P., înainte 
do a fi expediat la destinație.
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Schimbarea cablurilor miniere 
extracție

pînă la frontul 
fi prea de tot ! 
în urmă cu o 
loan și Florin 
Căpuci Vașile

fel 
g« 
de

Așa se face că 
lună lăcătușii Ianc 
Aurel, vagonetarul
și artificierul Bodescu Gheorghe 
au hotărit să se îmbarce în tre- 
fiul de vagonete goale care toc
mai intra în galeria principală de 
transport. Dar să nu credeți cumva 
că oamenii noștri 
navi sau accidentați. 
Erau cu toții teferi,
Stare de grăbiți. Vroiau să ajun
gă repede și comod în mină și 
prin urmar* au transformat gar
nitura de vagonete goale 
rapid.

La cîrma acestui tren 
ditătii se afla mecanicul
Vasile. Frînar, cel însărcinat 
supravegherea trenului 
ieru Florea. Dar, trenul lor rapid 
a călătorit eu iuțeală peste preve- 

toți 
înso- 

artifi- 
sanc-

erau bol- 
Nicidecum. 

dar nevoie

în... tren

al como-
Brîncuș

cu
Cimpo-

derile N.T.S. ducîndu-i pe 
șase împricinați — lăcătuși, 
țitor, mecanic, vagonetar și 
cier — In fața registrului de
țiuni. La numărul curent 65 a fost 
înscris artificierul Bodescu Gheor- 
ghe, om cu stagiu îndelungat in 
minerit. In dreptul lui a fost scris 
„mustrare". Semn că 
nu prea l-a mustrat... 
tunel cind călătorea 
In dreptul Celorlalți
biți scrie „observație". N-au... ob
servat că este interzis să călăto
rești în vagonetele destinate trans
portului de materiale, piatră, ci
ment și nu pentru oameni așa cum 
greșit au procedat eroii noștri.

pe artificier 
conștiința a- 

clandestin. 
călători gră-

FR. VETRO

Lupeni 
docu- 

lichidă- 
la aba-

evoluției 
actualelor 

Elaborarea 
a început

tajul cameră nr.
3 mina Petrila, 
molirii. Această 
în urma multor
șite cu metodele clasice de lucru 
la unele dintre focuri. In anul 
1963 s-au executat lucrările mi
niere pregătitoare, iar în prezent 
se execută găurile de sondă care 1 
vor servi pentru injectarea nămo
lului în zona focului.

Susținerea metalică în abatajele 
Văii Jiului s-a răspîndit în propor-

de bază, 
prezent, 
tehnico* 
în cola

borare eu cadrele tehnice de la 
unitățile miniere, va stabili ta 
mod științific valoarea presiunii 
pentru fiecare strat și cîmp minier 
din Valea Jiului. Aceste date vor 
sta la baza proiectării elementelor 
de susținere și stabilirea celei 
mai potrivite monografii de arma
re în abataje.

In anii 
noastre 
sporite 
ducției 
Aceste
pe seama mecanizării 
de producție. .Cu mecanizarea ac
tuală care nu a cuprins încă toate 
operațiunile grele de lucru cit și 
cu metodele actuale de exploatare, 
nivelul indicatorilor cerut ta pla
nul de perspectivă"йіі va putea fi 
atins. Se impune deci o documen
tare științifică asupra 
mecanizării și asupra 
metode de exploatare, 
unui astfel de studiu
încă din anul 1963, cind s-a în
tocmit prima parte a „Studiului 
critic asupța metodelor de exploa
tare din stratul 3". In anul 1964 
studiu] se extinde și asupra me
todelor de exploatare din restul 
stratelor din Valea Jiului, urmînd 
ca, cu îmbunătățirile de pe parcurs, 
să devină un adevărat program de 
perfecționare a procesului de pro
ducție, în scopul atingerii unor 
indici tehnico-economici superiori.

ing. C. DASCĂLU 
M. CIURDAR1U

C.CV.J.

După ce unui cablu de extracție 
s-a expirat termenul de funcțio

nare, sau în arma verificărilor s-a 
constatat că au apărut avarii ne- 
admise pentru o funcționare în 
continuare, se iau măsuri organiza
torice pentru schimbarea lui.

Operația de schimbare a unui 
cablu, adică de scoatere a celui 
vechi și de montare a celui nou, 
este destul de pretențioasă și di
ficilă în special la instalațiile de 
extracție cu roată de fricțiune (roa
tă motoare). La instalațiile de ex
tracție cu roată de- fricțiune, cum 
sînt cele de la exploatările minie
re Petrlla, Aninoasa, greutatea 
unui cablu depășește 8 000 kg. Ma
nipularea acestei greutăți ta puț 
Cere pricepere și mare răspunde
re. Operațiile de schimbare a unui 
cablu trebuie să fie făcuta în 
timp cit mai scurt spre a înlă
tura oprirea transportului pe pu
țul respectiv.

Operațiile de montare a noului 
cablu se efectuiază în zilele ne
lucrătoare si numâi în cazuri ex
cepționale se efectuiază în zile 
lucrătoare.

Principiul propriu zis de schim
bare a unui cablu este același atît 
la instalațiile de extracție cu tam
bur; cilindrici cit și la cele cu 
roți motoare. La cele cu tamburi 
cilindrici operațiile sînt mai Sitn-

7-1 _ _ .

І
pie și mai ușoare, pe cînd ia 
cele cu roată motor sînt mai сои-

La instala-
un

cablu, pe cînd la cele cu 
cilindrici sînt două Cab
la roata motoare — la 
adîncime de extracție

a-

cu 
la

*

Eficienta economică a măririi vitezei 
de înaintare în galerii (I)

înaintare la 
miniere ori- 
indicator ca-

Mărirea vitezei de 
executarea lucrărilor 
zpntale constituie un 
litativ important al activității teh-
nico-economice in procesul de 
construcție a minelor. Importanța 
creșterii vitezei de înaintare ' se 
exprimă prin două rezultate fina
le : reducerea duratei de deschi
dere a minei; reducerea costului 
construcțiilor.

In cele ce urmează se va arăta 
efectul economic Ce se obține ca 
urmare a măririi vitezei de înain
tare în cazul galeriilor, luînd o ga
lerie cu secțiunea de săpare de 
7,4 m.p. și susținută în metal. In 
acest scop vom determina diferitele 
cheltuieli care compun prețul de 
cost al unei galerii : cheltuieli di
recte și cheltuieli indirecte.

a) Cheltuieli directe
In conformitate cu actuala me

todologie de calcul, cheltuielile 
directe pentru un metru galerie, 
de profilul indicat mai sus, se 
compun din următoarele elemente : 
Materiale — 1268 lei/m., manope
ră — 434 lei/m., energie — 115 
lei/m, la care se adaugă urmă
toarele sporuri: 19 iei/m. la ma
teriale *’■ 188 lei/m. ia manoperă.

în total 2024 lei/m. Cu contribuții 
asupra salariilor, de 187 lei/m, 
suma totalului de cheltuieli directe 
se ridică la 2 211 Iel/m. de galerie.

b). Cheltuieli indirecte
Aceste cheltuieli slut fixate prlti 

normative, iar pentru cazul dat le 
luăm de 135 lei/m.c-, compunîn- 
du-se din : cota de costuri comu
ne 80 lei/m.c. ; cota suplimentară 
25 lei/m.c.,- cheltuieli cu întreține
rea și funcționarea utilajului 30

lei/m.c. La 
de 7,4 m.p., 
tuieli indirecte. Cotnparînd chel
tuielile directe și indirecte, rezultă 
că ponderea cheltuiei’îor indirecte 
în totalul cheltuielilor pentru exe
cutarea unui metru de lucrare 
este de 31 la sută (9° 3210).

In tabelul 1 arăCăm variația 
cheiluielilor Indirecte în funcție 
de creșterea vitezei^ de înaintare 
lunare (prețul aim® 3210 lei).

un profil de săpare 
rezultă 999 lei/m chel-

Denumirea indicatorilor
Viteze de înaintare m/lună

50 100 150 200 250

Costul după deviz, lei 160 500 321 000 481 500 624 000 802 500
Suma cheltuielilor indirecte

lei 49 950 56 780 58 600 64 100 71 300
Cheltuieli indirecte la 1 m.

de galerie lei 999 567 390 320 285
Cheltuieli indirecte la 1 m.

galerie în procente 100,0 57 39 32 29

Din tabelul 1 rezultă că deși 150, 200 $1 250 ta.
cheltuielile indirecte cresc în va
loare absolută odată cu creșterea 
vitezei de înaintare, raportate ia 
1 m. galerie, ele 
sibii, CU : 43 la
68 la sută și 71 
unor viteze de

scad în mod sen- 
sută. 61 la sulă, 
la sută, în cazul 
înaitare de 100.

(In pagina tehnică viitoare vom 
continua studiul cu descrierea mo
dului cum variază prețul de cost 
în raport cu sporirea vitezelor de 
avansare la săparea galeriilor).

Ing. ALRU BUJOR
E.D.M.N.

fixatea cablurilor 
ale turnului de 

intermediul unor 
se crea posibili-

plicate și mai grele, 
tiile cu roată motoare există 
singur 
tuburi 
Iul de 
ceeaȘi
are lungimea aproape identică 
lungimea celor două cabluri de 
instalația cu tamburi. La roata mo
toare se necesită 
In două puncte 
extracție, prin 
cleme, pentru a
tatea dezlegării cablului vechi de 
colivie. Jugurile care se fixezi 
în ghidajele puțului împiedică tb»- 
răsucirea cablului în timpul le
gării lui de colivia de jos.

La exploatările miniere dio Va
lea Jiului s-a cîștîgsrt o bogată 
experiență în ce privașie schim
barea cablurilor de extracție. 4Așa 
de pildă, pentru schimbarea cab
lului la instalația de extractiv ca 
roată motoare, Instalată pe sol, 
de la E. M. Aninoasa în trecut 
necesita un timp de 24 ore și se 
prestau un număr de 33 posturi. 
In prezent timpul a fost redus la 
12 ore, iar posturile prestate la 
18.

După montarea cablurilor 
instalația de extracție 
funcționeze cel puțin 
transport de materiale 
mereu creseîndă, timp
ele pot servi la transportul peroo- 
nalului.

ing. ANDREI IANÂ$ 
asistent I.M.P.

noi. 
trebuie să 
3 ore la 
cu sarcina 
după cure

©
Din mineritul țârilor prietene

Se îmbunătățesc con dițiile 
. de muncă ale minerilor

In regiunea Dadun, cel mai 
vechi centru carbonifer al Chinei, 
care se întinde pe o suprafață de 
2 000 km pătrați, viața minerilor 
a cunoscut în anii de după elibe
rare o mare schimbare.

înainte de eliberare toate lucră
rile se e'ectuau aici prin muncă 
manuală, iar din cauza condițiilor 
neigienice in care lucrau 90 la 
sută dintre mineri erau bolnavi.

Astăzi, ca rezultat al îmbunătă
țirii condițiilor de muncă, silicoza, 
care altădată făcea ravagii tn rîn- 
dul minerilor, a fost aproape în
lăturată. Galeriile sînt înzestrate 
cu sisteme de ventilație care asi
gură patru metri cubi de aer cu
tat pe minut. Temperatura In mi
ne M menține In mod constant 
la 20 grade. Folosirea jeturilor de 
apă a redus cantitatea de praf de 
cărbune din aer. Galeriile sînt în
zestrate cu băi pentru muncitori șt 
cu instalații care înlocuiesc razele 
solare.



•MAGUL RO$U 3

Frio intaWfeii 
Moliilor de

(Urmat* din pag. I-a)
— _

executat' in ultimul timp mai mul
te lucrări dintre care amintim 
montarea unei centrifuge cu ax 
orizontal oscilant pentru reduce
rea umidității mixtelor. Sînt în 
cuts lucrările pentru modificarea 
silozului F 9, în vederea măririi 
capacității de insilozare pentru 

Siam cocsificabil, pentru montarea 
unui al doilea suflant la flotație, 
pentru asigurarea funcționării con
tinue și altele. La îmbunătățirea 
funcționării uzinei o contribuție 
mare au adus și inovatorii. Pen
tru rezultatele obținute în mișcarea 
de inovații, preparația Lupeni este 
clasată pe loctif- I pe M.M.E.E. pe 
anul 1963.

Rod al măsurilor luate și al stră
daniei colectivului de muncitori, 
ingineri și tehnicieni al uzinei, am 
reușit să facem față cu cinste 
sarcinilor ce ne revin, asigurînd 
buna funcționare a instalațiilor 
de preparare. In lunile ianuarie 
și februarie colectivul nostru a ob
ținut o seamă de succese. Astfel 
planul de producție netă (prepa
rată) a fost realizat în proporție de 
101,9 Ia sută, planul la cărbune 
cocsificabil în proporție de 100,1 
la sută, conținutul de cenușă al 
Cărbunelui cocsificabil a fost re- 

jdus cu 0,2 puncte față de normă. 
'Randamentul preparării planificat 

la Ol ,5 la sută, a fost depășit cu 
1,4 puncte, ceea ce denotă o func
ționare bună, fără pierderi a Ins
talațiilor de preparare.

Colectivul de muncitori ingiP 
neri și tehnicieni de la preparația 
Lupeni va depune toate eforturile 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan șl a angajamentelor luate în 
cinstea celei de a XX-a aniversări 
a eliberării patriei.

-O-----

Standuri de cărți 
în uzină

. Comisia culturală din cadrul co
mitetului sindicatului împreună cu 

- Librăria noastră din localitate a 
organizat la preparația Lupeni. în 
Cinstea Zilei internaționale a fe
meii, un stand de cărți CU vînzare.

A fost o adevărată întrecere 
între salariați care să cumpere 
cele mai multe cărți. Mirth Cata
lina, difuzoarea voluntară, nu maî 
prididea eu lucrul. In mai puțin 
de o oră de la deschiderea stan
dului nu mai avea nici o carte 
nevîndută. La cererea salariaților 
4-a organizat un nou stand cu ca
re ocazie s-au vîndut cărți în va
loare de peste 3 300 lei. Valoarea 
totală a cărților vîndute în cele 
două standuri s-a ridicat la 6 000 
lei.

FLOREA TIGOIANU
lăcătuș

Caracter viu, atractiv si militant
(Urmare din pag. I-a)

buturi. Pe o pancartă din lecția 
construcții metalice citim următo
rul text: „Prin valorificarea rațio
nală a materialelor, din 60 tone 
metale economisite realizăm pro
duse în valoare de 400 000 lei”. 
Pe alie pancarte din secția turnă
torie se pot citi texte care îndeam
nă pe muncitori la realizarea de 
economii. Iată conținutul unei a- 
semenea chemări; „Tovarăși 1 Prin 
respectarea angajamentului de a 
reduce cu 28 la sută procentajul 

de rebuturi la piesele de oțel vom 
obține economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 220 000 
lei anual”. In imediata apropiere 
a acestei lozinci a fost fixată o 
altă pancartă mobilizatoare care 
arată că prin reducerea consumu
lui de energie electrică Cu 100 
kWli/tonâ se pot obiine anual pes
te 120 000 lei economii.

Cu aceeași forță educativă și 
mobilizatoare sînt popularizați cu 
ajutorul agitației vizuale eviden
tial și fruntașii în întrecerea so
cialistă. La panourile de onoare 
ale secțiilor mecanică, turnătorie, 
reparații mecanice sînt populari
zați frezorul Pitic Leon, strungarul 
Svoboda Adalbert, forjorul Sereș 
Gheorghe, lăcătușii Tefleș Gheor- 
ghe, Farkas Petru, formatorul Inel 
Romulus, topitofu] Panța loan și 
alți muncitori de frunte ai uzinei.

La gazeta de perete a uzinei

apar periodic ediții și articole ful
ger. Cu ocazia zilei de 1 martie, 
au lost afișate .pnărțlșoure" pen
tru salar iațiî uzinei. Muncitorilor 
de la turnătorie, colectivul de re
dacție al gazetei le-a adresat ur
mătoarele versuri:

Elanul muncii voastre
La toți ni-e cunoscut
Dar, vă rugăm pe cit Se poate 

Reduce-ți din rebut.
Asemenea versuri au fost adre

sate șl strungarilor Mogoșan Ni- 
colae și Haring Francisc. cate o- 
bișnuiesc să lipsească netnotivat 
de la serviciu, făcînd astfel greu
tăți în muncă colectivului. Iată 
versurile adresate ;

De nu vă e cu supărare
V-aș pune o-ntrebare :
Departe-i ziua aceea cînd
Vă vom vedea cu noi la rînd ?
Printr-o caricatură mare au fost 

satirizați Biro Ludovic, Brîndău 
loan. Kiss Carol și Szakacs Carol 
care au dormit în schimbul de 
noapte neglijînd sarcinile de pro
ducție.

Acest început bun trebuie con
tinuat cu perseverentă atît de că
tre comitetul de partid al uzinei 
cit și de fiecare organizație de 
bază. In unele secții agitația vi
zuală ar trebui mai strîns legată 
de preocupările muncitorilor. Efec
tul agitației vizuale depinde de le
gătura ei cu producția, cu caracte
rul ei viu, atractiv și militant.

tancu Aurel și Condoiu Constantin se numără printre cei mai buni 
muncitori de la atelierul mecanic al minei Anlnoasa. El s-au specia
lizat In lucrări de reparații de crațere.

IN CLIȘEU: Cei doi muncitori Iucrind Ia schimbarea rulmenților 
de la u«i angrenaj de crațer.

-----------------------  '   - .... WAW-— =S1LL-Air ■'  - • ------------------------

Notă: MAI SÎNT Șl USCĂTURI...
La sectorul III al minei Lonea, 

marea majoritate a muncitorilor se 
prezintă la timp și mereu la lucru. 
Dar mai sînt și... uscăturile din pă
dure. Unii care nu prea se împacă 
cu disciplina muncii, lipsesc nemo
tivat de la lucru și produc greu
tăți în desfășurarea procesului de 
producție. Este adevărat că sînt 
puțini. Numai cîțiva și am vrea 
să-i amintim.

Pe electricianul Olaru Zaharia 
sticluța — bat-o vina I — nu-1 
lasă să vină zilnic la șut. Și apoi 
să-i vezi statura atletică clătinîn- 
du-se după ce intră în contact, cu 
licoarea aducătoare de... nemoti
vate. Anul trecut a lipsit de trei 
ori nemotivat. Cine-i vinovat de 
toate astea ? Nevasta I Deci trebuie 
bătută. Așa hotărăște Zaharia cînd 
alcoolul îi fură mințile. A doua Zi, 
la mină este așteptat, dar Zaharia 
nu apare. Stă acasă, pentru refa
cere.

Pentru Blag Dumitru, electrician 
și el, cei din jur sînt toți niște 
nepricepuți, iar el este un băiat... 
deștept. Așa dar Dumitru are pă
reri bune despre persoana sa. Dar 
să-i vezi persoana îmbrăcată în 
haine strimte, iar părul tuns sis- 
MNL .ЛРШЫ de w zici Că ă apă
rat de pe alte târtffluTi. Așa îl pla

ce Iui Blag al nostru; să se dis
tingă prin ceva de cei cu sare 
muncește. Anul trecut a „păcălit" 
maistrul cu trei nemotivate. In a- 
cest an iar l-a „păcălit" — zice 
Blag, cu cîte una. Cînd este tras 
la răspundere pentru lipsa de la 
lucru răspunde foarte senin:

— Ei și, o nemotivată. Lasă-me 
dom'le în pace !

Aproximativ tot așa reacționea
ză și atunci Cînd primește o dis
poziție : o comentează și chiar 
refuză.

De ai face un clasament al ce
lor meșteri în nemotivate, pe loc 
de frunte s-ar afla cu siguranță 
și mecanicul de locomotiva Lupa 
Petru. Anul trecut a absentat de 
șapte ori nemotivat de la serviciu. 
Nici în acest an nu s-a lăsat mai 
prejos. Deja a lipsit odată nemo
tivat. Asta s-a întîmplat în ziua 
de 11 ianuarie. Locomotiva L.A.M.-4 
de ia blocul V orizontul 722 stă
tea părăsită. Mecanicul ei se afla 
departe de mină...

Cimpu Nicolae este un băiat ti
nerel, angajat de curînd ca mun
citor. Cînd a fost primit la lucru 
a promis că va fi cel maî cuminte. 
Dar nu s-a ținut de cuvînt. Numai 
în februarie a „realizat" deja trei 
heffiotivat®. Sau un alt câz. In ziua

de 25 ianuarie, în schimbul III, din 
abatajul frontal de la blocul III, 
14 OatUeni au trimis la ziuă 105 
tone de cărbune. Producția putea 
fi și mai mate dar a lipsit Unul 
dintre ortaci : vagonetarul Molnar 
Gheorghe.

Și acum, despre unul care „vî- 
nează" nemotivate; este minerul 
Hordilă Constantin, pasionat și pri
ceput vînător. Dar pe lingă iepuri, 
vulpi și alte sălbăticiuni măi „îm
pușcă" și cîte o nemotivată: Are 
omul experiență. Anul trecut a 
făcut alte patru nemotivate. Cînd 
din primă i-a fost tăiată o sumă 
bunicică l-a cam usturat la... tol
bă. După faptă și răsplată.

Lârke Mihal, Căldărar Gheor
ghe, Danciu Aurei, Enăcache Con
stantin sînt nume de începători 
in ale lipsitului nemotivat. In pri
mele două luni din acest an au 
lipsit cîte o dată neinotivat. Ulti
mul este mai „harnic", a realizat 
deja două.

Oare n-at fi bine ca cei amintiți 
mal sus să-și vadă în mod cinstit 
de lucru; să nu mai facă zile fripte 
ortacilor lor, sec torului ? Mult ar 
putea să facă în această direcție 
sindicatul și organizația de UT.M, 
opinia colectivului din sector.

F. CRISTIAN

Иііи ie reparat utilai niiiet Реііциі I 
organizează în ziua de 23 aprilie 1964 

Ий (0Ш PEHTBU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI: |
— 1 post maistru construcții metalice |
— 2 posturi maistru mecanic

Cererile de înscriere însoțite de celelalte acte se 
vor depune la secretariatul uzinei ptnă la 10 aprilie 
1964. Actele ce trebuie depuse precum ți celelalte condi
ții ce se cer concurenților sînt afișate la sediul uzinei.

ANUNȚ
llelieriil de zwă L f. L I

ANGAJEAZĂ IMEDIAT
—- 2 lăcătuși de reparafie a vagoanelor
— 2 lăcătuși de reparație utilaje
— 1 sculler (reparafie scule)
— 1 turnător
Condițiile de saiariîaro sînt în conformitate cu 

prevederile indicatorului tarifar în vigoare.
Cererile de angajare se vor depune la sediul Ate

lierului de zonă C. F. R. Petroșani.

I. R. „Combustibilul"
— DEPOZITUL PETROȘANI —

Anunță posesorii de tichete de combustibil că distribuie leisure pe 
taloanele 1 șî 2 pe anul 1964. Posesorii de tichete sînt anunțați să 
vină să-fi ridice cotele de combustibil.

In aleolia vinarilor si înlui wliii
In baza ordinului hr. 20 200 din 1963 al A.G.V.P.S., viza per

miselor de vînătoare pe anul 1964 se efectuează între 1 ianuarie 
““ 15 martie curent, dată după care nu se va mai acorda nid o 
viză.

Comitetul filialei A.G.V.P.S, Petroșani anunță pe toți membrii 
vînători ai filialei Petroșani și ai subfilialei Hațeg să se prezinte 
la biroul filialei din Petroșani cu permisele la viză în termenele i 
arătate mai sus. Cu ocazia vizei permiselor, membrii vînători vor i 
achita în întregime cotizația pentru anul curent, restanțele și alte 
datorii față de filială.

Viza permiselor de pescuit se efectuează între 1 ianuarie — 
31 martie 1964, dată după care nu se vor mai acorda vize. Odată 
CU viza permiselor, pescarii sportivi vor achita în întregime co
tizația pe anul curent și alte datorii fața de filiala.

12 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului. 8,30 Valsuri de estradă, 
9,00 Interpret! de operetă din țări 
socialiste, 10,15 Emisiune literară,
10.30 Cîntece și jocuri populare, 
11,00 Potpuriuri și uverturi de mu
zică ușoară, 11,30 Selecțiuni din 
operete, 12,15 Lecția de limba en
gleza. Ciclul I (reluarea emisiunii 
din 11 martie), 12,30 Din viața de 
concert a Capitalei. 13,10 Melodii 
populare cerute de ascultători.
14.10 Muzică din opere, 14.30 Prie
tena noastră cartea, 15,00 Piese de 
estradă, 16,10 Muzică ușoară romi- 
neaScă, 17,35 Antologie poetică 
(X) Poeți ai Africii. Prezintă Gellu 
Naum, 18,00 Seară pentru tineret.
19.30 Universitatea tehnică -adio
20.10 Muzică populara interpretata 
de Maria Lătărețu, 20,40 Lecția de 
limba franceză. Ciclul I, 21,15 Mu

zică de dans. PROGRAMUL II. 
8,30 sumarul presei centrale, 9,03 
Melodii populare, 9,30 Vreau să 
știu (reluarea emisiunii din 9 mar
tie), 10,00 Piese de estradă, 11,15 
Lecția de limbă rusă. Ciclul 11 (re
luarea emisiunii din 11 martie), 
12,00 Muzică populară. 13,40 Frag
mente din opera „Favorita" de 
Donizetti. 14,30 Soliști $1 orchestre 
de muzică populară, 15,05 Selec- 
tiuni din operete, 15,30 Muzică u- 
șoară tomînească, 18,00 Operata 
„Farmecul unui vals" de Oscar 
Straus (montaj muzical-literar), 
19,05 Din folclorul muzical al pb- 
poarelor, 19,30 Cîntă formația de 
muzică ușoară condusă de lancy 
Karossy, 19,50 Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice a 
RadiOteleViziunii.
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Convorbirile dintre delegațiile de partid 
și guvernamentale ale R. P. Ungare 

și R. P. Bulgaria
BUDAPESTA 10 (Agerpres).
In după-amiaza zilei de 9 mar

tie, anunță MTI, la Budapesta au 
început convorbirile între delega
țiile de partid si guvernamentale 
ale R. P. Ungare și R. P. Bulgaria.

Delegația ungară la convorbiri 
este condusă de Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar, iar

delegația bulgară de către Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Bulgaria.

La 10 martie, oaspeții 
vizitat uzina de aparate 
lecomunicații „Nikos 
din Budapesta.

După vizitarea uzinei
un miting la care J. Kadar și 
Jivkov au rostit cuvîntări.

bulgari au 
pentru te- 
Beloianis"

a avut loc 
T.

©

In dezbaterea Comitetului Special al O. N. U.

Situația din Rhodesia de sud
NEW YORK 10 (Agerpres).
In Comitetul Special al O.N.U. 

pentru examinarea problemei apli
cării Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale, continuă dezba
terile pe marginea 
Rhodesia de sud.

La ședința din 9

situației din
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Situația din Cipru continuă 
să rămînă încordată

La Nicosia continuă ciocnirile violente 
între cele două comunități

Presse relatează 
forțelor de po- 
Cipru continuă 

împreună cu re
al secreta-

«

de

Іо-

reprezen- 
Tangani-

tetului au luat cuvîntul 
tanții U.R.S.S., Indiei și 
kăi.

In cuvîntul său, reprezentantul 
U.R.S.S., N. T. Fedorenko, a sub
liniat că situația din Rhodesia de 
sud s-a agravat în așa măsură în
cît de examinarea ei trebuie să 
ocupe fără întîrziere Consiliul 
Securitate.

I

se 
de

martie a comi-
-—------------- ©

Explodarea unei rachete nueleare „Atlas“ 
în depozitul său

NEW YORK 10 (Agerpres).
Agenția Associated Press anun

ță că la Roswell, New Mexico, й 
rachetă nucleară „Atlas" a explo
dat în depozitul său subteran care 
a fost complet distrus. Nu sînt vic
time. Agenția menționează că ra
cheta nu avea focos nuclear.

Aceasta este cea de-a doua 
chetă Atlas care explodează în a- 
celeași condiții în decurs de o 
lună.

Rachetele Atlas, adaugă France 
Presse, sînt cele mai puternice a- 
flate în arsenalul armatei ameri
cane.

ra-

AMMAN. Regele Hussein al Ior
daniei a sosit marți la Cairo. In 
timpul scurtei sale vizite pe care 
o va întreprinde în R.A.U., regele 
Hussein va avea întrevederi cu 
președintele Nasser.

MOSCOVA. Ministrul de exter
ne al Tunisiei Mongi Slim, care se 
află într-o vizită la 
vut la 10 martie o 
ministrul de externe 
drei' Gromîko.

ALGER. Congresul FLN va avea 
loc în cea de-a treia săptămînă a 
lunii aprilie a anunțat Hadj Ben 
Alia, membru al Biroului Politic al 
Frontului de eliberare națională al

Moscova a a- 
convorbire cu 
al U.R.S.S. An-

Algeriei și președinte al Adunării 
Naționale Constituante.

SANTO DOMINGO. Șoferii de la 
transporturile în comun din Repu
blica Dominicană se află în grevă 
de patru zile, în semn de protest 
împotriva scumpirii prețului car
buranților. Greva a paralizat circu
lația în principalele orașe domi
nicane.

BRUXELLES. Luni a încetat din 
viață al treilea soldat din grupul 
celor 10 soldați belgieni Intoxicați 
cu gaze în timpul unui accident 
care a avut loc pe poligonul Be- 
verlo, cu o săptămînă în urmă în 
timpul unor exerciții.

- — SZASaSZASg-

NICOSIA 10 (Agerpres).
Agenția France 

că comandamentul 
liție britanice din 
să depună eforturi
prezentantul personal 
rului general al O.N.U., generalul 
locotenent P. S. Gyani, pentru a de
termina pe ciprioții greci și turci 
să înceapă tratative pentru înceta
rea definitivă a focului. Această 
sarcină, menționează France Presse, 
întîmpină însă o serie de dificul
tăți. Conducătorii comunității ci- 
prioților greci refuză orice discu
ție cu ciprioții turci atîta timp cît

aceștia se împotrivesc hotărîrii 
a depune armele ce le dețin.

Atmosfera este confuză și în 
calitatea Malia unde continuă
schimbul sporadic de focuri. La 
Nicosia, începînd de luni diminea
ța au fost închise toate magazi
nele aflate în apropierea liniei 
demarcație ce separă cartierele 
prioților greci de cele turce.

Din Kyrenia, corespondentul 
genției France Presse anunță 
poliția ciprioților greci a fost
torizată să percheziționeze locuin
țele ciprioților turci și să patru
leze în localitate, excortată de 
trupe britanice.

de 
ci-

a-
că

au-

Apelul adresat de U Thant președintelui 
Makarios

decît să ducă la noi consecințe 
din ce în ce mai grave și mai de
plorabile.

In mod special, declară secre
tarul general al O.N.U., mă simt 
dator să reînnoiesc apelul meu 
precedent adresat guvernului și 
poporului Ciprului să dea dovadă 
de moderație și de înțelegere. Da
că este adevărat că sarcina menți
nerii ordinei în insulă revine gu
vernului cipriot, conducătorii ce
lor două comunități nu poartă o 
mai mică răspundere în ce privește: 
încetarea ostilităților dintre cele 
două comunități și instaurarea u- 
nei atmosfere de pace și liniște 
care să poată duce la soluționarea 
problemei cipriote în interesul 
turor locuitorilor insulei.

NEW YORK 10 (Agerpres).
Ca urmare a înrăutățirii situa

ției din Cipru, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a adresat, pre
ședintelui Makarios, precum și mi
niștrilor afacerilor externe ai Gre
ciei și Turciei, un apel în care își 
exprimă profunda neliniște în le
gătură cu noile ciocniri care au a- 
vut loc în ultimele zile în Cipru.

Reamintind din nou apelul 
din 15 februarie prin care se 
rea tuturor părților interesate 
se abțină de la orice act de
tură să agraveze situația din Cipru, 
U Thant insistă din nou să se de
pună toate eforturile pentru înce
tarea violențelor și vărsării de 
singe care, departe de a facilita 
o soluționare a problemei, nu pot

său 
ce- 
să 

na-

10 (A-
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II doilea longres al tlnerMi din dmerka latină

SANTIAGO DE CHILE 
gerpres).

La Santiago de Chile au înce
put lucrările celui de-al doilea 
Congres al tineretului din Ameri
ca Latină, la care participă 300 de 
delegați din țările continentului a- 
merican, precum și un mare nu
măr de invitați.

Deschizînd Congresul, Oscar 
Nunez, președintele Centralei uni
ce a oamenilor muncii din Chile a 
transmis participanților salutul po
porului chilian. El a 
tineretul este chemat 
rol important în lupta

subliniat că 
să joace un 
antiimperia-

Rezultatul primului tur de scrutin al alegerilor 
cantonale din Franța

Ministerul de Interne al Franței 
a dat publicității luni seara datele 
generale privind primul tur de 
scrutin al alegerilor cantonale.

Partidul Comunist Francez a ob
ținut 1 464 750 de voturi, (21,70 la 
sută). Partidul independent împre- 

unele grupări de dreapta 
voturi (19 la sută), 
voturi (16,64 la 

de guvernămînt --

SFIO 
sută),
UNR 
inde- 

la

diferențe — sînt cantoane urbane 
cu o populație de , 200 de ori mai 
mare decît a unui canton rural — 
iar pe de altă parte scrutinului ma
joritar în două tururi. 
Comunist a propus înainte 
geri un proiect de lege 
căruia cantoanele să fie 
pe sectoare electorale, cu 
pe scrutin de listă, cu
tur și cu repartizarea locurilor în

Partidul 
de ale- 
potrivit 
grupate 
alegeri

un singur

tu-

listă a popoarelor pentru elibera
rea lor. i

In prima ședință a Congresului 
au luat cuvîntul reprezentanții 
Cubei, Republicii Panama, Braziliei 
și Venezuejei.

ună cu
1 282 829
1 124 439
Partidul
— împreună cu republicanii 
pendenți 1 096 223 voturi (16,24 
sută), Partidul radical împreună cu 
alte grupări 990 057 (14,60 la sută), 
MRP 639 213 ( 9,45 la sută), Parti
dul socialist 
la sută).

Rezultatul 
că Partidul 
mine primul
tul de duminică a arătat

юэоооооооооооооѳѳоооооооооѳооѳоѳооск

COMENTARIU
unificat 160 514 (2,37 ooooooo<x.eeeooooooooooooooooooeooooe

alegerilor dovedește 
Comunist Francez ră- 
partid al Franței. Vo- 

o dată
mai mult că în .tară există o largă 
majoritate de stînga. Cu toate că 
PCF a obținut cele mai multe vo
turi în primul tur de scrutin . lui 
i-au revenit numai 39 de mandate 
de consilieri generali (cu 14 mai 
mult decît în 1958), în timp ce 
partidul radical (990 057 voturi) a 
obținut 279 de locuri. Această si
tuație se datorește pe de o parte 
faptului că între numărul popu
lației cantoanelor există serioase

raport cu voturile obținute de fie
care listă. Acest proiect de lege 
nu a fost însă aprobat.

Dacă se face totalul voturilor 
obținute duminică de diferite parti
de de stînga, se constată că 4 379 072 
au [ost date stîngii (64,80 la sută), 
in timp ce celelalte partide au ob
ținui doar 2 379 042 voturi. adică 
35,20 la sută.

In momentul de fală există po
sibilități ca partidele de stînga să 
obțină noi succese în cel de-al 
doilea tur de scrutin care va a- 
vea loc duminica viitoare. Primele 
acorduri între partidele de opozi-

tie au și fost încheiate. Iri depar
tamentul Nord, federația partidu
lui socialist SFIO și-a retras can- 
didatii în șapte cantoane, unde co
muniștii se află în frunte la balo
taj, iar comuniștii și-au retras can- 
didații în 12 cantoane, unde socia
liștii sînt în frunte. In departa
mentul Nievre, reprezentanții PCF, 
SFIO și ai partidului radical au 
încheiat un acord pentru a renun
ța reciproc la candidaturi în can
toanele unde unul din reprezentan
ții acestor partide se află în frunte. 
Ele au căzut de acord să prezinte 
un program unitar împotriva UNR 
și a politicii sale, pentru o politică 
de progres social, libertaie și pace, 
pentru o adevărată democrație și 
apărarea școlii laice.

Ziarul „l/Humanite”, comentînd 
primul tiu de scrutin al alegerilor 
cantonale, arată că „acestea s-au 
caracterizat prin consolidarea po
zițiilor PCF. care, după datele ofi
ciale, este în fruntea tuturor parti
delor. Alegătorii, scrie ziarul ma- 
nifestîndu-și încrederea fată de 
PCF, și-au arătat aprobarea fată 
de politica partidului de reunire a 
tuturor forțelor republicane și de
mocratice.

G. DASCAL
Corespondentul Agerpres la Paris I

cel de-al 
de la re- 
înlăturat 
urmează

activitatea timp

să fie compu- 
50 la sută din 
Definind ceea 
muncitori șt

Alegerile din R.A.U.
CAIRO 10 (Agerpres).
Marți dimineața au început în 

Republica Arabă Unită alegerile 
pentru desemnarea membrilor A- 
dunării Naționale. Aproape șapte 
milioane egipteni se prezintă în 
fata urnelor pentru a alege din 
cei peste 1 700 de candidați, 350 
de deputați ai Adunării Naționale.

Această adunare va fi 
treilea parlament al tării 
voluția din 1952 care a 
regimul monarhist. Ea 
să-și desfășoare 
de cinci ani.

Legislația în vigoare prevede Ca 
Adunarea Națională 
să în proporție de 
muncitori și țărani, 
ce s<? înțelege prin
țărani, secretarul general al Comi
tetului executiv al Uniunii socia
liste arabe și vicepreședinte al 
R.A.U.. Hussein Șafi. a arătat că 
muncitor se consideră fiecare ce
tățean al R.A.U. care este membru 
al unui sindicat, orice meșteșugar 
care nu folosește muncă salariată,

Л. el puțind avea și pămînt carejJ . 
nu depășească suprafața de 25 
feddani (10,5 hectare). Țăran este 
considerat cel care 
lucrarea pămîntului și 
prietarul sau ia în 
feddani.

trăiește
i este

arendă 25 de

din
pro

Sesiunea
0. N. 

și Extremul Orient
TEHERAN 10 (Agerpres).
Participanții la cea de-a 20-a 

sesiune a Comisiei economice 
O.N.U. pentru Asia și Extremul O- 
rient (ECAFE) ale cărei lucrări se 
desfășoară la Teheran au dezbătut 
problema dezvoltării’comerțului *n 
țările membre ale comisiei. NuSL. 
roși delegați care ău luat cuvîntiH 
au criticat acele țări dezvoltate 
care prin tarife vamale excesive 
limitează importurile de materii 
prime, provocînd astfel prejudicii 
mari țărilor în curs de dezvoltare.

Comisiei economice 
U. pentru Asia

PROCESUL DE LA DALLAS
DALLAS 10 (Agerpres).
Cinci martori ai apărării au 

audiați în ședința de luni a 
cesului lui Jack Ruby care, 
lungindu-se pînă tîrziu seara, 
fost cea mai lungă de la începe
rea dezbaterilor tribunalului din 
Dallas. Depozițiile acestora, așa 
cum se știa de altfel dinainte, tre
buiau să confirme teza apărării, 
potrivit căreia Ruby suferă de tul
burări cerebrale și a ucis pe Lee 
Oswald într-un moment cînd ,,și-a 
pierdut rațiunea".

Principala depoziție, care a du
rat peste trei ore, a fost aceea a 
dr. Roy Schaffer, profesor de psi
hologie la Universitatea Yale, ca
re a examinat din nou duminică 
pe Ruby. El a declarat că testele 
la care a fost supus acuzatul l-au 
dus la concluzia că acesta ..suferă 
de tulburări cerebrale 
provocate probabil 
dent". In sprijinul 
ții el s-a referit la 
a făcut greșeli în 
texte prezentate de specialist dar 
martorul s-a încurcat la rîndul lui 
și a făcut greșeli cînd procurorul 
Henry Wade l-a pus în fața unor 
texte asemănătoare. Depoziția dr. 
Schaffer a fost încărcată de atîtea 
elemente de specialitate încît se-

fost 
pro- 
pre- 

a

organice, 
de un acci- 

acestor afirma- 
faptul că Ruby 
repetarea unor

striptease Patricia Ann

dința a trebuit să fie întreruptă 
pentru puțin timp deoarece unul 
din jurați... a adormit. Specialistul 
a recunoscut în același timp că a 
fost „salarizat" și „plătit cu ora” 
de avocatul lui Ruby, Belli, pen
tru a depune această mărturie

Ceilalți martori, printre care, 
fostul campion mondial de box 
Barney Ross, George Senator, un 
prieten al acuzatului, și dansatoa
rea de
Kohs, l-au prezentat pe Ruby drept 
un individ extrem de nervos, ca- 
re-și pierdea rațiunea în unele 
momente de furie și care era avid 
după publicitate. Dar și în depozi
țiile acestora au apărut numeroa
se inconsecvente fată 
riile lor preliminare, 
timpul anchetei, 
si-a amintit" de 
la FBI că Ruby 
..calm . și stăpînit 
omoare

După 
special 
se pare 
răbdarea în fața 
tori și experti ai apărării și au ce
rut ca procesul ,,să ia sfîrșit cît 
mai repede posibil". Judecătorul 
Brown a promis că va urgenta pro- 
cedura.

de mărtu- 
făcute in 

Barney Ross ,,nu 
pildă că afirmase 
era un individ 

t care nu putea să 
muscă''.

transmite
măcar o

cum
al agenției France 
că jurații și-au

valului de mar-

trimisul 
Presse, 
oierdut
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Un avion atacat de un vultur
STOCKHOLM 10 (Agerpres).
Furios că a fost deranjat de 

zgomotul unui avion cu reacție ca
re a trecut deasupra regiunii 
Hudiksvall, un vultur regal, de o 
mărime deosebită a atacat un a- 
vion de turism care zbura în acel

moment deasupra regiunii respec
tive.

Pilotul a reușit să evite atacul 
dezlănțuit de uriașa pasăre și să 
se îndepărteze în viteză numai da
torită unor tnanevțe acrob^țicș.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Republicii nr. 56 Tel. interurban 322. automat 269. Tiparul: I.PH. Subunitatea Petroșani


