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Aproape 6000 tone do cărbune 
în plus

Minerii de la exploată
rile de cărbune din Valea 
Jiului muncesc cu o hăr
nicie demnă de laudă pen
tru îndeplinirea și depăși
rea angajamentelor luate 
în cinstea măreței zile de 
23 August. Mecanizarea 
și metodele avansate de 
lucru precum și munca 
politică, vie, mobilizatoare 

! “tesfășurată de organizați- 
me de partid i-au ajutat 

pe mineri să sporească

productivitatea muncii și 
pe această bază să extragă 
zi de zi cantități, însemnate 
de cărbune cocsificabil și 
energetic peste plan. la 
primele două săptămîni ale 
lunii iunie din abatajele 
minelor Văii Jiului au fost 
extrase în plus 5593 tone 
de cărbune. Mai mult de 
jumătate din această can
titate este cărbune cocsi
ficabil.

Echipele de întreținere 
din secțiile preparației bu- 
peni sînt hotărîte să-și a- 
ducă contribuția la lupta 
preparatorilor pentru în
făptuirea angajamentelor 
luate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberă
rii patriei. Acest fapt se 
concretizează prin activi
tatea zilnică desfășurată 
aici în vederea asigurării 
funcționării ritmice a ins
talațiilor și pentru reduce
rea la minimum a staționă
rilor din cauza unor de
fecte mecanice.

Pe baza creșterii randamentelor
Utilajele moderne folosi

te cu pricepere în marile 
frontale precum și organi
zarea judicioasă a lucrului 
au permis minerilor din 
Lupeni să sporească în lu
na iunie productivitatea 
muncii pe exploatare cu a- 
proape 100 kg. cărbune 
pe post. Acest lucru a fă- 
ciît ca din abatajele mi
nei să se extragă, în inter
valul 1 —15 iunie. 1 219 
tone de cărbune în plus-. 

Un aport substanțial 
la obținerea acestui reziil-

Cuvîntul minerilor uricăneni
Apropierea zilei 

August însuflețește 
mult munca minerilor 
la Uricani. Pe graficele de 
producție ale exploatării 
sînt înscrise zilnic noi rea
lizări ce oglindesc roadele 
muncii minerilor de aici. 
In primele 14 zile din luna 
curentă ei au extras peste 
sarcinile de plan încă 1985 
tone de cărbune cocsifi
cabil. De remarcat faptul 
că productivitatea munci; a

Greutățile au
Pînă aproape de înche

ierea primei decade din lu
na iunie mina Vulcan figu
ra cu o serioasă rămîne- 
re în urmă. Invingîrld însă 
o serie de greutăți, mine
rii Vulcanului și-au redre
sat în scurt timp produc
ția. Din data de 8 iunie 
și pînă în prezent din a- 
batajele lor au ieșit la su
prafață cantități însemnare 

'de cărbune. Minusul înre
gistrat în primele zile ale

atins în, medie pe exploa
tare 1,500 tone de cărbune 
pe post, ceea ce consti
tuie un frumos rezultat. O 
activitate rodnică desfășoa
ră colectivul sectorului I 
care și-a depășit planul de 
producție cu peste 1 700 
tone de cărbune cocsifica
bil. Productivitatea muncii 
obținută în luna aceasta pe 
sector întrece cu pesta 8 
la sută pe cea planificată.

fost învinse
fost astfel recupe- 
pînă la data de 

15 iunie mina Vulcan a 
realizat un plus de 527 to
ne cărbune peste plan. Mi
nerii sectorului 111 au a- 
dus o prețioasă contribu
ție la succesele exploatării. 
Ei au dat în acest răstimp 
mai mult de 1 600 tone 
de cărbune peste plan. Un 
plus de 861 tone cărbune 
au extras din abatajele lor 
și minerii sectorului V.

lunii a 
rat, iar

bărbați

Zilele trecute. echipele 
de lăcătuși conduse de 
Drozingher Andrei, Pascu 
Dumitru și Tziller Carol 
au efectuat reparații la e- 
levatorul de gris nr. 2, la 
ciurul de rezonanță nr. 1 
și la transportorul inter
mediar nr. 1.

Reparațiile efectuate 
au fost de bună calitate 
și au fost efectuate în ter
menul stabilit, în timp ce 
instalațiile de preparare e- 
rau în repaus.

de 23 
tot mai 

de

tat l-au adus și de asiă 
dată minerii sectorului III, 
sector fruntaș pe exploata
re. Cantitatea de cărbune 
cocsificabil dată peste plan 
în acest timp centrelor si
derurgice de către colec
tivul sectorului III se ci
frează la 3 265 tone. S-au 
evidențiat în mod deosebit 
brigăzile conduse de Petre 
Constantin, Ghioancă Sa
bin și Aslău loan car» au 
obținut randamente mari 
în abatajele în care lu
crează.

Tîriăra depanatoare Moga Maria este una din ani
matoarele întrecerii în secția a Ш-a din Viscoza Lu
peni. Ea produce lunar peste prevederile planului 
90-100 suluri de mătase.

Nici o reclamatie
Ca și în lunile trecute, 

colectivul cooperativei 
„Sprijinul minier" din Lu
peni, în perioada care s-a 
scurs din această lună și-a 
îndeplinit planul la toți in
dicii, obținînd p depășire 
de 3 la sută. La acest .suc
ces și-au adus contribuția 
cooperatorii din cadrul uni
tăților de croitorie
.conduse de Bi
ro Do-minic și 
Botoi Vaier, 
unitatea de jciz-

mărie nr, 2 Vulcan con
dusă de Răzbici Marin, ‘

De asemenea, merită a 
fi remarcată activitatea 
desfășurată de către lucră
torii unității de curățătorie 
și vopsitorie în frunte cu 
Răduț Ioan, de lucrătoa
rele din croitoria de femei 
și de tricotezele Cazan 
Maria și Constarififl Va- 
silica.

Fapte și preocupări
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Schimbul condus de minerul Preduț Simion de la sectorul IV al 
minei Aninoasa fotografiat înainte de a intra în mină.

Productivitate sporită
Brigada de. investiții din cadrul 

sectorului VII de la mina Lupeni. 
condusă de Bogzan Nicolae exe
cută o galerie direcțională pen
tru deschiderea orizontului 300. 
La începutul lucrării, transportul 
materialelor și vagonetelor cu 
steril, pe o distantă de circa 200 
m se făcea manual. Pe lingă fap
tul că se depunea un efort fizic 
mare, productivitatea era scăzu
tă, brigada nu își putea' realiza 
planul în mod ritmic.Trebuia gă
sită o soluție. Studiind posibili
tățile, maiștrii electro-lăcătuși 
din cadrul secției VII montaj au 
și găsit-o : montarea unui troliu 
pneumatic. Montarea troliului i-a 
fost încredințată echipei de mon- 
tatori conduse de Turchievici Io
sif. In numai 3 zile echipa a exe
cutat montarea troliului. In pre
zent toate operațiile de trans
port de materiale se fac mecanic, 
iar brigada lui Bogzan Nicolae

flc CoRSllMl de Stai 
al Republicii Papularc Romine

Printr-un Decret al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romi
ne, emis la 16 iunie anul curent, sînt grațiați de restul pedepsei ce mai 
aveau de executat un număr de 2 500 persoane condamnate pentru in
fracțiuni contra securității statului.

Acest Decret de grațiere urmează altor Decrete similare emise în 
decursul ultimilor ani de Consiliul de Stat. Astfel, au fost grațiate de
restul pedepselor la care au fost condamnate pentru infracțiuni împo
triva securității statului, în anul 1962 — 2 304 persoane, în anul 1963 
— 2 982 de persoane, iar în 1964, printr-un Decret anterior, emis la 9 a- 
prilie, 2 464 de persoane. Se află în pregătire noi grațieri, astfel ca pînă 
la cea de-a XX-a anversare a eliberării patriei de sub jugul fascist, prac
tic să nu mai existe in Romînia deținuți pentru infracțiuni politice.

Grațierile acordate constituie nouă expresie a tăriei de nezdrun
cinat a orînduirii democrat-populare. Profundele transformări înnoitoa
re care au avut loc în tara noastră — desiiințarea claselor exploatatoa
re, victoria socialismului în toate sectoarele economiei naționale, avîntul 
industriei, agriculturii, culturii, ridicarea sistematică a nivelului de trai 
au consolidat și mai mult unitatea întregului popor în jurul partidului și 
guvernului, devotamentul său față de cauza construirii socialismului. 
Prefacerile politice, sociale și economice înfăptuite in anii r,egimului de
mocrat-popular stau Ia temelia creșterii continue a conștiinței socialiste 
și fac posibilă folosirea pe o scară tot mai largă a feluritelor mijloace 
de influențare obștească pentru combaterea actelor antisociale.

Măsurile de grațiere creează celor ce au încălcat în trecut legile 
statului posibilitatea reîntoarcerii la o muncă cinstită și utilă societății.

PE ȘANTIERE

îmbunătățirea organizării muncii — 
chezășie a succesului

In sectorul de construcții, o im
portanță deosebită are buna organi
zare a formațiilor de lucru. Aici, 
munca se desfășoară în majoritatea 
cazurilor în puncte izolate, iar re
zultatele de ansamblu depind în 
mare măsură de modul in care acti
vează fiecare formație de lucru în 
parte. Experiența de pînă acum do
vedește că rezultate mai bune în în
trecerea socialistă pentru creșterea 
productivității muncii. îmbunătățirea 
calității construcțiilor și reducerea 
prețului de cost se obțin atunci cînd 
brigăzile și echipele sînt organizate 
în funcție de specificul lucrărilor, și 
frontului de lucru, au asigurate ma 
șinile și utilajele necesare, cînd for
mațiile de lucru sînt omogene

Avînd în vedere aceste cerințe 
esențiale, la grupul de construcții 
Petroșani, comitetul sindicatului, sub 
conducerea comitetului de partid, 
sprijină îndeaproape conducerea teh- 
nicb-administrativă în luarea celor 
mai corespunzătoare măsuri care să 
contribuie la ridicarea continuă a 
nivelului de organizare a tuturor bri
găzilor și echipelor, la obținerea u- 
nor realizări tot mai însemnate în 
întrecerea socialistă. Discutînd cu 
tov. Dobrică Marin, președintele > co
mitetului sindicatului, el ne-a rela
tat că în această privință s-au în
treprins numeroase măsuri.

— Vorbind despre buna organizare 
a formațiilor de lucru trebuie să spun 
că a existat un timp cînd în între
prindere activau formații mici de lu
cru. Aceasta a corespuns în bună 
măsură unei anumite perioade, mai 
precis perioadei în care lucrările de 
rezistență (săpături, turnări de fun
dații etc.) aveau o pondere însem
nată în volumul total al lucrărilor. 
Ulterior însă, odată cu creșterea 
volumului lucrărilor de finisaj (zidă- 

reușește să-și depășească planul 
in proporție de 15-20 la sută.

Se îmbogățesc 
bibliotecile personale

La mina Lupeni funcționează 10 
standuri de cărți cu vînzare. Lu
nar, prin aceste standuri se vînd 
cărți în valoare de peste 10 000 
Iei. Astfel, tot mai multi mineri 
și tehnicieni își formează biblio
teci personale.

Printre standurile care desfășoa
ră o activitate rodnică se numă
ră și cel condus de figurantul 
topograf Tudor Vasile, din ca
drul sectorului III, care lunar rea
lizează vînzări de cărți în valoa
re de peste 1 500 lei.

Numeroși muncitori din cadrul 
sectorului și-au îmbogățit biblio
tecile lor personale cu cărțile 
cumpărate de la acest stand. Prin
tre aceștia sînt electricianul 
Furdui Petru, care iu acest an 
a cumpărat cărți în valoare de 
700 lei. prim-maistrul minier Cri-

rie, tencuieli, zugrăveli) a reieșit că 
formațiile mici de lucru nu mai pot 
asigura o productivitate sporită. Se 
cereau organizate brigăzi și echipe 
omogene, cu un număr corespunză
tor de muncitori, în funcție de volu
mul și specificul lucrărilor, formații 
care să poată executa intr-un timp 
scurt și în bune condițiuni finisă
rile ia o scară, la un etaj și chiar 
bloc. ;

in această muncă importantă, co
mitetul sindicatului a ajutat efectiv 
conducerea întreprinderii, mobilizînd 
pe toți muncitorii să facă propuneri 
corespunzătoare. Deoarece unii se 
obișnuiseră să muncească în for
mații de lucru mici, a fost necesară 
pentru reorganizare o preoeu- 
păre atentă, continuă din partea con
ducerii întreprinderii și a comitetu
lui sindicatului. Ca urmare a muncii 
politice și organizatorice desfășurate, 
în întreprindere au fost reorganizată 
78 brigăzi și echipe pe specialități 
cuprinzînd între 8—30 muncitori, 
în funcție de volumul și specificul 
lucrărilor. Conducerea lor este încre
dințată unor constructori bine pregă-ț 
tiți profesional, cu bogată experien
ță în muncă. S-a avut în vedere pe i 
cit posibil, ca nivelul de calificare: 
al muncitorilor care le compun săi 
corespundă categoriilor de complexi-ți 
tafe a lucrărilor. Aplîcînd aceste mă-’ 
suri s-a reușit lună de lună ca mun
citorii constructori să obțină rezul
tate bune dînd în același timp șî H 
lucrări de calitate. Șeful de echipă 
de zidari Rădulescu Marin printr-o 
bună organizare a locului de muncă 
a reușit ca în luna mai să obțină o 
depășire de 66 la sută, brigada de

MARIA NEGRCJȚ i

(Continuare în pag. 3-a)

nu Gheorghe. care de asemenea 1 
și-a îmbogățit biblioteca cu cărți ! 
în valoare de 700 lei, topograful ; 
Pollak Arnold și tehnicianul Fur- ; 
dui Alexa care au cumpărat cărți ' 
în valoare de peste 600 lei.

«Ax! e mai frumos 
ca ieri*

Așa se intitulează concertul pe ! 
care l-a prezentat formația de ; 
muzică ușoară a clubului munci- ' 
toresc al sindicatelor din Lupeni 1 
în ziua de 16 iunie a.c. în Pala
tul cultural.

Printre interpreții care șăptă- » 
mini de-a rîndul s-au pregătit ! : 
pentru acest concert de muzică Ț 
ușoară se numără artiștii a- • 
matori Iacobescu Aneta, Iancu E- * 
lena, Boantă Marieta, Bucșa Io- 2 
nel, Fazakaș Tiberiu, Wagner І 
Hans și Moldovan Iacob. Regia * 
artistică este semnată de Arde- * 
leanu Augustin, iar regia tehni- • 
că de Moisiu Vasile. Orchestra 2 
de muzică ușoară este dirijată * 
de Roth Herman.

A. MICA • 
corespondent 2 
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Fruntașii vitezelor бе avansare sporite 
Impârtâșcsc din experiența lor

„Două timpuri pe schimb și aripă“
tn abatajul cameră nr. 0506 din stratul 3 blocul Jieț

, 111 urma unei analize a situației
abatajelor din cadrul sectorului V s-a 
ajipjs la concluzia că exista posi
bilități de organizare a procesului 
de producție la anumite locuri de 
muncă astfel incit să se realizeze 
0 avansare sporită care în final să 
ducă la creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost 
și creșterea cîștîgului mediu.

Una din măsurile care a contri
buit la obținerea unor rezultate bune 
în sporirea vitezelor de avansare 
o constituie aplicarea inițiativă! 
„două cîmpuri pe schimb și aripă 
în abatajele cameră". Această iniția
tivă a fost preluată și de către bri
gada noastră stabilindu-se concret 
măsurile tehnico-organizatorice în 
vedeiea introducerii ei în practică.

Abatajul nostru a fost dotat ca 
scocuri scurte cu ajutorul cărora se 
poate face lungirea transportorului 
la fiecare metru de avansare. O 
altă măsură care s-a luat a fost 
aceea că supravegherea transportoa
relor s-a făcut cu personal califi
cat (lăcătuși) care fiind în fiecare 
moment prezent în abataj execută 
lungirile și reparațiile ori de cîte 
ori este nevoie. Astfel am ajuns ca 
să evacuăm din abataj circa 35 la 
sută din cărbunele rezultat din puș- 
care, numai prin simpla ridicare a 
podurilor de transport.

Cum ne-am organizai munca ?
Pentru realizarea a două cîmpuri 

pe schimb și aripă, lucrul în abataj 
a fost organizat pe bază de grafic, 
trasîndu-se sarcini concrete pentru 
fiecare membru din brigadă pe ope
rațiuni și în timp.

Prin acest grafic au fost elimi
nați la maximum toți timpii morți

Organizarea lucrului în abatajul 
din stratul 3 blocul

Brigada pe care o conduc; lucrea
ză în abatajul cameră nr. 9 blocul 
III, sectorul Ш. La acest abataj 
lucrînd după metoda obișnuită eu 
camere direcționale în perioada de
cembrie 1963— februarie 1964 am 
avut următoarele realizări: avansare 
medie lunară de 104,8 m., producti
vitate medie de 5,40 tone de cărbune 
(se post.

In vederea creșterii vitezei de a- 
yansare și a productivității muneii

ооікмли awtm ѵшіж b лм Л9 ш-і
TfMP - OPE- .
имш '<Z4 /■ ~-

WLUl A anin.
* r i ♦ / 't * ■/ г z «

■ v r
4

X/ZȚW/Zd-  . \

«1

fer/pww ■
Peș- 

amapa»’ ав-Лмае-йг wzwț I • 1 1 в
АдЕаггз рмга ir ctzggffe t и к * •

t

Astfel, la începutul schimbului 
frontul de lucru se găsește pușcat 
și grinda ridicată în scoabe, ciclul 
începînd cu evacuarea cărbunelui 
care durează 1 oră și 15 minute. In 
fiecare aripă a abatajului lucrează 
cîțe 4 muncitori din care doi exe
cută îndreptarea frontului, iar cei
lalți încarcă cărbunele pe transpor
tor și aleg șistul vizibil. După în- 
drfeptarea frontului, încărcarea căr
bunelui se efectuează cu 4 muncitori.

După curățirea completă a căr
bunelui din abataje cîte o echipă 
de doi muncitori, din fiecare aripă, 
execută transportul lemnului de le 
transversala de atac pînă la abataj, 
iar ceilalți muncitori pregătesc loco1

MO1SE DANCI U
Șef de brigadă la mina Lunea

din cadrul unui ciclu, fiind folosiți 
la maximum cele 480 minute de că
tre flecare membru al brigăzii. Fo
losind la armare stîlpi mețalici tu- 
bulari, timpul necesar susținerii a 
fost scurtat realiaîndu-se totodată :> 
economie de material lemnos de 6 
mc/1000 tone de cărbune extrase 
din abataj. Răpirea stîlpilor se exe
cută repede datorită sistemului sim
plu de împânare.

Pentru ca în cursul lunii să nu 
avem goluri de producție cauzate de 
lucrările de prăbușire a abatajului

LUKA Атавмге 
ш. 1.

Producția 
realizați 
î|luui

Productivitatea 
tu tip 

Ia producția noti
Cî»tlg mediu 

leilpoot de mioer

ianuarie 181 3 317 7,32 <16.48

februarie 169 4 173 6,49 118,00

martie 19S 5 050 7,77

aprilie 175 4 800 8,41 i"S,7a

Obținerea rezultatelor de mai sus 
a fost posibilă numai în urma unei 
bune organizări a muncii in abataj, 
prin folosirea metodei de lungire a 
trasportorului la fiecare metru de з- 
vansare, asigurarea ritmică a abata
jului. Cu materiale și vagonete gOăle, 
asigurarea unui ăeraj corespunzător 
și acordarea unei asistențe tehnice 
calificate din partea corpului teh- 
nico-ingineresc din sector.

Rezultatele obținute se datoresc în 
mare măsură și faptului că brigada

GHEORGIIE DROB 
șef de brigadă mina Vulcan

am trecut la aplicarea inițiativei 
„două cîmpuri pe aripă și schimb". 
Analizînd posibilitățile existente, s-a 
ajuns la concluzia că această ini
țiativă se poate aplica numai în con
dițiile organizării lucrului în abataj 
după un grafic judicios întocmit.

pentru armare. Aceste operații durea
ză 25 minute. După aceea, în timp 
de o oră, se execută lucrările de 
susținere și prelungire cu 1 m.l. a 
transportorului cu raclele. Susținerea 
este executată cu 3 echipe de cîte 
doi muncitori conduse de cîte un 
miner. După prelungirea transpor
torului și terminarea susținerii, la 
o distanță de 2 ш de frontul de lu
cru se execută un perete de seîn- 
dură pentru evitarea împrășlîerii căr
bunelui, iar pentru protejarea trans
portorului peste acesta se montează 
un pod din dulapi.

Apoi, în numai 30 de minute, se 
execută operațiile de perforare a gău
rilor de pușcare, aceasta făcîndu-se 

ne-am organizat astfel munca îneît 
prăbușirile să se facă intr-un sin
gur schimb. Timpul necesar pentru 
lucrările de prăbușire a abatajului 
a scăzut simțitor, prin adaptarea la 
perforatorul rotativ, a sfredelului de 
găurit stîlpii de lemn.

Lucrările de pregătire pentru a- 
tacarea camerelor următoare se fac 
odată cu executarea lucrărilor de 
prăbușire.

Înclinarea stratului fiind de 20 
grade ne-a permis să facem ataca
rea și săparea preabatajului trans
versal la noua felie paralel cu cură
țirea culcușului de la felia în lucru, 
iată mai jc* indicii realizați in pri
mele 4 luni ale anului 1984:

noastră este omogenă, membrii bri
găzii au înțeles scopul urmărit și 
în perioada analizată nu am avut 
nici o absență nemotivată De aseme
nea, în această perioadă numai 3 
muncitori s-au schimbat de la briga
da noastră, astfel incit fiecare s-a 
deprins cu noua organizare a lucră
rilor.

Credem că printr-o muncă susți
nută, putem să ne îmbunătățim ac
tivitatea, putem descoperi noi rezer
ve în vederea depășirii indicilor rea
lizați pînă acum.

cameră nr. 9
III

de cîte un miner în fiecare aripă, 
cu perforatoare pneumatice rotative. 
Ceilalți muncitori din efectivul bri
găzii execută susținerea suplimen
tară sau bandajarea pereților. In a- 
celași timp se evacuează șistul vi
zibil ales și se transportă argila 
pentru burarea găurilor. Urmează 
încărcarea găurilor, pușcarea și ae
risirea locului de muncă, operații 
care durează 40 de minute.

După aerisire muncitorii intră în 
abataj, execută copturirea locului de 
muncă și ridică grinzile în scoabe, 
operațiuni care durează 10 minute. 
Cu aceasta se termină ciclul I. Du
rata ciclului I este 240 minute, adi
că de la ora 6—10.

Pentru realizarea ciclului II ope
rațiunile se repetă (vezi ciclograma) 
Ciclurile se repetă apoi în fiecare 
schimb.

Prin executarea succesivă a ope
rațiunilor în timpii arătați s-a ajuns 
la o avansare de două cîmpuri în 
fiecare aripă a abatajului cameră.

In luna martie 1964, în perioada 
cînd am fost cu abatajul în plin, 
în condițiile arătate mai sus; am reu
șit să obținem următoarele rezultate: 
două cîmpuri pe fiecare aripă și 
schimb ; avansarea de 12 m 1 pe zi; 
o producție medie de 273 tone pe zi; 
o productivitate de 10.12 tone pe 
post.

Pentru obținerea în viitor a unor 
rezultate și mai bune, precum și 
pentru reducerea efortului fizic ai 
muncitorilor, propun studierea posi
bilității de introducere a unor dis
pozitive sau mașini care să ușureze 
munca și să reducă timpul de în
cărcare.

In concluzie, consider că această 
metodă poate fi generalizată la toa
te abatajele cameră, cu observația 
de a se crea condițiile necesare des
fășurării lucrului după un grafie 
corespunzător.

Intîlnire pe cabîu

li. Defectele motorului asincron
2. Fenomene datorate încălzirii 

excesive a fierului activ al motoru
lui sint:

a. încălzirea intensivă și unifor
mă a părților componente ale moto
rului. Cauze posibile : suprasarcina, 
scăderea tensiunii sub valoarea no
minală, Sâu înrăutățirea condițiilor 
de răcire, limita de încălzire fiind 
între 45-60°C pentru lag&re și 
C5-852C pentru bobi naj e.

b. încălzirea locală intensivă a 
bobinajului statoric simultan cu

un bîzîit puternic. Fenomenul are 
Ioc atunci cînd în stator există u- 
nul din următoarele defecte : scurt
circuit între spire, scurtcircuit în
tre două faze, conectarea greșită 
a bobinelor. Faza în care se găsește 
scurtcircuitul poate fi determinată 
după valoarea rezistenței sale, mă
surată cu puntea industrială de mă
sură sau după metoda amperme- 
trului și voltmetrului.

c. încălzirea locală intensivă a 
bobinajului rotorulhi bobinat.

Dacă pe lingă încălziri locale in
tensive ale bobinajului se constată 
că motorul cu circuitul rotoric des- 
ch is pornește, iar în sarcină se ro
tește încet, cauza este tot un scurt
circuit care se depistează cu ace
leași metode ca mai sus.

3. Defectele periilor și ale inele
lor colectoare

a. Scînteierea periilor și arderea 
inelelor colectoare. Cauzele sînt: 
murdărirea inelelor și a periilor (pă
trunderea vaselinei sau a uleiului). 
Dresiunea insuficientă a periilor, șle 
fuirea proastă a periilor, calitatea 
necorespunzătoare a periilor etc.

b. încălzirea inelelor și a periilor 
are cauzele : o presiune prea mare 
a periilor asupra inelelor colectoa
re, ventilație insuficientă (la mo
toarele cu inele colectoare închi
se) sau scînteierea periilor.

Realizări din planul tehnic al C.C.V.J.
4 733 m de galerie 

armata metalic
Minerii de la lucrările de des

chidere și pregătire din minele Văii 
Jiului au folosit pe scară largă ar
marea metalică la susținerea gale
riilor Lungimea galeriilor armate 
metalic în luna trecută totalizează 
la toate minele 4 733 metri — cu 
28,6 la sută mat muit față de pre
vederile planului tehnic. Drept ur
mare consumul specific de lemn de 
mină la lucrările miniere de inves
tiții, inclusiv lucrările geologice și 
de reparații capitale a scăzut simți 
tor. Depășiri mari de plan la susți
nerea metalică în galerii au realizat 
minele Petrila, Aninoasa. Uricani.

c. Uzura excesivă a periilor și 3 
inelelor colectoare pot avea mai mul
te cauze din care amintim următoare
le : presiunea prea mare a periilor pe 
inelele colectoare, densitate de cu
rent prea mare în perii, murdărirea 
inelelor colectoare cu praf de căr
bune sau nisip, calitatea necore;- 
punzătoare a periilor sau a inelelor 
colectoare.

Dacă în ansamblul port-perii nu 
se găsește nici o defecțiune, se re
comandă schimbarea periilor.

4. Defecte mecanice
a. Cele mai frecvente defecte me- 

catiice pot fi dezlipirea bobinajelor, 
a legăturilor dintre bobine. si pa
puci, sau dezlipirea bandajelor de 
sîrmă ale rotoarelor bobinate.

Pentru lipirea bobinajelor si a 
papucilor se vor folosi aliaje de 
cositor LP30. I.P40 și LP60. Pentru 
fixarea mai bună a papucilor se re
comandă presarea și sudarea lor.

In scopul preîntâmpinării pierde
rilor în bandajele mașinilor mici 
cu turație redusă, lipirea bandaje
lor nu se va executa pe întreaga lă
țime, ci numai la clamele bandaje
lor. sau se divizează un banda!’, 
mal lung, în două mai înguste, fie
care avînd jumătate din numărul 
de spire al bandajului divizat.

b. Frecarea rotorului de stator 
poate fi detectată prin măsurarea 
întrefierului cu. ajutorul unor „spio
ni", care sînt formați dintr-un com
plex de lamele calibrate. Intrefie» 
rul se va măsura în ambele părți 
ale mașinii. în patru locuri: îa 
punctul cel mai de jos trebuie să e< 
xiste ur, intrefier de 0,35 mm, îri ■ 
punctele laterale 0,40, mm, iar în 
punctul cel mai de sus 0,45 mm. 
La aceste valori se admit erori de 
maximum 10 la sută.

Ing. A. SAIMAC
I. M. P.

Cărbune extras 
cu susținere metalică

In abataje și galerii minerii Ba 
folosit în luna trecută pe scară lar
gă susținerea metalică. Numărul a- 
batajelor frontale armate metalic 
din minele Văii Jiului a fost de 20, 
iar a abatajelor cameră susținute 
cu armare mixtă de 48. Din abata
jele frontale și preabatajele arma
te metalic, precum și din abatajele 
cameră îa care s-a extins armarea 
mixtă s-au extras în total, în lu
na trecută, 104 000 tone de cărbune, 
depășindu-se prevederile planului 
tehnic cu 6,5 la sută. Mai mult de 
jumătate din această cantitate de 
cărbune s-a extras din marile fron
tale ale minei Lupeni susținute cu 
armături metalica moderne.



IaritaHăfâțirea «t'gauizării moaeii — 
chezășie a succesului

CAUTATORM NOULUI
(Urmare din pag. l-a)

zidari condusa de comunistul Budică 
Nicolae a obținut o depășire de 56 
la sută, brigăzile de dulgheri con
duse de Kiss Alexandru și Geamănu 
Mihai au obținut depășiri de 2î și, 
respectiv, 37 la sută; brigada de 
instalații condusă de Andraș Ștefan, 
brigada de electricieni condusă de 
Dăian loan precum și fierar-be-, 
toniștii conduși de Horvath Ludovic 
au obținut, de asemenea, rezultate 
frumoase fiind evidențiate în între
cerea socialistă pe luna mai. Aceste 
rezultate au fost obținute numai dato
rită unui interes deosebit față de 
buna organizare a formațiilor de lu
cru, la care se mai adaugă șl do
tarea acestora cu scule, mașini și uti
laje corespunzătoare volumului șl 
specificului lucrărilor pe care le-aii 
de realizat faitr-o anumită perioadă.

Rezultatele în muncă simt condi
ționate și de un alt element impor
tant : continuitatea în muncă. Mun
cind împreună, în aceleași echipe sau 
brigăzi pînă la terminarea unui o- 
biectiv, constructorii ajung să-și cu
noască bine felul de a munci, ap
titudinile, capacitatea profesională, 
să acționeze mai mult, mai unit în 
rtwlvarea diferitelor probleme pe

Prezervi la datorie
hx fieeare ocă din zi și noapte, 

gara Petroșani cunoaște o mare a- 
fluență de oameni, majoritatea sînt 
Călători care își așteaptă trenul, alții 
»№ veniți în întîmpinarea priete
nilor sau rudelor ce urmează să 
sosească, iar alții lucrători în gară.

Printre aceștia din urmă se nu
mără și mînuitorii de valori de la 
oficiul P.T.T.R. Petroșani II care își 
desfășoară munca aici.

Numai în 24 de ore în magazia 
oficiului poștal din gară au intrat 
peste 1200 cotețe, în afara miilor 
de corespondențe, ziare reviste 
•tc. Tovarășul Cornescu Dumitru, 
mînuitor de valori este ocupat 
pînă peste cap. ,

— Mesagerie, poșta și toate ce- 
lelelalte trebuie să ajungă la timp 
la destinație — ne spune el.

Apoi își vede de lucru la caria
tul pe direcții și la întocmirea for
melor de însoțire a coleteior.

In munca lui este ajutat de tova
rășul Valea loan din tura respec
tivă. La serviciul de cartare a eo- 
respondenței pe localități'și vagoa
ne poștale tovarășul Căpățlnă loan 
și Gabor Zinlca depun și ei mult in
teres pentru ca scrisorile să ajun
gă în minimum de timp la destina
ție. Sosesc vagoanele poștale nr. 
19-20 și 231-232. Din ele trebuie des
cărcat tot ce e destinat Văii Jiu
lui și de încărcat mesageria și

Zile noi în Valea noastră
înconjurată din toate părțile de 

munți, Valea Jiului pare o comoară 
lîngă care stau mereu de veghe uria
șii naturii.

Zile călduroase de vară. Jos cas
tanii își tremură coroanele consti
tuind un refugiu plăcut și odihnitor. 
Sus, fruntea albă și semeață a Pa- 
rîngului, cu reflexe argintii. Alături 
de această armonioasă îmbinare de 
contraste, fenomenele carstice și 
priveliștile rare constituie frumusețea 
sălbatică a văii. Peisajul industrial, 
operele de artă durate de mîna omu
lui vin să încununeze pitorescul lo
cului.

Răsfoind file din calendarul vre
mii, ne apar în față pagini zgudui
toare din istoria Văii Jiului scrise 
cu pana înmuiată în sîngele celor 
care se lujjtau pînă la ultima pică
tură de vlagă cu rezistența stîncilor 
pentru a scoate la iveală „diaman
tul negru" pe care-1 aștepta lăcomia 
unei mîitii de ghittuiți.

Salariile de mizerie, subnutriția, 
ziua de lucru de 12—14 ore, analfa
betismul, bolile, transformaseră a- 
ceastă regiune bogată într-o „vale a 
plîngerîi“. In sufletul locuitorilor 
văii durerea săpa vaduri adînci, iar 
ura și revolta căpătau din ce în ce 
contur mai puternic. Lupeni 29. Clo
cotul de revoltă a răbufnit ca un 
vulcan țîșnind la suprafață. Azi însă 
timpurile s-au schimbat. 

care le ridici activitatea de flecare 
zi. Continuitatea în muncă caracte
rizează un mare număr de formații 
de lucru din grupul de șantiere Pe
troșani. Brigăzi ca cele conduse 
de Rădulescu Dumitru, Radar Ște
fan, Cioacă Ioan, Simion Adolf, Dol- 
ha loan, Menea Vasile, Arșoi 
Anghel se mențin în aceeași 
formație de mai bine de un 
an. Și nu este întîmplător că ele 
obțin realizări însemnate în între
cerea socialistă, depășind lună de lu
nă indicatorii de plan.

Trebuie spus însă că mai sîot 
multe de făcut. Există încă pe șan
tiere brigăzi și echipe care au o 
slabă productivitate, care nu folo
sesc din plin posibilitățile tehnico- 
materiale ce le sînt asigurate, fapt 
Care influențează negativ asupra 
creșterii productivității muncii pe în
treprindere. Bazat pe experiența a- 
cumulată, comitetul sindicatului, sub 
îndrumarea comitetului de partid, 
trebuie să sprijine mai eficient con
ducerea tehnică în buna organizare 
a formațiilor de lucru știind că de 
aceasta depinde creșterea productivi
tății muncii, realizarea înainte de 
termen, de calitate și la un preț scă
zut a construcțiilor planificate pe a 
nul 1964.

poșta ce se expediază în țară. Mi
nutele de oprire sînt puține și țnt- 
nuitorli nici n-apucă să încarce și 
să descarce bine că Își face apari
ția un alt tren, cu un alt vagon 
poștal. Munca continuă fără între
rupere șl cu grijă ca nu cumva să 
se piardă, să se deterioreze sau 
să se întîrzie expedierea vreunui 
colet.

Pentru bunul mers al serviciului 
dovedește preocupare și diriginte
le Gît Traian, care se găsește per
manent în mijlocul lucrătorilor. De 
asemenea, un interes deosebit ca 
oamenii muncii să fie serviți la timp 
si în condiții optime manifestă și 
oficianta Cîjoi Daniela.

Dimineața, găsești la locul de 
muncă sau acasă, ziarele și revis
tele la care ești abonat. Ti-a ve
nit poate și o scrisoare sau un 
aviz pentru un colet poștal. Toate 
acestea au tHMUt prin mîLrdle ml* 
nuitorilor de valori și lucrătorilor 
oficiului poștal din gară. Aglome
rația specifică gării face ca astivi- 
tatea lor harnică să treacă neobser
vată.

Ei însă sînt zilnic preizenți la da
torie, muncind cu sîrg și răspun
dere.

C. K>AN 
«©respondent

Apele Jiurilor văzute sa două pan
glici șerpuitoare străbat întregul ba
zin carbonifer. Ele poartă pe unde 
noua simfonie a muncii și a vieții 
minerilor. Mulțimea de construcții 
ridicate în zilele noastre scurtează 
din ce în ce distanțele între loca
lități. De la un colț la altul, din 
Uricani și pînă la Cimpa, peste tot 
întîlnești atmosfera noului. Redeschi
derea minelor părăsite a însemnat 
un pas important pentru revalorifi
carea bogățiilor adîncului, pentru 
reînvierea așezărilor date uitării Pei
sajul industrial s-a îmbogățit prin 
intrarea în folosință a termocentra
lei de la Paroșeni și a uzinei de pre
pararea cărbunelui din Coroiești. Dar 
în primul plan stă ’ grija față de 
ora. Grija față de neobosiții căiităteiri 
de comori, față de familiile lor.

S-au construit în întreaga Vale a 
Jiului 11 noi cartiere. S-au construit 
noi cinematografe, noi cluburi în care 
numeroși oameni ai muncii își cul
tivă aptitudinile; printre brazii coli
nei se ridică falnic Institutul de 
mine cu ferestrele sale mari deschise 
către minele din Vale, deschise către 
minele din țară. Valea plîrigerii de 
altădată, este astăzi tărîmul viselor 
împlinite. Fiecare nou venit, care a 
poposit pe aceste meleaguri și, după 
cum spune un proverb local „a băut

materialelor publicate
„Instalație... zgomotoasă"

La materialul cu titlul de mai sus, 
publicat în ziarul din 26 mai, re
dacția a primit răspuns atît din par
tea șantierului Coroiești cît și a 
conducerii combinatului carboni
fer.

In răspunsurile date, se arată că 
seeizarea este justă și într-adevăr, 
tusrbosuflanta respectivă produce un 
zgomot supărător. Totodată, se e- 
numeră intervențiile făcute pe lîngă 
uzina constructoare în scopul ob
ținerii unei soluții pentru rezolva
rea acestei probleme, eiătîndu-se că 
au fost fixate termene precise în 
această direcție.

„Datorii... neachitate"

In urma articolului „Datorii... nea
chitate" publicat în ziarul nr. 4 538, 
conducerea I.C.M.M. recunoaște că 
au rămas numeroase denivelări pe 
traseul noii conducte de apă a 
ICtiMIN. Aceste denivelări au apă
rut în special în urma tasării te
renului.

Conducerea I.C.M.M. informează 
că în cursul acestei luni — iunie — 
va lua măsurile necesare de reme
diere și refacere a pavajului, asi- 
gurînd desfășurarea unei bune cir- 
oulațiî pe strada respectivă.

Luerînd cu conștiinciozitate la întreținerea și distribuirea măștilor 
de salvare, muncitoarea Hirș Maria de la mina Lupeni deține titlul de 
evidențiată în întrecerea socialistă.

IN CLI$EU ; Aspect de la distribuirea măștilor.

odată apă din Jii“, cu greu se mai 
desparte de ele.

Dimineți poleite de fluorescentă. 
Pași grăbiți bat tîc-tacuri neregulate 
pe asfaltul trotuarelor. înainte de 
revărsatul zorilor, pulsul 'circulației 
începe să se intensifice. Dar acest 
puls nu încetează aproape deloc. 
Oamenii care ies din schimburi și se 
îndreaptă spre case, oamenii care 
se grăbesc spre noile schimburi men
țin o animalic continuă pe arterele 
localităților Văii Jiului.

In ochii tuturor se poate citi sa
tisfacția datoriei împlinite și parcă 
o dorință de a nu precupeți nici un 
efort pentru înfrumusețarea continuă 
a vieții fiecăruia, întreaga vale este 
azi un adevărat șantier

După orele de muncă, după orele 
de încleștare cu stîncile din adînc, 
sau în zilele de sărbătoare umbra
rele. răcoroase ale copacilor de pe 
dealuri ori cabanele din împreju
rimi își primesc oaspeți..

Oamenii privesc cu încredere în 
viitor. Visele lor prind contururi din 
ce în ce mai precise. Nu este de
parte vremea cînd munca lor va fi 
ușurată si mai mult, cînd omul va 
fi un coordonator al proceselor efec
tuate de mașină.

Nu este departe vremea cînd lo
calitățile Văii Jiului vor fi unite al
cătuind un tot, o inimă a centrului

Cifrele, pentru a reflecta activi
tatea inovatorilor dintr-o întreprin
dere pe o anumită perioadă de timp, 
s-ar părea că sînt aride. Dacă îți 
îndrepți însă privirea asupra ino
vatorului, omul căutător neobosit 
al noului, aceleași cifre capătă o 
semnificație adâncă. Inovatorul, es
te omul cu un profil moral înaintat, 
simbolizînd noua atitudine față 
de muncă. El își pune gîndirea șl 
inițiativa în slujba producției, con
tribuie zi de zi la îndeplinirea sar
cinilor economiee. Aceste trăsături 
caracterizează și activitatea inova
torilor de la I-I.S. Viscoza Lupeni.

Cine sînt ei ? Pentru a dezvălui 
frînturi din personalitatea unora 
dintre ei, ne-am adresat maistrului 
Schidek Adalbert, care prin atribuți
ile sșle îi cunoaște îndeaproape pe 
inovatorii secției a V-a. Si iată ее 
ne-a relatat.

— Avem inovatori mulți. Acest 
fapt ilustrează creșterea nivelului 
profesional și de cultură generală 
al muncitorilor noștri, ca urmare a 
condițiilor create de partid și de 
stat. Multi dintre muncitorii din a- 
telierul nostru, care nu aveau școa
lă medie, sînt astă2i absolvenți ai 
școlii mediii serale. In fiecare an 
funcționează în întreprindere cursuri 
de ridicare a calificării pe care 
mulți dintre ei le-au frecventat sau 
le frecventează în prezent. Așa 
dar izvorul competenței inovatori
lor noștri este învățătura. Ea a 
stimulat inventivitatea tov. Maghiar 
Matei, care printr-o inovație a în
locuit plăcile de tablă de le ba
teriile din spălătoria de bobine cu 

carbonifer cii artere mari și puter
nice. In curînd se va termina termo- 
ficarea Industrială, se va termina cel 
mai mare edificiu cultural al Văii : 
Palatul culturii. Fiecare succes co
tidian care în aparență pare mic, în 
esență însă e o treaptă însemnată 
spre viitorul care ne așteaptă. Si oa
menii sînt convinși de acest lucru. 
Acum ei închină cu drag succesele 
lor celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei noastre, le închină 
cu drag viitorului Oamenii Văii Jiu
lui muncesc, studiază. își petrec tim
pul liber în condiții cît mai frumoa
se. Serile se aștern strecurîndu-se 
pește Vhle printre pînze subțiri de 
fum. Băncile parcurilor ascultă în 
liniște seanțele și hotărîrile celor în-, 
tîrziați, celor care vreau să pășească 
alături în viață. Sînt omenii cărora 
le place apa Jiului.

Solii nopții ocupă întregul teren. 
Dar Valea nu doarme. Chiar dacă 
ar îi eîteva clipe în care activitatea 
la suprafață ar intra în repaus, ea 
ar continua cn febrilii trie în adine.

Zgomotul mașinilor și al pichame- 
relor care mușcă cu lăcomie din 
pereții subterani păstrează vie in
tensitatea muncii pentru extragerea 
diamantului Industriei

Nici legendara apă a Jiului nu 
trece nepăsătoare prin albie. Ea 
adună toate cîntecefo întîlnite în 
dram închegîndu-le ?i formînd o mă
reață simfonie a muncii de aici.

IQN BUREȚEA 

plăci de plumb aducînd astfel o 
economie antecalculată de 18000 
lei.

Dacă vorbim de eficiența inovați
ilor să amintim și pe cea intitulau 
„Modificarea întrerupătoarelor elec
trice automate de la mașina de 
filat", Înainte de aplicarea acestei 
inovații, în cazul unui deranjament 
al rețelei electrice, întrerupătoare
le decuplau mașina cu filierele în 
baie. Intrucît deranjamentul putea 
fi depistat și îndepărtat intr-un in
terval de timp destul de lung e- 
xista pericolul înfundării celor 200 
de filiere rămase în baie. Noul în
trerupător aplicat ca inovație axe 
capacitatea nu numai de a decupla 
mașina, ci si de a semnala locul un
de ș-a produs deranjamentul în re
țea .Deci intervenția pentru înlătu
rarea deranjamentului se poate fa
ce imediat.

Inovatorii din secție sînt neobo
siți. In prezent mulți dintre ei se 
preocupă de soluționarea unor 
probleme dificile ale producției ghi- 
dîndu-se după planul tematic de 
inovații pe acest an. De exemplu, 
tov. Pienaru Viorel studiază posi
bilitatea modificării. întrerupătoare
lor de minimă tensiune în ulei, iar 
tov. Scwerner Paul și Bordea Vic
tor lucrează la inovații în legătură 
cu ștanțarea contactelor din cupru 
pentru întrerupătoarele electromag
netice și la o lampă capsulată pen
tru tuburile fluorescente.

Pentru realizările lor inovatorii 
la I.I.S. Viscoza, se bucură de o 

bine meritată prețuire. Fiecare ino
vator în funcție de eficiența eco
nomică a creației șale este recom
pensat. Tov. Maghiar Matei, de 
exemplu, a primit pentru inovația 
sa 1 185 lei. Prin grija comitetului 
sindicatului realizările inovatorilor 
sînt popularizate la emisiunile sta
ției de radioficare, iar chipurile lor 
pot fi văzute la loo de cinat» p» 
panoul inovatorilor.

VIOREL STRAUȚ

18 iunie
PROGRAMUL I. 7,06 Muzică 

populară, 8,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei centrale, 8,30 Melodii dis
tractive, 9,30 Pagini vesele din ope
rete, 10,30 Melodii populare din 
Transilvania 11,00 Orchestre de es
tradă, 12,15 Lecția de limba engle
ză. Ciclul I (reluarea emisiunii din 
17 iunie), 14,10 Muzică ușoară ГО- 
mîneaseâ, 15,33 Soliști și orchestre 
de muzică populară, 16,10 Piese co
rale romînești, 17,00 Album de o- 
peretă, Emeric Kalmăn, 18,00 Seara 
pentru tineret, 20,40 Lecția de lim
ba franceză .Ciclul I, 20,55 Cîntece 
populare cerute de ascultători, 21,H 
Ciulă, dansează tinerețea — mu
zică de dans, 23,00 Muzică de es
tradă. PROGRAMUL II. 9,03 Muzică 
din operete, 10,00 Melodii populare, 
11,15 Lecția de limba rusă. Ciclul 
II (reluarea emisiunii din 17 iunie),
11.30 Muzică ușoară interpretată de 
mici formații, 12,00 Din muzica po
poarelor, 13,08 Muzică din opere,
14.30 Soliști de muzică ușoară, 15,05 
Cîntece și jocuri populare, 16,40 Din 
creația corală a compozitorilor noș
tri, 17,10 Muzică populară interpre
tată de Gheorghița Ristea și Ilie 
Cazacu, 19,30 Muzică ușoară inter
pretată de Milva Angelini și Rocco 
Granata, 22,00 Muzică din operete,
22.30 Muzică de dans.

ь ... . ■ ■ ■ ■ J
18 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Cum stăm tinere ? REPUBLICA: A- 
notimpuri; PETRILA : Rocco și frații 
săi; LONEA: Trei pluș două; LI- 
VEZENI: Un erou în papuci; IS- 
CRONI :Araia; ANINOASA : Pe ur
mele bandei,- LUPENI: Pași spre 
luhâ
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In Consiliul de Securitate
NEW YORK 16 (Agerpres).
Consiliul de Securitate a reluat 

dezbaterile în problema adoptării 
de sancțiuni împotriva Republicii 
Sud-Africane, care practică politica 
rasistă de apartheid.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
Nikolai Fedorenko a declarat că 
„U.R.S.S. este gata să sprijine toate 
măsurile menjte să pună capăt po
liticii de apartheid și este convin
să că adoptarea imediată de sanc
țiuni economice împotriva Republi
cii Sud-Africane de către Consiliul 
de Securitate și Adunarea Generală 
a O.N.U. se vor dovedi eficiente".

Reprezentantul Indoneziei, Palar, 
s-a pronunțat de asemenea, în fa- 
ѵсдгеа unor sancțiuni împotriva Re
publicii Sud-Africane și a înfierat 
sentința dată de Curtea Supremă din 
Pretoria împotriva patrioților sud- 
africani.

Sivert Nielsen, reprezentantul 
Norvegiei a sugerat ideea formării 
unui grup de experți, reprezentînd 
toți membrii Consiliului de Securi
tate, care să studieze posibilitatea,

Situația din Guyana; Britanică
GEORGETOWN 16 (Agerpres).
Primul ministru al Guyanei Brita

nice, Cheddi Jagan, a dat publicită
ții o declarație în care a criticat 
măsurile adoptate de guvernatorul 
englez al țării, Richard Luyt. In de
clarație se arată că hotărîrea gu
vernatorului de a-și asuma puteri de
pline a făcut ca Constituția Gu
yanei Britanice să nu mai aibă nici 
o putere. Jagan a subliniat că prin 
aceste măsuri guvernul englez pune 
în aplicare un plan menit să în
lăture actualul guvern și să desfiin
țeze Partidul progresist al poporu
lui. EI a criticat de asemenea, fap
tul că în timp ce autoritățile en
gleze au arestat numeroși membri 
ai partidului de guvernămînt ele nu 
am reținut nici un membru al par
tidului de opoziție „Forțele unite".

Rockefeller renunță în favoarea 
lui Scranton

WASHINGTON 16 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută presei, gu

vernatorul statului New York, Nel
son Rockefeller, a anunțat că nu va 
mai participa la disputa pentru de
semnarea candidatului din partea 
Partidului republican la alegerile 
prezidențiale din noiembrie și va a- 
corda întregul său sprijin candidatu
rii guvernatorului statului Pennsyl
vania, William Scranton .Rockefeller 
subliniază în declarație că, „va co
labora cu Scranton pentru a realiza

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
LONDRA. — In urma unei ex

plozii, care s-a produs într-o mi
nă de cărbune din Bryn, din sudul 
Țării Galilor trei mineri au îost 
uciși, iar patru răniți. Trei dintre 
ei se află în stare gravă.

NEW YORK. — Rauf Denktash, 
președintele Camerei Comunității 
turce din Cipru și Osman Orek au 
sosit Ta New York pentru a lua 
parte în calitate de observatori ai 
comunității turce din Cipru la dez
baterile Consiliului de Securitate 
privind prelungirea mandatului for
ței O.N.U.

ANKARA. — La invitația guver
nului turc a sosit la Ankara Maria 
Fernando Castiella, ministrul de ex
terne al Spaniei. El va avea — po
trivit agenției Reuter — un schimb 
de vederi cu reprezentanți ai gu
vernului turc „cu privire la o se
rie de probleme din zona Mării Me- 
diterane".

AMMAN. — Agenția France Pres
se informează că o delegație so- 
maleză a sosit luni la Amman pen
tru a discuta cu guvernul iorda

eficiența și legitimitatea juridică a 
adoptării de sancțiuni împotriva 
Republicii Sud-Africane. In acest 
sens, reprezentantul norvegian a 
propus și un proiect de rezoluție.

Reprezentantul Marii Britanii, Pa
trick Dean, și-a exprimat neîncre
derea în eficiența unor sancțiuni e- 
conomice împotriva R.S.A.

In cuvîntul său Afsene Usher, re
prezentantul Coastei de Fildeș, a 
cerut Consiliului de Securitate să 
proclame politica de apartheid a gu
vernului Republicii Sud-Africane 
drept o amenințare la adresa păcii 
și securității internaționale și să a- 
dopte sancțiuni economice pentru 
a împiedica continuarea acestei po
litici. Marea Britanie, Franța și Sta
tele Unite, care au condamnat ț olitica 
de apartheid, a spus el, nu ar tre
bui să se pronunțe împotriva mă
surilor preconizate.

Castrillo Justiniano, reprezentan
tul Boliviei, a spus că țara sa spri
jină sancțiunile propuse de țările 
afro-asiatice.

Agenția France Presse transmite 
din „surse autorizate" că guvernul 
Jagan a hotărît să protesteze pe 
lîngă secretarul general al O.N.U., 
U Thant, împotriva arestării vice- 
premierului Brindley Benn și a al
tor patru membri ai parlamentului 
aparținînd partidului de guvernă
mînt.

Luni s-a anunțat arestarea dnei. 
Philomena Sahoye, secretar general 
al Sindicatului agricultorilor ; din 
Guyana Britanică, și a lui Neville 
Anniboune, secretar al Organizației 
tineretului progresist favorabil par
tidului de guvernămînt. Ei au fost 
transportați într-o închisoare si
tuată la 100 km de Georgetown, un
de se află alți 35 de deținuți poli
tici.

împreună o platformă politică mo
derată, de perspectivă" .

Referindu-se la hotărîrea anunța
tă de guvernatorul statului New 
York, corespondentul din Washin
gton al agenției France Presse re
latează că „aducînd lui William 
Scranton cele 130 de voturi ale 
electorilor ce-1 sprijineau, Nelson 
Rockefeller marchează o etapă im
portantă în campania lansată de 
guvernatorul din Pennsylvania con
tra lui Barry Goldwater".

nian diferendumul de frontieră ca
re opune Somalia Etiopiei.

NEW YORK. — lntr-un raport dat 
publicității de către un grup de ex
perți numit de secretarul general 
al O.N.U., U Thant se recomandă 
ca Senegalul și Gambia (colonie bri
tanică cu drept de autonomie in
ternă) să înceapă negocieri „cit 
mai surind posibil" in privința unei 
cooperării viitoare între cele două 
țări. Raportul sugerează crearea unei 
federații a Senegalului și Cambi
ei.

OTTAWA. — Camera Comunelor 
a Canadei a început luni dezbate
rile pe marginea propunerii primu
lui ministru canadian. Lester Pear
son, privind aprobarea unui nou 
drapel al Canadei. Voturile preli
minare din Camera Comunelor a- 
cordă lui Pearson o slabă majori
tate. Liderii de opoziție se opun lui 
Pearson și practică în Camera Co
munelor politica de fUibusterism 
(politica de tărăgănare prin discu
ții interminabile). Pearson a decla
rat că dacă Camera Comunelor nu 
va aproba propunerea, cabinetului

Pe marginea evenimentelor 
din Cipru

NICOSIA 16 (Agerpres).
După cum anunță agenția Fran

ce Presse, luni a început la Nicosia 
ancheta preliminară cerută: de avo
catul aviatorului britanic, Keith 
Marley, arestat recent de autori
tățile cipriote, sub acuzația de a fi 
procurat arme ciprioților turci. Po 
trivit agenției, tribunalul a ascultat 
declarația inspectorului de poliție, 
T. Koualis, care la 26 mai a desco
perit diverse arme în mașina acu
zatului. Asupra lui Marley se aflau 
de asemenea, două aparate foto
grafice și patru legitimații de presă 
pentru liberă trecere în sectoarele 
interzise.

In baza tratatului din 1960 Mar
ley a fost predat autorităților bri
tanice din insulă pînă la citarea sa 
în fața instanțelor judecătorești. 

Ancheta continuă.
■A

NICOSIA 16 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al Națiu

nilor Unite a anunțat că evaluarea 
pagubelor cauzate de conflictul din 
Cipru va fi acum încredințată for
țelor O.N.U. din insulă. In acesl 
scop, arhitectul Alvaro Ortega, îm
puternicit de O.N.U., se află în pre 
zent în Cipru, unde a vizitat deja 
peste 60 de sate pentru a stabili 
cu aproximație pagubele provocate 
în timpul luptelor dintre cele do
uă comunități cipriote.

Această anchetă are drept scop 
să permită elaborarea unui pro
gram de reconstrucție în Cipru, ca

J. Klaus a sosit la Bruxelles
BRUXELLES 16 (Agerpres).
După cum transmite agenția Fran 

ce Presse, luni după amiază a sosit 
la Bruxelles, venind de la Viena, 
dr. Josef Klaus, cancelarul federal 
al Austriei, într-o vizită de două zi
le, în cursul căreia va avea între
vederi cu reprezentanții guvernului

Arestarea unor ziariști 
sud-coreeni

SEUL 16 (Agerpres).
Li Jun Ku, editorul ziarului 

„Kyunghyang Shimun" și alți doi 
ziariști de la un ziar de opoziție au 
fost deferiți Procuraturii districtua
le din Seul, sub acuzația de a fi 
„violat" legea specială care inter
zice publicarea de materiale care 
„în mod deliberat" aduc prejudicii 
guvernului.

său, va demisiona și astfel va forța 
noi alegeri.

SEUL. — Comandamentul legii 
marțiale din Seul a anunțat luni că 
poliția sud-coreeană a arestat, de 
la proclamarea la 3 iunie a legii 
marțiale, 1351 de persoane. Potri
vit anunțului, 80 dintre arestați au 
fost trimiși spre judecare unul tri
bunal marțial și a unor tribunale 
civile.

ZURICH. — La Zurich a început 
luni cel de-al 9-lea Congres al A- 
sociatiei internaționale a mătăsii, a- 
sociație înființată cu 15 ani în ur
mă. Participă 200 de delegați din 
22 de țări. Congresul va discuta 
printre altele problema unei even
tuale reduceri a tarifelor vamale în 
cazul că la actualele tratative ale 
„rundei Kennedy" s-ar lua o ho
tărîre care ar afecta și mătasa.

LONDRA. — In numeroase loca
lități din Anglia au loc adunări de 
protest împotriva sentinței inuma
ne de la Pretoria. Filiala din Sco
ția a Sindicatului minerilor din 
Marea Britanie a adoptat o rezolu
ție in care se pronunță pentru a- 
nulaiea imediată a sentinței pro
nunțate Împotriva liderilor mișcării 
de eliberare națională din Republi
ca Sud-Africană. 

re va trebui să fie realizat în prin
cipiu de către ciprioți înșiși dar cu 
ajutor tehnic și financiar interna
țional.

★
NICOSIA 16 (Agerpres).
Potrivit relatărilor coresponden

tului din Nicosia al agenției Fran
ce Presse, în regiunile Limassol și 
Larnaca din sudul insulei au în
ceput luni încorporările tinerilor 
greci, în conformitate cu recenta 
hotărîre a guvernului cipriot de a 
crea o gardă națională. Potrivit a- 
genției, în aceste regiuni vor fi 
încorporați peste 1 400 de tineri.

★
NICOSIA 16 (Agerpres).
Luni a sosit la Nicosia într-o vi

zită de două zile Paul Hellyer, mi
nistrul apărării al Canadei, pentru 
a inspecta unitățile militare cana
diene -care fac parte din forțele 
O.N.U. în Cipru.

★
ATENA 16 (Agerpres).
La Atena s-a anunțat oficial că 

primul ministru al Greciei, G. Pa- 
pandreu, însoțit de ministrul aface
rilor externe, Stavros Kostopoulos, 
va pleca la 24 iunie la Washington, 
la invitația președintelui S.U.A., 
Johnson. In cursul vizitei sale în 
capitala S.U.A., premierul grec va 
avea o serie de întrevederi cu pre
ședintele Johnson și cu alte oficia
lități ale administrației americane 
privind problema Ciprului.

belgian. Potrivit agenției, Klaus va 
avea, de asemenea, întrevederi cu 
Walter Hallstein, președintele Co
misiei Pieței comune cu care va 
discuta condițiile privind o even
tuală asociere a Austriei Ia aceas
tă organizație economică vest-euro- 
peana.

Motivul real al arestării acestor 
trei ziariști este că ziarul „Kyung
hyang Shimun" a publicat o fo
tografie înfățișînd cîțiva școlari flă- 
mînzi, însoțită de un reportaj des
pre viața mizeră a copiilor de vîrs- 
tă școlară din Coreea de sud. I
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І DE PRETUTINDENI ț
Cositoare 

cu viteză sporită
T LIUBERȚÎ 16 (Agerpres).
, La uzina, „Uhtomskii" din re-
♦ giunea Moscova a fost construită 
» o nouă cositoare cu viteză spo-
♦ rită de înaltă productivitate. No- 
t ua mașină poate fi folosită în 
, toate regiunile țării. Ea poate fi 
І exploatată în agregat cu orice
♦ tractor pe roți.
♦ La probele de stat cositoarea a
♦ desfășurat o viteză de pînă la 13 
! km pe oră-ceva mai mult decît
♦ viteza proiectată.
♦
: Cutremur în Japonia
♦ TOKIO 16 (Agerpres).
♦ In dimineața zilei de marți în 
? nordul Japoniei s-a produs un

puternic cutremur. Biroul meteo- 
ț rologic japonez a comunicat că
♦ amplitudinea acestui cutremur a 
ț fost de 7,7 grade și aproape egal 
? cu cel care a distrus capitala ja- 
î poneză în anul 1923. Epicentrul 
t cutremurului a fost în portul Nii-
♦ gata de pe coasta nord-vestică a
♦ Japoniei, la o depărtare de 160
♦ mile nord de Tokio.
i

Greve în Anglia...
LONDRA 16 (Agerpres).
Invoeînd pretextul unei greve de

clanșate de personalul serviciilor 
de livrare în sprijinul cererii de 
mărire a salariilor, directorul uzinei 
de automobile „Morris" din Cow
ley (în apropiere de Oxford) a de
clarat luni lock-out. Circa 8 500 de 
muncitori au rămas fără lucru.

Greva celor peste 10 000 de do
cheri din porturile Liverpool și Bir
kenhead continuă. Acțiuni ale do
cherilor au loc și la Manchester, un
de peste 2 000 de docheri au de
clarat luni o grevă de solidaritate 
în semn de protest împotriva ho- 
tărîrii direcției portului de a con
cedia șase muncitori.

...și în Statele Unite
NEW YORK 16 (Agerpres).
La 15 iunie au declarat grevă o 

parte din lucrătorii de la cinci com
panii feroviare din Statele Unite. 
Greva a început la companiile „Mis
souri Pacific" și „Missouri — Kan
sas and Texas" și a cuprins apoi 
companiile „Southern Pacific", 
„Gulf-Colorado and Santa Fe" și 
„Texas Pacific". Numărul greviști
lor este de aproximativ 5 000.

Conducătorii sindicatelor munci
torilor feroviari au declarat că gre
va a- fost declanșată din cauza în
călcării de către companii a acor
durilor realizate prin intermediul 
servciilor federale în urma recen
telor acțiuni greviste ale muncito
rilor din această ramură.

Sesiunea parlamentului 
european

STRASBOURG 16 (Agerpres).
Luni a început la Strasbourg o 

sesiune de cinci zile a parlamentu
lui european, organism care întru
nește reprezentanți parlamentari 
din cele șase țări membre ale Pie
ței comune. Potrivit relatărilor a. 
genței Reuter, în timpul sesiunii, 
Walter Hallstein, președintele Co
misiei Pieței comune și Pierre 
Chatenet, președintele organului e- 
xecutiv al Euratomului, vor prezen
ta rapoarte cu privire la activita
tea celor două organizații. Parla
mentarii vor discuta, de asemenea, 
o serie de probleme privind trans
porturile precum și propunerile 
Comisiei Pieței comune în legătură 
cu coordonarea măsurilor celor „șa
se" legate de industrializarea u- 
nor materii prime importante din 
țările africane asociate la Piața co
mună.

Potrivit primelor știri au fos‘ i 
înregistrați cinci morți, 30 de ră- • 
niți și un mare număr de copil t 
au rămas sub dărîmăturile a do- 
uă școli din localitățile Sagata i 
și Tsuruoka, din această regiune i

i
Cazuri de holeră 

în Malaya
KUALA LUMPUR 16 (Ager- * 

pres). i
Autoritățile malayeze au des- * 

coperit noi cazuri de îmbolnăvir * 
de holeră în statele Kedad șl ; 
Kelanta, situate la frontiera cu * 
Tailanda. In Kedad s-au înregis- « 
trat 80 de bolnavi dintre care 11 * 
au murit în timp ce la Kelanta * 
sînt în prezent 43 de bolnavi. * 
dintre care 11 au și decedat. 4

л
Populatiaorașului Tokio .

TOKIO 16 (Agerpres). *
Biroul de statistică de pe lînga * 

guvernul japonez a anunțat luni 
că populația orașului Tokio a fost * 
la 1 mai a.c. de 10 572 062 locui- * 
tori. Din acest număr 5 438 025 J 
sînt bărbați și 5 134 037 femei. i
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