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Citiți în pagina IV-a:
• Anuarul internațional „știința și Omenirea".
• Betancourt cere noi măsuri de reprimare a forțelor de

mocratice din Venezuela.
• Primul an școlar în școlile Algerului independent.
• In Yemen, noul guvern controlează întreaga țară.
• Dictatura lui Stroessner se clatină.

LUNA PRIETENIEI
ROMÎNO-SO VIE TICE

ț Adunare entuziastă la Lupeni
4
• In sala Palatului cul-
* tural din Lupeni, a avut
4 loc sîmbătă seara o en- 
,t tuziastă adunare festivă 
! organizată cu prilejul 
4 deschiderii Lunii priete- 
4 niei romîno-sovietice.
4 La festivitate au parti-4 cipat tovarășii Negruț 
; Clement-, secretar al Co- țf mitetului orășenesc P.M.R prieteniei 'omîno-sovie-
* Petroșani, Dan Vaier, se-
• creț arul comitetului oră-
4 șgriesc de partid din Lu.

Brașoveami Victor, 
t Sfatului 

popular al orașului Lu 
peni și peste 500 oameni 
ai muncii. Au participat-, 
de asemenea, poeții Ma-

ria Bănuț, Gellu Naum 
și Ion Crînguleanu.

După conferința ținută 
de tov. Dan Vaier, cu 
tema -„Uniunea Sovieti
că, constructoare a co
munismului  ̂, poeții Ma
ria Banuș, Gellu Naum 
și Ion Crînguleanu au 
recitat versuri închinate
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tice.
Participanții ia aduna

re i-au aplaudat înde
lung.

Entuziasta adunare 
s-a încheiat cu un bogat 
program artistic prezen
tat de formațile clubu
lui din localitate.

actualități,Jurnale de 
simpozioane, conferințe

in cadrul tradiționalei 
sărbători a Lunii priete
niei romîno-sovietice în 
localitățile din Valea 
fiului vor avea loc o se
rie de manifestă’i cultu
ral-art iști ce. La cluburile 
muncitorești se va orga
niza un ciclu de expu
neri pe tema „U.R.S.S. 
în anii septenalului".

De asemenea, în între-
. t instituții, 

școli, cămine culturale se 
vor organiza acțiuni cu 
ierna -,,Să cunoaștem U~ 
niunea Sovietică" pre
cum și diferite expuneri loc diferite simpozioane, 
ca i -„Realizările obți
nute de minerii sovietici 
în anii septenalului" ■
„Femeia sovietică — 
luptătoare activă pentru 
construirea comunismu
lui"-, dTineriî construe-

tori ai comunismului1, 
„Grija lucrătorilor din 
comerțul sovietic fată 
de cumpărători'. „Tră
săturile morale ale omu
lui sovietid', 
universului — 
cosmos", 
economiei 
următorii 
. Cum va
omul sovietic 
ș.a.

Tot în cadrul mani
festărilor prilejuite de 
„Luna prieteniei rorrA- 
no-sovietice vor avea

„Asaltul 
zborul în 

„Dezvoltarea 
U.R.S.S. în 

20 de ani', 
trăi si munci

in 1980"

seri literare, recenzii, 
seri de muzică și acțiuni 
cu filmul prin care se 
vor populariza succesele 
obținute de scriitorii, 
muzicienii și cineaștii 
sovietici.
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De mai bine de 8 ani, la sectorul electro
mecanic al minei Lupeni, de difuzarea ziarelor se 
ocupă lăcătușul Farcău Maria.

De cînd tovarășa Farcău Maria se ocupă de di
fuzarea presei, numărul abonaților a crescut de cîteva 
ori ajungîndu-se ca aproape fiecare angajat al sec
torului să fie abonat la una și chiar două publicații.

Iat-o 
șutului 
fuzarea

pe difuzoarea Farcău Maria la terminarea 
cu brațele pline de ziare, gata pentru 
lor.

di-

o
însemnări de reporter

EXEMPLU MOBILIZATOR 
ÎN ÎNTRECERE

Zi înainte de a pleca să-și petreacă conce- 
odihnă în R.P. Ungară, brigadierul Marton 
i-a spus_ șefului de schimb Brezoiit loan, 

să mear-

■■ ■ ■-------------------

Conferința de partid de la I. I. S. Viscoza

partid 
al co- 
partid

a lu- 
prezen- 
delega- 
într-un

Zilele trecute a avut loc 
• conferința pentru darea de 
seamă și alegerea noului co
mitet al organizației de partid 
de la I.I.S. Viscoza Lupeni. La 
conferință au participat tova
rășii Lazăr David, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc 
'de partid Petroșani, Cătană 
■Vasile, membru al Biroului Co
mitetului orășenesc de 
și Dan Vaier, secretar 
mitetului orășenesc de 
Lupeni.

întreaga desfășurare 
crărilor conferinței — 
ța de sută la sută a 
ților, participarea lor
mare număr la discuții și mai

=©= ------------

Deschiderea Universității 
muncitorești din Lupeni

Duminică dimineața, la clubul 
sindicatelor din Lupeni, a avut 
loc deschiderea festivă a Univer
sității muncitorești.

La deschidere au participat to
varășii Momeu Samoilă, președin
tele Consiliului local al Sindicate
lor Petroșani, Ardeleanu loan, ac- 

Atvist al comitetului sindicatului 
IBlipeni, precum și cei 100 cursanți 
recrutați din rîndurile muncitori
lor mineri, filatori, preparatori și 
altor oameni ai muncii din oraș

A. MICA 
corespondent

Vizita solilor poporului romîn 
In India

La vestitele monumente din orașul Agra
AGRA 16. Trimisul Agerpres, 

Ion Gălățeanu, transmite :
Continuîndu-și vizita în In

dia, în dimineața zilei de 16 
octombrie tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu 
au părăsit orașul Bangalore, 
capitala statului Mysore, ple- 
cînd pe calea aerului spre 
Agra.

La plecare, oaspeții au fost 
conduși pe aeroportul orașu
lui Bangalore de ministrul 
principal al statului Mysore, 
Nijlingappa, de primarul ora
șului Bangalore, Iyer, de mi
niștri ai statului Mysore și de 
alți reprezentanți ai autorită
ților locale. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republi
cii Populare Romine și Repu
blicii India, după care coman
dantul gărzii aliniate pe ae
roport, formată din ostași ai 
forțelor aeriene militare, a 
prezentat raportul. Tovarășul 
Gheorghe 
trecut în 
noare.

Apoi, la rugămintea cores
pondenților de presă indieni, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a făcut o scurtă declara
ție, urînd succes locuitorilor 
acestui frumos oraș in activi
tatea lor. „Vă doresc, a spus 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, tot ce poate să vă do
rească numai un prieten".

înainte de a se urca în a- 
vion, tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu 
li se prind de gît tradiționa
lele ghirlande de flori, după 
care conducătorii de stat ro
mîni își iau rămas bun cu căl
dură de la ministrul principal 
al statului Mysore și de la pri
marul orașului Bangalore, de 
la persoanele venite pe aero
port să-i conducă pe solii po
porului romîn.

împreună cu conducătorii de 
stat romîni, în avionul care 
s-a îndreptat spre Agra au 
mai călătorit ministrul muncii 
al guvernului central indian, 
Jai Sukh Lai Hathi, ambasa
dorul Republicii India la Bu
curești, Mathur, și ambasado
rul R. P. Romîne la Delhi, 
Iancu Horațiu.

Ținta călătoriei, orașul Agra, 
fosta capitală a Indiei, este 
situat la 1.580 km. de Banga
lore și se află în statul Uttar 
Pradesh, care are o populație 
de peste 73 milioane de locui
tori. Uttar Pradesh se înveci
nează cu Nepalul, fiind

Gheorghiu<Dej a 
revistă garda de o-

poalele Himalaiei. Din avion 
pot fi văzute mari întinderi 
acoperite cu păduri. Ocupația 
principală a locuitorilor este 
agricultura. Uttar Pradesh o- 
cupă primul loc în India în ce 
privește producția de grîu, po
rumb, trestie de zahăr.

Călătoria de la Bangalore 
pînă la Agra a durat trei ore. 
La ora 12,30 avionul a ateri
zat pe aeroportul din Agra, 
unde oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Stargaving Singh, mi
nistru al Planificării în guver
nul statului Uttar Pradesh, și 
de alte persoane oficiale. Con
ducătorii 
luat loc 
îndreptat 
le-a fost pusă la dispoziție —• 
„Circuit House". Pe drumul 
pînă la reședință, locuitorii I 
orașului Agra au întîmpinat. 
cu căldură pe oaspeții romîni. !

In cursul după-amieziî, to-’l 
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu tovarășii lori 
Gheorghe Maurer și Cornelii! 
Mănescu au vizitat două din
tre cele mai minunate monu
mente ale străvechii arte in
diene — Fortul Roșu și TaJ 
Mahal-ul. .

Primul dintre aceste monu
mente — Fortul Roșu — este o 
veche cetate datînd din secolul 
al XVIl-lea e. n., sub domnia' 
împăratului mogul Sahjahan, 
cel care a mutat capitala de 
la Agra la Delhi, datorită' 
temperaturii prea ridicate. 
Fortul construit din piatră ro
șie are o circomferință de 2,4 
km., iar zidurile de apărare 
care îl înconjoară au o înălți
me de peste 20 de metri. To
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer, și 
Corneliu Mănescu au vizitat pe 
rînd o serie de curți interioa
re, porți, moschee, săli de au
diență etc. Conducătorii sta
tului romîn se opresc îndelung 
în așa-numitul palat al oglin
zilor, construit în întregimi 
din marmură și avînd mici o- 
glinzi convexe dispuse în spa
tele unei dantelării fine din 
piatră în motive orientale. Iri 
momentul vizitării palatului se 
aprind numeroase luminări a 
căror lumină tremurătoare re
flectată de miile de oglinzii 
convexe dau un aspect feeric,! 
de basm. Tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer își exprimă admi-g 
rația față de meșteșugul de 
care au dat dovadă construc
torii anonimi ai acestei opere!’ 
de artă. Vizitatorii ajung îri

de stat romîni au 
în mașini care s-au 
spre reședința cei

I

Cu o 
diul de 
Dionisic _ _.

— Vezi Ioane ca în lipsa mea treaba 
gâ tot așa de bine în brigadă.

— Să nu aveți nici o grijă, schimbul 
răspund eu nu se va face de rușig,

— Nu numai de schimbul tău vei 
ci de întreaga brigadă. Știu ce poți și de 
a trebuit să mă gîndesc mult ca să fac propunerea 
de a conduce tu brigada pe timpul cînd sînt plecat. 
Conducerea sectorului nostru n-a avut nimic de 
obiectat în privința asta. Sînt sigur că pînă la în
toarcerea mea brigada va da gata angajamentul de

__________j 10.000 tone. Ce zici ?
— Apoi cred că o să fie gata 

înainte de venirea 
Ungaria.

...Abatajul frontal
1 B unde lucrează 
Martin Dionisie nu 
prea mult de celelalte 
ale Lupeniului. Și totuși are ceva 
aparte: zăcămîntul e foarte fră- 
mîntat, stratul avînd multe sări
turi. Aceasta constituie o greutate 
în munca minerilor prin faptul că 
complică lucrările de armare. Ca- 
re-i totuși -„secretul" realizărilor

C. MATEESCU

Lupeni

ales conținutul dezbaterilor — 
au reliefat rolul de conducă
tor politic al organizației de 
partid din această fabrică. 
Conferința a relevat că în pe
rioada ce a trecut de la con
ferința de partid din octom
brie 1961, rîndurile comuniș
tilor din întreprindere au cres
cut substanțial; s-a întărit 
rolul de conducător politic, de 
organizator și mobilizator al 
organizației de partid în via
ța colectivului fabricii.

In ultimul an, a subliniat 
darea de seamă prezentată de 
vechiul comitet, rîndurile or
ganizației au crescut cu 105 
membri și candidați de partid, 
prin primirea în partid a ce
lor mai înaintate elemente, 
din care 60 utemiști fruntași 
în producție și 45 tovarăși 
din activul fără de partid, 
oameni care se bucură de sti
mă în mijlocul colectivelor în 
care lucrează. Demn de rele
vat este faptul că prin grija 
manifestată de organizațiile de 
bază din secții față de pri
mirea în partid a celor mai 
merituoase femei muncitoare, 
în prezent din totalul mem
brilor și candidaților de partid, 
164 sînt femei, aproape jumă
tate din efectivul organizației.

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

de care

răspunde 
aceea nu

durmtale din

din sectorul 
brigada lui 
se deosebește 

frontale

(Continuare 
în pag. 4-a)

(Continuare în pag. 3-a)

lin Capitală

fața unei spăr-' 
turi cu margi-1 
nile înegrite îri 
zidul neîntre
rupt al fortu
lui. Este urmă 
unui obuz tras 
în 1857 'de ar-

cel tfe-al IV
lea pavilion



STEAGUL ROȘU
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La mina Lupeni s-au înălțat 
în anii regimului democrat - 
popular numeroase construcții 
industriale ia suprafață.

Clișeul nostru înfățișează 
turnul metalic construit anul 
acesta de I.C.M.M. la puțul nr. 
12 de la mina Lupeni, echipat 
cu instalații moderne de ex
tracție.

Noutăfi din mineritul sovietic
Mașina de încărcat E.P.M.-1 folosită la săparea 

înclinate
cea realizată pînă acum cu încăr
carea manuală. Productivitatea r • 
fectivă a mașinii E.P.M.-l în 
olanul înclinat unde s-a utilizat 
a fost de 5 m.c./oră, adică cu ceva 
mai mică decît în lucrările ori
zontale. Printr-o organizare bună 
a operației de schimbare a vago 
netelor, productivitatea mașinii va 
putea fi mărită, întrucît în timpul 
funcționării în lucrările miniere în
clinate cupa se înfige în rocă nu 
numai sub acțiunea efortului dc 
avans imprimat de mașină, ci și 
sub acțiunea greutății ei.

In planul de mecanizare com
plexă a lucrărilor de înaintare, se 
prevede ca în anul 1965 viteza dc 
săpare a planelor înclinate în re
giunea Lugansk să ajungă la 90 
m. pe lună (viteza medie în 1959 
a fost de 34 m./lună).

Ugol Ucrainî 6 nr. 1 1960

planetar
încărcarea sterilului la săparea 

planelor înclinate este mai difi
cilă de mecanizat. Cîteodată 
folosesc in acest 
de încărcat steril utilizate la să
parea lucrărilor miniere orizontale. 
Pentru aceasta la mașinile res
pective se fac o serie de modi
ficări în comenzile de „mers îna
inte" și „mers înapoi" ale mașinii. 
De asemenea, la roțile din spate 
ale mașinii se atașează doi tam
bur! pe care se înfășoară capetele 
unui cablu de care se ancorează 
mașina și care trece peste niște 
scripeți fixați cu ajutorul unui ca
dru special de stilpi de susținere 
din plin. Mașina este susținută cu 
ajutorul unui troliu montat spe
cial în acest scop.

La mina „Lenin" din trustul 
I.eninugol mașina de încărcat 
E.P.M.-l cu cupă a fost adaptată 
pentru funcționare în lucrări mi
niere cu înclinare pînă la 20 de 
grade. In acest scop in circuitul 
de comandă al mașinii s-au făcut 
seria dc modificări amintite. Trans 
portul sterilului încărcat cu mași
na s-a făcut cu vagonete.

Folosirea mașinii E.P.M.-l la 
încărcarea sterilului într-un plan 
înclinat a permis ca în februarie 
1960 viteza de săpare a acestei 
lucrări miniere să ajungă la 6? 
metri pe lună. Această viteză deși 
nu poate fi considerată mare, ea 
depășește totuși de două ori pe

se
scop mașinile

Cărucior automat pentru perforarea găurilor de mină
Colectivul sectorului experimen 

tal din Direcția minieră Leninn- 
gorsk a elaborat o instalație de

'—t automată formată dintr-unperforat
cărucior de perforat tip LBK-2 și 
două automate tip ABS-1.

In urma încercărilor făcute s-au 
obținut rezultate foarte bune. S-au 
executat în total 4972 m. gaură, 
înaintîndu-se 148 m. galerie cu 
profil util de 6,94 m.p. în roci 
cu coeficientul de tărie f=14...16. 
Pentru perforare s-au folosit per 
foratoare KTM-4.

In tot timpul încercărilor s-a 
asigurat o automatizare completă 
a ciclului de perforare. Pentru 
perforare era necesar un singur om

care trebuie doar să conecteze au
tomatul pin răsucirea manetei de 
pornire. După aceea, fără contri 
buția omului, se mută și se fixea
ză în front dispozitivul automat 
de avans și săniile de ghidare, se 
pornește dispozitivul automat de 
avans și perforatorul, se începe 
perforarea și se efectuează perfo
rarea propriuzisă a găurii de mină 
pe lungimea necesară. După ter
minare, se retrage sfredelul și să
niile de ghidare în poziția inițială 
și se deconectează perforatorul. 
Mutarea perforatorului pentru altă 
gaură se face foarte ușor.

Sabtnoe Stroitelstvo nr. 2/1962

PE TEME ACTUALE

Minerii aninoseni pun un mare 
accent pe reducerea consumului 
de lemn. Prin buna gospodărire 
a acestui material, atît la susține
rea in abataje cît și la lucrările 
de pregătiri, consumul de lemn pe 
mia de tone de cărbune a fost 
redus în lunile august și septem
brie cu 1,6 și, respectiv, 0,3 m.c- 
Cele mai frumoase rezultate în a- 
ceastă direcție le-au obținut sec
toarele III și IV.

In consumul de material lemnos 
intră și cheresteaua (marginile), 
care se folosește la podire și ban- 
dajare. In ultimul timp și consu
mul la acest material a fost re
dus. Cu toate că în trimestrul IU 
planul de producție al minei a fost 
depășit cu peste 7.000 tone de 
cărbune, consumul de cherestea a 
fost mai mic ca cel planificat cu

< In laboratoarele de la S.C.S.M. Petroșani s-au efec-
< tuat în ultimii ani multe cercetări în domeniul prafului 
z industrial. Căutările cercetătorilor urmăresc găsirea celor 
£ mai eficiente metode și mijloace tehnice de combatere a
< prafului de cărbune și a prafului silicogen, în vederea asl-. ----- - ....--------- sănătății

de prepa-

? industrial. Căutările cercetătorilor urmăresc găsirea ce 
£ mai eficiente metode și mijloace tehnice de combatere

i gurării unor condiții de muncă 
muncitorilor din subteran și de 
rare a cărbunelui de la suprafață.

IN CLIȘEU: Laboratorul de cercetări In 
prafului de cărbune in plină activitate.

nedăunătoare 
la instalațiile

domeniul

ii

0,300 m.c. pe fiecare mie de tone 
de cărbune extrasă. Această re
ducere se datorește in primul rînd 
faptului aă acest consum este ur
mărit îndeaproape. Serviciul pla
nificării comunică în fiecare dimi
neață depozitului cantitatea de 
cherestea consumată cu o zi înain
te. de fiecare sector, si cumulat 
de la începutul lunii. In afară de 
aceasta atît sectoarele cît și depo
zitul au fișe limită care se urmă
resc zilnic. Astfel, în tot timpul 
se ține o evidență clară asupra 
acestui consum. Sectoarele nu pri- . 
mese mai multă cherestea decît au” 
planificat, numai în cazul că de
pășesc olanul de producție. De 
obicei, asta se întîmplă spre <5ir- 
șitul lunii. Din depozit cherestea-';^ 
se repartizează sectoarelor în func
ție de comenzile făcute. Așa că 
se exclude orice fel de risipă.

In același timp fiecare sector 
se îngrijește să folosească în mod 
cît mai rațional acest material, 
pentru a nu depăși consumul pre
văzut. In acest scop multe bri
găzi folosesc la bandajare o în
semnată cantitate de lemn vechi, 
recuperat. Cele mai bune rezulta
te privind reducerea consumului 
de cherestea le-au obținut, în tri
mestrul III al anului, minerii sec
torului II.

O preocupare de seamă pentru 
reducerea consumului de cherestea 
o dovedește șj colectivul sectorului 
I. In abatajul cameră nr. 17 un
de lucrează brigada condusă de 
Anghcluță Enache se experimen
tează cu succes o nouă metodă : se 
face un singur perete de scmdură 1 
(bandajare) subțire inițial exciu- ' 
zîndu-se cel suplimentar. Prin 
noul sistem de bandajare jdisu- 
mul de cherestea se reduce în me
die cu 20 la sută.

Pentru ca acest consum să fie 
redus și mai mult se cere ca co
lectivul minei Aninoasa să folo
sească toate resursele interne. E 
necesar, ca fiecare sector să cau
te noi căi pentru ca acest mate
rial important pentru economia ță
rii noastre să fie folosit în mod 
cît mai rațional, pentru ca consi^ 
mul de cherestea să scadă tot ml? 
mult.

IN AJUTORUL MUNCITORILOR SONDORIIn pagina tehnică a ziaru
lui „Steagul roșu" din 15 au
gust a. c. s-au arătat atît cau
zele cît și urmările deviației 
de la verticală a sondelor. In 
cele ce urmează vom arăta ce 
măsuri trebuie luate pentru a 
se reduce la limită deviația 
forajelor. Atenție deosebită 
trebuie acordată încă de la 
montajul utilajelor pe funda
țiile de beton, fixarea și an
corarea turlelor. înainte de a 
se începe forajul pentru bur
lanul de ghidaj se va verifica 
cu fir cu plumb și teodolit: 
dacă axul vertical nu are în
clinare, dacă între axul ver
tical și șasiu nu este un unghi 
mai mare sau mai mic de 90°, 
dacă șasiul este perfect ori
zontal și dacă centrul geam- 
blacului turelei este în același 
timp cu verticala capului de 
avansare. Aceste verificări tre
buie corect făcute, de cîteva 
ori înainte de a se începe fo
rajul, de către maistru. De a- 
semenea, această verificare se 
va face din 20 în 20 de metri 
pînă la 200 m. adîncime. apoi 
pînă la sfîrșitul forajului săp 
tăm’nal de către maistru și 
pe schimb de sondorul șef. 
Reașezarea corectă a utilaju
lui de la început poate consti
tui o cauză a deviației încă de 
la primii metri de gaură.

Este necesar a se insista în
deosebi asupra momentului în
ceperii forajului găurii penj 
tru burlanul de ghidaj, căci 
aici adeseori se comit greșeli. 
Astfel, pentru a fixa burlane

năsorl pentra reducerea deviațiilor sondajelor 
de foraj din Valea Jiului

de 8 5/8 unii maiștri înefep fo
rajul direct cu diametre mari, 
lucru ce in unele terenuri poa
te dăuna verticalității. Este 
necesar să se respecte modul 
corect de executare a găurii 
ghidajului: forajul se va face 
cu un diametru mic (131 sau 
150 mm.) cu o lungime mal 
mare ca a burlanului plus o 
lungime de carotieră (adică 
cea. 14—22 m.). După aceasta 
se măsoară în 2—3 puncte de
viația sondajului. In caz că 
gaura e verticală se va trece 
la lărgirea succesivă a găurii 
pînă la adîncimea egală cu 
lungimea burlanului de ghi
daj. De asemenea, este nece: 
sar să se respecte următorul 
regim de lucru: nu ■ se vor 
folosi turații peste 150—180 pe 
minut, se va lucra cu apăsare 
redusă, se vor folosi neapărat 
prăjini de diametrul 2 7/8 sau 
2 3/8 pentru a se evita flam- 
bajul prăjinilor de 50 mm. 
Lărgirea găurii se va face nu
mai cu ajutorul reducțiilor 
speciale de lărgire, care sînt 
niște niplurî masive cu filet 
inferior pentru diametrul ini
țial și filet superior pentru 
diametrul care se lărgește. Du
pă introducerea ghidajului, 
înainte de fixarea lui defini
tivă, se va verifica vertîcallta 

tea lui, precum și coaxialita- 
tea Iui cu verticala geamblac 
— centrul capului vertical. 
Este interzis a se fora fără 
burlan de ghidaj 1 De aici în 
colo se vor lua măsuri conti
nue profilactice, din care cea 
mai importantă este: măsu
rarea verticalității găurii din 
25 în 25 m. pînă la 100 m., iar 
mai jos din 50 în 50 m. Atunci 
cînd lungimea găurii permite, 
se vor introduce imediat pră
jinile grele; greutatea lor va 
trebui să fie mai mare cu 25 
la sută decît apăsarea de re
gim. La forajul cu diametrul 
160 mm. se vor folosi prăjini 
grele de 3 1/2, ele avînd și ro
lul de a ghida carotiera.

O influență deosebită asupra 
verticalității forajului o are 
și carotiera. Nu este permis a 
se folosi tuburi carotiere 
strîmbe. Verificarea lor se va 
face înainte de flecare mers. 
Se recomandă de Ia început 
folosirea de carotiere lungi 
(6—9—12 m.), iar lungimea tu
bului carotler nu este permis 
să se schimbe în tot timpul fo
rajului. De aceea carotierele 
se vor alege astfel Incît dife
rența între ele să nu fie mai 
mare ca 1 m. Se va urmări 
racordarea sigură șl rigidă a 
prăjinilor cu tubul carotier. La 

acele diametre unde nu mal 
este posibilă folosirea prăjini
lor grele, se recomandă folo 
sirea după carotieră a 1—2 
pași de garnitură mai mare 
de 50 mm. Nu se folosesc pră 
jini strîmbe sau rupte, care 
pot să mărească deviația pu 
țului; se va acorda o atenție 
deosebită șablonării corecte a 
garniturii de foraj.

Foarte des sînt cazuri cînd 
starea tehnică a găurii de fo

raj necesită lărgirea ei pentru 
tubaj, carotaj geofizic etc. In 
toate cazurile de lărgire a 
găurilor, folosirea reducțiilor 
speciale (vezi schița) de lăr
gire este obligatorie !

Este, de asemenea, necesar 
ca la schimbarea diametrelor 
de foraj de Ia diametru mare 
la diametru mic, să se folo
sească reducțiile de trecere în 
care diametrul „D“ corespun
de cu diametrul folosit, Iar 
diametrul „d“, celui cu care 
se va fora în viitor. Cu o gar
nitură carotieră astfel asam
blată se vor fora cca. 5—8 m., 
cu scopul ca axa găurii la 
ambele diametre să se confun
de. Recomandăm această mă
sură în mod deosebit, deoare
ce nu toate brigăzile o folo
sesc încă.

Alte măsuri ce trebuie res
pectate sînt: evitarea apăsă
rilor mari pe talpă, în cazul 
traversării de caverne gaura 
se va cimenta sau se va tuba 
la nevoie; la trecerea din rocă 
moale în rocă tare se va apăsa 
minimal pe talpă: forajul se 
va face numai controlînd a- 
păsarea pe talpă cu ajutorul 
indicatorului de greutate. A- 
plicarea tuturor acestor mă
suri de către echipele de son
dori va da posibilitatea ter
minării sondelor la adincimile 
proiect cu o deviație cit mai 
mică. Reducerea deviației are 
ca urmare directă reducerea 
costului metrului forat, mări
rea vitezei comerciale prjfci 
reducerea accidentelor tehW- 
ce, ridicarea productivității 
muncii.

SUCIU SEVER 
Inginer șef adjunct, 

I.E.M.H. — Deva
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99Săptămînu poeziei eomîneșii6*

luiob(inute la abatajul brigăzii 
Marton ? In -primul rind price
perea în muncă, organizarea lu
crului cum... scrie la carte, fiecare 
miner știind precis ce are de făcut 
în abataj.

...Era prin luna ianuarie din 
acest an. Brigadierul Marton Dio
nisie. după ce s-a consultai cu 
ortacii săi, s-a angajat intr-o 
consfătuire de producție ca briga
da pe care o conduce va extrage 
peste planul anual 2000 tone de 
cărbune cocsificabil. Au trecut nu
mai trei luni și brigada a și ra
portam îndeplinirea angajamentului.

— Ce facem, dublăm angaja
mentul la 4000 tone ? — i~a în
trebat atunci brigadierul pe ortaci

— Să-l dublăm — au răspuns 
ei cu însuflețire.

Așa cum au prevăzut, minerii 
brigăzii lui Marton și~au îndepli
nit încă la data de 15 iulie 1962 

r* Și angajamentul majorat.
însuflețiți de rezultatele obți

nute și dornici să arate ci pot 
realiza și mai mult ei au botărît 

K sporească angajamentul ini-
* tial la 10.000 tone de cărbune.

8 august 1962. In sala clubului 
C.C.V.J. din Petroșani are loc a~ 
naliza întrecerii socialiste desfășu
rate în cinstea Zilei minerului și 
a zilei de 23 August. Se anunță 
rezultatele întrecerii.

— Brigadă fruntașă pe bazin 
este brigada lui Marton Dionisie 
din sectorul l B al minei Lupeni. 
Șeful brigăzii a primit drapelul 
roșu. Pină in acea zi brigada ex- 
trăsese 8.300 tone de cărbune pes
te plan din angajamentul de 
10.000 tone.

...8 octombrie 1962. Conduce
rea sectorului I B ne prezintă o 
situație statistică a realizărilor bri
găzii lui Marton Dionisie pe pri
mele 9 ale anului. Spicuim
cîteva cifre semnificative: 9193
tone de cărbune date peste plan; 
randament mediu obținut de a- 
proape 6 tone cărbune pe post; 
cea. 80 m.c. lemn de mină eco
nomisit. Cîștigul mediu pe zi rea- 

\lizat pe post de miner este de 
105—121 lei.

In aceste cifre se ilustrează grăi
tor hărnicia și eforturile depuse 
de minerii brigăzii lui Marton 
Dionisie pentru a se ridica la 
înălțimea sarcinilor ce-i stau în 
față.

Rezultatele obținute pînă acum 
de brigada lui Marton creară con
diții ca angajamentul majorat pen- 

b tru a treia oară să fie îndeplinit 
cu mult înainte de termen, consti
tuind totodată tin exemplu mobi
lizator de întrecere pentru toate 
celelalte brigăzi de mineri de la 
Lupeni.

Incepînd din acest an, în 
fiecare toamnă va avea loc 
„Săptămina poeziei romînești" 
Această săptămina, expresie a 
grijii partidului pentru dez
voltarea literaturii noi și față 
de exponenții ei, constituie un 
bun prilej de popularizare a 
poeziei și a cunoștințelor des
pre acest gen literar, gustat 
de cititori. Opera 
contemporani, care 
forța creatoare a 
nostru în drum spre
dragostea pentru inspiratorul 
vieții noastre noi — partidul 
— îșl are izvoarele în munca 
entuziastă a poporului și i se 
adresează lui. De aceea ea este 
îndrăgită 
poeții se 
prețuirea 
tori.

„Săptămina poeziei romî
nești" constituie, de aseme
nea, un prilej pentru poeți de 
a cunoaște mai profund viața 
din mine, uzine și de pe Ogoa
re. întîlnindu-se cu cititorii, 
care le împărtășesc impresiile 
lor. le vorbesc despre marile 
înfăptuiri și transformări din 
sectoarele lor de activitate. A-

poeților 
exprimă 

poporului 
socialism,

de oamenii muncii; 
bucură de stima și 
milioanelor de citi-

ceasta cunoaștere dă un nou 
imbold creatorilor in munca 
lor rodnică pentru realizarea 
de opere realist-socialiste de o 
înaltă valoare ideologică și 
artistică.

In cadrul „Săptămînii poe 
ziei romînești", in sala Tea
trului de stat, poeții Maria 
Banuș, Gellu Naum și Ion 
Crînguleanu s-au întllnit cu 
un însemnat număr de citi 
tori. Cu această ocazie, poeta 
Maria Banuș a vorbit despre 
însemnătatea acțiunii de popu
larizare a poeziei și, în ace
lași timp, a evocat soarta 
grea a creatorilor, precum șl 
a minerilor și a tuturor oame
nilor muncii în vremurile de 
tristă amintire de cîrmulre 
burghezo-moșierească. Adresîn- 
du-se tinerilor din sală, poeta 
a spus : „Pe acea vreme, cind 
guvernanții aflațl la cîrma 
tării pregăteau războiul anti 
sovietic, vremuri pe care mulți 
dintre dumneavoastră aveți fe
ricirea de a nu le fi trăit, si
tuația minerilor — pe care am 
cunoscut-o — se caracteriza 
printr-o cruntă mizerie. Azi 
viața s-a schimbat profund.

.......... ' —■■■■■» ■■■

Toată dragostea și recunoș
tința pentru aceste transfor
mări le datorăm partidului, 
lucru pe care ne străduim să-l 
oglindim în versurile noastre". 

Cei prezenți au ascultat a- 
poi o suită de poezii, în lec
tura autorilor. Poeta Maria 
Banuș a citit poeziile „Parti
dului meu", „Alchimie", „E 
necesar", „Romanță" precum., 
șl un fragment din poemul 
„Ție-ți vorbesc Americă!“ 
Poetul Gellu Naum a lecturat 
poeziile „Pasăre măiastră". 
„Răsadnița", „știu prin pă- 
duri", „Cind mingii". „Lumina 
și puterea", iar tînărul poet 
Ion Crînguleanu a citit din 
volumul său recent apărut. 
„Anotimpurile Grivîței". poe
ziile „Cîntare partidului", 
„Bătrînul vînzător de ziare", 
„Partidului meu", „Dor", și 
„Cîntec de dragoste". Partici- 
panții au aplaudat cu căldură 
opera prezentată și pe reali
zatorii ei. ’

Cei trei poeți au avut intil- 
nirl cu 
calități

• PUBLICITATE
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cititorii si în alte lo- 
ale Văii Jiului.

VICTOR FULEȘI

Mereu mai aproape de oameni, de preocupările lor
(Urmare din pag. l-a)

partid. Membrii și can-de
didații de partid desfășoară 
o susținută muncă politico- 
educativă în mijlocul colecti
vului. Au fost evidențiați co
muniștii Ancuța Nicolae, Ceauș 
Margareta, Zamfir Ecaterina. 
Sulici Samson, Croveanu Ale
xandru. Szasz Alexandru. Vir- 
tosu Petru care prin exemplul 
lor personal, prin cuvîntul lor 
insuflețitor au mobilizat mun
citorii din jurul lor la obține
rea unor realizări sporite. în
tărirea muncii politice, a vie
ții interne de partid, condu
cerea de către organizațiile de 
bază a organizațiilor de masă 
și a conducerilor tehnico-ad- 
ministratlve șl-a găsit reflec
tarea in bilanțul bogat de rea
lizări cu care s-au prezentat 
comuniștii la conferința de a- 
legeri.

De la 
lectivul 
sarcinile 
fire de mătase, cu 27.600 kg. 
sulfură de carbon, a Îmbună
tățit calitatea 
la sută, iar la 
a realizat o 
798.000 lei Un 
de relevat in activitatea co
lectivului fabricii este faptul

inceputul anului, co- 
fabricil și-a depășit 
de plan cu 14.500 kg.

firelor cu 2,8 
prețul de cost 
economie de 
rezultat demn

BRACONIER PEDEPSIT
Bolosin Toma din Bărbă- 

teni a observat că în bul
boanele pîrîului Tușul Ma
re, un afluent al Jiului de 
vest, sînt păstrăvi. Intr-a
devăr ochii nu l-au înșelat. 
In pîriu existau păstrăvi. 
Acum nu mai există pentru 
că pe Bolosim nu l-au înșe
lat ochii dar l-a înșelat 
„mintea". La inceput omul 
a văzut, apoi a știut că in 
Tușul Mare sînt păstrăvi. 
N-a știut insă că Filiala de 
vînătoare și pescuit sportiv 
din Petroșani care are acest 
pîriu în folosință îl destinase 
repopulării in care scop In 
anii 1961—1962 deversase
aici 15.000 puieți de păstrăv 
indigen. Și, atras de ce î-a 
văzut ocl>ii și împins de pof
ta de păstrăvi n-a mai pu
tut. „rezista". A „uitat" că 
apa și peștii din ea nu-î a- 
parțineau, fiind bunuri ob
ștești, a „uitat" de legile ca
re ocrotesc bunul obștesc și 
de cele care pedepsesc pe 
braconieri. II frămînta nu
mai găsirea metodei cum a- 
nume păstrăvii pot fi scoși 
din apă, vii sau morți, nu 

, conta. Pînă la urmă a gă- 
i sit-o. A făcut omul „rost" 
1 de un sac de var nestins si

in noaptea de 21-22 august 
l-a răsturnat în una din bul
boanele pîrîului. Varul s-a 
stins, apa s-a „albit", iar in 
aval de bulboana cu pricina 
Bolosin a adunat dimineața 
păstrăvii „imblinzițl". A a- 
dunat cîți i-au trebuit. In 
drum spre casă, gindul la 
ospățul cu păstrăvi ti iuțea 
pașii și-i producea apă in 
gură. Dar tocmai pe cind se 
pregătea să înfulece păstră
vii l-a vizitat nepoftit paz
nicul de vînătoare Pavelo- 
nescu Gheorghe. Acesta a 
ridicat păstrăvii „adunați", 
iar apoi organele de miliție 
din Lupeni l-au „ridicat" pe 
Bolosin și l-au trimis în fa
ța tribunalului din Petro
șani. Aici, acțiunea sa de 
braconaj într-o apă ame
najată pentru repopulare cu 
păstrăvi a fost „răsplătită" 
prin sentința nr. 940 cu 6 
luni închisoare corecțională 
și suma de 3.120 lei pe care 
Bolosin trebuie s-o achite 
filialei de vînătoare și pes 
cult Petroșani ca despăgu 
Pire.

Așa pățesc cei care se lasă 
„înșelați" de propria lor 
„minte".

T. TUFARU

că în prezent în întreprindere 
toate brigăzile și toți munci
torii își îndeplinesc 
de plan. îndeplinirea 
și a angajamentelor 
cere la toți indicii < 
un succes de seamă 
tivului care reflectă 
sință 
politice 
partid.

Din lucrările conferinței a 
reieșit insă faptul că unele 
realizări ale colectivului fa
bricii. cum ar fi. de pildă, ca
litatea firelor de mătase care, 
deși se integrează în limita 
prescrisă de calitate, nu co
respunde incă cerințelor. To
varășa litiu Adela, președinta 
comitetului sindicatului, a a- 
rătat că întreprinderea a pri
mit în acest an 40 de recla- 
mații de la beneficiarii săi. 
privind calitatea nesatisfăcă
toare a firelor livrate de fa
brică.

Deci îmbunătățirea continuă 
a calității firelor trebuie să 
constituie pe viitor un obiec
tiv de primă importanță în 
activitatea organizației de 
partid, a fiecărui comunist, 
urmărindu-se sporirea substan
țială a exigenței muncitorilor 
față de calitatea produselor 
Conferința a subliniat necesi
tatea ca îmbunătățirea cali
tății producției să constituie o 
preocupare mai mare și pen
tru cadrele tehnico-inginerești 
din fabrică. In secția a m-a 
textilă, calitatea firelor de mă
tase este periclitată de trans
portul bobinelor din cauza că
rucioarelor defecte. întreține
rea acestora este neglijată de 
serviciul mecanic sef. Uniî vor
bitori au arătat că o influență 
negativă asupra calității fire
lor a avut și lipsa microclima
tului optim din secțiile fabri
cii. o altă deficiență despre 
care au vorbit în conferință 
mai mulți delegați, între care 
tovarășii Bojîncă loan, Capris 
Vasile. Sălăjan Iuliu șl alții, 
constă în nerezolvarea de că
tre conducerea tehnîco-admi 
nistrativă a propunerilor fă 
cute de muncitori în consfă 
tuirile de producție. Dacă cri
tica de ios ar fi mal mult sti 
mulată, dacă personalul teh 
nic «s-ar fi apropiat mai mult 
de oameni, de preocupările 
lor la locurile de muncă și ar 
fi acordat mai multă atenție 
propunerilor lor iuste, multe 
din deficiențele existente în 
procesul de producție ar fi 
fost remediate, iar realizările 
colectivului întreprinderii ar fi 
fost șl mai bune.

O mare parte a delegatîlor 
care au luat cuvîntul în con
ferință s-au referit la munca 
culturală, la felul cum își pe 
trec muncitorii timpul liber

sarcinile 
i planului 
de între- 
constituie 
al colec- 
cu priso- 
activltătii 

de
eficacitatea

a organizației

(
Institutul de mine

PETROȘANI

ANGAJEAZĂ : '

inginer constructor 
cu salarizarea de lei 1200- ' 
1700. ;

Condiții : diploma de J 
; inginer în specialitate sau 

> in specialitatea înrudită 
; fi 3 ani în muncă.

Desenator artistic cu 
I salarizarea de lei 950- 

1250.

Condiții: studii superioare \

Bibliograf șef cu sala
rizarea de lei 1100-1250 i

Condiții : studii supe- \ 
rioare de specialitate sau ; 
înrudite și 3 ani în func- 

i' ția de specialitate. Ș

Contabil revizor cu 
salarizarea de lei 95o-125o

Economist cu salari- , 
zarea de lei 95o-12oo i

Condiții : studii supe- ; 
rioare economice și 3 ani , 

1 vechime.

con-

sem- 
dato- 
defi-

S-a arătat că la activitatea 
artistică participă puțini mun
citori. Munca cu cartea, orga
nizarea de excursii colective, 
tinerea cu regularitate a con
ferințelor în fața muncitorilor, 
au fost neglijate în parte de 
comitetul sindicatului și chiar 
de comitetul de partid. In ve 
derea îmbunătățirii muncii 
cultural-educative și artistice 
in cadrul întreprinderii există 
mari posibilități. Noul corni-' 
tet de partid are datoria să 
asigure folosirea acestor 
dîții din plin !

Existența neajunsurilor 
nalate în conferință se 
rește în bună măsură
ciențelor ce au persistat in sti
lul de muncă al vechiului co
mitet și, îndeosebi, a secreta-1 
rulul său, tovarășul Petrovict 
Eduard. Tovarășele Vejdel Ana 
și ntiu Adela, au arătat că 
secretarul comitetului de partid 
n-a participat la adunările 
generale ale organizațiilor de 
bază, n-a ținut o legătură 
strînsă cu membrii și candi- 
dațli de partid la locurile lor 
de muncă, iar în activitatea 
comitetului a dat dovadă de 
multe ori de sectarism, neacor- 
dînd atenția cuvenită atrage
rii tuturor membrilor comite
tului la rezolvarea sarcinilor 
ce i-au revenit. Așa se explică 
faptul că unele laturi ale ac
tivității economice și cultural- 
educative n-au fost cuprinse 
de vechiul comitet de partid. 
Iar organizațiile de bază n-au 
simțit întotdeauna sprijinul 
comitetului de partid.

In încheierea conferinței a 
luat cuvîntul tovarășul Lazăr 
David, 
țioase 
mitet 
ca rea
ve a organizației de partid la 
nivelul marilor sarcini ce stau 
în fața colectivului Întreprin
derii. El a cerut noului comi
tet ca, invățînd din lipsurile 
din trecut să respecte cu stric3 
tețe principiul muncii colecti
ve, să fie mai aproape de mun
ca și preocupările comuniști
lor și ale întregului colectiv.

întărind continuu rîndurile 
organizației de partid, exerci- 
tînd cu competență dreptul de 
control asupra conducerii teh
nice, organizația de partid Ișl 
va consolida tot mai mult ro
lul său de conducător politic 
și va reuși să mohib'zeze toate 
forțele colectivului la obține
rea de noi înfăDtulrî pe calea 
traducerii în viață a sarcini
lor trasate de partid.

Conferința a ales noul comi
tet de partid. In cadrul pri
mei sale ședințe noul comitet 
de partid a ales ca secretar al 
comitetului pe tovarășa Far- 
kaș Ema.

| ANUNȚ
Atei erul de ^onă Ș: 

i C.F.R. Petroșani anga- ;; 
: jează cu dată imediată Și 
: în următoarele funcții: ;

i 1. SUDOR autogen ii 
j și electric — salariu 

ȘÎ 900-1000 lei lunar, îi 
I 2. ELECTRICIAN || 

Șl în lumină și forță ȘȘ 
îi salariu 900=1000 lei iș 
î; . i:
|j lunar. îj

Vorbitorul a făcut pre- 
recomandări noului co
de partid privind ridl- 
muncii politico-educati-

Abonați-vă din timp
la revistele : 
KROKODIL, 
OGONEOK, 

SOVETSKAIA JENSCINA, 
SOVETSKI SOIUZ, 

RABOTNITA
KRESTIANKA,

KULTURA I JIZNII, 
SOVETSKI EKRAN, 

SOVETSKI FUM 
și celelalte reviste social-

I literare și ilustrate sovie
tice pentru anul 1963.

Abonamentele se primesc 
la oficiile și factorii poș
tali, difuzorii de presă din 
întreprinderi și instituții.

t >
j CITIȚI șl RĂSPÎNDIȚÎ ț 

„STEAGUL ROȘU" ;‘ i
Pentru a primi ziarul cu j 

ț regularitate, faceți abona- * 
♦ mente pe termen lung.» ?
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îfzlia solilor poporului romîn 
In India

La vestitele monumente din orașul Agra
(Urmare din pag. l-a)

tileria engleză împotriva unui 
grup de răsculați shipai care 
își găsiseră aici refugiul.

Conducătorii de stat romîni 
se îndreaptă apoi spre renu
mitul monument Taj Mahal, 
construit tot de Sahjakan în 
memoria soției sale Mumbaz- 
Mahal, vestită pentru frumu
sețea ei, care a murit in vîrstă 
de 39 de ani. Pentru a-i păs
tra memoria împăratul a or
donat ridicarea unui mausoleu 
din marmură albă, încrustată 
cu pietre semi-prețioase, una 
din principalele minuni arhi
tectonice ale lumii, care cu 
multe sute de ani in urmă a 
fost descris ca un „vis de mar
mură conceput de titani și fi
nisat de bijutieri".

Pînă Ia mausoleu vizitatorii 
au străbătut o curte interioară 
unde au admirat șiruri de la
curi de o simetrie perfectă în
cadrate de chiparoși, dispuși 
pe marginea a două alei. In 
spatele aleilor se profilează 
vegetația luxuriantă a unui 
parc tropical. Contrastul în
tre albeața marmurei mau
soleului și culorile vii ale 
vegetației înconjurătoare pro
duc admirație. Marmura albă 
dă mausoleului un aspect di
ferit la diferite ore ale zilei. 
In zori, monumentul este scăl
dat într-o Lumină difuză ce
nușie. La apusul soarelui mar
mura are irizări 
iar noaptea, cînd 
luna, apare într-o 
lidă, gălbuie. Se
note ale unei vechi melopee 
indiene. Ecoul pare a se răs- 
îrînge de pretutindeni. Ghizii 
explică vizitatorilor romîni că 
palatul este în așa fel con
struit incit ecoul să persiste 
17 pînă la 20 de secunde.

înainte de plecare, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a" 
urmărit felul în care un bă- 
trîn indian, încrusta cu multă 
migală flori din pietre semi- 
prețioase și scoică, în plăci 
subțiri de marmură. Astfel el 
demonstra vizitatorilor cum 
au lucrat constructorii mauso
leului.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a strîns mîna bătrî- 
nului indian, autentic repre
zentant al poporului, urmaș 
al celor 20.000 de constructori 
anonimi care au lucrat timp 
de 17 ani la ridicarea Taj Ma- 
halului.

La încheierea vizitei, condu
cătorii statului romîn au mul
țumit gazdelor pentru prilejul 
care le-a fost oferit de a 
noaște mal îndeaproape 
nunata arta a poporului 
dian.

Apoi coloana de mașini
ciale s-a întors îa reședința 
„Circuit House".

țenească din Bangalore în cin
stea conducătorilor de stat ro
mîni își găsește un larg ecou 
în paginile presei indiene. 
Ziarul „Deccan Herald" publi
că sub titlul „Calea negocie
rilor va asigura menținerea 
păcii" ample extrase din cu- 
vîntare.

„Deccan Herald" acordă de 
asemenea, o mare atenție ce
lor spuse de președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne cu privire la 
colaborarea dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
India și cu privire la succesele 
noastre în diferite 'domenii.

Printre alte ziare care pu
blică relatări asupra cuvintă- 
rii tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej se numără „Hindu", 
din Madras, unde a apărut o 
corespondență din Bangalore 
în legătură cu întîlnirea cetă
țenească din sala municipali
tății acestui oraș. Corespon
dența poartă titlurile : „Tra
tativele — calea cea mai rea
lă", „Apelul președintelui ro
mîn".

Anuarul internațional
MOSCOVA 16. Coresponden

tul Agerpres transmite:
La Moscova va apare o lu

crare de proporții uriașe, uni
că în felul ei și care va pre
zenta fără îndoială un interes 
general în întreaga lume? a- 
nuarul internațional „Știința 
și Omenirea" pe care îl pre
gătește Academia de Științe a 
U.R.S.S. și care va fi editat 
în limbile rusă, engleză, fran
ceză, germană, spaniolă, pre
cum și în alte limbi.

Anuarul are un motto: „Cu 
precizie și pe înțelesul tutu
ror despre esențialul în știința 
mondială".

Conceput ca o lucrare de 
popularizare a științei, anua
rul va prezenta cele mai im
portante realizări ale științei 
în cele mai diferite domenii: 
studiul atomului, antibioticele, 
matematica și electronica, 
biochimia etc. Ediția djn 1962 
va cuprinde un important ca
pitol intitulat „Universul" și 
în care se vor publica cele mai 
importante rezultate științifice 
ale zborurilor în Cosmos în-

„Știința și Omenirea
9

treprînse de Iuri Gagarin și 
Gherman Titov. Vor fi publi
cate, de asemenea, rezultatele 
obținute în studierea prelimi
nară a plantGlor cu ajutorul 
radioi-astronomiei. In paginile 
noului anuar colaborează sa- 
vanți celebri din numeroase 
țări.

i

St

trandafirii, 
strălucește 

lumină pa- 
aud cîteva

PARIS. in noaptea 
octombrie în apropierea ora
șului Luena din Katanga s-a 
prăbușit un avion de vînătoa- 
re cu reacție „Sabre“ aparți- 
nind O.N.U., care a fost sur
prins de o furtună tropicală.

furi, precum și de la fabricile 
de zahăr de stat și alte între
prinderi industriale. Greviștii 
cer majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

„Ranger-5“ 
nu a plecat spre Lună

NEW YORK 16 (Agerpres).
Statele Unite au amînat eu 

24 de ore încercarea de a lan
sa în direcția Lunii nava cos
mică „Ranger-5“.

Agenția Associated Press a- 
rată că motivul amînării lan
sării navei cosmice „Ranger-5‘‘ 
l-a constituit unele defecțiuni 
descoperite în timpul verifică
rii interiorului navei cosmice.

Befancourf cere noi măsuri de reprimare 
a forjelor democratice din Venezuela

CARACAS 16 (Agerpres).
In cursul unei cuvîntări ra

diodifuzate președintele yene- 
zuelei, Romulo Betancourt, a 
anunțat că a cerut Curții su
preme a Venezuelei, să inter
zică Partidul comunist și Miș
carea revoluționară de stînga 
Punerea în afara legii a aces
tor partide, a spus Betancourt, 
va lipsi pe deputății lor de 
imunitatea parlamentară.

Agenția U.P.I. arată că noua 
măsură represivă vine după o 
serie de alte măsuri asemănă
toare și de dată recentă ca 
suspendarea garanțiilor con
stituționale, introducerea cen
zurii și interzicerea activită
ților politice. Agenția U.P.I. 
semnalează că la Caracas se 
spune că cercurile militare au 
Insistat pentru luarea unor a- 
semenea măsuri și că fele do 
resc să impună și dizolvarea 
Congresului 
măsură va

național. Noua 
permite autorită-

ților să aresteze, să amendeze 
sau să deporteze pe membrii 
celor două partide.

Partidele care formează coa
liția guvernamentală nu sînt 
însă de acord cu noile măsuri. 
Astfel Rafael Caldera, secre
tarul partidului social creștin? 
a declarat că partidul său se » 
va retrage din coaliție „dacă 
guvernul se va îndepărta de 
căile constituției și legalită
ții". Acțiunea lui Betancourt 
a fost de asemenea denunțată 
de Jovito Vilalba, liderul U- 
niunii democratice republicane.

Associated Press relatează că 
îndată după cuvîntarea îuî 
Betancourt în apropierea pa• 
latului prezidențial S-a pro
dus o uriașă explozie. Poliția 
șl garda republicană au pro
cedat la numeroase razii și ău 
arestat peste o mie de per
soane dintre care mulți au 
fost trimiși în lagărele situate 
în junglele de la granița cu 
Brazilia.

O-----------------

cu- 
mi- 
in-
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Cuvîntarea rostită Se tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la marea întrunire cetă-

SYDNEY. După cum anunță 
agenția United Press Interna
tional, la 15 octombrie, 22.000 
de docheri din 40 de porturi 
australiene au (declarat o gre
vă generală de 24 de ore în 
semn de protest împotriva in
troducerii în contractele de 
muncă și de arbitraj a unei 
clauze care prevede penaliza
rea muncitorilor în caz că ar 
recurge la greve în sprijinul 
revendicărilor lor economice și 
politice.

MOSCOVA. Institutul pen
tru problemele Africii de pe 
lîngă Academia de Științe a 
U.R.S.S. pregătește îndruma
rul enciclopedic în două volu
me „Africa". Primul volum al 
enciclopediei care se află deja 
sub tipar, va apare la sfîrși- 
tul acestui ăn.

CARACI. In perioada de la 
11 la 15 octombrie, au fost în 
grevă 10.000 de muncitori de 
lă construcția barajului Man- 
gla din regiunea Lahore’. Mun
citorii au obținut victoria, de- 
terminînd administrația să le 
satisfacă revendicările cu pri
vire lâ îmbunătățirea condi
țiilor Se muncă.

HAVANA, in Republică Do
minicană au declarat grevă 
mii de funcționari din orga
nele municipale și de la edi-

Io Yemen, noul guvern controlează întreaga iară
SANAA 16 (Agerpres).
„In Yemen, noul guvern con

trolează întreaga țară. El se 
bucură de sprijinul majorită
ții populației", scrie corespon
dentul ziarului „Indian Ex
press" din capitala Yemenului.

Corespondentul descrie în a- 
mănunțime întîlnirea lui As- 
Sallal cu șeicii triburilor. „Mi 
s-a permis să asist la Palatul 
democrației, în cabinetul pri
mului ministru As-Saîlal, cîn'd 
acesta și El-Baidany, vicepre-

Mi-ședinte al Consiliului de 
niștri, i-au primit pe șeici. In 
discuțiile purtate, primul mi
nistru a subliniat necesitatea 
unității în condițiile în care 
dușmanii .Yemenului, cu spri
jinul englezilor, încearcă să se 
amestece în treburile țării.

Șeicii au făgăduit să 
ne noul guvern și l-au 
rat pe primul ministru 
vor admite nici un fel 
mestec străin.

spriji- 
asigu- 
ca nu 
'de a-

MOSCOVA. La 15 octombrie 
la Moscova a fost inaugurat 
un nou post de radio „Iunosti". 
Emisiunile sale vor fi 
tineretului din uzine 
retului studios.

dedicate 
și tine-

japonezăTOKIO. Asociația 
pentru dezvoltarea comerțului 
internațional, și alte organi
zații japoneze de comerț ex
terior s-ău adresat guvernului 
cerîndu-i 
suri mai 
voltarea 
lagărului

„să elaboreze mă- 
eficiente pentru dez- 
comerțului cu țările 
socialist".-

Dictatura
Informațiile care parvin din 

Paraguay relatează despre in
tensificarea crescîndă a ope
rațiunilor militare 'desfășurate 
de unitățile de partizani îm
potriva regimului tiranic al 
generalului Stroessner. Se am
plifică de asemenea mișcarea 
grevistă și alte forme 'de luptă 
ale maselor populare împo 
triva mizeriei, pentru elibera
rea deținuților politici, pentru 
încetarea stării de asediu și 
împotriva intervenției autori
tăților în treburile univers! 
tății.

Proiectul de program pen
tru eliberarea națională, pu
blicat de Partidul Comunist 
din Paraguay, precizează că 
această luptă „a intrat acum 
într-o etapă superioară. Re
gimul dictatorial antinațional 
se află în criză și se maturi
zează condițiile pentru reali
zarea unei revoluții democra
tice de eliberare națională".

Același document semnalea 
ză că în mod practic suvera
nitatea politică a Paraguay
ului a fost suprimată. Dicta
tura a adus Paraguayul în 
situația umilitoare a unui stat 
în treburile căruia se ameste
că în mod oficial un guvern 
străin — guvernul Statelor U- 
nite

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Stt. Republicii tr 56 Tel. interurban 322, automat 269.

Primul an școlar în școlile Algerului 
independent

ALGER 16 (Agerpres).
La 15 octombrie a început 

primul an școlar în școlile Al
gerului independent. Aceasta 
este o măre victorie a poporu
lui algerîan.

In primăvară O.A.S.-iștii 
și-au pus în aplicare planul 
lor diabolic: au distrus șco
lile și universitățile din Alger, 
au nimicit laboratoarele. In
tr-un scurt timp trebuiau re
făcute școlile, pregătit utila
jul, organizat recensămîntul e- 
levilor. începutul anului șco-

iar depindea și de sosirea In-^ 
vățătorilor și profesorilor din 
Franța.

Datorită perseverenței gu
vernului algerîan, și sprijinu
lui dat de organizațiile pro
gresiste din Franța, precum și 
datorită solidarității țărilor a- 
rabe, în școlile elementare 
din Algeria 60 la sută din în
vățători au și început să pre- 
dea. O parte din profesori vor “ 
veni din Franța, o altă parte 
va fi pregătită în Algeria.

lui Sfroessner se clatină
Deși dictatura caută să ex

termine prin foame, teroare 
și asasinate pe adversarii săi 
politici, regimul lui stroessner 
a început să se clatine sub 
presiunea crescîndă a luptei 
maselor. Unitățile de partizani 
ale F.U.L.N.A. (Frontul unit de 
eliberare națională) își desfă
șoară operațiunile în patru re
giuni ale țării. Acțiunile re
vendicative cu caracter econo
mic se transformă tot mai 
mult în lupte politice pentru 
libertate, 'democrație și inde
pendență națională. In con
știința muncitorilor, țăranilor 
și altor pături populare se răs 
pîndește ideea necesității unei 
revoluții populare pentru a 
impune o schimbare funda
mentală a regimului.

Un indice important al mo
dului cum se maturizează 
condițiile revoluționare și slă 
bește regimul militar polițist 
ai lui Stroessner îl constituie 
sciziunea profundă care s-a 
produs în partidul revoluțio
nar febrerist, ai cărui condu
cători s-au pronunțat pentru 
o conciliere cu Stroessner, deși 
în public pretindeau că sînt 
un partid de opoziție. Liderii 
acestui partid predicau anti

comunismul; ei au promis Stă=i 
teior Unite că vor fi cei mai 
buni jandarmi împotriva co
munismului în Paraguay. Iii 
același timp ei elogiau „Ali
anța pentru progres", planul 
ajutorului american pentru A- 
merica Latină. Cu prilejul ce
lui de-al 3-lea congres al par-- 
tidului Febrerist acești zeloși 
servitori ai Washingtonului au 
fost însă scoși din conducerea 
partidului, în locul lor fiind 
alese personalități cu senti
mente patriotice dispuse să se 
unească cu partidele și gru
pările care luptă pentru trans
formarea democratică a țării. 
Noul președinte a! partidului 
febrerist, Benigno Perrota, ca
re a fugit de curînd dintr-un 
lagăr de concentrare al lui 
Stroessner, a declarat unor 
ziariști uruguayeni': „In Para
guay nu se mai pune proble • 
ma schimbării unui guvern, ci 
a lichidării tiraniei".

Toate acestea arată că și hi 
Paraguay, ca și în alte țări 
latino-americane. situația se 
caracterizează prin tendința 
impetuoasă a maselor popu- 
lare de a porni cu hotărîre pe "O 
drumul revoluției antiimperia- 
liste.

HERNAN PIRIZ 
Corespondent al Agerpres
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