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Animați de aceeași dorință

sindicale.
remarcă cineva, 

așteptăm. Este ora 5 
trebuie să terminăm,

și ortacii 
muncit cu 
de zi, din

lui Bartha 
avînt sporit, 
abatajul lor 
noi tone de

de

Brigada de mineri condusă de Pîrvu Ștefan, din sectorul 111 
Vulcan, își îndeplinește ritmic sarcinile de plan. Ea este una din 
bune din sector. IN CLIȘEU: Schimbul condus de Aursulese Dumitru 
da lui Pîrvu Ștefan.

al minei 
cele, mai 
din briga-

Producție 
peste plan

Minerii sectorului1 Iii
la Petrila continuă să obți
nă noi succese în spori
rea producției și produc
tivității muncii. Ei au ms; 
adăugat la realizările an
terioare încă 318 tone de 
cărbune peste planiil pri
melor 6 zile ale lunii . iulie. 
De la începutul anului pro
ducția dată peste plan de 
colectivul sectorului III se 
ridică la 6 000 tone de 
cărbune. In abatajele sec
torului s-au obținut randa
mente medii. între 7 și 8 
tone de cărbune pe post. 
Cele mai frumoase, reali
zări au fost dobîndite. de 
minerii din brigăzile condu
se de Bartok Iosif, Purda 
Constantin, Lașzlo Ștefan, 
Șișu Virgil și Cîșlaru loan.

După
La Uricani, ca de altfei 

în orice parte a Văii Jiu
lui, activitățile din timpul 
liber atrag zeci de oa
meni г-spre sălile clubului, 
ori'pe potecile de munte 
în excursii organizate pen- 

. tru cunoașterea frumuseți- 
' lor regiunii. Artiștii ama

tori pregătesc noi programe 
pentru a 
tătarilor, 
concediu 
drag de 
locurile
jind ifeetrate

orele de munca
Spre o înaltă 

calificare

Membrii de sindicat din schimbul 
din sectorul 1 al minei Petrila, se 

adunaseră în sala de ședințe pentru 
a participa la adunarea lunară a 
grupei sindicale.

— Au venit toți ? întrebă organi
zatorul grupei

— Aproape,
— Nu mai

Pînă la 5,40
pentru a putea prelua schimbul 1

Cel care vorbise era Lupuleț Con
stantin, organizatorul grupei sindi
cale nr. 1. un muncitor inimos, plin 
de energie. Dădu cuvîntul maistru
lui minier Dobrescu Gheorghe. Aces
ta citi scurta dare de 'seamă, plină 
de fapte. Ea a oglindit munca' en
tuziastă, plină dc avînt desfășurată 
dc mineri pentru' îndeplinirea sarci
nilor 
taior
celei 
rării 

' In 
cele 
'pregătiri din sector și-au îndeplinit 
sarcinile de producție. S-au citat nu
mele unor brigăzi de frunte, care 
s-au situat în primele rînduri pentru 
îndeplinirea angajamentelor. A f»>st 
scos in evidență faptul, că în luna 
iunie, brigada lui Stan Constantin 
de pe stratul 13 a obținut cele mai 
frumoase realizări în procesul de 
producție. Ea a extras 356 tone de 
cărbune peste plan, fiind declarată 

. evidențiata în întrecerea socialistă.
Animați de ’dorința de a întîmpina 
ziua de 23 August cu noi realizări

treeu- 
și cea 
decla- 
socîa- 
a fost

le prezenta spec- 
iar cei plecați în 
își amintesc cu 

ortacii rămași la 
de muncă trimi-

concursul orchestra de mu
zică ușoară. Printre invi
tații la seara de odihnă 
au fost șefii de brigadă, 
Pînzăru Alexandru, Teodo- 
rcscu Stancu, Grădinarii 
Constantin, Manolache Va- 
sile, Dreghici 
tea Niță, cu 
mecanicul de 
naru loan,
Amorăriței Ilie.

doran Ioan și Berchi Ga
vrila fac repetiții intense 
pentru prezentarea specta
colului.

Seara de odihnă
Harnicul colectiv al sec

torului I de la mina Uri
cani a dat în acest an mai 
bine de 14 000 tone cărbu
ne peste prevederile planu
lui. Clubul din localitate 
i-a sărbătorit pregătind o 
frumoasă seară de odihnă 
La buna ei reușită si-a dat 

A

Aurel. Bur- 
familiile lor.
sector Poe- 
electricianul

„Rășină Valea 
de eînt și joc“
Acesta este titlul progra 

inului în pregătire al for
mației de muzică ușoară și 
populară din cadrul clubu
lui muncitoresc din orașul 
nou-Uricani.

Membrii celor două for
mații, printre care Năsă- 
lean loan, Maxim lacob, 
Ordog Eva, Șerbănică Vie 
toria, Vîjdea Gavrilă, Tu

Pentru oțelării
Alături de succesele de seamă pe care le-au înscris 

pe graficul întrecerii colectivele unităților economice 
/din Valea Jiului în cursul celui de-al П-lea trimestru 
al anului, realizări de seamă au obținut și în colecta
rea de fier vechi pentru otelăriile patriei. Iri ulti
mele 3 luni au fost expediate din unitățile Văii Jiu
lui spre oțelării 2692 tone de fier vechi. Printre uni
tățile care și-au respectat obligațiile contractuale cu 
I.C.M. în privința livrării de fier vechi se numără 
mina Uricani care a expediat 20 tone fier vechi peste 
sarcina prevăzută, minele Aninoasa, Lupeni. prepara
tele Lupeni și Petrila, precum și S.T.R.A., I.C.M.M.

Si-au depășit sarcinile în privința livrării fierului 
vechi și termocentrala Paroșeni cu 98 tone, sectoa
rele de 
T.C.M. 
rale și

Prin 
Jiului < 
135 tone fier vechi, cu 35 tone mai mult 
jamentul prevăzut în acest sens.

> explorări cu 64 tone, I.I.S. „Viscoza” Lupeni, 
Coroiești, șantierele de construcții social-cultu- 
altele.
acțiunile de muncă patriotică, tineretul Văii 

a colectat în această perioadă o cantitate de 
decît anga-

u-

La Călan 
și Hunedoara

Nu mai puțin de 250
ricăneni au plecat dumini
că într-o excursie în direc
ția Călan — Hunedoara. 
Ei au vizitat orașul Călan. 
au petrecut cîteva ore . la 
Băile Călan, au admirat 
parcul dendrologic din Si- 
meria și au vizitat Hune
doara. Mulți din excursio
niști au plecat cu autobu
ze iar posesorii de moto
ciclete și mașini a'u făcu* 
această frumoasă 
excursie cu mijloa
cele lor de trans
port. Printre ex
cursioniști se aflau 
minerii 
brigadă 
Constantin, 
Dumitru, 
mir Tancu, 
trii . mineri 
loan. Matei 
xandru. ing. 
chița Iancu. 
tușii Zinca Florea 
și 
electricienii Hanc'U 
Petru. Pasca An
ton și Krakovschi 
Carol, conducerea 
minei, în frunte cu 
ing. Tesiici Nico- 
lae, șeful exploa
tării, precum și to
varășul Ilie Petru, 
președintele comite
tului sindicatului, 
împreună cu fa
miliile lor.

La Uzina de reparat u- 
tilaj minier din Petroșani, 
există o permanenta preo
cupare pentru ridicarea ca
lificării profesionale a mun
citorilor. In 
preconizat- 
cursuri de 
lificării. In 
300 forjori, tinichigii 
alți meseriași frecventează 

, cu regularitate cursurile de 
ridicare a calificării.

; 5 -Lectorii aceștor r ursuri 
au fost selecționațif din’r 
rîndul inginerilor și tehni
cienilor cu bogate cunoștin
țe teoretice și practice. 
Printre aceștia se numără 
Gudask Iosif, Căprarii Va- 
sile. Hebedeanu'loan, Ar- 
meanu Constantin. I

acest scop s-a 
înființarea de 

ridicare, a ca- 
prezent,, peste 

Și

Realizări semnificative
Magazinul O.C.L. 

Alimentara nr. 8, din 
orașul Petroșani, al 
cărui responsabil este 
tovarășul Ivasuc An
ton,, se numără prin
tre cele mai bune 
din Valea Jiului. 
Mărfurile aranjate cu 
gust, aprovizionarea 
la timp a unității 
cu sortimente bogate, 
curățenia, vădesc pre
ocuparea colectivului 
de aici de a satisfa
ce pe deplin cerin
țele cumpărătorilor.

Această unitate 
și-a îndeplinit sarci
nile de plan ce-i re
veneau, pe 
semestru al 

în 
la 
în

primul 
acestui 

proporție de 
sută, desfă- 
această pe- 
mărfuri în 
de 2 220 930 
în acest în

an, 
115 
cînd 
noadă 
valoare 
lei. Tot
terval de timp, prin- 
tr-o mai bună gos
podărire a fondului 
de mărfuri cit și 
prin atenția ce s-a 
acordat utilizării- cit

șefi de
Sorescu
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maiș-
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ca
la

mai judicioase a am
balajelor, s-a reali
zat o economie la 
cheltuielile de circu
lație a mărfurilor 
re se cifrează 
peste 11 000 lei.

O contribuție pre
țioasă. în dobîndirea 
acestor rezultate au 
adus tov. Sipoș Mar
cela, Marțonoși Iri
na, Șerban Ileana, 
Kristaly Maria 
Szabo Irina.

C. IOAN
corespondent

♦
♦
♦

♦

de producție șt a angajamen- 
de întrecere luate în cinstea 
de-a XX-a aniversări a 

patriei noastre,
Inna care a trecut. 15

17 brigăzi din abataje și

elibe-

dintre 
de la

în producție 
Francisc au 
pentru ca zi 
să ia drumul spre ziuă 
cărbune peste plan. Acordînd aten
ția cuvenită folosirii judicioase a tim
pului de lucru, organizării temei
nice a lucrului în abataj, brigada 
și-a depășit cu 347 tone de cărbune 
sarcinile de plan. Pentru succesele 
dobîndite în producție în luna 
tă, atît brigada lui Bartha cit 
a lui Cucoș Gheorghe au fost 
rate, evidențiate în întrecerea 
listă. In consfătuirea grupei
reliefat faptul că. în luna trecută, 
a fost atrasă în rîndul evidentiaților 
o nouă brigadă. Este vorba de bri
gada condusă de tov. Mîrza Aurel, 
care sprijinită efectiv’ de maiștrii 
minieri, și-a depășit simțitor angaja-

■ mentul de întrecere ex.trăgînd 192 
tone cărbune peste plan.

întrecerea socialistă s-a desfășurat 
cu avînt și între brigăzile de la pre
gătiri. In luna trecută aceste vred
nice colective au pregătit noi fronturi 
de lucru pentru minerii din abataje, 
creindu-le cîmp larg de activitate 
pentru îndeplinirea planului de pro
ducție și a angajamentului de între
cere. In luna iunie brigada lui Dum- 
brăveanu Mihai, lucrînd la galeria 
de cap dc pe stratul 7. și-a depășit 
planul fizic cu 54 mc. iar cele con
duse de .Mikola Zoltan și Cimpu 
Gheorghe cu 52 și. respectiv, 45

Z. SUȘTAG

(Continuare în pag. 3-a)

O parte clin biroul grupei sindicale și cîțiva mineri înainte de aduna
rea . gTupei sindicale.

VICTORII IN MERS
Primele piscuri au tosf cucerite я Un adevărat 
filon de aur я Se atacă pe toate fronturile

‘zz? i luminoasă de început • 
de iulie. Incinta . minei 

I.upeni e' dominată de, o atmos
feră vie, trepidantă, caracteris
tică fiecărei amiezi, înaintea 
schimbului. Sute de oameni, 
îmbrăcați de mină, umplu sala 
de apel, culoarele și curtea mi
nei. Stau în grupuri, discută, 
fumează. Uneori se înalță din 
mijlocul lor cite un rîs. sănătos. 
Apoi, la semnalul sirenei, masa 
de oameni se pune în mișcare 
într-o singură direcție — spre 
mină, spre adîncuri — la dato
rie. E o adevărată revărsare de 
forță. Chipuri și staturi diferite. 
Virste diferite. Ii aseamănă doar

îmbrăcămintea îmbibată cu praf 
de cărbune, casca de miner și 

■ lampa ce îi însoțește pe drumu
rile lor subpămîntene. Dar nu 
numai atît. Ii aseamănă, îi u- 
nește mai bine zis, drumul co- 
mun4 pe care îl străbat în fieca
re
tul

zi spre același țel, sentimen- 
datoriei, dorința de a smul- 

adîncurilor zi 
mii de tone

de zi, zeci, sute 
de cărbune în 
sentimente co- 
acești oameni

ge
și
plus. Cu aceste 
типе pornesc
spre mină, fortUînd zi de zi un 
șir nesfîrșit, o mișcare tumul
tuoasă ce face parte din marșul

Minerii Bugaru Romulus Săbău' Teodor. Szanto Alexandru și 
Kovacs Dionisie din brigada condusă de. Sălceanu Petre, brigadă 
care a adus o contribuție de seamă la succesele obținute în.

♦ '■luna iunie de către colectivul sectorului V al minei Lupeni.♦

impetuos pe care-I desfășoară 
colectivul minei din prima zi a 
anului in direcția înfăptuirii o- 
biectivelor de întrecere în cin
stea zilei eliberării.

fostau
reprezintă 
însemnate 
cu care a

itj) rimele piscuri
b cucerite... Ele 

înfăptuirile rodnice, 
pe graficul întrecerii,
trecut' mina pragul celui de-al 
П-lea semestru: 11 600 tone de 
cărbune extrase peste plan, o 
productivitate de 1,250 tone căr
bune pe post, cu 20 kg pe post 
mai mare decît sarcina stabilită, 
peste 750 000 lei economii la 
prețul de cost, in bătălia spre 
atingerea țelului final — reali
zarea angajamentelor de între
cere, înfăptuirile de pînă acum 
reprezintă o cucerire de mare 
însemnătate. Un turist, atingînd 
în ascensiunea spre piscul fi
nal cote de asemenea proporții, 
își permite un mic popas spre 
a răsufla în voie, a scruta pis
cul pe care-1 are de cucerit și 
a medita pe ce* cărări să con
tinue ascensiunea. In bătălia 
pentru înîăptuirea angajamente
lor de întrecere minerii lupe- 
neni nu și-au permis însă nici 
un popas. înaintarea continuă 
în ritm intens și pe toate fron
turile — în toate abatajele. 
Căile spre viitoarele realizări au 
fost stabilite din plin mers și 
pe o bază solidă: experiența de 
pînă acum. Despre această ex
periență, ce constituie pentru 
întregul colectiv un adevărat 
filon de aur, se vorbește mult 
în prezent Ia mină. Se anali
zează, se trag învățăminte. Iată,

I. DUBEK
------------------------ —----- - я
^Continuare în pag. 3-a)
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ARMAREA METALICI
(consumul de lemn oeupă o pon

dere «semnată în componența pre- 
țnhji de cost al cărbunelui extras 
Be aceea, documentele de partid 
prevăd o reducere substanțială a 
consumului de lemn — materie pri
mă prețioasă, atît de necesară în 
alte ramuri ale economiei naționale 
— și aceasta mai ales pe seama fo
losirii armării metalice.

In primele 6 luni din acest an, 
mina Petrila a obținut succese de 
seamă în ceea ce privește realiza
rea sarcinilor de producție. Succese 
s-au obținut și la alt capitol im
portant : consumul specific de lemn.

De la începutul anului, minierii 
petrileni au realizat lună de lună 
i»i consum de lemn mai mic decît 
cel planificat. In ianuarie a fost cu 
1,40 mc/1 000 tone cărbune extras 
mai mic de cit prevedea sarcina, 
kt februarie cu 3 mc/1 000 tone 
cărbune extras. în martie cu 4 mc. 
în aprilie cu 0,05 mc, iar în mai 
eu 0,34 mc/1 000 tone de cărbune. 
In acest fel. după 5 luni a rezultat 
un total de 524 mc de material lem
nos economisit. Gem se explică a- 
eest rezultat ?

Datorită măsurilor ce s-au luat, 
prin preocuparea întregului colectiv, 
viteza de avansare în abatajele ca
meră — metoda de exploatare cu 
cea mai mare pondere în produc
ția exploatării — a fost cu cîie 2-9 
ml/lună mai mare decît cea plani
ficată.. Aceasta a făcut să nu fie 
necesară armarea suplimentară sau 
prea multă întreținere în abataje. 
Vitezele sporite de avansare se 
explică și prin faptul că procentul 
de mecanizare al transportului în 
abataje a fost îndeplinit în primul 
trimestru și depășit în mod cons
tant în lunile următoare. In pre
zent, la 14 abataje cameră se a- 
plică armarea mixtă eu stîlpi me
talici tttbtilari. De-a lungul a 5 lu
ai, producția extrasă din abataje 
cu susținere metalică s-a ridicat la 
11 770 tone de cărbune.

La lucrările de pregătiri. în pri
mele cinci luni au fost folosite 3 841 
de armături metalice noi cu aju
torul cărora s-au armat 3 040 metri 
liniari de galerie. In aceeași pe
rioadă au fost recuperate 3520 de 
armături metalice (presa hidrau- 
fieă pentru îndreptat armături pla
sată lîngă puțul orb nr. 5 la ori- 
asetel ХИ este folosită eu succes

H. Degajarea metanului și diluarea lui 
prin aeraj partial

Ifa exemplu clas re îl constituie 
rezultatele măsurătorilor înscrise 
hi diagramă care elucidează con
cluzia mai înainte amintită. Măsu
rătorile au constat în ridicări de 
depresiune statică, dinamică și to
tală de-a lungul coloanei de ae
rai parțial, efectuate cu ajutorul 
aparatelor de măsură adecvate.

Măsurătorile s-au executat în 18 
stații amplasate de preferință îna
inte, după și între ventilatoare, pe 
o coloană lungă de 170 m. Coloa
na este alcătuită din elemente de 
tub de 2 m 1 pe care sint montate 
6 ventilatoare axiale acționate 
pneumatic, cu diametru interior 
de 300 mm. (Di — reprezintă dia
grama de variație a debitelor de 
aer de la aspirare pînă la refula
re. Debitele au fost calculate fo
losind valorile măsurate ale de
presiunii dinamice. D2 — repre
zintă diagrama de variație a de
presiunii totale de la aspirare pînă 
la refulare).

Urmărind evoluția celor două 
diagrame se poate observa varia
ția neuniformă a debitului de aer 
și a depresiunii totale de-a lun
gul coloanei de aeraj. Inițial ven
tilatorul V] aspiră un debit de 53 
m c/minut, ca la cîtiva metri să 
refuleze numai 26 m c/minut. De
bitai de aer continuă să scadă 

de către minerii de la sectoarele 1 
și Ы). fn acest fel au fost susținu
te metalic în total — la pregătiri, 
întreținere definitivă sau provizorie 
— 5 471 metri de lucrări orizonta
le. In prezent, susținerea metalică 
se aplică la 10 lucrări de pregătire 
și la mai multe reparații capitale 
și curente.

Rezultatele puteau fi și mai bune 
dacă mina Petrila n-ar întîmpina 
greutăți care țin îndeosebi de do
meniul aprovizionării. In anumite 
perioade, mai ales în lunile februa
rie și martie, sectoarele au primit 
lemn necorespunzător din punct de 
vedere calitativ — verde, seînduri 
înguste și scurte necorespunzătoare 
de fag și cireș. De mai mult timp 
mina Petrila suferă din cauza nea- 
provizionării în cantități suficente 
cu armături metalice. Din lipsă de 
armături metalice Т.Н. brigada de 
pregătiri condusă de minerul Brus- 
tureanu Gheorghe care lucra la tran
sversala nr. 16 de la orizontul XII, 
sectorul IV, a trebuit să treacă la 
susținere în lemn. In aceeași situa
ție se găsește și brigada condusă 
de Molnar Matei care execută ga
leria de cap în stratul 13 orizontul 
XIII, la sectorul II. Sectorul IV are 
planificat să amieze în fier trans
versalele nr. 23 și 14 apofiză, dar 
nu poate începe atacarea lor din 
lipsă de armături.

Organele de resort din C.C.V.-L 
trebuie să vină în ajutorul minei 
Petrila pentru a satisface cerințele în 
ceea ce privește aprovizionarea cu 
stîlni Т.Н. De asemenea, se impune 
a fi studiată posibilitatea introdu
cerii armării metalice și la abataje 
cameră ci o înălțime mai mare de 
3,5 metri. Pe c?nd la sectorul Iii 
se aplică la toate abatajele, la sec
toarele I și II nu se aplică deoare
ce abatajele au înălțimea de 3,5 — 

. 4 metri depăȘînd înălțimea stîloilor 
tubulari

Minerii petrileni folosesc, cu suc
ces armarea metalică. Susținerea 
metalică î.șî face loc în tot mai mul
te lucrări — abataje, pregătiri. în
treținere. investiții. Pe baza expe
rienței acumulate, în viitor există 
perspectiva de a se obține succese 
si mai mari în acest domeniu Apli
carea susținerii metalice s-a dovedit 
a fi mijlocul principal pentru rea
lizarea de economii la materialul 
lemnos.

FRAN6ISG VETRO

pînă la 18 ш c/minut, ca apoi să 
crească la 32 m c/minut (ventila
torul V2) etc. Scăderea debitului 
de aer pe traseul cuprins între 
ventilatoarele VI și V2 se expli
că prin refularea aerului din co
loane în galerie, respectiv crește
rea lui in apropierea lui V2 se 
datorește aspirației prin scurtcir
cuit a aerului din galerie în co

Această cifră este cit se 
de reală dacă ne gîndim că
utilajele folosite îa mină,

Măsurarea electrică а наагітіІог neelectriee
Măsurarea și controlul anumitor 

mărimi caracteristice în industria 
minieră au o mare importanță pen
tru introducerea unei tehnici înain
tate.

Importanța măsurărilor electrice și 
electronice a mărimilor neelectrice 
se datorește unor avantaje pe care 
aceste sisteme le oferă față de ve
chile mijloace de măsurare.

Primul avantaj este acela al tran
smiterii la distanță a măsurării co
respunzătoare. Un mare avantaj es
te și acela al posibilității de auto
matizare a procesului de măsurare, 
de înregistrare continuă, de trans
formare a metodelor subiective în 
metode obiective, comparîndu-se 
ușor și în mod exact rezultatele în
tre ele. Ga exemplu se poate da 
automatizarea măsurării transportu
lui minier, a evacuării apelor din 
subteran etc.

On alt avantaj al măsurării elec
trice a mărimilor neelectrice este

Ceijfrl cctor certoft cu NJT-S.

IncHșciplinâ
La mina Lonea mai sint oameni 

care desconsideră obligațiile ce le 
revin în privința respectării N.T.S.

KOrvni Victor, din sectorul V 
este muncitor calificat și are o 
vechime îndelungată în minerit. 
Odată cu meseria a însușit și re
gulile de circulație în subteran. 
Totuși, într-una din zile a uitat 
de aceste reguli. Iată cum : Fiind 
tare grăbit s-a urcat pe o locomo
tivă L.A.M.-4 care in timpul mer
sului a deraiat de pe linie, acci- 
dentîndu-1. Rezultatul : a stat săp- 
tămîni întregi în concediu me
dical.

S-a accidentat la un picior și 
minerul TdvîMc Ladlslau din sec
torul III în timp ce transporta 
lemn la abatajul 504.

lată și alte exemple : Munteanu 
Gheorghe din sectorul I, Szabo 
Carol din sectorul III. Matei Rusu 
și Hitican Sabin din sectorul IV 
sint toți mineri calificați, cu ve
chime și încă și șefi de schimb. Or. 
din neglijentă au suferit acciden
te ușoare.

Ce fac oare maiștrii minieri 
Lăcătușii loan. Bratoveanu Gheor
ghe și ceilalți în schimburile că
rora se produc asemenea acci
dente din cauza indisciplinei?

loană. Fluctuațiile de debit au ca 
urmare creșterea și descreșterea 
depresiunii totale Ht. Scurtcircui
tările de aer dintre coloană și ga
lerie, fie în sensul creșterii sau 
descreșterii debitelor de aer, sînt 
o cauză directă a neetanseitătilor 
existente la flanșe.

Cercetările făcute pe bază de 
măsurători în anii trecuti la unele 
mine din Valea Jiului au eviden
țiat un lucru -foarte important: 
din totalul consumului de energie 
pe mină. 32 la sută revine aera- 
jului. 
poate 
dintre 

că aceste metode permit ușor dedu
cerea automată din mărimi simple, 
a unei mărimi complexe. Se pot 
astfel efectua automat calcule ma
tematice și se deduc în acest mod 
energii consumate, cantități de ma
teriale etc.

Aplicarea acestor mijloace în in
dustria minieră, de pildă, în con
trol și automatizări, nu înseamnă 
completa înlocuire a metodelor me
canice. Partea principală a instala
ției rămîne neschimbată și numai 
anumite părți suplimentare, de mic 
volum, se adaugă instalațiilor exis
tente pentru introducerea controlu
lui electronic. Dacă, de pildă, este 
vorba de a controla poziția pe care 
trebuie s-o ocupe în procesul ex
tracției im element component, greu
tatea, mărimea sau forma unui pro
dus, și deci urmează să se realizeze 
o automatizare corespunzătoare, va 
fi nevoie în general a se folosi trei 
faze. Mai întîi se va măsura mări
mea neetectrîcă ce trebuie controlată 
și supravegheată apoi se va tradu

La secția construcții metalice de la U.R.U.MP. se confecționează 
um nou cofraj mobil de 4 m pentru săparea puțurilor de mină.

A
ventilatoarele sint singurele care 
au o funcționare permanentă.

Reluînd exemplul nostru se ob
servă că pentru aerisirea unui 
front de lucru a fost necesară 
montarea a 6 ventilatoare. Dacă 
raportăm lungimea coloanei de 170 
m la numărul de ventilatoare, re
zultă un indice edificator : 28.33 
ml, ce revine unui singur ven
tilator. Urmărind schița de sub 
diagramă se observă că distantele 
dintre ventilatoare variază între 
18 și 52 m. Punînd cifrele fată în 
față se constată o folosire nera- 
tională a ventilatoarelor atît ca 
număr cît și ca loc de amplasare. 
Variabilitătea distantei de monta
re a ventilatoarelor este o conse
cință directă a modului defectuos 
de realizare a îmbinării elemen
telor de tuburi la flanșe, a men
ținerii rezistentelor aerodinamice 
suplimentare pe coloană etc.

Realizarea unei coloane bune 
de aeraj partial depinde de gra
dul de conștiinciozitate a celor ce 
execută și controlează astfel de 
lucrări. Nimic nu este nou cînd a- 
rătăm că o coloană de aeraj tre
buie să fie etanșată corect, să i 

se reducă rezistentele prin folo
sirea unor tuburi de diametre mai 
mari, prin eliminarea tuburilor tur
tite, a coturilor neaerodinamice. 
Respectarea condițiilor tehnice de 
montare va duce la scăderea nu
mărului de ventilatoare, la crea
rea de economii și a unei sigu- 

ce măsurarea într-o formă și valoa
rea care să poată da automat o 
„comandă" utilizînd pentru aceasta 
un sistem adecvat de amplificare. 
A treia fază este reprezentată prin 
acțiunea de corecție a mărimii nee
lectrice chiar în ciclul producției.

Introducerea măsurării electrice a 
mărimilor neelectrice, cerință im
portantă în vederea dezvoltării teh
nicii noi, necesită însă o muncă 
susținută din partea specialiștilor în,4 
domeniul tehnicii miniere din cadrul - 
exploatărilor miniere, a combinatu
lui. Ar fi indicat, bunăoară, să se 
organizeze de către G.G.V.J. un co
lectiv de studiere a problemelor le
gate de introducerea în minerit a 
metodelor de măsurare electrică a 
mărimilor neelectrice, format din 
cadre de specialiști de la exploată
rile miniere. C.C.V.J., U.P.B. și de 
la Institutul de mine.

Ing. A. SAIMAC
I.M.P.

—■—.—■-Г*

ranțe mai mari în lucrarea minie
ră respectivă.

Dacă pe coloana noastră de 170 
m presupunem că, în urma îmbu
nătățirilor aduse ar funcționa nu
mai 3 ventilatoare, atunci valoa
rea indicelui amintit s-ar dubla, 
iar consumul de energie recupe
rat (considerînd 1,1 kWh puterea 
unui ventilator) ar fi de cea. 2400 
kWh pe lună. O astfel de măsură 
generalizată în toate acele locuri 
ІЦ care numărul necesar de ven
tilatoare este stabilit la voia în- 
timplării, ar duce la economii în
semnate de energie. Această mă
sură se impune a fi luată în pe
rioada de tranziții de la stadiu) 
actual ia stadiul eînd va fi nece
sar ca orice coloană de aeraj par
tial să folosească un singur ven
tilator, amplasat în curentul de 
aer proaspăt. Un astfel de venti
lator va fi ales pe baza unor cal
cule prealabile. în care trebuie să 
se includă în principal debitul de 
aer necesar și rezistentele aero
dinamice ale coloanei.

Pe lîngă toate cele arătate res- 
pectînd și N.T.S. referitoare la dis
tanța dintre front și ultimul tub. 
cît și lungimea necesară a coloa
nei în curentul de aer proaspăt, 
se va reuși ca în fronturile de 
muncă să se creeze o atmosferă 
lipsită de pericolul exploziei, co
respunzătoare necesităților unui 
randament sporit.al muncii.

Ing. D. IONESCU 
ICEMIN
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Era în primele zile, ale acestui 
an. Pe lingă locomotivele acoperite 
cu nori de aburi din cauza geru
lui, brigăzile de mecanici și fo- 
chiști se înyîrteau de zor și dis
cutau aprins asupra angajamentelor 
de întrecere.

Locomotiva 
înapoiase de 
s-au adunat 
mulus, Banu 
ghe% împreună cu fochiștii Dobre 
Tudor, Adam Ioan și Dâncisor Se
verin. Au început să analizeze po
sibilitățile de a realiza economii 
pentru ca în funcție de aceste po
sibilități să își ia angajamente con
crete.

— Eu zic că am putea economisi 
în fiecare lună 8 tone combustibil 
convențional spuse mecanicul Banu.

— S-ar putea chiar mai mult 
intră în vorbă mecanicul Groza. Lo
comotiva noastră e destul de bine 
întreținută, fochiștii folosesc rational 
combustibilul și cred că ne putem 
angaja să economisim 10 tone lu
nar

— Sînt de acord, spuse mecani
cul Idițoiu. Să trecem deci la an
gajamentul de Ю tone lunar, dar 
să cofhpletăm pe acesta cu încă o 
clauză: „Nici un minut 
la trenurile de căiători 
din vina personalului de 
vă”. întreaga brigadă a 
acord cu acest angajament.

De atunci au trecut 6 luni de zile. 
A trecut iarna, cu temperaturile ei 
scăzute, a trecut și primăvara, cu

230105 tocmai se 
la drum. In jurul ei 
mecanicii Groza Ro- 

Ioan și Idițoiu Gheor-

întîrziere 
remorcate 

locombti- 
fost de

timpul ei mereu schimbător, și 
iată a venit vara, cind e o plăcere 
să gonești cu locomotiva, deși se 
cere o muncă continuă pentru buna 
întreținere a acesteia. Mai zilele 
trecute, în jurul locomotivei 230 105 
s-a adunat din nou întreaga briga
dă spre a analiza realizările în cele 
6 luni precum și posibilitățile de 
obținere a unor noi succese pînă 
la 23 August.

Din darea de seamă a reieșit 
că datorită muncii depuse de micul 
colectiv s-au putut obține realizări 
mult mai mari decît cele prevăzute. 
Brigada a reușit ca în 6 luni să 
realizeze economii de combustibil 
în cantitate de 96 tone. Cu acest 
combustibil se pot remorca 38 tre
nuri de călători pe distanța Petro
șani — Simeria și retur. In ace
lași timp a fost respectat întocmai 
și celălalt angajament; nici un mi
nut întîrziere din vina personalului 
de locomotivă.

Bazați pe experiența acumulată 
pînă acum și pe realizările obținute, 
brigada de mecanici și lochiști de 
pe locomotiva 230 105 și-a reînnoit 
angajamentul. Ea s-a angajat ca 
pînă la 23 August să mai realize
ze încă 20 tone economii de com
bustibil convențional.

I. CRIȘAN 
corespondent I

de aceeași deriafă. 
(Urmare din pag. l-a)

mc. Toate aceste trei brigăzi au fost 
declarate evidențiate în întrecere.

In întrecerea socialistă între schim
buri la loc de frunte s-a situai 
schimbul condus de maistrul minier 
Dobrescu Gheorghe, care а extras cu 
1 342 tone mai mult cărbune decît 
schimbul maistrului Mihalak . Rudolf 
și cu 235 tone mai mult decît schim
bul maistrului Manoilescu Nicolae. 
Individual au fost evidențiați în a- 
dunarea lunară a grupei sindicale, 
artificierul Răduca Marin, semnaliș- 
tii Ignat Constantin, Albert Berki 
și alți muncitori vrednici, care spri
jină activ brigăzile de mineri să-și 
realizeze planul și angajamentele de 
întrecere.

Referatele prezentate în adunarea 
grupei sindicale au constituit o bază 
temeinică de discuții Minerul șef de 
brigadă Bunoiu Constantin, 
Ștefan Octavian, muncitori din 
găzile evidențiate au venit cu 
puneri pentru îmbunătățirea în 
tinuare a procesului de producție 
care dintre vorbitori și-a manifestat 
aceeași dorință; să muncească mai 
bine, cu mai multă rîvnă, pentru 
consolidarea succeselor obținute, pen- 

' tru întîmpinarea zilei de 23 August 
cu realizări cît mai frumoase.

Oameni din uzina Hoastră

în procesul de produc- 
doi meșteri ai randa- 

înalte depășesc ’ .cu re- 
sarcinile de pian cu 
sută. La tamburul unde 

neîn- 
verifică

maistrul Maior Iosif secția

/Pentru rezultatele frumoase do- 
bîndite în producție, strungarul 
Măciucă Florea din secția meca
nică de la U.R.U.M. Petroșani a 
fost declarat în luna trecută evi
dențiat în întrecerea socialistă.

(Urinare din pag. l-a)

de partid, Ia întrebarea 
fost principalele 
atins realizările

căi 
de

prin 
pină

suc-în 
orienta-

centrul 
munci 

politice

con- 
de 
de 
de 

pen- 
me- 

sînul
disci-

de pildă, ce ne-a răspuns tovară
șul Ana Ferdinand, secretarul co
mitetului 
„Care au 
care s-au 
acum

— O mare însemnătate 
cesele obținute a avut-o 
rea întregului colectiv spre princi
palele obiective ale întrecerii, pe 
baza unei intense activități poli
tice desfășurate de organizațiile 
de partid, de toți comuniștii. Pe 
viilor * realizarea integrală a an
gajamentelor de întrecere va 
stitui, de asemenea, 
greutate al întregii 
partid, al activității
masă. Vom milita, îndeosebi, 
tru extinderea inițiativelor și 
todelor avansate, născute în 
colectivului, spre întărirea
plinei și a răspunderii brigăzilor, 
a personalului tehnic iată de rea
lizarea planului la toți indicii.
O espre experiența de pînă a- 

“ cum a colectivului și va
lorificarea acestei experiențe ne-a 
vorbit și tovarășul Opriș Dumitru, 
inginerul șef al minei.

— Elanul cu care au muncit 
minerii în cursul primului semes
tru a fost susținut de o seamă de 
măsuri tehnico-orqanlzatorice. S-a

Cind e vorba de oameni harnici 
și pricepuți, preparația Petrila are 
cu ce se mîndri. Să ne oprim pu
țin în secția de brichetai. In fața 
uriașelor prese, mecanicii Mihantă 
Ioan și Tonciu loan lucrează de 
zor. Angajați într-o pasionantă 
întrecere ei sînt numai ochi și u- 
rechi la mașinile în funcțiune. E- 
vidențiați 
tie acești 
montelor 
gularitate 
15—20 Ia

. ovoidele curg într-un șuvoi 
trerupt, Popică Dorin 
ceva la postament. O defecțiune 
cit de nucă ar stagna munca a 
иесі de oameni. De aceea, e pre
zent tocmai acolo unde i se pare 
că pulsul mașinii bate mai slab 
Ceva mai deoparte, intercalîndu-și 
activitatea cu obligațiile ce decurg 
din funcția de șef de echipă, Toth 
Ioan e prezent peste tot. Ajută 
oamenii, controlează mersul pro
ducției și, fără a 
puțin obosit, reia 
In același ritm și 
ciuae și hotărîre
șin Viorel, Moldovan Constantin 
și Comșa Vasile.

— Pînă în prezent — relatează

părea cîtuși de 
tinerește lucrul, 
cu aceeași vioi- 
lucrează și Tro-

asigurat linia de 
realizării planului, 
noi utilaje, procedee avansate, s-a 
îmbunătățit asistența tehnică și 
organizarea la locurile de muncă. 
Experiența de pînă acum e valori
ficată din plin în scopul atingerii 
de noi succese. In primul rind, ne 
preocupă asigurarea liniei de front 
necesare înfăptuirii sarcinilor de 
(dan șl a angajamentelor de în
trecere. Pe această linie, sînt în 
pregătire, spre a fi date in curind 
în funcțiune, noi abataje frontale 
în stratul 15 blocul П, feliile 2 și 
3 din stratul 5. In panoul I din stra
tul 15 va funcționa o combină de 
cărbune, în stratul 17 va lucra 
plugul Lobe Hobbel; în stratul 15 
panoul II se va continua umecta- 
rea stratului cu apă sub presiune, 
iar plasa metalică se va extinde 
în noi abataje frontale și cameră.

Viitoarele înfăptuiri, obținerea 
de noi succese preocupă fiecare 
colectiv al minei.
[j^j inerii marilor frontale din 

sectorul III ocupă locul de 
frunte în întrecerea ce se desfă
șoară între sectoarele minei în în
tîmpinarea gloriosului 23 August. 
Brigăzile conduse de Petre Con
stantin, Ghioancă Sabin și Ghioan- 
că Ioan au înscris pe grafic depă
șiri ce variază între 1600—2900

front necesară 
S-au introdus

a 
depășit sarcinile de plan cu 9000 
tone brichete. Rec^it însă anga
jamentul ..................... .
lei de 23 
muncitori

Pentru 
maistrul nu are decît cuvinte de 
laudă. La rîndul lor, brichetato- 
rii relatează: „Ne mîndrim cu oa
meni ca tovarășul Maior Iosif. Pe 
lîngă inovațiile aplicate în proce
sul de producție, cei 20 
tuși, sudori și uiigători 
la locul de muncă de el. 
Maior Iosif este și un 
care nu și-a precupețit 
pentru educarea omului 
nou, socialist.

Plecînd din secție. în 
te-ai oprit poate nici o oră simți 
strecurat in inimă un sentiment 
de adîncă mîndrie. Acum, în preaj
ma măreței sărbători, ai cunoscut 
parcă mai adînc ca oricînd bucu
ria omului, mânca lui plină de 
roade — răspuns 
grija partidului și 
tru viața celor 
două decenii în 
robi.

luat în întîmpinarea zi- 
August a' fost sporit de 
cu încă 2000 tone.
cei cu care lucrează,

de lăcă- 
calificați 
maistrul 
tovarăș 

eforturile 
în spirit

care nu

semnificativ la 
guvernului pen- 
care, numai cu 

urmă drau încă

С. BARBU 1

au la 
tone

se va avea in vedere, 
plasarea rațională a 
pregătirea optimă a 

pentru tăiere, sporirea

tone cărbune. Succesele lor 
bază randamentul de 3,129 
cărbune pe post realizat pe sector 
față de 3,043 tone pe post cît era 
prevăzut. La succesele de pînă a- 
cum colectivul este hotărît să a- 
dauge pînă Ia 23 August un plus 
de încă 1000 tone de cărbune. In 
acest scop 
îndeosebi, 
frontalelor, 
abatajelor
In continuare a vitezelor de avan
sare și asigurarea, ca și pînă a- 
cum, ca nici o brigadă să nu ră- 
nrină sub plan. Iată preocupările 
din aceste zile ale minerilor, ale 
întregului colectiv.

Asemenea preocupări au și mi
nerii sectorului II. In activitatea ’ 
acestui sector s-a produs in ulti
mul timp un adevărat salt. Secto
rul a recuperat rămînerea in ur
mă din primele luni și a realizat 
pe luna iunie o depășire de 860 
tone 
pînă 
S-au 
taje,
crearea de fronturi 
pentru compensarea pierderilor de 
producție în cazul micșorării pro
ductivității

Un salt 
colectivul 
care luni

cărbune. Din lipsurile de 
acum se trag învățăminte, 
pus in exploatare noi aba- 
s-au făcut pregătiri pentru 

de rezervă

stratului, 
asemănător a 

sectorului V. 
de-a rîndul a

tăcut și 
Sectorul, 
avut ră-

In anii șesenalului. pe magistr alele de oțel . ale patriei noastre 
socialiste au fost puse în circulație primele locomotive Diesel-elec- 
trice de 2100 cp fabricate în țara noastră. Construite la nivelul ul
timelor cuceriri mondiale, locomotivele Diesel dezvoltă o viteză de 
100 km/oră și au o capacitate de remorcare de 2,5 ori mai mare de 
cît locomotivele cu abur.

IN CLIȘEU : Dieselul coboară lin. stăpîn pe sine, spre defileul 
Jja]ui Foto N. MOLDOVEANU

Cu tinerii in timpul liber
La Lupeni fiecare duminică o- 

feră ceva deosebit. Activitățile 
culturale variate șl interesante 
pe care le oferă clubul muncito
resc sînt o invitație primită cu 
bucurie de multi tineri. Iată de 
ce. După o dimineață însorită pe
trecută în excursie, la 
din 
de 
au 
au 
zenți în una din săli pentru 
asculta prezentarea cărții 
înfrigurate" de Aurel Mihale. A- 
matorii de artă plastică au venit 
să vizioneze expoziția de pictură 
a artiștilor amatori; 
jocului de șah s-au 
tru cîștigarea unei

Cel mai puternic 
fracție l-a constituit 
ral-distractivă. Preocupată să asi
gure programului un bogat con
ținut, conducerea clubului, cu a- 
jutorul comitetului orășenesc 
U.T.M. Lupeni a pregătit temeinic

cabanele 
împrejurimi sau pe terenurile 
sport, multi tineri djn Lupeni 
fost prezenți la club. Cei care 
îndrăgit cărțile au fost pre- 

a
,,Nopți

pasionatii 
întrecut pen- 
partide.
punct de a- 
seara cultu-

seara cultural-distractivă. Pentru 
început iubitorii de poezie au a- 
vut prilejul să asculte versuri dta 
poezia contemporană, recitate de 
bibliotecarele Raț Aurelia și Fo- 
dor Eleonora. Orchestra de muzi
că ușoară formată din amatorii 
Wandraș Eduard, Vaega Franoisc, 
Reti Alexandru au executat apoi 
un scurt concert de muzică ușoa
ră. Jocurile distractive care au ur
mat au făcut să răsune de vese
lie culoarele clubului pînă seara 
tîrziu. Cei 143 de tineri partici- 
panți, printre care se aflau elec
tricianul Koloji Iosif, . dulgherul 
de mină Clej Mircea, mecanicul 
Călugăru, Marin, funcționara Meia 
Aurora, studenții Sîngeorgeanu 
Pompiliu și Guia Frederic au pe
trecut clipe frumoase. Tinerii au 
apreciat în mod deosebit „dansul 
florilor”. Pînă seara tîrziu clubul 
a fremătat de cîntec și voioșie.

V. STRĂUȚ

mâneri în urmă, a atins pe luna 
trecută o depășire de 2054 tone 
de cărbune. Pregătirile pentru cu
cerirea de noi izbînzi se desfășoa
ră și aici într-un ritm intens. Una 
din 
de 
100 
tul

din 
camere 

mecani- 
tehnice 

care îșl 
efi-

brigăzi a atins la o lucrare 
pregătiri o avansare de peste 
m 1. prin care a deschis stra- 

15. Cu ajutorul unor asemenea
lucrări de pregătiri se vor da Ia 
timp in funcțiune abatajele 
stratele 13, 15, 18. noile 
din stratul 3. Extinderea 
zării. întărirea asistenței 
sînt alte măsuri aplicate
vor dovedi, cu siguranță, 
clenta.

Să poposim și. Ia sectorul IV B, 
sector de activitatea căruia se 
vorbește deocamdată cu oarecare 
rezervă. Motivul: e unicul sector 

a 
în 
în

trecut a rămas 
abataiele din 
funcțiune „din

care în luna ce 
în urmă. Acum 
sector au intrat
plin” utilajele moderne — combi
na, pe curind va tăia și plugul. In

П se utilizează 
frontului.
că minerii 

cu ajutorul 
izbînzi.

căutări

Deci
sec- 
teh-

și

9 iuHe
8,00 Sumarul
Muzică popu- 
literară la ce-
10,30 Muzică

Lecția de limba 
I (reluarea emi-

13;K) Melodii

PROGRAMUL I.
presei centrale, 8,30 
Iară, 10,15 Emisiune 
rerea ascultătorilor, 
populară, 12,15 
engleză. Ciclul
siunii din 8 iulie),

.populare îndrăgite de ascultători, 
14,30 Prietena noastră cartea. 15,30 
Muzică populară, 17,00 Pagini din 
operete, 18,00 Seară pentru tine
ret, 20,10 Muzică ușoară, 20,40 
Lecția de limba’’ franceză. Ciclul I, 
21,10 Muzică de dans, 21,45 Părinți 
și copii. PROGRAMUL H. 9^0 
Vreau să știu (reluarea emisiunii 
din 6 iulie), 11,15 Lecția de limba 
rusă. Ciclul II (reluarea emisiu
nii din 8 iulie), 14,30 Pagini alese 
din muzica ușoară, 16,00 Operete 
nemuritoare, 18,30 Orchestre de 
muzică ușoară, 20,30 Muzică de 
dans, 21,20 Scriitori la microfon.

Ш A®ІИНаиЕвІ^’^ЯіЯВви
9 iulie

stratul 15 blocul 
metoda umectării 
există certitudinea 
torului vor cuceri 
nicii avansate noi

Gînduri înaripate, 
preocupări neobosite se îmbină la 
fiecare sector, în fiecare abataj 
cu munca entuziastă din adîncu- 
rile minei.

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Renul alb: Republica: Aventurile 
unui tînăr; PETR1LA: Marile spe
ranțe; AN1NOASA: Noi doi bărba
ți; VULCAN : Povestea unei veri; 
LUPENI ; Ah ! acest tineret; URI- 
CANI ; Pescărușul negru.



Festival de artă 
și cultură populară 
PARIS 7 (Agerpres).
La primăria orașului Vincennes 

— Franța — a avut Ioc recent 
deschiderea primului festival in
ternațional de artă și cultură popu
lară, organizat din inițiativa Fe
derației franceze a universităților 
populare, 
val R. P. 
o amplă 
mînească
zîxid 52 lucrări 
litografii, linogravuri, afișe, 
rele, aparținînd a 43 artiști plas
tici romîni.

Exponatele romînești s-au bu
curat de o bună apreciere. Expo
ziția va fi deschisă pînă la 11 iu
lie.

р-на In legătură

In cadrul acestui festi- 
Romînă este prezentă cu 
expoziție de grafică ro- 

contemporană, cuprin- 
gravuri în lemn, 

acua-

CAIRO 7 (Agerpres).
Subcomitetul pentru Aden al Co

mitetului special al O.N.U. pentru 
examinarea aplicării Declarației cu pri
vire la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale continuă con
vorbirile cu reprezentanții a diferite or
ganizații din Arabia de sud. Mem-

Uruguay: ВД8 (Oltll ѴІіЦІ

MONTEVIDEO 7 (Agerpres).
După cum reiese dintr-o serie 

de date statistice, costul vieții în 
Uruguay a crescut în ultimul tri
mestru cu 15 la sută. Un spor 
deosebit de accentuat au înregis
trat prețurile la alimente, îmbră
căminte. chirii.

brii subcomitetului au avut o între
vedere cu sultanul din Fadhli, Ah
med Abdullah, care a atras atenția 
asupra faptului că recenta conferință 
de la Londra a confirmat „intenția 
Angliei de a transforma. Federația 
Arabiei de sud într-un instrument 
mai eficace de dominație în această 
regiune". El a dezvăluit aspecte ale 
activității .ostile duse împotriva ță
rilor, arabe învecinate federației, re- 
latînd că în permanență an fost 
transportate arme și importante re
zerve, financiare destinate acestei ac
tivități. El a cerut retragerea trupe
lor britanice și aplicarea rezoluțiilor 
O.N.U. cu privire la Arabia de sud. 
Dacă va fi. necesar, a spus el. voi 
pleca la următoarea sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. pentru a 
prezenta documente oficiale privind 
acțiunile britanice în Arabia de sud.

Vizita tovarășului Gheorghe Apostol 
ta Austria

VIENA 7 — Corespondentul A- 
gerpres, St. Deju, transmite :

După o ședere de o zi la Viena. 
prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romine, Ghe- 
orghe Apostol, împreună cu Cons
tantin Tuzu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și alte persoa
ne oficiale care îl însoțesc, și-a 
început programul de vizitare a 
unor 
tria.

. tată 
din

tinuat călătoria la Kapfenberg, un. 
de a vizitat Uzinele de Stat ,,Boh- 
ler". Directorul general, dr. Ma
yer Malleanu, a prezentat specifi
cul acestei mari întreprinderi, si
tuată intr-un vechi centru side
rurgic din Austria. Produsele uzi
nei — oțeluri speciale — se bu
cură de o bună apreciere în lu
mea

In numele șefului
landului Stiria, Josef Krainer, de
legația a fost salutată de Sepp 
Gruber, 
landului

După
conducerea uzinei
ferit o masă în cinstea oaspeților 
romîni, la care a participat și dr. 
Bruno Pittermann, vicecancelarul 
Austriei.

întreagă.

7 (Ager-

agenția 
indepen-

Pentru eliberarea 
lui Zuniga

CIUDAD DE MEXICO 
pres).

După cum transmite 
Prensa Latina, Uniunea
dentă a țăranilor din Mexic a ce
rut lui Osvaldo Lopez Arellano, 
șeful juntei militare din Honduras, 
să-1 pună în libertate pe conducă
torul sindical Zuniga și pe 
deținuți politici.

Zuniga este 
tă vreme. Se 
schingiuit de 
ras. In semn 
tratamentului
supuși, 40 de deținuți 
declarat recent greva

ailți

mul-
fost

deținut de mai 
afirmă că el a 
poliția din Hondu- 

de protest împotriva 
inuman la care sînt 

politici au 
foamei.

Studenții din New York 
au declarat greva foamei

NEW YORK 7 (Agerpres).
De cinci zile șase studenți din 

New York — colegi și prieteni ai 
lui Ernst Gudmann — unul din 
cei trei tineri luptători pentru 
drepturile civile, dispăruți în ?.- 
propiere de Philadelphia (statul 
Mississippi) se află în greva foa
mei. Ei au declarat că nu vor în
ceta greva pînă cînd cei trei ti
neri luptători împotriva segrega
ției nu vor fi găsiți. Din Washing
ton se anunță că președintele John
son a cerut F.B.I.-ului și guverna
torului statului Mississippi să ur
genteze acțiunile de cercetare pen
tru găsirea celor dispăruți.

Situația din Cipru

Th i maya. 
forțelor interna- 
Cipru, numit în 

Gyani. ai cărui 
iulie.

noul camandant al forțelor 
a declarat că misiunea sa va 

„restabilirea ordinei în

NICOSIA 7 (Agerpres).
Luni seara a sosit la Nicosia ge

neralul indian, Subayya 
noul comandant al 
ționale O.N.U. din 
locul generalului 
mandat expiră la 9

La sosirea pe aeroportul 
cosia.
O.N.U. 
consta în
insulă și în supravegherea respectă
rii legii".

In același timp, din Nicosia se 
anunță că ministrul de interne ci
priot a dat dispoziție ca toți tinerii 
născuți în anul 1944-să fie chemați 
sub arme la 10 iulie. în conformi
tate cu noua lege adoptată de Ca
mera Reprezentanților din Cipru pri
vind crearea gărzii naționale. Săp- 
tăinîna trecută, după cum 
toți tinerii născuți în anul 

. fost eh? tea ți sub arme.
★

ATENA 7 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al

lui grec a anunțat luni seara 
primul ministru Papandreu, a trimis 
președintelui Johnson un răspuns la 
mesajul pe care i l-a adresat acesta 
săptămîna trecută. In răspuns se a- 
rată că Grecia respinge propunerea 
americană privind tratativele bilate
rale dintre Grecia și Turcia în pro
blema cipriotă. Purtătorul de cuvînt 
a precizat că mesajul va fi înainta*

președintelui Johnson la Casa Albă 
de către , ambasadorul grec la Was
hington, A. Matsas.

In legătură cu măsurile întreprin
se de guvernul turc împotriva cetă
țenilor greci din Turcia, ministrul 
Afacerilor Externe al Greciei. Stavros 
Costopouloș. a declarat luni că „gu
vernul grec denunță aceste măsuri 
care violează tratatele internaționa
le. principiile privind protecția mino
rităților. legile umanității și ale civi
lizației". Subliniind că guvernul turc 
a expulzat în ultima vreme 400 de 
cetățeni greci ce locuiau în Turcia, 
el a arătat că guvernul grec nu are 
intenția să exercite represalii 
potriva turcilor care locuiesc 
Grecia.

îm-
in

se știe.
1943 au

guvernu-
că

NICOSIA 7 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al forței 

O.N.U. din-' Cipru a anunțat că la 
13 iulie va sosi ]ц Nicosia generalul 
indian Rîckye, 
secretarului
Thant.

consilier militar al 
general al O.N.U., D

In eîieva rînduri
GAIRO. — In cadrul celui de-al 

doilea plan cincinal care va înce
pe în anul 1965, guvernul R.A.U. 
proiectează alocarea sumei de 21,7 
milioane lire egiptene pentru îm
bunătățirea instalațiilor porturilor 
Egiptului. Potrivit acestui proiect, 
11 milioane de lire urmează să fie 
alocate pentru modernizarea por
tului Alexandria, iar restul sînt 
destinate lucrărilor de mărire a 
capacității porturilor Suez, Ismailia 
și Damiette. >

HAGA. — La Haga 
că ministrul afacerilor 
Olandei, Joseph Luns, 
Djakarta, la 25 august,
ministrului de externe al Indonezi
ei, Șubandrio.

LONDRA. — La 9 iulie va avea 
loc la Edinburgh (Scoția) o reu
niune a miniștrilor de finanțe ai 
Asociației europene a liberului 
schimb (A.E.L.S.). Potrivit ziarului 
„Times", în cadrul reuniunii, 
niștrii vor examina rapoarte 
vind standardizarea industriei, 
bleme ale tarifelor și cotelor
export, inclusiv barierele netari
fare, precum și unele aspecte ale 
integrării europene.

WELLINGTON. - Intr-o decla
rație făcută cu prilejul ufiei con
ferințe de presă, primul ministru 
al Noii Zeelande, Keith Holyoake, 
a reafirmat că guvernul său este 
dispus oricînd să acorde un ajutor 
militar sporit Federației Malayeze.

ES SALAAM, 
cu convenția 
între Etiopia 
Tanganica și

forțelor 
află în

conîor-— In 
semnată re- 
și Republica 
Zanzibar, la

s-a anunțat 
externe al 
va sosi la 
la invitația

El a arătat că trupe ale 
armate neozeelandeze se 
Malaya încă din 1956.

DAR 
mitate 
cent 
Unită
Dar es Salaam a sosit un grup de 
70 de persoane, iăcînd parte din 
forțele aeriene etiopiene.

Misiunea acestui grup este de 
a ajuta la instruirea personalului 
aviatic al Republicii Unite 
ganica și Zanzibar.

LONDRA. — Delegații la 
ferința anuală a Sindicatului 
țional al minerilor din

Tan

obiective industriale din Aus-
Marți
Uzina

Waiz,

dimineață a fost vizi- 
de Stat „Elin Union" 

care produce utilaj e-
lectrotehnic — transformatoare de 
mare putere, generatoare, utilaje 
pentru centrale electrice.

La prînz, conducerea întreprin
derii a oferit o masă în cinstea 
oaspeților romîni.

După amiază, delegația și-a con-

membru 
Stir ia. 
vizitarea

guvernului

al guvernului

întreprinderii,
„Bohler" a o-

Cutremur de pămînt
7 (Ager-

au anun-
persoane

CIUDAD DE MEXICO 
pres).

Autoritățile mexicane 
țat că cel puțin 40 de
au fost ucise în cursul violentului 
cutremur de pămînt înregistrat du
minică în statul Guerrero.

După cutremur, resimțit din gol
ful California pînă în regiunile

coastei mexicane sudice a Paci
ficului, Mexicul este amenințat de 

■ o nouă calamitate naturală. Ser
viciile meteorologice au anunțat 
că ciclonul „Natalia" se apropie 
de orașele Michoacan, Jalisco și 
Mayarit. Orașul Hermosillo, capita
la statului Sonora, a și fost a^ns 
de ciclon, care a provocat pa
gube importante.

Acfiuni teroriste în
GEORGETOWN 7 (Agerpres).
Teroriștii din Guyana britanică 

au provocat luni seara explozia 
unei bombe pe o ambarcațiune de 
pasageri care făcea cursa George
town-Mackenzie pe ' rîul Deme
rara. La bordul ambarcațiunii se

CONFERINȚA O.I.M
7 (Agerpres).GENEVA

Cu prilejul dezbaterilor de luni 
din cadrul celei de-a 48-a sesiuni 
anuale a Conferinței generale a Or
ganizației Internaționale a Muncii 
(O LM.), David A. Morse, directorul 
general al Q.I.M., a declarat că ot- 
ganizația trebuie să găsească mij
loace eficiente pentru a lupta îm
potriva discriminării rasiale.

El a reamintit că la sesiunile an
terioare ale O.I.M. a fost condamna
tă cu hotărîre politica de apartheid

promovată de guvernul rasist al Re
publicii Sud-Africane și că a sosit 
acum timpul să se ia măsuri efi
ciente în legătură cu această pro
blemă. „Există în 
niat Morse, hotărîrea 
ce privește exprimarea 
timent de neliniște în 
caracterul imoral al 
rasiale dar, de asemenea, și hotă
rîrea de a găsi căile de combatere 
a ei“.

prezent, a subli- 
nu numai în 
adîncului sen- 
legătură cu 
discriminării

Guyana britanică
de 
de
au
s-a

aflau în momentul exploziei 90 
persoane. Potrivit autorităților, 50 
persoane au murit, iar altele 
fost date dispărute. Explozia
produs în apropiere de localita
tea Wismar, situată la 40 km de 
orașul minier Mackenzie, care a 
fost în urmă cu o lună teatrul 
unor incidente violente. Elicopte
re ale forțelor britanice au efec
tuat zboruri la locul exploziei și 
de-a lungul rîului Demerara pen
tru a găsi cadavrele celor înecați. 
Poliția anchetează, de asemenea, 
împrejurările în 
explozia pentru < 
vinovați.

Guvernaitoruil 
Luyt, a ordonat 
nerii de arme, 

de către persoane particulare.

care s-a produs 
a-i descoperi pe

britanic, Richard 
interzicerea deți- 
fără autorizație,

NOTA EXTERNA Alegerile din Mexic

mi- 
pri- 

pro- 
de

împotri- 
a altor

ia Cai-

con- 
na- 

Anglia 
care s-a deschid la 6 iulie la Black
pool, au adoptat în unanimitate 
o rezoluție de protest în legătură 
cu sentința ilegală pronunțată de 
autoritățile lui Verwoerd 
va lui Mandela, Sisulu și 
patrioți sud-africani.

CAIRO. — Luni a sosit
ro, Ahmed Yussef Duale, ministrul 
afacerilor externe al Somaliei, 
pentru a participa la convorbirile 
cu reprezentanții Etiopiei și Ke- 
nyei, în vederea rezolvării dife
rendelor de frontieră dintre So
malia și cele două țări.

ATENA. — Generalul Ioannis 
Pipilis, șeful Statului major ge
neral al Greciei va face între 13 
și 18 iulie- o vizită în Marea Brita- 
nie.

Duminică în Mexic au avut loc 
alegeri prezidențiale și pentru Con
gres, care s-au terminat, conform 
prevederilor, cu victoria candidatu
lui guvernamental Gustavo Diaz Or
daz și a Partidului revoluționar ins
tituțional aflat la putere. Diaz Or
daz va prelua la 1 decembrie sarci
nile prezidențiale ale lui Adolfo Lo
pez Mateos al cărui mandat a ex
pirat ; potrivit constituției mexicane, 
mandatul președintelui ales, pe o pe
rioadă de șase ani, nu poate fi re- 
înoit.

Sub președinția lui Lopez Mateos. 
Mexicul ,a, reușit să-și consolideze 
independența politică externă și să 
realizeze progrese în economia țării. 
Mexicul este una din puținele țări 
latino-americane care, opunîndu-se 
majorității din Organizația statelor 
americane, a refuzat să rupă rela
țiile cu Cuba. Afirmînd principiul 
„Mexicul pentru mexicani", sub Lo
pez Mateos a fost întărit controlul 
statului asupra industriei de stat, 
în primul rînd a celei petrolifere, 
naționalizată' sub regimul anterior al 
președintelui Lazaro Cardenas, Nu a 
fost încă rezolvată însă problema 
agrară, caracterizată- printr-o domi-

din numărul voturilor, în 
și datorită angajamentu- 
a continua politica mo- 
predecesorului său. In

nație a sistemului latifundiar, iar 
contrastul dintre nivelul de trai al 
maselor largi și al unei pături îns
tărite, relativ reduse, este încă des
tul de pronunțat.

Gustavo Diaz Ordaz a obținut, 
potrivit unor cifre provizorii, peste 
90 la sută 
bună'-, parte 
lui său de 
derată a
cursul campaniei electorale, Diaz Or
daz, fără a se pronunța pentru o 
reformă agrară cuprinzătoare, a ce
rut totuși distribuirea de pămînturi 
țăranilor săraci și restrîngerea in
fluenței monopolurilor străine asupra 
economiei mexicane. In același timp, 
el s-a pronunțat pentru încurajarea 
inițiativei particulare. "

Singurul săti adversar, Jose Gon- 
. zalez Torrez, candidatul partidului 

Acțiunea Națională cu vederi de 
dreapta. , a prezentat un program ce- 
rînd, printre altele, ruperea relațiilor 
cu Cuba. Rezultatul votului arată în
să că vederile sale nu se bucură de 
sprijin în rîndurile poporului mexi
can.

Diaz Ordaz a fost sprijinit și de 
Partidul popular socialist, precum și 
de Partidul autentic al revoluției din

opoziție, care însă au prezentat can • 
didați separați la alegerile pentru 
Congres,

Timp de aproape 40 de ani Parti
dul revoluționar instituțional a deți
nut puterea politică în Mexic. In 

• trecutul Congres el deținea 169 din 
cele 178 de locuri ale camerei de- 
putaților și toate cele 60 de locuri 
din senat. Potrivit noii legi electora
le, prevăzînd reprezentarea proporțio
nală în Congres pentru partidele 
care obțin cel puțin 2,50 la sută 
din numărul voturilor, partidele opo
ziționiste au obținut acum un nu
măr sporit de locuri. Partidul socia» 
list popular a și anunțat că pentru 
prima oară a obținut două locuri în 
senat.

Una din caracteristicile actualelor 
alegeri a fost marele număr de fe
mei care participă pentru a doua 
oară la alegerile prezidențiale. In 
unele regiuni numărul alegătoarelor 

. a depășit chiar pe al alegători
lor. Circa 80 la sută din cei 
13 500 000 de cetățeni cu drept de 
vot s-au prezentat la urne. Rezulta
tele definitive ale alegerilor vor fi 
publicate peste cîteva zile.

Д. В.
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