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eagui roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

coordonate
irul toată lumea obosită de 
căutare tși muncea mintea in 

îel și chip unde trebuie căutat de
fectul, in căminul de vizitare al ca
blului subteran tși făcu apariția un 
om.

Cei de față așteptau cu nerăbdare 
explicațiile omului care apăruse ații 
de bizar din canalul subteran.

— Mi se pare că am găsit defec- 
ti. Jiablul e pușcat In porțiunea de 
sub linia ferată. Acolo trebuie lu
crat.

Duminică și luni, 1 și 2 noiembrie, 
s-a executat de către mai multe for
mații de electricieni ai l.R.E.H. o 
operație dificilă. Pe porțiunea de 
cablu îngropat de la TD de 15/6 kV 
de la preparația Petrila, se semna
lase un defect. Se cerea o interven
ție urgentă. Ca să lucrezi insă pe 
un cablu electric trebuie mai întîi să 
fie scos de sub tensiune. O decupla
re de curent ridică însă multe pro
bleme. Metalul „îngheață" în cup
toare, piesa de sub cuțitul strungu
lui s-ar opri la jumătatea cursei. 
Trebuia procedat deci cu multă pre
cauție. De aceea, operația inițiată la 
Petrila a unit mal multe formații de 
electricieni. Decuplarea făcută pentru 
căutarea și remedierea defectului de 
la cablul îngropat trebuia să înles
nească lucrul și în alte puncte care 
reclamau decuplare de curent: echi
pele de la l.C.M.M. lucrau la devie
rea rețelei de 15 kV pentru stația de 
filtru, o formație lucra la remedie
rea defectului — descoperea cablul 
pe porțiunea defectă. îl tăia, îl izola 
din nou. O altă echipă lucra la 
schimbarea izolatorilor defecți pe li
nia electrică aeriană de 15 kV nr. 1, 
o alta schimba întrerupătorul de la 

, transformatorul de forță de 3500 
kVA. Toate aceste' operații se exe
cutau concomitent și toate trebuiau 
sincronizate. Incit atunci cind se va 
termina operația de remediere a de
fectului din cablu, să se termine si
multan și operațiile în toate celelalte 
puncte. „Operația" a reușit. Defectul 
descoperit cum am arătat la început 
a fost remediat la timp. Electricie
nii de la l.R.E.H. n-au lăsat să se 
piardă în zadar minute prețioase din 
producția celorlalte unități. Să vă 
prezentăm pe „eroii zilei": Sălagea 
Ioan de la centrul de rețele Vulcan, 
echipa lui Almășan Ioan de la gru
pa P.R.A.M., echipa lui Soos Petru 
de la Centrul de rețele Petroșani, e- 
chipa lui Nicoară Ioan de la Centrul 
de rețele Petrila-Lonea, echipa Iul 
Straja Vasile și a lui Borza loan. 
Decuplarea n-a durat decît o oră și 
21 minute. Abnegația și priceperea 
— cele două coordonate ale electri
cienilor — și-au spus cuvintul.

O parte din membrii brigăzii care în luna trecută » obținut rezultate 
deosebite Ia extragerea cărbunelui — cea condusă de .minerul Ocneanu Con
stantin da Ia sectorul IV A al minei Lupeni. '

U.R.U.M.P., secția turnătorie. Șeful de echipă Duță Petru face controlul 
unei noi șarje. .

0 Duminică, Universitatea mun
citorească din Lupeni și-a deschis 
porțile. Numeroși oameni ai mun
cii, dornici să-și îmbogățească cu
noștințele de cultură generală, au 
venit în număr mare la cursuri. 
Ei au ascultat cu multă atenție 
prima lecție din ciclul Istoria pa
triei' expusă de profesorul Dum
bravă Dumitru. Cu mult interes 
a fost audiată și expunerea tova
rășei profesoare Popescu Felicia.

0 La clubul muncitoresc din U- 
ricani a avut loc duminică o con
ferință educativ-sanitară. Un nu
măr de 68 de oameni ai muncii 
au ascultat cu interes conferința 
intitulată „Ulcerul este vindeca
bil" expusă de tov. Stoiculescu. 
Susana. După conferință a fost 
prezentat filmul „Cum ne apărăm' 
împotriva silicozei".

O Teatrul de estradă din Galați 
a prezentat luni seara, pe scena 
Teatrului de star din Petroșani, un 
program intitulat . „Speetacct de 
mare tonaj". Alături de artiștii 
gălățeni, lă reușita spectacolului, 
și-a adus contribuția și cunoscutul 
actor bucureștean- Floria Șerbă- 
nescti. Spectacolul s-a bucurat de 
mult succes. In zilele următoare 
spectacolul va fi prezentat și în 
alte localități din Valea Jiului.

0 Ieri, la clubul sindicatelor din 
Lupeni a avut loc o seară literară

Anul XVI
XXI d. 4680

Miercuri
4 noiembrie 

1964

4 pag, 20 bani

dedicată marelui nostru, scriitor 
Anton Pann. Cu acest prilej, to
varășul profesor Rădulescu Cor
nel a prezentat auditorului spicuiri 
din opera scriitorului. O seară li
terară similară a avut log în a- 
ceeași zi și Ia clubul din Bărbă- 
teni.

0 Recent, depoul C.F.I. Lonea 
și-a mărit parcul de locomotive 
cu două noi locomotive Diesel de 
120 C.P. După / ce s-a executat 
rectificarea ■ ecartamentului, potri
vit cerințelor liniei ferate Lonea— 
Petrila. mîine la una din locomo
tive va începe rodajul. Peste pu
țină vreme, ambele' locomotive vor 
intra în funcțiune contribuind ’ la 
îmbunătățirea transportului.

La redacție a sosit o scrisoare

nimă împietrită
La redacție a- sosit o scrisoare. (' 

am în faiS cind. scriu...aceste rînduri. 
Citesc și .recitesc cuvintele, așternute 
pe niște, file de caiet de o mină tre- 
murîndă. Conținutul scrisorii pare 
neverosimil. Și totuși- e adevărat. In 
scrisoare e, cuprinsă durerea surdă 
a unei mame cu părul nins la timple 
a unei mame a cărei inimă e călea 
tă în picioare cu chuzime...,;,; Jj • •

Dar să' lăsăm mai bine să vor
bească faptele.

In urma cu ani Florica' S. a de
venit mamă. A născut un fiLfiȘ Mi
hai. La scurt timp, pentru ea a înce
put, ca pentru atîția alti oameni în 
acea vreme, zile grele. A venit răz
boiul. Numai ea știe 'cit de greii a 
putut să mențină vie bucuria vieții 
ei — copilul — în acele vremuri de 
tristă amintire. Anii au trecut totuși. 
Copilul a crescut.

Pentru â cîștiga o bucată, de pîîiie, 
un ban pentru trai. 1 mama lui s-a 
angajat muncitoare 'a Viscoza din 
Lupeni. Intre' timp a mai adus pe 
lume un fiu. Alături de primul ei 
soț a luptat din răsputeri săiși'creas
că copiii. I-a dat la «coala elemen
tară, apoi la școala t profesională. 
Copiii au devenit adoieteeifți.- Cel 
mai mare, Mihai, a fost chemai sub 
arme să-și slujească patria Mama 
lui, rămasă singură, ' în ! urma -pier
derii primului soț; s-a recăsătorit ■ cu 
B. Dumitru și s-a mutat la acesta 
într-o casă la Iscroni. Periodic, pe 
adresa fiului, ei.. militar,, ea trimitea 
colete, bani, scrisori. După doi : ani

I. CIOCLE1

Minerii Văii Jialui :-au atiitat de o sarcină Де сівяе 
Productivitatea muncii 
pe bazin: tonejpost

„Productivitatea muncii în industrie va crește în 1964 
după cum urmează: Pe C.C.V.J. ia 1,276 tone/post, cu 
10 kg peste sarcina planificată**...

(Din Hotărîrea Conferinței orășe
nești de partid Petroșani — decem-

1963 :
Interviu cu tovarășul 

ing. 6heorghe Caioianu 
director tehnic al C.C.V.J.

o

căr

Desfășurând o entuziastă întrecere 
pentru traducerea în viață a obiec
tivelor prevăzute în angajamentele 
anuale, colectivele exploatărilor mi 
niere din Valea Jiului au reușit du
pă primele trei trimestre scurse din 
acest an să înfăptuiască una din 
prevederile principale . ale Hptărîrii 
Conferinței orășenești de partid dtn 
decembrie 

au realizat 
ductivitate

1,279 tone 
bune/post.

Referitor la a 
cest succes, demn de tradiția mine
rilor Văii Jiului, am avut următoa
rea convorbire cu tov. ing. Gheor- 
ghe Caloianu, director tehnic al 
C.C.V.J.

Care au fost factorii; ce au stat 

la temelia creșterii productivității 
muncii la acest nivel ?

Muncind cu pasiune și perseveren
ță. valorificînd pe larg rezervele in
terne ale producției, colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
cadrul exploatărilor miniere din 
Valea Jiului, mobilizate de organi
zațiile de partid, au făcut în ultimii 
ani pași însemnați pe calea sporirii 
continue a productivității muncii, 
sarcină de o deosebită însemnătate 
pusă de cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R. ki fața industriei extractive. 
După încheierea primelor trei tri
mestre din acest an, productivitatea 
pe bazin s-a ridicat la 1.279 to
ne/post, față de 1.261 tone/post 
planificat,

Lă baza acestui succes staus în 
bună parte, măsurile pregătitoare 
aplicate încă din semestrul II al 
anului ISg&, .Au fost prevăzute -și 
executate din tîntp lucrările de pre
gătire ale fronturilor de luerti nece
sare realizării producției, ți produc
tivității muncii sporite față de anul 
1963. Tehnica nouă, metodele avan
sate au influențat, de asemenea, în 
mare măsură sporirea continuă a 
productivității muncii. S-a recurs la 
mecanizarea complexă a procesului 
de producție, mai ales, in stratele 
subțiri de la minele Lupeni, Vulcan 
și Uficani. In stratul 15 blocul VI 
de la E.M. Lupeni a funcționat în 
cursul trimestrelor I—111 combina 

cu iamburi tăietori de tipul 1K—52

Mihai s-a întors acasă. Plină de 
dragoste, mama lui l-a primit în 
una din camerele noului ei cămin. 
\ mai trecut Un an. Mihai S., meca
nic în sectorul VI de la E. M. Ani- 
loașa s-a căsătorit. Bucuroasă, mîn- 
dră de fiul ei, mama a cedat noii 
familii propria ei cameră. S-a mutat 
intr-o odăiță mică, în aceeași casă. 
La început au trăit cu toții în depli
nă înțelegere. Apoi însă, fericirea ce- 
lor. două familii a început sâ fie 
umbrită. Mihâi a devenit de nere
cunoscut. Venea acasă încruntat, 
nervos. Vorbea necuviincios cu ma
ma lui. îngăduitoare, mama îi tre
cea cu vederea atitudinea lipsită de 
reșpect, îi vorbea cu ' blîndețe; căuta 
să-i facă pe voie. Mihai devenea 
însă din: oe'în ce măi -capricios. 'Și 
in cele Miri urmă a certît mamei 
sale,' partea' sa de „moștenire" — 
un sfert din casă. înștiințat. B. Du
mitru, proprietarul legal al casei, 
un om care a muncit 30 de' ani în 
mină și a agonisit cu greu cîțiva 
bani . pentru ’■ casă, și-a pierdut ■ liniș
tea. Intre timp Florica și Dumitru 
rf. erau zilnic hărțuiți de șicanele 
fiului, căruia și soția îi ținea isonul. 
Viață devenise de nesuportat pentru 
bătrîhi. Duriiitru, om vîrstnic, a a- 
juns să prefere să-și părăsească casa 
și soția decît să mai continue astfel. 
Mihai, om în floarea vîrstei nu și-a

V. STRAUȚ

(Căntinuare tn pag. 3-a)

brie 1S63).

M;,în stratul 18, blocul L de la 
mina Vulcan funcționează combina 
KWB-2 în complex cu stîlpi hi
draulici. De asemenea, în stratul 15 
blocul VI se utilizează haveze KMP- 
3, iar la susținere • stîlpi hi
draulici de tipul GS-4-5 M. In cursul 
trimestrului IV - se va pune în ex
ploatare un abataj frontal în stratul 

9 unde tăierea se 
va face, de ase
menea, mecani
zat.

Paralel cu acțiu
nea de mecani

zare a procesului de producție s-a 
pus un accent deosebit pe introdu
cerea și extinderea procedeelor teh
nologice moderne. A fost extinsă 
metoda de exploatare cu front lung 
cu susținere metalică, ajungîndu-se 
ca pe primele 9 tuni ale .anului să 
se extragă cu această metodă 903 924. 
tone de cărbune.

S-a. extins susținerea metalică fn 
galerii, reușindu-se ca peste 80 la 
sută din totalul lucrărilor miniere 
să fie susținute cu armături . mo
derne. S-a urmărit în mod deosebit 
mecanizarea operațiilor cu volum 
mare de muncă. Astfel, printr-o uti
lizare mai intensivă a mașinilor în 
dotare, s-au încărcat mecanic de 
la începutul anului 62 843 m c ste
ril, față de numai 32 410 m c reali
zați în aceeași perioadă a anului 
1963.

Odată cu mecanizarea proceselor 
de producție, un rol important în 
creșterea productivității muncii • T-a 
avut și organizarea superioară a 
muncii, folosiren i pfocedeeltir . avan
sate de-lucru. Vitezele; .msșdifc-îțe. Ș- 
vafisare în galerii au crescut de Ta 
52,4 m/lună, media pe primele 9 
tuni ale anului 1963 la 55,3 m/lună 
pe anul 1964, iar la abatajele came
ră pe aceeași perioadă, vitezele de 
avansare au crescut de la 81.8 
m/lună la 91,3 m/lună. In abata
jele frontale, prin introducerea sis
temului de lucru cu grafic alunecă-

Atenți la explicațiile profesorului..
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II. Rezultatele obținute la săparea 
puțului principal Aninoasa sud

Organizarea brgăzii
Lucrarea a fost încredințată bri- 

g«*ii conduse de minerul fruntaș 
Bertha Dionisie care acumulase ex
periență la cele două puțuri săpate 
anterior la mina Dîlja. Brigada a 
foat compusă din 22—28 muneitori 
repartizați în trei schimburi, după 
cum urmează :

Schimbul Mineri âj. mineri Vagonetari Total

I 3 2 3—5 8—10
И 2 , Q 3—5 7-9
111 2 2 3—5 7—9

Total 7 6 9—15 22—28

Durata schimbului a fost de 8 ore, 
schimbarea minerilor executîndu-se 
la frontul de lucru. Brigadierul lu
cra prin rotație, săptămînal cu fie
care schimb pentru ? instrui pe fie
care și a controla corecta execuție 
a lucrărilor. Personalul auxiliar de 
deservire se ridica iarna la 66 mun
citori iar în lunile de vară la 59 de 
muncitori în care sînt cuprinși. me
canici pentru mașina de extracție, 
manipulanfi compresoare, electricieni, 
mecanici lăcătuși, forjări ețc.

Personalul tehnic de supraveghe
re și control era compus dintr-un in
giner minier, 3 maiștri minieri la 
schimb, 1 maistru mecanic și un 
artificier.

Dotarea brigăzii 
cu utilaje și scule

Brigada a fost dotată eu 24 per
foratoare de tip C.P. 19. Din acestea 
18 se găseau'în lucru, iar . restul în 
reparație și în rezervă. Pentru în
cercarea sterilului s-au folosit greî- 
fsre tip L.C.H. 2 — Polyp cu urmă
toarele caracteristici tehnice princi
pale :

— Capacitatea de încărcare 0,2
mc.

— Capacitatea de încărcare a
mașinii 24 mc/oră.

Coiful celor certați cu N.T.S.-ul

URMAREA NECOPTURIRII
Minerul Benches Ioan de la sec

torul III al minei Aninoasa lucrea
ză în subteran din anul 1936. Deci, 
peste opt ani de vechime în minerit. 
Că nerespectarea N.T.S.-ului are ur
mări neplăcute o știa Benches din 
experiența altora și a sa. Anul tre
cut a fost țintuit de patul spitalu
lui avînd piciorul fracturat. Lucra 
la un abataj cu trepte răsturnate — 
la figuri cum spun minerii — a ui
tat să copturească ortul, una din

— Presiunea de regim В—7 atm.
— Diametrul greiferului cu fălcile 

închise 1000 mm.
— Diametrul greiferului cu făl

cile deschise 1300 mm.
— Greutatea totală a greiferului, 

inclusiv cilindrul de aer comprimat 
și dispozitivul de conducere 730 kg,’

Brigada a fost dotată cu 4 greife-

re din care două în funcțiune, unul 
în revizie-reparație. iar unul în re
zervă. Manevra de coborîre și ridi
care din front se executa cu ajuto
rul a două trolii pneumatica de 5 
G.P. montate pe etajul inferior al 
podului mobil.
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’Sfredelele erau confecționate din 
otel exagonal 22 сц o lungime de 
fa 1600 mm la 3000 mm existînd în 
permanență un stoc de 100—120 buc 
sfredele. Ascuțirea sfredelelor se e- 
xecuta manual în atelierul forjă. cu 
care este dotată instalația de să
pare.

La traversarea unor fracțiuni de 
gresii dure, cu ciment caloaros, s-au 

obligațiile elementare ale minerului, 
și a fost lovit la picior de o piatră. 
Și aceasta în ciuda faptului că a 
participat la numeroase instructaje 
legate de tehnica securității.

Zilele trecute, mai precis pe data 
de 2 noiembrie, minerul Benchea 
se afla la unul din fronturile abata
jului cu trepte răsturnate din stratul 
6 de la sectorul III al minei Ani
noasa. Deci, tot la figuri. S-a apu
cat vîrtos de lucru (asta nu a fost 

folosit sfredele armate cu plăci din 
material dur V.K.-ll; în rest s-au 
folosit sfredele obișnuite care tra
tate termic au dat satisfacție.

instalația de săpare a fost do
tată cu trei chible de 1,5 mc din care 
două erau folosite intermitent în 
front iar cea de-a treia de rezervă.

Organizarea lucrului 
după grafic

Pentru a se obține o avansare și 
. productivitate ridicată, s-a întoc

mit o diagramă de lucru care a fost) 
prelucrată cu membrii brigăzii.

Intre diagrama de lucru proiec
tată și cea realizată nu sînt dife
rențe importante astfel că vom reda 
diagrama în perioada de lucru de la 
adînclmea de 160 m la 500 m — 
care a fost adîncimea finală a pu
țului.

Realizarea acestei ciclograme a

asigurat o avansare de 2,2 m pe 
ciclu de 24 ore și o avansare me
die lunară pe perioada analizată de 
38 m puț săpat, betonat, cu ame
najarea definitivă a compartimentu
lui de circulație.

(Va urma)
Ing. V. MANJ 

E.D.M.N.

rău) dar a „uitat" iar să coptureas
că ortul (asta a fost rău). Și din 
nou l-a lovit o piatră. Dar cu o sin
gură diferență : nu la picior, ca anul 
trecut, ci la mînă. A fost nevoie de 
mediei, de surori, de capei și pan
samente... ’

Pentru neglijența sa, văzîndu-1 
certat cu normele de tehnica, secu
rității, conducerea sectorului l-a 
sancționat pe tovarășul Benchea cu 
„observație". Probabil că de astă 
dată se va învăța — în sfîrșit — 
minte și nu va mai uita cele învă
țate cu ocazia instructajelor.

FR. VETRO

Aninoasa, dealul 

Lașului. Un obiec

tiv important con

struit de muncito

rii de la T.C.M.C, 

— stafia de în

tindere a funicula- 
rului de cărbune.

Abataj frontal podit сы plasă
In urmă cu zece zile, cablurile din cele fo- la susținerea abatajului 

la abatajul frontal din losite la funitular, au cu grinzi în consolă și 
stratul 3 de la secto- grosimea de 11 mm in să se folosească trans- 
rul I al minei Aninoa- acest fel, podirea cu pcurtoarele blindate. De 
sa a început să fie a- material lemnos nu mai menționat că este pri- 
piicatâ podirea cu pla- este necesară. Totodată, ma oară cînd la mina 
să metalică și cabluri, se crează posibilitatea Aninoasa vatra abataju- 
Se folosește plasă avînd ca începînd cu feliile lui se podește cu plasă 
ochiuri de 30 mm iar următoare să se treacă și cabluri metalice.

Experiență pentru stabilirea cauzei 
autoaprinderii prafului de cărbune

Cărbunele aflat în subteran este 
uneori aprins în mod intenționat 
pentru a se obține oxid de carbon 
și alte gaze, fără să se extragă căr
bunele. Mai frecvent însă aprinderea 
se produce în minele carbonifere în 
mod spontan, ceea ce produce ca
tastrofe.

Aprinderea spontană а cărbunelui 
este un proces complex. Cercetăto
rii de la Facultatea de tehnică mi
nieră a Universității din Nottingham, 
au creat în mod artificial condiții 
corespunzătoare pentru a studia ac
țiunea umidității și a oxigenului a- 
supra prafului de huilă de calitate 
inferioară. Ei au arătat modul în 
care praful de huilă uscată (parti
cule foarte fine cu diametrul variind 
între 0.0060 și 0,0083 țoii) se aprind 
în mod spontan, cînd prin el se 
trece oxigen saturat cu apă.

In centrul coloanei cilindrice de 
cărbune temperatura variază între

180 și 220° C, iar la periferie se a-f 
propie de 30° C. Aceasta dovedește^ 
conductibilitatea calorică redusă a 
cărbunelui — factor de natură să 
contribuie în mare măsură la aute- 
aprindere. Atunci cînd o parte a 
cărbunelui se încălzea la 214° G, 
cercetătorii turnau conținutul cilin
drului pe o tavă de metal și plasau 
praful de cărbune într-un exhițistor, 
cu ventilatorul scos din circuit. Du
pă jumătate de oră rămînea numai 
cenușă.

in opoziție cu aceasta, aprinderea, 
nu avea loc niciodată cînd prin căr
bune se trecea oxigen uscat, cînd 
cărbunele nu era uscat în cuptor sau 
cînd dimensiunea particulelor depă
șea 0,0083 foii.

Este incă prematur să se tragă 
concluzii practice din prima expe
riență. Rezultă însă că măsura cea 
mai simplă împotriva autoaprinderii

Inovație ■■ Susținerea metalica a ramificațiilor
Una din problemele principale pe 

care le ridieă în prezent tehnica mi- 
йіегв o constituie operația de sus
ținere a ramificațiilor în cadrul lu
crărilor miniere orizontale. • Aceste 
lucrări miniere fac parte din cate
goria lucrărilor speciale și necesită 
precizie în execuție, mai cu seamă 
în cadrul operației de susținere.

In prezent, susținerea ramificațiilor 
în cadrul lucrărilor miniere orizon
tale se execu’ă în lemn de stejar 
sau molid, în cimpuri sau în desiș, 
în funcție de caracteristicile rocilor și 
presiunea litostatică manifestată. A 
cest lucru implică cheltuieli mari, 
mai cu seamă în condiții de presiu
ne excesivă, cînd susținerea se exe
cută în desiș și cînd este necesar a 
se face o întreținere continuă sau 
eventual rearmarea de mai multe ori. 
Armarea în lemn reclamă un volum 
mare de excavare pentru a se obține 
profilul liber dorit. Lemnul nu se 
taai poate refalosi la dimensiunile 
inițiate, are o durată de funcționare 
tsdtH*, este predispus la incendiu și 
este considerat un material deficits'.

Inginerul Stoica Petre și tehnicia
nul Bîrnă Gheorghe de la mina Vul
can au propus inovația : „Armarea 
metalică a ramificațiilor lucrărilor 
miniere orizontale", care cuprinde 
două variante, ambele acceptate de 
comisia de inovații de la mina Vul
can, pentru a fi experimentate tn 
cadrul sectorului III.

A. Armarea ramificațiilor la galerii 
cu armături metalice tip TH con
struite special în raport cu raza de 
curbură.

B. Armarea ramificațiilor la gale
rii cu armături de tip TH 4 și pla
că metalică construită în funcție de 
raza dată.

In cadrul primei variante, se vor 
folosi armături speciale TH ce vor 
fi numerotate de la nr, 1 la nr. 6. 
Picioarele armăturilor se vor folosi 
cele de tipul TH 4 rămînînd ca nu
mai grinda să fie profilată după di
mensiunile specifice fiecărui număr 
de armătură. O armătură se com
pune din trei elemente asamblate 
între ele cu cîte dau# brățări și șu
ruburi.

Cea de-a doua variantă propusă 
de acest colectiv prevede folosirea 
de armături metalice și a unei plăci 
metalice. Armăturile metalice folo
site sînt cele de tipul TH 4. Armătu
ra nu suferă nici un fel de modi
ficare în ceea ce privește tipul ac
tual, afară de faptul că grinda este 
tăiată pe axa arcului de cerc. O 
astfel de armătură se compune din 
patru segmenți, dintre care cîte doi 
sînt asamblați cu cîte două brățări. 
Armăturile sînt toate de aceeași di
mensiune, deci prezintă mare ușu
rință la montare.

Placa metalică are o grosime de 
10 mm avînd forma aproximativă de 
triunghi cu ipotenuza în formă de 
curbă, cu care de altfel se realizea
ză raza de curbură a ramificației. 
Pentru ușurința la montare, cît și 
pentru a nu avea deschidere mare 
nearmată, placa se compune din 
trei elemenți, asamblați între ei cu 
eclise și șuruburi. Acolo unde con
dițiile geologice permit, placa se 
poate ancora de tavan cu ancore 
țip ICEMIN sau se poate Bacara
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numai tavanul ocupat de perimetrul 
plăcii.

In ceea ce privește modul de îm
binare a armăturilor metalice cu pla
ca metalică, au fost proiectate două 
sisteme: . 1). Confecționarea prin 
turnare a unui papuc care se va 
suda la capătul superior al armă
turii ; 2). Executarea unui canal în 
armătura TH la capătul superior.

După expirarea termenului de fo
losire a ramificației, armăturile se 
pot răpi și recupera fiind folosite 
la o altă ramificație cu aceeași rază 
de curbură.

Armarea se poate adapta la toate 
cazurile folosite la lucrările miniere 
orizontale cu singura deosebire că, 
dimensiunile grinzii la cele 6 ar
mături se modifică în funcție de 
raza de curbură la care se folo
sesc, Executarea acestor armături 
speciale, cît și modul de îmbinare 
în cazul celei de-a H-a variante nu 
implică nici un fel de dificultăți, 
deoarece ele se pot executa în ca
drul atelierelor exploatărilor minie
re.

ar fi uscarea aerului introdus în 
mine. Se crede însă că această mă
sură nu este practică. Este posibil 
ca reacția să fie catalitică și atunci 
trebuie încercată prevenirea ei cu a- 
jutorul vreunui inhibitor care să di
minueze efectul catalizatorului.

Proiectul unei mine 
hidraulice

In bazinul carbonifer Karaganda 
(Kazahstan) a fosi elaborat proiec
tul unei mine hidraulice, unde ex
tracția cărbunelui și transportul in 
subteran se va face cu ajutorul a- 
pei. Aici, prin metoda hidraulică, 
se preconizează exploatarea în între
gime a opt straturi de huilă, ale 
căror rezerve industriale sînt apre
ciate la aproximativ 100 milioane 
de tone. Potrivit proiectului, în noua 
mină vor fi necesare de două ori 
mai puține brațe de muncă decît 
pentru o întreprindere obișnuită cu 
aceeași capacitate.

In prezent, la una din minele din 
Karaganda a fost construit primul 
complex hidraulic, care confirmă pe 
deplin calculele proiectanțiior.



STEAGUL

Alegeri în аг<апіта|йІе de рамйгі

Viitorilor ingineri — o pregătire temetnfcS, 
multilaterală

Duminică în aula Institutului de 
mine din Petroșani a avut loc adu
narea generală a organizației de 
partid din, institut pentru darea de 
seamă și alegerea noului comitet de 
partid.. La lucrările adunării au par
ticipat tovarășii Lungu loan, șeful 
secției de propagandă și agitație a 
Comitetului regional de partid Hu
nedoara, Lazăr David, membru ai 
Biroului Comitetului regional de 
partid, prim-șecretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani.

Lucrările adunării de alegeri au 
prilejuit o analiză temeinică, apro
fundată a activității organizațiilor 
de partid din institut pentru mobili
zarea studenților la munca de însu
șire a tehnicii miniere, spre a deveni 

s inpineri cu o înaltă pregătire de spe- 
сі\гЙаіе. In perioada analizată, co
mitetul de partid a sprijinit condu
cerea institutului și a facultăților în 
ducerea la îndeplinire a acțiunilor 
inițiate pentru îmbunătățirea proce
sului de învățămînt și stimularea ac
tivității de cercetare științifică. Sub 
conducerea comitetului de partid, or
ganizațiile de bază pe facultăți, gru
pele de partid au analizat aspecte 
ale muncii în rîndul studenților, 
cadrelor didactice și lucrătorilor din 
serviciul administrativ. Intensificarea 
muncii politice în rîndul studenților, 
formarea de grupe de întrajutorare 
la învățătură, organizarea temeini
că a studiului individual și lucrări
lor de laborator etc. au stat în per
manență în centrul atenției comite
tului de partid. Prin edițiile gazetei 
de perete, ale posturilor U.T.M. de 
control, prin emisiunile stației de ra- 
deoficare s-a militat cu stăruință pen
tru generalizarea experienței poziti
ve a studenților fruntași la învăță
tură, pentru folosirea rațională a 
timpului de studiu, îmbunătățirea 
frecvenței la cursuri. Comitetul de 
partid și organizațiile de bază au 
sprijinit activ rectoratul și decana
tele în ce privește îmbunătățirea con
ținutului științific al cursurilor și 
seminariilor, pentru lărgirea legătu
rii acestora cu exploatările miniere. 
■j Trecînd în revistă bilanțul anului 
universitar trecut, darea de seamă 
prezentată de tov. cent ing. Con- 
stantinescu Hie, secretarul comite
tului de partid din institut a scos 
în evidență faptul că din cei 1411 
studenți prezentați la examene, au 
promovat 1170. Din acest număr de 
studenți promovați, 67,5 la sută au 
obținut medii între 7 și 10, ceea ce 
constituie o creștere simțitoare a no
telor medii și mari față de anul u- 
aiversițar trecut. Animatorii și în- 
suflețitorii masei de studenți la în
vățătură au fost comuniștii. Din cei 
257 studenți membri și candidați de

Producfîvitafea muncii pe bazin : 1,279 tone post
(Cir mare din pag. l-a)

tor și folosirea brigăzilor complexe, 
în primele 9 luni s-a realizat o vi
teză de 24,5 m/lună, față de 21.8 
m/lună realizat în aceeași perioadă 
a anului trecut.

In cadrul măsurilor de organiza
re a producției și a muncii o mare 
importanță au avut îmbunătățirea 
aprovizionării cu materiale și vago 
nete a locurilor de muncă, stabilita
tea cadreior, ridicarea calificării, în
tărirea disciplinei in muncă și or
ganizarea mai bună a normării mun
cii.

Ce a însemnat această creștere a 

productivității pentru activitatea e- 

conomică a C.C.V.J. ?

Depășirea productivității planifica
te a avut drept urmare obținerea 
unor succese îmbucurătoare și la 
ceilalți indicatori ai planului. Pe 
baza sporirii randamentelor, minerii 
Văii Jiului au reușit să înscrie pe 
graficul de întrecere o realizare de 
seamă: o depășire a planului de 
producție de la începutul anului de 
88 060 tone cărbune. De asemenea, 
prin reducerea prețului de cost pe 

partid, 91,80 la sută au promovat 
toate examenele. S-au prezentat bine 
pregătiți Ia examene studenții anu
lui IV preparare, II și V mine, pre
cum și cei din anii I, IV și V ai 
facultății de electromecanică.

Adunarea de alegeri a comuniști
lor de la institut a analizat cu mul
tă răspundere deficiențele care mai 
există în procesul de învățămînt. In 
cuvîntul său, toy. conf. ing. Popa 
Aron, rectorul institutului a arătat 
că rezultatele dobîndite în anul uni
versitar trecut sînt incontestabile, 
dar rectoratul și decanatele, orga
nizațiile de bază, nu au făcut totul 
pentru ca procentajul studenților 
promovați să fie și mai bun. Paptul 
că în anul universitar 1963—1964 
un număr de 182 studenți au rămas 
repetenți, 52 exmatriculați, iar circa 
600 de studenți au obținut note mici 
între 5—6,50 nu pot mulțumi. Tre
buie ca organizațiile de partid, 
U.T.M., Asociația studențească, să 
ia poziție critică față de acei stu
denți care absentează de la cursuri, 
seminarii și lucrări de laborator, fa
ță de aceia care obișnuiesc să în
vețe numai în sesiuni. Numărul stu
denților care în mod nejustificat nu 
s-au prezentat la examene în sesiu
nile ianuarie și iunie s-a ridicat la 
22 la sută. In darea de seamă au 
fost amintiți studenții Găvănescu 
Cornel, Roșea Constantin, Filip Iu- 
liu, Șchioapa Dorm, Bratu loan, 
Iuhasz Gheza, Fuiorea Constantin 
lancu Gheorghe și alții care dove
dind pasivitate față de învățătură, 
față de pregătirea tor de viitor, au 
rămas repetenți.

Așa cum a subliniat tov. Sticiu 
Aurel, trebuie creată opinie de ma
să împotriva studenților care lipsesc 
de la cursuri, privesc cu multă 
ușurință principala tor îndatorire, 
aceea de a învăța. Vorbitorul a ară
tat că decanatele, organizațiile de 
bază pe facultăți, grupele de partid 
trebuie să desfășoare o muncă dife
rențiată cu studenții. Numeroși alți 
vorbitori, printre care tov. Teodo- 
rescu Constantin, Tom a Gheorghe, 
Ionescu Mircea, Șuveia Gheorghe, 
Lețu Nicolae, Iosovici Marin au 
subliniat necesitatea desfășurării 
unei munci politice susținute pentru 
ridicarea nivelului de etdtară gene
rală a studenților, îmbunătățirea 
frecvenței la cursuri, seminarii și 
lucrări de laborator, folosirea judi
cioasă a timpului liber, combaterea 
atitudinilor înapoiate.

Tovarășul Marian Ioan a arătat 
că educarea comunistă a studenți
lor, dezvoltarea răspunderii față de 
învățătură, a combativității și vigi
lenței lor față de ideologia străină 
trebuie să stea în atenția noului co

tona de cărbune extras s-au obți
nut beneficii peste plan în valoare 
de 16 597 000 lei.

La aceste realizări o contribuție 
deosebită au adus colectivele exploa
tărilor Lonea, Lupeni și Uricani.

Care sîat rezervele pentru valo- 

rificarea cărora trebuie să perseve

reze colectivele exploatărilor miniere 

în scopul sporirii continuie a pro

ductivității muncii șl, mai alee, rea

lizării indicelui de productivitate 

prevăzut pentru anul 1965 ?

Pentru anul 1965 se prevede rea
lizarea unei productivități pe
C.C.V.J.  de 1,322 tone/post, ceea ce 
reprezintă o creștere de 4,42 la sută 
față de planul pe anul 1964.

Realizarea acestui indicator ne
cesită luarea de măsuri pregătitoa
re incepînd încă din trimestrul IV 
al acestui an.

Promovarea în continuare a pro
gresului tehnic va trebui să stea în 
centrul atenției conducerilor exploa
tărilor miniere. In această privință 
țin să subliniez că acțiunea de me
canizare urmează să se desfășoare 
pe baza unor studii de ansamblu. 

mitat. Vorbitorul a subliniat că stu
dentul trebuie să fie un om de con
cepție, să-și formeze o gîndire in
ginerească încă de pe băncile insti
tutului, pentru ca la absolvire, să fie 
un cadru cu o pregătire proiesionaAe 
înaltă, capabil să poată rezolva orice 
problemă ce i se pune în față.

Din lucrările adunării de alegeri 
s-a desprins, de asemenea, sarcina 
ca unii șefi de catedră și șefi de 
disciplină să manifeste mai multă 
preocupare pentru organizarea de se
minarii model cu prilejul cărora să 
se arate asistenților cu mai puțină 
experiență cele mai eficiente forme 
de seminarizare. Catedrele de ma
tematică, termotehnică, rezistența 
materialelor, care în anul universi
tar trecut au dat puține lucrări de 
casă studenților pentru a-i antrena 
pe aceștia la o muncă Individuală 
permanentă, trebuie sa lichideze cu 
asemenea deficiențe. Există posibi
lități ca la Institutul de mine să fie 
îmbunătățit în continuare conținutul 
științific și orientarea ideologică a 
lecțiilor. De aceea, organizația de 
partid trebuie să sprijine și în viitor 
conducerea institutului și catedrele 
pentru creșterea continuă a califică
rii științifice a cadrelor didactice. Se 
cere, de asemenea, atragerea celor 
mai valoroși studenți la activitatea 
cercurilor de cercetare științifică, 
organizarea de simpozioane tehnico 
științifice.

Adunarea generală a apreciat că 
munca culturală în rîndul studenți
lor nu e la înălțimea cerințelor și 
a posibilităților existente. Există 
posibilități de a antrena un număr 
mai mare de studenti la activitatea 
culturală, Ia întreceri sportive de 
masă, Ia acțiuni care să dea studen
ților posibilitatea de a-și petrece 
timpul liber în mod plăcut și util.

ir

In încheierea discuțiilor au luat 
cuvîntul tovarășii Lungu Ioan și La
zăr David, care au dat indicații pre
țioase pentru îmbunătățirea muncii 
de partid în institut în vederea ob
ținerii de noi realizări în formarea 
de cadre de ingineri cu o înaltă pre
gătire, stăpîni pe știința și tehnica 
înaintată. Vorbitorii au subliniat ne
cesitatea ridicării nivelului politic și 
ideologic al studenților și cadrelor 
didactice, întărirea din partea fiecă
rui student a răspunderii față de în
vățătură și pregătirea șa de viitor.

Adunarea a ales noul comitet de 
partid, care în prima sa ședință a 
reales în funcția de secretar pe to
varășul Constantinescu llie.

Z. ȘUȘTA6

fundamentate pe experiența ce o 
avem pină in prezent cu utilajele 
experimentate Un condițiile specifi
ce ale bazinului nostru.

Pentru reușita acestei acțiuni s-au 
prevăzut in pianul de aprovizionare 
o serie de utilaje moderne cu care 
urmează să fie dotate minele noas
tre. Urmează să primjm în anul 
viitor: 39 transportoare blindate, o 
combină tip 1 K-B2 M, 17 mașini de 
încărcat, 1200 stilpi hidraulici, 1 250 
grinzi articulate de 1,250 m, 12Q0 
grinzi VDU, 4 recomprimatoare și 
altele.

In vederea introducerii în conti
nuare a procedeelor și metodelor a- 
vansate de lucru, va trebui conti
nuată experimentarea în stratul 3 a 
abatajelor frontale eu tavan meta
lic elastic din plasă de sîrmă. Este 
necesar să se treacă la folosirea 
susținerii cu grinzi în consolă și în 
abatajele frontale din stratele groa
se, ereind astfel condiții pentru in
troducerea transportoarelor blindate 
de mare capacitate.

O atenție deosebită va trebui a- 
cordată și în continuare mecanizării 
operațiilor grele și cu volum mare 
de muncă de la suprafața minelor 
și depozitele de materiale.

Concentrarea producției prin ex

Inimă
(Urmare am pag. i-a/

dat seama de frămîntfirile sufletești 
ale celor doi mai virstnici, A pro
fitat de îngăduința lor și a mers mai 
departe în egoismul lui. A dat în ju
decată propria-i mamă, cu pretenția 
de a obține în mod legal dreptul la 
un sfert din casă. Mihai face astfel 
ape! la ajutorul legilor scrise pentru 
a-și atinge țelul egoist. Desigur că 
legile nu-i vor da dreptate. Există 
însă, pe lîngă legile scrise și altfel 
«te legi, nescrise: 4-le respectului și 
omeniei, aje îndatoririi firești a co
piilor de a-și ajuta părinții.

De eîte ori citim scrisoarea Fto- 
ricăi В. o comparăm involuntar cu 
numeroasele scrisori care sosesc zil
nic la redacție. In cele mai multe 
scrisori oamenii muncii ne scriu des
pre însuflețirea eu care colectivele 
întreprinderilor se achită de îndato
ririle ce le revin, despre viața feri 
cită pe care o trăiesc în apartamen
tele confortabile împreună cu fami- 
Нйе lor. Aceste scrisori sugerează

* 
» *

îndrăgind acor
deonul, Demeter 
Matilda, a deve
nit elevă a Șco
lii populare de 
artă din Petroșani. 
Acum ea urmea
ză anul III ai 
clasei de acor
deon și este una 
din elevii cei mai 
silitori la învă
țătură.

♦ *
♦

LA ODIHNA ȘI TRATAMENT
fn cursul acestui an, sute de sa- 

lariați ai minei Uricani au plecat 
șă-și petreacă concediul de odihnă 
în frumoasele stațiuni ale patriei 
noastre. De acolo ei au trimis ru
delor, prietenilor și tovarășilor de 
muncă, prin intermediul ilustrate
lor, calde urări de sănătate și noi 
succese in muncă

De curînd o nouă serie formată 

tinderea abatajelor frontale și creș
terea sarcinii pe abataj, printr-o 
dotare corespunzătoare și organiza
re superioară a muncii, va trebui 
să fie o preocupare de căpetenie 
pentru colectivele exploatărilor mi
niere. De asemenea, trebuie acorda
tă in continuare atenția cuvenită 
componenței brigăzilor, omogeniză
rii lor, urmărindu-se crearea de bri
găzi complexe in flux continuu în 
toate abatajele.

Folosirea din plin a timpului de 
lucru este un element hotăritor în 
creșterea productivității muncii, in 
acest sens va trebui continuată și 
extinsă acțiunea începută în acest 
ап la E.M. Lupeni și E.M. Vulcan 
de a asigura transportul muncitori
lor cit mai aproape de locul de 
muncă.

In concluzie, consider că pentru 
realizarea obiectivelor de viitor exis
tă atît condiții tehnico-materiale cit 
și suficiente rezerve tehnico-organi- 
zatorice, a căror valorificare prin 

munca susținută a colectivelor din 
cadrul unităților și a C.C.V.J., mo
bilizate de organizațiile de partid, 
va duce la realizarea indicelui de 
productivitate prevăzut pentru anul 
1985.

împietrită
evident prănastia adîncă dintre fap
tele lui Mihai Ș. și comportarea 
demnă a oamenilor societății noas
tre noi. Să fie oare această prăpas
tie de netrecut ?

Este de necrezut că în inima lui 
Mihai s-a stins lumina omeniei. E 
vorba doar de mama lui. de cea ca
re i-a dat viață și l-a crescut I El 
ar putea foarte ușor să se mute în 
altă casă.

Cînd scriem aceste rînduri, avom 
parcă in față imaginea Floricăi B., 
o femeie în vîrstă, cu obrazul brăz
dat de riduri, drept urme ale unei 
vieți zbuciumate, o vedem cum ne-a 
înmînat scrisoarea rugîndu-ne cu la
crimi în ochi s-o ajutăm.

Dar cine ar putea să-i dea cel mai 
bun ajutor în afară de propriul ei 
fiu, care trebuie să-și dea seama de 
drumul greșit pe care a pășit ? Mi
hai trăiește doar în mijlocul unui 
colectiv harnic, colectivul minei A- 
ninoasa. Pot oare tovarășii lui de 
muncă să-i tolereze această atitu
dine fața de familie, față de pro
pria-i mamă ?

•
din 25 mineri, electricieni, mecanici 
și artificieri a primit prin sindicatul 
minei bilete pentru odihnă și trata
ment. Printre acei care se pregă
tesc să plece în stațiunile balneo
climaterice , pentru odihnă sau trata
ment se află minerii Bria loan, Cer- 
nat Gheorghe, artificierul Cîrstea 
Gheorghe, mecanicul Kocsis Elisa-
beta și electricianul Schenker Ate- 
hai.

PROGRAM DE RADIO
5 noiembrie

PROGRAMUL 1. 8,00 Sumarul pie
sei, 9,00 Din operetele lui Andre 

'Messager, 10,15 Un clasic de frunte 
al literaturii noastre: Mihail Sado- 
veanu, 10,30 Pagini din opere, 12,30 
Lecția de limba engleză. Qclul I 
(reluarea emisiunii djn 4 noiembrie),
14.30 Prietena noastră cartea, 16,30 
Muzică ușoară, 18,00 Melodii popa- 
lare cerute de ascultători, 18,30 Sea
ră pentru tineret, 20,40 Lecția de 
limba franceză. Ciclul I, 21,30 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II. 9,03 
Scene din operetele lui Johann Strauss,
9.30 Vreau să știu (reluarea emisiunii 
din 2 noiembrie), 11,15 Lecția de lim
ba rusă. Ciclul II (reluarea emisiunii 
din 4 noiembrie), 11,30 Melodii distrac
tive, 14,10 Muzică distractivă interpre
tată de fanfară, 15,40 Valsuri vocale din 
operete, 16,00 „Din folclorul muzical 
al regiunilor patriei" : melodii din 
Muntenia, 17,10 Pagini alese din mu
zica corală, 18,00 Arii din opere in
terpretate de Petre Ștefănescu-Goan- 
gă, 18,25 Interpreți de muzică a- 
șoară, 19,50 Transmisiunea concer
tului orchestrei simfonice a Radtote- 
leviziunii.
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NEW YORK 3 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a anunțat oficial amînarea 
deschiderii lucrărilor celei de-a 19-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
de la 1G noiembrie la 1 decembrie. 
El a arătat că majoritatea țărilor 
membre au fost de acord cu această 
amînare.

Astfel, sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U , care se deschide în mod 
normal în a treia marți a lunii sep
tembrie, este amînată pentru a doua 
oară. Prima amînare — pînă la 10 
noiembrie — a intervenit din cauza 
alegerilor prezidențiale 
Unite.

din Statele

I© Comitetul Special al 0 N.
NEW YORK 3 (Agerpres).
Comitetul Special al O.N.U. pen

tru examinarea problemei aplicării 
declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale (Comitetul celor 24) a a- 
doptat în unanimitate o rezoluție în 
care se cere Marii Britanii să între
prindă acțiuni imediate pentru acor
darea independenței protectoratelor 
Bechuanaland. Basutoland și Swazi
land.

Rezoluția prezentată de 12 țări 
afro-asiatice și Iugoslavia reafirmă 
voința poporului din aceste protec
torate de a obține autodeterminarea 
și independența și recomandă Marii 
Britanii să întreprindă acțiuni ime
diate pentru transferarea puterii re
prezentanților aleși din cele trei te-

cu prevede-ritorii în conformitate
rile rezoluțiilor Adunării Generale. 
Orice încercare de anexare și viola
re a integrității teritoriale a acestor 
teritorii, se spune în rezoluție, va fi 
considerată un act de agresiune. 
Rezoluția cere, de asemenea, secre
tarului general al O.N.U. ca, în co
laborare cu Marea Britanie, să exa
mineze căile și mijloacele de asigu
rare a independenței 
celor trei teritorii față 
Sud-Africană.

Reprezentantul Marii
cil King, care s-a abținut de 
a calificat această rezoluție 
„nerealistă".

Totodată, Comitetul celor 
început examinarea situației din in
sulele Fiji.

Crește producția 
de izotopi

VARȘOVIA. Corespondentul Ager
pres, Gh. Ghearghiță transmite:

In Polonia producția de izotopi 
ca și aplicarea lor în medicină, in
dustrie și agricultură și în alte ra
muri ale științei și economiei, a cres
cut considerabil în ultimii ani.

Este de remarcat faptul că pe lin
gă întreprinderile de producție a 
izotopilor. Ia Varșovia a fost creat 
și un „birou de instalații pentru teh
nica nucleară" cu filiala în Silezia.

Este în plină construcție o între- 
prinde-e pentru îmbogățirea uraniu
lui, care furnizează materialele ne
cesare centralelor de cercetări nu-

‘ cleare poloneze.

LONDRA 3. Corespondentul Ager- 
pres, L. Rodescu, transmite:

Marți, în fața ședinței reunite a 
Camerei Lorzilor și Camerei Comu
nelor, regina Elisabeta а П-a a An
gliei a dat citire mesajului tronului, 
care marchează deschiderea sesiunii 
Parlamentului britanic pe anul 1964- 
1965.

Mesajul, care a fost întocmit în 
întregime de primul ministru Harold 
Wilson și de 
său, trasează 
liticii interne 
vern englez.

membrii cabinetului 
liniile generale ale po- 
și externe a noului gu-

In domeniul politicii externe, me* 
sajul subliniază că „obiectivul prin
cipal al guvernului este de a căuta 
o reducere a tensiunii dintre Est și 
Vest", în care scop, guvernul va a- 
corda „un sprijin viguros Națiunilor 
Unite în sarcina lor vitală de a eli
mina amenințările de război". „Gu
vernul britanic, se arată în mesaj, 
se va strădui să promoveze cauza 
dezarmării și va lua o serie de mă
suri care vor permite transformarea 
divergențelor Est-Vest într-o coope
rare internațională pentru salvgar
darea păcii și securității mondiale".

In leiălwă cu tonstrnirea tunelului sbIj [analul lineti?
LONDRA 3 (Agerpres).
La Londra a fost dat publicității 

un comunicat al Ministerului Trans-

economice a 
de Republica

Britanii, Ce
la vot, 

drept

24 a

încoronarea noului rege al Arabîei Saudite
RYA D 3 (Agerpres).
Marți a avut loc ia Ryad ceremo

nia încoronării noului rege 
biei Saudite — Feisal. In 
eficialităților, regele Feisal 
jarămîntul tradițional. El
apoi o cuvîntare în care s-a pronun
țat pentru efectuarea unor reforme

al Ara- 
prezența 
a depus 
a rostit

Ddtaonstrațiile studenților 
indieni continuă

pe plan intern și pentru o politică 
de neangajare pe plan extern. „Sîn- 
tem pentru dezarmare, cerem respec
tarea dreptului la autodeterminare al 
tuturor popoarelor și reglementarea 
conflictelor internaționale pe cale 
pașnică, pe' Baza respectării dreptă
ții", a declarat el. Arabia Saudită, a 
continuat regele Feisal, va întări le
găturile de colaborare dintre țările 
arabe, se va conforma
care îi revin în baza . Cartei' Ligii 
Arabe și stipulațiilor Cartei O.N.U.

obligațiilor

Venezuela: Noi acțiuni ale armatei 
de eliberare

CARAGAS 3 (Agerpres).
In Venezuela se înregistrează noi 

acțiuni aie unităților forțelor armate 
de eliberare națională. Un grup de 
30 de oameni înarmați au ocupat 
localitatea Guaito din statul Lara, 
situat în partea de vest a Venezue- 
lei. După ocuparea localității, aici 
a avut loc un miting, la care parti
zanii au chemat pe țărani să se în
roleze in forțele armatei de elibera
re națională în lupta împotriva

națională
pelor guvernamentale. Ciocniri între 
trupele guvernamentale și unitățile 
de partizani s-au produs și în loca
litatea Guacamayal.

porturilor al Marii Britanii în care 
se arată că „guvernul laburist do
rește ca tratativele privind construi
rea în comun cu Franța a tunelului 
sub Canalul Mînecii să continue". 
Comunicatul precizează că „prospec
țiunile geologice pentru viitorul tra
seu al tunelului, precum și discu
țiile privind aspectele juridice și fi
nanciare, vor trebui continuate în 
conformitate cu planurile stabilite 
de cele două țări".

„Criza politicâ din Vietnamul de sud 
n-a fost în ea rezolvata"

tru-

Luptele din Aden
ADEN 3 (Agerpres).
Intre trupe militare engleze 

Aden și forțe ale armatei de 
rare națională au avut loc noi 
In regiunea satelor Assaka și i 
Al Kodah, în urma ciocnirilor ; 
Ie au fost omorîți 14 soldați 
ofițer din rîndul trupelor 
După cum. anunță agenția M.E.N., 
luptele din această parte a Adenului 
continuă.

: din 
elibe. 
lupte. 
Gabal 
arma
și un 

engleze.

BEEHI 3 (Agerpres).

După două zile de calm, în statul 

indian Orissa au reînceput luni de

monstrațiile studențești. După cum 
se știe, studenții protestează împo

triva regulamentelor universitare și 

a măsurilor adoptate de poliție îm

potriva organizațiilor studențești. 

Demonstranții au atacat un post de 

poliție din Calcutta, incendiind arhi

va sa. Poliția a deschis focul, ucî- 

gînd un demonstrant și rănind mai 
mulți alții.

După o jumătate de an de cercetări
NEW
Biroul

F.B.I.-ul
legătură
pasageri
lines",

a S.U.A. 
cercetările 
avionului 
„Pacific Air-

și 
în 
de

YORK 3 (Agerpres). 
aviației civile 

și-au încheiat 
cu prăbușirea 
al companiei

care a provocat moartea a 
43 de pasageri și a membrilor echi
pajului. După cum s-a stabilit, ope
ratorul de la turnul de control al ae
roportului a auzit cu cîteva secunde 
înainte de catastrofă vocea alarma
tă a telegrafistului de la bordul a- 
vionului: „...Ambii piloți au fost 
uciși... Eu sînt rănit... încerc să fac 
față...".

După o jumătate de an de cerce
tări (catastrofa a avut loc la 7 mai) 
s-au putut stabili cauzele care au 
provocat prăbușirea avionului. Se 
crede că unul din pasagerii aflați 
la bordul avionului Francisco Gon
zales, în vîrstă de 27 de ani, i-a 
atacat pe cei doi piioți omorîndu-i 
cu Jocuri de revolver sau cu o bom
bă cu explozie întîrziată. Gonzales 
lucra Ia un magazin universal din 
statul Nevada. înainte de a se îm
barca, el s-a asigurat pe viață pen
tru suma de 105 000 de dolari pe ca
re i-au primit rudele sale.

SAIGON 3 (Agerpres).
Deși luni la Saigon se restabilise 

calmul aparent după emoția provo
cată de știrea că forțele patriotice 
au bombardat baza aeriană ameri
cană de la Bien Hoa, festivitățile 
care urmau să fie organizate la 1 și 
2 noiembrie cu prilejul împlinirii 
unui an de la detronarea dictatoru
lui Ngo Dinh Diem au fost aminate 
„Criza politică izbucnită în Vietna
mul de sud cu multe luni’în urma 
n-a fost încă rezolvată", menționea
ză agenția France Presse. De aseme
nea, formarea echipei guvernamentale 
pe care trebuie s-o conducă Tran 
*Van Huong a fost din nou amînată. 
Miniștrii guvernului demisionar. con- ' 
dus de generalul Khanh încearcă 
șă-și exercite în continuare funcțiu
nile.

Agenția Associated Press anunță 
că „fricțiuni cît se poate de pericu
loase se fac simțite între înaltul con
siliu național și expremierul, gene
ralul Nguyen Khanh". al cărui post 
de șef al armatei este amenințat de

alți generali. La Saigon au circulat 
zvonuri că generalul Khanh ar putea 
fi numit în postul de ambasador al 
Saigonului la Washington, ceea ce 
ar însemna, potrivit aceleiași agen
ții, un fel de „exil onorabil".

Înaltul Consiliu național a expri
mat părerea că Statele Unite trebuie 
să înceteze
Khanh și a 
sigurări că 
etnii Khanh co-

La 
se 

ar

de a-1 mai sprijini pe 
cerut Washingtonului, a- 

nu va interveni în cazul 
ar fi înlăturat de la 

mandamentul forțelor armate,
rîndul său, Khanh. continuă să 
.’.onsidere conducătorul forțelor 
mate și nu intenționează să-și pără
sească postul fără luptă. După „ее 
la 24 octombrie și-a prezentat Co
misia, el a convocat la stațiunea St. 
Jacques pe toți generalii care-I sus
țin unde a fost asigurat de Spriji
nul lor. Surse din Saigon anunță că 
înaltul Consiliu național a conside
rat această consfătuire secretă drept 
o încercare de a numi în Aod ile
gal pe șeful armatei.

Din nou divergente în sinul 
partidului U.CS* — LLC.D

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
orașe etc. 
peruviana a arestat 
echipajul unui avion 
„DS-3", care avea

interes

afila și
Statelor

loc luni
a alo- 
ocroti- 

de

MOSCOVA. Alexei Roși ghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.Ș.S. l-a primit marți la Kremlin 
pe ministrul de externe al Turciei, 
Feridun Erkin, și a avut cu acesta 
o convorbire prietenească. In timpul 
convorbirii, la care a participat și 
Andrei Gromlko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., au fost aborda
te probleme care prezintă 
pentru ambele țări.

HAVANA. Guvernul cuban 
cat pînă în prezent în scopul
rii sănătății populației suma 
17 893 000 pesos. O parte din aceste 
sume de bani au fost destinate con
strucției de instituții sanitare.

BRUXELLES. La 2 noiembrie s-a 
încheiat vizita în Belgia a lui K. N. 
Rudnev, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

In timpul vizitei sale oficiale în 
Belgia, K. N. Rudnev a fost primit 
de regele Baudouin, a avut întreve
deri' cu primul ministru Lefevre, cu 
ministrul afacerilor externe, Spaak, 
precum și cu miniștrii comerțului ex
terior, economiei și lucrărilor publi-

ce, cu guvernatori de provincii, pri
mari ai marilor

LIMA. Poliția 
la 29 octombrie 
militar bolivian
la bord arme și muniții' în greutate 
de 2 800 kg destinate Boliviei. Prin
tre membrii echipajului se 
Thomas Potter, viceconsulul 
Unite în Bolivia.

PEKIN. La Pekin a avut
o adunare festivă cu prilejul vizitei 
regelui Afganistanului, Mohammed 
Zahir Șah. Au fost prezenți Lin 
Șao-fi, președintele R. P. Chineze, 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat, Pin Cijen, primarul orașului 
Pekin și alte oficialități.

Au luat cuvlntul Pin Cijen și re
gele Mohammed Zahir Șah.

LONDRA. Ceața puternică din a- 
ceastă toamnă continuă să paralize
ze traficul aerian al Marii Britanii. 
De asemenea, ceața a împiedicat cir
culația pe șosele în special în nor
dul țării. Pe șoseaua dintre Aberford 
și Doncaster s-au înregistrat într-o 
singură zi nu: mai puțin de 250 ac-

cldente în urma cărora patru per
soane au fost ucise și aproximativ 
30 rănite.

PHENIAN. Pe stadionul Moran- 
bon, din capitala R.P.D. Coreene, a 
avut loc luni un miting în cinstea 
președintelui Indoneziei, dr. Sukarno. 
La miting au luat cuvîntul Kang Hi 
Won, președintele Comitetului popu
lar al orașului Phenian, și președin
tele StlkSrno.

LONDRA. La Londra s-a anunțat 
că regiiia Angliei. Elisabeta. înso
țită de ducele de Edinburg, vor sosi 
in Maroc ia 
de a pleca în 
burg va face 
zilă la Paris

BUDAPESTA, 
se intitulează o 
compusă de Szokolay Sandor. La ba
za libretului stă o cunoscută dramă 
de Garda Lorca. Premiera operei a 
avut loc recent la Budapesta sub ba
gheta dirijorului Korody Andras.

NEW YORK. Consiliul guvernato
rilor Băncii Africane de Dezvoltare 
va ține prima sa reuniune la 4 no
iembrie în capitala Nigeriei. Lagos 
— s-a anunțat intr-un comunicat dat 
publicității la Organizația Națiunilor 
Unite.

18 decembrie. înainte 
Maroc, ducele de Edin- 
1a 
la

14 decembrie o vi- 
sediul N.A.T.O.
„Nuntă insîngerată" 
nouă operă ungară

REDAGȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

BONN 3 (Agerpres).
La o lună după declarațiile de 

conciliere făcute de cancelarul Er
hard și Strauss (liderul aripei ba
vareze a uniunii creștin demo
crate), în ultimele zile, divergen
țele din rîndul partidului U.C.S.- 
U.C.D. din Germania occidentală au 
răbufnit din nou. Cu o lună în urmă, 
cei doi oameni politici declaraseră 
că sînt gata să pună capăt discu 
(iilor din sînul partidului de guver 
nămînt U.C.D.-U.C.S.

Intr-un interviu acordat publica
ției vest-germane „Bild am Sonntag", că conducerea U.C.D. 
fostul cancelar Konrad Adenauer, 
președintele U.C.D., a criticat aspru

Sesiunea O. P. E. €.
GENEVA 3 (Agerpres).
Sesiunea organizației țărilor pro

ducătoare de petrol din Orientul 
Mijlociu (O.P.E.C.). care se desfă
șoară la Geneva, se apropie de sfîr- 
șit. Luni seara, reprezentantul Ira
nului a 
sa ar fi 
teral cu 
ploatare
presă, relevă că această declarație 
a „restabilit unitatea internă în rîn- 
dul țărilor producătoare de petrol din 
Orientul Mijlociu".

dezmințit zvonurile că țara 
semnat vreun acord unila- 
companiile străine de ex- 

a petrolului. Agențiile de

«
guver- 
îndrep- 

I minis-

politica internă și externă a 
nului R. F. Germane. El și-a 
tat criticile în special asupra 
trului de externe, Schroder.

Această declarație a provocat la 
Bonn o puternică reacție, și a deter
minat convocarea biroului grupului 
parlamentar creștin-democrat.

Datorită presiunii celorlalți depu- 
tați de a se ajunge la o înțelegere 
în cadrul U.C.D.-U.C.S., s-a făcut o 
nouă încercare de reconciliere a 
grupărilor acestui partid. Astfel. în 
comunicatul dat publicității se arată 

„își reînnoieș
te încrederea în cancelar și în mi
nistrul său de externe. Grupul creș
tin-democrat este unanim în a sus
ține că politic» guvernului a rămas 
neschimbată în domeniul afacerilor 
externe. 
Franța".

Astfel
grupări 
capitol, dar nu și sfîrșitul ei. Pur
tătorul de cuvînt al Partidului So
cial Democrat din Germania occi
dentală, Franz Barsig, a reproșat 
U.C.D.-U.C.S. că discordia din inte
riorul acestui partid, precum și din 
coaliția guvernamentală, aduce daune 
întregii țări. El a subliniat că inter
viul lui Adenauer arată din nou că.., 
„declarațiile referitoare la unitatea 
U.C.D.-U.C.S. și ale coaliției sînt 
practic fără valoare".

inclusiv alianța strînsă cu

în disputa dintre cele două 
rivale s-a încheiat un nou

Tiparul î I.P.H. subunitatea Petroșani 40 369


