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s. Cu planul trimestrial depășit

U. R. U. M. P
Colectivul de muncitori, tehni

cieni șî ingineri de Ia U.R.U.M.P., 
a îndeplinit pianul de producție al 
uzinei pe trimestrul III al acestui 
an la toți indicii înainte de ter
men. In ultimele 25 de zile ale tri
mestrului III, uzina a dat produc 
ție pentru trimestrul următor. Le 
sfîrșitul lunii septembrie, planul 
producției globale al uzinei pe tri
mestrul ІП a fost depășit cu 11 Îs 

M sută, iar cei al producției marfă в 
fost realizat in proporție de 112 ia 
sută. Planul pe sortimente a fost 
de asemenea, depășit. Astfel, ta 
sortimentele construcții metalice, 
planul a fost depășit cu 40 Ia sută, 
iar la utilaje și prototipuri cu 7 
la sută.

La obținerea acestor succese s-au 
evidențiat, in întrecerea socialistă,
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a fost

cotidian in orașele noastre: 
în apartamentele predate de 
Livezeni — blocul В S cu 32

Aspect 
se mută 
Cartierul

noii locatari 
constructori 1 
apartamente.

pe în- 
econo- 

de

brigăzile conduse de Kis Teoiil, 
Voinici Ștefan de ia secția con
strucții metalice și cele conduse 
de Farkaș Petru, Tefeleș Gheorghe 
și Ștefan Vasile de la secția repa
rații mecanice, iar individual s-au 
evidențiat strungarii Calotă Nicolae, 
Ivan Gheorghe și mulți alții.

Datorită folosirii 
iilajului din dotare 
nizări a muncii. Ia 
ductivitatea muncii 
de lună, 
pînă in 
muncii a 
de cea

judicioase a u- 
și bunei orga- 

U.R.U.M.P. pro- 
a crescut lună

De la începutul anului și 
prezent, productivitatea 

sporit cu 16 la sută față 
planificată. Concomitent,

prețul de cost al producției 
redus cu 2,96 la sută.

Datorită acestor realizări, 
treaga uzină s-au obținut
mii suplimentare în valoare 
1 426 000 lei.

superior în țara 
căruia îi revine 
deosebit de ten
ds a pregăti un 

de cadre 
și de 

temeinică

L
pentru aMuncind 

scoate la ziuă cit mai mult cărbu
ne cocsificabil, colectivul de mun
că al minei Lupeni a obținut, la 
sfîrșitul trimestrului III a. c. rezul
tate frumoase. Pianul de producție 
pe trimestru a fost îndeplinit 
înainte de termen extrăgîndu-se 
rgsțe plan pe întreaga exploatare 
Io -><î tone de cărbune.

La obținerea acestor succese un 
aport însemnat l-au adus minerii 
de ia sectoarele I A, II și іё In 
fruntea întrecerii socialiste pe ex
ploatare se menține sectorul III.

U P E N I

2 668 tone de
la sfîr- 
cărbune

pe care 
III, me-

In luna septembrie randamentul 
pe sector a sporit cu 328 kg. pe 
post, ceea ce a însemnat 
șitul lunii 
peste plan.

Pentru rezultatele bune 
le-au obținut pe trimestrul
rită a fi evidențiate brigăzile con
duse de Ghioancă Sabin, Aslău 
loan, Ghioancă loan. Petre Con
stantin, Vlad Dumitru, de la sec
torul III și cele conduse de Taloș 
loan, Gligor Nicolae 
Iulian de la /sectorul I

și Stuparu 
A.

o

Gata pentru recepție

o

LEMN PESTE PLAN
Muncitorii fores

tieri din cadrul sec
torului Cîmpu lui 
Neag obțin succese 
frumoase în muncă. 
Cu toate că pe pri
mul trimestru, din 
cauza zăpezilor a- 
bundente, au rămas 
cu însemnate restan
țe, în cursul trimes
trelor II și III ei au 
reușit să lichideze 
cu marea majoritate 
a restantelor și să 
exploateze lemn pes
te plan, 
ei dau 
plan la 
bușteni 
bușteni

In prezent 
lemn peste 

sortimentele : 
gater lag, 

gater răși-

șinoase, lemn de 
fag pentru construc
ții, lobde distilare, 
celuloză fag, lemn 
fag esență tare și 
altele. In depășirea 
planului se eviden
țiază harnicele bri
găzi complexe con
duse de Todea loan 
II, Munteanu Petru, 
echipele de încărcă
tori de la rampele de 
pădure conduse de 
Popan loan și Pop 
Ioan, tractoristul Ma- 
nolescu loan, șoferii 
Coc Gheorghe, ВатЬи 
Victor și alții 
se străduiesc să 
ploateze, încarce

cit maitransporte 
mult material lemnos.

Ținînd cont de bo
gata dotație tehnică 
— 4 funiculare în 
funcție și 2 de re
zervă, 9 fierăstraie 
mecanice de doborît- 
secționat, 1 tractor 
„Universal 26" — de 
faptul că la Valea de 
Pești — Arcanul au 
deja pregătiți în stoc 
5000 m. eteri lemn 
foc și 1000 m.c. ră- 
șinoase, muncitorii și 
tehnicienii acestui 
sector sînt hotăriți ca 
pînă la sfîrșitul anu
lui să realizeze inte
gral planul global și 
marfă ce le revine

Constructorii din Lupeni au 
lele acestea lucrările de finisaj 
blocuri noi — H cu 60 apartamente și A 2 tot cu 
60 apartamente. Paralel cu. lucrările interioare, 
lectivele loturilor respective - au depus ! 
danii și pentru efectuarea amenajărilor 
— drumuri, alei, trotuare etc.

La noile blocuri din Lupeni, pregătite 
cepție, se remarcă, îndeosebi la blocul H, 
depuse de mozaicari, instalatori, parchetari și zu- 
gravi-vopsitori pentru calitatea lucrului executat, 
grija pentru ca fiecare operațiune să fie cît mai 
îngrijit făcută. Datorită acestei preocupări, aparta
mentele au un aspect plăcut, făcînd față 
cerințelor locatarilor.

Peste puține zile, încă 120 de familii se 
in cămine noi la Lupeni, datorită
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reușit să termine zi- 
interior la incă două

co-
multe stră-

exterioare

pentru re- 
strădaniile

cu succes

rtftliit vederea
Pănescu Constantin a venit să 

se interneze în Spitalul unificat 
din Petroșani tocmai de la Tg. Jiu. 
O lovitură de scîndură i-a provo
cat un stralism convergent para
litic. Readucerea ochiului la starea 
normală necesita o operație migă
loasă. Doctorul Eșanu Iosif n-a pre
getat niei o clipă. După ore de 
muncă încordată și migăloasă o- 
perația a reușit pe deplin, iar cînd 
au trecut cele 21 de zile de spi- 
talîzârs Panescu s сот-
plet vindecat și cu vederea nor
mală.

vor muta 
construe- 
și grijii 

nos-

muncii 
torilor 
partidului
tru pentru crea
rea de tot mai 
bune condiții 
trai celor 
muncesc.

de
ce

industrial 
La fes- 
de ase- 
membrii 
al insti-

ai 
miniere, 
au fost, 
prezenți 
didactic 
cărora le revine

Ieri dimineață, în aula 
Institutului de mine din 
Petroșani a avut loc fes
tivitatea deschiderii nou
lui an universitar. Noua 
și impunătoarea aulă, a 
cărei construcție a fost 
încheiată anul trecut, a 
reunit cei peste 1 300 de 
studenti ai institutului, 
veniți să-și reocupe locurile 
în amfiteatre. în sălile 
bibliotecilor, în nrunca de 
înfăptuire a visului lor 
de a deveni ingineri bine 
pregătiți 
noastre 
tivitate 
menea, 
corpului 
tufului,
înalta misiune de a-i în
druma și ajuta pe stu- 
denți în pregătirea lor 
profesională.

In aplauzele întregii 
asistențe, la masa prezi
diului au luat loc tovară
șii Vușdea Gheorghe, 
secretar al Comitetului 
regional de partid, Ghio
ancă Victor, secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, ing. Blaj 
Traian, președintele Co
mitetului executiv al Sfa
tului popular orășenesc 
Petroșani, conf. ing. Po
pa Aron, rectorul Insti
tutului de mine Petro
șani, conf. ing. Constan- 
tinescu Iile, pror actor, se
cretarul comitetului de 
partid din cadrul Institu
tului, ing. Szuder Wiliam, 
director general al Com
binatului Carbonifer Va
lea Jiului Ghinea loan, 
prim-secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.M. 
Petroșani, precum și re
prezentanți ai corpului di
dactic, ai organizați эі 
U.T.M. și ai Asociației 
studenților din institut.

După deschiderea festi
vității de către tov. conf.

din tara noastră, 
din 
an 

noi 
ai

)

ing. Constantinsscu Ilie, 
a luat cuvînțul tov. conf. 
ing. Popa Aron, rectorul 
institutului, care a vorbit 
cu acest prilej despra 

puternicul avînt al învă- 
mîntului 
noastră, 
sarcina 
portantă
mare număr 
tehnice, științifice 
culVură, cu o 
pregătire de specialitate
capabile să contribuie, a- 
lături de întregul nostru 
popor, la avîntul continuu 
al economisi și culturii, 
la înfăptuirea cu succes 
a mărețului program al 
desăvîrșirii construcției 
socialiste elaborat' de 
partid. Concentrind în- 
vățămîntul superior mi
nier
Institutul de mine 
Petroșani contribuie 
de an la formarea da 
promoții de ingineri
industriei miniere, cu o 
bună pregătire de spe
cialitate care aduc contri
buții de preț la progresul 
tehnicii miniere, la realiza
rea sarcinilor mereu sporite 
ce stau în fața industriei 
noastre extractive. In cei 
15 ani zare au trecut de 
la înființarea sa, institu
tul a devenit un centru 
important al învățămîn- 
tului superior din țara 
noastră, cu o puternică 
bază materială și cu ua 
număr important de stu- 
denți. Așa cum a subli
niat vorbitorul, alături de 
edificiile existente, Insti
tutul va fi lărgit în anul 
1964 cu un 
studențesc cu 
iar în
construcția 
care vor 
pentru 18 
noi săli
de mare capacitate.

nou
400
va

cămin 
locuri, 
începe 
clădiri 
spații

1965
altor 4 
asigura
laboratoare și 
de învățămînt

(Continuare în pag. 3-a)

ÎN VIZITĂ LA PRIETENI

noase, bile-manele ră-

Intre brigăzile
. Petrila s-a statornicit 
în problemele muncii 
în timpul liber între

conduse de minerii Ioniță Aurelian și Cepăiău Aurel din sectorul IV al minei 
o strînsă legătură Membrii celor două colective de muncă se consultă reciproc 
din subteran, se înțrajutorează. Clișeul nostru înfățișează o discuție prietenească 

ortacii celor două brigăzi.
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nou în anul 1949, impune. La 
stingă, podul Margaretei — imens 
arc peste Dunăre —, o nesfîrșită 
întindere de clădiri, turnuri, mo
numente și animația specifică ma
rilor bulevarde. Coborînd de pe 
bastionul Pescarilor, grupul nos
tru de turiști romîni format în 
majoritate din muncitori, țărani co
lectiviști și oameni de cultură 

coboară spre mu
zeele din incinta 
cetății. Vizităm 
monumentele is
torice medievale 
ale Budapestei 
baroc de pe stră-

NOTE DE TURIST

de mare cir- și casele în stil 
zile Tainok și Uri. Nu pregetăm 
să intrăm și in cofetăria Rus- 
swurm construită în secolul a! 
XVl-lea care păstrează în interior 
numeroase obiecte de artă. După 
o plăcută recreere, drumul nostru 
continuă pe alea Bastya spre Mu
zeul militar și poarta Vienei (sin
gura dintre porjiie cetății Buda- 
pesta care s-a păstrat intactă pînă 
în ziua 
menilor 
vizitate 
întipărit

Turiștii care sosesc la Buda
pesta sînt lată excepție uimiți de 
frumusețea Capitalei ungare. Cele 
23 de cartiere ale Budapestei care 

total numără aproape 2 000 000 
locuitori au fiecare un speci
al său personal ce încîntă la 
pasul. Banda albastră a Du

nării împarte orașul în două. Pe 
malul drept al Danubiului, străzile 
și clădirile vechi 
din epoca medieva
lă, alternează cu 
clădiri noi și nume
roase monumente is
torice de pe timpul 
romanilor. Arterele
culație duc pînă la poalele mun
ților Budei. Parlamentul, clădirea 
cea mai reprezentativă de pe та- 
Iul bătnnuiui fluviu atrage atenția 
de departe prin frumusețea ei ar
hitectonică și dantelăria acoperi
șurilor. Cele mai impresionante pri
veliști asupra orașului se deschid 
de pe înălțimile cetății Varhegv 
și de pe platforma superioară a 
bas. ion. tui Pescarilor. Spre dreap
ta privirea întîlnește sute de edi- 

8 fieri moderne și clădiri cu fațade 
8 în stil baroc. Podul suspendat cu 
8 lanțuri (Lanczhld), operă de seamă 
8 a constructorilor maghiari, dis- 
8 trusă în timpul celui de-ai doilea 
8 război mondial și reconstruit din
8 aooooooocooooooooouoooeaaooooooooooooooooocoooooooooooooooooaooo

de azi). Ospitalitatea oa- 
din țara prietenă, locurile 
și frumusețile văzute au 
în mintea ș: inima fie

căruia dintre noi amintiri de neui
tat. Dorinfa de a mai viztia Buda
pesta a rămas în inima tuturor.

A. CORNEA



STEACUL ROSO

Mecanizarea și automatizarea stafiei 
de culbutare de la E. M. Lupeni

frioiiiea гіімиігіоі perii pirlfltam аегвііil 
îd ііШііа niiiriă

ha E. M. Lupeni, vagonet rie de 
cărbune transportate la suprafață, 
stat ridizate cu două lanțuri ele
vatoare ps platforma de descărca
re, unde sînt montate culbutoa- 
rele cu două compartiment; semi
automate, care funcționează dato
rită forței gravitaționale a încărcă
turii din vagonet.

Acest punct de descărcare for
mează o treaptă în schema gene
rală de transport la suprafață care 
în ultima vrem; s-a transformat 
Intr-un punct de ștrangulare. A- 
ceastă ștrangulare a transportului 
devină și mai accentuată în lunile 
de iarnă, cînd cărbunele îngheață 
în cutia vagonetului.

Această situație implică neajun
suri, pentru înlăturarea cărora aste 
necesară mecanizarea și automati
zarea operațiilor care au loc în 
punctul de culbutare.

întreaga instalație mecanizată și 
automatizată va trebui să îndepli
nească urtnătoarels condiții:

- Culbutorul să se rotească la 
18t/J Indiferent de cantitatea 
de material lipit sau înghețat în 
vagonet.

— După rotirea la 1BO«, culbu- 
totul să se oprească automat în 
poliția normală de lucru.

— Impingătorul să intre în func
țiune numai dacă culbutorul se 0- 
prețte în poziție normală, și numai 
dacă linia din fața vagonetului din 
culbutor cit și linia din fața va

gonetului ce urmează să fia in
trodus, sînt libere. De asemenea, 
impingătorul să intre în funcțiune 
numai dacă în fața culbutorului 
există vagonet plin.

— După ce văgonetul introdus 
a ocupat poziția normală in cul
butor, să înceapă rotirea prin ri
dicarea frînei.

— Să se poată trece prin cul
butor vagonate în:ărcate cu sterii 
sau alte materiale, fără a fi sul- 
butate.

— Schama de automatizare sa 
permită trecerea de la comanda 
automată la comanda manuală, 
necesară în cazuri de avarii.

In scopul realizării condițiilor de 
mai sus, stația de culbutare tre
buie să fie dotată cu un întpin- 
gâtor, iar la culbutorul existent să 
se facă o seri; de modificări șl 
amenajări.

Colectivul de ingineri de la Ins
titutul de mine care s-a ocupat 
cu fezoivetea acestui probleme и 
elaborat un proiect care a fosl 
înaintat C.C.V.J, spre execuție.

Conform acestui proiect, asigu
rarea rotirii complete a culbutoru- 

/ lui, Chiar în Cazul cînd materialul 
este lipit de vagonet, se realizea
ză cu ajutorul Unui motor electric 
(vezi figura) care prin intermediul 
unei șaibe motoare cu fricțiune 
(2) montată la periferia culbuto- 
rului, îl antrenează pînă la sfir 
șitul cursei.

Suprafața coroanei (3) CU Care 
șaiba motorului se cuplează prin 
fricțiune, nu este -ontlnuă pe 
toată circonferința culbutorului, 
ci are două întreruperi corespun
zătoare celor două poziții d> opri
re, ceea ce permite întreruperea 
antrenării culbutorului de către mo
tor la sfîrșitul cursei, fără a opri 
motorul electric.

Pentru oprirea vagonetului intro
dus în culbutor se vor monta doi 
saboți de frîne (4) legați de axul 
principal (5) montat sub șinele din 
culbutor. Acești saboți ocupă po
ziția de închis sau deschis In func
ție de poziția contragreutății (в) 
fixată pe axul principal.

In timpul rotirii culbutorului sub 
acțiunea contragreutății, saboții se 
deschid singuri. După scoaterea 
vagonetului gol din culbutor și îna
inte de Introducerea celui plin sa
boți! sî închid datorită rotirii axu
lui principal șl schimbării poziției 
contragreutății, fază ce se realizea
ză prin intermediul unei pîrghii 
(7) și a unși pedale (8) pe care 
calcă roată vagonetului plin în 
timpul intrării în culbutor.

Comanda operațiilor procesului 
de descărcare se realizează automat 
cu ajutorul unei scheme electrice 
de comandă.

Introducerea acestor dispo/'tive 
de mecanizare și automatizate per
mite reducerea întregului personal 
de deservire (de 7—9 muncitori) 
ia c singură persoană p întru su
praveghere și pentru e da Coplan
ds necesară in cazul trecerii va
gonet elor cu steril.

Prin modernizarea stației de cul
butare, capacitatea de descărcare 
a acesteia va crește cu circa 45— 
50 la sută, ceea ce Va permite sa
tisfacerea producției minei, chiar 
în timpul vîrfurilor de producția.

lector ing. ALEX. DARABONȚ

Pagină realizată cu con
cursul cadrelor didactice de 
la Institutul de mine din Pe
troșani.

Lupta împotriva prafului aflat în 
stare de suspensie in aerul atmos
feric este o problemă .care preocu
pă de multă vreme oamenii de ști
ință. Existența acestui praf în aer 
poate avea ca efect îmbolnăvirea 
organismului (dînd naștere bolilor 
profesionale) sau explozii în cazul 
amestecului de aer cu praf de căr
bune.

Acest praf se formează și intră 
în aer în cantități mari în special 
la uzinele de preparare și briche
tate, în instalații de concasare — 
măcinare. In mine, praful are ca 
surse de formare procesele de a- 
batare, încărcare, transport și ex
tracție.

In privința acțiunii dăunătoare a 
prafului asupra organismului ome
nesc, cel mai dăunător este praful 
cu dimensiunile Intre 0,2 și 8 mi
croni, acesta retinîndu-se cel mai 
ușor în plămîni.

Un factor fizic foarte important 
în cauzarea îmbolnăvirilor este 
forma geometrică a particulelor. 
Particulele sferice și cubice sînt 
reținute într-o măsură mai mică 
în plămîni decît particulele colțu
roase, ascuțite, care sînt reținute 
în plămîni. De aceea foarte dău
nător este praful de cuărț, cate 
Constă din bucăți alungite, ascu
țite și dă naștere la boala denu
mită SiliCOZă.

De asemenea, explozivitatea pra
fului de cărbune depinde de mări
mea și specificul acestuia, de con
centrația lui în aer, de existența 
oxigenului în amestec etc.

Una din posibilitățile de purifi
care a aerului este coagularea par
ticulelor de praf aflate în suspen
sie, în vederea depunerii' lor.

Coagularea particulelor de praf 
în stare de suspensie în aer de
pinde de diferiți factori: umidita
te, compoziția chimică, semnele 
sarcinilor electrice etc. Această 
coagulare se poate realiza într-un 
curent de aer prin stropire într-un 
cîmp ionizat sau prin unde sono
re de înaltă frecvență.

La frecvente joase, particulele 
oscilează la frecventa cu care Os
cilează și gazul; la frecvențe mari, 
datorită inerției particulelor, frec
vența de oscilație a particulelor 
rămine în urmă fată de oscilațiile 
gazului. Ca rezultat al acestui lu
cru apare o mișcare dezordonată; 
particulele se ciocnesc și se for

mează agregate mari care se depun.
In genera], în procesul de coa

gulare a particulelor de praf, se 
deosebesc două stadii. La început, 
particulele participă la mișcarea 
oscilatorie și urmează mișcarea ga
zului între ventrele și nodurile 
oscilațiilor. Astfel, ca rezultat al 
ciocnirilor și sub acțiunea forțelor 
reciproce de atracție, conglomera
tele se măresc în dimensiuni. In 
al doilea stadiu, particulele nu 
mai urmează oscilațiile sonore și 
efectuează o mișcare haotică da
torită căreia au loc ciocniri reci
proce cu particulele mai mici, 
ceea ce duce la mărirea continuă 
a conglomeratelor și la depunerea 
lor.

Dispozitivele de curățire a ae
rului de praf cu ajutorul ultrasu
netelor poartă denumirea de fil
tre ultrasonice. In principiu un 
astfel de filtru constă dintr-un ge
nerator de ultrasunete (magneto- 
strictiv, tip sirenă etc.). Ultrasu
netele produse de aceste genera
toare au frecvente cuprinse între 
50 și 2000 KHz.

După cum se știe, ultrasun etele, 
în cazul unăi acțiuni de dur.tă a- 
supra organismului, pot avea e- 
fecte dăunătoare. Din acest mo
tiv, folosirea filtrelor ultrasonice 
în locurile unde se găsesc oameni 
constituie o problemă care -nece
sită încă multe studii și cercetări.

Pentru folosirea filtrelor ultra
sonice in subteran este important 
să se stabilească parametrii op
timi ai oscilațiilor aplicate în con
dițiile miniere ale concentrat \ și 
dispersiei prafului de diferite- com
poziții (cărbuni, rocă) de care de
pinde eficacitatea metodei.

ІЧ lupla cu praful, folosirea os
cilațiilor sonore și ultrasonore are 
perspective datorită simplității lo
calizării și dirijării acțiunii aCes- 
tcra, precum și datorită posibili
tății schimbării rapide a inten
sității prin schimbarea amplitudi
nii si frecvenței oscilațiilor, ceea 
ce în condițiile folosirii genera
toarelor tip sirenă nu constituie 
o greutate.

Crearea filtrelor ultrasonice pen
tru separarea prafului din atmos. 
fera minieră este o problemă încă 
puțin studiată dar care oferă posi
bilități eficace de purificare a ae
rului de mină.

asist, ing. PĂTRAȘCU PAUL
* —И-

In tehnica exploatărilor miniere, 
presiunea rocilor constituie un 
factor din ce în ce mai important, 
cunoscut fiind faptul că adîncimea 
exploatărilor miniere crește foarte 
rapid.

Studiile teoretice efectuate pînă 
în prezant de către diferiți cerce
tători, precum șî măsurătorile 
practice arată că presiunea rocilor 
crește odată cu adîncimea.

Numai in urma cunoașterii în
suficientă măsură 
в valorii presiunii 
rocilor se poate 
trece la o justă 
dimensionare a 
susținerilor mi
niere, evitîndu-se 
astfel atit surpri
zele neplăcute ale 
distrugerii susți
nerii, cit și supra
dimensionarea sus
ținerii care duce 
la un consum ri
dicat de material 
de susținere.

Trebuie men
ționăm că apare- 
tele existente pînă în prezent pen
tru determinarea presiunii la locul 
de manifestare se bazează pe efecte 
hidraulice, mecanice, electrice sau 
pe combinarea acestor efecte.

In construcția aparatelor meca
nic* s-a ținut seama de proprietă
țile mecanice ale diferitelor aliaje, 
fiind construite aparate bazate pe 
strivirea unei plăci dintr-un aliaj

Aparate pentru măsurarea presiunii rocilor
cu o rezistență mai mare, șau di- 
namometre bazate pe elasticitatea 
materialelor, care pot fi confecțio
nate cu inel circular sau cu inel 
turtit, ca cel din fig. 1.

La acest aparat, care se bazea
ză pe elasticitate, deformările se 
transmit de Ia stîlp inelului prin 

cele două proeminente și eare se 
măsoară cu ajutorul microcompa- 
ratorului.

Dinamometrul descris poate fl 
construit pentru presiuni care nu 
depășese 10 t. pe stup. Pentru sar
cini mai mari, aceste aparate pre
zintă volum și greutate aprecia
bile, ceea e« face imposibilă folo
sirea lor în. subteran.

Ѳ perfecționare în construcția 
aparatelor de măsurare a presiunii 
rocilor față de aparatele mecani
ce o constituie construcția apara
telor hidraulice. Acestea se bazea
ză pe principiul incompresibilită- 
ții fluidului folosit cum ar fi mercu
rul, glicerina sau uleiul. Ele con
stau dintr-un cilindru, care este 
și rezervorul pentru fluid, un pis
ton care are rolul de a prelua sar
cina de la stîlp pe care o trans
mite fluidului prin intermediul ri
nei membrane și un aparat de mă
surare sau înregistrare.

Mergînd pe principiul perfecțio
nării aparatelor de măsurare a 
presiunii rocilor și a eliminării 
neajunsurilor observate la apara
tele mecanice și hidraulice — greu
tate mare, instabilitate față de 
temperatură, neetanșeitate perfectă 
etc. — cercetătorii au trecut la e- 
laborarea aparatelor electrice.

Aceste aparate au diverse prin
cipii de funcționare, dintre care 
merită să fie menționate aparatele 
electronice eu coardă vibratoare și 
aparatele electrice Cu flșil de mă
surat întinderi. Principiul pe care 
se bazează aparatele cu coardă vi
bratoare este transmiterea defor- 
mației longitudinale unei coarde 
de oțel întinse, care își schimbă 
numărul de vibrații în funcție de 
tensiunea de Întindere respectivă.

Cele mai noi aparate de măsu
rare a presiunii rocilor sînt apa
ratele cu fîșii de măsurat întin
deri. Principiul de lucru al acestor 
aparate se bazează pe variația re- 
zistivității firului din care este 
confecționată fîșia de măsurat în
tinderi, cînd aceasta este supusă la 
eforturi de compresiune sau întin
dere.

Ținind seama de ritmul de dez
voltară In construcția aparatelor 
pentru măsurarea presiunii rocilor, 
cît și de cerințele actuale ale ex
ploatărilor miniere pentru clarifi
carea unor probleme de susținere, 

noi am căutat să perfecționăm șl 
să proiectăm unele aparate de mă
surare a presiunii care să satisfa
că cerințele mai sus amintite. Ast
fel, a fost perfecționată doza pro
iectată de C.C.V.J., adaptîndu-i-se 
supape de încărcare, eliminîndu-i- 
se neetanșeitățile, adaptîndu-i-se 
un sistem de înregistrare în timp 
care s-a dovedit foarte util. Cu 
aceste modificări, doza funcționea
ză cu precizie, înregistrînd chiar 
și exploziile care se produc la dis
tante de zeci de metri. Acest a- 
parat se poate vedea in fig. 2 fi
ind experimentat în galerie da cap 
a abatajului frontal nr. 16 sect. IV 
mina Petrila. Se poate menționa să 
rezultatele obținute cu dinamome
trul hidraulic modificat sînt satis

făcătoare în com
parație cu rezul
tatele obținute 
inițial cu dinamo- 
metrul hidraulic 
nemodificat. Co
lectivul nostru a 
proiectat și exe
cutat pînă în pre
zent două aparate 
de măsurare a 
presiunii, unul hi. 
draulic iar celălalt 
bazat pe traduc- 
tori electrici, a- 
parate ce se gă
sesc în stadiu de 
experimentare.

ing. C. HIRIAN
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partid, și sub condu
cte către organizația 

Asociația Studențească 
răspunderii cu care

Trscînd în revistă bilanțul a- 
nulul universitar trecut, rectorul 
institutului a arătat că, datorită 
creșterii răspunderii studenților 
pentru sarcina de a învăța — re
zultat important al activității po
litico-educative desfășurate de co
mitetul de 
cerea sa 
U.T.M. și 
— datorită
cadrele didactice au muncit pentru 
formarea viitorilor ingineri, s-au 
obținut rezultate importante, su
perioare anilor precedenți. Astfel, 
In anul universitar trecut, numărul 
promovalilor atinge 93 la sută din 
totalul studenților. Acestui succes 
i se adaugă relizări remarcabile 
ale cercurilor științifice studențești 
precum și alte activități științifice 
a cadrelor didactice.

Măsurile luate în perioada de 
pregătire a noului an universitar 
pentru revizuirea programelor de 
învățămînt în raport cu cerințele 
mereu crescînde ale progresului teh
nicii, preocuparea cadrelor didac
tice pentru adincirea și îmbogăți
rea cursurilor, pentru legare? 
Strînsa a procesului de învățămînt 
de sarcinile concrete ale desăvîr- 
șirii construcției socialiste, vor 
Sigura ridicarea învățămintului 
un nivel toi mai înalt.

Atît rectorul institutului, cît 
ăilalți tovarăși care au luat cu- 

Altul în cadrul festivității, între 
Kfre studenții Suciu Aurel, secre
tarul comitetului U.T.M., Ciocîrlie 
Mihal din anul V., prof. ing. Po- 
boran Vasile din partea cadrelor 
didactice, au arătat atenția deose
bită și căldura cu care corpul di
dactic, studenții din anii mai mari, 
li intîmpină pe studenții anului 
I, care acum iau primul contact

a-
la

Ș>

----------- ©------------

Se poate și mai mult
In fiecare lună care a trecut din 

acest an, din Incinta urinei Lupeni 
au fost colectate însemnate canti
tăți de fier vechi care apoi au luat 
drumul oțelărlllor din Hunedoara.

De la începutul anului și pînă 
în prezent, peste 840 tone de fier 
vechi a fost colectate și expediate 
spre Hunedoara. Astfel, prevederile 
planului de colectare a fierului 
vechi la mina Lupeni au fost depă
șite cu 40 tone. O contribuție va
loroasă la acest rezultat a adus-o 
colectivul sectorului electromecanic 
din care fac parte muncitorii Szat- 
mart Emeric, Simon Francisc, Bor- 
bely Ștefan, Nastai Augustin, Stoi- 
can loan, precum și colectivele sec
toarelor VII, VIII și I A.

ță producînd perturbații în trans
port. Se întîmplă și altbeva, mai 
grav: In timpul transportului, se 
deformează cupele unor vagonete. 
Și atunci, pentru a fi scos la su
prafață vagonetul, cupa este tă
iată. Nu sînt rare cazurile cînd se 
taie chiar vagonete noi sau cu tre
nuri de roți proaspăt montate. A- 
ceasta în timp ce echipa mobilă 
se deplasa cu dispozitivul de strîn- 
gere și rectificat cupa în subteran. 

Trebuie luate măsuri pentru re
înființarea echipei mobile. Răspun
sul că echipa nu poate fi formată, 
pentru motivul că nu este Înca
drată cu salar de subteran, nu îl 
găsim justificat. De asemenea, se 
impune montarea urgentă a unei 
plăci' pentru manevrarea ; vagone- 

■ felor ce urmează a fi unse. Meca
nicii de la elevatorul din circuitul 
puțului - principal să fie obligați să 
scoată din' Circulație vagone’ele 
defecte pentru ă nu mal produce 
greutăți muncitorilor de la trans
port. Ar fi bine- să se studieze po
sibilitatea reparării pe loc a: vago
netelor din jurul puțului Piscu și 
haldei de steril. Totodată este ne- 

. cesar ca depistarea vagonetelor 
defecte să se facă’ organizat și mai 
des pentru a putea fi reparate cQ 
perativ. Toate acestea sînt măsuri 
ce se impun a fi neapărat luate 
pentru a folosi mpi rațional parcul 
de ■ vagonete, ceea ce va contri
bui la îmbunătățirea transportului 
la mina Aninoasa — condiție e- 
sențială pentru îndeplinirea pianu
lui.

LA MINA ANINOASA

Parcul de vagonete trebuie rational folosit

ore la a- 
de goale, 
situație ? 
greutățile

In raport cu producția zilnică 
ce o extrage, mina Anlnoasa are 
in nventar vagonete suficiente. 
Totuși mai sînt cazuri cînd trans
portul se desfășoară defectuos, cu 
întreruperi, iar la unele 
bataje se resimte lipsa 
Cum se explică această

In prezent, pe lingă
ce le produce funcționarea neco
respunzătoare a locomotivelor e- 
lectrice — problemă ce necesită 
și ea rezolvare — transportul este 
îngreunat de necazurile ce le pri
cinuiesc vagonetele defecte. Mun
citorii de la transport se pllng 
mai ales că au mult de furcă cu 
numeroasele vagonete defecte care 
produc caramboale dezorganizind 
transportul și prezintă pericolul 
de a genera accidente.

In mină, pe diferite trasee de 
transport se află numeroase va
gonete defecte și răsturnate lingă 
linie. Asemenea Vagonete defecte 
se pot vedea în transversalele prin
cipale de la orizontul IX sectoarele 
II și III Piscu, în galeria de le
gătură cu 
în incinta 
halda de 
vagonete
puțului principal sînt alte aproxi- 

' tnativ 60 de vagonete răsturnate 
(unele aduse pentru reparații). Se 
întîmp’ă deseori că un vagonet

- defect intră de mai multe ori în

puțul sud. La suprafață, 
puțului Piscu și spre 
steril sînt peste SO de 
răsturnate. In circuitul

cu 
tot 
tei

viața universitară. Ei vor găsi 
sprijinul în realizat за năzuia- 

lor de a arunci stăruitor pentru 
a deveni ingineri bine pregătiți.

In fața celor prezenți a luat a- 
pol cuvîntul tovarășul Vușdea 
Gheorghe, secretar al Comitetului 
regional de partid, care a subliniat 
importanța deosebită pe care parti
dul și guvernul o acordă Invăță- 
mintului superior. Statul nostru so
cialist acerdă fonduri importante 
pentru dezvoltarea bazei materiale 
a învățămintului superior pentru 
crearea de condiții de Învățătură 
și de viață la care, în trecut, stu
denții n-ar fi putut aspira nicioda
tă. Acestor eforturi, studenții sint 
chemați să le răspundă prin însu
șirea temeinică a cuceririlor ști
inței și tehnicii, prin muncă 
neobosită în vederea pregătirii lor 
spre a deveni specialiști de frunte 
ai industriei noastre extractive, 
constructori entuziaști ai vieții 
noastre noi.

Din partea Comitetului regional 
de partid, tovarășul Vușdea Gheor
ghe ■ a urat studenților și cadrelor 
didactice din institut spor la mun
că și mult succes în noul an uni
versitar.

In închiderea festivității, 
rul institutului a înmînat 
studenților care au obținut 
se deosebite la învățătură 
activitatea științifică în anul uni
versitar trecut. Printre del pretniați, 
al căror exemplu s demn de urmat, 
se numără studenții Kelemen Iosif, 
Dumitrescu Octavian. Pop Emil. 
Păsculescu Mihai, Marcu Vaier, 
Czibula Robert, Turcu Octavian, 
Alecu Nlcolae și mulți alții care 
au obținut medii anuale de peste 9.

După festivitate, studenții s-au 
îndreptat spre amfiteatre și labo
ratoare, spre a participa la primele 
cursuri ale noului an universitar.

recto* 
premii 
succe- 
și în

Deși rezultatele sînt frumoa
se, posibilitățile existente dovedesc 
că se poate face și mai mult în 
această direcție. Cantități însemna
te de fier vechi zac încă în diferite 
puncte de lucru ale minei. Astfel, 
la funicularul „planir" se află o 
cantitate însemnată de fler vechi 
care cu ajutorul unui tractor s-ar 
putea transporta la un loc accesibil 
pentru colectare. De asemenea, în 
jurul puțului Ileana de la sectorul 
I A numeroase tuburi de rambleu 
așteaptă comisia de casare ca apoi, 
în urma acțiunilor de muncă pa
triotică ale tineretului să poată 
trimise pentru retopire.

A. MICA 
mina Lupeni

ti

caracter organizat, 
face numai cu oca- 

vagonetelor exis- 
și la suprafață dar

circuit. Pentru 50 vagonete de un 
sistem nou cu care a fost înzes
trată mina, nu există piese de 
schimb și astfel, la cea mai mică 
defecțiune, ele sînt scoase din cir
culație. Multe vagonete stau ocu
pate timp îndelungat cu materiale, 
în locuri unde transportul este 
mai puțin intens. De exemplu, la 
sfîrșltul săptămînii trecute în ga
leria de legătură spre puțul sud 
se găseau 158 vagonete Încărcate 
cu pietriș, nisip, blocuri etc. inter
calate cu altele goale. Acțiunea 
de depistare a vagonetelor strica
te nu are un 
Depistarea se 
zia numărării 
tente în mină 
și această numărare nu s-a mai 
făcut de aproape 2 luni, Și încă o 
deficientă ; făcindu-se modificări în 
circuitul puțului principal, maca
zul de la dispozitivul de ungere 
a vagonetelor a fost desființat. Din 
luna februarie, roțile vagonetelor 
nu âu mai fost unsa și aceasta a 
favorizat, în mod deosebit, defec
tarea rulmenților. De trei luni s-a 
promis instalarea unei plăci pentru 
manevrarea vagonetelor la dispo
zitivul de ungere dar nici pînă 
azi placa nu a fost montată. Va
gonetele se mută de pe o linie 
alta cu puterea brațelor, așa 
puține ajung să fie unse.

Cu toate că a compusă din

pe 
Că

ti.

Atenție participării 
propagandiștilor 

la cursurile de pregătire

I

de 
de

care

Pentru conducerea cercurilor și 
cursurilor în noul an de învăță- 
mlnt politic din cadrul exploată
rii, comitetul U.T.M. de la mina 
Vulcan a selecționat un număr de 
20 propagandiști. Dintre aceștia 6 
tovarăși au urmat cursurile 
pregătire organizate Ia Deva 
Comitetul regional U.T.M.

Ceilalți propagandiști, între
Stanică loan, Turcu Lia, Brîndău 
Petru, Ungureanu loan, Buică Du
mitru, Velea Constantin, au fost 
îndrumați să urmeze cursurile de 
pregătire organizate la Lupeni. 
Cîțiva dintre acești propagandiști, 
îndeosebi tovarășii Tătăcan Dumi
tru, Clute Eleonora, Oafgă Aurel, 
lipsesc în mod cu totul nejuetifi- 
cat de la cursurile de pregătire. 
Comitetul U.T.M. trebuie să ia mă
suri pentru ca și acești propagan
diști să participe cu regularitate 
la cursurile de pregătire, deoarece 
numai în felul acesta vor putea 
asigura un nivel corespunzător în- 
vățămîntului în cercurile ce le-au 
fost încredințate.

— = ©

JL/fîvЯ

Pe șantierele de construcții din Valea Jiului multe utilaje și ma
șini funcționează in mod îreproșa bil de ani și ani. In mare parte 
acest lucru se datorește mecanicului de reparație Popescu Ioan de la 
Î.P.l.P. Livezeni care nu-și precupețește eforturile să le întrețină și 
să înlăture la timp defecțiunile,

IN CLIȘEU : Mecanicul Popescu loan executînd revizuirea unui 
motor.

dee
lipsei

Echipa este 
din cauza

cu mîinile. Exploatarea a 
în plan instalarea unui pod 
dar nu a primit aprobarea 
aceasta. Dar tinerii din e-

pentru curățirea vagonetelor; 
intră în funcțiune, acesta pro. 
un zgomot insuportabil.
urmă cu doi ani. la mina A-

neri harnici, nu întotdeauna echi
pa de reparații de vagonete îșl 
poate desfășura activitatea în mod 
corespunzător, 
descompletată 
motivate a unora dintre muncitori, 
dar ea nu este completată cu alțî 
meseriași. Se resimte lipsa unor 
piese de schimb, (exploatarea nu 
a mai primit cfrlige de schimb 
din luna martie, iar de recuperat 
nu mai este posibil). Vagonetele 
ce intră în reparație sînt mane
vrate 
trecut 
rulant 
pentru 
chipa de reparat vagonete mal au 
un necaz; în apropierea locului 
lor de muncă esțe instalat vibra
torul 
cînd 
duce

In 
ninoasa funcționa o echipă mobilă 
(numită echipa fulger) formată din 
3—4 lăcătuși. Această echipă se 
deplasa în subteran făcînd pe loc 
reparațiile mici; ea repara vago
nete pînă și în direcționalele de 
pe straturi. Pe motiv că ar lucra 
în condiții optime la suprafață, 
chipei 
Că în 
Acum, 
tru o 
gonetul trebuie tîrît spre suprofa.

e- 
i-a fost fixat locul de mun- 
circuitul puțului principal, 
pentru o roată căzută, pen- 
brățară sau placă ІІрвВ, va-

Pricepere $1 chibzuind 
fn organizarea producției

Minerii din sectorul V al mi
nai Lotlea realizează iu mod ritmic 
planul lunar de producție. De la 
începutul anului și plită la 30 
septembrie pi au dat’ 
9 002 tona de Cărbune 
zat la prețul de cost 
de 400 000 Iei. Ac aste 
datoresc în mare parte 
nicii noi, promovării metodelor de 
muncă avansate, creșterii viteze
lor de înaintare în abataje, extin
derii susținerii mixte și creșterii 
productivității muncii de la 2,061 
ne/post la 2,275 tone/post.

peste plan- 
și au reali- 
o economie 
succese se 

folosirii teh-

to-

Printre evidential

♦

ex-Colectivul sectorului I de la 
ploatarea minieră Lonea ș-a făcut 
cunoscut prin rezultatele bune pe 
care le-a obținut în procesul de 
producție. Da la începutul anului 
și pînă în prezent’, minerii din a- 
batajele acestui seclor au extras 
peste plan 2 000 tone de cărbune.

FRANCISC VETRO

La aceste succese au contribuit 
in mod deosebit brigăzile conduse 
de Follcluk Dionisie și Burdea loan 
IV, țar dintre schimburi cel condus 
de maistrul miner Banks IosiL

în prezent colectivul sectorului 
I de la mina Lonea se numără prin
tre selectivele evidențiate în mun
că.

NAOHY ȘTEFAN
Lonea

Lămpi de mini 
recondifionalc

Muncitorii din cadrul lămpărlei 
minei Uricani desfășoară o rodnică 
activitate. In perioada 1 iulie — 30 
septembrie ei au recondiționat 60 de 
lămpi electrice „Wollf", au recu
perat 250 bucăți dulii și garnituri 
de cauciuc și numeroase bule 
sticlă.

Tot în această perioadă ei 
modificat cu mijloace proprii 
lămpi electrice, prelungind durata 
lor de funcționare cu Ю la SUiă. 
S-au evidențiat tovarășii Pop La- 
dislau, Rus Ștefan, Neagu Maria, 
Mariș Margareta șl Galben Marla.
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AMZA DUMITRU 
Uricani

In Editura politici a apărut:

lei

S. ORBAN

№i politia si шгешеа 
lotlallită

104 pag., 1,25
Lucrarea face parte 

„Construcția de partid 
și generalizează o seamă de me
tode bune folosite de organiza
țiile de partid în conducerea și în
drumarea activității organizațiilor 
sindicale privind organizarea și 
desfășurarea întrecerii socialiste. 
Ea reflectă felul în care oamenii 
muncii, avîntați în întrecerea so
cialistă luptă cu abnegație pentru 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor, ridicarea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost.

din colecția 
și de Stat"

PROGRAM DE RAW0
3 octombrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Muzică de estradă, 9,00 
Vreau să știu, 10,00 Fragmente din 
opera „Olandezul zburător" de 
Richard Wagner, 11,30 Pagini a- 
lese din muzica ușoară, 42,00 Mu- . 
zică din operete- 13,10 Din cînte- 
cele și dansurile popoarelor, 14,30 
Fragmente din opera „Ileana" de 
Emil Monția, 15,00 Soliști romîni 
de muzică ușoară, 15,30 Melodii 
populare, 16,15 Vorbește Moscova 1 
18,10 Seară pentru tineret, 19,30 
Muzică din operete, 20,40 Lecția 
de limba franceză, ciclul I (pentru 
începători), 21,10 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 10,10 Piese de 
estradă, 11,00 Cîntă Emil Gavriș, 
11,15 Proză și versuri dedicate 
vieții noi din patria noastră, 12,30 
Melodii romînești de muzică ușoa
ră. 13,00 Muzică din opere, 13,40 
„Tineret, mîndria țării" — emisiu
ne de cîntece, 14,05 Melodii popu
lare oltenești, 15,00 Coruri și dan
suri din operete, 16,30 Cîntece și 
jocuri populare, 17,00 Melodii de 
neuitat — muzică ușoară, 19,00 
Muzică populară la cererea ascul
tătorilor, 
Kardoș, 
Studioul 
vizibnli, 
dbre a stagiunii 1963/64, a orches
trei simfonice a Radlotelevizfunii.

19,30 Melodii de Ștefan 
19,50 Transmisiune din 
de concerte al Radiotele 
a concertului de deschi-

— O

CINEMATOGRAF:
3 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Doi din alte lumi ; REPUBLICA : 
Dragoste șl pălăvrăgeală. Respon
sabilii cinematografelor din Pe- 
trlla, Aninoasa, Paroșeni, Lupeni. 
Vulcan și Uricani nu ap trimis 
programul filmelor pe luna octom
brie.

V
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LicrârHc
Adunării Generale a 0. N. ll.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R,

laborarea unui program de de
zarmare generală și totală.

Comitetul nr. 3 al Adunării Ge
nerale O.N.U.,; care și-a îhceput 
activitatea la 25 septembrie, exa
minează în prezent primul punct 
al agendei sale și anume: 
iestul de declarații asupra 
nării tuturor formelor de 1 
minare rasială, ceea ce 
tuie implicit o condamnare a co
lonialismului. Proiectul declarației 
a fost elaborat în conformitate 
cu rezoluția adoptată anul trecut 
de Adunarea Generală a O.N.U. 

In ședința din 1 octombrie a Co
mitetului nr. 3 a luat cuvîntul 
reprezentanta R.P. Romine, Maria 
Groza. Delegația romînă, a spus 
vorbitoarea, acordă întreaga sa 
atenție reglementării internaționale 
a măsurilor destinate respectării 
integrale și efective a drepturilor 
omului, așa cum sînt ele înscrise 
în Carta O.N.U. și în Declarația 
universală a drepturilor omului și 
în consecință cere abolirea totală 
și definitivă a discriminării 
siale.

Poziția delegației romine 
de proiectul de declarație se 
piră din politica țării noastre, 
unde toate formele de discrimi
nare au fost lichidate, fapt reflec
tat în constituție și în legislația 
R.P. Romîne, în relațiile sociale 
și economice din țara noastră, 
precum și în educarea care se 
face tinerei generații și adulților. 
In țara noastră se acordă o mare 
importanță educării cetățenilor în 
spiritul ideilor păcii, egalității în 
drepturi, prieteniei și înțelegerii 
între diferite rase și naționalități.

In încheiere, .Maria Groza a sub
liniat faptul că delegația romînă 
se pronunță în favoarea acelor 
amendamente care sînt menite să 
întărească declarația în privința 
condamnării discriminării rasiale 
și colonialismului.

0-----------

Dineu oierii de li Thaul io cinstea 
nioiitiiloi le externe ai И.Ш., $.0.1. s

1 Trimisul special 
C. Alexandroaie,

din 1 octombrie a
O.N.U., primul

; NEW YORK 
al Agerpres, 

' transmite r
In ședința

; Adunării Generale
■ a luat cuvîntul ministrul aface- 
' rilor externe al Salvadorului, 
Hector Escobar Serrano. Salutînd 
încheierea Tratatului da la Mos
cova cu privire la interzicerea
experiențelor nucleare în trei me
dii el a declarat că, delegația
sa va sprijini orice alte propunari 
menite să contribuie la înfăptui
rea dezarmării generale și totale.

Ministrul afacerilor externe al 
Angliei, lordul Home, a rostit o 
amplă cuvîntare consacrată în 
principal analizării situației inter
naționale după semnarea Tratatu
lui de la Moscova. Home s-a pro
nunțat în favoarea reglementării 
problemelor internaționale „pas cu 
pas" și a creării unui climat po
litic care să contribuie la aceas
ta. Ministrul englez a declarat că 
guvernul său va lua parte 
conferință la nivel înalt a 
lor membre a Comitetului 
18 state pentru dezarmare
Geneva, dacă obiectul acestei con
ferințe va fi precizat „de un anu
mit număr de directive precise 
cuprinzînd elaborarea unor pro
grame concrete de dezarmare". 
Home a vorbit în continuare în 
apărarea politicii coloniale en
gleze.

Apoi ministrul afacerilor exter
ne al Kuweitului, Sabah Alahmad 
a anunțat' intenția guvernului său 
de a rupe relațiile economice cu 
Africa de sud din cauza politicii 
rasiste a guvernului sud-african.

Ultimul vorbitor din ședința de 
dimineață a fost ministrul aface
rilor externe 
Nilsson. El a 
rezoluții care 
ferinței celor
neva să lucreze de urgență la e-

Pro- 
elimi- 

dissri- 
consti-

pentru problemele economice
MOSCOVA 1 (Agerpres)
După cum s-a anunțat 

între 25 și 28 septembrie 
loc lă Moscova ședința 
a Comisiei permanente 
pentru problemele economice.

La ședință au participat delega- 
pije țărilor membre ale C.A.E.R. ' 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., 
Mgpgioli ’. Polonia, Romînia, Un
garia și U.R.S.S. In calitate de 
observatori la ședință au asistat 
reprezentanții Republicii Populare 
Democrate 
Populare 
Democrate

Comisia
privind
care decurg din hotărîrile Con-

oficial, 
a avui 

ordinară 
C.A.E.R.

Coreene, Republicii 
Chineze și Republicii 
Vietnam.
a examinat sarcinile
activitatea ei viitoare,

sfătuirii din iulie (1963) a primi
lor secretari ai comitetelor cen
trale ale partidelor comuniste și 
muncitorești,. și șefilor guvernelor 
țărilor membre ale C.A.E.R., pre
cum și din hotărîril» celei de-a 
ХѴЩ-а sesiuni a Consiliului.

Comisia a examinat materialele 
privind probleme metodologice de 
comparare a nivelurilor producti
vității muncii, a eficienței eco
nomice a investițiilor capitale, 
precum și ale coordonării lucră
rilor de cercetări științifice în 
problemele importante ale colabo
rării economice dintre țările 
membre ale C.A.E.R.

Șdința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de unitate fră
țească și înțelegere deplină.

r>._______

SALAM 1 (Agerpres)
Republicii Tanganica a 
începînd de li 
să înceteze 
comerciale

la 1 
toate 

cu Repu-

publicității 
arată că

Tanganica a iacetat sdiimtanle 
(oneiuale io R.S.O.

DAR ES
Guvernul 

hotărît ca 
octombrie, 
schimburile
blica Sud-Africană.

In comunicatul dat 
la 30 septembrie, se 
, suspendarea schimburilor comer
ciale dintre Tanganica și Repu
blica Sud-Africană este conformă 
politicii oficiale a guvernului Re
publicii Tanganica față de guver
nul rasist al Republicii Sud-Afri- 
cane".

la o 
țări- 

celor 
de la

ra-

A 14-a aniversare
R. P. Chineze

al Suediei, Torsten 
cerut adoptarea unei 
să recomande con- 
18 state de la Ge-

NEW YORK 1 (Agerpres).
Secretarul general al Organiza

ției Națiunilor 
oferit în seara 
brie un dineu 
lor afacerilor

Unite, U Thant, a 
zilei de 30 
în cinstea 
externe ai

septem- 
miniștri- 
U.R.S.S.,

0----
Un nou uragan în regiunea 

Mării Caraibilor
MIAMI 1 (Agerpres).
După cum anunță agențiile de 

presă, în regiunea Mării Caraibi
lor s-a abătut un nou uragan tro
pical, numit Flora. El a atins o 
mare parte a regiunilor de coastă 
ale Venezuelei și insulele Tobago, 
Trinidad și Grenada.

—=0 —

Demonstrație a patrioților 
vietnamezi împotriva 

regimului diemist
SAIGON 1 (Agerpres).
In ciuda represiunilor la eare 

sînt supuși de către autorități, 
patrioții sud-vietnamezi au organi
zat recent o nouă acțiune de pro
test împotriva regimului diemist.

Potrivit relatărilor agenției de 
presă Eliberarea patrioților sud- 
vietnamezi, în piețele și străzile 
principale din Saigon — „Cita
dela" regimului diemist, au apărut 
numeroase steaguri, manifeste, a- 
fișe șj panearte care au atras a- 
tenția trecătorilor. Aceste mate
riale prezentau politica Frontului 
național de eliberare și chemau po
porul sud-vietnamez să întărească 
solidaritatea în lupta împotriva re
gimului diemist.

tată 
ins-

t.

S.U.A. și Marii Britanii, care parti
cipă în momentul de față la se
siunea Adunării Generale a O.N.U. 
Cu acest prilej, după cum subli
niază agenția France Presse, între 
cei trei miniștri de externe a a- 
vut loc un schimb de vederi în le
gătură cu „problemele asupra că
rora s-ar putea ajunge la o înțe
legere pentru a continua destinde
rea între Est și Vest".

a proclamării
PEKIN 1. — Corespondentul A- 

gerpres, Ё. Soran, transmite:
La 1 octombrie a avut 

piața Tiananmîn din Pekin 
demonstrație a oamenilor 
cu prilejul celei de-a 14-a 
sări a proclamării R. P. I

La tribuna centrală au 
conducătorii, de partid și 
ai R. P. Chineze în frunte 
Țze-dun, Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu 
De, conducători ai organizațiilor 
obștești, ai Armatei Populare de 
Eliberare, precum și oaspeți străini.

A luat cuvîntul Pîn Cijen, mem
bru al Biroului Politic și al Se
cretariatului C.C. al P.C. Chinez, 
primar al orașului Pekin.

A urmat apoi demonstrația

: loc în 
o mare 
muncii 

i aniver- 
Chineze. 
luat loc 
de stat 
cu Мао

oa-

------=©

Noul drum 
al rîului Vah

PRAGA 1. Corespondentul 
gerpres transmite :

De cîteva zile rîul slovac Vah 
are un alt drum. Muncitorii de pe 
șantierul de construcție a Casca
dei Vahului au dat în exploatare 
canalul de aducție din Povaz- 
Bystrica și canalul de aducție al 
hidrocentralei din Miksov care are 
o lungime de 18 kilometri.

Muncitorii au depus eforturi 
susținute pentru realizarea acestor 
lucrări. Ei au trebuit să deplaseze 
4 milioane metri cubi de pămînt, 
să spargă 179 000 metri cubi de 
stîncă, să toarne 250 000 metri cubi 
de beton.

A-

menilor muncii, la care au parti
cipat circa 500 000 de locuitori ai 
Pekinului.

Seara, în prezența conducători
lor de partid și de stat și a nu
meroși oaspeți au avut loc în piața 
Tiananmîn jocuri de artificii.

- = O=-

Centru de pregătire 
a muncitorilor pentru industria 

extractivă a Cubei
HAVANA. 1 (Agerpres)
Nu departe de Santiago de 

Cuba, în mica localitate El-Hristo 
au fost construite într-un timp 
scurt cîteva clădiri frumoase în 
stilul arhitecturii moderne, încon
jurate de pomi și flori. Acest 
centru care poartă numele lui 
V. I. Lenin este destinat pregă
tirii muncitorilor pentru industria 
extractivă a Cubei.

In 
văța 
viitor 
1 000.

s acest centru vor putaa 
peste 500 de cursanți. In 
numărul lor se va ridica la

TOKIO. Cea de-a doua confe
rință a Comitetului de luptă pen
tru pace a reprezentanților culte
lor din Japonia a adoptat o re
zoluție de protest împotriva in
trării submarinelor atomice ameri
cane în porturile japoneze și 
împotriva dislocării pe teritoriul 
țării a bombardierelor atomice 
americane, precum și împotriva 
persecutării de către 
diemiste a budiștîlor 
namul de sud.

LONDRA La 30 
Ministerul de Finanțe 
a dat publicității un
care reiese că deficitul bugetar 
al Angliei în prima jumătate a 
anului curent a fost cu 164 mi
lioane lire sterline mai mare de- 
cît în 
a anului

TOKIO.
citorii de
niei japoneze „Mițubisi" au de
clarat o grevă de 48 ore. Gre
viștii cer patronilor să renunțe 
la concedierea a aproximativ

autoritățile 
din Viet-

septembrie, 
al Angliei 
raport din

ale N.A.T.O. 
Kaunda, li- 
al indepen- 

Rhodesia de 
Cairo, înce

unit
din

spre
în maj multe țări

perioada corespunzătoare 
trecut.

La 1 octombrie, mun- 
la 10 mine ale compa- 

„Mițubisi" au

1 000 de muncitori, prevăzută de 
măsurile de raționalizare capita
listă a producției.

LONDRA. Agenția Reuter anun
ță că guvernul englez a acceptat 
să participe la tratativele preli
minare de la Washington și Pa
ris referitoare la crearea forțelor 
multilaterale nucleare

LUSAKA. Kenneth 
derul Partidului 
denței naționale 
nord, a plecat 
pînd o călătorie
africane cu scopul de a analiza 
împreună cu șefii statelor res
pective posibilitățile de sprijinire 
a mișcărilor de eliberare națio
nală din Republica Sud-Africană, 
Rhodesia de sud și teritoriile a- 
fricane aflate sub jugul colonia
liștilor portughezi.

RABAT. Greva declarată la 27 
septembrie de cei 2 700 de mun
citori de la Fabrica de zahăr 
Casablanca continuă. Greviștii 
majorarea salariilor cu 30 la 
și îmbunătățirea condițiilor 
muncă.

din 
cer 
sută 
de

Poporul Guineei pe calea progresului
La 28 septembrie, în preajma 

sărbătorii naționale, — aniversa
rea zilei independenței — în Gui
neea au avut loc alegeri parlamen
tare. 99,5 la sută din totalul votan- 
ților au aprobat lista candidaților 
Partidului Democrat din Guineea, 
venit la putere după proclamarea 
independenței, la 2 octombrie 1958.

Din primele momente ale acti
vității sale guvernamentale, Parti
dul democrat din Guineea, sub 
conducerea președintelui republicii, 
Seku Ture, a trecut la transforma
rea întregii vieți a țării. Pășind 
pe calea făuririi unei vieți libere, 
poporul Guineei a avut de înfrun
tat numeroase greutăți- Din cauza 
îndelungatei asupriri coloniale, 
Guineea — țară situată pe coasta 
Oceanului Atlantic, în apropiere 
de Ecuator, cu o suprafață de 
251 000 ійУ pătrați și o populație 
de 2 500 000 de locuitori — a moș
tenit' o economie slab dezvoltată. 
Avuțiile țării -— bauxita, zăcămin
tele de fier, aurul, diamantele, ba
nanele, cafeaua, citricele, lemnul 
de abanos, de mahon și palisan
dru — erau exploatate nemilos 
de monopolurile străine care obți

neau profituri fabuloase, în timp 
ce populația băștinașă trăia într-o 
sărăcie și mizerie de nedescris.

Ferm hot'ărît să schimbe moște
nirea trecutului, poporul guineez a 
început construirea unei vieți noi. 
In cei cinci ani care au trecut de 
la proclamarea independenței, Re
publica Guineea a obținut reali
zări de seamă în lupta pentru în
lăturarea vestigiilor trecutului co
lonial, pentru dezvoltarea econo
mică și culturală. Au fost națio
nalizate o serie de întreprinderi 
și ateliere mai mari, se constru
iesc unele obiective industriale, a 
fost introdusă o monedă proprie 
— francul guineez — și a fost în
ființată o bancă de emisiune a re
publicii. Guvernul a luat măsuri 
și în. vederea sporirii producției 
agrare, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă pe plantații, pen
tru schimbarea structurii coloniale 
ă comerțului exterior al tării. In 
prezent, în țară a fost lichidat 
dreptul de proprietate asupra pă- 
mîntului, el este un bun național.

Guvernul depune eforturi în 
vederea creării unei structuri noi,

democratice a țării. Fiecare cetă
țean care a atins vîrsta de 21 de 
ani are drepturi electorale. De a- 
semenea, femeile pot fi alese în 
toate organele de stat, inclusiv în 
parlament (In actualul organ le
gislativ 14 din cei 75 deputați a- 
leși sînt femei).

Rezultate bune au fost obținute 
de Republica Guineea și în dez
voltarea sistemului învățămîntului 
și a ocrotirii sănătății publice.

In întreaga țară se desfășoară 
o luptă susținută . împotriva anal
fabetismului. Se fac pași însemnați 
pentru crearea bazelor învățămîn
tului superior. Astfel, de pildă, la 
Conakry a intrat în funcțiune pos
tul de radio „Glasul revoluției", 
cel mai mare din Africa occiden
tală. Dacă pînă la eliberare în țară 
nu apărea nici un ziar, astăzi în 
Giiineea funcționează o agenție na
țională de informații, care editea
ză zilnic un buletin de știri. Din 
aprilie 1961, la Conakry apare zia
rul „Horoya" („Demnitatea", în 
limba sussu). Ziarul se imprimă în
tr-o tipografie nouă, bine utilată, 
purtînd numele lui Patrice Lu
mumba.

Pe plan extern, guvernul Repu
blicii Guineea promovează o poli
tică de coexistență pașnică, își a- 
duce contribuția atît în cadrul 
O.N.U. cît și în alte organisme 
internaționale, la lupta pentru li
chidarea definitivă a colonialismu
lui, se pronuhță pentru dezarmare, 
pentru rezolvarea pe cale pașnică 
a problemelor internaționale liti
gioase.

In lupta pentru rezolvarea în
tr-un timp scurt a rămînerii sale 
în urmă pe plan economic, guver
nul Guineei se sprijină pe ajuto
rul prietenesc, dezinteresat acordat 
de țările socialiste, pe simpatia tu
turor popoarelor iubitoare de pace.

Republica Populară Romînă, ca
re susține cu consecvență lupta 
de eliberare națională a popoare
lor din toate regiunile globului, 

a recunoscut oficial Republica Gui
neea chiar din primele zile ale 
proclamării sale și a stabilit cu ea 
relații diplomatice. Drept urmare, 
între țara noastră și Republica 
Guineea s-au statornicit relații de 
prietenie și colaborare, cu perspec
tive de dezvoltare în interesul am
belor state.

F. JURCA
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