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Inmînarea premiilor
t 6

al 
to- 
are

cu

Interiorul magazinului 
Ѳ.С.Ь. Alimentara nr. 
din orașul Petroșani, 
cărui responsabil este 
varășul Marian loan, 
un aspect îngrijit.

Mărfurile aranjate
gust în rafturi, aprovizio
narea la timp a unității 
cu sortimente bogate, cu
rățenia, vădesc preocupa
rea colectivului de aici de 
a satisface p 
gențele 
urmare 
nul de 
mai, a 
proporție de 112 la sută.

De asemenea, prin păs
trarea bună a mărfurilor

pe deplin exi- 
cumparătorilor. Ca 
a acestui fapt, pla 
desfacere pe luna 
fost îndeplinit în

4 pag. 20 bani

s-au înregistrat 
la 
de 
de 
că

Delegația de activiști ai P.M.R. și-a încheiat vizita în U.R.S.S. 
Dezbaterile din Consiliul de Securitate
„Rapsodia Romină la Berlin
Audierile martorilor în procesul criminalilor de la Auschwitz
Sub presiunea demonstrațiilor de masă : Autoritățile sud-coreene au a- 
nunțat satisfacerea unora din revendicările populației
Vie activitate diplomatică în jurul problemei cipriote

economii 
perisabilități m valoare 
peste 1 500 lei. Demn 
remarcat este și faptul 
valoarea totală a măr

furilor desfăcute către popu
lație de la începutul anu
lui curent și pînă în pre
zent însume.ază peste 2 
milioane lei.

La dobîndirea acestor 
rezultate remarcabile o 
contribuție prețioasă au a- 
dus-o tinerele vînzătoare 
Iordăchescu Adriana, Moș 
Minerva. Tritean Elena și 
Culcea Elena.

C. 1OAN 
corespondent

Propagandiștii pentru noul an școlar 
al invățămîntului de partid

Colectiv disciplinat 
și omogen

Una din brigăzile de 
la sectorul ill de la mina 
Petrila care obține lună de 
lună succese de seamă este 
cea de pregătiri condusă 
de minerul Kiss Moise. De 
la începutul anului aceas
tă brigadă a îndeplinit lu 
nă de lună, planul în pro
porție de 103—111 la 
sută. In luna trecută, bri
gada я lucrat la deschide
rea orizontului XII A și D 
pregătirea pentru exploa
tare a abatajului nr. 12 
vest din stratul 3 depășind 
sarcina planificată cu 29

de mc- de la începutul 
anului ortacii lui Kiss 
Moise au excavat, peste 
plan. 90 mc steril. Aceas
tă brigadă este un colectiv 
disciplinat, omogen și exe
cută numai lucrări de ca
litate. La realizările brigă
zii își aduc în mod deo
sebit contribuția minerii 
Nicocfim Nicolae. Nagy Si
gismund. Toth Emeric. a- 
jutorii mineri Lorincz Ca
rol și Vereș Francisc. va
gonetarii lacob Costache 
și Cristea Gavrilă.

ln cercurile și cursurile învățămîn- 
tului de partid se desfășoară în 
prezent, seminariile de sfîrșit de an. 
Activitatea organizațiilor de partid 
este îndreptată înspre asigurarea bu
nei desfășurări a seminariilor, închi
derea in cele mai bune condițiuni 
a actualului an de invățămînt.

Paralei cu munca dusă pentru 
pregătirea închiderii invățămîntului, 
trebuie dată întreaga atenție orga
nizării viitorului an școlar. In acest 
scop se efectuează în primul rînd. 
selecționarea propagandiștilor, se pro
cedează la stabilirea cercurilor care 
vor funcționa în anul de învăță- 
mînt 1964/1965.

Este bine știut că întregul con
ținut al invățămîntului de partid de
pinde în măsură hotărîtoare de pro
pagandiști De aceea, selecționarea 
cu grijă, cu simt de răspundere a 
propagandiștilor constituie o sarci
nă de mare importanță

In selecționarea propagandiștilor 
să se muncească in așa fel îneît 
această muncă să fie încredințată 
celor mai pregătiți membri de 
partid, care se bucură de presti
giu în rîndul maselor și care mun
cesc cu pasiune pentru răspîndîrea 
ideilor marxism-Ieninismului, a 
vînlului partidului 
ce muncesc.

In Valea Jiului 
mare de membri
muncesc ca propagand:ști de multi 
ani, au îndrăgit această sarcină fru
moasă și de mare răspundere, depun 
eforturi pentru a ridica continuu 
nivelul învățămîn’ului în cercurile șl 
cursurile pe care le conduc.

Tovarăși ca litiu .Mihai. Urdă 
loan. Pănnescu Dumitru din Lupenl, 
Hozu 
Petru 
Puncs
Eșomec iosif. Bădău Victor, Stancu 
Dumitru din Petroșani, Burlacu 
Constantin. Guran Constantin, Nagy 
Ștefan de ia E.M. Lonea. Hanc Va
sile, Taborski Pavel, Orban Iosif, 
Niculescu Vasile din Petrila, Voi- 
chîța loan din Uricani și multi al
ții, au obținut rezultate bune în 
munca de propagandist se bucură 
de s’mpalia și încrederea cursanti- 
lor.

fost însă și unele cazuri cînd

în fața 
studiere 
fost pro- 
n-a fost

cu-
în rîndul celor

există un număr 
de partid car?

Formațiile de Crucea Roșie 
în întrecere

Aurel. Kelemen Sara Adam 
din Vulcan. Nițu Dumitru, 
Iosif de la E.M. Aninoasa,

locZilele acestea, a avut 
la Petrila faza orășenească 
a concursului de Cruce Ro 
șie. La întreceri au parti 
cipat formațiile de Cruce 
Roșie de la preparația și 
mina Petrila și cele de 
la mina Lonea și cartie
rele nr. 1, 2 și 3.

Formația de Cruce Ro-

șie a preparației Petrila 
s-a clasat pe primul loc 
fiind urmată în ordine de 
cele de la minele Petrila 
și Lonea. Aceste trei for
mații au dat dovadă de o 
bună pregătire teoretică și 
practică.

DOBOȘ EMILIAN 
corespondent

DATORIE ÎMPLINITĂ
♦
♦
♦

E. M. 
la se-

munca

Duminică la loate școlile de 8 ani din Valea Jiului 
au avut Ioc serbările de sfîrșît de an școlar la clasele 
I—IV. Aceste serbări au fost însoțite de cîntec, joc 
și voie bună. Cu această ocazie, celor mai buni elevi 
li s-au înmînat premii în cărți si diplome de merit, 
iar învățătorilor, în semn de recunoștință și prețuire, 
li s-au înmînat flori.

In clișeele de mai sus au fost surprinse trei instanta
nee de la școlile din Petroșani în timpul festivității 
de înmînare a premiilor celor mai sîrguincioși elevi 
la învățătură.
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Simpozion „Eminescu*
Zilele trecute elevii se- 

raliști ai claselor a Vlll-a 
В si a IX-a A de la Școa
la medie din Petroșani au 

• organizat un simpozion li
terar intitulat ..Mihail Emi- 
nescu 4ie?afărul poeziei 
romînesti'*.

Gu acest prilej tovarășa 
profesoară Lupșor Olga a

vorbit despre viața și ope- 
r« geniului liricii romînești.

Tot în cadrul simpozio
nului au mai fost recitate 
poezii și au fost audiate 
înregistrări de melodii pe 
versurile marelui poet.

Simpozionul s-a bucurat 
de mult succes.
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♦
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...Mijește de ziuă. In 
lupta cp noaptea, zorile ies 
biruitoare. Dinspre crestele 
înzăpezite ale Parîngului, 

• adie un vînt rece. La mi- 
nă, o dată cu zorile, totul 
prinde viață. Pe rampa 
puțului central, înșiruiți în 
rînduri compacte, minerii 
savurează liniștiți ultima 
țigară. Coliviile coboară 
vertiginos ducînd în adînc 
schimbul de dimineață.

Ga de obicei, oamenii din 
brigada lui Laszlo Ștefan, 
întră cu toții în colivie. 
Unii discută planul de mun
că din ziua 
ții povestesc 
oraș. Lîngă 
lo. Se vede 
ceva.

— Ge-ai pățit nene Ște
fane ; de ce nu ne spui 
nimic ? Ți s-a întîmplat 
ceva ? îl întrebă unul din
tre ortaci.

— Măi băieți, începu 
Laszlo. să știți că-i bai cu 
abatajul nostru. M-o a- 
nunțat Dumitrașcu din mi
nă că presiunea a crescut 
astă noapte.

Ajungînd în. abataj fie
care cercetă cu atenție or

tul, armăturile și poditu- 
ra.

— Pare liniștit. spuse 
către cei-

Să vezi tu 
de liniștit, 
privind a-

— Eu zic tot la fel, spu
se Dărămuș. Să rămînem. 
Să nu lăsăm abatajul nos
tru să se ducă laolaltă, 
c-apoi de unde mai dăm 
cărbune ?!...
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Au
munca de propagandist a fost încre
dințată unor tovarăși care nu i-au 
înțeles importanța. Asemenea propa
gandiști nu s-au străduit să-și ri
dice nivelul de cunoștințe politice și 
ideologice pentru a putea face față 
sarcinii primite, să asigure în cer
curi lecții și seminar» calitative, 
vii, interesante. Neglijarea acestei 
sarcini a mers pînă acolo îneît chiar 
de la seminariile bilunare de pre
gătire s-au sustras. Toate acestea 
au făcut ca în cercurile respective 
munca să lase de dorit. Să luăm 
cîteva exemple :

Tovarășul Kovacs Andrei de la 
cooperativa de producție „Jiul" din 
Petroșani luni de zile n-a ținut nici 
o lecție, nu s-a prezentat 
cursanților din cercul de 
a Statutului P.M.R. unde a 
pagandist, iar la pregătire
decît de 2 ori în tot timpul anului 
de invățămînt. Dezinteres față de 
sarcina încredințată au manifestat și 
tov. Stoica Valentin și Gabor Ghe- 
orghe de la E.M. Lupeni. Sava Ente
ric și Roczik Alexandru din Petrila. 
Ceaușescu Titus, Csarek Ștefan din 
Petroșani, Cuc Dumitru de la 
Lonea care rar au participat 
minariile de pregătire.

Slab s-aii preocupat de
cu propagandiștii birourile organiza
țiilor de bază de la fabrica de pîine 
din Petroșani, l.P.I.P. Livezeni, co
mitelui de partid de la preparația 
cărbunelui din Petrila etc

Din aceste cîteva exemple se poa
te desprinde concluzia că pentru 
munca de propagandist trebuie să 
fie selecționați membri de partid 
care dovedesc un înalt simț de răș- 
pundere față de sarcini, sînt temei
nic pregătiți din punct de vedere po
litic și profesional, cu aptitudine pen
tru această muncă.

Ținînd seama de sarcinile spo
rite ce stau în fața invățămîntului 
de partid este necesar ca în munca 
de propagandist să fie atrași cît mai 
mulți tovarăși care dețin funcții de 
conducere în economie, aparatul de 
stat, în cadrul organizațiilor de ma
să Să fie combătută cu toată tăria 
tendința,de a se sustrage de la sar
cina de a fi propagandiști.

Orientarea, în munca de selecțio
nare a propagandiștilor să fie în
dreptată spre acei membri de partid 
care au absolvit diferite școli de 
partid, au studii medii sau supe
rioare, sînt bine pregătiți din punct 
de vedere profesional, fruntași în 
producție, cu prestigiu în mase.

Au 
partid 
noasa

procedat bine organizațiile de 
de la U.R.U.M.P.. E.M. Anî- 
și altele care au selecționat

POMPJLIU UNGUR 
directorul cabinetului de partid 

Petroșani

respectivă, al- 
întîmplări dîn 
ușa stă Lasz- 
ea îl framîntă

Baciu Grigore 
lalți.

— Pe naiba I 
mintenaș cît e 
ii spuse Laszlo 
tent tavanul.

Apoi fiecare își văzu de 
lucru. Laszlo coptura ortul, 
Ungureanu lacob și Abu- 
șan Vasile, verificau per
foratoarele. Focșeneanu Ni- 
colae și Dărămuș Ilie s-au 
dus după lemn și armătu
ri metalice. Au armat și 
apoi au trecut la scosul 
cărbunelui.

De o dată, se auzi un 
zgomot puternic. Lemnele 
de susținere au început să 
crape. Parcă tot abatajul 
era în mișcare. Era pe la 
sfîrșitul șutului. Laszlo 
chemă oamenii în jurul lui 
și le spuse ■

— Măi băieți, situația e 
gravă. Schimbul de după 
amiază are oameni puțini 
și abatajul se' duce.. Eu 
tn-am gîndit să rămînem 
și noi și împreună să tra
gem cîteva juguri. Apoi 
poate veni presiunea cît 
o vrea.

Cei din schimbul de clu- 
pă amiază sosiră rînd pe 
rînd. privind mirați la or
tacii lor care nu se gră
beau să plece. Conduce
rea sectorului se îngrijise 
ca lemnul șî armăturile 
metalice să fie pregătite. 
Lupta intre munte și mi
neri a început. Au tras un 
jug, apoi altul. Tocmai se 
sfătuiau unde să plaseze 
următorul cînd de-o dată 
grinzile de susținere an 
început să pîrîie. iar din 
tavan să curgă bucăți de 
piatră.

— Acu-i acu. zise Lasz
lo îngrijorat. Nici nu ter
mină vorba, cînd unul din 
ortaci strigă :

— Se închide abatajul

ULRICH ERNEST 
tehnician — mina Petrila

(Continuare în pag. 3-a)

(Continuare în pag. 3-a)
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Lectorat tehnic 
pentru mineri

La inițiativa Comitetului sindi
catului de la mina Petrila, în a- 
ceastă exploatare carboniferă s-a 
înființat un lectorat tehnic pentru 
mineri. Pînă în prezent corpul de 
lectori format din ingineri și teh
nicieni a prezentat invitatilor, în 
majoritate mineri șefi de brigadă, 
ajutori mineri și vagonetari un nu
măr de 12 conferințe. Au fost au
diate cu mult interes referatele 
intitulate : „Metode de muncă de 
înaltă productivitate",

♦ eficace de a preîntîmpina

* 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦
♦
♦

♦ 
♦

♦

♦

♦
♦
*
♦
♦

tele în mină", „Geologia 
telor de cărbune" etc.

Numărul celor care au 
la aceste conferințe se 
1 400 de tovarăși.

R. BĂLȘAN 
corespondent

„Mijloace 
acciden- 

zăcămin-

participat 
ridică la



ERVNTA$U VITEZELOR DE JMNSUf SPORITE 
iNPĂRIĂSESC DIN EXPERIENȚA LOR

La mina Lupeni

Organizarea lucrului pentru extragerea a două fîșii pe zi
în abatajul jrontal orizontal nr. 13—10 din stratul 3

Stratul 3 .blocul I din sectorul 1 
Aninoasa se exploatează prin abataj 
frontal orizontal. La început, briga
da noastră, care a fost plasată în 
acest abataj, a fost organizată pe 
3 schimburi cu un efectiv mediu pe 
schimb de 16 membri, totalizînâ 
48 de posturi pe zi, iar durata unui 
ciclu a fost de 32 ore. Organizarea 
lucrului în abataj era următoarea: 
la fiecare 4 schimburi de lucru co
respundea o avansare de 2 metri a 
frontului de abataj.
, Trecerea la realizarea unei durate 
totale a ciclului de 24 ore, s-a ex
perimentat în cursul lunii martie 
a.c., rezultatele obținute fiind bune. 
Avînd la bază rezultatele experimen 
tării, s-a trecut la o nouă organiza
re a brigăzii, începînd cu data de 
1 aprilie 1964. Acum numărul total 
al membrilor brigăzii este de 62 per
soane.

Organizarea lucrului în abataj pe 
schimburi, în ordinea executării e- 
perațiunilor pe echipe, este următoa
rea : In schimbul I se extrage o 
fîșie, executîndu-se următoarele o- 
perații: a) perforarea găurilor se face 
cu ciocane perforatoare roto-percu- 
tante pneumatice de tipul C.P.-18. 
Numărul de găuri care se forează 
pentru pușcarea unei fîșii este 
120; b) încărcarea găurilor, se 
ce de către un artificier sau doi 
tfficieri. Durata operațiunii este 
60 de minute; c) Pușcarea; d) 
eărcarea cărbunelui rezultat de 
pușcare se face pe un transportor 

raclete semigreu de tip SKR-11. 
extragerea cîmpului I cantitatea 
cărbune care se încarcă direct 

transportor este de cca 
procente. Restul de cărbune se 

trage cu sapa și se lopătează pe 
transportor. Durata acestei opera
țiunii este de 140 minute, e) Susți
nerea abatajului se face cu grinzi 
de funie uzată de funicular, prevă
zute cu palete din fier U 20. Stîl- 
pfi metalici folosiți pentru susține
rea abatajului sînt de tip GHH cu 
pană de frecare orizontală. înălțimea 
de lucru a stîlpului este de 2,70 m. 
Durata operațiunii de susținere este 
ide cca. 90 minute. In urma acestor 
operațiuni, după cum rezultă din 
planograma lucrărilor 
schimbului

armat, putîndu-se trece la extrage
rea fîșieî a Il-a. Menționez faptul că 
extragerea spițului de la coperiș și 
de la culcuș, se face odată cu res
tul liniei de front.

In schimbul II, operațiunile care 
se execută sînt identice și au ca re
zultat extragerea celei de-a doua 
fîșii.

In schimbul 111 se execută dirija
rea presiunii tavanului prin prăbuși
re totală Pasul de prăbușire este 
de 2 metri. Aceste operațiuni sînt 
executate tot cu împărțirea schimbu
lui în echipe de cîte doi muncitori . 
Echipa I execută demontarea tran-

Durata 
execută 
face cu 
rînduri

loan David, brigadier mina Aninoasa
nuluî între rîndurile 3 și 4. 
420 minute. Echipa a 4-a 
podirea abatajului care se 
jumătăți în vatră și două
de margini, dispuse transversal unul 
față de celălalt. Echipa a 5-a exe 
cută răpirea rîndului 5 de stîlpi în 
retragere de la coperiș către cul
cuș. Ecliipa a 6-a execută răpirea 
rîndului 4 de stîlpi metalici pornind 
în urma echipei precedente cu un 
decalaj de 5 metri. Durata opera
țiunii de răpire este de 390 mi
nute.
aprovizionarea celorlalte echipe 
materialul

Ceilalți 6 muncitori execută 
cu 

lemnos necesar. Aprovi-

la 48 la 62 ; creșterea simțitoare

ciclic de 
a cărui 

ore, este 
indicatori

avut drept rezul- 
conditii mai bune 
diminuarea canti- 
atmosferă și, tot-

cu 
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I abatajul
la sfîrșitul 

este complet

Metodă
IH de la 
stratul 3

mina Lupeni 
din blocul IV

Sectorul 
exploatează 
între orizonturile 519-480 avînd o 
lungime pe direcție de cca. 500 m. 
Stratul 3 blocul IV are o grosime pe 
orizontală ce variază între 40 pînă 
la 110 m, lungime ce o au și aba
tajele. înclinarea stratului variază 
între 15 și 25 de grade. Brigada pe 
care o conduc lucrează în prezent 
la abatajul frontal nr. 2 est din stra
tul 3 blocul IV.

Pentru exploatarea stratului se a- 
plieă metoda abatajelor frontale ori
zontale cu avansare direcțională.

Susținerea abatajului se face cu 
grinzi de funie așezate paralel ca 
frontul, susținute cu stîlpi metalici 
de tip GHH. Lungimea unei grinzi 
este de 4 m și este prevăzută eu 
5 papuci pentru fixarea stîlpilor. In 
unele porțiuni din abataj, dateri 
tă îngroșării intercalațiilor de steril 
care produc greutăți mari în răpi
rea stîlpilor metalici, armarea se 
face în lemn. Grinzile de funie se 
așează la ѳ distanță între rînduri, 
măsurată pe direcția de avansare a 
frontului de I ml, iar numărul 
maxim de. rînduri de grinzi și 
stîlpi este de 4.

Depilarea cărbunelui în abataj 
face cu ajutorul explozivilor și
ciocanelor de abataj ier transportul

de

se 
al

acționare, spre ca 
Este singura ope- 

face de la culcuș, 
sens opus răpirii.

sportorului cu raclete SK.R-11 și 
montarea lui la frontul de lucru. 
Ordinea de executare a montării este 
de la capul de 
pul de întindere, 
rațiune care se 
către coperiș, în
Durata operațiunii este de 360 mi
nute. Echipa a 2-a execută completa
rea susținerii metalice din rîndurile 
2 și 3 de la coperiș spre culcuș. Du
rata operațiunii este de 360 mi
nute. Echipa a 3-a execută susține
rea suplimentară în lemn a tava-

zionarea se face continuu și durea
ză cca. 420 minute. Toate aceste 
operațiuni se suprapun în timp, exe
cutîndu-se concomitent. Acest lucru 
permite executarea tuturor operațiu
nilor în cursul unui schimb.

La sfîrșitul schimbului III, în ju- 
orei 5,30 se face prăbușirea ce- 
două cîmpuri unde s-a execu 
răpirea. Pasul de prăbușire este 
2 m.

Trecerea la o asemenea organiza
re a brigăzii a fost posibilă dato
rită următorilor factori; mărirea nu
mărului de muncitori din abataj de

rul 
lor 
tat 
de

a 
calificării și specializării muncito
rilor.

Superioritatea organizării lucrului 
în abataj după un grafic 
executare a operațiunilor, 
durată totală este de 24 
oglindită de principalii
tehnico-economici. Noua organizare a 
lucrului în abataj a permis urmă
toarele creșteri procentuale ale prin
cipalilor indici în luna aprilie 1964 
față de luna decembrie 1963: pro
ducția cu 32,7 la sută, productivita
tea muncii cu 11,6 la sută, viteza 
de avansare cu 34 la sută (fiind 
în luna aprilie a.c. de 50 ml), sa
lariul pe post de miner cu 25,5 ia 
sută. Presiunea minieră care lucrea
ză asupra tavanului abatajului sca
de odată cu creșterea vitezei de 
avansare. Acest lucru ușurează ope
rația de răpire, elimină susținerea 
suplimentară, reduce degradarea stîl- 
pilor de abataj și mărește securitatea 
lucrului.

Rezultatele obținute de brigada 
noastră au însemnat an pas înaințe 
pe calea măririi vitezelor de avan
sare la abataje dar nu constituie 
tot ce se poate face în această di
recție. Pentru a. ridica pe o treaptă 
mai înaltă aceste realizări, este ne 
cesar să înlăturăm unele neajunsuri 
care există încă în munca noastră. 
In acest sens consider necesar ur
mătoarele : să fim aprovizionați cu 
capse electrice cu mai multe trepte 
de întîrziere. pentru protejarea tran
sportorului; confecționarea stîlpilor me
talici GHH să se facă cu mai multă 
atenție, în așa fel îneît penele de 
frecare să nu se piardă la manipu
larea lor. De asemenea, să se redu
că greutatea lor, folosindu-se oțeluri 
superioare; să se studieze posibi
litatea modificării transportorului 
SKR-11. acesta să fie prevăzut cu 
lanț dublu, elementele fiind mai ro
buste și mai rezistente; să se ex
perimenteze aplicarea plasei metali
ce pentru podirea abatajului; să se 
studieze posibilitatea înlocuirii sis
temului actual de susținere cu grinzi 
în consolă, cu folosirea unui tran
sportor cu raclete blindat, ceea ce 
ar elimina demontarea transportoru
lui.

Studii, eipeiineolăii 
pe liaia promovării noului 

Umectarea sub presiune 
se aplică cu succes

încă din anul trecut, în abata
jul frontal din stratul 15, blocul 
II, s-a experimentat metoda umec- 
tării stratului cu apă sub presiune. 
Experimentarea a dat rezultate bu
ne. Umectarea a 
tat crearea unor 
de muncă, prin 
tătii de praf din
odată, prin reducerea durității căr
bunelui, a asigurat sporirea pro
ductivității muncii și a eliminat 
consumul de exploziv. Productivi
tatea muncii a crescut în abataj 
cu 10,5 la sută.

Metoda umectării stratului se fo
losește în prezent cu succes, tot 
într-un abataj din stratul 15, blo
cul II. După definitivarea expe
rimentării în acest abataj, se pre
conizează trecerea instalației la 
abatajul frontal din stratul 5 blo
cul III A, un abataj eu o lungime 
de 85 m„ unde din cauza emanați
ilor de gaz nu se poate pușca fron
tul de lucru.

Se extinde podirea 
cu împletituri metalice

In luna aprilie a.c. a început ex
perimentarea podirii cu împletituri 
metalice în abatajul frontal IV 
vest din stratul 3, blocul IV. In lu
na mai a.c. s-a trecut Ia folosirea 
împletiturilor și la bandajarea prea- 
batajelor 1 și 2 vest de la coperi- 
șul stratului.

In abataj, podirea se execută prin 
toroane din cabluri dispuse cîte 
6 pe m.p. (din care'3 sînt așezate 
perpendicular, iar 3 paralel cu 
frontul) și legate la îmbinări cu 
sîrmă, peste care se aștern două 
covoare de împletituri: unul per
pendicular și aitul paralel cu fron
tul.

Pînă în prezent, folosirea împle
titurilor, mai ales, la bandajarea 
preabatajelor dă rezultate bune: 
împletiturile se comportă bine, di- 
minuînd pericolul surpării. Pe vi
itor se va continua folosirea ііц- 
pletiturilor la podirea abatajel,. 
din faliile inferioare ale stratului 3.

de lucru în abatajul frontal nr. 2 est
șef

cărbunelui pînă în preabatajul direc
țional de la culcuș se face cu aju
torul a două transportoare cu ra
clete de tip SKR montate în serie.

Brigada este compusă din 100 de 
muncitori dintre care 27 mineri. 24 
ajutori miner. 49 vagonetari, repar
tizați pe trei schimburi în așa fel 
îneît un schimb execută operațiunea 
de tăiere, alt schimb execută mon
tarea și al treilea schimb răpirea

Cum se organizează munca. Avînd 
în vedere că mutarea transportoru
lui lîngă frontul de cărbune se face 
după ce în prealabil se scot două 
fîșii, schimbul de tăiere scoate în 
prima zi fîșîa I. iar în a doua zi 
a doua. Schimbul de taiere, găseș
te frontul pușcat de către schimbul 
anterior, de răpire. împărțirea pe 
echipe se face ținînd cont de cali
ficarea pe care o are fiecare. îm
părțirea echipelor de-a lungul fron
tului se face ținînd cont de situația 
abatajului, adică acolo unde con 
dițiile de muncă sînt 
repartizează echipele 
bune.

In prima zi faza
scoaterea fîșiei, este urmată de 
a Il-a care wnstă din răpirea

Petre Constantin

mai grele se 
cele

I care

mai

ește 
faza 
rîfl-

Și 
metalici, urmează 
fîșii dinspre spa-

răpire se execută 
а П-а în vederea

de brigadă mina Lupeni
dului de stîlpi dinspre spațiul pră
bușit și prăbușirea cîmpului. La a- 
ceastă operație lucrează un efectiv 
de 25 de muncitori.

După susținerea suplimentară 
răpirea stîlpilor 
prăbușirea ultimei 
țiul exploatat.

In schimbul de 
și pușcarea fîșiei
tăierii ei care urmează să se facă 
în ziua a Il-a. Pentru acest lucru, 
de Ia începutul schimbului, doi mun
citori sînt plasați la perforarea gău
rilor de mină. Intercalațiile sterile 
se perforează cu ajutorul perfora
toarelor percutante. După ce opera
ția de montare а fost terminată ur
mează din nou operația de răpire.

Brigada noastră a reușit să scoa
tă zilnic erte o fîșie Prin aplicarea 
metodei de lucru și a organizării 
muncii descrise, brigada a obtînut 
următoarele realizări medii; viteza 
de avansare ml/lună - 28,2; pro
ducția lunară, tone — 12 310; pos
turi prestate — 2 396; randament pe 
abataj, tone/post — 5.14; consum 
lemn mină mc/1000 tone— 23,79; 
consum exploziv, fcg/1000 tone — 
141

Deoarece actualul transportor are 
capacitate scăzută de transport —

fi bine 
consolă 

1.25 m. 
cu Suc

numai 60 tone/oră — ar fi necesar 
să fim înzestrați cu un transportor 
T.R. 3 blindat, care este mult mai 
puternic. De asemenea, ar 
să fim dotați cu grinzi în 
de tipul К lone lungi de 
care au fost experimentate
ces la noi în sector și prezintă ma
rele avantaj că la fiecare fîșie tran
sportorul se mută lîngă frontul de ■ 
cărbune eliminînd operațiile de de
montare și montare a transporto
rului. in acest fel, chiar în con
dițiile eînd se scoate numai cîte o 
singură fîșie pe zi. viteza de avan
sare crește cu 25 la sută.

Pe tema productivității muncii
Un colectiv de ingineri din ea- 

drul minei Lupeni a elaborat un 
studiu tehnico-econoinic privind 
posibilitățile de realizare a sarci
nii de sporire a productivității 
muncii pe anul 1964. In eadrul 
studiului s-au analizat condițiile 
de creștere a productivității mun
cii în urma schimbării structurii 
factorilor tehnici și de zăcămînț. 
și ridicarea contribuției utilajelor ■ 
moderne la sporirea productivității, 
prin utilizarea judicioasă a acesto
ra. Ia maximă capacitate.

S-au analizat, de asemenea, 
lorii organizatorici, îndeosebi 
losirea personalului de regie,
sibilitătile de reducere a persona
lului de deservire în urma progre
sului tehnic. Studiul pune în evi
dentă numeroase rezerve interne 
care, valorificate, vor chezășui rea
lizarea de către colectivul minei a 
productivității muncii planificate 
pe anul 1964.

fao- 
fo- 
po-

Legătura prin radio a minerilor
Cum se menține legătura dintre 

minerii care lucrează sub pămînt și 
cei de la supraîață ? In trecut, a- 
ceasta se reăliza cu ajutorul vocii. 
In prezent, puțurile sînt adînci de 
c.îteva sute de metri și folosirea co
municării cu ajutorul vocii este ex
clusă. Dar în timpul lucrului comu
nicarea este absolut necesară. S-a și 
pășit la folosirea semnalizării. Dar 
au apărut noi griji: era nevoie de 
cabluri și de cei care să le insta 
lese.

Institutul central de cercetări 
științifice din cadrul „Podzemșah- 
stroi” a conceput o aparatură de 
radio „Sahter” care va permite să 
se rezolve problema comunicațiilor 
în mine Ea este formată din două 
garnituri de stații de radio: una la 
suprafață și cealaltă în puț Stațiile 
asigură legătura cu suprafața din 
orice loc : în abataj, în lift etc.

După experimentarea încununată 
de succes, aparatura ..SAHTER” se 
va fabrica în serie („Stroitelnaia 
Gazete”).



Propagandiștii pentru noul an școlar 
al învățăm întului de partid

(Urmare din pag. I-a) 

ea propagandiști, în primul rînd, ca
drele de conducere din economie, to
varăși din comitetele de partid.

Dînd toată atenția selecționării 
propagandiștilor, se cere ca de pe 
acum să se ia măsuri pentru crea
rea condițiilor necesare pentru ca 
propagandiștii să-și poată desfășu
ra activitatea, in primul rînd să se 
treacă la eliberarea lor de alte sar 
cini, în afară de funcțiile alese. Este 
nejustă practica folosită de unele 
organizații de partid, care in loc să 
elibereze propagandiștii de diferite

Datorie
(Urmare din pag. I-a)

fraților. Să fugim I Minerii se îngră
mădiră în gura suitorului încercînd 
să coboare în galerie. Laszlo ră
mase singur, privind după ei cu 
asprime.

— înapoi, nu vă e rușine ? Voi 
sînteți bărbați sau... Trebuie să o- 
prîm prucul, că de nu s a zis ca 
abatajul, continuă brigadierul cu 
tărie. Manole și tu Aușene repede 
aduceți stilpi metalici ; Borca și tu 
Victore veniți cu mine. Și Laszlo 
apucă securea. Ceilalți ortaci porni
ră după el. rușinați parcă de fapta 
lor Pînă la ora 6 au mai tras 
cîteva juguri. Abatajul a fost salvat.

Cu mult înainta de începutul 
schimbului Iii minerii Dumitrașcu 
Ilie, Tonia Ștefan, Ѳапсеа Alexan
dru, Retegan Ilie și Colobanea Cons
tantin erau în abataj. Au adus cu 
ei și stîlpi de fier Celelalte două 
schimburi au părăsit apoi abatajul. 
Numai Laszlo rămase să discute cu 
ortacii.

— Voi trebuie să mai trageți două 
juguri către ort și abatajul o să re
ziste presiunii, dar să lucrați cu 
grijă. Mîine trebuie să dăm câr-

Pe urmele materialelor 
publicate

Stîlpul și-a luat poziția 
normală

Intr-u.na din notele apărute In nr. 
din 22 mai al ziarului „Steagul ro
șu", se critica faptul că un stîlp 
telefonic este pe cale să cadă. In 
răspunsul adresat ziarului, conduce
rea sectorului I.F. Lonea, de care 
aparține stîlpul eu pricina, confir
mă justețea celor semnalate și a- 
nuntă redacția că s-au luat măsuri 
ca stîlpul să-și reia poziția norma
lă.

însemnare: LIMITELE NEPĂSĂRII-.
Cum, nu știți care-i ? Nici noi. 

Se naște întrebarea: Cine poate 
ști, dacă nu tovarășii de la I.L.L. 
Petroșani ?l Dar hai s-o luăm pe 
îndelete, cronologic, pe număr de 
adrese. începem cu... prima. Așa...

Deci în ziua de 6 august 1963 
(acu-i aproape anul) la internatul 
Școlii profesionale din Lupeni s-a 
rupt o terasă pe o porțiune de 20 
ml. Ruperea s-a produs din cauză 
că la construirea terasei, armătu
ra metalică a fost greșit plasată 
(graba a stricat și aici treaba).

Peste două zile de la această 
întîmplare, respectiv în 8 august 
1963. prin adresa numărul 1235 
conducerea școlii cerea serviciului 
de investiții din cadrul C.C.V.J. 
ajutor pentru remedierea deranja
mentului. Timpul trecea și școala 
profesională aștepta un răspuns. 
Dar el nu venea. A trecut anul 
1963, a venit iarna, a trecut și a 
venit primăvara. Dar nici un răs
puns. In 3 aprilie 1964 prin adresa 
numărul 1 281, conducerea școlii 
revenea iar la serviciul investiții 
din cadrul C.C.V.J. cu aceiași ru
găminte. De data aceasta, deci du
pă aproape 9 luni și 2 adrese, to
varășul inginer Mogoș Liviu din 
serviciul de investiții al C.C.V.J. 
răspundea școlii prin adresa numă
rul 4 563. Răspundea că dînșii nu 
dispun de personal în scopul res

sarcini îi înlocuiesc cu alții, înlocuiri 
care adesea se fac în «tama cali
tății invățămîntului.

Deoarece pînă la data de 20 iunie 
a.c. se încheie anul școlar al învă- 
țătiînluiui de partid trebuie ca se
lecționarea propagandiștilor să fie 
terminată cît mai repede, urmînd ca 
ei să fie confirmați de către adu
nările generale ale organizațiilor de 
bază și de comitetul orășenesc dc 
partid Petroșani și în funcție de 
propagandiștii existenți să se poată 
stabili cercurile și cursurile ce vor 
funcționa în anul de învătămînt 
viitor.

împlinită
bune. Altfel, sectorul nostru are de 
suferit la plan din cauza abata
jului nostru așa că..

Schimbul III a muncit din răspu
teri. Armăturile de lemn au fost 
întărite cu stîlpi me’alici. Către di
mineață oamenii s-au așezat să mai 
răsufle.

- Acum poate veni presiunea cît 
o pofti, că abatajul va rezista, spu
se Dumitrașcu Ilie, șeful de schimb 
privindu-și mulțumit ortacii.

Oamenii din jurul lui sînt sa- 
tisfăcuți. Gîndul că schimbul de 
dimineață avea să dea cărbune îi 
face parcă mai fericiți, mai mîndri 
de faptele lor. O zi a fost pierdută 
din cauza stihiei din munte, dar la 
sfîrșitul săptămînii, brigada lui 
Laszlo a înregistrat un plus de, 115 
tone Toți oamenii din brigadă erau 
mîndri pentru că și-au făcut dato
ria ; o datorie cu adevărat împli
nită.

■Prin aplicarea cu consecvență a inițiativei „două cimpuri pe 
schimb și aripă", brigada minerul ui Petric Simion din sectorul V Lo
nea atinge lună de lună randamen te mari și realizează depășiri în
semnate. Iată o parte din membrii brigăzii, minerii din schimbul con
dus de A. Pop.

pectiv și propune conducerii 
școlii din Lupeni să intervină la 
serviciul I.L.L. Petroșani care are 
datoria de a executa asemenea lu
crări.

Deci din nou adrese, din nou aș
teptări și... promisiuni ca Ia I.L.L. 
Prima adresă către I.L.L. Petroșani 
poartă numărul 1 362 din 20 apri
lie și cerea deplasarea lucrători
lor la fața locului, demolarea te
rasei rupte și consolidarea celor
lalte. După această adresă, condu
cerea școlii s-a cufundat în aș
teptare, iar conducerea I.L.L. în... 
nepăsare.

In 6 mai, prin adresa numărul 
1 438 conducerea școlii din Lupeni 
a insistat iar pe lîngă I.L.L., ară- 
tînd pericolul de accidentare pe 
care-1 prezintă terasa ruptă, stînd 
atîrnată pe peretele clădirii inter
natului. Dar a fost în zadar și a- 
ceastă adresă.

Sînt cazuri cînd oamenii își mai 
pierd și răbdarea și nepăsarea are 
și ea limite.

Văzînd cei de la școală că n-o 
pot scoate la capăt cu I.L.L. prin 
adrese, s-au hotărît s-o pornească 
pe teren. Și în 16 mai, tovarășul 
Munteanu Gheorghe, delegatul șco
lii, s-a..» întreținut cu tovarășul 
Vîjdea Gheorghe, directorul I.L.L., 
într-o caldă (350 G la umbră) at
mosferă de... rugăminți din partea

fca a 75-a comemorare a morții lui Mihail Eminescu

(IV) ANII ÎNCERCĂRILOR
După șinei ani de studii în străi

nătate, întrerupt! doar de scurte
le reveniri, pe care le cunoaștem, 
Eminescu se întoarce în patrie, 
Nu-și luase doctoratul, dar nu pă
răsise încă intenția de a* dobîndi 
înalta diplomă.

Poetul ajunsese Ia Iași minat de 
dorul țării, de dorința de a se așe
za undeva.

In urma unor intervenții, Emi
nescu obține, cu începere de Ia 1 
septembrie, postul de director al 
Bibliotecii centrale din Iași. în
cepu mai întîi cu inventarierea bi
bliotecii și țintea ca apoi să com
pleteze biblioteca cu cărți noi și 
manuscrise.

Pe Veronica Miele poetul o în- 
tîlnește încă din primele zile du
pă sosirea sa în Iași. Ea îl invi
tase la seratele ei literare de joi. 
Intr-o scrisoare pe care i-o adre
sează Veronicăi, poetul îi spunea: 
„Trecutul m-a fascinat întotdeauna. 
Cronicile și cîntecele populare, 
formează în clipa de față un ma
terial din care culeg fondul ins- 
pirațiunilor". Jntr-adevăr, Eminescu 
era cufundat atunci în materialul 
pentru „Călin", a cărei elaborare 
începuse cu varianta „Călin Nebu
nul", pentru „Făt-Frumos din tei", 
„Crăiasa din povești" „Povestea 
codrului", „Strigoii", care aveau 
să apară în anii următori, toate 
purtînd pecetea inspirației folclo
rice.

De altfel, în perioada ieșeană 
a activității lui creatoare, folclo
rul și trecutul «patriei, pe de o 
parte, și dragostea pentru Vero
nica, pe de altă parte, au fost iz- 

primului și... promisiuni din partea 
tovarășului director.

„S-a făcut i-a răspuns tovarășul 
Vîjdea. Chiar poimîine, oamenii 
noștri se vor deplasa la fața locu
lui și lucrările se vor rezolva". 
„Așa da, — și-a zis toyarășul Mun
teanu. Operativitate, nu glumă. 

Bun om — tovarășul Vîjdea".
Dar ți-ai găsit... I.L.L. și operati

vitatea sau cîinele și pisica e tot 
una.

In 20 mai tovarășul Munteanu 
a avut iar o întrevedere cu tova
rășul Vîjdea. Acesta a motivat în 
fel și chip nerespectarea promisiu
nii și a... reînoit-o. Adică a fă
cut alta la fel. Da. A făcut alfa la fel 
dar nerespectată. Pentru că a tre
cut 25 mai. a trecut toată luna 
lui florar, a trecut o parte și din 
iunie, iar nepăsarea I.L.L. Petro
șani se lungește.

Se știe însă că orice lucru, o- 
biect, termen, are limite. Dar ele 
trebuie căutate, demonstrate, re
zolvate. In această privință tova
rășii de la I.L.L. Petroșani trebuie 
să găsească limitele nepăsării și 
să rezolve problemele ce le revin. 
Nu de altceva, dar s-ar putea ca 
cineva de la Școala profesională din 
Lupeni să se agate de terasa aceea 
ruptă și... să le cadă în cap celor 
de la I.L.L. Petroșani. N-ar fi prea 
ușor.

D. MOIEȘTEANU 

voarele de inspirație care i-au în
viorat existența.

In numărul din 1 decembrie 1874 
al „Convorbirilor literare" a apărut 
poemul de larg suflu „împărat și 
proletar". Ultima versiune, aceea 
în care opera a văzut lumina ti
parului, prefigurează, curba descen
dență a gîndirii poetului. Toate 
contradicțiile concepției eminescie
ne despre viața socială și lume 
sînt strînse aici laolaltă. Energia 
tinerească a revoltei romantice, a- 
deziunea la mișcările revoluționare 
ale maselor, filozofia activă a vie
ții exprimată discursiv, fără ima
gini și care culminează cu răsu
nătoarele și atît de cunoscute ver
suri. „Zdrobiți orînduiala cea cru
dă și nedreaptă / Ce lumea o împar
te în mizeri și bogați"... se găsesc 
față în față Cu renunțarea la lup
tă, cu concepția vieții petrificată, 
cu concluzia pesimistă șchopenhau- 
eriană.

Din fericire, filonul de aur al 
concepției active și critice despre 
viață a lui Eminescu avea să con
tinue încă, în opera poetului, în 
ciuda unor trecătoare innegurări. 
Acest lucru este confirmat și de 
faptul că la un interval de numat 
două luni, tot în coloanele „Con
vorbirilor literare" avea să publice, 
gingașa poveste „Făt-Frumos din 
tei", plină de dragoste de viață.

In vara anului 1875 poetul înce
tează de a mai fi bibliotecar. Era 
înlocuit — în urma unor mașinații 
infame făcute sub ochii lui Maio
rescu. care nu s-a împotrivit înlo
cuirii lui, eu un poet obscur plîn- 
găret. Dinu Petrino. Dar înlocuirea 
Да 1 iulie 1875 cu Petrino n-a fost 
de ajuns pentru dușmanii poetului. 
Ei urziră și ițele unui proces care 
avea să izbucnească abia în anul 
următor și care țintea să abată 
dezonoarea asupra capului lui 
Eminescu. El avea să fie, în mod 
infam, învinuit de sustragerea pen
tru uz propriu a unui număr de 
volume si a unor piese din mobi
lierul bibliotecii. Clasarea afacerii 
nu a însemnat nimic sau în orice 
caz, prea puțin, pentru" ștergerea 
unor pete atît de urîte aruncate cu 
atîta venin asupra numelui poetu
lui.

Drept „consolare" pentru înlo
cuire, Maiorescu încă ministru a! 
cultelor și instrucțiunii publice, 

îl numește pe Eminescu revizor 
școlar pentru județele Iași și Vas
lui. Inspectînd școlile primare din 
Iași, a ajuns și la școala de băieți

Juniorii fiului învinși la Craiova
Ultimul meci din cadrul campio

natului republican de juniori dis
putat la Craiova între juniorii Jiu
lui și cei de la Electroputere a dat 
cîștig de cauză gazdelor cu scorul 
de 4-2.

Partida începe în nota de domi
nare a craiovenilor care în minu
tul 30 înscriu prin centrul lor a- 
tacant, la o greșeală a portarului 
Ilie. După 9 minute, gazdele ma
jorează scorul la 2-0.

Spre deosebire de repriza I-a 
cînd juniorii Jiului au jucat slab, 
cu pase greșite, în repriza a doua, 
î«i urma indicațiilor primite, ei 
practică un fotbal curat, cu șuturi 
puternice la poartă. Cu toate a- 
cestea gazdele mai reușesc să în
scrie încă un gol printr-o lovitură 
liberă de la circa 20 m. In conti
nuare, jiuliștii atacă puternic poar
ta craiovenilor si reușesc să re
ducă din handicap în minutul 71. 
Achim servește impecabil pe Stai- 
cu eare trage plasat în colțul por
ții I 3-1. Gazdele sînt în derută și

Lazăr losif în luptă pentru primul loc
In zilele de 4—7 iunie, orașul Cu- 

gir a găzduit sferturile de finală, pe 
regiune, ale campionatului republican 
de șah. La întreceri au participat 30 
de jucători împărțiți în două grupe. 
După partide de un bun nivel teore
tic, primul loc în seria 1 a fost 
ocupat de campionul regional Lazăr
losif din Petroșani care a totali
zat 124 puncte. In seria a doua,
primul loc a fost ocupat de Zahatia 
Ioan dîn Cugir. ■ 

din Păcurari, unde inv&țltorul •" 
Ion Creangă — l-a înclntat. Iuti* 
ei se încheagă o prietenie puter
nică care a însemnat unul din ca
pitolele cele mai luminoase din 
viața lui Eminescu. El a găsit în 
humuleșteanul de geniu izvorul cu
rat ca . lacrima al înțelepciunii po
porului. EminesGu auzind în Iutii- 
nirile lui cu Creangă, poveștile a- 
cestuia, l-a silit șă le treacă pe 
hîrtie. Intre 1875 și 1881 foa 
Creangă a dat în întregime opera 
sa majoră de la „Șoacra cu trei 
nurori” la „Amintiri din copilă
rie", așa îneît Eminescu a avut 
prilejul sa se bucure din plin de 
ea.

Anul 1876 aduce noi neaazuri 
lui Eminescu. Guvernul din care 
făcea parte Maiorescu a căzut. La 
rîndul lui Eminescu este si el scos 
din slujbă și rămîne pur și simplu 
pe drumuri. El este însă găzduit 
cu mai mult decît binevoitoarea os
pitalitate, cu dragoste frățească 
în bojdeuca din mahalaua Ticău- 
lui, de către prietenul său Creangă. 
Acesta a fost singurul care l-a aju
tat în impasul în care se afla, Și 
probabil, tot suportul optimist al 
lui Creangă îl ajută să-și păstrate 
un moral bun, ca să mai poată 
scrie rime gingașe de dragoste.

In sfîrșit, . după multe inter
venții, unele chiar pe lîngă Ve
ronica, poetul reușește să obțină 
o slujbă ștearsă la o foaie locală, 
aparținînd junimiștilor, ..Curierul 
din Iași'*, căruia în batjocură ama
ră Eminescu îi dăduse porecla de 
„Foaia vitelor de pripas". In acest 
timp în „Convorbiri" apar lucrările 
„Călin — file de poveste" și „Stri
goii". In scurt timp însă Eminescu 
părăsește și foaia „Curierul din 
Iași" în urma unui conflict cu 
un avocat. De data aceasta l-a 
ajutat Slavici, acum redactor la 
ziarul conservator „Timpul" che- 
mîndu-1 la București. Poetul se 
hotărăște destul de greu să pă
răsească lașul. Dar n-are încotro 
și pornește din nou, cu inima 
strînsă, rătăcitor, spre ultima eta
pă, cea mai lungă și întunecată 
a nefericitului său pelerinaj, pur
tînd cu el povara săracă de cărți 
vechi și haine ponosite, strînse 
în lăzi de lemn, mîncate de carii.

Acum, cu micile giuvaeruri ca 
„Lacul", „Crăiasa din povești", 
..Dorința", „Făt-Frumos din tei**» 
Eminescu începe în literatura ro- 
mînă un capitol nou, nou plnă as
tăzi, lirica de dragoste.

în minutul 77 cedează din nou. în
scrie Achim dintr-o deschidere a 
lui Staicu. In minutul 80 jiulișitU 
ratează egalarea prin Staicu care 
din apropierea porții luftează. O 
nouă ocazie de a înscrie este ra
tată de către Foca care a tras 
slab în portar. La an contraatac 
al craiovenilor în minutul 90, mar
chează centrul atacant de la Elec
troputere —• 4-2.

Este condamnabilă atitudinea lui 
Dumitriu care a fost un simplu 
spectator pe teren, iar în repriza 
a П-a a refuzat pur și simplu să 
mai joace pe considerentul că lui 
nu-i convine să joace pe postul de 
extremă dreaptă. După meci el a 
adus injurii la adresa antrenorului 
Balog cît și celorlalți jucători ai 
echipei Jiul. Este timpul ca aso
ciația sportivă Jiul sfi ia măsuri
le? ce se impun împotriva aceștui 
jucător. Si asta cu atît mai mult 
cu cît el este un jucător tînăr și 
dă dovadă de o comportare «co
respunzătoare atît pe terenul de 
sport cît și în afara lui.

Prima partidă, din cele 4 cîte 
urmează să aibe loc în finală, a dat 
cîștig de cauză jucătorului Lazăr 
losif din Petroșani care l-a învins 
cu albele, în numai 21 de mutări, 
pe Zaharia loan. Spre a se clasa pe 
primul Ioc. Lazăr losif mai are ne
voie doar de un punct și jumătate

P OLTEANL 
coreapondent
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Dezbaterile 
din Consiliul de Securitate

Dclcgafia te activiști ai P.M.R. 
și-a încheiat vizita in B.R.S.S.

NEW YORK 9 (Agerpres).
Răspunzind chemării a 58 de state 

afro-asiatice, Consiliul de Securitate 
au început la 8 iunie dezbaterile în 
problema adoptării de măsuri îm
potriva guvernului R.S.A. 
se pune capăt 
promovată de

In toate 
Consiliului de 
rea celor 58 
rapoartele Comitetului special O.N.U 
însărcinat cu cercetarea politicii de 
apartheid dusă de guvernul R.S.A 
și raportul secretarului general a! 
O.N.U., U Thant se recunoaște 
necesitatea adoptării față de Repu
blica Snd-Africană a unor' sancțiuni 
economice ’ eficiente, obligatorii pen 
tru toți membrii O.N.U:

Necesitatea adoptării unor aseme
nea măsuri a fost relevată și de că 
tre grupul african la O.N.U.. într-o 
declarație nublicată în aiunul șe
dinței Consiliului

Primul • a luat cuvîntul 
Grimes, secretar de stat al 
care a subliniat că statele 
nu au alta cale decît să 
plicarea de sancțiuni economice îm
potriva R.S.A. înțrucit acesta este

pentru a 
apartheidpoliticii de 

acesta.
documentele
Securitate - 
de țări afro-asiatice.

inaintate
scrisoa-

Rudolph 
Liberiei 
africane 

ceară a-

unicul mijloc de a înlătura primej
dia pe care politică de apartheid 
o reprezintă pentru pacea și securi
tatea internațională.

Doamna Lakshmi Menon, repre
zentanta indiei, a relevat că Consi
liul de Securitate se întrunește în 
timp ce viața lui Nelson Mandela. 
Walter Sisulu și altor patrioți sud- 
africani este în pericol.

Paralel cu aplicarea de sancțiuni 
economice, a spus la rîndul său mi
nistrul afacerilor externe al statului 
Sierra Leone, Rogers Wright. Con
siliul de Securitate trebuie să ac
ționeze pentru salvarea vieții con
ducătorilor africani.

Apoi reprezentantul Marocului Si- 
di Baba, a prezentat în numele țării 
sale și al statului Coasta de Fildeș 
un proiect de rezoluție care cere gu
vernului R.S.A. să amnistieze pe 
cei trei lideri africani condamnați 
la moarte, să înceteze procesul in
tentat lui Nelson Mandela și altor 
conducători, africani și să elibereze 
pe toți deținuții politici arestați.

In sprijinul rezoluției s-a pronun
țat și reprezentantul U R.S.S., N. T. 
Fedorenko.

de la Ambro-

luni 8 iunie.
al P.C.U.S. a

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Co
respondență specială 
zie Munteanu :

In cursul zilei de 
la Comitetul Central
avut loc o convorbire a tovarășilor 
A. I. Mikoian, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S.* N. V. Podgornîi. 
membrii al Prezidiului și secretar a 
C.C. al P.C.U.S. și I. V. Andropov 
secretar al C.C. al P C.U.S. cu to
varășului Chivu Stoica și alți mem
bri ai delegației de activiști ai P.M.R.

In timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat în spiritul prieteniei și în 
țelegerii reciproce, a avut loc un 
schimb de păreri în probleme care 
interesează ambele partide

Marți dimineață, în încheierea vi 
zitei în U.R.S.S., delegația de ac
tiviști ai P.M.R. 
C.C. al P.C.U.S.
Brejnev, N. V. 
Suslov, membri 
secretari ai C.C.
Andropov. A. P. Rudakov și V. 
Titov, secretari ai C.C. al P.C.U.S. 
Tovarășul Chivu Stoica a împărtășit 
impresiile delegației din vizita fă 
cută - în Uniunea Sovietică cu sco-

a fost primită la 
de tovarășii L. 1. 
Podgornîi. M 
ai Prezidiului
al P.C.U.S.. 1

A. 
și 
V 
N.

pul cunoașterii experienței de con
ducere a economiei de către P.C.U.S. 
în domeniul construcției de mașini 
și petrochimiei.

In aceeași zi, delegația de acti 
viști ai. P.M.R. a părăsit Moscova, 
plecînd spre patrie, la aeroportul 
Șeremetievo delegația a fost condu
să de N. V. Podgornîi, membru al 
Prezidiului și secretar al С C. al 
P.C.U.S.^ 1. V. Andropov și V. N. 
Titov, secretari ai C.C. al P.C.U.S., 
precum și activiști cu munci de răs
pundere în aparatul Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.

Au fost prezenți. de asemenea, am 
basadorul R.P. Romîne la Moscova, 
N. Guină și colaboratori ai amba
sadei romîne.

★
reîntors de la Moscova 

activiști ai Partidului 
Romîn, condusă de

In Senatul S.U.A.
WASHINGTON 9 (Agerpres).
Mike Mansfield, liderul majorită

ții democrate în senat, a depus o 
moțiune cerînd închiderea dezbate
rilor cu privire la proiectul de lege 
al drepturile civile, Un număr de 
38 senatori — 27 democrați și 11 
republicani — au semnat această 
moțiune. Potrivit regulamentului, nu
mai 11 semnături sînt necesare ; re
gulamentul prevede, de asemenea, că 
senatul va trebui să se pronunțe pî- 
nă la 10 iunie asupra închiderii dez
baterilor. începute în urmă cu 75 de 
zile.

Pentru a obține încheierea dezbate
rilor. prelungite ca urmare a tacticii 
senatorilor sudiști adversari ai pro
iectului drepturilor civile, moțiunea 
va trebui să fie votată de două tre
imi din numărul senatorilor.

Audierile martorilor în procesul 
criminalilor de la Auschwitz

C.C.

to- 
Bi- 
ai 
al

Marți s-a 
delegația de 
Muncitoresc 
varășul Chivu Stoica, membru al
roului Politic, secretar al 
P.M.R., care, la invitația C.C. 
P.C.U.S., a făcut o vizită în Uniunea 
Sovietică pentru a studia experien
ța în domeniul conducerii de către 
partid a economiei.

9 (Agerpres) 
primul vas de pa-

FRANKFURT PE MAIN 9 (Ager 
preș).

La tribunalul din Frankfurt pe 
Mato (R.F.G.) au continuat audie
rile martorilor în procesul crimi 
nalilor de la Auschwitz. In instanță, 
s-a dat citire scrisorii unui fost de
ținut de la Auschwitz, 
list, decedat în 1963, In 
soare se arată că
voaielor de deținuți cei 
muncă erau trimiși 
gazare.

In depoziția sa, Imrich Goenczy a 
arătat că atunci cînd se afla în

la

„Saraoal" in prima tini
NEW YORK
„Savannah",

sageri și cargobot din lume acționat 
cu energie atomică, a plecat din 
New York în prima sa călătorie 
transatlantică. Vasul a cărui cons
trucție a costat 55 000 000 dolari, 
este proprietatea guvernului S.U.A. 
Vasul dispune de cabine pentru 60 
de pasageri și transportă 289 tone 
de mărfuri și 6 000 colete poștale. 
Prima escală va fi la Bremerhaven, 
Germania federală, unde vasul va 
sosi la 18 iunie. Următoarele esca
le vor fi Dublin. Irlanda, și Sout
hampton. „Savannah" se va înapoia 
la

„Rapsodia Romînă" la Berlin
BERLIN 9 (Agerpres).
Ansamblul „Rapsodia Romînă". 

care se află la Berlin, și-a dat con
cursul la spectacolul de gală care 
a avut loc în sala sporturilor ..Di
namo". cu prilejul festivalului pre 
sei germane. La spectacol au asistat 
Kur* Hager, membru al Biroului Po 
litic al C.C. al 
Axen, membru 
Politic al C.C. 
nalități oficiale, 
ții culturale și 
un numeros public. La - spectacol 
și-au mai dat

Romînă" a 
alt specta- 
din parcul 
romîni au 

de

serviciul laboratorului din Auschwitz 
a văzut acolo carne și piele umană 
folosită pentru experiențe bacteriolo 
gice. El a presupus că SS-iștii sus 
trăgeau carnea de ca! și de vită 
livrată pentru aștfel de experiențe 
El a confirmat mărturiile anterioare 
potrivit cărora acuzatul Klehr a fă
cut personal injecții mortale unui 
număr de 20 de deținuți. Martorul 
a relatat că a asistat la asasinarea 
propriului său tată de către un 
SS-ist.

Procesul continuă.

New York la 21 iulie

tistice din R.D. Germană. R.S. Ce
hoslovacă, R.P. Polonă, și U.R.S.S.

Ansamblul „Rapsodia 
prezentat a doua zi un’ 
col la Teatrul de vară 
„Fridrichshein". Artiștii
fost primiți cu multă căldură 
berlinezi. fiind rechemați de nenumă
rate ori la rampă. Fiecare număr 
din program a fost aplaudat la sce
nă deschisă.

In prezent ansamblul „Rapsodia 
Romînă" întreprinde Un turneu prin 
mai multe orașe din R.D.G.

Spania ■' Ia amploare 
mișcarea revendicativă

MADRID 9 (Agerpres).
Referindu-se la mișcările revendi

cative ale muncitorilor spanioli, co
respondentul la Madrid al agenției 
France Presse relatează că „începînd 
de luni dimineața în Catalonia și Ța
ra Bascilor se extind grevele de
clanșate pentru revizuirea contrac
telor

In
două
de potasiu au intrat în grevă. Se 
află în grevă, de asemenea. 3 200 
de feroviari din Beasain precum și 
muncitorii de la întreprinderile „Pa- 
lelera Espanola", 
gre“ și de la 
prinderi.

La Bilbao 
greviști de Ia 
cediați.

р.S.U.G.. Herman, 
supleant al Biroului 
al P.S.U.G. perso 
reprezentanți ai vie 
artistice, ziariști și

Kurt Sieben 
această scri- 
sosirea coc- 
iriapfi pentru 
camerele deîn

concursul formații ar

In orașul Newton-le-
Sub presiunea demonstrațiilor de masă

zilele trecute în 
teama unor noi 
sud-coreene a.i 

măsuri care să

Autoritățile sud-coreene au anunțat 
satisfacerea unora din revendicările populației

SEUL 9 (Agerpres).
Sub presiunea marilor demonstra

ții care au avut loc 
Coreea de sud și de 
tulburări, autoritățile 
anunțat o serie de
satisfacă unele revendicări ale popu
lației, trecînd însă cu vederea re
vendicarea fundamentală, și anume 
demisia președintelui Pak Cijan Hi 
și a guvernului și democratizarea 
vieții politice a țării. Printre măsu
rile , anunțate se numără aplicarea 
unor sancțiuni împotriva a 576 de 
funcționari guvernamentali, inclusiv 
cîțiva miniștri adjuncți acuzați de 
corupție, obligarea tuturor funcțio
narilor superiori să furnizeze înainte

de 30 iunie informații asupra ave
rii lor, reducerea aparatului admi
nistrativ al partidului de guvernă- 
mînt și altele.

Pe de altă parte, s-a anunțat 
că din cei 277 de studenți arestați 
în timpul tulburărilor de săptămîna 
trecută 34 au fost menținuți în în
chisoare și vor fi deferiți justiției. 
In afară de aceștia au mai fost 
arestate 998 de persoane, dintre care 
numai șapte au fost pînă în pre
zent puse în libertate.

Unul din studenții răniți în cursul 
tulburărilor a încetat din viață la 
spital. Se așteaptă ca funeraliile lui 
să prilejuiască noi demonstrații ale , 
populației.

LONDRA.
Willows (comitatul Lancashire) con
tinuă greva minerilor englezi decla
rată la 3 iunie. In fiecare zi i se 
alătură grevei muncitori de la alte 
întreprinderi revendicînd majorarea 
salariilor.

CIUDAD DE PANAMA. Dr Ro
berto Emilio Arias Guardia, om po
litic panamez, a fost atins de trei fo 
curi de revolver, în timp ce se afla 
în mașina ' sa. la o încrucișare de 
străzi în capitala panameză. Aten 
tatorul, un oarecare Alfredo Jimenez, 
aparține aceluiași partid politic ca 
și Arias. Starea lui Arias 
vă; un glonte î-a 
drept.

MADRID. După 
corespondentul din 
ției France Presse. 
niole au operat la 
arestări. Majoritatea arestaților fac 
parte din cercurile intelectuale. Prin-

perforat
este gra- 
plămîntii

relatează 
al agen-

cum
Madrid 
autoritățile . spa-

Barcelona 30 de

Vie activitate diplomatică in jurul problemei cipriote
NICOSIA 9 (Agerpres).
In timp ce poliția cipriotă greacă 

împreună cu forțele O.N.U. continuă 
— fără rezultat pînă în prezent 
să caute pe maiorul: britanic Ed
ward Macey, ofițer de legătură în
tre comandamentul G N.U. și vice
președintele Kuciuk, precum și pe 
șoferul acestuia - dați dispăruți. în 
capitalele Greciei și Turciei se în- 

’ registrează o sporită activitate lega
tă de situația din Cipru.

I.a Atena, în noaptea de luni spre 
marți au avut loc două consfătuiri 
cn caracter politico-militar. una pre
zidată de către ministrul afacerilor 
externe al Greciei. Kostopulos. iar 
a doua de către primul ministru 
Papandreu. La consfătuire au par
ticipat ministrul cipriot al afaceri
lor externe. Kvprianu, reprezentantul 
permanent el Greciei pe lingă 
N.A.T.O., Xantopulos Palamas, mi

nistrul apărării naționale al Greciei, 
Petros'Garufalias, precum și șefii 
statelor majore ai armatei grecești. 
Purtătorul de cuvînt al guvernului 
grec, a declarat că „Grecia urmăreș
te situația din Cipru cu calm și 
toate forțele sale terestre, aeriene și 
navale sînt pregătite pentru a face 
față oricărui atac". Pe plan diplo
matic. în cursul conferințelor s-a ho- 
tărît, potrivit agenției France Pres
se, poziția pe 
o vor adopta 
ritate cînd se 
cipriotă.

in cercurile
la Turciei se consideră că schimbul 
de mesaje dintre Washington și An
kara ar putea constitui preludiul unei 
conferințe între țările garante ale 
tratatului cu privire la Cipru. Se 
cotrsideră că în răspunsul la mesa-, 
jul președintelui Johnson, premierul 
turc, Ismet Inonu, ar putea propune

care Ciprul și Grecia 
în Consiliul de Secu- 
va discuta problema

informate din capița-

o înfîlnire, la Washington, la nivel 
înalț, la care să participe șefii de 
guverne ale Angliei, Greciei și Tur
ciei, considerînd această întîlnire ca 
mai potrivită decît un schimb de ve
deri americano-turc. Surse bine in
formate afirmă că Inonu se pregă
tește ca în răspunsul său să sub
linieze că potrivit acordurilor tripar
tite Turcia „are dreptul să 
nă în Cipru".

Pe de altă parte, agențiile 
să ■ anunță că Rolz Bennett, 
junct al cabinetului
general al O.N.U., urmează să plece 
spre New York, după cele patru zile 
de vizită la Nicosia. în cursul că
rora a desfășurat o intensă activi
tate diplomatică. Se așteaptă ca ra
portul său • asupra operațiunilor 
O.N.U. să fie inclus în raportul pe 
care U 
tămîna 
ritate.

intervi-

de pre- 
șef ad- 

secretarului

Thant îl va prezenta săp- 
viitoare Consiliului de Secu-
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tre cei arestați se află poetul Joaquin 
Horta și arhitectul Ricakrdo Boffil 
Levi.

PARIS. Fostul șei al secesioniș 
tilor katanghezi, Moise Chombe. care 
a sosit zilele trecute la Paris, a de
clarat că se va reîntoarce în cu- 
rînd în Congo.

KHARTUM. Un puternic cutre
mur s-a produs în sudul Sudanului. 
Cutremurul a durat aproximativ 5 
secunde și a fost urmat de o nouă 
mișcare seismică în regiunea mun
toasă Rejaf. Nu s-au semnalat pagube 
importante și nici victime omenești

colective de muncă". 
Catalonia și Țara Bascilor, 
treimi din muncitorii minelor

„Manufactures Ve-
alte numeroase între-

178 dintre muncitorii 
cocserii au fost con-

/1 I

Ія.7 z
I. 7,06 MelodiiPROGRAMUL

populare, 7,45 Piese instrumentale. 
8,00 Radiojurnal. Sumarul presei 
centrale, 8,16 „Tinerețe minunată" 
emisiune de cîntece, 9,30 Muzică 
din operete, 10,30 Cîntece și jocuri 
populare romînești și ale minorită
ților naționale. 11,00 Piese de es
tradă, 11,30 Muzică din opere. 12,03 
prelucrări corale, 13,10 Melodii popu
lare cerute de ascultători, 14,10 Mu-

. zică ușoară de Jean lonescu și Ser
giu Malagamba, 15,40 Cu cîntecul și 
jocul pe plaiuri bănățene, 16,10 „Pa
trie, izvor de frumuseți" emisiune 
de cîntece, 17,00 Fragmente din ope 
reia „Poveste din cartierul de vest" 
de Bernstein. 18.00 Seară pentru ti
neret, emisiune realizată de Mihai 
lonescu, 20,10 Piese corale romî
nești. 20,55 Cîntece din folclorul nou 
cerute de ascultători. 21,15 Muzică ' 
de dans, 23,00 Muzică romînească 
de estradă. PROGRAMUL II. 9,03 
Pagini din operete. 10,00 Muzică 
populară, 11,03 Cîntece patriotice 
11,30 Muzică de estradă, 12.00 Din 
cînteceje și dansurile popoarelor.

iunie
12,50 Muzică de estradă, 13,08 Pagini 
orchestrale din opere, 14,30 Muzică 
ușoară romînească, 15,30 Muzică vo
cală și instrumentală de compozitori 

. înaintași, 16,00 Scene de dragoste 
din operete, 16,40 
cîntece înființate în 
lare, 17,10 Soliști 
tice de la sate.
estradă, 19,30 „La microfon muzi
că ușoară". 20,30 Concert simfonic, 
22,17 Muzică corală.

Ansambluri de 
anii puterii popu- 
și formații artis- 
18,38 Muzică de

11 iunie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE:' 

Cei- patru călugări; REPUBLICA: 
Haiducul de pe Ceremuș: PETRI- 
LA ; Floarea de fier; LONEA : Or
dinul Ana ; LIVEZENI : A fost 
chemată și clasa a V-а,- ISCRON1: 
Lașul; ANINOASA: Rebelul; LU- 
PENI; Căzută din lună.
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