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Succese în întrecerea 
minerilor lupeneni

A 10 000-a ionă de cărbune 
peste plan

10 000-a tonă cărbune peste 
.plan, de la începutul anu
lui și pînă în prezent, de- 
pășindu-se angajamentul 
anual.

La acest rezultat și-au 
adus contribuția toate bri 
găzile sectorului și în 
deosebi brigăzile de fron- 
taliști conduse de Ghioan- 
că Sabin, cu 1 933 
cărbune date peste 
Petre Constantin — 
1 255 tone, Gbioancă 
— cu 1 595 tone și 
lău loan — cu 936 
cărbune.

Colectivul sectorului Ш 
de la mina Lupeni s-a 
angajat să extragă peste 
prevederile planului anua 
de producție o cantitate 
de 9 000 tone cărbune

Datorită bunei organi 
zări a lucrului in abata
je, creării unor condiții 
optime de muncă brigă
zilor, productivitatea mun. 
cli de la începutul anului 
și pînă în prezent a tos 
depășit cu 119 kg. căr
bune pe post , e -1 clor 
astfel că îri ziua de 9 mai 
din abatajele 
III s-a

sectorului
extras cea de-a

tone 
pian 

cu 
loan 
As- 

tone

Brigada complexă obține 
avansări man

începutul acestei 
în cadrul sectorulu.
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La 
luni, 
VII investiții a fost cons, 
tituită o brigadă com
plexă, condusă de candi 
datul de partid Mihuț 
vel. înainte, brigada 
compunea din zece 
meni, iar în prezent
este formată din douăzec 
de oameni. Odată cu 
constituirea brigăzii corn 
plexe, conducerea secto
rului i-a încredințat o lu- ■---j - ----

hOUă — v.-------------

bazinelor de apă cu ane
xele necesare, la puțu 
21, orizontul 480.

“■'1 ■

' Defecțiunea a

După prima 
lucru, șeful de 
Mihuț Pavel, 
du-se în prealabil cu or
tacii săi de muncă, s-a 
angajat ca în luna aceas 
ta să realizeze o avansa
re de 200 metri liniari.

Munca însuflețită a 
a înce- 

trei fron-
Oamenii 
în scurt 

operațiile.

Cartierul 
„Constructorul*
Сц cîțiva am ii. urma, aici 

era un loc unde creșteau bălă
rii. Prin grija partidului pen
tru reconstrucția și înfrumuse
țarea orașelor patriei noastre, 
alături de alte locuri din ora
șul Pelroșani, construcțiile ал 
cuprins și acest loc viran. Și 
în puțin timp din pădurea de 
schele a răsărit 
tructorui — dar minunat oferi' 
oamenilor muncii.

Aici, in locuințe confortabile, 
s-au instalat muncitori cu fa
miliile lor. Locatarii în frunte 
cu comunistul Frunză Alexan
dru, care e președintele comi
tetului la blocul C, și cu de
putata Vinga Maria, 'are a pri
mit recent insigna de „Fruntaș 
în gospodărirea orașului" au 
pornit la înfrumusețarea cartie
rului, ca împrejurimile blocuri
lor să îmbrace un aspect 
mai atrăgător.

însuflețiți în 
catarii blocului, 
Zoltan. Jt.trconi 
Marcu Luiza s-au întrecut 
amenajarea rondurilor de flori. 
Și astfel în fața blocului a ră
sărit o adevărată grădiniță cu 
flori. Sînt florile pe care oame
nii muncii și le-au dorit atît de

; ION BUREȚEA
student I.M.P.
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muncă, toți 
printre care 
Ilie, Bido Emilia, 

în.

lo-
I.oy

pornit. Atacarea 
put deodată la 
turi de lucru.
zt'ciLî.

timp la toate

(Continuare în pag. 3-a)

scursă din această lună, 
brigada complexă a rea
lizat între 5—6 metri li
niari avansare.

a

fost remediată

Cursuri de ridicare 
a calificării

Pompa de 1 200 litri pen
tru evacuarea apei de la 
puțul nr. 7 s-a defectat 
axul pompei s-a deterio
rat. Se cerea de urgență 
repararea lui și repunerea 
ponrpei în funcțiune.

Conducerea atelierului 
electromecanic din secto
rul IX, a încredințai lu
crarea strungarului Szigeti 
Iosif și lăcătușului Mol
dovan Ioan.

Lucrarea nu suferea a 
minare. Strungarul Szi 
geti Iosif a executat strun. 
jirea axului. Prin mărirea 
avansului de tăiere la

strung operația de strun- 
jire a fost efectuată îi 
jumătate din timpul acor
dat și astfel, în mai pu
țin de 8 ore, axul a fost 
terminat. La fel și lăcă
tușul Moldovan loan, ln- 
crînd la asamblarea pie 
selor componente ale 
pompei, a obținut un a- 
vans mare de timp și ast
fel defecțiunea, a fost re
mediată iar pompa pen
tru evacuarea apei, repu
să în funcțiune înainte 
de termenul stabilit.

A. MICA 
corespondent

Nu de mult, într-o ședință ope
rativă cu tehnicienii C.E. Vulcan 
s-a hotărît să se deschidă cursuri de 
ridicare a calificării muncitorilor. 
Aceste cursuri cuprind un număr 
de 160 cursanți fiind împărțiți în 
7 cercuri, pe specialități, cum sînt : 
lăcătuși, mecanici reparații și ex
ploatare turbine, mecanici tratarea 
apei și laboranți etc.

Conducerea centralei, împreună 
cu lectorii, a stabilit pentru fieca
re curs cite 9 lecții cu caracter 
tehnic, cuprinzînd probleme con
crete pentru fiecare loc de muncă 
din centrală. Lecțiile ău un conți
nut bogat, ele fiind pregătite pe 
înțelesul tuturor cursanților, avînd 
ca scop cunoașterea mai amănun
țită a prescripțiilor de exploatare 
tehnică a centralelor și stațiilor e- 
lectrice.

VASILE TAȘCĂU
corespondent

Tînăra bobinatoare Băran Elena, zîmbește fericită. In acest an, lună de lună, nu
mele ei a fost înscris pe panoul evidențiaților Secției de reparații electrice Vulcan, 
pentru succesele obținute în întrecere.

Pentru înfăptuirea angajamentelor de întrecere

Producție ritmică la fiecare 
exploatare minieră

Sîntem în cea de-a cincea 
mele patru luni, minerii Văii 
bine de jumătate din angajamentul lor anual. Munca 
rodnică din abataje, măsurile tehnico-organizatorice 
aplicate pentru aprovizionarea optimă a brigăzilor, 
pentru Îmbunătățirea asistentei tehnice și-au arătat 
din plin roadele : din adîncurile exploatărilor au fost 
trimise la zi mai bine de 45 000 tone de cărbune 
peste plan. Totodată, prin reducerea prețului de cost 
exploatările noastre an realizat economii de peste 4 
milioane lei.

Rezultatele cele mai însemnate le-au obținut ex
ploatările . care și-au îndeplinit ritmic, decadă cu de
cadă, sarcinile de plan. Edificator în această privință 
este exemplul minei Uricani. La această exploatare 
a existat o preocupare susținută pentru sporirea vi
tezelor de avansare, pentru intensificarea lucrărilor 
de pregătiri, în vederea asigurării unei linii supli
mentare de front, pentru îmbunătățirea asistentei 
teh'nice, a aprovizionării brigăzilor etc. In acest fel 
s-a asigurat desfășurarea normală a procesului de 
producție, fără perturbații, suprasolicitări și asalturi 
la sfîrșitul lunii. Iată una din condițiile ce au che- 
zășuit obținerea de către colectivul minei Uricani a 
unei depășiri de 14 000 tone de cărbune. De relevat 
că în prima decadă a lunii 
tinuă să-și realizeze ritmic 
ind la sfîrșitul decadei o 
cărbune.

Analizînd activitatea pe 
rezultă că numai o perie
și-au realizat ritmic sarcinile de plan. De aceea, re
centa plenară lărgită a Comitetului orășenesc de 
partid a subliniat că drept una din rezervele impor
tante de care dispun exploatările miniere pentru 
sporirea continuă a producției și productivității mun
cii o constituie realizarea ritmică, decadă cu decadă, 
a sarcinilor de plan. In ce măsură și-au mobilizat 
în această privință forțele colectivele exploatărilor? 
Iată ce ne indică rezultatele după prima decadă a 
lunii mai : planul a fost realizat doar de 3 exploa
tări Uricani, Lonea și Aninoasa, iar exploatările 
Petrila, Vulcan și lupeni au rămas datoare cu cîte 
1 089, 664 și, respectiv, 517 tone de cărbune. De ase
menea, au rămas

Fapte dinmunca
preparatorilor petrileni

Reparații de calitate
lună a anului. In pri- 
Jiului au realizat mai

mai colectivul minei con- 
sarcinile 
depășire

de plan, înscri- 
de 864 tone de

luni ale anului,cele 4
din exploatările miniere

III și IV Aninoasa, I, II 
Petrila. 1, II. V Vul-

IV A, IV В și V Lupeni. 
neritmicității producției

majoritatea cazurilor, de

sub plan 12 sectoare productive, si 
anume '■ 
.și IV 
can, II.
Cauzele 
sînt în
natură subiectivă, generate de lip
sa unor măsuri t'ejinico-organizato- 
rice ne luate din timp pentru asi
gurarea condițiilor 
zării sarcmi'or de 
zi a lunii. Nu se 
cuvenită executării
crărilor de pregătire a noilor pa-

necesare reali- 
plan din prima 
acordă atenția 
din timp a lu-

(Continuare în nap 3-al

In abatajul frontal 1/2 al sectorului II, lucrează brigada minerului Jurj Gheorghe, una dintre brigă
zile, minei Lupeni care muncește cu avînt în întrecerea socialistă.

In clișeu, o parte din membr'ii brigăzii respective înainte de a intra în mină
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Acum cîleva zile mulți din
tre muncitori au venit mai de
vreme pentru a se pregăti de 
reparații. Un grup de munci
tori de la spălătorie, printre 
care Bălășoiu Constantin, Hor- 
ga Miron, Szbke Ștefan și Bu- 
dai Eduard au pornit însoțiți 
de maistrul Papp Emil spre 
bazinele de la Jiu care ali
mentează spălătoria cu apă cla
ră, pentru a efectua curățirea 
lor de nisipul sedimentat în 
timp de o săptămînă. In spă
lătorie echipa Iui Hancea Sa
bin, din care fac parte tova
rășii Buze Ștefan, Georgescu 
Petru, Seiea loan și Bocoș Ma
tei a făcut lucrări de ■ reparații .
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la crrrțertil nr. 1, pe cînd echi- 1 
Pa lui Gdntzi Sigismund a 
executat reparații ta elevatoa
rele de respălare.

La separație activitatea a fost 
de asemenea, rodnică. Șeful de 
echipă Веке Emetic împreună 
cu cîțiva zidari a betonat plan
șetă separației.

Inovații si inovatori
• * <

Introducerea tehnicii noi în > 
procesul de preparare consti- s 
tuie o preocupare a inovatori- ?

> lor preparației Petrila. De la > 
; începutul anului și pînă în s 
’ prezent, la cabinetul tehnic al < 
1 preparației au fost înregistrate >
> 31 propuneri de inovații dintre • 
; care 12 au fost aplicate, iar < 
: 13 se află In experimentare. î
> Economiile postcalculate reali- J 
I zate se ridică la 
\ 45151 lei.
’ Printre inovațiile 
: portante care au 
I aici se pot aminti: 
I tru reglarea aparatelor 
; J0—80 mm" și 
’ luat probe de pe banda de șist 
I nr. 1". Tovarășii. Jurca Cornel 
I și Curechean Romeo sînt auto- 
; iii unui sistem de egutare 
'■ cărbunelui Înainte de intrarea
> în siloz, inovație care ajută la 
'îmbunătățirea umidității cărbu- 
J nelui spălat.
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cele mai im- 
fost aplicate 
„Cheie pen- 

Rheo
„Dispozitiv de

C. BĂDLfȚÂ 
corespondent

CONFERINȚE tehnice
Propaganda tehnică 

contribuie in mod 
deosebit la ridicarea 
nivelului de cunoștin
țe tehnico-profesiona- 
le aie muncitorilor. 
De aceea, la prepa- 
ratia Petrila se pune 
mare accent pe pre
zentarea de conferin
țe cu caracter tehnic. 
Fiecare conferință este 
urmată de o recenzie 
asupra unei cărți teh

nice. Comisia ingine
rilor și tehnicienilor 
de pe lingă comite
tul sindicatului, se 
îngrijește de pregăti
rea temeinică a aces
tor conferințe, de le
garea lor de procesul 
de producție.

Printre conferințele 
expuse se numără 
„Indici de preparare 
la .preparația Petrila1', 
ținută de inginerul

a

Crăescu loan, „între
ținerea utilajelor, fac
tor important în spo
rirea capacității de 
producție", ținută de 
inginerul loniță loan 
precum și recenziile 
„Din tainele lumii", 
„Tehnica apărării în
treprinderilor contra 
incendiilor" și altele.

EMIEIAN DOBOȘ 
corespondent
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INIERE
Preocupări pentru creșterea vitezelor 

de avansare In abatajele frontale
Unul din factorii cate au cheză- 

f»»t succesele colectivului minei 
Lupeni din primele patru luni ale 
anului pe linia sporirii producției 
de cărbune a fost și preocuparea 
pentru Îndeplinirea prevederilor 
planului tehnic. In această privin
țe se poate releva indicele de 
sporire a vitezelor de avansare în 
abataje, care în primul trimestru 
a fost depășit. Astfel, față de pre
vederea de 25,4 m 1/lună, s-a rea
lizat o viteză medie pe total abata
je de 26,6 rn 1. Această realizare 
s-a menținut și in luna aprilie.

In fața colectivului exploatării 
stau însă sarcini mereu mai mari. 
Pe luna in curs și pe cele urmă
toare, sarcina de sporire a produc
tivității muncii este cu 15 kg./post 
mai mare decît în lunile prece
dente, iar planul de producție lu
nar crește cu peste 100 tone de 
cărbune. Pentru realizarea sarcini
lor sporite vor intra în funcție noi 
capacități de producție, respectiv, 
abatajele frontale din stratul 5 
blocul 3/A și din stratul 13 blocul 
VI. O frltă cale menită să asi
gure sporirea continuă a realiză
rilor minei o constituie creșterea 
vitezelor de avansare în abataje 
și, mai cu seamă, în frontale. Es
te firesc deci ca la mina Lupeni 
să se persevereze necontenit pe 
linia sporirii vitezelor de avansare. 
Iată măsurile preconizate în acest 
scop de conducerea exploatării.

Pînă la sfîrșitul trimestrului II 
Se prevede realizarea vitezei de 
(,două fîșii pe zi" în cinci abataje 
frontale. Pentru realizarea acestui 
Obiectiv, mina dispune de utilaje 
de mare capacitate. Dintre acestea 
combina 1 К—53 M va lucra in 
abatajul frontal de pe stratul 15 
panoul I, iar in panoul II va lu
cra o haveză. In abatajul din stra
tul 17 va lucra plugul Labe-Hobel 
In abatajul din stratul 17 blocul 
Vil a și Început să lucreze plugul 
de cărbune Peisenberg. In vede
rea atingerii unor avansări spo
rite, odată cu folosirea din plin a 
tehnicii moderne, se impune orga
nizarea superioară a muncii, pe 
baza fluxului continuu cu brigăzi 
complexe. Și în această privință 
s-au făcut la mina I.upeni pași în
semnați : în sectorul IV B, de 
exemplu, s-au format brigăzi spe
cializate în sporirea vitezelor de 

avansare, cu o bogată experiență 
in folosirea noilor utilaje și in or
ganizarea superioară a muncii. Așa 
slnt brigăzile conduse de minerii 
Lukacs Andrei, Demetei Ioan, 
Sirop Constantin. Rămîne ca ex
periența acestor brigăzi în atin
gerea vitezelor sporite să fie ge
neralizată cu perseverentă și în 
rîndul celorlalte brigăzi din fron
tale. Sint create brigăzilor din a- 
batajele frontale condiții pentru 
atingerea unor avansări mari și 
prin asigurarea unei asistente teh
nice optime precum șl a condițiilor 
tehnico-materialo necesare. Si to
tuși mai rămlne o problemă я că
rei rezolvare condiționează în mare 
măsură sporirea realizărilor De li
nia măririi vitezelor de avansare: 
susținerea abatajelor cu armături 
moderne. Necesitatea susținerii mo
derne este subliniată și de expe
riența minei de pînă acum. In aba- 
taiul frontal din stratul 1Я s-au 
atins anul trecut luni de-a rîndul 
avansări do 34—anq m.l. Aici s-a 
lucrat cu plugul LObo-Hobel Tot
odată însă și susținerea a fost pu 
să de acord cu mijloacele moderne 
do tăiere, abatajul fiind armat cu 
grinzi V.D.U. — 1 S și stîlni hi
draulici. Se cere deci ca toate a- 
batajele tinde se preconizează ”tin- 
oerea de avansări mari să fi“ asi
gurate cu susținere adecvată mo
dernă. Această cerință se imnime 
îndeosebi în abatajul frontal din 
stratul 17 care urmează să fie ar
mat cu sttlpi metalici pitici In re
zolvarea problemei susținerii aba
tajelor cu armături moderne se 
așteaptă mai mult sprijin din par
tea conducerii C.C.V.J, Mina Lu
peni mai dispune de încă o rezer
vă valoroasă pentru sporirea vite
zelor de avansare: generalizarea 
metodei de umectare a stratelor 
sub presiune cu ajutorul pompei 
Hausser. Rezultatele bune obținu
te la experimentarea acestei me
tode ar justifica deci pe deplin 
preocuparea de a o extinde și în 
alte abataje.

Prin folosirea tuturor rezerve
lor, printr-o muncă susținută pen
tru utilizarea din plin a tehnicii 
și organizarea superioară a muncii, 
colectivul minei Lupeni are condi
ții de a face noi pași înainte în 
creșterea vitezelor de avansare.

1. DUBEK

Din experiența brigăzilor fruntașe

Cum am realizat 216 metri avansare pe luna 
în abataj camera

In sectorul nostru întrecerea so
cialistă se desfășoară cu multă în
suflețire. Zi de zi succesele ob
ținute de mineri sint tot mai mari. 
Flecare brigadă luptă pentru a-și 
îndeplini cu cinste sarcinile și an
gajamentele, pentru a obține ran 
damente cît mai mari.

Brigada mea lucrează în abata
jul cameră nr. 9 vest din stratul 
3 blocul II, sectorul 111, Odată cu 
primirea sarcinilor de plan pentru 
luna aprilie a.c. m-am sfătuit cu 
ortacii pentțu a putea lua cele mai 
bune măsuri pentru a ne realiza 
sarcinile. Totodată am cerut sfatul 
șefului de sector asupra modului 
cum să-mi organizez oamenii pe 
schimburi, t-am arătat de ce ma
teriale vom avea nevoie pentru ca 
lucrul să se desfășoare bine. Ho- 
tărîrea noastră g fost ca în fiecare 
schimb să scoatem două cîm- 
puri pe aripă și să tragem un 
jug. Brigada noastră a beneficiat 
de o asistență și îndrumare tehni
că permanentă. Maiștrii mineri din 
revir s-au îngrijit ca abatajul să 
fie asigurat în permanentă cu ma-

In laboratorul de aeraj și focuri de mină din ca
drul ICEMIN Petroșani se fac măsurători referitoare 
la pierderile de sarcină pe coloanele de aeraj. In 
clișeu: determinarea pierderilor de presiune cu a- 
jutorul deprimometrului.

terial lemnos, iar artificierii să fie 
pregătiți cu materialul de pușcare 
pentru a se elimina timpii morțj. 
In aceeași ordine s-a desfășurat 
și munca la frontul de lucru. In 
timp ce se lucra la front, doi mi
neri pregăteau materialul pentru 
armare. Avînd fiecare om sarcini 
concrete munca în abataj s-a des
fășurat ordonat, fiecare om din 
brigadă știind precis ce are dc 
făcut. In același timp am urmărit 
cu atenție și calitatea producției. 
S-a urmărit ca în fiecare schimb 
găurile de pușcare să fie plasate 
in așa fel ca să aibă efect’ bun de 
rupere. Sterilul s-a ales la frontul 
de lucru, iar vagonetarul de ia 
rol a urmărit pe cît a fost posibil 
să aleagă și el șistul vizibil. Tot
odată am repartizat utilajul în 
așa fel ca fiecare schimb să aibă 
la îndemînă perforatoare în bună 
stare, ciocane de abataj și sfre- 
dele. Brigada are șapte ciocane 
de abataj dintre care două în func
ție în mod permanent, trei în re-
zervă și două la revizie.

Pentru asigurarea -vacuării ear
bunelui rezultat, 
transportorul cu 
raclete T.P.-l a 
fost în permanen 
ță lungit pînă a- 
proape de front. 
Alimentarea cu 
goale s-a făcut în 
mod normal, adi
că s-a desfășurat 
ritmic, evitîndu- 
se stagnările. In 

Platformele autopropul
sate pentru forarea lucră
rilor miniere ascendente, 
cunoscute pînă în prez-ent, 
se deplasează pe mono 
șine, cu ajutorul unui 
motor pneumatic. Un giu| 
de inventatori sovietici г 
propus o platformă a că
rei particularitate constă 
în faptul că ea este exe
cutată ca un dispozitiv 
pășitor avînd forma a 
două cărucioare care, în 
cursul deplasării lor, se 
sprijină pe dinții monoși- 
nei și care sint unite între

abataj au existat în permanență 
condiții atmosferice normale, avînd 
montată conducta de apă industria
lă pentru stropirea frontului de 
lucru.

Avînd o bună organizare în bri
gadă, asistentă tehnică în perma
nență, o bună aprovizionare de 
material lemnos și goale am reușit 
să realizăm sarcinile de plan și 
chiar să le depășim Brigada noas
tră a reușit să atingă 216 metri 
avansare în abataj, să realizeze pe 
această bază o productivitate de 
8,7 tone/post, cu 2,71 tone/post 
mai mare decît sarcina prevăzută 
și să-și depășească planul de pro
ducție cu 1151 tone cărbune.

Toate aceste succese nu le pu
team obține numai cu măsurile lua
te dacă nu avem un sprijin con
cret din partea conducerii sectoru
lui. Totodată realizările noastre 
au la bază munca și priceperea 
colectivului brigăzii și în special 
a minerilor Rus Mihai. Rotary Ghe- 
orghe, Ioniță loan, ajutorilor, mi- 
ner! Beraru Onoriu, Ghimiș Pan- 
teli'mon, vagonetarilor Florea Cons-
tantin și Talabă Nicolae. Minerii 
din brigadă au aplicat cu perse
verență măsurile preconizate pen
tru bunul mers al muncii, au venit 
cu propuneri noi în acest scop. 
Toate acestea au asigurat reali
zarea unei avansări sporite în aba
taj. Succesele noastre nu se opresc 
însă aici. Ne vom strădui să le 
dezvoltăm, să obținem noi succese.

IO AN CÎȘLARU 
șef de brigadă, sectorul Ш 

mina Petrila

Platformă autopropulsată 
pentru forarea suitorilor

ele cu un lăut flexibil, 
care înfășoară ruld$rile 
aflate între ele. Aceasta 
simplifică construcția plat
formei

Cărucioarele se compun 
d>n clincheți cu arc pro
filați, cu contrafișe și 
caie sînt montați pe ti
jele cilindrilor pneumatici 

Pentru reglarea vitezei de 
ideplasare 3 platformei, pe 
ea se află un amortizor 

cu lichid a cărui tijă este 
unită cu căruciorul. (,.<3or- 

nti Jurnal" nr. 3/1964).

Influenta sporirii vitezei de înaintare în pufuri 
asupra prețului de cost

In procesul de construcție a mi 
nelor noi, o importanță deosebită 
o prezintă reducerea duratei de 
execuție a lucrărilor miniere și în 
deosebi a puțurilor de extracție. 
Costul săpării și echipării puțuri
lor reprezintă numai 7—15 la sută 
din cheltuielile totale de construc
ție a unei mine, însă durata exe
cutării puțurilor, în funcție de 
condițiile geologice-miniere si a- 
dîncimea puțului, ocupă 30—50 la 
sută din timpul total de execuție 
a minei în întregime. De aceea 
mărirea vitezei de înaintare în pu
țuri trebuie să constituie o preo
cupare de căpetenie în activitatea 
de eonstrucții miniere. Creșterea 
vitezei de înaintare în puțuri duce 
la o eficiență economică multiplă: 
se reduce durata de construcție a 
minei, se valorifică mai devreme 
substanța minerală utilă, se mic
șorează efortul financiar și se re
duce prețul de cost al producției 
extrase

în cele ce urmează se arată cum 
variază pțețul de cost al unui me
tru de puț în funcție de diferite 
viteze lunare de înaintare. In a- 
Gest scop s-a luat cazul unui puț

X
u 
z

DENUMIREA ARTICOLULUI
Lunile considerate Procente 

ШЦ
I П Ш

1 Materiale 131.400 169 800 837.100 —
9 Manoperă 110.000 167.100 222.500 —
3 Energie 46,700 41.600 49,300 —
4 Cheltuielile indirecte 332.900 338.800 227,900 —

TOTAL 511.000 614.300 736.400 144

5 Viteza de Înaintare m/lună 27 35 43 167
6 Costul a 1 metru put. lai 18.900 17.300 16.400 87

Din datele tabelului se vede 
că la o creștere a vitezei de îna
intare cu 67 la sută, cheltuielile 
totale cresc cu 44 la sută, iar cos
tul pe un metru de puț scade eu 
2500 let, constituind 87 la sută la 

la care s-au obținut trei luni con
secutiv vitezele de înaintare ară
tate în tabel, precum și chel
tuielile pe fiecare artico) ce com
pun prețul de cost.

viteza de 45 m/lună față de 27 
m/lună.

Reducerea prețului de cost pro
vine de la cheltuielile indirecte, 
cheltuieli eare în lunile conside
rate au fost aproximativ constan
te, cu tendință de scădere în ul

timele două luni, ca urmare a in
fluenței favorabile a unor factori 
naturali.

De menționat că creșterea vite
zei de înaintare între limitele a- 
rătate mai sus, nu a condus la 
cheltuieli indirecte suplimentare. 
Analizînd ponderea cu care intră 
cheltuielile indirecte (salarii per
sonal de deservire, cheltuieli de 
protecția muncii, întreținerea și re
pararea mecanismelor, piese de 
schimb și altele) în costul total a 
unui metru de puț în cazul dife
ritelor viteze de înaintare lunare, 
reiese că cheltuielile indirecte se 
reduc pe 1 m de put cu 58 la sută 
în condițiile de creștere a vitezei 
de înaintare cu 67 la sută, iar a- 
tuncl cînd viteza de înaintare creș
te fără ca aeestea să se modifice, 
ponderea lor pe metru de put 
scade în mod constant.

Trebuie însă avut în vedere un 
aspect deosebit de important este 
posibilă creșterea vitezei de îna
intare de la 45 m/lună la 50 sau 
60 m/lună, numai prin măsuri or
ganizatorice de mai bună folosire 
a utilajelor din dotare, o întreți
nere mai calitativă a acestor uti
laje ? Datele din practică confir
mă că cu actuala dotare tehnic? 

de care dispunem, nivelul de ca
lificare atins de unele brigăzi de 
la săparea puțurilor, deservirea 
cantitativă și calitativă a brigăzii 
și utilajelor se pot obține viteze 
lunare de înaintare intre 50—60 
m fără ca să crească nivelul chel
tuielilor indirecte, decît în propor
ție de 3—5 Ia sută (creștere dato
rită cheltuielilor cu întreținerea și 
functionarea utilajelor, prime su
plimentare etc.). Experiența prac
tică din cadrul E.D.M.N. dovedeș
te că la o creștere a vitezei de 
înaintare în put de două ori. chel
tuielile indirecte ce revin pe 1 m 
de put se reduc eu 25 la sută. A- 
cest lucru se concretizează în fi
nal In reducerea costului total al 
unui metru de puț cu 26 la sută, 
sau în valori absolute cu cea. 
3000 lei.

In concluzie, creșterea vitezei de 
înaintare în puțuri pe lingă că re
duce substantial durata de deschi
dere a minelor, permite să se re
ducă în proporție însemnată cos
tul unui put, mărind eficienta e- 
conomică a investițiilor si redu- 
eînd prețul de cost al producției 
extrase.

ALBU BUJOR
Inginer șef E.D.M.N.
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tov. Mătă- 
A (secretar 
В (secretar 
A (secretar 
lună de lu-

a- 
în 
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rondurile din preaț- 
din cartierul Сопя- 

de trandafiri iși vor 
cu aromi sub adie-

Ci<

or-

partid
a se ocupa
de întărirea continuă 
partidului prin primi-

FERDINAND ANA 
secretarul comitetului de partid 

al minei Lupeni

Primiți cu încredere 
în rîndurile comuniștilor

Hotărirea plena
rei C.C. al PM.R. 
din aprilie 1962, a 
pus în fața orga
nelor și organiza
țiilor de 
sarcina de 
răspunderea 
a rîndurilor
rea celor mai buni dintre cei mai 
buni oameni ai muncii, care au 
dovedit prin fapte câ merită înal 
tul titlu de membru de partid.

Comitetul de partid de la min<; 
Lupeni, studiind cu atenție pre 
vederile plenarei, cît și posibilită
țile existente în cadrul fiecărui 
sector a îndrumat birourile orga 
nizațiilor de bază să lărgească ac
tivul fără de partid cn cei ma* 
merituoși mineri, tehnicieni și in
gineri. Dacă înainte de plenara din 
1962. numărul celor care formau 
activul fără de partid era de 
proxlmatfv 1 000 de tovarăși, 
ргегелі activul fără de partid 
mărit la peste 1 300 tovarăși.

In munca politică desfășurată 
activul fără de partid, birourile 
ganizațiilor de bază folosesc for
me multiple, atrăgîndu-1 astfel la 
realizarea sarcinilor economice și 
politice ce stau în fața colective
lor de munca. In acest an, birourile 
organizațiilor de bază au ținut în 
fața activului fără de partid aproa
pe 40 de conferințe pe diferite 
teme ca : „Înaltul titlu de membru 
de partid", „Sarcinile activului fă
ră de partid în realizarea preve
derilor planului", „întărire^ disci
plinei în muncă", conferințe despre 
politica partidului și statului nos
tru, informări

Comitetul de 
ganizațiilor de 
cu răspundere 
temiștiior care
în rîndul membrilor și candidați- 
lor de partid. In 
la mină au fost 
perioadă în fața 
50 de conferințe 
lltice.

Ca urmare a muncii desfășurate

politice etc.
partid birourile or- 
bază se preocupă 

și de pregătirea u- 
solicită primirea lor

cadrul clubului, 
ținute în ultima 
tineretului peste 
și informări po-

Pe urmele materialelor 
publicate

Se va respecta 
programul

Cu cîtva timp în urmă, o parte 
din personalul bufetului T.A.P.L. 
nr. 40 din Uricani nu respecta ora 
de deschidere a unității pe care o 
deservește. Sesizată de un grup de 
mineri, redacția 
Ioanele ziarului 
se critica acest 
tul că în local
dorit. Cei criticați au venit la re
dacție căutînd să argumenteze în 
fel și chip că cele relatate nu co
respund adevărului. Răspunsul tri
mis ziarului de 
Petroșani arată 
cercetărilor și
tuate, cele relatate sînt juste și în 
•onsecință responsabila unității cît 
și barmana de serviciu au primit 
mustrare scrisă cu avertisment. Să 
sperăm că după aceasta ora de 
deschidere a localului va fi res
pectată întocmai.

a înserat în so- 
o notă prin care 
obicei, cît și fap- 
curătenia Iasă de

conducerea T.A.P.L. 
însă că, în urma 
controalelor efec-

„Apă, nu 
in ziarul

Acum este apâ...
In articolul intitulat 

promisiuni!" publicat
„Steagul roșu" hr. 4509 din 16 a- 
prilie a. e. se critica faptul ca la 
dispensarul medical din Aninoasa 
era lipsă de apă potabilă. La numai 
șapte zile de la apariția articolu
lui, conducerea l.C.O. Petroșani a 
trimis ziarului un răspuns prin 
care susținea cum că punerea în 
funcție a instalațiilor sanitare in
terioare cade în sarcina I.L.L. din 
localitate și nu a sectorului l.C.O. 
din Aninoasa. Cu acest răspuns 
însă problema apei potabile la dis
pensar n-a fost încă rezolvată. 
După alte patru zile s-a primit răs
puns tot de la I.C.O. Petroșani în 
care se arată că în urma măsuri
lor luate de Sfatul popular al co
munei Aninoasa, dispensarul este 
asigurat cu cantitatea de apă ne
cesară. Cum a fost rezolvată pro
blema nu prea are importanță. 
Pozitiv e însă faptul că acum 
wte apă.

1 activul fără 
de partid, cu ute- 
miștii, tot mai 
multi muncitori, 
tehnicieni și in
gineri cer organi

zațiilor de bază să fie primiți în 
rîndurile membrilor și candidați- 
lor de partid. Astfel, în anul trecut 
organizațiile de bază s-au întărit cu 
410 noi membrj Și candidați de 
partid, iar în primele 4 luni din 
anul acesta au fost primiți mai 
bine de 140 membri și candidați de 
partid. Pozitiv este faptul ca 90 
la sută din cei primiți sînt mun
citori, care lucrează nemijlocit în 
procesul de producție. Bine au 
muncit pentru întărirea rîndurilor 
partidului organizațiile de bază din 
sectoarele VII (secretar tov. Vereș 
Ștefan), III (secretar tov. Nan Tra
ian), IV В (secretar tov. Nelega 
Ioan), IX A (secretai tov. Jura 
loan), VIII В (secretar 
săreanu Mircea), VIII 
tov. Predoșan Ioan), I 
tov. Kooș Ladislau), 1 
tov. Nagy Carol), care 
nâ au primit între 3 și 6 membri 
și candidați de partid.

Cu noii membrii și candidați de 
partid, birourile organizațiilor de 
bază desfășoară o susținută mun
că politică și educativă, le repar
tizează sarcini concrete, îi ajută să 
le ducă la îndeplinire. Unii din
tre noii membri și candidați de 
partid sînt promovați în diferite 
munci de răspundere ca șefi de 
brigăzi, șefi de schimb etc. Exem
ple în această direcție putem da 
pe minerii Taloș loan. Jeler Uie 
și mulți alții care după primirea 
lor în rîndurile membrilor de partid 
au fost promovați în muncă.

Trebuie să arătăm că deși în 
munca de primire în partid s-au 
obținut unele rezultate, acestea nu 
sînt încă pe măsura posibilităților. 
In organizațiile de partid din sec
toarele IV A (secretar tov. Diana 
Chițu), V sud (secretar tov. Săl- 
ceanu Petru) și altele, deși sînt 
posibilități de a primi un număr 
mai mare de tovarăși, încă se mai 
muncește sectar în această proble 
mă, nu se face totul în ceea ce 
privește pregătirea politică și ideo
logică a celor care solicită primi
rea în rîndurile membrilor și can- 
didaților de partid.

Comitetul de partid de la mina 
Lupeni și-a fixat drept obiectiv 
să acorde un sprijin mai substan
țial organizațiilor de bază care 
primesc puțini membri și candi
dați de partid, să le ajute să-și 
îmbunătățească stilul și metodele 
de muncă, îndrumîndu-le spre a 
rezolva cu operativitate cererile 
acelora care solicită să fie primiți 
în detașamentul de avangardă al 
clasei muncitoare.

FOILETON: GRIJA PENTRU... TATI I

I

Săptămina trecută, cinemato
grafele „Republica" și „7 No
iembrie" din Petroșani au orga
nizat un veritabil curs pentru... 
tați. Adică un „curs" asupra mo
dului în care tații trebuie să se 
îngrijească de... sugari. Ciudat, 
nu ? Cu atît mai mult cu cît, la 
prima vedere pare că cinemato
grafele n-au nici un rol în astfel 
de treburi. Totuși...

Mergînd la cinematograful 
„Republica", spre a viziona fil
mul „îndrăgostitul", am văzut 
jurnalul de actualități nr. 18. Lu
cruri interesante, unele chiar o- 
perative. La una din rubrici s-a 
prezentat, ca fiind organizat un
deva peste hotare, un curs pen
tru tați, pentru ca aceștia, o oră- 
două pe zi, să se poată îngriji 
de... sugari, mari consumatori de 
lapte și un anumit soi de arti
cole textile. Comentatorul jur
nalului ajunge la concluzia că 
după un astfel de curs, un tută 
se poate îngriji de prunc aproa
pe tot atît 
Remarcați: 
bine.

La citeva
ful „7 Noiembrie' 
„Germanie, steluțele tale 1", pre
cedat, bineînțeles, de jurnal de 
actualități. Jurnalul avea un cu-

de bine 
aproape

ca o mamă, 
tot atît de

zile, la cinematogra- 
a rulat filmul

Cartierul 
„Constructorul" 

(Urmare din pag. l-a,*

mult, slnt răspunsuri la tlorlle 
sădite de partid in propriile lor 
vieți.

Nici locatarii celorlalte blocuri 
nu s-au lăsat mai prejos Cei de 
la blocul D, in frunte cu preșe- 
ditrlele de bloc, Argint Tiberiu, cu 
Păun Ioan și alții, ia fel au înce
pui amenajarea zonei verzi și să
direa florilor. In același timp pen
tru înfrumusețarea spatiilor dintre 
blocuri au pornit și locatarii de 
Ia blocul B, ih Irunte cu Faur 
Gheorghe, Matyaș Maria. Varțași 
Elvira, Cristea Elena, cei de Ia blo, 
cui l.C.O. 2. în frunte cu Kapelar 
Terezia și Căpatînă loan, cei de Ia 
blocul A, blocul H, l și alții.

împreună au stabilit ca pe toate 
locurile din cartier să se sădeas
că trandafiri, iar cartierul să-l de
numească „Cartierul trandafirilor". 
In curind pe 
та blocurilor, 
tructorul, zeci 
legăna cupele 
rea zefirului Parfumul lor va pur
ta ceva dtn strădania și farmecul 
muncii locatarilor, care contribuie 
cu dragoste la înfrumusețarea con
tinuă a vieții lor

Maidanele de odinioară dăinuie 
doar in mintea celor ce le-au um
blat ; ele sînt o amintire ce se 
pierde încet, încet. Peste aceste a- 
mintiri va domina îrumusețea lu
crurilor făurite de noi. din care 
izvorăște și peste care se revarsă 
frumusețea zilelor noastre.

Producție ritmică la fiecare 
exploatare miniera

(Urmare din pag. l-a)

nouri, dotării, noilor abataje cu 
cele necesare; se neglijea
ză asistența tehnică, îndruma
rea brigăzilor din partea persona
lului tehnic de la începutul lunii. 
Aceste deficiențe se manifests mai 
ales la mina Vulcan.

Ne mai despart trei luni pînă 
a eliberării

In scopul înfăptuirii inte- 
a angajamentelor luate in 
marii sărbători, conducerile 
ale exploatărilor, organiza- 

i partid, sindicatele sînt 
asigure

la marea sărbătoare 
patriei, 
grale < 
cinstea 
tehnice 
țiile de 
chemate să 
ritmică a sarcinilor de 
tre fiecare colectiv de 
una din condițiile de 
realizarea obiectivelor 
re. Pe această linie este necesar să 
se revizuiască și să se completeze

îndeplinirea 
plan de că- 
muncă. Iată 
bază pentru 
de întrece-

sur: era tot cel cu nr. 18. Așa
dar am urmărit din nou, printre 
altele, cursul pentru... tați. Mi-am 
zis că de două ori nu strică, de
oarece, după cum spunea comen
tatorul, tatăl ajunge după un ast
fel de curs să se îngrijească de 
sugar aproape ca mama. După 
două cursuri, mi-am zis eu, poate 
că se va îngriji cu ceva mal bine.

Mai apoi, tot la „7 Noiem 
brie", a rulat filmul „Frații cor- 
sicani". Din nou jurnal; și din 
nou nr. 18. Am văzut din nou 
cursul și-am socotit că de pe a- 
cum, însușind cele văzute, tații 
se vor îngriji de sugari- Ca și 
mamele. De trei ori văzînd un 
lucru, tot îl înveți.

Dar conducerile cinematogra
felor (mai precis întreprinderea 
cinematografică regională Deva 
și Oficiul de difuzare a filmelor 
din Timișoara) nu au fost de 
aceeași părere, considerînd că 
unii tați fiind recalcitranți, cu 
prea puțină tragere de inimă 
pentru astfel de treburi, e nece
sar să li se... prelungească cursul, 
astfel că jurnalul a fost rulat din 
nou, de citeva ori, la cinemato
graful „Republica", odată cu fil
mul „Foto Haber". Așa că ori
cărui tată 1 s-a creat prilejul 
să-I intre în cap conținutul cursu-

V
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Construcțiile grupului IV energetic de la termocentrala Paroșeni 
prind tot mai mult contur : iată un aspect de pe șantier.

Lectorate

Іес-

Una din formele principale de 
menținere și întărire a legăturilor 
dintre școală și familie este 
toratul cu părinții.

La Școala generală de 8 ani din

înplanurile M.T.O., în deosebi 
ceea ce privește accelerarea lucră
rilor de deschideri și pregătiri a 
lucrărilor miniere (a intrării și ie
șirii eșalonate a abatajelor din pro
ducție), îmbunătățirea aprovizionă
rii tehnico-materiale a locurilor de 
muncă, întărirea asistenței tehnice 
Ia brigăzi etc.

O deosebită atenție se cere a fi 
acordată redresării activității mi
nei Vulcan și, mai ales, întăririi 
activității personalului tehnic, a 
disciplinei în producție la această 
exploatare etc.

Muncind cu inițiativă și perse
verență, aplicînd măsuri 
organizatorice judicioase, 
vele exploatărilor miniere 
gura realizarea ritmică a 
lor de plan și, pe această bază, pot 
dobîndi noi succese în înfăptuirea 
angajamentelor de întrecere.

tehniao- 
colectl- 

pot asi- 
sarcini-

celor cărora de la înce- 
manifestat bunăvoință și 
de inimă li s-au creat 
să însușească noțiunile 

a sugarului... mal

lui, iar 
put au 
tragere 
condiții 
de îngrijire 
bine decit o mamă.

E de înțeles ca cele două ci
nematografe să ruleze alternativ 
același jurnal, dar nu la... patru 
filme, ci la cite un film rulat de 
fiecare cinematograf. Din două 
motive: 1) actualitatea nu mai 
e... actualitate după ce omul a 
văzut-o in urmă cu cîtva timp 
și 2) spectatorii sînt privați să 
vadă unele jurnale, deoarece ele 
nu se schimbă odată cu filmele, 
ci în intervalele in care rulează 
diferite filme. De pildă, cei care 
au văzut „Foto Haber", în pri
mele două zile, au vizionat din 
nou jurnalul cu nr. 18, văzut de 
vreo trei ori, 
zionat filmul 
zile, au avut 
de actualități

Oricum, se pot găsi soluții 
pentru reglementarea acestei 
stări de lucruri, chiar cu riscul 
ca tații să nu însușească anumite 
probleme de puericultură. E 
mare riscul, dar face de dragul 
zecilor de mii de spectatori f

iar cei care au vi- 
după primele două 
de privit un jurnal 
nou : nr, 19.

găsi 
reglementarea

V, ADRIAN

cu părinții

au fost pre-lectorat 
referate, 
au luat parte nume- 

subliniat im-

orașul Vulcan aceste lectorate S-au 
ținut lunar.

La ultimul 
zentate două

La discuții
roși părinți care au 
portanta lectoratelor și a conferin
țelor ținute. Au luat cuvîntul tov. 
Benedek A„ Szakacs N.. Igna Z„ 
Cucu M., Alioș M„ Pantes 1., T6- 
kes V., Costjp Maria și Hie loan.

B. MARIN
corespondent'

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,30 Melodii distractive,
9.30 Muzică din operete, 10,15 E- 
misiune literară le cererea ascultă, 
torilor. Pagini literare inspirate de 
picturi vestite, 10,30 Melodii popu
lare, 12,15 Lecția de limba engle
ză. Ciclul I (reluarea emisiunii din 
13 mai), 13,10 Muzică populară ce
rută de ascultători, 14,10 Muzică 
ușoară de compozitori romîni, 14,30 
Prietena noastră cartea, 16,30 Pie
se de estradă, 17,00 Muzică dis
tractivă din operete, 17,35 Antolo
gie poetică: Rainer Maria Rilke. 
Autorul prezentării: Marcel Bres- 
lașu, 18,00 Seară pentru tineret,
19.30 Universitatea tehnică radio, 
20,40 Lecția de limba franceză. 
Ciclul I, 21,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,30 Sumarul pre
sei centrale, 9,03 Folclorul în crea
ția de 
Vreau 
din 
tre 
ția 
rea
Formații de muzică ușoară, 13,08 
Pagini din opere, 14,30 Melodii de 
dragoste, 15,05 Muzică populară 
din Muntenia, 16,00 Cîntăreți ce
lebri interpretînd muzică de ope
retă, 17,10 Melodii populare, 18,00 
Concert din opere, 19,05 Mic con
cert de muzică populară, 19,30 Mu
zică ușoară interpretată de Edith 
Piaff, 19.50 Transmisiunea concer
tului orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii, 22.30 Muzică de dans.

operetă romîneasc*, 9,30 
să știu (reluarea emisiunii 
mai), 10,00 Soliști și orches- 
muzică populară, 11,15 Lec- 
limba rusă. Ciclul II (relua- 

11,30

11
de
de
emisiunii din 13 mai),

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Frații corsicani; REPUBLICA: A- 
tențiune, părinții; PETRILA: Me
dicamentul care ucide; ANINOA
SA : Noua prietenă a tatii; VUL- 
CAN : Ucigașul plătit; CRIVIDL4 : 
Misterul celor doi domni N; LU
PENI : Quivitoq.
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acest bazin
relatează agenția France

40000 ШІВЕГІ ill'll lllDlia 
se află io greva

MADRID 12 (Agerpres).
,.40 000 de mineri — aproape nu

mărul total al minerilor din As- 
turia — și 5 500 de mctalurgiști se 
mențin în grevă în 
nîînier"
Presse. Cîteva sute de muncitori 
met'alurgiști de la întreprinderea 
„Moreda" s-au alăturat mișcării 
greviste. O puternică tensiune 
domnește în întreprinderea de to
pitorie „Ensidera". precum și la 
„Duro Felguera". încetarea lucru
lui în mine a provocat încetinirea 
activității căilor ferate asturiene 
și a portului Musel (Gijon).

Guvernul a trimis la 11 
Oviedo pe ministrul de 
generalul Camilo Alonso 
pentru a studia conflictul 
locului. Potrivit agenției 
Presse, în cercurile autorizate spa
niole se consideră că dacă minis 
trul va fi de părere că grevele 
sînt' „de inspirație politică" el va 
putea adopta „măsuri severe" îm
potriva greviștilor

Agenția France 
anumită stare de 
dul muncitorilor 
dustrial Bilbao.

s-au

mai la 
interne,

Vega, 
la fața 
France

Presse relevă o 
agitație în rîn- 

din centrul in-

CAIRO 12 (Agerpres) .
La 12 mai, N. S. HrușciOv și per

soanele care-1 însoțesc au vizitat 
Fabrica de antibiotice și preparate 
farmaceutice din apropiere de Cai
ro, construită cu utilaje sovietice 
împreună cu oaspeții sovietici, fa 
brica a fost vizitată 
Republicii Arabe 
Abdel Nasser, și de 
lății al Republicii
Mohamed Mohandes. După vizita-

de Președintele 
Unite, Gamal 

ministrul sănă- 
Arabe Unite,

rea fabricii a avut loc deschiderea 
unei expoziții dedicate activității 
industriei farmaceutice a R.A.U.

In cursul aceleiași zile, oaspeții 
sovietici au făcut o vizită mare
șalului Abdel Hakim Amer, prim- 
vicepreședinte al Republicii Arabe 
Unite.

Seara, la Teatrul de Operă 
Cairo a avut loc un spectacol 
în cinstea șefului guvernului 
vietic.

Declarația conducătorului 
mișcării de partizani din Congo

ROMA 12 (Agerpres).
„Hotărîrea de a recurge la lupta 

armată ne-a fost’ impusă de către 
politica reacționară și antidemo
cratică a autorităților congoleze, 
care nu țin seama de năzuințele 
poporului nostru" — se arată în 
declarația făcută săptămlnalului ita
lian „Mondo Nuovo" de către con
ducătorul mișcării de partizani din 
Congo, Pierre Mul ele, fost minis-

Evenimentele din Cipru
NICOSIA 12 (Agerpres).
După cum relatează agenția Fran

ce Presse. în cursul zilei de luni 
au continuat în Cipru ciocniri în
tre ciprioții greci și turci. In
tr-un comunicat dat publicității 
luni seara de guvernul cipriot se 
relatează că în urma unui schimb 
de focuri la Famagusta, doi ofițeri 
greci, un polițist cipriot grec și un 
cipriot turc au fost uciși, iar uu 
ofițer grec grav rănit. In comuni
cat se afirmă 
și polițistul au 
unui camion 
unde o patrulă 
șe oprească și a deschis focul uci- 
gînd, de asemenea, un cipriot turc.

urmare a incidentului, pe 
dintre Nicosia și Famagusta

Ca
ruta
au fost postate, la intervale de ,5 
km., controale severe pentru a îm
piedica pătrunderea ciprioților turci 
la Famagusta. Autoritățile O.N.U. 
în Cipru au luat, de

a

din
dat
so-

tru al invățămîntulul în guvernul 
lui Lumumba.

„Timp de peste doi ani, a arătat 
el, am încercat să folosim toate 
mijloacele pașnice pe care ni le 
puneau la dispoziție constituția re 
pubiicii. Parlamentul țării a cerut' 
în unanimitate eliberarea necondi
ționată a continuatorului cauzei 
lui Lumumba, Antoine Gizenga. A- 
cesta însă continuă să se afle ca 
și pînă acum în închisoarea de pe 
insula Bolabemba iar viața sa este 
în pericol.

Putem da multe exemple simi
lare despre încălcarea legilor țării 
noastre, printre care se numără și 
dizolvarea parlamentului de către 
șeful statului, a spus Mulele. In 
aceste condiții nu am avut altă 
cale decît cea a luptei armate"

I

că cei trei ofițeri 
pătruns cu ajutorul 

în cartierul tUrc, 
turcă i-a somat să

măsuri, pentru 
cidente.

In aceeași 
France Presse, 
pătruns 
britanică 
ostateci 
nari ai
alt cipriot turc a fost răpit de pe 
stradă.

asemenea,
se evita noi in-

zi,
12

în cooperativa
din Famagusta

6 ciprioți turci,
acestei cooperative.

relevă agenția 
greci au 
militară 

luînd ca 
funcțio- 

Un

CipFiofi

0 declarație 
a președintelui Johnson

WASHINGTON 12 (Agerpres).
Buletinul de știri al Casei Albe 

anunță că președintele Johnson 
a primit pe reprezentanții 
membre ale Organizației 
americane în legătură cu 
„Alianța pentru progres".

Cu acest prilej Johnson
un discurs anunțînd semnarea 
12 noi acorduri privind furnizarea 
de împrumuturi și ajutor tehnic și 
financiar pentru un număr de 13 
țări latino-a'mericane.

Președintele Johnson a declarat 
că va 
obține 
durile 
Unite
mentele asumate în cadrul progra
mului „Alianța pentru progres".

țărilor 
statelor 

planul

a rostit
a

Lucrările sesiunii de primăvară 
a Consiliului N.A.T.O.

12 (Agerpres). 
dimineață au început, îi, 
Parlamentului olandez din

HAGA 
Marți 

clădirea 
Haga, lucrările sesiunii de primă
vară a Consiliului ministerial ai 
N.A.T.O. După cuvîntările rostite 
în ședința inaugurală festivă de 
ministrul de externe olandez Luns. 
de secretarul de stat al S.U.A.. 
Rusk și de secretarul general al 
N.A.T.O., Stikker, sesiunea se va 
desfășura timp de trei zile în se
cret.

Și actuala sesiune va dezbate, 
ca de obicei, relațiile dintre mem
brii acestui bloc și politica pe care 
o vor urma în diferite probleme 
internaționale Intr-o conferință de 
presă ținută luni seara la Haga 
Dirk Stikker 
rea — potrivit 
Presse — că , 
ar trebui aduse organizației atlan
tice, care a luat ființă în condiții 
care nu pot fi comparate 
existente astăzi".

Ordinea de zi a sesiunii 
diverse aspecte ale 
N.A.T.O., dar potrivit părerii ma
jorității observatorilor, nu sînt 
așteptat hotărîri spectaculoase 
de o parte datorită pozițiilor 
vergente anunțate anterior, iar 
de altă parte faptului 
majoritatea miniștrilor care au 
sit la Haga reprezintă guverne stă- 
pînite de climatul preelectoral. In 
S.U.A. și Anglia vor avea loc ale
geri peste cîteva luni, în R.F.G. și 
Franța — în 1965, în Belgia se aș
teaptă anunțarea datei alegerilor.

In preajma actualei sesiuni, în 
S.U.A. s-a manifestat oficial nemul
țumirea pentru faptul că greuta
tea cheltuielilor militare este lăsa
tă pe seama bugetului american. 
De asemenea, retragerea ofițerilor 
francezi de marină din comanda-

mentele atlantice a fost . ousi erată 
în S.U.A. ca o acțiune care dău
nează relațiilor dintre membrii 
N.A.T.O. înfruntarea dintre punc
tele de vedere respective se refe
ră nu numai la organizarea co
mandamentelor, dar și la fondul 
problemelor militare. Atît la Bru
xelles, unde a poposit pentru o zi 
înaintea sesiunii, cît și la Haga. 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 

ame- 
multi- 
r elevă 

„se 
de

și-a exprimat păre- 
agenției France 

„anumite modificări

cu cel- ■

cuprinde 
politicii

de
pe 
di- 
pe 
că

,so-

New York: furturi la pavilioane ale Expoziției 
mondiale

12 (Agerpres).NEW YORK
Mai multe pavilioane de la Expo

ziția mondială de la New York au 
fost păgubite în urma furturilor de 
exponate săvîrșite de către unii 
„vizitatori". De la pavilioanele RF. 
Germane și Pakistanului s-au furat 
diferite obiecte în 
teva mii de dolari, 
sudanez a dispărut 
struț, unic în felul 
costume naționale 
reprezentantul 
Hong-Kong a
unei spade de o mare valoare is
torică. La pavilionul Spaniei a fost 
prins un cetățean în momentul cînd 
încerca să fure un mare cande- 
labru de argint.

Reprezentanții pavilioanelor pă
gubite au cerut autorităților new- 
vorkeze să întreprindă cercetări 
în vederea descoperirii infractori
lor și să întărească supravegherea 
la Expoziția mondială.

face tot posibilul pentru a 
din partea Congresului fon- 
necesare pentru ca Statele 

să-și poată îndeplini angaja-

valoare de cî- 
La pavilionul 

un ou mare de 
lui, precum și 

de valoare. Și
pavilionului din 

anunțat dispariția

GREVA PESCARILOR 
DIN PORTUGALIA

LISABONA 12 (Agerpres).
Potrivit unor știri din Lisabona, 

greva pescarilor a cuprins toate 
orașele de litoral dig provincia 
portugheză Algarve. In principalul 
oraș al acestei provincii, Portima- 
no, pescarii, însoțiți de familiile 
lor, au organizat o mare mani
festare, cerînd majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Puternice forțe ale jandar
meriei, înarmate cu pistoale auto
mate au răspîndit demonstrația.

Greva pescarilor s-a extins asu
pra orașelor portugheze de sud 
Lagos și Villa-Real-Di-Santo-Anto
nio.

Toațe porturile pescărești princi
pale din sud au fost ocupate de 
mari detașamente polițienești.

Gaulle privind 
deplin de sine 
îl preconizează

sesiune a Consi-
al N.A.T.O. ur-

lui de 
și rolul 

care
Franța",

la actuala 
ministerial 
să fie dezbătută și problema

Rusk, a reafirmat sprijinul 
rican pentru forța nucleară 
laterală, și — după cum 
agenția Associated Press —
pare că discursul secretarului 
stat, rostit la Bruxelles anunță o 
contraofensivă diplomatică de pro
porții mari a S.U.A. împotriva con
cepției 
N.A.T.O.
stătător pe 
pentru

Tot 
liului 
mează
Ciprului, deși această republică in
sulară nu este membră a pactului 
Atlantic. Delegația americană a 
început de luni să întreprindă sonda
je pe lîngă țările interesate — 
Anglia, Grecia și Turcia, adică*’ să 
continue misiunea senatorului Ful
bright, care, din însărcinarea pre
ședintelui Johnson, a vizitat capi
talele celor trei țări. In problema 
Ciprului s-au înregistrat de la în
ceputul discuțiilor divergențe: în 
timp ce ministrul de externe turc, 
Erkin, a recunoscut — într-un co
municat publicat luni seara — com
petența N.A.T.O., solîcitîndu-i spri
jin pentru poziția guvernului său, 
ministrul de externe grec, Kosto- 
poulos, a tăgăduit dreptul N.A.T.O. 
de a se amesteca în situația din 
Cipru, considerînd că., O.N.U. este 
indicat să-și îndeplinească pînă la 
capăt misiunea.

Convorbire Erhard-Schroeder
BONN 12 (Agerpres).
Cancelarul Erhard l-a primit pe 

ministrul afacerilor externe, Schroe
der, care s-a înapoiat din America 
Latină, unde l-a însoțit pe pre
ședintele Luebke în vizita între
prinsă de acesta pe continentul 
sud-american. Schroeder s-a înapo
iat 
lui
în Brazilia, pentru a participa la

înainte de încheierea vizitei 
Luebke, care se mai găsește

sesiunea consiliului 
N.A.T.O. de la Haga.

Potrivit agenției D.P.A., Erhard 
și Schroeder au discutat' probleme
le pe care le va ridica delegația 
vest-germană la sesiunea N.A.T.O. 
Cercurile informate din Bonn, afir
mă agenția, declară că la Haga, 
Schroeder va cere să se acorde 
o atenție mai mare problemei ger
mane în sensul dorit de guvernul 
vest-german.

ministeilal

CIUDAD DE PANAMA Potrivii 
ultimelor cifre preliminare ale ale
gerilor prezidențiale din Panama, 
publicate de tribunalul electoral, 
Marco Robles, candidatul partide
lor guvernamentale, conduce cu 
86 447 voturi, față de rivalul său 
cel mai apropiat, dr. Arnulio Arias, 
candidatul Partidului panamist, 
care a întrunit 73131 de voturi. 
La mare distanță urmează Juan 
de Arco Galindo, candidatul parti
delor de opoziție, cu 30 916 voturi.

CARACAS. „1 
va sprijini măsurile 
puse de guvernul 
declarat în cadrul 
de presă deputatul 
Rejes Vicuna. El a spus că poli
tica externă a țării sale se bazea
ză pe principiul întreținerii unor 
relații bune cu toate țările lumii.

BUENOS AIRES. Oamenii 
argentinieni membri 

' muncitorilor mineri, 
o grevă de 48 de 
de solidaritate cu 
Mina „El-Aguilar".

.Republica Chile nu 
anticubane pro- 
Venezuelei", a 
unei conferințe 
chilian Tomas

тип- 
ui aso- 
au de- 
ore în 

greviștii

di I 

ciației 
clarat 
semn 
de la

Muncitorii de la Mina „El-Agui- 
lar“ se ailă în grevă de aproape o 
lună, revendicînd majorarea sala
riilor.

DELHI. Agenția indiană „Press 
Trust of India" anunță că în loca
litatea Kathara a început construi
rea celei mai mari fabrici indiene 
de înnobilare a cărbunelui. Ea va 
avea o capacitate anuală de 3 mi
lioane tone. In fiecare an fabrica,

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Л

care se
U.R.S.S.,

uzi- 
Bhi

săp- 
Etna 

Explo- 
Vîrful 
metri 

o vă- 
să se

construiește cu ajutorul 
va produce 1,5 milioane 

tone cocs care va fi folosit în 
nele metalurgice de la Bokaro, 
lai și Rurkele.

ROMA. La începutul acestei 
tămini activitatea vulcanului 
a început să se intensifice, 
ziile devin tot mai dese, 
vulcanului, de peste 3 000 
Înălțime, este înconjurat de 
paie de foc. Lava a început
scurgă încet pe panta muntelui. 
Pentru moment satele de la baza 
sa nu sînt încă amenințate.

LONDRA. Camera Comunelor a 
Parlamentului britanic a adoptat la 
11 mai, în unanimitate, la ■ a doua 
citire, proiectul de lege cu privire 
la acordarea independenței Nyas- 
salandului în cadrul Commonwealt- 
hului. Nyassalandul trebuie să 
vină independent la 6 iulie a.c. 
denumirea la Malawi.

CAIRO. Luni seara a sosit
Cairo președintele Republicii Ara 
be Yemen, As Sallal, pentru a par
ticipa ia festivitățile în legătură 
ca zăgăzuirea Nilului.

ACCRA Mennen Williams, sub
secretar de stat al S.U.A. pentru 
problemele Africii a sosit la Acera, 
într-o vizită oficială de trei zile. 
El va avea o întrevedere cu pre
ședintele Nkrumah căruia îi va Те-

de- 
sub

la

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

dinpersonal 
Johnson.

McNamara, пи- 
s.U. A., a sosit

dului de guvernămînt Uniunea 
ționalâ Airicană 
cerilor interne ai 
aliat la Moscova 
cială, a plecat 
Londra.

și ministrul 
Keriyei, care 
într-o 

la 12
vizită 
mai

Na- 
afa- 

! s-a 
ой» 

spre

este în 
min- 
mai

Cracovia—Oswiecim, 
accident de cale fe- 
soldat cu 13 morți 

comisie specială cer-

care se află într-o vizită 
ia Roma, a avut o între
cu

Un
președintele Antonio 

purtător de cuvînt a 
cei doi șefi de state au 
serie de probleme de

mite un mesaj 
partea președintelui

SAIGON. Robea 
nistrul apărării al
marți dimineața pe calea aerului 
la Saigon, în vederea desfășurării 
unor tratative cu oficialitățile gu
vernamentale sud-vietname'ze.

VARȘOVIA. După cum anunță 
agenția P A.P. în noaptea de 9 
spre 10 mai, în apropiere de Chel- 
mek, pe linia 
a avut loc un 
rată, care s-a 
și 14 răniți. O
cetează cauzele accidentului.

ROMA. Regele Hussein al Ior
daniei, 
oficială 
vedere 
Segni.
declarat că 
discutat o 
interes comun, îndeosebi unele pro
bleme ale lumii arabe ridicate de 
regele Iordaniei.

ALGER. La 1 iunie, la Alger se 
deschide Conferința șefilor birouri
lor arabe de boicotare a Izraelului. 
Pe ordinea de zi figurează peste 60 
de probleme legate de această ac
țiune a țărilor arabe.

MOSCOVA. Delegația guverna
mentală a Kenyei, condusă de 
Oginga Odinga, președintele parti-

LONDRA. Alcoolismul
Anglia după cancer, maladiile 
tale și cele de inimă, cea 
răspîndită boală. Dr. В. M. Merri
man de la un institut' de tratare a 
alcoolicilor a afirmat în cadrul unui 
simpozion că în Anglia există în 
prezent cel puțin 400 000 de bol
navi de alcoolism, iar 100 000 din
tre ei se află într-un stadiu înain
tat a] bolii. Dovezile, a adăugat el, 
indică faptul că numărul cazuri
lor de alcoolism este în creștere.

MOSCOVA. Organizația de cons
trucții 
rijează 
trucții 
tice, a 
Pentru 
cestei
Ordinul Lenin. Această mare 
ganizație de construcții numără 
prezent în rîndurile sale 
de constructori.

ROMA. 500 000 
publici din Italia 
la 11 mai o grevă 
în semn de protest împotriva tergi
versării adoptării legii privind spo
rirea pensiilor, precum și în spri
jinul reluării negocierilor asupra 
salariilor și reclasificării catego
riilor de salarii.

— Glavmosstroia — care di- 
toate lucrările de cons- 

din capitala Uniunii Sovie- 
implinit 10 ani de activitate, 
aportul adus, colectivul 

organizații a fost distins
a-
cu 

or- 
în

200 000

de funcționari 
au declarat 

de 24 de ore
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