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A început anul școlar
Ziua de 15 septembrie a lost aș 

teptată bi- nerăbdare și ■ legitimă 'bu
curie de către elevii școlilor gene
rale de 8 ani, medii și j profesionale. 
După o vacanță plăcută, reconfor
tantă, elevii s-au intîlnit cu cadrele 
didactice într-o atmosferă sărbăto
rească și au pornit împreună într-un 
nou an de învățătură.
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Cifre ce vorbesc despre hărnicie
Printre obiectivele de în

trecere ale colectivului sec
torului'III de la mina Vul
can, pe prim plan se situ
ează fără . îndoială îndepli
nirea înainte de termen a 
sarcinilor pe întregul au 
precum' șî‘ realizarea de 
economii cit mai substan
țiale. Pentru traducerea în 
viață a acestor obiective, 
jos, în adînc. întrecerefc, 
socialistă, se desfășoară zi 
și noapte fără 
Rod al hărniciei, 
tajele sectorului 
tras în cele 8 
au trecut din 
14 661 tone de 
peste sarcinile

economii 
în aceeași

a
pe- 
de
ce

încetare, 
din 
s-au 

luni 
acest

cărbune 
de plan.
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ex-
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La capitolul 
fost înscrisă 
rioadă frumoasa sumă 
700 000 lei. Sînt cifre
vorbesc despre hărnicia și 
priceperea minerilor din 
sector. Realizările nu s-au 
oprit însă aici. -In perioa
da 1-14 septembrie, la cele 
14 661 tone de cărbune ex
trase peste plan s-au adău
gat alte zeci de vagonete 
și se mai adaugă mereu. 
La dobîndirea succeselor 
contribuie întregul colectiv 
și îndeosebi minerii din 
brigăzile evidențiate în în
trecere conduse de Gantz 
Ștefan și Karacsonyi Ru
dolf.

Pentru protecția muncii minerilor
Grija pentru securitatea 

muncii celor ce lucrează 
' în subteran constituie o 

preocupare de fiecare zi a 
partidului șî guvernului. In 
acest’ shop,' statul nostru 
alocă în fiecare an impor
tante sume de bani. Nu 
mai m primul semestru al 
anului, lâ mina Vulcan au 
fost 
ția 
Dar

alocate pentru protec- 
muncli Г150 400 Iei.

și această cifră

a fost substanțial depăși
tă. Pentru protecția muncii 
au fost cheltuiți 1348 700 
lei, iar pe întregul an au 
fost' alocate în acest scop 
2 295 000 lei. Sumele su
plimentare au fost alocate 
pentru înzestrarea fiecărui 
muncitor din subteran cu 
măști de autosalvare. E o 
nouă dovadă a grijii ce 
se acordă pentru protecția 
sănătății minerilor.

Comunistul Oprea Aurelian lucrează în secția,, curent 
continuu de la S.R.E. Vulcan, in procesul de producție 
el dă dovadă de conștiinciozitate și dragoste de muncă, 
se străduiește cai lucrările pe care le execută să fie în
totdeauna de calitate bună.

lată-1 in clișeu verificînd rotorul unui motor de la 
locomotivă de mină cu acumulatori de 4 tone.

o

La drum cu evidențiații 
în întrecere

Era în ziua premergă- 
toare-celei de repaus. Avînd 
la bord 33 de evidențiați 
în întrecerea socialistă, 
autobuzul minei Vulcan a 
plecat într-o excursie prin 
regiune. Primul popas a 

, avut loc la Hunedoara, ce
tatea de oțel a patriei 
noastre. După. ce excursio
niștii ' au vizitat noul oraș 
și vechiul castel al Huni- 
azilor, mașina a pornit din 
nou la drum. La Deva 
excursioniștii au vizitat ora-

iar noaptea 
la Orăștie. 
baie bună i

sul și cetatea, 
au petrecut-o 
A doua zi, o 
la stațiunea de la Geoa-
giu, o vizită la muzeul 
și cetatea din Alba-Iulia, 
la Sebeș și apoi spre casă. 
Printre evidențiații în în
trecere, plecați în excursie 
în afară de mineri, se nu
mără electricianul Vaum 
Alexandru, sudorul Domșa 
Aurel, lăcătușii Botar loan, 
Iacob Dionisie I și alții. .

pre-
și

Jiu- 
de

localități ale Văii 
de către Teatrul 
din Satu Mare, dumi- 
seara, la Petroșani, în 
Institutului de mine

Spectacole pe scenele 
Văii Jiului

„Do, ce, mi, ia so,
la... Stroe"

După spectacolele 
zentate în Petroșani 
alte 
lui 
stat 
nică 
sala
a avut loc un nou spec
tacol, ultimul din săptămî- 
na trecută. Este vorba 
spectacolul de estradă 
două acte, „Do, re, mi, 
sol; la... Stroe" de 
Stroe și Kammer.

de 
în 
fa, 
N.

„Citadela sfărîmată"
Evenimentul teatral - de 

seamă al acestei săptămîni 
îl constituie des
chiderea celei 
de-a XVII-а sta
giuni a Teatru
lui de stat ..Va
lea Jiului" 
Petroșani.

. încă din primăvară, colectivul șantierului de drumuri a început lu
crări pentru lărgirea și reasfaltarea șoselelor din Valea Jiului. Pînă a- 
Cum a fost terminată porțiunea între Livezeni și Petroșani iar în prezent 
se lucrează la Iscroni.

Fotografia înfățișează un aspect din munca . asfaltatorilor.
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După cum am mai anun- 
țat, deschiderea stagiunii 
va avea loc sîmbătă 19 
septembrie cu piesa „Cita
dela sfărîmată" de Horia 
Lovinescu.

In turneu
Spectacolul de comedia 

pe care-1 vor prezenta la 
Petroșani artiștii craioveni 
joi 17 septembrie se 'nu
mește „Zizi. și... formula 
ei de viață". Un spectacol 
atrăgător, care promite și 
în care vom întîlni litora
lul, vacanța, tinerețea. In 
acest cadru splendid , na 
vom întîlni cu „Zizi,, și... 
formula ei de viață"; ' 

* J

Sărbătoare în școli
Atmosfera dimineților de septem

brie a fost ieri întregită de voioșia 
și entuziasmul grupurilor de copii 
care se îndreptau spre școli. Totul 
arăta a sărbătoare. Copii mulți cu 
cravatele roșii fluturînde, eu fețe 
îmbujorate de emoție și bucuria re
vederii cu colegii și cu cadrele di
dactice, dădeau prospețime - și tine
rețe localităților noastre ■ miniere. •

Școlile au îmbrăcat haina festivă. 
S-au pregătit din vreme pentru a-și 
întîmpina oaspeții dragi. Clasele pa
voazate, ghirlandele de flori și tra
diționala urare „Bine- ați venit, dragi 
elevi" 
fiecare 
școlare
І—VIII 
torească a zilei.

Gînd clopoțelul 
lin a dat semnalul de începere a a- 
nului școlar, inimile miilor de e- 
levi, cadrelor didactice și ale părin
ților care și-au condus copiii în pri
ma zi de școală au tresărit. Era și 
firesc. Apoi liniște. Curțile școlilor 
păreau adevărate mări de tinerețe, 
flori și verdeață. Directorii școlilor 
au rostit cuvinte de deschidere.

Despre entuziasmul, bucuria 
atmosfera sărbătorească în care 
început noul a-n - 
școlar ne-au rela
tat telefonic tînă- 
ra profesoară
Stoica Cornelia
de la Școala me
die Lonea. tova
rășul Văduva 
Constantin, direc
torul Școlii gene
rale de 8 ani din 
Banița. Cărăguț 
Sergiu, directorul 
Șoc® niedii din 
Lupeni și «alții. -

— Curier școlii 
medii din Lonea, 
ne-a relatat tova
rășa Stoica Cor
nelia. parea o 
adevărată grădină 
de flori multico
lore. Peste tot te 
întîmpina voioșia, 
entuziasmul. Un 
moment semnifica
tiv al festivității 
constituie primi

rea de către ele- 
clasa a 
flori, a 

clasa 
mari îi 

pe „bo-

boci“ in clase, unde li 
nează manualele școlare.

De ia Banița tovarășul 
ne-a comunicat că cei mai
lari au venit pregătiți de sărbătoare 
alcătuind ad-hoc în clasă un program 
artistic. Au recitat poezii, au cîntat, 
s-au înveselit.

Intr-o deplină atmosferă de armo
nie, de voioșie și entuziasm a înce
put prima zi de curs în toate școlile 
din Valea Jiului.

i-a întîmpinat pe aceștia în 
clasă. Pe

acordate
completau

bănci manualele 
gratuit claselor 
ambianța sărbă-

cu. glasu-i crista-

Cu bucurie 
și optimism...

...au întîmpinat prima zi de școală 
toți cei peste 20 000 de elevi din Va
lea Jiului. Aceasta se poate lesne 
citi și pe chipurile plăpînde ale ce
lor două eleve din Aninoasa pe care 
fotoreporterul nostru le-a surprins 
in drum spre școală. Dar să urmă
rim împreună cum au început prima 
zi în acest an școlar elevele din fo
tografie : Roman Carmen și Cristea 
Maria.

Deasupra comunei de pe Vale 
ceața a prins să se risipească. Soa
rele își trimetea cu dărnicie razele 
pentru a îmbujora fețele. Un fasci
cul de lumină a căzut pe obrazul 
micuței Carmen. Razele jucăușe îi 
răvășeau sprințare părul bălai. Ca 
prin vis a auzit vocea mamei sale :

— Gata, Carmen. Sus. Ți-am pre
gătit totul. Doar să mănînci și să-ți 
iei servieta. Ai uitat că azi...

Nici n-a apucat mama să spună 
ceea ce avea de spus, că dintr-o să
ritură Carmen a- și fost în picioare.

vii din 
XI-а cu 
celor 
întîi. Cei
conduc

din

Șl
a (Continuare în pag. 3-a)

In drum spre școală.

Carnet I^TER VENȚIE ÎN ADINC
Noaptea era pe sfîrșite. Dinspre 

Paring se întrezărea o geană de 
lumină care creștea treptat -artun- ■ 
țînd răsăritul soarelui. Prin ceața 

‘groasă, care acoperise dealul Dil- 
jei răsuna purtat de ecou, zgomo
tul puternic, sacadat al motorului 
sondei 5 409. Sondorii din schim
bul III extrăgeau garnitura '.de: fo
raj. Citeva minute mai treziri. din 
gura neagră a puțului se. : ridica 
încet, manevrată cu : grijă de către 
sondorul șef Motaș Grigore, ulti
ma prăjină de extracție. Citid ca
pătul de jos al tubului carotier 
apăru in sftrșit la suprafață, son
dorul de la gura puțului strigă :

— Opriți extracția h luosesc 
mufa și freza t

Cu mișcări calme, sondorul -.șef 
apăsă pe frînă și tubul . carotier 
rămase suspendat deasupra puțu
lui, legănîndu-se ușor. Părăsindu-și 
posturile, muncitorii de la sondă 
se adunară lingă granic. Pe fețele 
lor se putea citi îngrijorarea.

— Tovarășii s-a inimplat run 
lucru grav — zise sondorul șef. 
Freza și mufa s-au rupt din tubul 
carotier și au rămas in puț: ■

Tocmai atunci, pe o cărăruie 
din apropierea sondei: își făcură 
apariția cei Mn schimbul 1.

’t

După un scurt schimbi de cu
vinte ei. aflară despre. cele intîm- 
plăte. ■ Situația era grea: -Sonda- nu 
putea să-și îndeplinească emisiunea 
geologică decit cu eforturi supli
mentare. costisitoare. In caz că nu 
s-dr fi extras de la, adinei mea. de 
982 m freza și mufa, care fusese
ră prinse in adine de: presiunea 
năpraznică a rocilor. îndeplinirea 
planului de producție; angajamen
tele de întrecere luate': de sondori 
depindeau de rapiditatea .rezolvă
rii. instrumentației în care intrase 
sonda. Unul din sondori a fost: tri
mis la sectorul de foraj din . Petro
șani să-l anunțe despre, cele intîm- 
plate pe maistrul Cecală Grigore. 
După două ore, maîiftnitl era pre
zent la sondă. Cercetlnd cu aten
ție tubul carotier el rămase pe 
glnduri. Apoi dădui hotărit citeva 
dispoziții. Tovarășul Marin Ionel 
iu trimis să aducă în cel mai scurt 
timp o sapă spiț. Alți doi munci
tori fură trimiși după un dorn, iar 
motoristul primi indicația să men
țină motorul în stare de funcțio
nare.

In scurt timp au fost luate toate 
măsurile pentru începerea rezolvă
rii instrumentației. Citeva ore 
mai tîrziu, lupta cu tăria rocilor

îricepu. înainte de a se trece 
extragerea propriu-zisă a frezei 
mufei se cerea să se efectueze

la 
și 
o 

operație dificilă — fărâmițarea ro
cilor din interiorul mufei și a fre-

*
* 
♦
4 
4 

zei.- Această - operație a- fost. incre-, •
dințată comunistului Pop Vasile, • 
un sondor șef: cu bogată experien- • 
ță profesională.- Timp de 8 . ore 
sapa, sgiț manevrată cu atenție 
sfredeli cu grijă, gentimetru cu 
centimetru roca, prin tatonări re
petate, pentru evitarea deterioră
rii marginilor mufei ascunse la 
982 m ădincime. Prima operație 
s-a terminat cu succes. Urmară 
apoi numeroase încercări de a, in

»
4

♦ 
traduce dornul exact in interiorul Ș 
mufei. încă 16 ore se scurseră ast-, ♦ 
fel și în sfirșit iotul se termină cu ,J 
bine: Freza și mufa au fost extra-. J 
se. Sonda a fost salvată.:

Acțiunea: descrisă . s-a . petrecut 
pe la ânceputul lunii septembrie 
a, c, Am aflat recent, că sondorii 
de la locația 5 409 și-au îndepli
nit planul de foraj la metri fizici 
pe luna septembrie cu. 17 zile îna
inte de termen. Și asta datorită • 
priceperii și abnegației colective. J 

VIOREL STRAUȚ î
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'/TEHNICII
LA PRICIM

Preocupări pe linia promovării tehnicii noi
Deschiderea universității tehnice 

pentru inginerii din ramura minieră
Primul abataj frontal
In trimestrul IV a.c în stratul 17, 

bloeul V Nord se va deschide pri
mul abataj frontal în cadrul minei 
Uricani. Abatajul va avea o extin
dere de MO m pe direcție, o lungi
me de 90 m și c înălțime de 1.80 
m. Abatajul va fi complet mecani
zat. Tăierea cărbunelui se va exe
cuta cu ajutorul unei haveze cu 
două brațe tăietoare, de tip 
WLE-60 D\V, va li susținut cu 
stîlpi hidraulici G.S. și grinzi în 
consolă V.D.U. Evacuarea cărbunelui 
va fi executată cu transportoare blin
date de tip Slask. Pe baza mecani
zării se scontează pe atingerea unor 
avansări sporite a frontului și pe 
această cale pe realizarea unei 
productivități de cel puțin 7 tone 
cărbune pe post și reducerea, aproa
pe totală, a consumului de material 
lemnos.

Pregătirile pentru deschiderea aba
tajului frontal se desfășoară într-un 
ritm susținut. Ca lucrări de pregă
tire, au fost săpate pînă acum 460 
m> de galerie și preabataje susți

II. Acționarea automatizata a mașinii de extracție 
muliicablu de la mina Lonea II

Vom expune în continuare cîteva 
detalii privind subansamblele de 
automatizare. Majoritatea aparatelor 
și circuitelor de automatizare stnt 
concentrate în șapte panouri prefa
bricate care cuprind: comanda, pro
tecția și automatizarea acționării 
principale, frînarea dinamică, coman
da și protecția acționării auxiliare, 
comanda circuitelor rotorice, semna
lizări centralizate și comenzi centra
lizate de la pupitru.

Pornirea automată se realizează 
prin simpla apăsare de buton (de 
la rampa de încărcare) cu condiția 
ca sklpul să fie în dreptul unui 
traductor inductiv de la locul de 
încărcare. De remarcat, că releele de 
accelerare (care acționează asupra 
celor 8 trepte din circuitul roto- 
rie) posedă 3 înfășurări (de atrage
re și de curent avînd acțiune opusă 
înfășurării de revenire) și realizează 
temporizarea acționării (accelerării) 
îți raport cu mărimea curentului ro- 
toric. Temporizarea acestor relee poa
te fi modificată simplu, acționînd 
asupra unei rezistențe variabile în 
serie cu bobinele de revenire. înce
tinirea, la intrarea în rampe, se rea
lizează automat prin impulsul dat 
de aparatul de reglare al mersului 
(AKH) și trecerea unui motor în 
regim de frînare dinamică, cu fun-
cționarea intermitentă a celuilat, în 
continuare în regim motor, pe treap
ta a IV-a a rezistențelor rotorice. 
Se realizează astfel o caracteristică 
rigidă la vitezele reduse de înceti
nire (minimum 0,5-0,6 m/sec).

De relevat modul cum se realizes-

Aiitoraalizarea 
tmiioniliil minier

Colaboratorii Institutului „Ghi- 
prougleavtomatizația" au construit 
un complex „АКОѴ-Г* pentru auto
matizarea în întregime a operațiu
nilor de schimbare, descărcare și 
curățire a vagonetelor, operațiuni 
care necesită un mare volum de 
muncă. Productivitatea complexului 
este de 90 de vagonete pe oră. 
Complexul poate fi folosit atît la 
principala extracție cu colivie, cît și 
la extracția secundară.

Schimbarea vagonetelor se face 
cu ajutorul unor turele rotitoare 
prevăzute cu împingătoare cu lanț. 
Vagonetele sînt curățate cu o perie 
mecanică în timpul descărcării.

Prototipul complexului a și fost 
dat în fabricație. 

nute cu armături Т.Н. Totodată au 
foat introduse în subteran, în apro
pierea viitorului front transportoa-

Indicatori tehnico-econom ici superiori
Realizările de seamă obținute în 

acest an de colectivul minei Uricani 
au la bază, în mare măsură, preo
cuparea cadrelor tehnice pentru rea
lizarea unor indicatori tehnico-eco- 
nomici superiori. De menționat că 
în primele 8 * luni ale anului prin
cipalii indicatori ai planului tehnic 
au fost realizați și chiar depășiți. 
Astfel, fată de volumul planificat de 
8060 mc steril, au fost încărcate

Inovatorii în sprijinul producției
Bilanțul mișcării de inovații de 

la mina Uricani după primele 8 
luni ale anului este edificator; La 
cabinetul tehhic al exploatării S-au 
înregistrat 42 propuneri de Inovații, 
dintre care toate au fost acceptate, 
iar 38 au fost aplicat0. Valoarea 
economiilor antecalculate se ridică 
la 140 000 lei. Important de relevat 
e că inovațiile propuse și aplicate 
constituie un valoros sprijin colecti
vului exploatării în rezolvarea dife- 

ză regimul de „tîrîre" (mers con
tinuu la viteze foarte mici) pentru 
a asigura oprirea precisă a vaselor 
de extracție, in acest scop se utili
zează (în cohtinuare) frînarea dina
mică ' simultan de frînarea pneuma
tică. in raport cu limitele extreme 
(maximă-ininhnă) a vitezei, iar în 
raport cu mărimea și sensul diferen
ței între Viteza impusă și reală, es
te corelată și frînarea pneumatică 
(prin saboți! de frînare) astfel în- 
cît se menține această viteză în li
mitele 0,4-0,6 m/sec. Oprirea vaselor 
se face automat, prin traductoareie 
inductive de poziție, cu precizia cî- 
torva centimetri.

Un element de noutate îl prezintă 
principiul de rezolvare a comenzii- 
frînei de manevră, și reglarea au
tomată a el în timpul regimului de 
încetinire și tîrîre. Acționarea frînei 
de manevră se realizează prin ad- 
misia parțială a aerului comprimat, 
ceea ce se obține cu comanda în li
mite largi a unei supape electro
magnetice cu trei înfășurări de co
mandă. Reglarea automată a frînei 
de manevră, combinată cu frînarea 
dinamică, se realizează printr-o 
schemă clasică de reglaj cu un 
circuit electric de reacție inversă.

Ritmicitatea — cate sigură dc realizare 
a unor indicatori tchnlco-cconomicl superiori
Planul de producție al exploatări

lor miniere din Valea Jiului prevăd 
pentru semestrul ІІ sarcini care tre
buie îndeplinite și depășite prlntr-o 
organizare rațională a muncii din 
subteran și suprafață, folosirea din 
plin a timpului de lucru precum și 
a utilajelor. Îndeplinirea planului de 
producție la sfîrșit de perioadă (lu
nă, trimestru) nu este suficientă, el 
trebuie îndeplinit și din punct de 
vedere al ritmicității,

A îndeplini planul din punct de 
vedere ritmic înseamnă a-1 îndeplini 
uniform, cu eforturi uniform propor
tionate fără salturi sau goluri de 
producție pe parcursul semestrului 
sau lunii respective. Practica a do
vedit că exploatarea cărbunelui în 
ritm uniform are ca rezultat crește
rea productivității muncii, scăderea 
prețului de cost, folosirea utilajului 
în mod corespunzător, deci realiza
rea unor indicatori superiori, pe 
cînd nerealizarea unifoțm-rltmică a 
planului prezintă o serie de conse
cințe negative ca; pierderi de zBe 

rele blindate, iar mina a fost do
tată cu 260 stîlpi metalici și 360 
grinzi în consolă.

mecanic 10 609 mc. Au fost susți
nute metalic 4 300 ml galerii, cu 1 200 
ml mai mult de cifra prevăzută. Au 
crescut substanțial vitezele de avan
sare în abataje și pregătiri. In ga
lerii s-a atins viteza de înaintare 
de 67,67 ml/lună, față de 54 ml/lună 
planificat. In abataje s-a ajuns la 
o viteză de avansare de 100,5 
ml/lună, cu 18,5 ml mai mare decît 
se prevede în planul tehnic.

ritelor probleme ale producției. 
Amintim dintre acestea doar cîteva: 
„Mecanizarea operației de betonare a 
galeriilor", „Canale betonate din tu
buri prefabricat de beton". „îmbu
nătățirea metodei de exploatare cu 
camere în stratul 17-18 la mina 
Uricani în scopul îmbunătățirii ca
lității producției și reduceri prețu
lui de cost", „Mecanizarea introdu
cerii vagonetelor la culbutorul prin
cipal de la mina Uricani” etc.

Astfel mărimea de referință este con
siderată viteza prescrisă de înceti
nire, de la aparatul AKH care co
mandă (printr-un lanț cinematic) ro
tirea rotorului unui selvin monofa
zat, alimentlnd astfel o înfășurare 
de comandă a unui amplificator mag
netic. A dotța înfășurare a acestui 
amplificator (avînd fluxul magnetic 
în opoziție față de prima) este ali
mentată de la tahogeneratorul ma
șinii, astfel încît circuitul de ex
citație (comandă) a amplificatorului 
magnetic are rolul unui element de 
comparație (de diferență) a viteze
lor prescrise, respectiv reale.

Tot în serie cu circuitul de ieșire 
a amplificatorului magnetic se in
tercalează înfășurarea de comandă 
a unei amplidine (a doua treaptă 
de amplificare) care alimentează (Ia 
ieșire) înfășurarea de excitație a ge
neratorului de curent continuu pen
tru frînarea dinamică, soluție care 
permite o mare sensibilitate (și iner
ție redusă) a efectului de frînare.

In încheiere amintim că indicato
rul clasic de adîncime este dublat 
și de un indicator electric cu sel- 
sine monofazate.

Ing. T1BER1U COLOȘI
C.C.V.J.

de lucru, suprasolicitarea utilajelor, 
mărirea prețului de cost, scăderea 
productivității muncii, dar mai ales, 
nerespectarea termenelor de livrare 
contractuale.

Salturile de producție de la sfîr
șit de lună sau de trimestru, frec
vente la unele exploatări, au o serie 
de urmări nefavorabile: suprasoli
citarea capacităților de producție, a 
transportului, neglijarea întreținerii 
minei și utilajelor, a lucrărilor de 
pregătire, a calității producției, ne
respectarea normelor de tehnica se
curității.

Statistica ritmicității producției pe 
decade în primele 6 luni din acest 
an arată că pe C.C.VJ. în prima 
decadă planul s-a realizat numai în 
proporție de 98 la sută, în decada 
a II-a 100,1 la sută, iar în decada 
a Ill-а în proporție de 102,3 la sută. 
Cu excepția minelor Uricani și Ani- 
noasa, la celelalte exploatări din Va
lea Jiului planul de producție nu se 
realizează în mod ritmic, și mai a- 
les, din prima decadă.

la sala clubului C.C.VJ. din Pe
troșani a avut loc luni după-amiaza 
deschiderea Universității tehnice 
pentru inginerii din ramura minieră.

Universitatea tehnică pentru ingi
neri este organizată din inițiativa 
C.L.S., de către comisia inginerilor 
ți tehnicienilor de pe lingă consiliu, 
cu sprijinul conducerii C.C.VJ. A- 
ceasiă formă de învățămint a fost 
creată pentru a veni in ajutorul ca
drelor tehnice superioare care con
duc și organizează producția, a ce
lor din institutele de cercetare, pro
iectare și din invățăminiul superior 
spre a-i orienta în aplicarea în pro

IN CLIȘEU: Aspect din sală de la deschiderea universității tehnice.

cesul de producție șl in munca de 
concepție a unor soluții și metode 
de lucru la nivelul tehnicii mondiale, 
care Să ducă la obținerea unor in
dici tehnico-economici superiori, la 
extinderea mecanizării și îmbunătă
țirea continuă e muncii în subteran.

Despre oportunitatea universității 
tehnice a vorbit în fața celor pre- 
zenți tovarășul Popescu loan, ingi
nerul șef al C.C.VJ. Vorbitorul a 
subliniat sarcinile sporite ce revin 
cadrelor tehnice din industria car
boniferă pe linia creșterii producției 
ți a productivității muncii și, mai 
ales, atingerea dezideratului de a 
extrage cărbune din „abataje fă
ră oameni”. In cadrul universi
tății, se vor ține In anul școlar 
1964—1965, 21 conferințe-prelegeri a 
căror tematică se axează pe cerin
țele imediate o/e producției, ale in
troducerii progresului tehnic in mi
nele noastre. Iată cîteva din temele 
conferințelor cu privire la progra
mul universității pe acest an școlar: 
„Proprietățile fizico-mecanice ale ro- 
celor din bazinul carbonifer Valea 
Jiului, influența lor asupra stării Iu

Pentru realizarea ritmică a planu
lui pe întreaga perioadă pînă la 
sfîrșitul anului trebuie create posi
bilități de organizare rațională a 
muncii în toate sectoarele, de folo
sire corespunzătoare a utilajelor și 
fructificarea rezervelor interne ale 
exploatărilor. In primul rînd trebuie 
lichidate asalturile cu eforturi mărite 
șl suprasolicitarea utilajelor de la 
sfîrșitul lunilor. In acest sens este 
necesar să se asigure pentru înce
putul fiecărei luni un ritm normal 
de muncă prin crearea de fronturi 
de lucru suficiente, prin eșalonarea 
justă a lucrărilor ce se efectuează 
în abataje (podiri, atacări, rambleu, 
prăbușiri). O atenție deosebită tre
buie acordată terminării lucrărilor 
de pregătire în vederea Intrării în 
funcție a abatajelor noi.

In al doilea rînd. trebuie lichi
dată fluctuația oamenilor de la o 
grupă la alta sau de pe un schimb 
pe altul, frecventă mai ales la înce
putul lunilor. De asemenea, este 
bine ca эсЫшЬагса brigăzilor de la 

crărilor miniere'', „Elemente moder
ne de susținere a abatajelor", „In
stalații moderne de extracție a Căr
bunelui", „Metode moderne de pre
venire și combatere a exploziilor de 
metan și praf de cărbune", „Auto
matizarea în industria minieră", 
„Noutăți în aerajul minelor", „Efi
cacitatea economică e investițiilor 
în industria minieră", „Gospodări
rea energiei in minerit" etc.

Pentru expunerea conferințelor au 
fost desemnate cadre de specialiști 
din cadrul C.C.VJ., Stației de secu
ritate, Institutului de mine, precum 
și din cadrul M.M.E.E., IPROMIbl 

ți 1CEMIN, cadre cu o înaltă 
pregătire teoretică și cu experiență.

Universitatea va fi frecventată de 
130 de cursanți, ingineri du cadrul 
C.C.VJ., ICEMIN, I.M.P., din 
specialitățile: exploatări miniere, *- 
lectromecanică și preparare.

Cu prilejul deschiderii universită
ții, cursanților li s-a expus prima 
conferință din program: „Tendințe 
moderne în construcția și recon
strucția minelor. Efectele economice 
de concentrării producției” de către 
tovarășul ing. Cenușe Constantin, 
director tehnic al IPR0M1N Bu
curești.

După expunerea conferinței a luat 
cuvintul tovarășul Ghioancă Victor, 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid. Vorbitorul și-a exprimat con
vingerea că universitatea tehnică va 
fi de un real folos pentru rezolva
rea problemelor pe care le ridică pro
ducția, pentru extinderea cuceririlor' 
tehnicii și științei în minele Vâlt 
Jiului și a urat cursanților spor la 
muncă în îmbogățirea cunoștințelor 
lor tehnico-profesionale, în rezolva
rea sarcinilor puse de partid in fața 
industriei carbonifere.

o lucrare Ia alta să se facă numai 
atunci cînd pentru noul loc de mun
că au fost create toate condițiile de 
desfășurare normală a lucrului (ae- 
raj, transport, materiale, etc.) asigu- 
rîndu-se în felul acesta realizarea 
planului chiar din prima zi de lucru.

In al treilea rînd, aprovizionarea 
să satisfacă cerințele locurilor de 
muncă cu materiale și vagonete ne
cesare asigurării îndeplinirii și de
pășirii planului. De asemenea. se 
cer înlăturate defecțiunile tehnico- 
organizatorice în transport. Asigu
rarea brigăzilor cu materiale (lemn, 
armături de fler, seîndură etc.) re
prezintă una din măsurile cele mai 
Importante ce trebuie luate în vede- 
derea realizării ritmice a planului 
la brigăzi. Materialele trebuie din 
timp transportate și depozitate in 
apropierea fronturilor de lucru, în 
cantități necesare pentru o perioadă 
mai mare spre a evita oprirea lucru
lui din lipsa acestora.

Prin măsurile arătate este posibil 
ca în perioadele viitoare plănui de- 
producție să fie realizat și depășii 
în mod ritmic.

Ing. DUMITRU POPEANAȘ 
șeful serviciului producție 

C.C.V.J.
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Și-a sorbit repede cafeaua, apoi s-a 
îmbrăcat de sărbătoare. Rochița fi 
venea de minune, iar cravata pur
purie contrasta puternic cu albul 
imaculat al bluzei. Cînd a plecat 
spre școală, mama n-a uitat să-i în- 
mîneze... surpriza : un gingaș buchet 
de trandafiri. In drum s-a abătut pe 
la prietena ei Cristea Maria din 
clasa a V-a, Carmen e cu un an mai 
mare, într-a Vl-a.

Și iată-le împreună, mergînd vo
ioase, pline de optimism spre școală.

Primul contact cu clasa
„Bobocii" au fost primiți cu bu

curie și căldură de către tinerele în
vățătoare, așa cum au fost primite 
și ele în colectivele cadrelor didac
tice ale școlilor, pentru că anul a- 
eesta numeroase cadre didactice ti
nere au făcut primul contact cu 
clasa în calitate de învățători șî 
profesori. în calitate de educatori ai 
tinerei generații.

Învățătorii Dăian Felicia. Stama- 
te Manda, Goe Măria, Negrea Elena 
și Cosma Adela, profesorii Stoica 
Cornelia. Burlec Cornelia. Nitescu 
Vasile, Sveter Elisabeta, sînt doar 
eîteva dintre cadrele didactice care, 
Ieri, au făcut primul contact cu 
clasa, au făcut primul pas în nobila 
misiune pe care și-au ales-o.

Pe chipurile lor ca și pe ale ele
vilor se citea emoția, încrederea șî 
hotărîrea de a depune toate efortu
rile pentru obținerea unor rezultate 
cît mai bune la sfîrșitu) anului 
școlar.

IN DRUMEȚIE
In ultimele două săptămîni, orga

nizațiile U.T.M. din întreprinderile 
și instituțiile Văii Jiului au organi
zat numeroase excursii cu tinerii în 
munții ce înconjoară bazinul nostru 
carbonifer. Organizațiile U.T.M. de 
la exploatările miniere Lupeni, Vul
can și Uricani, precum ...și organiza
ția U.T.M. de la I.I.S. Viscoza Lu
peni au organizat excursii cu tinerii 
Ia cabanele Straja, Cîmpu lui Neag, 
Buta, iar tinerii de la minele Pe- 
trile și Lonea au ținut să petreacă 
o parte din timpul lor liber la caba
nele din masivul Paring și la caba
nele Voievodu și Aușelu.

De asemenea, au fost organizate 
excursii și pe Valea Roșiei, la Lun
ca Florii, Peștera Boli. Numai de 
la mina Lonea, peste 200 de tineri 
au plecat în drumeții în ultimele trei 
săptămîni.

Tinerii din întreprinderile și insti
tuțiile Văii Jiului au participat în 
număr mare și la cele peste 70 de 
excursii organizate anul acesta prin 
O.N.T. Carpați. Ei au vizitat cele 
mai frumoase localități din țară, prin
tre care Capitala patriei noastre, pre
cum și orașele Timișoara, Constanța, 
Cluj, Sibiu, Craiova și altele.

Frezorul Szabo Iosif de la atelie
rul mecanic al minei Aninoasa este 
unul din muncitorii care dau o mare 
atenție calității lucrului. Iată-1 pe 
tînărul frezor în timpul lucruluL

Răspîndirea ziarului în mase 
— laturâ Importanta a muncii politice

Se poate desfășura 
o activitate mai bună

O măsură eficientă

Pentru foarte mulți muncitori, in
gineri și tehnicieni din Întreprinde
rile și instituțiile Văii Jiului ziarul 
a devenit un prieten de nedespărțit. 
Faptul că oamenii îndrăgesc ziarul, 
că el a devenit o necesitate este 
rodul unei susținute muncii politice 
de masă desfășurate de către majo
ritatea organelor și organizațiilor de 
partid din unitățile noastre econo
mice și din instituții pentru răspîn- 
dlrea pe scară tot mai largă a pre
sei.

Procedează foarte bine acele orga
nizații de partid care încredințează 
sarcina de difuzor voluntar celor 
mai pregătiți și destoinici munci
tori, ingineri și tehnicieni, funcțio- 
nari-rnembri șî candidați de partid, 
utemiști, tovarăși 
de partid. Merită 
piui organizațiilor 
preparația Lupeni,
poui C.F.R. Petroșani, T.A.P.L. Pe
troșani, care îndrumă îndeaproape 
munca difuzorilor voluntari, îi popu 
larizează și stimulează pe cei care 
obțin rezultate bune. Cu sprijinul 
organizației de partid difuzorii vo
luntari Pișcureanu Cornelia, Cesa
rean Petru și alții de la preparația 
Lupeni au luat măsuri concrete și 
eficace menite să înlesnească oa
menilor muncii procurarea 
lor care îi interesează. Așa 
că lună de lună numărul 
lor a crescut continuu. In 
preparația Lupeni are 916
la ziare din care 338 Ia „Steagul 
roșu". Aceasta înseamnă că aici 
există tot atâția abonați Ia presa lo
cală ca la nunele Aninoasa și Uri- 
canf luate la un loc. La mina Ani
noasa, de pildă, (secretarul comite
tului de partid, tov. Barna Ioan), 
numărul abonaților la ziarul 
cal 
la 
iar 
de
69

din activul - fără 
a fi urmat exetn- 
de partid de Ia 
mina Lonea, de-

ziare- 
se face 

abonați- 
prezent 
abonați

lo- 
„Steagul roșu" a scăzut cu 50 

sută față de luna ianuarie ax., 
la Uricani (scretarul comitetului 
partid tov. Plic Alexandru) cu 
la sută. Nici la mina Petrila

și nici în orașul Vulcan munca de 
difuzare a ziarului nu este sprijinită 
de comitetele de partid. Față de lu
na februarie a.c. la mina Petrila 
numărul abonaților la ziarul „Stea
gul roșu" a scăzut cu 20 la sută, 
iar în orașul Vulcan cu 536 abona
mente. Și in orașul Lupeni, în com
parație cu luna martie a.c., numă
rul abonaților ia ziarul local a 
■căzut cu 1 060 1

■»

Sistemul de abonare și difuzare 
a ziarului a răntas în urmă și nu 
răspunde necesităților nici la mina 
Dilja (secretar al biroului organiza
ției de bază tov. Petruș Vasile). Din 
totalul efectivului acestei mine nu
mai 13 tovarăși sint abonați la 
presa locală. In alte Întreprinderi 
și instituții cum sînt I.R.T.A. Petro
șani, Oficiul P.T.T.R. Petroșani, Re
vizia de vagoane, sector I.C.O. Lu
peni, I.S.E.C., secția L 5, D.C.A., 
I.C.O. Salubritate, I.R.E.H., 1.С.М.М. 
sector, Atelierul de zonă, U.T.M., 
Asociația studenților, S.P.I. etc. or
ganizațiile de partid precum și co
mitetele sindicale și U.T.M. nu și-au 
format o rețea largă de difuzori 
luntari, care să se îngrijească 
abonarea salariaților la Ziare 
reviste. De ce oare comitetul 
partid de la I. F. Petroșani nu 
sesizat că Sn exploatările 
Buta, Arcanul, în sectorul 
Roșia, Ocolul silvic și în 
tați ale I.F. Petroșani nu 
nici un ziar local, in unitățile 
restiere, la fel ca 
de construcții, în organizațiile 
merciale se mai constată că 
puține abonamente la presa de 
cialitate ca „Muncitei ui forestier", 
, Constructorul’’, „Comerțul socialist” 
etc. Mai multă atenție trebuie acor
dată muncii dc abonare și difuzare 
a presei și în comuna lscroni 
cretar al biroului organizației 
bază tov. Vreja Ioan). Slab 
trund ziarele regional și 
în comunele Banița și Cîmpu 
Neag.

Aceste aspecte dovedesc 
pieocupare a organizațiilor de partid 
pentru difuzarea ziarului in mase. 
Organizațiile de partid au datoria 
să sădească mîndria pentru activita
tea de răspîndire a cuvîntuluî tipă
rit, să formeze active largi de difu
zori voluntari. Răspindirea ziarului 
în mase trebuie să constituie o la
tură importantă a muncii politice, 
una din preocupările de seamă ale 
organizațiilor de partid, sindicat și 
U.T.M.

Milltînd pentru îmbunătățirea radi
cală a difuzării ziarului în rîndurile 
maselor populare, organele și orga
nizațiile de partid aduc o contribu
ție valoroasă Ia opera de cultura
lizare a celor ce muncesc, de for
mare și dezvoltare continuă a con
științei socialiste a oamenilor muncii.
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tncepînd cu luna octombrie a. c. 
comitetul de partid de la mina Lu
peni și oficiul P.T.T.R. din locali
tate au preconizat să introducă sub 
formă experimentală o măsură efi
cientă în vederea difuzării mai 
perative a ziarelor la domiciliul 
lariaților exploatării. In legătură 
aceasta tovarășul Bălan Marin,
rigintele Oficiului P.T.T.R. Lupeni 
ne-a relatat:

— Dacă pînă acum colectarea 
abonamente la ziare și reviste 
făcea prin difuzorii voluntari pe 
curi de muncă, iar distribuirea 
agenții P.T.T.R., începînd cu 
octombrie, abonamentele se vor 
tot prin difuzorii voluntari, dar 
tribuirea presei se va realiza 
factorii poștali la domiciliu. Acest 
lucru va da muncitorilor mineri po
sibilitatea să primească zilnic ziarul 
și îi va scuti să mai aștepte în fața 
ghișetelor după abonamente.

Astfel, salariații din subteran ca
re înainte de masă sînt acasă au

de 
se 
lo-

prin 
luna 
face 
dis- 
prin

posibilitatea să citească ziarul îna
inte de a intra în șut; muncitorii 
care au terminat schimbul III nu 
mai trebuie să stea la ghișetul de 
difuzare pentru a-și ridica ziarele. 
De asemenea, se vor înlătura pier
derile de ziare și reviste.

Posibilitățile existente încă nu ne 
permit să aplicăm acest sistem 
decît pentru muncitorii din subteran. 
Orașul Lupeni fiind împărțit în 10 
sectoare poștale s-a avut în vedere 
încadrarea factorilor în timpii de lu
cru ca ei să poată asigura difuzarea 
Ia timp a ziarelor. Pe lingă aceas
ta mai sînt încă 
nele lucruri, ca 
muncii factorilor 
ce le efectuează
presei la domiciliu, 
blocuri, prin 
poștale.

îmi exprim convingerea că siste
mul îmbunătățit în difuzare a pre
sei va asigura primirea abonamen
telor de către mineri.

de pus la punct u- 
de pildă, ușurarea 
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pentru 

în
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special la 

de cutii

ATENȚIE TRANSPORTULUI !
Pentru ca ziarul să ajungă la timp 

în mîna cititorului trebuie să se e- 
fectueze transportul 
mal operativ și cu 
grijă.

Deși sînt condiții 
locală de dimineață 
timp, totuși ea ajunge tîrziu îa Lu
peni, Uricani și Lonea. Această în- 
tîrziere este legată de programul 
actual de transport al poștei. De a- 
semenea, ziarul local sosind tîrziu 
abonații din schimbul Iii 
primi decît a doua zi.

Considerăm că Centrul 
re a presei din Petroșani 
ia măsuri ca pe Viitor presa locală 
să plece cu primul tren din Petro
șani spre Lupeni, adică Ia ora 4,51 
sau cu trenul următor la ora 5,20. 
De asemenea, în celelalte localități 
ale Văii Jiului unde transportul zia
relor se face cu mașina, presa să a- 
jungă zilnic cel tîrziu la ora 7,30.

Se întîmpînă greutăți și în trans
portul presei de la vagoanele poș
tale, la poșta gării Petroșani în ur
ma desființării pasajelor de trecere 
dintre liniile C.F.R. din dreptul a- 
cestora, făcînd sa se piardă timp 
prin ocolul cărucioarelor încărcate 
cu poștă.

Urmărind transportul presei 
dimineață din gara Lscroni spre 
ninoasa s-a constatat că trenul

în modul cel 
cea mai mare

pentru ca presa 
să ajungă la

nu-1 pot

de difuza- 
trebuie să

de
A-
de

Lipsuri ce trebuie remediate
In Întreprinderile și instituțiile 

Văii Jiului numărul de abonamente 
la ziare pe luna septembrie este de 
63160 bucăți. Această cifră este cu 
12 550 abonamente mai mică decît 
în luna martie a. c. In mod simțitor 
a scăzut numărul abonamentelor la 
ziarele „Scînteia tineretului", „Mun
ca", „Steagul roșu".

Această situație nesatisfăcătoare 
se datOrește în primul rînd faptului 
că unele organizații de partid, sin
dicat și U.T.M. nu au desfășurat o 
activitate rodnică pentru îmbunătă
țirea continuă a muncii de răspîn
dire a ziarului în mase, nu a ținut 
o strînsă legătură cu cititorii pentru 
a-i îndemna să facă abonamente pe 
perioade mai lungi. In majoritatea 
întreprinderilor și instituțiilor Văii 
Jiului este neglijată munca de in
struire a difuzorilor voluntari, a dis
tribuitorilor. De exemplu, la mina 
Lonea a fost angajat ca agent dis
tribuitor tov. Pui Viorica. Deși are 
voință de muncă, această tânără 
nu-și cunoaște atribuțiile ce-1 revin 
și nici difuzorii voluntari cu care

ei. Tot la mina Lonea s-a întîm- 
că în luna trecută 50 de sala- 
de la gura de mină Jieț au ră- 
fără abonamente din cauză că

mina Aninoasa obiș- 
mai mult acasă decît 
stârnit nemulțumirea 
localitate. De multe

7,56 
este 
poș-

ia Petroșani lasă presa ia ora 
în gara din lscroni, de unde 
ridicată de către un factor al 
tei din Aninoasa, care uneori întîr- 
zie. Poșta din Aninoasa neavînd 
mijloace de transport, efectuează 
transportul ziarelor cu ajutorul au
tobuzelor I.C.O. care și ele întîrzie 
uneori. Și întârzierile se adună. Apoi 
cînd autobuzul este aglomerat se 
întîmplă să se desfacă ambalajele, 
ziarele se murdăresc și chiar se pierd 
din ele.

Este necesar ca oficiile poștale să 
urmărească cu mai multă atenție 
modul cum se desfășoară transpor
tul presei și operativitatea cu care 
se lucrează pentru ca ziarele să a- 
jungă la abonați în cel mdl scurt 
timp.

SARCINI

trebuie să colaboreze, in loc să-i în
drume să facă abonamente pe peri
oade mai lungi ea este aceea care 
afirmă că abonamentele pe termen 
de 3 sau 6 luni îngreunează munca 
nu numai a difuzorilor voluntari ci 
și а 
plat 
riați 
mas
fostul agent distribuitor și difuzorul 
voluntar nu au vărsat la timp banii.

Se mai întîmplă ca ziarele să nu 
ajungă la timp în mîna cititorului 
și din cauză că unii diîuzori volun
tari nu ridică ziarele de la oficiile 
poștale. Tovarășa Bucur Viorica de 
Ia sectorul forestier Lonea ridică de 
multe ori foarte tîrziu ziarele, iar 
difuzorii voluntari de la Școala me
die Lonea, Școala generală de 8 ani 
nr. 2 Lonea ridică presa numai la 
cîte 3—5 zile. De multe ori se în
tîmplă că oamenii muncii din Lonea 
nu pot să cumpere ziare nici la vîn- 
zare liberă, deoarece chioșcul din 
localitate unde deservește tov. Tudor

Nicolina este închis de multe ori îna
inte de programul stabilit.

Faptul că iov. Deliu Elena, agent 
distribuitor la 
nuiește să stea 
ia serviciu’ a 
minerilor din
ori dimineața la ieșirea din șut mi
nerii pleacă acasă fără ziar deoa

rece Deliu Elena nu' respectă orarul 
stabilit. Se mai întîmplă și faptul că 
de multe ori ea dă ziare lipsă la a- 
bonați, iar uneori abonatul primește 
alt ziar decît acela pe care l-a cerut.

La ghișetul minei Petrila func
ționează două agente distribuitoare 
Haidu Vilma și Keberle Adriana, 
care, de asemenea, nu folosesc efec
tiv orele de lucru. De multe ori în 
timpul serviciului ele pot fi întîlntte 
la plimbare prin oraș în loc ca îm
preună cu difuzorii voluntari să se 
ocupe de colectarea de abonamente, 
deoarece atît la mina Petrila cît și 
la preparația Petrila numărul abo
namentelor ziarelor regional și local 
este foarte mic față de mânând de 
salariat! de aici. i

In scopul îmbunătățirii activității 
de răspîndire a presei în rîndurile 
maselor largi de oameni ai muncii 
organizațiile de partid trebuie să în
drume 
rețeaua 
tru ca 
meinic 
nizațiiie
U.T.M. sînt chemate să desfășoare 
o activitate susținută pentru mobi
lizarea largă a muncitorilor vîrstnici 
și tineri pentru a deveni prieteni 
ai presei. De asemenea, pe lingă 

. fiecare organizație de bază trebuie 
să fie creat un larg activ de di- 
fuzori voluntari, care să fie instruiți 
asupra sarcinilor ce le revin in mun
ca de abonare și difuzare a ziaru
lui. intrucît s-a constatat ca într-un 
număr de întreprinderi și instituții 
sînt puține abonamente ia ziare 
și reviste, este necesar ca birou
rile organizațiilor de partid să ana
lizeze această stare de lucruri și să 
ia măsuri.

Să se studieze posibilitățile ca și 
în cartierul Livezeni-Petroșani, în 
comunele lscroni și Cîmpu lui Neag 
să fie înființate oficii poștale pe 
lingă care să activeze cîte un agent 
distribuitor care împreună cu colec
tivele de difuzori voluntari și cu 
sprijinul organizațiilor de partid să 
se ocupe de răspindirea ziarului. 
Considerăm necesar ca în viitor să 
se facă un număr mai mare de abo
namente prin factorii poștali și pe 
termene mai lungi de 3-6 luni. Mai 
multă atenție trebuie acordată de
fazării presei in ruidnrik ммейагі- 
tor forestieri și i imilns ШиИгг

îndeaproape lucrătorii 
de difuzare a 
aceștia să-și 

sarcinile ce le 
de partid,

din 
ziarului pen- 
cunoască te- 
revin. Orga- 
sindicat și
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S-a încheiat cel de-al 12-lea festival 
al studenților

ca scop să ajute tineretul stu
dios să cunoască tradițiile cultu
rale ale diferitelor țări, să facă un 
schimb de . păreri asupra celor mai 
stringente probleme ale vieții cultu
rale actuale .Statul și viața cultu
rală a țării", „Universitatea și cai- 
tura", „Interdependența dintre cultu
ră și structura social-economică a 
statului", au fost cîteva din temele 
examinate în timpul colocviilor de 
la Lyon.

internațional
LY©N 15 (Agerpres).
La Lyon s-a încheiat cel de-al 12- 

lea festival internațional al stu
denților, ia care au participat 1 500 
de tineri și tinere din diferite țări.

In cursul celor 10 zile, durata des
fășurării festivalului, la Lyon au 
avut loc spectacole și carnavaluri, 
întâlniri și colocvii.

Organizat de 12 ani consecutiv de 
către Uniunea națională a stu
denților francezi, festivalul are

Lucrările conferinței Pugwash 
continuă

La o conferință de presă — 
C.T.K -- profesorul englez 
Powell, laureat al Premiului 
a declarat ziariștilor că pri

KARLOVY-VARY 15 (Agerpres).
Lucrările conferinței Pugwash con

tinuă, 
anunță 
G. F. 
Nobel,
ma grupă tematică a examinat pro
bleme legate de încheierea unui păci 
de neagresiune între țările N.A.T.O. 
și cele membre ale Tratatului de 
la Varșovia. In cea de-a doua gru
pă tema principală a constitait-o in-

terzicerea răspîndirii armei nucleare. 
Acad, sovietic Millionscikov a in

format pe ziariști despre lucrările 
comisiei științifice permanente sovie- 
fo-americane pentru dezarmare. A- 
ceasfă comisie examinează, de ase
menea, problemele, folosirii energiei 
atomice pentru transformarea apelor 
mării în apă potabilă.

O altă grupă tematică 
rinței continuă să discute 
în legătură cu asigurarea 
ții colective.

a confe- 
probleme 
securită-

SAIGON 15 (Agerpres).
Lichidarea fără nici un fel de văr

sare de sînge a tentativei de lovitu
ră de stat, condusă de generalul Lam 
Van Phat, nu a limpezit situația din 
Vietnsfrmd de sud. Agenția Associa
te® fJress relatează că generalul ma- 
iof Duong Van Duc, unul din con
ducătorii trupelor care au încercat 
să-l înlăture, de la putere pe Khanh, 
s-a desolidarizat de Lam Van Phat 
£ Л ordonat trupelor sale să se îna- 
(ktifeze pe frontul împotriva partiza
nilor suti-vietnamezi.

Dar, relatează agenția U.P.I., îna
poiat la Saigon, generalul Khanh a 
descoperit că în rindul trupelor loiale 
guvernului se fac simțite serioase 
nemulțumiri. Un număr de opt gene 
răii s-au prezentat la primul minis
tru cerîndu-i să majoreze salariile 
ofițerilor. Grupul de generali a pre
zentat, totodată, un memoriu primu
lui ministru, ainenințînd că dacă ce
rerile lor nu vor fi satisfăcute, 
două 
tură
din trei puncte, prevede demiterea 
și pedepsirea „ofițerilor corupți". Ge
neralii cer ca după demiterea „ofi
țerilor corupți", aceștia să nu mai , 
fie încadrați în forțele de siguranță 
și nici în reprezentanțe diplomatice, 
așa cum s-a întîmplat în unele ca
zuri săptămîna trecută. Totodată,

„în 
luni va avea loc o nouă lovi- 
de stat". Memoriul alcătuit

cere demiterea 
care au rămas 

de 
și „pedep- 
adus pre-

in memorandum se 
„persoanelor civile care au 
în posturi înalte după lovitura 
stat din noiembrie 1963" 
sirea profitorilor care au 
judicii economiei țării".

☆

Khanh
s-a clarificat'", ob-

a declarat

desolidarizat de 
la conferința de 

ceea ce, potri- 
presă constituie

Întinarea zborului 
celor doi cosmonauți americani

la bord pe cosmonauții Virgil Gris
som și John Young, va fi făcută — 
potrivit informațiilor N.A.S.A. — în 
primele trei luni ale anului 1965.

Agenția U.P.I. relatează că la Cap 
Kennedy urmează să fie efectuate 
lucrări suplimentare, pentru a pre
găti condițiile necesare lansărilor 
prevăzute în cadrul planului „Gemi
ni".

GAP KENNEDY 15 (Agerpres).
Administrația națională pentru 

problemele aeronautice și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a a- 
nuntat oficial amînarea zborului ce
lor doi cosmonauți americani cu ve
hiculul spațial „Gemini", care urma 
să aibă loc la sfîrșitul anului aces
ta. Tentativa de plasare pe orbită 
a vehiculului spațial „Gemini", avînd

Deși generalul 
’uni că „situația 
servatorii de la Saigon consideră că 
situația nu este deloc clară. In pri
mul rînd, se remarcă absența gene
ralului Duong Van Duc, unul din
tre comandanții loviturii de stat, ca
re declarase că s-a 
Lam Van Pliat, de 
presă a Iui Khanh, 
vit observatorilor de
un indiciu că conflictul cu Khanh nu 
s-a încheiat. Știrea că colonelul Lai 
That Quang va fi numit în funcția 
de comandant al celei de-a patra re
giuni militare îi face pe numeroși ob
servatori de la Saigon să presupună 
că generalul Duong Van Duc, ac
tualul comandant, va fi înlăturat din 
armată, ceea ce implică riscuri se
rioase pentru Khanh. Pentru a preîn- 
fîmpina incidentele care pot izbuc
ni 
ția 
re 
și
spre oraș".

Mercenarii albi 
din Congo părăsesc 

cîmpul de luptă
JOHANNESBURG 15 (Agerpres).
Ziarul „Rund Daily Mail" publi

că un articol în care arată că mer
cenarii albi angajați în Republica. 
Sud-Africană și folosiți împotriva 
răsculaților din Congo părăsesc cîm
pul de luptă și se întorc la Johan
nesburg. Ziarul anunță că recent a 
sosit în R.S.A. un grup de merce
nari albi, care au dezertat din Con
go chiar în timpul primei lupte de 
lîngă orașul Albertville. Unii din 
ei sînt grav răniți.

Intorcîndu-se în R.S.A., se arată 
în articol, acești mercenari asediază 
punctele de recrutare din Johannes
burg, cerînd compensații. Lor li 

s-au alăturat și familiile celor uciși, 
care cer reprezentanților serviciilor, 
de recrutare să dea curs promisiu
nilor făcute anterior.

Potrivit mărturiilor ziarului, aces
tor' oameni li s-au promis cîte Ы) 
lire sterline ta intrarea în artgajți 
ta congoleză, un salariu 
mativ 100 lire sterline și 
sație de 700 lire sterline 
de, în cazul cînd vor fi 
una din aceste promisiuni nu a fost 
îndeplinită.

de aproxî- 
o compen- 
pentru ru- 
uciși. Nici

în orice moment, transmite agen- 
A.P., „avioane continuă să zboa- 
amenințător deasupra Saigonului 
supraveghează toate drumurile

Declanșarea unei greve 
a învățătorilor 

în Pakistanul de est

Desfășurarea campaniei 
în S.U.A.electorale

învățători- 
a anunțat 

peste 
de

Un nou partid
SANTiAGO DE CHILE 15 (Ager

pres).
In cadrul unei adunări naționale 

la • care au participat lideri politici 
din toate provinciile Republicii Chi
le, fracțiunea dezidentă a partidului 
radical, care a sprijinit pe Salvador 
Allende la ultimele alegeri preziden
țiale, a hotărît să se transforme în- 
tr-un partid politic de sine stătător, 
care va colabora în continuare cu

politic în Chile
Frontul de acțiune populară (F.R.A.P.). 
Noul partid provine din Mișcarea 
radicală de recuperare doctrinară, ca
re s-a desprins de partidul radical 
după ce acesta a acordat sprijinul 
său lui Julio Duran, candidatul for
țelor de dreapta în alegerile prezi
dențiale.

S-a hotărît convocarea unui con
gres național pentru data de 15 apri
lie 1965.

WASHINGTON 15 (Agerpres).'
Numeroase telegrame și comenta

rii de presă continuă să informeze 
despre desfășurarea campaniei elec
torale în S.U.A. Agenția. Associated 
Press relatează că Hubert Humphrey, 
candidatul din partea partidului de
mocrat la funcția de vicepreședinte, 
ă prezentat președintelui Johnson 
un raport în legătură cu activitatea 
desfășurată pînă acum în această 
campanie. Intr-o cuvîntare rostită 
luni seara la Kansas City (statul 
Missouri), Humphrey l-a acuzat pe 
Barry Goldwater că duce o campa
nie de „calomnii și de ponegrire" 
împotriva actualei administrații și

I II f

Italia au declarat 
de patru zile.

In

an se prevede emigrarea din An
glia spre Australia a unui număr 
record de 30 000 de englezi. Cos
tul călătoriei este suportat parțial 
de guvernul australian.

TOKIO. — Un elicopter aparți
nînd forțelor militare aeriene ja
poneze s-a prăbușit în flăcări în 
apropiere de orașul Ivakuni. Patru 
din cei cinci membri ai echipajului 
și-au găsti moartea în acest 
cident.

MILANO. — După uzinele 
automobile „FIAT" și fabricile
fibre sintetice „Snia Viscosa",

revoluționara libe-

La Alger a fost flat 
decret privind crea-

ac-

de 
de..

câteva rînt

CAIRO. — Intr-un comunicat 
Frontului de eliberare națională 
Arabiei de sud, dat publicității 
Cairo, se menționează că forțe- 
patriotice au obținut succese

însemnate în regiunea Havashib. 
Patrioții au blocat șoseaua care 
leagă regiunile Radfan și Dhali, 
folosită pentru trimiterea de tru
pe și muniții în zona operațiunilor 
militare.

ROMA. — La 15 septembrie, 
80 000 de muncitori din industria 
extractivă din
o grevă, generală 
Greviștii reven
dică încheierea 
unui nou con
tract de mun
că, care să prevadă îmbunătăii- 

■ rea situației lor materiale.
BOGOTA. — După cum anunță 

agenția Prensa Latina, trupele gu
vernamentale din Columbia care 
efectuează operații de pedepsire 
împotriva partizanilor columbieni 
din regiunea Marquetalla și din 
alte regiuni ale țării, au avut pier
deri care se cifrează la 70 de oa
meni uciși și 150 răniți.

Detașamentele partizanilor co- 
lumbieni au inițiat 28 de atacuri 
împotriva trupelor de pedepsire.

LONDRA. — Autoritățile austra
liene ah inițiat o acțiune de re
crutare masivă de emigranți bri
tanici pentru colonizarea lor in di
verse regiuni din Australia. In 
cea de-a doua jumătate a acestui

concernul de cauciuc Pirelli a a- 
nunțat reducerea săptămînii de lu
cru cu reducerea corespunzătoare 
a salariului. Această măsură afec
tează 1 400 de salariați de la Uzi
nele din Torino ale concernului.

TOKIO. — Muncitorii de la fa
brica de celuloză din orașul ja
ponez Niigata au declarat o gre
vă generală de 48 de ore, protes- 
tînd împotriva hofărîrii adminis
trației de a concedia 200 de mun
citori.

BOGOTA. — Un grup de 54 de 
deputați, printre care și deputati 
ai partidului de guvernămînt, a 
adresat guvernului columbian o 
scrisoare, in care îi cer să stabi
lească relații diplomatice cu toate 
țările socialiste. Această scrisoare

în vîrstă de 
de ani, Erich 

Ulhmann, 
radioactivi-

a fost citită în Camera deputați- 
lor a Parlamentului columbian de 
către Ramiro Andrade, reprezen
tant al aripii de .stîngâ a partidu
lui „Mișcarea 
rală".

ALGER. — 
publicității un
rea unei companii industriale na
ționale, la care statul va contribui 
cu 20 milioane de dinari. Compania 
va produce confecții și va vinde 
produsele sub supravegherea minis
terului Economiei.

NEW YORK. — La Chicago a 
încetat din via- 

1111*1 1з

— M.
expert în problemele
tății și specialist în aplicarea te
rapiei electronice.

NEW YORK. -La baza'aeriană 
americană de la Vandenberg 
tul California) a 
cu ajutorul unei 
Thor-Agena", un 
a fost plasat pe 
Amănunte asupra 
tivelor urmărite nu au 
nicate.

NEW YORK. — La 
s-a deschis luni seara 
doilea festival 
fie in cadrul 
fie prezentate 
ferite țări.

In prima zi 
filmul sovietic „Hamlet".

■a calificat recentul discurs de - po
litică externă a lui Goldwater ca 
fiind dovada necunoașterii evenimen
telor internaționale din ultimii pa
tru ani. El a trecut apoi în revistă 
o serie de acțiuni întreprinse de ad
ministrația Kennedy-Johnson în acești 
ultimi patru ani. Referindu-se la a- 
cela.și discurs, Humphrey a declarat 
cu prilejul unui dineu oferit în cin
stea sa de fostul președinte al 
S.U.A., Harry Truman, că „Gold
water nu știe în mod practic nimic 
despre modul în care trebuie dusă 
o politică externă în era nucleară".

In același timp, rivalul lui Hum
phrey, William Miller, își pregătea 
luni la Washington discursurile îna
intea călătoriei sale în statele din 
sud. El va rosti cuvîntări electorale 
la Austin (Texas) și Johnson Ci
ty, orașul natal al actualului preșe
dinte al S.U.A.

Pe de altă parte, ziarul „Evening 
Post" care prin tradiție sprijină pe 
candidații republicani, s-a pronunțat 
de astă dată pentru președintele 
Johnson. O poziție de sprijin față 
de candidatura lui Johnson a expri
mat de asemenea, revista „Național 
Alagazine";

Agenția Associated Press relatează 
că cu șapte săptămîni înainte de 
alegeri sondajele efectuate în rîndu- 
rile opiniei publice americane atri
buie lui Johnson,67 la sută din vo
turile celor consultați.

DACCA 15 (Agerpres).
Conducerea Asociației 

lor din Pakistanul de est 
marți că la 21 septembrie,
30 000 de învățători din 3 000 
școli din Pakistanul de est vor de
clara o grevă nelimitată în sprijinul 
revendicărilor lor. Ei au amînat de
clanșarea grevei stabilită inițial în 
luna iunie, în urma promisiunii gu
vernului de a le studia cererile 
privire la 
vernul nu 
învățătorii 
grevei.

cu 
majorarea salariilor. Gu
și-a ținut promisiunea și 

au hotărît declanșarea

protest adresat 
guvernul cipriot 

Turciei
NICOSIA 15 (Agerpres).
Luni, guvernul cipriot a 

un protest Turciei în legătură 
centa violare a apelor teritoriale și 
a spațiului aerian cipriot de către 
nave și avioane turcești", s-a anun
țat oficial la Nicosia. In nota gu
vernului cipriot 
mele săptămîni 
devenit aproape 
trare spiritului 
lui de Securitate din 9 
cere încetarea tuturor 
care duc la încordarea 
Cipru".

Un 
de • •

adresat 
cu „re-

se spune că „ulti- 
actele de violare au 
zilnice și sînt con- 
rezoluției Consiliu- 

august, care 
operațiunilor 
situației din

☆

Citînd surse oficiale, 
tul la Nicosia al Agenției 
Presse anunță că un membru al găr
zii naționale cipriote a fost împuș
cat luni seara pe teritoriul unei lo
calități din districtul Kyrenia unde 
grupuri înarmate aparținînd celor 
două comunități cipriote dețin po
ziții puternice.

coresponden- 
France

wA*

(sta- 
luni 
tipul 
care

fost iansat 
rachete de 

nou satelit, 
o orbită polară, 
lansării și obiec- 

fost cornii-

New York 
cel de-al 

anual cinematogra- 
căruia urmează să 
25 de filme din di-

a festivalului a rulat
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44 de obiecte vor fi introduse 
într-o „capsulă a timpului"

NEW YORK 15 (Agerpres).
44 de obiecte vor fi introduse în

tr-o „capsulă a timpului", care 
servi ca mărturie a civilizației 
pului nostru pentru generațiile 
vor urma. In octombrie 1965,
va fi închisă expoziția universală de 
la New York, în incinta acesteia va 
fi îngropată la o adîncime de 15 me
tri această capsulă din oțel inoxi
dabil, conținînd o altă capsulă din 
sticlă. Locul ei se va afla la numai 
trei metri de cea îngropată la ace-

eași adîncime in anul 1939, cu prile
jul precedentei expoziții universale 
de la New York. Coordonatele lo. 
cului în care se va afla capsula vor 
fi distribuite diverselor biblioteci din 
lume și vor fi însoțite de un „sistem- 
cheie" destinat să permită generați
ilor care vor deschide capsula — 
abia peste 5 000 de ani, dacă instruc
țiunile vor fi respectate :— să desci
freze notele explicative în engleză*'"1 
în cazul că această limbă va fi 
atunci complet uitată.

Tiparul : I.P.H. subunitatea Petroșani 40369


