
Proletari din toate țările, uniți-vâ!

Organ ai Comitetului orășenesc P.M.9. Petroșani și a- Sfatu.’j popular orășenesc

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Stația C. F. R. Lupeni
Printre colectivele uni

tăților din Valea Jiului 
care și-au îndeplinit pla
nul pe 1962 înainte de 
termen se numără și co
lectivul stației C.F.R. Lu
peni. Planul la capitolul 
tone expediate a fost în- 
dfjjjinit în numai 11 luni 
-^ifrod al muncii avîntate 
de^feșurate de
stației în colaborare 
tocitorii 

isport al
Lupeni. Paralel 
șirea planului,
stației a folosit 
posibilitățile de 
a prețului de cost. Prin 
micșorarea timpului de 
staționare a vagoanelor la 
încărcare și descărcare 
s-au obținut economii 
care se cifrează la 
208 662 lei. A fost redus 
de asemenea, substanțial 
timpul de manevră a va
goanelor,
piegații de 
manevranții 
la 
lei.

au

sporit de 
pe osie Ia 
osie ceea 
cu 50 tre-

cîte 55 vagoane 
transportate în

Anul XIV 
XIX Nt. 4100

Mieccori
19 decembrie 

1362
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eifrelor de plan pe 1963
Volumul de construcții 

social-culturale poate fi realizat!

de
or

ceferiștii 
cu 

sectorului de 
preparației 
cu depă- 
colectivul 
din plin 
reducere

velul capacității maxime 
de transport. Astfel, sar
cina statică a 
la 10,97 tone 
11,40 tone pe 
ce echivalează 
nuri a 
marfă
plus cu același număr de 
vagoane. De altfel acesta 
a fost principalul factor 
care a permis colectivu
lui stației să îndeplineas
că planul anual înainte 
de termen.

Si încă un fapt îmbu
curător : în tot cursul a- 
nului. la stația Lupeni nu 
s-a înregistrat nici un ac
cident, ceea ce dovedește 
preocuparea permanentă 
a colectivului stației pen
tru
Impiegatul de 
Negrea Gheorghe. 
de manevră Flocea 
manevranții Lestaru 
rin. Ciobanu Aurel 
Marin și alții și-au 
din plin contribuția 
obținerea 
toRÎ

prin care im- 
mișcare si 
au adăugat 
încă 26100 
succes fap-

economii
Este un 
că marea majoritate 

vagoanelor expediate 
fost încărcate la ni-

siguranta circulației, 
mișcare 

șeful 
loan.
Ma- 

Dinu 
adus 

la
acestui impor- 

succes.

C. POPESCU
corespondent

O. C. L. Alimentara
O.C.L. 
fost distri-

mărfuri 
de peste 
mai mult

A

Ziua de 14 decembrie 
a prilejuit pentru lucră
torii O.C.L. Alimentara c 
mare bucurie. In această 
zi. a fost îndeplinit pla
nul întreprinderii pe 
nul 1962. In perioada 
re a trecut pînă acum 
acest an, prin rețeaua

magazine a 
mentara au 
buite populației 
în valoare 
22 000 000 lei
decît în perioada cores
punzătoare a anului 
cut.

Ali-

a-
ca- 
din 
de

W. ARNOLD 
corespondent

tre-

In rindul brigăzilor din sectorul IV a! minei Ani- 
indepli rărea planului 

inainte de ter- 
comunistul lanc 

brigăzi de 
noi succese

a 
în

noasa, care au contribui 
anual pe sector cu aproape o lună
men, se numără și cea condusă de

Victor. Hotărirea membrilor acestei 
întîmpina sărbătoarea Republicii cu
producție este concretizată de cele 110 tone de căr
bune extrase peste pianul la zi din această lună.

IN CLIȘEU: O parte din membrii brigăzii în frunte 
cu brigadierul membrul de partid lanc Victor.

----------- o-----------
PROGRAM ARTISTIC ÎN PREGĂTIRE

^lfimele finisaje
In aceste zile, con

structorii de pe șantierul 
Petrila dau bătălia pen
tru executarea ultimelor 
finisaje interioare la blo
cul B cu 40 apartamente.

Prin cele două case de 
scări 
tesc 
pele 
Svarț
sif, Sturzu Grigore, Mo- 
roian Micu și parchetarii 
lui Anghel loan sînt în- 
tr-o întrecere pentru a 
termina mai repede lucră
rile respective, 

instalatorii conduși

la acest bloc, 
principal în 
îl constituie

ale blocului forfo- 
constructorii: echi- 
de zugravi ale lui 

loan, Madaraș Io-

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

înainfea predării 
de Rus Pavel, Vasiu Du
mitru și Ilca Dumitru sînt 
în întrecere 
Obiectivul 
munca lor
calitatea lucrărilor execu
tate. Același lucru îl ur
măresc și timplarii lui 
Popescu Jenică. mozaica
rii Bețivu Dumitru și Be- 
tivu Gheorghe și dulgherii 
lui Geamănu Mihai.

Constructorii
sînt hotărîți ca 
dea acest nou 
cinstea celei de-a 15-a 
niversări a Republicii.

petrileni 
să 

bloc

Cea de-a 15-a aniver
sare a proclamării R.P.R 
este întîmpinafă de po
porul nostrii muncitor cu 
noi succese în procesul 
de producție. In cinstea 
acestei mărețe sărbători 
se pregătesc intens și 
artiștii amatori din Vul
can.

La clubul muncitoresc 
din localitate activitatea 
culturală închinată zilei 
Republicii este în toi. 
Artiștii amatori pregă
tesc aici un spectacol de 
estradă în două acte și 
16 tablouri, 
aspecte din 
lutionară a 
nostru sub 
partidului.

Merită 
tivitatea 
fășoară 
amatori 
Nicoleta,

care evocă 
lupta revo- 

poporului 
conducerea

a fi
pe care 

artiștii 
Dumitru 

Stross

arătată ac- 
o des-

îozalia, Ileș Ida 
precum și soliș
tii Marton Ioan 
și Șeprody Fe
licia.

Grija pentru aprovizionarea magazinului, atitudinea atentă față de 
cumpărători au făcut ca lucrătorii din magazinul textil nr. 16 din 
Lonea să se bucure pe merit de aptecierea locuitorilor. IN CLIȘEU: 
Lucrătorii din unitate se străduiesc să deservească în condiții cît mai 
bune cumpărătorii.

Dansatorii se străduiesc 
ca suita de dansuri 
teme din • Rapsodia 
inînă" de G. Enescu 
fie cît mai reușită, 
echipa de dansuri se e- 
vidențiază în mod deose
bit prin talentul lor ti
nerii Butaci Norica, Far
kas Margareta, Orban 
Alexandru și Popa Ma
ria.

Formația corală pregă
tește pentru 30 Decem
brie cîntecele „Republică, 
măreață vatră", 
la C.F.R.", 
părinte 
artistică 
la mina Vulcan va pre
zenta minerilor în seara 
de revelion programul 
intitulat: „In vers și cînt 
te

„Alarmă 
„Partid iubit, 

drag". Brigada 
de agitație de

Constructorii <fc Valea JHm au 
avut anul acesta sarana să dea 
te folosință 1224 apartamente bol 
o școală cu 16 săi: de clasă 
Vulcan. corpul B. cu amfiteatru 
la Institutul de mine, complexul 
deservire din Petroșani etc.

In activitatea constructorilor s-a. 
manifestat o de lipsuri or
ganizatorice. Printre acestea se 
pot arăta începerea cu intim ?r 
a centralelor termice și a canale
lor de distantă reintroducerea lu
crului pe șrMwAnr» ca formă per
manentă de muncă. imprăștiere- 
efectivelor la o sear-A de puncte 
mărunte de hicm. slabul intere- 
al tehnicienilor constructori pentr 
realizarea ritmică a planului fizic 
etc. Datorită acestor deficiente ca 
și a unor lipsuri in aprovizionarea 
curentă cu materiale ca ciment, 
var, fișii de beton materiale și 
piese de instalații, planul de pre
dări prevăzut pe acest an nu a fost 

-realizat integral de către construc
tori ei răminind in restanță cu 
cca. 500 apartamente și inregis 
trind pierderi Ja prețul de cost.

Zilele trecute, pe șantierele de 
construcții social-culturale din Va
lea Jiului au avut loc ședințe con
sacrate dezbaterii cifrelor de plan 
Pe anul 1963. Gu acest prilej, in 
referatele prezentate de inginerii 
șefi ai șantierelor s-a făcut și o 
apreciere asupra felului cum s-a 
desfășurat munca în anul de sfirși- 
tul căruia ne mai despart doar 
două săptămâni. In referatele pre
zentate de conducerile șantierelor 
s-au arătat greutățile provocate 
din lipsa de materiale, ca și unele

ea

csuri proprii ia organizarea și 
desfășurarea activității de construc
ts.

In dezbateri s-a arătat că pentru 
noul an. constructorilor de pe ș art

erele Văii Jiului le revin sarcini 
deosebit de însemnate: predarea în 
folosință a încă 1453 apartamen
te noi (in afară de restanțele ră
mase din acest an) apoi o școală 
j opt clase la Petroșani, o școală 

cu 16 săli de clasă, un cinemato
graf și un complex comercial la 
Lupeni, fabrica da produse lactate 
la Livezeni. două noi centrale ter
mice și alte asemenea obiective.

Zeci de muncitori și tehnicieni 
care au luat cuvîntui au criticat 
atit lipsurile în aprovizionarea cu 
materiale care se datoresc trus
tului de construcții cit și deficien
tele in organizarea șantierelor, ca 
.rinare a insuficientei preocupări 
a tehnicienilor pentru bunul mers 
al producției. Tîmplarul Tobă Cons- 
taniin, instalatorul Trincă Virgil, 
maistrul Pi cu Stan de la șantierul 
Petroșani, dulgherul Catrinoiu 
Gheorghe. instalatorul Istodor Vin- 
tilă, zugravul Berciu Gheorghe de 
la șantierul 
muncitori și 
tori au scos 
manifestate
muncă în organizarea producției, 
aprovizionarea cu materiale, res
pectarea disciplinei în muncă. In 
același timp, ei au făcut propuneri 
prețioase pentru îmbunătățirea sub
stanțială a muncii pa șantiere în

Lupeni și multi alți 
tehnicieni construc- 

la iveală deficiențele 
pe diferite loturi de

ȘTEFAN MIHAI

(Continuare în pag. 3-a)

slăvim Republică".

D. ALBESCU
corespondent

Realizările în muncă ale personalului de la „Librăria noastră" din 
Lonea sînt rodul unei preocupări continue pentru difuzarea cărții și la 
locurile de muncă.

IN CLIȘEU: Tovarășa Știci Ti nea, responsabila unității și Huza 
Gheorghița, vînzătoare, selecționează diferite lucrări tehnice, politice și 
literare pentru ștandul de cărți de la sectoarele II și III ale minei 
Lonea.

• •
In preajma sărbătoririi tinereții majoratul

Joi ale tineretului 
pentru tinerii de 18 ani
In cadrul clubului muncitoresc 

din orașul Lupeni au fost organi
zate joi ale tineretului închinate 
celor 180 de tineri care își vor 
sărbători în curînd majoratul. In 
cedrul acestor întruniri activiști ai 
U.T.M. și ai sfatului popular au ex
pus în fața tinerilor de 18 ani con
ferințe în legătură cu îndatoririle 
și drepturile cetățenilor R.P.R.. des
pre evenimentele din țară și de 
peste hotare. Apoi brigada artistică 
de agitație de la cooperativa .Spri
jinul minier" a prezentat pentru ti
neri iin bogat program artistic. S-au 
organizat, de asemenea. în cadrui 
joiicr jocuri distractive și seri d; 
dans. Tinerii de 18 ani au vizionat 
totodată, filmele „Bătălie în marș' 

„40 de ani de la crearea U.t.C." 
a.u învățat cîntecele revoluțio

nare „Să fi partidului oștean" ș 
„Sirena lui Roaită'.

Ir, prezent se fac pregătiri pen
tru festivitatea ce va avea loc în 
preajma zilei de 30 Decembrie în
chinată sărbătoririi majoratului, ha 
această festivitate vor fi invitați 
și tov. Cristea Aron și Feher Va-

sile, care vor vorbi despre viața 
și lupta tinerilor pe vremea regi
mului burghezo-moșieresc, iar for
mațiile cultural-artistice vor pre
zenta un bogat program artistic.

un concurs 
„Să cunoaș-

Jiului", al 
tînărul me-

Intîlniri emoționante
Cu tinerii urcănenl care împlinesc 

în acest an 18 ani s-au organizat 
pînă acum acțiuni interesante. Ti
nerii au participat la 
de orientare turistică 
tem frumusețile Văii 
cărui cîștigător a fost
canic Colț loan, au luat parte la 
un concurs în legătură cu hotăriri- 
!e Congresului al Ill-lea al P.M.R. 
De mult succes s-au bucurat în 
cadrul acestor acțiuni mai ales în- 
ttlnirile organizate cu tinerii de 18 
ani și tovarășii Mogoș Ioan, pre
ședintele sfatului popular și cu tov. 
Mardare Eftimie și Horai Carol.

In cadrul acestor intîlniri tov. 
Mogoș Ioan a vorbit tinerilor des
pre îndatoririle și drepturile cetă
țenilor 
condiții 
noastre.
mie a povestit tinerilor impresiile 
sale dintr-o excursie în U.R.S.S., iar

R.P.R., despre minunatele 
create tineretului în zilele 
Comunistul Mardare Efti-

ing. Horai Carol care a studiat în 
Uniunea Sovietică a vorbit despre 
munca 
vietic.

și viața eroicului tineret so-

Emisiuni speciale
inițiativa comitetului U.T.M. 
mina Aninoasa, emisiunile 
tineret ale stației de ampli- 

din localitate, care se trans-

s-au relevat condi- 
partidul nostru ti- 
In fața mtcrofonu- 
asemenea, cuvîntui 

muncitor zidar

Din 
de la 
pentru 
licăre
mit săptăminal, sînt închinate în ul
timul timp tinerilor care vor trece 
in curînd pragul majoratului.

In cadrul ultimei emisiuni de a- 
cest fel, de pildă, s-a transmis ma
terialul „Mulțumim din inimă par
tidului" in care 
țiile create de 
netei generații, 
lui au luat, de
tinerii Ionel loan, 
de la sectorul VII și Nagy Tiber iu. 
lăcătuș de la sectprul VIII, care au 
exprimat recunoștința lor fierbinte 
pentru condițiile ce li s-au creat 
pentru a învăța, pentru a deveni 
muncitori calificați, cu o bună pre
gătire profesională. Ei s-au anga
jat să muncească cu elan pentru 
a răsplăti grija ce li se poartă 
pentru a deveni cetățeni demni ai 
patriei noastre socialiste.
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TEHNICII MINIERE

CONSULTAȚIE

Economicitatea întrebuințării tuburilor 
cu diametre mari în aerajui parțial

Să folosim rațional mașinile și instalațiile miniere, 

să ridicăm randamentul lor!

Reglarea ventilatoarelor miniere
Deși în principiu specialiștii în 

aerajui minier sînt de acord că este 
mai bine de aerisit un loc de mun
că cu tuburi de aeraj cu diametre 
mari, nu totdeauna această părere 
este însoțită și de convingerea că 
metoda este totodată și mai eco
nomică. In cele ce urmează vreau 
să scot în evidență în ce măsură 
folosirea unor diametre de tuburi 
mai mari, aduce și însemnate eco
nomii la capitolul energie.

Pentru exemplificare vom lua ca
zul galeriei de coastă în curs de 
săpare la mina Dîlja, care este un 
caz tipic de lucrare de lungă du
rată aerisită în fund de sac. La 
frontul de lucru al galeriei Dîlja 
lucrează simulțan 10 oameni și 
transportul este deservit de o lo
comotivă Diesel. Conform N.T.S.- 
Ului, pentru fiecare om se prevede 
un debit de aer proaspăt de 4 
m.c./min. om și 100 m.c./min. loco
motivă Diesel. Deci debitul de 
aer necesar va fi:

Q nc. = 4X10+100 = 140 m.c./min.
Acest debit acoperă debitele 

reieșite ca necesare din calculul 
după consumul de exploziv. Pen
tru a vedea diferența de energie 
necesară aerisirii, am calculat nu
mărul de ventilatoare necesare în 
cazul montării unei conducte cu 
diametrul de 400 mm. și în cazul 
unei conducte cu diametrul de 500 
mm. Pentru ambele cazuri am ac
ceptat o coloană cu o etanșeitate 
foarte bună, lucru care de altfel 
caracterizează și conducta existen
tă în galeria de la mina Dîlja.

Lungimea finală a lucrării în 
fund de sac va fi de 2 000 m.

Apllcînd relațiile de calcul ne
cesare, a reieșit o depresiune de 
4600 mm. coloană de apă nece
sară în cazul tuburilor cu diame
trul de 400 mm. pentru ea în fron
tul de lucru să ajungă 140 m.c. 
aer/minut în final. Realizarea a- 
cestei depresiuni necesita monta
rea unui număr de 18 bucăți venti
latoare tip Prohodka-500 de fabri
cație sovietică, care sînt cele mai 
bune ventilatoare tubulare de la 
noi din țară. Cele 18 ventilatoare 
se vor monta eîte unul pe lună, 
deci timpul total de funcționare se 
va obține făcînd suma unei pro
gresii aritmetice cu 18 termeni și 
rația =■ 1.

Aceasta dă un tptal de 171 ven- 
tilatoare-lună de funcționare ceea 
ce reprezintă circa 1060 000 kWh 
sau 425 000 lei/2000 m. galerie.

Aplicînd un calcul similar pen
tru cazul montării coloanei cu dia
metrul de = 500 mm. rezultă că 
depresiunea totală necesară va fi 
de numai 2390 mm. col. de apă pen
tru realizarea căreia va necesita 
montarea a 9 buc. ventilatoare 
Prohodka — 500.

Consumul de energie in acest 
caz va fi de eca. 550 000 kWh. res
pectiv. 220 000 lei/2 000 m. galerie. 
Reiese o economie la capitolul e- 
nergie de 205 000 Iei — pentru în
treaga lucrare.

In ce privește prețul de cost al 
tuburilor, evident, tuburile cu dia
metru mai scăzut vor fi mai ief
tine.

Astfel, tuburile cu diametrul de 
500 mm. costă 130 lei/m. de gale
rie în timp ce cele de 400 mm. 
costă 88.50 lei/m. Ținînd cont de : 
faptul că normele de deviz prevăd ■ 
un consum specific de tuburi de I 
aeraj de 0,3 m./tn. galerie fîntrucît | 
tuburile se pot reîntrebuința după ■ 
demontare) vom obține următoa
rele cheltuieli la achiziția tuburilor: 
pentru tuburile cu diametrul de 
400 mm. — 88.5 X 2000 X 0,3 = 
53 000 lei,- pentru tuburile cu dia
metrul de 500 mm. — 130 X 2000 
X 0.3 = 78 000 let

Deci diferența de preț va fi de 
25 000 lei în favoarea tuburilor cu 
diametrul mic. Scăzînd acum aceas
tă valoare din economiile realiza
bile la energie se vor obține 180 000 
lei economii nete ta cazul folosirii 
tuburilor cu diametrul de 500 mm. 
și o aerisire optimă a locului de 
muncă conform N.T.S.

Trebuie trasă concluzia că pen
tru orice lucrare de lungă durată 
ta fund de sac trebuie prevăzută 
aerisirea numai cu tuburi avlnd dia
metrul de 500 mm. Dotarea locurilor 
de muncă cu tuburi de acest fel 
trebuie prevăzută însă în normele 
de deviz, pentru că altfel exploa
tările miniere slnt puse in situația 
de a nu putea justifica din punct 
de vedere contabil tuburile de ae
raj cu diametrul mai mare de cit 
cele prevăzute in deviz.

tag. VALEBID IUȘAN

Un ventilator și o rețea stabi
lesc un singur sistem. Starea de 
echilibru — deci funcționarea eco
nomică — a sistemului ventilator
— reț ?a este determinată de ega
litatea dintre debitul ventilatorului 
și debitul iu rețea, de egalitatea 
dintre presiunea ventilatorului și 
presiunea în rețea. Astfel, parame
trii principali a unei rețele de ae
raj dintr-o exploatare minieră sînt 
în echilibru atit timp cît rezistența 
lucrărilor miniere este constantă. 
De regulă insă rezistenta lucrărilor 
miniere la o mină în exploatare
— chiar la o extracție stabilă —- 
este în permanentă schimbare.

Variația parametrilor principali ai 
rețelei de aeraj se poate reduce 
la două cazuri fundamentale și se 
exprimă în funcție de orificiul e- 
chivalent al minei. Primul caz — 
aproape neintilnit in domeniul mi
nier — este acela cînd orificiul 
echivalent rămîne constant. A! doi
lea caz — existent în practica mi
nieră — este acela cînd orificiu! 
echivalent al rețelei de aeraj este 
ta permanentă mișcare. In acest 
caz atit debitul cît și depresiunea 
totală a minei cresc.

Pentru a asigura un regim nor
mal și economic de aeraj, în cazul 
variației parametrilor principali — 
debit și depresiune — trebuie efec
tuată reglarea ventilatoarelor.

Metodele de reglare pot fi îm
părțite în două grupe :

1. modificarea regimului de lu
cru a ventilatoarelor pe seama va
riației turației motorului sau pe 
seama variației turației ventilatoru
lui la turația constantă a motoru
lui ;

2. reglarea cu menținerea cons
tantă a turației ventilatorului.

Metodele de reglare din prima 
grupă, care se realizează prin 
schimbarea turației motorului sau 
numai prin variația turației venti
latorului — turația motorului fiind 
constantă — sînt verificate de prac
tică ca fiind suficient de econo
mice.

Din diversele metode de a schim
ba turația motorului ventilatoarelor 
miniere amintim următoarele: In 
primul rînd înlocuirea directă a 
electromotorului în funcție cu un 
alt motor, cu o turație mai mare 
precum și cu o putere mai mare. 
Electromotorul înlocuit, datorită ex

ploatării îndelungate (acolo unde 
este cazul) poate fi amortizat sau 
poate fi întrebuințat în alt loc. In 
al doilea rînd instalarea unor mo
toare electrice, speciale (reglabile) 
de curent continuu și alternativ.

Dintre metodele de schimbare a 
turației ventilatoarelor aplicate în 
practică, atunci cînd turația moto
rului rămîne constantă, amintim re- 
ductorii cu roți dințate care au 
pînă la 3—4 trepte, transmisii cu 
curele, cuplaje hidraulice. Cupla
jele hidraulice folosite Ij reglarea 
ventilatoarelor miniere au perspec
tive deosebit de largi deoarece per
mit o schimbare uniformă a turației 
ventilatorului.

Reglarea cu menținerea turației 
constante a ventilatorului se reali
zează prin două metode care au ma
re importanță practică și anume: 
prin schimbarea unghiului de fixare 
a paletelor rotorului — în cazul 
ventilatoarelor axiale — și prin 
schimbarea poziției (rotirea) palete
lor aparatului de dirijare sau con
ducere — în cazul ventilatoarelor 
centrifugale.

La minele de cărbuni din Valea 
Jiului reglarea turației ventilatoa
relor se face atunci cînd situația 
o cere, prin înlocuirea directă a 
electromotoarelor, prin redactorii 
cu roți dințate în mai multe trepte 
și transmiși cu curale.

O reglare economică a ventila
toarelor bazată pe un studiu te
meinic a condițiilor reale, duce la 
un aeraj corespunzător în subteran 
și la un consum minim de energie 
electrică.

387 inovații aplicate
In cursul acestui an la exploa

tările miniere, preparații și cele
lalte unități din cadrul C.C.V.J. s-a 
desfășurat o intensă muncă pen
tru promovarea progresului tehnic. 
Un accent deosebit s-a pus pe 
mișcarea de inovații. In cele 11 
luni trecute, la cabinetele tehnice de 
pe lingă unitățile combinatului au 
fost înregistrate 728 de inovații 
din care un număr de 387 inovații 
au fost aplicate în producție. Eco
nomiile postcalculate realizate prin 
aceste inovații se ridică la 2 684 000 
lei, iar cele antecalculate la 
2 185 000 de lei.

Din mineritul sovietic ■

Mine vechi 
de cinci mii 

de ani
O expediție a arheologilor din ]

Leningrad a descoperit în apro- < 
( pierea orașului Volkovîsk din Bie- * 
) lorusia primele mine de pe teri- < 
( toriul Uniunii Sovietice, datină
> epoca de piatră (exploatări ȘM ( 
f de vechi erau cunoscute numai în < 
y Belgia, Anglia și Polonia). w
/ Dupâ părerea experților, aceste ( 
( mine datează de 4 000— 5 000 de 1 
/ ani. Ele au fost săpate la o adin- < 
l cime de vreo 10 metri în vederea < 
j extragerii cremene!. Puțurile mine-

lor sînt drepte sau înclinate, in < 
funcție de caracterul zăcămintelor. » 
Minerii înaintau in direcția stra
tului, alegind concrețiunile de cre
mene și săpînd în drum galerii și 
mici încăoerl.

Uneltele de care se foloseau mi
nerii epocii de piatră au fost aduse 
la Leningrad Prezintă un deosebii 
interes sapele executate din coar
ne de cerb : vîrful lor ascuțit ser
vea drept porțiunea de lucru.

A

De la exploatările miniere din 
Valea Jiului cele mai bune rezul
tate au obținut inovatorii de la 
Petrila. Ei au înaintat anul acesta 
la cabinetul tehnia 89 propuneri de 
inovații din care 58 au fost apli
cate. Intre inovatorii de la mina 
Petrila care au realizat cele mai 
valoroase inovații în domeniul mi
neritului se numără inginerii -Sjfe 
moța Dumitru, Stoica Emil, tehrS 
cianul Tenczler Ștefan și alții.

A. BĂLȘAN 
corespondent

Metodele avansate de lucru, larg răspîndite!

Din nou sistem de armare metalled in suitori
Nu de mult, minerul șef de bri

gadă Enciu Nicolae, din sectorul 
II al minei Aninoasa, s-a prezen
tat la cabinetul tehnia cu o pre
țioasă propunere de inovație. Des
pre se este vorba ? Preocupat în
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deaproape de una din principalele 
sarcini ce revine exploatărilor mi
niere — reducerea consumului de 
material lemnos — el a studiat te
meinic, în condițiile locului de mun
că în care lucrează, posibilitatea 
înlocuirii acestui material.

Brigadierul Enciu Nicolae. spe

cializat in lucrările de pregătiri, a 
conceput un nou sistem de armare 
metalică in suitori. Acest sistem 
constă în înlocuirea completă a 
materialului lemnos cu armături 
de fier L Din acest tip de lami- 

riate se confecționează în atelierul 
minei «adre metalice care, îmbi
nate între ele, se așează în cimpuri 
de cîte 0,5 m. îmbinarea cadrelor 
metalice se face eu ajutorul șplin- 
turilor și a dinților cu care sînt 
prevăzute ta acest scop. Profilul de 
armare, precum și sistemul de îm

binare sînt reprezentate în schi
tele de mai jos.

Metoda de lucru în suitor eu fo
losirea noului sistem de armare se 
prezintă astfel : se bat găuri de 
1—1,10 m„ se pușcă și se evacuea
ză sterilul. Apoi se așează primul 
cadru metalic. In primul rînd se 
pune grantul de la vatră după a- 
ceia cel de la tavan și se fixează 
cel de la mijloc, iar pe urmă cele 
două sadre metalice laterale. La a 
doua armătură se pune cadrul me- 
talie jos la vatră apoi celelalte și 
Imediat se bandajează această por
țiune. Apoi operația de fixare a 
armăturilor se repetă și merge în 
același timp «u bandaj area pere
ților în porțiunea armată. In con
tinuare fazele de lucru se succed 
în același mod. Sistemul prezintă 
și alte avantaje: se lucrează ușor, 
iar armăturile, care sînt confecțio
nate la suprafață, se pot transpor
ta fără nici o greutate în subteran.

In prezent, brigada lui Enciu Ni
colae experimentează cu succes a- 
cest sistem de armare în suitorul 
nr. 2 din stratul 5 est. Profilul de 
săpare al suitorului este de 2,80 
m. p., adică mai mic cu 0.84 m. p. 
față de vechiul sistem. Viteza de 
avansare in suitor, față de vechea 
metodă de săpare eu susținere în

lemn, nu scade eu nimic. Compor
tarea armăturilor s-a dovedit a fi 
foarte bună. Prin folosirea aces
tor armături se realizează o eco
nomie de material lemnos de cca. 
140 m.c. la 100 m. suitor săpat. Un 
alt avantaj al armăturilor respecti
ve este că ele se pot refolosi chiar 
după o perioadă lungă de între
buințare. După experimentare, așa 
cum este prevăzut și în planul de 
măsuri tehnico-organizatoriae pen
tru anul 1963, noua metodă de 
susținere în suitori va fi extinsă 
la mina Aninoasa, fapt care va 
contribui în mare măsură la re

• • * • •
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ducerea consumului specific de 
lemn.

Avînd în vedere avantajele pe 
care le prezintă acest sis.tem de 
armare metalică este recomandabil 
ca la toate exploatările miniere 
din Valea Jiului, comisiile ingine
rilor și tehnicienilor să studieze 
temeinic posibilitățile de extindere 
a lui, să depună eforturi pentru a 
se introduce pe scară tot mai lar
gă armarea metalică în suitori în 
scopul reducerii tot mai mult a 
consumului de lemn și la aceste lu
crări miniere. t

ȘT. EKART



In scopul îmbinării teoriei cu practica pentru studenții Institutului de mine din Petroșani se orga
nizează lecții de lucrări practice și de demonstrații practice. Iată grupa nr. 1112 a anului III ascultind ex
punerea tov. ing. asistent Andrei I., despre tehnologia materialelor, lecție după care studenții urmează să 
facă oră de practică în secția tratament termic din cadrul U.R.U.M.P.
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Frecvență bună, discuții vii 
la cercul de invățămînt

Dezbaterea
cifrelor de plan pe 496S

Volumul de construcții 
social-cnlturale poate fi realizat!

1 Cursul serai condus de propa
gandistul Ochiș Petru în care sînt 
Încadrați membri și candidați de 
partid, precum și tovarăși din ac
tivul fără de partid din depozitul 
de material lemnos al minei Pe- 
trila, desfășoară o activitate rod
nică. Cursanții apreciază mult fap
tul că propagandistul, care vine 
totdeauna bine pregătit la ședințele 
de invătămînt, îi îndrumă asupra 
căror probleme să-și îndrepte a- 
tenția în cadrul studiului indivi
dual, li atrage la discutarea pro
blemelor. Discuțiile rodnice, faptul 
că în fiecare ședință a cercului își 
îmbogățesc cunoștințele. îi deter
mină pe cursanți să participe cu 
regularitate la invătămînt. La ulti
ma ședință de invătămînt, de e- 
templu, frecvența a iost de 98 la 
sută. In această ședință s-au pur
tat discuții pe marginea lecției 

„Prețul de cost al producției indus
triale și căile reducerii lui". Toți 
cursanții au venit cu notițe, dovadă 
că studiază cu atenție materialul 
bibliografic.

După ce au arătat principalele 
învățăminte desprinse din cadrul 
studiului, tovarășii Pitini Anton, 
Bugea PaveL Tănăsele Victor, Dar- 
cea Ștefan au arătat modul cum 
trebuie aplicate aceste Învățăminte 
pentru obținerea de economii in 
cadrul sectorului. S-a subliniat, de 
exemplu, necesitatea expedierii 
lemnului de dimensiuni potrivite 
în subteran spre a se Înlătura pier
derile. precum și întărirea grijii 
pentru scurtarea timpului de des
cărcare a vagoanelor spre a se e- 
vita penalizările pentru locații.

IO AN CIUR 
corespondent

Din scrisorile corespondenților J 
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de la preparația Pe tril a

Pentru mărirea 
numărului 

abonamentelor ia presa 
Pină nu de mult la praparația 

Fetrila au existat puține abona
mente ia presă, și aceasta din cauză 
că au existat lipsuri in manca de 
difuzare. Sub îndrumarea comitet :- 

I lui de partid, recent s-au luat mă- : 
i suri pentru organizarea unui colec- 
I tiv de difuzori voluntari care des- i 

fășoară o activitate rodnică. Se 
I duce o muncă susținută pentru ca | 
1 fiecare salariat să fie abonat la zia- I 
; re și reviste pe 1963. Drept rezul- 
! tat. pentru primul trimestru din I 
■ noul an s-au făcut peste 600 I 

abonamente la ziare și reviste din- 
1 tre care 113 la ziarul „Steagul roșu'.

IOAN S1MANDI

Un post de control U.T.M. 
care tace

(Urmare din pag. l-a)

scopul îndeplinirii întocmai a pla
nurilor de dare în folosință a noi
lor construcții.

Planurile de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice alcătuite în acest scop 
prevăd împărțirea șantierelor în 
loturi distincte și repartizarea 
tehnicienilor după nevoile produc
ției, începerea din timp a lucrări
lor prevăzute pentru care există 
documentație, înființarea de cursuri 
de calificare și ridicare a calificării 
pentru muncitori, îmbunătățirea a-

Prilej de noi angajamente
După ce în fața muncitorilor din 

secția combustibil a termocentra
lei Paroșeni a fost prezentat refe
ratul privind modul cum s-a achi
tat colectivul secției de sarcinile 
avute pe acest an, cei prezenți au 
ascultat cu legitim interes obiec
tivele ee le vor sta în față în nou! 
an de muncă și planul de măsuri 
tehnico-organizatorice menite să a- 
sigure Îndeplinirea cu succes a a- 
cestor obiective. Importanța ce o 
acordă muncitorii secției cifrelor 
de plan pe anul 1963 a fost con
cretizată prin numărul mare a ce
lor ce au luat cuvîntul la discuții, 
făcind propuneri de îmbunătățire a 
procesului de producție, lulndu-și 
angajamente mobilizatoare.

— împreună cu muncitorii din 
tura pe care o conduc — a spus 
șeful de tură Borhidan Gheorghe 
— ne angajăm să evităm orice de
ranjament, să asigurăm la timp va
goane goale pentru furnizor, să res
pectăm Întocmai normele de teh
nică a securității.

— Eu sînt de părere că în pla
nul de măsuri să fie inclusă con- 

provizionării cu materiale, crearea 
unor mai bune condiții de cazare 
pentru constructori etc. Aplicîndu-se 
în viață acest plan se va asigura 
realizarea în 1963 a planului de 
predări pe șantierele noastre de 
construcții.

Muncitorii și tehnicienii construc
tori din Valea Jiului și-au mani
festat hotărîrea ca în noul an sa 
muncească mai bine, incit să rea
lizeze planul anual de lucrări cu 
15 zile mai devreme, dînd în fo
losința minerilor toate apartamen
tele și obiectivele planificate I 

unui dispozitiv automat de descăr
care a vagoanelor, să fie automa
tizate operațiunile de manipulare a 
greiferelor, să se monteze un tro
liu de manipulare a vagoanelor în 
dreptul buncărului...

Astfel de adunări, în care s-au 
discutat cifrele de plan pe noul 
an de muncă, au avut loc și în 
celelalte secții ale termocentralei. 
Tovarășii Pătrașcu Romeo, Prunda- 
ru Vasile, Munteanu Vasile și alți 
muncitori din secția cazane s-au 
angajat să mențină la cazane pa
rametri optimi, să păstreze cu grijă 
utilajul, să participe la mișcarea 
de inovații, să respecte normele de 
tehnica securității și au făcut pro
puneri privind extinderea mecani
zării la pîlniile de zgură și la mori, 
etanșarea mai bună a sistemului 
de ungere a instalațiilor pentru e- 
vitarea pierderilor de ulei, semna
lizarea înfundării cicloanelor și al
tele.

Mobilizatoare au fost și angaja
mentele luate de muncitorii Dia- 
conu Ilie, Bratu Mihalache și Ni- 
colescu Constantin din secția re-

La stafia de radioficare, 
emisiuni interesante, de cahtate

Zilele trecute, colectivul stației 
de radioficare din Petroșani a or
ganizat o ședință cu colaboratorii 
și corespondenții voluntari, în ca
drul căreia s-au analizat posibilită
țile de îmbunătățire a emisiunilor 
locale. In fața celor prezenți, to
varășa Negruț Maria, responsabila 
colectivului de redacție din cadru) 
statiei a prezentat un referat din 
care s-a desprins că emisiunile lo
cale au fost axate pe principalele 
preocupări ale oamenilor muncii 
din oraș. Prin emisiunile locale au 
fost popularizate viu realizările co
lectivelor întreprinderilor și șantie
relor în îndeplinirea angajamente
lor luate în întrecerea socialistă, ac
tivitatea culturală etc. Emisiunile 
stației au fost mult înviorate prin in
troducerea rubricii „Muncitori, tehni
cieni și ingineri la microfon". în 
cadrul căreia au fost difuzate, între 
altele, următoarele materiale: „Ri
dicarea calificării muncitorilor, fac
tor important în îndeplinirea sar-
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Instruirea
noilor comitete U.T.M.

De curind, la Petrila a început 
instruirea comitetelor și birourilor 
U.T.M. noi alese.

Programul de instruire cuprinde 
diferite teme în legătură cu pre
vederile Statutului U.T.M., Rezolu
ția Congresului al Ill-lea al U.T.M., 
instrucțiunile C.C. al U.T.M. cu 
privire la criteriile de primire de 
noi membri în U.T.M., încasarea 
cotizațiilor, precizările C.C. al 
U.T.M. cu privire la eliberarea re
comandărilor pentru utemiștii care 
solicită primirea în rîndurile can- 
didațiior de partid.

In cadrul ședințelor de instruire 
au fost expuse referate privind di
ferite laturi ale muncii de organi
zație. In aceste referate unii secre
tari de U.T.M. mai vechi, ca de 
exemplu tov. Pădurarii Stere din 
jectorul I și Bodenlos loan din sec
torul IV al minei Petrila au arătat 
metodele folosite de ei în rezol
varea diferitelor sarcini de organi
zație.

MARIANA PUȘCAREU 
corespondentă 

cinilor de plan", „Introducerea teh
nicii noi în sprijinul creșterii pro
ductivității muncii", „Rolul maiștri 
lor și tehnicienilor în producție" 
etc.

Participants la discuții, medicul 
Ponova Teodor, actrița Maria Ior- 
dache Dumitrescu, constructorul 
Prodan Augustin, studentul Ioniță 
loan și alții au venit cu propuneri 
valoroase privind lărgirea tematicii 
emisiunilor locale ale statiei de 
radioficare.

B. ROMOLUS 
corespondent

Sarcina de partid — mijloc 
a comuniștilor/

Sarcinile mari și multiple ce re
vin organizațiilor de partid în con
ducerea activității economice a uni
tăților în care-și desfășoară acti
vitatea sînt îndeplinite cu succes 
numai atunci clnd la rezolvarea lor 
sînt atrași toți membrii și candi- 
datii de partid.

Un mijloc prețios de activizare 
a comuniștilor, de educare partini
că a fiecărui membru și candidat 
de partid, îl constituie sarcina de 
partid. Biroul organizației de bază 
din sectorul IV A al minei Lupeni 
folosește judicios acest mijloc — 
sarcina de partid — în activizarea 
comuniștilor. După adunarea gene
rală de dare de seamă și alegeri, 
biroul organizației de bază s-a în
grijit ca toți cei 39 membri și 12 
candidați de partid — cîți numără 
organizația de bază — să aibă 
sarcini concrete.

La repartizarea sarcinilor de par
tid, biroul are în vedere pregătirea 
politică și profesională a membri
lor și candidaților de partid, expe
riența lor în muncă. Iată cîteva 
exemple. In abatajul cameră unde 
lucrează brigada condusă de tov. 
Rusu Vasiîe s-au introdus nu de 
mult transportoare blindate. La în
ceput, în abataj s-au ivit unele 
greutăți în folosirea noului utilaj. 
Constatînd acest lucru, biroul orga
nizației de bază a hotărît să în
credințeze comunistului Gabor

Nu de mult a avut loc confe
rința U.T.M. la preparația Petrila 
pentru alegerea noului comitet 
U.T.M., în cadrul căreia s-a subli
niat necesitatea îmbunătățirii acti
vității posturilor U.T.M. de control, 
spre a-și îndeplini rolul de mobi
lizator al tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor ce le stau în fată.

De atunci s-au scurs cîteva săp- 
tămîni și la gazeta postului U.T.M. 
de control al organizației U.T.M. 
din cadrul grupului C.T.C., nu exis
tă nici un articol.

Se pune întrebarea : în această 
organizație U.T.M. nu se petrece 
nimic ? Ce așteaptă biroul organi
zației U.T.M. și, mai ales, colecti
vul de redacție al postului utemist ?

C. BADUȚA

Gheorghe, maistru mecanic, sarcina 
de a ajuta minerii din abataj în 
folosirea judicioasă a utilajului șl 
în îngrijirea lui pentru a funcționa 
fără întreruperi. Ajutorul maistrului 
a dat roade. In urma remedierii de
ficiențelor, brigada lui Rusu Vasile 
a ajuns la o productivitate de 6 
tone cărbune pe post, față de 3,5—4 
tone cît realiza înainte.

Biroul urmărește îndeaproape ac
tivitatea comuniștilor. El revine în 
acele cazuri cînd se constată că u- 
nele sarcini repartizate membrilor 
și candidaților de partid nu au fost 
stabilite judicios. De pildă, mem
brului de partid Boldor Cornel i s-a 
încredințat conducerea unui cerc de 
studiere a Statutului PM.R. După 
un timp s-a constatat că propa
gandistul nu reușea să-și îndepli
nească corespunzător sarcina încre
dințată din cauză că nu era sufi
cient de pregătit pentru această 
muncă. Biroul a revenit asupra ho- 
tărîrii sale și a repartizat tov, Bol
dor Cornel o altă sarcină, corespun
zătoare cu pregătirea sa, și anume, 
de a răspunde de partea electrică 
a sectorului în activitatea căreia se 
constataseră mai multe neajunsuri. 
Avînd pregătire profesională co
respunzătoare, tov. Boldor Cornel 
își îndeplinește în bune condițiuni 
această sarcină. In ultimul timp nu 
mai vin reclamata din partea brl- 

struirea de către colectivul nostru 
de inovatori a unui dispozitiv care 
să evite înfundarea concasorului, 
precum și un dispozitiv de cură
țire a vagoanelor, pentru a nu a- 
vea pierderi de cărbune — a pro
pus muncitorul Duțescu loan, du
pă ce s-a angajat ea împreună cu 
brigada din care face parte să pres
teze 340 ore de muncă patriotică.

...Și astfel, la rîndul lor, vorbi
torii, printre care tov. Nagy Ște
fan, Berindea Lucian și alții, s-au 
angajat să dea lucrări de bună ca
litate, să folosească- din plin cele 
8 ore de muncă. S-a propus să se 
studieze posibilitatea construirii 

de activizare

găzilor de mineri privind activita
tea părții electrice.

Biroul s-a preocupat totodată de 
înlăturarea unui alt neajuns in 
legătură cu repartizarea sarcinilor 
de partid. Intr-un timp unii tova
răși aveau prea multe sarcini, iar 
alții nu. Tov. Zeleneac Gheorghe, de 
pildă, care e președintele comite
tului de secție sindicală, era și pro
pagandist la o formă de învățămînt. 
Desigur nu a reușit să-și îndepli
nească toate aceste sarcini. Nu de 
mult, luîndu-i-se sarcina de propa
gandist, tov. Zeleneac își îndepli
nește în mai bune condițiuni sarci
nile ce-i revin în cadrul organiza
ției de sindicat. La fel s-a proce
dat și cu tov. Pop Vasile care avînd 
în prezent doar o singură sarcină, 
anume responsabil cu munca cultu
rală în comitetul de secție, și-o în
deplinește în bune condițiuni.

Asigurînd ca membrii și candi- 
dații de partid să aibă repartizate 
sarcini precise, în strînsă legătură 
cu activitatea lor în procesul de 
producție, biroul organizației de 
bază a reușit să atragă majoritatea 
comuniștilor la o muncă , susținută 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
stau în fată. Demn de relevat pen
tru conștiinciozitatea cu care se 
străduiesc să-și îndeplinească sar
cinile de partid sînt tov. Brand 
Bernat, Cătălina Vasile, Costea Va
sile și alții. 

parații, Dragomlr Gheorghe, Bolo- 
ga Doroftei și Cruceru Gheorghe 
din secția turbine, Caleap loan și 
Beldeanu Emil din secția electrică, 
precum și de tovarășii Cocolea 
Matei, Ionițescu Gelu și Ciobor 
Andrei din secția reparații con
strucții. ’

Adunările pentru discutarea «i- 
frelor de plan, tinute în secțiile 
termocentralei din Paroșeni, au 
constituit un prilej de analiză te
meinică a modului în care trebuie 
muncit pentru îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor economice ce vor 
sta în fața acestui colectiv în noul 
an de muncă.

Biroul organizației de bază a acu
mulat experiență nu numai în re
partizarea de sarcini ci și în urmă
rirea felului cum sînt ele îndepli
nite. Pentru aceasta biroul solicită 
membrilor și candidaților de partid 
să prezinte periodic informări în 
adunările de partid asupra felului 
cum își îndeplinesc sarcinile. Ase
menea informări au făcut, spre 
exemplu, tov. Brilla Iosif, Mardare 
Mihai, Meiicioiu Gheorghe și alții. 
Membrii biroului discută totodată 
cu membru șl candidați! de partid 
și între adunări generale asupra 
felului cum își îndeplinesc sarci
nile. Tov. Voican Gheorghe, de 
pildă, a fost ajutat de către tov. 
Diana Chițu, secretarul organizației 
de beză, să țină cu regularitate in
formări politice cu ortacii lui diu 
abataj asupra evenimentelor din 
țară și de peste hotare.

Totuși, în organizația de bază 
mai există unii membrii și candi
dați care nu-și îndeplinesc cum se 
cuvine sarcinile ce li se încredin
țează. Așa sînt tov. Cazacu losif. 
Leczfalvi Mihai, Labo Petru și al
ții. Aceasta dovedește că membrii 
biroului n-au reușit să exercite con
trolul asupra tuturor membrilor și 
candidaților, să-i ajute pe toti în 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin. 
Este un neajuns a cărui remedie
re va da biroului organizației de 
bază posibilitatea de a antrena pe 
toți membrii și candidații de partid 
la rezolvarea multiplelor sarcini ce 
revin colectivului sectorului.

L DUBEK
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Lucrările Adunării Generale a O.N.U
Un succes al medicinii sovietice

la

In întimpinare 
celui de-al Vl-lea 

Congres al P. S. U
BERLIN 18 (Agerpres).
Pregătindu-se să intimpine 

cinste Congresul al Vl-lea 
P-S.U.G., care se va deschide 
mijlocul lunii ianuarie 1963, oanre 
nii muncii din R.D. Germană obțin 
noi succese în muncă. Colectivele 
întreprinderilor pentru prelucrarea 
potasiu lui din Rossleben, Sonders
hausen și Berneburg au îndeplinit, 
filele acestea planul anual. Intre- 

a 
chimice au dat tării, pes- 
26.000 tone de potasiu

prinderile din această ramură 
industriei 
te plan 
pur.

—=©=—

Ședința îomiietului permanent 
al Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină 
PEKIN 18 (Agerpres).
La Pekin a avut loc ședința Co

mitatului permanent al Adunării 
reprezentanților populari din 
treaga Chină.

In cadrul ședinței s-a hotărît 
se convoace în trimestrul II al
nului 1963 cea de-a patra sesiune 
a Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină, iar mai 
tîrziu, în cel de-al doilea 
al anului viitor, să se 
alegeri în întreaga Chină.

Ședința a ascultat raportul pre
zentat de Qiu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze.

în-

să
a-

semestru 
efectueze

Promulgarea noii constituții 
din Monaco

PARIS
La 17

Monaco 
constituție, 
cea adoptată în anul 1911.

Noua constituție prevede pentiu 
cetățeni unele drepturi, printre 
care dreptul la grevă. Tuturor fe
meilor din Monaco 
drept de vot. Este 
deapsa cu moartea.

De acum înainte
i se poate aduce nici o modificare 
fără consimțămîntul Adunării Na
ționale a tării.

18 (Agerpres).
decembrie, în principatul 

a fost promulgată o nouă 
care o înlocuiește pe

li se acordă 
desființată pe-

constituției nu

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In ședința din după-amiaza zi
lei de 17 decembrie Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adoptat o re
zoluție 
special al

la raportul Comitetului 
celor 17 în legătură cu 

aplicarea declarației cu privire la 
acordarea 
popoarelor 
iedul de

independenței țărilor si 
coloniale. Pentru pro- 

rezoluție propus de 34

•ie țări afro-asiatice au votat 101 
delegații. S-au abținut de la vot 
natru delegații, — Franța, Repu
blica Sud-Africană, Spania și An
glia. Portugalia nu a participat 
vot, 4 delegații au lipsit.

Adunarea Generală a cerut 
tegoric ca puterile coloniale 
întreprindă neîntîrziat acțiuni 
vederea acordării independenței 
rilor și popoarelor coloniale.

ca
să 
în 
tă-

o
Greva minerilor din Peru

mineri și un polițist, iar cîteva 
persoane au fost rănite.

Potrivit agenției Prensa Latina, 
orașul Oroya — mare centru de 
«xploatare și prelucrare a plum 
bului, zincului și argintului — se 
urlă de fapt în mîinile greviști
lor. Guvernul peruvian trimite Ia 
Oroya importante forțe de poli
tie și subunități militare.

©----------------

SITUAȚIA DIN SENEGAL

HAVANA 18 (Agerpres). 
TASS transmite i

13000 de mineri de Ia societa 
tea americană „Cerro de Pasco 
Copper" din orașul 
«u declarat luni o 
majorarea salariilor.

Poliția a deschis 
va greviștilor și a 
lacrimogene. Au 1

Oroya (Peru) 
grevă cerînd

focul împotri- 
folosit bombe 

fost uciși doi

DAKAR 18 (Agerpres)
Agențiile occidentale de presă 

transmit că situația din Senegal 
s-a clarificat într-o oarecare mă
sură. Agenția France Presse arată 
că după ee jandarmeria și poliția 
au trecut de partea președintelui 
Senghor, Adunarea Națională 
întrunit marți dimineața într-o 
dință extraordinară la care

s-a 
șe- 
au

©

luat parte 51 din cei 80 de depu- 
tați. Adunarea a demis pe primul 
ministru Mamadou Dia, ridicîndu-1 
totodată imunitatea parlamentară. 
A fost de 
constituția 
prezidențial.

Leopold
prerogativele președintelui 
primului ministru.

asemenea modificată 
și instituit un regim

Senghor și-a asumat
și ale

Darul guvernului sovietic transmis Laosului
VIENTIANE 18 (Agerpres). - 

TASS transmite:
Ambasadorul Uniunii Sovietice în 

Laos. S. A. Afanasiev, a transmis 
guvernului Laosului nouă avioane 
și elicoptere de transport — dar 
al guvernului sovietic.

In numele guvernului Laosului,

avioanele sovietice au fost primite 
de ministrul afacerilor externe al 
Laosului, Quinim Folsena, 
adresat mulțumiri cordiale 
nului sovietic din partea 
nului și poporului Laosului, 
acest

care a 
guver- 
guver- 
pentru

dar.

©

Declarația lui Manolis Glezos
ATENA 18 (Agerpres).
Manolis Glezos, eroul național 

al Greciei, a făcut următoarea de
clarație ziarului „Avghi".

„Consider de datoria mea să 
exprim recunoștința cea mai cor
dială și să adresez cel mai căldu-

Speculă cu medicamente în Anglia
LONDRA 18 (Agerpres).
Sub titlul „Pilule minune, profi

tori minuna" ziarul „Daily Herald" 
a început o anchetă cu privire la 
procedeele folosite de marele fir
me producătoare de medicamente 
din Anglia prin care ele reușesc 
să obțină beneficii uriașe de pe 
urma suferințelor populației engle
ze.

„Industria care produce pilulele 
pe care le prescrie doctorul dv. — 
scrie ziarul menționat — merită a 
fi aspru criticată. Ea este acuzată 
că fixează prețuri exagerate, că 
forțează vînzările, că aruncă pe 
piață prea multe preparate cu e- 
fecte iluzorii, preparate insuficient 
verificate și care nu au 
efect".

Cu trei ani în urmă, un 
de experți care a cercetat 
ma costului medicamentelor 
Ia concluzia că

urma 
punct 
supe- 
piață 

bene-
cercetări

ros salut tuturor oamenilor poli
tici și fruntași ai vieții publice din 
Greda, tuturor democraților greci, 
poporului grec, oamenilor simpli 
și personalităților din întreaga lu
me, tuturor celor ce luptă pentru 
democrație și dreptate, pentru sal
varea și ^eliberarea tuturor luptă
torilor din mișcarea de rezistență, 

îmi exprim speranța că această 
mișcare de solidaritate va fi conti
nuată în vederea eliberării cit mai 
grabnice a celor deținuți politici 
care se află de 18—19 ani în în
chisori și în deportare pentru fap
tul că iubesc cu ardoare poporul 
și Greda".

nici un

comitet 
proble- 
a ajuns 

„unele firme rea-

lizează mari profituri de pe 
unor noi preparate care din 
de vedere terapeutic nu sînt 
rioare acelora aflate deja pe 
și aceste firme nu folosesc 
ficiile realizate pentru 
importante".

Cu toate acestea firmelor pro
ducătoare de medicamente li s-a 
admis ca în primii trei ani de la 
apariția unor medicamente „cu a- 
devărat noi" să fixeze prețul aces
tora la libera lor alegere, pentru 
a acoperi cheltuielile de experi
mentare.

Specula cu medicamente în An
glia este accentuată, după cum re
zultă din cele relatate de ziarul 
„Daily Herald" de faptul că pe 
piața engleză activează un număr 
de 8 mari firme americane de me
dicamente care realizează profituri 
de aproape 35 la sută, după plata 
impozitelor.

©

Alegerile din Rhodesia de sud
SALISBURY 18 (Agerpres).
Victoria partidului Frontul Rho

desiei în alegerile pentru Adunarea 
Legislativă din Rhodesia de sud, 
în care acest partid deține acum 
majoritatea locurilor, reprezintă, 
potrivit părerii observatorilor, un 
pas înainte spre instaurarea poli
ticii de „apartheid" după modelul 
din Republica Sud-Africană. Expli
cația acestei victorii rezidă în fap
tul că, potrivit rinduielilor colo-

nialiste din întreaga Federație Rho
desia și Nyassaland. din care face 
parte și Rhodesia de sud, dreptul 
Ia vot revine aproape în exclusivi
tate populației albe. Tocmai din 
rîndurile minorității de 300 000 de 
albi, din cei 3 milioane de locuitori 
ai Rhodesiei de sud, și-a cucerit 
Frontul Rhodesiei, condus de Wins
ton Field, mare proprietar de plan
tații, întîietatea în Adunarea Legis
lativă.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Cunoscutul pilot de încerca
re sovietic Gheorghi Mosolov, 
Erou al Uniunii Sovietice, care 
a suferit un grav accident în 
septembrie a.c. a început să se 
însănătoșească

In timpul încercării unui nou 
tip de avion, Mosolov a simțit 
o zdruncinătură bruscă. O du
rere puternică l-a făcut să-și 
piardă cunoștința. Toate încer
cările pilotului de a readuce a- 
vionul în poziția normală, după 
ce și-a recăpătat cunoștința, au 
lost 
zile 
luat 
să

catapultare Mosolov a căzut în- 
tr-o pădure. Cînd a fost adus la 
un spital din Moscova, medicii 
au stabilit că el avea fractura 
deschisă a coapsei stingi, frac
tura închisă a gambei drepte șt 
a umărului stîng, precum și un 
grav traumatism cerebral.

Eforturile celor mai bune for
je medicale sovietice au făcut 
ca în starea pilotului să se pro
ducă o cotitură: Mosolov a înce
put să se simtă mai bine.

Cînd medicii au permis 
Mosolov să fie vizitat, unu! 
tre primii vizitatori ai săi a
cosmonautul Iuri Gagarin. Apoi 
au venit să-l viziteze la spital 
cosmonautul Gherman Titov și 
alții.

zadarnice, întrucît comen- 
nu funcționau. Mașina a 
foc. In orice moment putea 
se producă explozia. Prin

Majorarea chiriilor 
în Franfa

PARIS 18 (Agerpres).
Ziarul „l'Humanită" relatează 

că zilele trecute a avut loc la Pa
ris o ședință a Consiliului munici
pal al orașului la care s-au discu
tat problemele legate de alocările 
bugetare pe anul 1963.

Reproducînd o serie de cifre pe 
care le consideră 
semnificative", 
tă că „cheltuielile pentru 
nerea poliției, pe care le 
porta parizienii, vor crește 
miliarde de franci vechi, 
ce pentru locatarii așa-ziselor lo
cuințe ieftine chiriile vor fi sporite

„deosebit de 
„l'Humanite" ara- 

întreti-
vor su- 
cu două 
în timp

Iui 
din- 
fost

cn 7 la sută începînd din ianuarie 
1963".

Aceasta va fi cea de-a patra 
majorare a chiriilor în decurs de 
irei ani, pe care categoria respec- 

Să O 
scrie 
pro-

tivă de locatari va trebui 
suporte. Cele patru majorări, 
„l'Humanită'’, însumează un 
rent global de 35 la sută.

Sporesc preturile în Italia
ROMA 18 (Agerpres).
La 17 decembrie în Italia a fost 

dat publicității un decret cu pri
vire la noua sporire a prețuriloi 
la produsele din tutun. Decretul* 
va intra în vigoare imediat.

©

Efectul politicii rasiale 
a guvernului Republicii Sud-Africane

NEW YORK 18 (Agerpres).
Intr-o corespondență din Cape

town ziarul „New York Herald 
Tribune" arată că intelectualii de 
limbă engleză din Uniunea Sud- 
Africană părăsesc această țară din 
cauza politicii rasiste a guvernului.

„In fiecare an Africa de Sud 
pierde unii din oamenii ei cei mal 
capabili — scrie ziarul. Profesori 
universitari, medici, ingineri, arhi- 
tecți, avocați... își fac bagajele șl 
pleacă.

S-a evaluat
(populație:
13 000 000 de
1965 cu 2 000
și 1 600 ingineri
are nevoie.

Lipsa de învățători și profesori 
universitari s-a agravat continuu în 
ultimii ani. In prezent efectul se 
resimte în 
învățători, 
au nivelul

rîndul promoției de noi 
dintre care mulți nu 
profesional necesar".

r

t

sud 
albi, 

în

că Africa de
3 000 000 de 
negri) va avea 
medici, 200 arhitect!

mai puțin decît

Succes al trupelor 
yemenite

CAIRO 18 (Agerpres).
In cursul zilei de luni, trupele 

unite ale R.A.U. și Yemenului au 
respins o nouă încercare a solda- 
ților saudiți, iordanieni și izraelieni 
de a pătrunde pe teritoriul 
menului ,

Ye-

în-
se-
noi

HANOI. — Cu prilejul celei de-a 
doua aniversări a f constituirii Fron
tului național de eliberare din Viet
namul de sud. Comitetul Central 
al Frontului a adresat un apel tu
turor popoarelor care luptă pen
tru independență, pace și demo
crație să sprijine lupta poporului 
sud-vietnamez pentru independen
ță. Comitetul Centrai îndeamnă 
poporul american să condamne ho
tărî! războiul nedeclarat declan
șat de guvernul S.U.A. în Vietna
mul de 
și frații 
de sud

NEW
de învățămînt numărul elevilor 
New York care studiază limba 
să a crescut cu 41 la sută 
comparație cu anul trecut. In pre
zent limba rusă este predată în 
patru școli newyorkeze.

sud, și să împiedice ca fiii 
lor să moară in 'Vietnamul

YORK. — In actualul an 
din 
ru
in

CANBERRA. — Potrivit datelor 
oficiale, la sfîrșitul lunii noiembrie 
în Australia numărul șomerilor s-o 
ridicat la 81 000. Ministrul muncii, 
MacMahon, a declarat că numărul
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șomerilor a sporit datorită faptu
lui că absolvenții școlilor nu au 
putut fi angajați.

CAIRO. — David Mabunda, se
cretarul general al Frontului de e- 
liberare al Mozambicului, a decla
rat la 15 decembrie la o conferin
ță de presă din Cairo, că răbda
rea poporului din Mozambic a a- 
juns la limită, și dacă Portugalia 
nu-i va acorda imediat indepen
dența în următoarele luni va iz
bucni o luptă cu arma în mînă ca 
și în Angola.

BUENOS AIRES. — Timp de trei 
zile, feroviarii argentinieni vor de 
clara grevă o jumătate de oră in 
fiecare schimb Greva a fost de 
clarată de sindicatul feroviarilor 
care numără în rînduriie sale pes
te 280 000 de membri, în semn dc 
protest împotriva reținerii de către 
autorități a salariilor pe ultima lu
nă.

LEOPOLDVILLE. — Misiunea for
țelor O.N.U. în Congo a dat publi
cității o declarație în care se a- 
rată că „operațiunile pe care avia-

ția katangheză continuă să le 
treprindă, constituie un pericol 
rios întrucit ele pot duce la 
incidente militare în Katanga '. In
declarație se arată, de asemsnea, 
că „toți cei care vor să prevină 
vărsarea de sînge în Katanga, tre
buie să-i sfătuiască pe katanghezi 
să înceteze acțiunile provocatoare 
ale forțelor lor”.

LONDRA. — Toți cei 1 400 ae 
muncitori de la șantierul naval al 
societății „Simons-Lobnitz" din 
Renfrew (Scoția) au declarat gre
vă la 17 decembrie in semn de 
protest împotriva hotărîrii adminis
trației de a închide această între
prindere.

AMMAN. — Federația sindicate
lor din Iordania a trimis un me
saj lui Charles Johnston, guverna
torul englez al Adenului, în care 
protestează împotriva sentințelor 
aspre date de tribunalul din Aden 
împotriva liderilor sindicali din a- 
ceastă colonie engleză, care pre
văd condamnarea lor la multi ani 
de temniță. Agenția Reuter anunțj^ 
eă mesaje asemănătoare au fost 
trimise secretarului general al 
O.N.U., U Thant, precum și Or
ganizației Internaționale a Muncii.
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