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...Biroul inginerului, șef adjunct 
ей trustului de construcții, too. 
Turnă Dumitru, s-a transformat 
— parcă — Intr-un punct de co
mandă de unde se dau relații, 
se iau hotăriri. se dirijează pe 
toate șantierele, oameni și co
menzi de materiale. Cea de-a 
23-a sesiune a Sfatului popular 
orășenesc Petroșani a hotărît ca 
toate întreprinderile din Valea 
Jiului să-i ajute pe constructori 
cu mijloacele pe care le au la 
îrtdemină. Ați ghicit — cred — 
acum de ce biroul inginerului 
șef adjunct s-a transformat in 
pttm de comandă. Fluxul ce se 
uweaptă zilele acestea către 

șantierele de construcții a pornit 
de îa O.R.13.M.P., apoi a cu
prins celelalte întreprinderi: mi
na Aninoasa și preparația Co- 
roești, preparația Lupeni, mina 
Lupeni, I.L.L. cu toate sectoa
rele, sînt cîteva din întreprinde
rile care au răspuns primele la

Fluxul viu
chemare. Mai rămîne să le ur
meze exemplul celelalte unități 
mina Dîlja, C.F.R., I.C.M.M. și 
cățele. Din totalul de 697 de 
muncitori de diferite meserii sau 
muncitori auxiliari cu care cele
lalte întreprinderi trebuiau să-i 
sprijine pe constructori, 266 s-au 
prezentat deja pe șantiere. Și 
cifra aceasta; culeasă la 15 no
iembrie — crește mereu. E sem
nul unei adinei înțelegeri a in
teresului comun și a greutăților 
prin care trece tovarășul de lin
gă noi.

Ne amintim de o discuție la 
care am fost martori, in biroul 
inginerului șef adjunct. Erau 
cițiva muncitori de diferite me
serii, veniți de la U.R.U.M.P. 
&nul era lăcătuș dar „știu și să 
r ‘dez dacă e nevoie". Sigur că 

, ,?voie. E mare nevoie de oa
meni care să știe să rezolve 
greutățile de moment. Și echipa 
a fost constituită pe loc, pentru 
a lucra la instalațiile centralelor 
termice. La Lupeni, la Vulcan, 
la Petroșani, la Petrila febra a- 
ceasta i-a cuprins pe oameni și 
le-a mobilizat pasiunile pentru 
ducerea la îndeplinire a unei 
hotăriri colective. Și dincolo de 
fluxul acesta al efectivelor, în
cepe fluxul entuziasmului ome
nesc. Constructorii de pe șantie
re au înțeles acest lucru și l-au 
primit cu încredere.

Și fluxul de entuziasm ome
nesc, continuă pină la atingerea 
intensității maxime, pină la a- 
tingerea scopului comun: la 
sfirșitul anului — cit mai multe 
apartamente predate.

regional U.G.F.S. Hune- 
inițiat o competiție 
denumită „Cupă de

Printre mese
riașii cu o înal
tă calificare de 
la atelierul me
canic al minei 
Uricani se nu
mără .și tânărul 
dâi fotografie 
— sudoral 
Schuster Matei.

cu cartea
Gu scopul de a 

atrage noi cititori, 
bibliotecara Negra- 
ru Lucia, de la clu
bul din Aninoasa, 
organizează perio
dic acțiuni de popu
larizare a cărților. 
Sîmbătă seara, bi
bliotecara a prezen
tat pentru cititori, 
prin stafia de ra- 
dioficare locală, re
cenzia romanului 

singur an“.

Cupa de toamna" 
la fotbal

Comitetul 
doara a 
fotbalistică 
toamnă". Pentru câștigarea trofeului 
pus în joc se vor întrece echipele 
de categoria В din regiunea Hune
doara, două echipe fruntașe din re
giune, care activează în categoria 
C și patru echipe din campionatul 
regional. Prima etapă, din 19 no
iembrie, programează întîtnirea din
tre Jiul Petrila și Știința Petro
șani. Intîlnirea va avea loc pe sta
dionul Jiul din Petroșani.

Amatorii pe scenă
Ieri la orele 19, în sala palatului cultural din Lupeni 

a fost prezentat un spectacol popular de muzică și dan
suri. Spectacolul, susținut de formația 
artiștilor amatori ' a clubului sindicatelor 
din localitate s-a bucurat de succes. So
liștii vocali și instrumentiști, fanfara și 
formația de dansuri ale clubului au inter
pretat melodii de muzică ușoară, popu
lară. cîntece și dansuri din folclorul 
nostru.

Dimineață liferară
Recent, cu concursul sindicatului exploa

tării, la clubul muncitoresc din Uricani a 
fost organizată o reușită dimineață litera
ră. Cu acest prilej, Stoiculescu Susana, 

comitetul de conducere al clubului, a pre-membră în
Zentat în fața unui numeros auditoriu spicuiri din opera 
scriitorului Zaharia Stancu. Dimineața literară s-a bu
curat de o unanimă apreciere.

Vînătoare colectivă
Duminica trecută în toată țara s-a deschis sezonul 

de vînătoare. Cu acest prilej Asociația orășenească a 
vînătorilor și pescarilor sportivi din Petroșani a orga
nizat o vînătoare colectivă. Un număr de 75 de vînători 
s-au deplasat cu trenul la Bretea Streiului și Cîrnești, 
Cei mai norocoși au fost vînătorii din 
grupul celor care au scotocit. împre-; 
jurimile comunei Cîrnești. Ei au îm
pușcat 31 de iepuri.
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Primele noțiuni de artă.
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Despre cluburile din Uricani, Lu
peni, Aninoasa și celelalte care au 
desfășurat o vastă și multilaterală«ac- 
tivitate culturală, s-a vorbit deseori. 

Zeci de formații artistice ce însumau 
sute de artiști amatori, prezentau pro
grame bogate în conținut și variate 
ca formă, apreciate 
muncă susținută se 
celelalte ramuri ale 
rilor: propaganda 
munca cu cartea și 
rite concursuri și alte acțiuni instruc- 
tiv-educative.

Despre toate aceste lucruri bune 
s-a vorbit la timpul lor. Despre ele 
nu se mai poate vorbi însă acum, 
pentru că de cîtva timp activitatea 
majorității cluburilor din Valea Jiului 
este mai slabă ca niciodată.

Formații fruntașe care s-au com
portat bine la cel de-al VII-lea concurs 
al formațiilor artistice de ama
tori au rămas numai pe hîrtie. Doar 
fanfarele își mai continuă activita
tea, și acestea în împrejurările în 
care sînt solicitate. Iar ici, colo, cite 

o formație mai prezintă din cînd în 
cînd cîte un program artistic, 
ajuns în situația ca activitatea 
burilor să trăiască numai prin 
vitatea bibliotecilor.

Considerăm că prima și cea 
principală cauză, care a dus la a- 
ceastă situație o constituie fluctuația 
directorilor de cluburi, situație sesi
zată și cu alte ocazii de către ziarul 
nostru. In această privință cel mai 
mult de suferit au avut cluburile din 
Vulean, Aninoasa și Donea, acesta 
din urmă rămînînd fără director a- 
proape două' luni. Unele schimbări 

. în conducerile cluburilor, cum au fost 
cele de la Vulcan și ' Aninoasa,. nu 
și-au găsit pe deplin justificarea. ■ Ba 
mai mult, la Vulcan, după maPbine 
de un an de zile, activitatea clu
bului continuă să fie nesatisfăcătoare. 
Afci intervin însă și neînțelegerile 
dintre conducerea clubului, comite
tul sindicatului și chiar comitetul 
de partid al minei. Deși Comitetul 
orășenesc de partid Vulcan cunoaște 
de atita timp situația, nu a întreprins 
nimic pentru remedierea ei.

O altă cauză a slabei activități a 
cluburilor este și lipsa unor instruc-

de spectatori. O 
desfășura și în 
activității clubtt- 
prin conferințe, 
cu filmul, dife-

S-a 
clu- 

acti-

mai

tori artistici competent!, iar cei care 
sînt, și așa puțini la număr, nu 
primesc nici un sprijin din partea 
persoanelor competente să-1 dea. In 
Valea Jiului avem destule elemente 
talentate care, depistate cu grijă și 
sprijinite în activitatea lor, ar putea 
aduce o contribuție de seamă la creș
terea mișcării artistice de amatori.

Pe de altă parte și numărul artiș
tilor amatori a scăzut simțitor. Cau
za : lipsa instructorilor, cit și dezin
teresul manifestat de comitetele sin
dicatelor pentru crearea unor con
diții favorabile participării active la 
viața culturală. Referitor Ia aceasta 
trebuie să arătăm că artiștii amatori 
s-au bucurat rareori de anumite sti
mulente morale cum ar fi, de pildă, 
prezentarea de spectacole în alte lo
calități. Acesta ar fi nu numai un 
stimulent moral, dar și un valoros 
schimb de experiență între artiștii a- 
matori din diferite localități ale Văii 
Jiului.

Activitatea cu totul nesatisfăcătoare 
a consiliilor de conducere ale clubu
rilor, ca și lipsa controlului și a în
drumării muncii culturale de către 
comitetele sindicatelor, este încă o 

. cauză care a contribuit la slăbirea 
activității cluburilor din Valea Jiu
lui. Președinții unor comitete de 
sindicat, ca tovarășii Dvorak Carol 
de la* I.upeni, Șandru Iosif de la to- 
nea, Feher Nicolae de la Aninoasa, 
Gherman Traian de la Vulcan (cit 
timp ,a funcționat ca președinte) au 
manifestat dezinteres Față de activi
tatea culturală, n-au sprijinit-o în 
momentele critice după cum nici nu 
au încurajat-o cind ea dădea roade. 
De asemenea, vom aminti aci și de 
acea practică învechită a unor co
mitete de sindicat de a folosi pe di
rectorii cluburilor și pe instructori 
în alte munci, lăsînd' activitatea clu
bului pe ultimul plan.

Dacă activitatea cluburilor mun
citorești din Valea Jiului nu se des- 

. fășoară Ia înălțimea condițiilor și a 
posibilităților existente, răspunzătoare 
se fac și comitetele orășenești U.T.M.

comitetele U.T.M. din întreprinderi 
instituții. Aceste comitete nu mo-

Și 
Și

(Continuare în pag. 3-a)

Sala de comandă termică a noului grup electrogen de 150 MW de Ia T. G. Paroșeni.

; Ж «h Si Ж.

autobuzele locale și interlo- 
calități decurg tot mai bi
ne; ordinea, atenția față de 
tovarășul de călătorie ca- 

mai mult 
atmosfera din autobuze. 
Constați lucruri care te im
presionează plăcut. Mame 
cu copii mici, băirini urcă 
în autobuze pe ușa din fa
ță. De multe ori se gă
sește și cite un tînăr dispus 
să-și ofere locul unei ma
me cu copil mic, ori unui 
om mai în vîrstă. E un 
gest frumos, demn de un 
tînăr. Banii pentru bilete 
de la persoanele care au 
urcat prin față se dau din 
mină' în mină pînă la ta
xatoare. Apoi biletul, precum 
și rest’ul de bani parcurg 
același itinerar, trec din mî- 

I.C.O. deservește ’ transpor- ri(1 mînă și ajung la pra
ful în comun, călătoriile cu prietar. Sînt manifestări ale

Zi de zi, oră de oră, șose
lele ce șerpuiesc de-a luhgul 
Văii noastre sînt străbătute 
intr-un. du-te-vino sontinau
de zeci de autobuze moder- .' acterizează tot 
ne, , elegante. Autobuzele, 
mai întotdeauna mîqjline. 
transportă sute și mii de 
călători, femei și bărbați, 
tineri și. virstnici: Pe- unii 
îi duc la locul de muncă: 
la mine, uzine, pe cei tinetă 
la școli. Autobuzul reunește 
pentru un anumit timp — 
o oră, o jumătate de oră, 
fie și pentru zece minute — 
un mare număr de cetățeni 
— călătorii.

Cu fiecare cursă, în auto
buzul ce-i duce la destinație 
iau contact zeci de otimeni. 
Este îmbucurător faptul că, 
pe măsura în care, se. îmbu
nătățesc condițiile în care

care

cinstei, bunei cuviințe, 
cum și ale încrederii 
ae semenul tău,, pe 
poate nu l-ai văzut nici o
dată pînă atunci, manifes
tări pe care al prilejul să 
le constați cu plăcere tot 
mai des în autobuze.

Și totuși... sînt și lucruri 
pe care le constați cu re
gret — manifestări ale in
decenței, ale lipsei de bun 
simț.

...Zilele trecute, prin ușa 
din față a autobuzului gata 
de plecare din Aninoasa, s-a 
urcat o femeie gravidă, cu 
un copil mic în brațe 
și cu un pachet sub
suoară. Autobuzul
deja arhiplin. Călătorii o- 
cupaseră și intervalul din
tre scaune. Femeia a rămas 
în picioare pînă la Iscronl. 
Nimeni nu s-a găsit să-i 
ofere scaunul. Abia la Is-

era

croni, unul din călători, om 
tînăr, care pînă atunci a 
șezut liniștit pe primul scaun 
de lingă ușa din față, unde 
a stat și femeia cu copilul 
mic, și-a oferit serviciile: 
s-o ajute la coborlre... lată 
și un alt caz.

Intr-o seară recentă, din 
stația din centrul Vulcanu
lui, a urcat în autobuzul de 
Uricani—Petroșani o mamă 
cu doi copii mici: cu un 
sugar în brațe, iar pe altul 
ținîndu-l de mină. Femeia 
n-a găsit loc liber pentru a 
se așeza. In dreptul ei băr
bați tineri, tolăniți pe scau
ne, discutau cu aprindere, 
fără să o observe. In stin
gă ei, o altă femeie tînără 
cu doi copii ocupa trei lo
curi. Putea foarte bine să 
ia unul din copii în brațe 
pentru a face loc unei alte

I. DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)
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Aspecte ale mecanizării și automatizării 
în industria minieră

Ga și în celelalte ramuri indus
triale, în industria carboniferă își 
fac tot mai mult loc mecanizarea și 
automatizarea proceselor de produc
ție. atît în minele și preparațiils nou 
construite cît și în unitățile care sînt 
în funcțiune. Prin mecanizare și au
tomatizare crește producția, produc
tivitatea muncii, se reduc cheltuielile 
de producție și se ușurează munca.

In ultimii ani în toate țările mari 
producătoare de cărbune, cea mai 
mare atenție s-a acordat mecaniză
rii diferitelor operațiuni și procese 
tehnologice din mină. S-au făcut pro
grese și în ceea ce privește mecani
zarea proceselor de producție din a- 
bătaje, deci a operațiunilor princi
pale și totodată cele mal grele, cum 
Sînt tăierea, încărcarea, susținerea 
și dirijarea coperișului. S-a dezvol
tat considerabil mecanizarea tăierii 
și încărcării cărbunelui în abataje. 
Această evoluție, în diferite țări, ex
primată în procente se poate vedea 
din tabelul următor :

prn- 
căr- 

sută. 
par- 
pen-

cu troley 
de extracție, 

tipuri de

In cei 4 ani ai șesenalului, 
ductivitatea muncii în ramura 
bunelui a crescut cu 35,9 la 
Industria minieră a primit din 
tea statului fonduri însemnate
tru procurarea de utilaje și ca ur
mare au fost obținute succese însem
nate în mecanizarea operațiilor de 
bază ca : tăierea în abataje șl în lu
crările de deschidere și pregătire, în
cărcarea cărbunelui și sterilului 
transportat în abataje, galerii și la 
suprafață.

■In ultimii ani, atenția principală 
a fost acordată mecanizării comple
xe la minele de cărbuni. Pentru tă
ierea: mecanizată în abataje au fost 
experimentate și introduse diferite 
combine și pluguri. Față de tăierea 
și încărcarea manuală, introducerea 
combinelor și plugurilor în abataje 
a avut ca efect creșterea cu 50. la 
sută a productivității. Au fost intro
duse mașini de încărcat ca : E.P.M.-l 
și E.P.M.-2, I.ZK-3 p. PML-5, Atlas- 
Copco, GPS.

cu acumulatori, electrice 
și Diesel, noi mașini 
ventilatoare axiale, noi 
comprasoare.

In ultimii ani și problema auto
matizării a constituit o preocupare 
de seamă a colectivelor de tehni
cieni și ingineri de la unitățile mi
niere, făcîndu-se pași promițători 
mai ales în uzinele de preparare a 
cărbunelui. Au fost automatizate in
stalații de evacuare a apelor, au fost 
create o serie de dispozitive auto
mate, Indicatoare, diapozitive de re
glare automată, semnalizatoare, dis
pozitive de control de protecție și 
înregistrare automată.

Toate acestea dovedesc preocupa
rea deosebită care există în ceea ce 
privește mecanizarea și automatiza
rea diferitelor operații și procese din 
industria carboniferă, preocupare ce 
duce la ridicarea nivelului tehnic ăl 
producției.

* Lipsesc date.

ȚARA
a П U 1

1951 1958 1962
U.R.S.S. 10.5 28.7 40,6
Japonia * 18.4 35,4
R. F. Germana 3.8 24.2 62,5
Anglia 4,1 24,3 57,5
R. S. Cehoslovacă * ♦ 44
Franța • 43,2 56,0
S.U.A. 73,1. 84,9 86,3
R. P. Polonă 3,6 6,7 19,7
Canada 10,0 33,0 47,0

După cum se vede din tabelul de 
mai sus, în domeniul tăierii și în
cărcării, nivelul de mecanizare atinș 
îh ultimii 10—11 ani a crescut sub
stanțial, ceea ce ne îndreptățește să 
avem convingerea că în Viitorul a- 
propiat minerul va fi eliberat defi
nitiv de muncile grele din abataj și 
va deveni un operator care va lucre 
în condiții mult mai ușoare și în 
plină securitate.

Mașinile tăietoare-încărcătoare 
mare răspîndîre sînt plugurile 
combinele. .In anul 1963 în U.R.S.S., 
de exemplu, parcul de combine era 
de 4 100 bucăți.

In ultimele două decenii minele 
din țara noastră au cunoscut o 
dezvoltare deosebit de mare. Crește
rea producției s-a realizat concomi
tent cu ridicarea nivelului tehnic al 
procesului de producție. ,In abataje 
■« fost încercate și introduse dife
rite mașini și mecanisme menite să 
înlocuiască cît mai mult efortul fi
zic și să ducă la creșterea produc
tivității muncii.

de-

cu
și

In 1963, ponde
rea lucrărilor me
canizate la minele 
de cărbune din 
R.P.R. era (în pro
cente) de; tăierea 
în abataje cu ma
șini și perforate 
mecanică — 98,8 
la sută; tăierea în 
abataje cu combi
ne, pluguri șl ha- 

sută; transportul în 
la sută; tăierea la 

lucrările de înainiare cu mașini și cu 
perforare mecanică — 97 la sută; 
tăierea și încărcarea cu mașini la 
lucrările de înaintare — 19,3 la sută; 
transportul pe galerii — 95 la sută.

Pentru viitor, accentul principal 
se va pune pe mecanizarea comple
xă în abataje prin folosirea combi
nelor și plugurilor și prin introduce, 
rea pe o scară largă a stîlpilor 
hidraulici.

In Valea Jiului au fost experimen
tate havezele VLE-50, KMP-3 și 
MV-60, combinele Donbas, IK-52 M, 
KWB-2, plugurile Lâbbe, Peissenberg 
etc. Transportul în abataje este me
canizat în proporție de 89,7 la sută. 
Au fost experimentați stîlpli Schwartz 
și GS, grinzile VDU-1 S și Kltinne.

Pentru încărcarea sterilului au 
fost introduse mașini de încărcat 
EPM, PML-5, Salzgitter și LZK cu 
ajutorul cărora se încarcă mecanizat 
18,9 la sută din material.

Au fost introdusă utilaje din ce 
în ce mai moderne ca; locomotive

Ing. M. BUJU
din serviciul cereetare-documentare

C.C.V.J.

Turnul de ră
cire a apelor de 
la stația de tur- 
bocompresoare a- 
flats în Incinta 
puțului Victoria, 
mina Lupeni.

Colțul celor certați cu N.T.S,

veze — 6,4 la 
abataje — 83,7

Una din condițiile de prim ordin 
care asigură obținerea unor rezulta
te cît mai bune la un loc de muncă 
din subteran este respectarea întoc
mai a normelor de tehnica securită
ții. Este un lucru bine știut 
minerii. Se întțmplă totuși 
să dea uitării aceste reguli, 
duce de cele mai multe ori
deniarea ceiui în cauză. Firește, în ge
neral, după accident cei în cauză sînt 
mai prudenți, lucrează cu mai multă 
atenție, se străduiesc să prevină ac
cidentele. Insă sînt excepții și de la 
această regulă. Iată un caz.

Marin ’Traian, miner de peste 5 
ani din sectorul I al minei Aninoa-

de toți 
câ' unii’ 
ceea ce 
la acci-

sa s-a accidentat în cursul anului 
trecut în urma unor căderi de roci. 
Accidentul se putea evita chiar de 
către accidentat, dacă el ar fi res
pectat prevederile N.T.S.-ului care
stabilesc pentru mineri, printre altele, 
următoarea îndatorire: „să coptu- 
rească tavanul, pereții și frontul lo
cului de muncă șl să îndepărteze 
toate bucățile periculoase 
pecte de rocă
Minerul Marin Traian a neglijat însă 
această prevedere a normelor de 
tehnica securității. Și precum negli
jența nu poate avea urmări bune — 
s-a accidentat. Din aceeași cauză 
s-a accidentat și în luna noiembrie

sau sus-
slăbită (dislocată)1*.

1963. Ar fi fost deci timpul să se învețe 
minte, să lucreze mai cu atenție, să 
coptureascâ ortul la timp. Dar, din 
păcate, nici de data aceasta n-a tras 
învățăminte. Așa s-a întîmplat că in 
urmă cu cîteva săptămîni, minerul 
Marin Traian s-a accidentat din nou. 
In timp ce tăia cărbunele cu cioca
nul de abataj. în frontalul de pe 
stratul 3, s-a rupt din front un bloc 
de cărbune lovindu-1 la genunchi. 
Cauza accidentului, a treia oară, tot 
neglijența : a uitat să 
locul de muncă înainte 
puca de lucru. Deci din 
boală, din nou un om«
datorie.

E totuși un caz rar... Bitț ,r 
însă să lipsească cu desăvîrșhe.

coptureascâ 
de a se a- 
nou zile de 
lipsă de la

D. IVANARU

fi

Măsurători de presiune într-un abataj 
frontal orizontal

Transportul
Biroul de proiectări 

miniete din Cracovia a 
pus la punct la mina 
„Lech“ un sistem de 
transport al cărbunelui 
din mină la suprafață 
și apoi la termocentrala 
„Siersza-ll" aflată la o

cărbunelui prin conducte
distanță de șase 
metri, cu ajutorul 
conducte prin care 
bunele este împins
uri puternic curent de 
apă. in acest fel, în 24 
de ore pot fi transpor
tate din mină direct la

kilo- 
unei 
căr- 

de

termocentrală 3 000 tone 
cărbuni. Se mai preve
de proiectarea a două 
conducte care să trans
porte tapa caldă de la 
termocentrală pentru ne
voile minei.

Stația de cercetări pentru securi tate minieră din Petroșani. In foto* 
gtztâe: tunelul pentru verificarea efici enței măștilor antiprOf. І

Incepînd din prima decadă a lu
nii septembrie a.c. în abatajul cu 
front lung orizontal din stratul 3 
blocul 1 de la E.M. Aninoasa, se exe 
cută măsurători de presiune.

In prezent, abatajul exploatează 
felia а Ш-а sub orizontul VII, linia 
frontului găsindu-se în porțiunea cu
prinsă între suitorii nr 12 și 11, Lun
gimea abatajului este de 40—48 m, 
iar înclinarea de cca. 48 grade. 
Susținerea abatajului se realizează cu 
stîlpi metalici de fricțiune tip GHH 
de 2,8 m construiți la U.RU.M.P. 
și grinzi de funii vechi de oțel, con
fecționate în atelierul minei. Scopul 
lucrărilor este de a determina valoa
rea presiunii care se manifestă pe 
elementele susținerii din abataj în 
baza căreia să se poată proiecta sau 
eventual comanda în străinătate, cele 
mai moderne tipuri de armare, menite 
să înlocuiască în viitor materialul 
de tip vechi, folosit în prezent în 
minele din Valea Jiului.

Pentru executarea măsurătorilor de 
presiune se utilizează 21 aparate 
(doze) hidraulice, proiectate și cons
truite în Valea Jiului. încă în perioa
da anilor 1057—1958. Lucrările de 
montare, supraveghere și control sînt 
dirijate de serviciul cercetare-docu- 
mentare din C.C.V.J., în colaborare 
cu sectorul I producție al E. M. Ani- 
noasa. Potrivit cu programul de lu
cru, măsurătorile de presiune au în
ceput în suawctui cînd linia fron-

tulul de abataje 
suitorului nr 12 
vor continua pînă cînd abatajul ex
ploatează întreaga porțiune cuprinsă 
între suitorii nr 12 și 11. Dacă pe 
parcurs se va aprecia că este nece
sar. măsurătorile se vor continua pînă 
cînd abatajul va ajunge la suitorul 
nr. 10, situat la 100—200 m față de 
nr 12.

Măsurătorile de presiune se exe
cută atît în cele două preabataje di
recționale (de la culcuș și coperiș 1.

cît

se găsea în dreptul 
(de la coperiș) și

— zona coperișului
— zona de mijloc a stratului
— zona culcușului

și pe linia frontului de abataj.
In fiecare preabataj se utilizează 

cîte 6 aparate, așezate în trei grupe 
de cîte două, inițial plasate în pune 
te situate la 30, 40, respectiv. 50 m 
în avans, față de linia care unește 
suitorii de la culcuș și coperiș la 
nr. 12. In acel moment abatajul se 
găsea între nr 12 șl 13, la numai 4 
m față de nr 12. In abataj, măsură
torile se execută cu 0 bucăți doze 
așezate în 3 grupe de cîte 2 bucăți, 
plasate în apropierea culcușului, la 
mijlocul liniei de front, respectiv în 
zona coperișului. Aparatele se mon
tează sub stflpii metalici care se 
fixează la grindă imediat după depi- 
larea cărbunelui și se urmăresc în 
permanență pînă cînd acestea, îm
preună cu efflpil respectivi ajung pe 
ultima linie de susținere a abataju

lui, deci în faza de răpire. Indicația 
manometrelor se înregistrează din 2 
în 2 ore, de personalul care urmă
rește pe schimburi această problemă.

Pînă în prezent, în abataj s-au exe
cutat două cicluri complete de mă
surători. iar- la ora actuală se gă
sește în curs de efectuare cea de-в 
treia măsurătoare.

Presiunea maximă realizată în 
bataj, în cadrul celor două cicluri 
măsurători, se prezintă astfel î .

IIciclul I ridul 1
(t/st) 9,0’ 
(t/st) 17,5

1,0
27,ă

(t/st) 15,0 12,8

Bin cele de mal sus rezultă 
realizat 
de front, 
t/st, iar

a- 
de

presiunea maximă s-a 
zona de mijloc a liniei 
tingînd valoarea de 27

coperișului (1,9 
care se vor exe- 
vor pune la die- 
aite date itrtpor-

minimă îh zona 
t/st). Măsurătorile 
cuta în continuare 
poziție probabil și
fante în legătură cu modul de mani
festare a presiunii pe elementele sus
ținerii din abataj pe baza cărora in 
final se vor putea trage concluzii 
suficient de bine documentate în le
gătură eu problema

(Din Buletinul de 
nică nr. »«-lQ editat 
LM.P.).

respective

D. C. 
informare tefi- S’ 
de C.C.V.J. și



3іТЕАв» R®ȘțJ

Alegeri în organizațiile de partfd

Pe calea valorificării mai largi 
a rezervelor interne

Alături de sectoarele productive, 
colectivul de muncitori din sectorul 
VI transport a adus o contribuție în
semnată la succesele pe care le-au 
înscris minerii aninoseni pe graficul 
de întrecere de la începutul anului 
In cele 21 000 tone cărbune extrase 
peste plan de la începutul anului, în 
randamentul de 1,369 tone pe post, 
cu aproape 50 kg/post mai mare de- 
cît sarcina planificata, în economiile 
realizate de colectivul exploatării se 
concretizează ți strădania muncitori
lor ți tehnicienilor acestui sector de 
a desfășura în condiții optime trans
portul pe arterele subterane ale mi 
nei, de a aproviziona din timp mi
nerii din abataje.

In adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a organizației de 
bază din sectorul VI transport al 

1-minei Aninoasa comuniștii au ana
lizat pe larg rezultatele colectivului, 
măsșrtle ce se impun ca și în anul 
cafe "vine muncitorii sectorului să fie 
la înălțime, să sprijine minerii ex
ploatării în obținerea unor rezultate 
și mai însemnate în sporirea produc
ției și productivității muncii. Aduna
rea a subliniat că unul din factorii 
de seamă care au asigurat succesele 
colectivului a fost strădania de a valo
rifica cît mai deplin rezervele inter
ne. Au fost evidențiați în adunare 
numeroși comuniști, între care tov 
Peter Iosif, Bujor Ioan, Solorenco 
Pavel. Gîrgă Ioan, Damian Gheor- 
ghe, Aszalos Nicolae, Trifan Nico- 
lae, Nițan Petru, precum și alți mun
citori și tehnicieni care au depus 
multă perseverență pentru a întreține 
în bună stare de funcționare utila
jele și instalațiile de transport, liniile 
ferate, spre a asigura ca transpor
tul în cadrul exploatării să se des
fășoare la nivelul cerințelor. Cu deo
sebită stimă s-a vorbit în adunarea 
generală despre oamenii noului, des
pre inovatori, care prin munca lor 
creatoare au contribuit la valorifi
carea rezervelor interne, la realizarea 
de economii. Și în sectorul VI sînt 
mulți dintre aceștia. S-a vorbit de 
inovația muncitorului Trestian Iosif 
care, -anstă în trecerea moletelor de 
la t< cane de pe bucșe de bronz 
(cp s<S* uzau repede) pe lagăre de 
rulmenți, despre inovația comunistu
lui Vulcu Aurel care a schimbat tra
seul conductelor de aer comprimat de 
la ușile puțului principal, evitînd în
ghețarea acestora. Inovatorii Lorlncz 
Ladislau ți Balia Sigismund au în
locuit lagărele de compoziție de la 
trenai de roți pe lagăre de rulmenți.

Merită relevată și strădania munci
torilor din sector de a recondiționa 
demenții de fero-nichel, de a confec
ționa piese de schimb din materiale 
recuperate, de a prelungi durata de 
Funcționare a elemenților de plumb 
etc. Rodnicia acestor strădanii se 
concretizează în cele 170 000 lei eco
nomii obținute de colectivul secto
rului. Iată rezultatele ce poartă pece 
tea muncii politice susținute pe care 
a desfășurat-o de la alegerile trecute 
în rîndul colectivului comuniștii din 
sector, în frunte cu biroul organiza
ției de bază.

Dezbaterile în cadrul adunării de 
alegeri au fost caracterizate de o gri
jă deosebită față de crearea condițiilor 
necesare ea și în anul care vine sec
torul de transport să fie la înălțimea 
sarcinilor sporite ce revin exploată
rii. S-a cerut ca pe viitor organiza
ția de partid, conducerea sectorului 
să acorde mai multă atenție întăririi 
disciplinei, sporirii răspunderii lucră
torilor față de întreținerea utilajelor 
de transport. Au fost amintiți pentru 
abaterile de la disciplină muncitorii- 
Bank Carol, Albescu Ioan. Pop Ște
fan, Bujor Nicolae, care nu ies la 
timp cu locomotivele subterane pe 
traseu, nu fac schimbul la față lo
cului. A fost criticat și Dan N. Pe
tru care mal absentează nemotivat 
de la serviciu. Comuniștii care au 
luat cuvîntul au subliniat faptul că în 
cadrul sectorului sînt condiții pentru 
a se face noi pași pe linia valorifi
cării rezervelor interne. Maistrul Ho
țea Gheorghe a arătat că nu au fost 

Tehniciană farmacistă Petrescu Florica, de la farmacia nr. 30 din 
Lupeni, este mult apreciată atit de către tovarășii săi de muncă cit și 
de oamenii pe care й deservește.

create condiții corespunzătoare pentru 
recondițipnarea elemenților de fero- 
nichCl, tiu există un atelier corespun
zător pentru acest scop. De aseme
nea, a arătat vorbitorul, biroul orga
nizației de bază nu a urmărit în su
ficientă măsură dezvoltarea mișcă
rii de inovații, felul cum se face 
stimularea inovatorilor. Mult s-a dis
cutat în adunare în legătură cu con
tribuția pe care o poate aduce colec
tivul sectorului la îmbunătățirea ca
lității producției, unicul indice defi
citar în activitatea minei

Pentru remedierea deficiențelor 
semnalate, pentru crearea de condiții 
optime ca sectorul să deservească la 
nivelul cerințelor sectoarele producti
ve și în anul care vine, s-a cerut 
conducerii sectorului să elaboreze în 
cel mai scurt timp planul de măsuri 
tehnico-organizatorice, să urmărească 
valorificarea deplină a rezervelor in
terne din cadrul sectorului, să înfăp
tuiască integral prevederile din pla
nul pregătirilor pentru iarnă.

O condiție pentru ridicarea ac
tivității colectivului la nivelul sar
cinilor sporite de viitor-, o constituie 
îmbunătățirea continuă a muncii de 
partid. Adunarea de alegeri a pus 
în fața noului birou sarcina să-și 
exercite cu mai multă competență 
dreptul de control asupra conducerii 
tehnico-administratlve, să activizeze 
toți membrii și candidații de partid, 
asigurînd ca fiecare să devină un 
militant activ pentru mobilizarea 
colectivului la obținerea de noi suc
cese.

în prag <e iarnă 
la cluburi

(Urmare din pag. l-a) 

bllizează tinerii la activitățile multi
laterale ale cluburilor, mulțumindu-s* 
doar să organizeze din cînd în cînd 
cite o joie a tineretului, șl acelea 
uneori lipsite de conținut educativ. 
Nici conducerile întreprinderilor și 
instituțiilor nu manifestă un interes 
corespunzător pentru munca culturală. 
Acestea nu înțeleg întotdeauna că de 
fapt munca culturală are ca scop toc
mai acela de a sprijini producția, de 
a cultiva la oameni dragostea pen
tru muncă șl viață, de a contribui la 
ridicarea nivelului lor profesional, 
politic și cultural.

Comitetele de partid vor trebui să 
urmărească mai îndeaproape felul în 
care se desfășoară la cluburi munca 
culturală, să intervină operativ în 
anumite situații, să aprecieze șl să 
stimuleze munca artiștilor amatori, 
a instructorilor și a activiștilor cultu 
răii.

Considerăm căi fiind o problemă de 
prim ordin, acum la început de iar
nă, activitatea culturală la cluburi 
trebuie pusă pe picioare. In acest 
sens C.L.S să ia cele mai eficiente 
măsuri. Să analizeze cu mult simț 
de răspundere activitatea culturală 
de la toate cluburile din Valea Jiu
lui, să reactivizeze consiliile de con
ducere ale acestora, coptînd în rîn
dul lor oameni pregătiți, cu dragoste 
de muncă culturală, oameni cu au
toritate. De asemenea, este necesar 
să se depisteze șî recruteze instructori 
artistici (doar pentru aceea funcțio
nează în Petroșani o școală popu
lară de artă) și Să fie repartizați 
in egală măsură la toate cluburile.

Ne aflăm tntr-o perioadă propice 
desfășurării unei activități bogate la 
cluburi. Dar o activitate bogată, mul
tilaterală. se poate desfășura numai 
printr-o muncă susținută atît din 
partea artiștilor amatori, cît șl a 
celor Care răspund de ea. Condiții 
sînt. talente de asemenea, trebuie în 
schimb foarte multă preocupare din 
partea factorilor care coordonează 
activitatea pe tărim cultural.

In librării au apărut».
...două culegeri de exerciții lexi

cale intitulate „Să vorbim franțu
zește", „Să vorbim englezește", înso
țite de discuri. Cărțile prezintă texte 
sub formă de dialog, explicații lexi
cale. exerciții, vocabular. Discurile, 
cite 6 pentru fiecare carte, au impri
mate texte care. în condițiile unei 
audieri repetate, dau posibilitatea 
celor ce studiază limbi străine să 
deprindă o pronunție corectă. Aces
te culegeri de exerciții lex-icale, reali
zate în colaborare cu „Eleetrecord** 
fac parte dintr-un program al Edi
turii științifice de editare a materia
lelor destinate studierii limbilor 

' străine.

PUBLICITATE
Teatrul de stai 

Petroșani
ANGAJEAZĂ s

— Șef serviciu producție — 
condiții: studii superioare și 6 
ani vechime in funcții culturale 
sau tehnico-administrative.

— Șef serviciu financiar — 
condiții': studii medii și 6 ani 
vechime în funcții economice.

— Portar-paznlc.
— Electrician calificat.
— Conducător auto gradul I 

sau II.
Informații la telefon 309—948.

Uzina electrică 
Vulcan
Angajează :

15 muncitori necalificați 
pentru secția combustibil.

Pentru informații suplimenta
re, doritorii se pot prezenta la 
Uzina electrică Vulcan, secția 
combustibil, între orele 6—14.

I.C.R.M. Petroșani
str, Republicii nr. 104, telefon 643

ANGAJEAZĂ:

— 2 revizori principali gestiu
ne cu salarizarea 975—1 100 lei.

Informații suplimentare se pri
mesc de la șeful contabil al în
treprinderii.

I.C.R.A. Petroșani
Angajează :

Inginer chimist alimentar.
Informații suplimentare ia se
diul întreprinderii f.G.R.A. — 
Petroșani, strada Clemenței nr. 
1, telefon 461.

O.C.L. Produse 
Industriale

— PETROȘANI — 

ANGAJEAZÂ:
— un gestionar la magazinul 

de mobilă Vulcan.
— un gestionar la magaainui 
solduri Vulcan. *

Condiții de angajare: studii 7 
clase elementare, 5 ani vechime 
în comerț și o garanție materială 
la angajare.

Informații suplimentare la ser
viciul personal din cadrul O.G.E. 
Produse Industriale Petroșani, 
str. Republicii nr. 102, etajul II, 
biroul 27.

MOZAIC COTIDIAN S-a îmbogățit biblioteca școlii
(Urmare din pag. l-a)

femei cu copil mic. (Dar parcă n-ar 
fi fost mamă și ea!) Nu s-a întim- 
plat așa ceva. Abia mai tirziu S-a 
găsit loc femeii cu copilul in brațe 
pe un scaun care a fost ocupat pină 
atunci de... o poșetă a taxatoarei.

Ești tentat cînd urci in noile auto
buze elegante, in general bine între
ținute, să găsești frumosul și în 
comportarea oamenilor— a călăto
rilor. De multe ori ei această satis
facție, oăzind gesturile pline de a- 
mabilitate și bună voință ale tineri
lor care-și oferă locul unei femei 
graoide, unei mame cu copil mic. 
sau unui virstnic. Constați însă, cu 
regret, și polul opus al poliieței, <zZ 
bunei cuviințe, gesturi care irită, ca
re periclitează atitudinea estetică a 
marii majorități.

І.С.О., prin personalul care deser
vește transportul in comun, ar pu-

DESERVIRE
ta magazinul „Alimentara" nr. -46 

din Vulcan (Crividia) lucrează ca 
gestionar tov. Dănllă Iuliana. Dato
rită preocupării pe care o manifestă 
pentru buna aprovizionare a maga
zinului. în această unitate cumpără
torii au întotdeauna la dispoziție măr
furile pe care le solicită. Colectivul 
acestui magazin din care fac parte 

tea eiduce o contribuție valoroasa la 
educarea călătorilor, la izgonirea u- 
rttidui din via(a de fiecare zi. S-ar 
cuoeni ca taxatoarele, controlorii să 
aibă aceeași atertfie față de călătorii 
vîrstnici, suferinzi sau persoanele ca 
copii mici, ca și fafă de menținerea 
ordinei în general. In sprijinul lor ar 
putea veni inscripțiile care lipsesc 
în ultimul timp cu desăolrșire din 
autobuze: „Loc rezemat pentru ma
me cu copii mici”. Contribuția cea mai 
de seamă trebuie să o aducă l.C.O. la 
menținerea unei atmosfere plăcute în 
autobuze — la evitarea gălăgiei șl 
înghesuielii ce irită și degradează 
frumosul In comportarea călătorilor. 
Prin îmbunătățirea continuă a trans
portului In comun, poale fi realizat 
acest lucru.

Și încă un amănunt de remarcat: 
călătorii, ei înșiși pot fi educatori 
ai tovarășilor lor de drum.

CIVILIZATĂ
vînzătoarele Duna Valeria, Komlodi 
Rodica, Ulici Aurora. Cucu Maria și 
Vasilescu Elena se remarcă și prin 
deservirea civilizată a cumpărători
lor, prin ordinea și curățenia care 
domnesc în magazin. De la începutul 
anului și pînă in prezent planul de 
vînzări a fost depășit cu peste 3S la 
stdft.

Biblioteca Școlii generale de 8 am 
nr. 2 din Petroșani constituie un 
real sprijin în dezveltarea la elevi 
a deprinderii muncii cu cartea. Gu- 
noscînd lucrările literare și științifica 
existente în rafturile bibliotecii, pro
fesorii de limba și literatura ro 
tnînă au recomandat școlarilor ce să 
citească, ca lecturi în afara clasei, 
hi primul trimestru al anului șccfar

Cronica judiciară

Un „împrumut* scump plătit
In anul trecut Magda Constanța a 

fost angajată la cooperativa, „Jiul" 
din Petroșani în calitate de casieră 
colectoare. Avea obligația să încaseze 
sumele de bani depuse de clienți, în 
urma comenzilor făcute, sume pe care 
trebuia să le depună zilnic la casie 
ria centrală a cooperativei. Faptul că 
i s-a încredințat mînuirea unor bani 
publici dovedește că inițial, s-a bu
curat de aprecierea colectivului de 
muncă din care făcea parte. Ulte
rior însă, prin comportarea adopta
tă, s-a dovedit că n-a justificat încre
derea cooperatorilor. Dar să lăsăm 
faptele să vorbească...

...Era pe la sfîrșitul anului 1963. 
Cu cîteva zile înainte de revelion. 
Magda Constanța dorea să încheie 
anul într-un cadru de... să-i meargă 

în curs. Conducerea școlii manifestă 
o grijă deosebită față de bibliotecă. 
De curînd, biblioteca și-a sporit nu
mărul volumelor cu încă 100. Printre 
lucrările literare cu care a fost în
zestrată recent pot fi amintite : „Nopți 
înfrigurate" de A. Mihale. „Setea" 
de T. Popovici, „Primăvara popoare
lor" de N. Deleanu, „Nicoară Pot
coavă" de M. Sadoveanu și altele.

pomina. Pentru aceasta însă îi tre
buiau cît mai multi bani. De unde 
să-și facă suma ? Se frămînta ca
siera...

Intr-o zi, numărînd banii, îi veni 
ideea salvatoare. Fără să mediteze 
prea mult „împrumută" din casierie 
1722 lei, sumă, după calculul eî, toc

mai potrivită pentru planurile ce le 
avea.

—- N-o voi depune astăzi — își 
zise ea. O depun peste două luni 
Tot nu va afla nimeni nimic și eu 
îmi pot aranja treburile nestingherită.

Bucuroasă de ideea „genială" voi 
să plece, să depună banii. La ușă 
își aminti că mai are de pus la punct 
un nric amănunt. Se întoarse, căută 
cu înfrigurare printre hîrtiile din ser
tar. Curînd fața I ae lumiuă. Gfiaise

Exploatarea
Minieră Lonea

Angajează mecanici de loco
motive Diesel de mină. 
Doritorii se vor prezenta la se
diul E.M. Lonea.

ceea ce căutase. Era borderoul su
mei pe care și-o însușise. II cercetă 
încă o dată. Gonvingîndu-se că a re
ținut exact suma, l-a distras fără 
nici o remușcare...

In urma unei verificări, contabili
tatea cooperativei a descoperit frau
da. Pentru însușire de bani, Magda 
Constanța a fost deferită justiției. 
Chemata în fața instanței, ea a cău
tat să-și justifice comportarea invo- 
cînd argumente neîntemeiate. In ur
ma cercetărilor i s-a stabilit culpa
bilitatea. Deși a restituit suma de 
bani care și-a însușit-o, fapta comisă 
este de neiertat. De aceea, Magda 
Constanța a fost condamnată de 
instanțele judecătorești, pentru dela
pidare, la 6 luni închisoare coreețio- 
nală. Este clar că încercarea de 
sustragere din avutul obștesc se plă
tește după merit.

B. COSTESCU
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Ședința Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 17 (Agerpres).
Consiliul de Securitate s-a întru

nit luni seara sub președinția repre
zentantului S.U.A., Adlai Stevenson, 
pentru a examina plîngerile recipro
ce de agresiune înaintate de Siria și 
Izrael. La deschiderea 
secretarul general 
Thant, 
ralului 
jor al 
O.N.U.

Raportul Comitetului Special 
al 0. N. U.

dezbaterilor, 
O.N.U., U 

I cerut gene- 
statu'lui ma- 

armisfițiu a 
procede- 
la inci- 
a preci- 
informa-

al 
a anunțat că a 
Odd Bull, șeful 
Comisiei de i 
pentru Palestina să 

ze la o anchetă cu privire 
dentele izraeliano-siriene. El 
zaf că a primit deja unele 
ții preliminare, raportul detaliat al 
generalului Bull urmînd să fie pre
zentat Consiliului de Securitate ul
terior.

NEW YORK 17 (Agerpres).
Comitetul special al O.N.U. pen

tru examinarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, a adoptat un raport în 
care se subliniază că Declarația este 
pe deplin aplicabilă în privința insu
lelor Bermude, Bahama, Turks, 
Caicos și Caimanes, aflate sub ad
ministrație britanică. Comitetul a 
cerut Marii Britanii să adopte fără 
întîrziere măsuri concrete pentru a 
permite populației 
să-și exprime voința 
lui lor politic.

Comitetul, într-un

acestor teritorii 
asupra viiioru-

alt raport, se

pronunță pentru acordarea imediată 
a independenței și formarea unei fe
derații după alegerile generale a 
insulelor Antigua, Dominica, Mont
serrat, Saint Kitts-Nevis-Anguilla, 
Santa Lucia. Saint Vincent și din 
Antiie. Aceste teritorii se află, de 
asemenea, sub administrație brita
nică.

Totodată, Comitetul și-a exprimat 
părerea că Insulele Virgine, aflate 
sub administrație britanică, să se a- 
socieze după acordarea independen
ței сц teritoriile vecine, iar teritoriul 
Grenada să continue negocierile 
vederea asocierii cu Trinidad 
Tobago.

în
9*

Congo Declarațiile unui mercenar
Criza din Saigon
SAIGON 17 (Agerpres).
Explicațiile date de primul minis

tru Tran Van Huong în fața înal
tului Consiliu național sud-vietna- 
mez nu par nicidecum să fi dezar
mat opoziția, transmite agenția France 
Presse. Pentru moment, 
află în plină desfășurare 
că guvernul să-și pună 
elementele principale 
lui său de acțiune.

Studenții saigonezi, 
divergențe aparente,
cum principalul element 
opoziții, continuă agenția, 
vește partidele politice, foarte divi
zate, ele preferă, se pare, să-i lase 
pe siudenți să acționeze.

Ziarele care au adoptat o poziție 
categorică împotriva noului guvern 
au fost suspendate. Au mai rămas 
totuși o serie de ziare care exprimă 
critici la adresa guvernului, insă 
într-un chip mai voalat.

ale

în
au

criza se 
și împiedî- 
în aplicare 
programu-

ciuda unor 
devenit a- 
al acestei 
In ce pri-

LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres). 
„Nu am mai putut 

fost angajat pentru a lua parte la 
uciderea femeilor și copiilor nevino
vați", a declarat unui reporter ai 
ziarului „Daily Expres" Joffry Mann, 
fost membru într-un detașament de 
mercenari aflat în slujba lui Chombe. 
Timp de șapte săptămîni cît m-am 
aflat în Congo, a spus Mann, am 
■luat parte la asasinate, acte sînge- 
roase și de banditism. In cele din 
urmă nervii mei n-au mai suportat. 
Victimele noastre erau adesea copii 
între 8 și 11 
tru eliberarea 
apoi cum în 
un mercenar

rezista. Am

ani, care luptau pen- 
țării lor. El a povestit 
cursul unei operațiuni 
a fost ucis de răscu-

La Viena

Pregătiri în vederea 
reuniunii O. S. A.

WASHINGTON 17 (Agerpres).
Luni au început la Washington 

pregătirile în vederea reuniunii Or
ganizației Statelor Americane con
vocată la 16 decembrie cu scopul 
primirii de noi membri în acest or
ganism. Cu acest prilej s-a întrunit 
o comisie de șapte ambasadori re- 
prezen.tînd S.U.A., Venezuela, Bra
zilia, Argentina și alte țări pentru a 
redacta normele privind admiterea 
de noi membri. Printre țările care 

. și-au manifestat dorința de a face 
parte din O.S.A. se numără Jamaica 
și Trinidad-Tobago.

In lapte un nou izotop 
radioactiv

♦
♦
♦

iDDiijirare ii agitație 
li іііШ niierllu din №

BONN 17 (Agerpres).
In rîndul minerilor din regiunea 

Ruhrului domnește îngrijorarea și 
agitația în legătură cu intenția pa
tronilor de a închide 26 mari mine 
și cu refuzul lor de a satisface re
vendicările muncitorilor din industria 
minieră și energetică privind majo
rarea salariilor în raport cu crește
rea chiriilor și a prețurilor la pro
dusele alimentare.

In localitatea Recklingshausen a 
avut loc o mare demonstrație de pro
test. Mii de muncitori au manifestat 
pe străzile orașului sub o ploaie to
rențială, purtînd pancarte cu inscrip
ția : „Li 
cur І lor I

I -a 
Ruhr, 
muncitorilor din industria 
și energetică au cerut măsuri hotă- 
rîte în apărarea drepturilor lor.

MOSCOVA. Din inițiativa a cinei 
firme elvețiene în incinta Institutului 
politehnic din Moscova s-a deschis 
recent o expoziție industrială elve
țiană.

P. Muller, directorul expoziției, a 
declarat unui corespondent of agen
ției TASS că exportul Elveției în 
U.R.S.S. ar putea fi mărit de cîteva 
ori. El și-a exprimat speranța eă ex
poziția va contribui la dezvoltarea 
legăturilor tehnico-științifice cu Uniu
nea Sovietică.

SOFIA. In orastri Pleven, until din 
marile centre industriale și culturale- 
din nordul R. P. Bulgaria, a înce- 
put construcția unui1 nott hotel cu 13 
etaje. Hotelul va avea 120 ,
4 apartamente, un restaurant, uri bar 
și o terasă, de pe care se va vedea 
întregul oraș.

-uptăm pentru menținerea lo
de muncă".
conferințele desfășurate în 

reprezentanții sindicatelor, 
minieră

lui 
de-

răzbunare, detașamentul 
primit ordinul de a se 
cel mai apropiat sat. unde 
locuitorii, și apoi să-l ardă 

pînă în temelie.

lăți. Ca
Mann a 
plasa în 
să ucidă

Macheta unui monument 
în memoria lui

ZANZIBAR. Cei cinci lideri ai or
ganizației contrarevoluționare, care a 
organizat răsturnarea guvernului re
voluționar din Zanzibar, au fost e- 
xecutați luni, in urma 
de tribunalul militar

sentinței date 
din Zanzibar-.

J. F. Kennedy prezența se.

WASHINGTON 17 (Agerpres).
La Washington a fost prezentată 

luni macheta monumentului ce va fi 
ridicat în memoria fostului preșe
dinte Kennedy, la cimitirul național 
din Arlington. Lucrarea aparținea 
arhitectului John Carl Warnecke. 
Deasupra mormintului va fi depusă

VIENA 17 (Agerpres).
La tribunalul din Viena a început 

luni procesul lui Franz Novak, fos
tul colaborator al lui Eichmann, 
Novak a fost șeful transporturilor 
de evrei spre lagărele de concentra
re și îndeosebi spre Auschwitz. No
vak a organizat între anii 1940 și 
1944 transportul de evrei din Ber
lin, Viena și Budapesta spre lagă
rele de concentrare, făc.îndu-se vi
novat dp complicitate la asasinarea 
a milioane de oameni nevinovați. 
In actul de acuzare se arată că No
vak „se achita de această sarcină 
foarte rapid" și că el a fost un a- 
propiat colaborator al lui Eichmann. 
De asemenea, actul de acuzare pre
cizează că Novak nu era numai un

ci era un participant activ și 
la îndeplinirea planurilor cri- 
elaborate de șeful său. Ac- 
acuzare menționează că No-

ROMA 17. Corespondentul A- 
gerpres, Octavian Paler, trans
mite :

Doi cercetători de la laboratorul 
de biologie și protecție sanitară al 
Centrului de studii nucleare din 
Cassaccia, au anunțat descoperi
rea in lapte a unui nou izotop ra
dioactiv. După cum au declarat 
cei doi cercetători, cauzele prezen
ței acestui element în lapte pot fi 
două: razele cosmice și explo
ziile nucleare. încă nu a fost sta
bilit, au adăugat ei, care din cele 
două cauze ar fi preponderentă.

T Ă T I i
In regiunea ? 

în nord-vestul i ▼ 
oameni au ț 

pe i

Procesul unui colaborator 
apropiat al lui Eichmann

organizator din birou al transpor- 
turilctf 
brutal 
minale 
tul de
vak n-a vrut să recunoască la ince- 
put că el știa ceea ce se va întîmpla 
cu deținuții. Apoi a recunoscut că 
el a aflat între timp destinația trans
porturilor. Novak este acuzat de a fi 
transportat din mai pînă în iunie 
1944 un număr de 437 000 de evrei 
din Ungaria spre lagărele morții.

Novak a fost arestai în ianuarie 
1961, după ce Procuratura din Frank
furt a instituit un premiu de І0 000 
de mărci pentru denunțarea sa. El 
a trăit în Viena din 1957 fără să-și 
schimbe numele deși continua să fie 
urmărit. Procesul va dura pînă ta 
jumătatea lunii decembrie.

Căderi de zăpadă 
neobișnuit de puternice

NEW YORK 17 (Agerpres).
Căderi de zăpadă neobișnuit de 

puternice, însoțite de un uragan, 
s-au abătut asupra sudului State
lor Unite, în special asupra părții 
de nord a statului Arizona. Pe a- 
locuri, zăpada s-a depus in stra-

tari pînă la 90 cm. 
munților Kingman, 
statului Arizona, 13 
fost dați dispăruți. Circulația 
șoseaua care leagă orașul Phoenix ♦ 
(Arizona) cu Las-Vegas (Nevada) У 
а fost închisă. ♦

*
f 
ț
♦ 

mici 4
pre- 7

Vulcanul Irazu
SAN 1OSE 17 (Agerpres).
Costa Rica, una din țările 

ale America Latine, trece în 
гепі prin mari greutăți din cauză У 
că la 
canul 
Ploile 
supra 
vocat 
luate la 15 milioane dolari, lovind ț 
greu populația acestei țări. Cenușa 
sulfuroasă a distrus în proporție 
de 90 la sută culturile de tutun. 
Pășunile din jurul munților Cor- 
dilieri au fost devastate. In multe 
locuri grădinile și livezile 
acoperite de un 
de cîțiva metri, 
să fie evacuate, 
sacrificate.

începutul anului trecut vul- J 
Irazu a intrat în activitate, ț 
de cenușă care au căzut a- * 
unor regiuni întregi au pro- ț 
pagube considerabile, eva- •

strat de 
Vitele au 
și multe

au fost 
cenușă 
trebuit 

din ele

* 
t
1
f ț
4
i 
i
4

4
i
4

o placă de bronz, purtînd inscrip
ția : „John Fitzgerald Kennedy 1917- 
1963“. Tot aici se va afla un mare, 
vas de bronz în care va arde per
manent „flacăra amintirii", aprinsă 
de Jacqueline Kennedy la 25 noiem
brie 1963. La prezentarea machetei 
a asistat și Robert Kennedy, care a 
declarat că 
rea întregii

Lucrările 
tui proiect 
nului 1965
un an de zile.

WASHINGTON. In 
cretarului de stat Dean Rusk și a 
altor personalități guvernamentale a- 
mericane, luni seara a fost prezen
tat la Departamentul de Stat un 
film documentar realizat de Agenția 
de informații a S.U.A. (U.S.I.A.), 
care prezintă aspecte din cei trei ani 
petrecuți de fostul 
nedy la Casa Albă.

președinte Ken-

ea se bucură de aproba- 
familii.
pentru realizarea aces- 

vor începe în toamna a- 
și vor dura aproximativ

Lucrările 
conferinței P. E. O.

NICOSIA 17 (Agerpres).
La 15 noiembrie, la cinematogra- 

ful „Royal", una dintre cele mai 
mari săli din capitala cipriotă, și-a 
încheiat lucrările conferința Federa
ției Muncii din Cipru (P.E.O.). La 
lucrările conferinței au participat de
legați reprezentînd 42 000 de oameni 
ai muncii din Cipru.

Conferința a adoptat o serie de 
rezoluții care exprimă hotărîrea oa
menilor muncii din Cipru de a lupta 
pentru obținerea libertății, suverani
tății și independenței depline a Ci
prului.

■ La conferință a fost ales Consi
liul general al Federației muncii din 
Cipru compus din ЗЯ de persoane.

comisari ai poli-
W ol fgând Hof-

HAMBURG. Doi 
ției din Hamburg, 
fmann 'și Julius Wohlauf, au fost a- 
restați fiind acuzați că au comis 
crime in Polonia, în timpul celui 
de-al doilea război mondial. Ei au 
fost suspendați din funcțiile lor în 
ianuarie 1963, dar nu au putut fi 
arestați decît după concluziile 
chetei.

an»

10 
de 

capitala pro- 
^rgen- 
n son-

BUENOS AIRES. Aproximativ 
la sută din numărul brațelor 
muncă din Cordoba, 
vinciei cu același nume di11
tina, șomează, se spune îrb‘ 
daj oficial. Agenția Prensb - Latina 
relatează că, 
Generale a 
în întreaga 
citori nu au 
mai ridicat

potrîvit Confederației 
Muncii din Atțjentina, 
țară, 1 600 000 de man
tie lucru. Procentajul cel 
al șomajului este sem

nalat în rîndurile tineretului.

BUDAPESTA. Potrivit datelor 
recției de statistică, populația R. 
Ungare a fost 
10131000 de 
1960 populația 
de locuitori.

Orașul Budapesta are 1 920 000 de 
locuitori.

Di» 
P. 
dela 1 octombrie 

locuitori. Din anul 
a crescut cu 125 000

SITUAȚIA DIN BOLIVIA
Situația din Bolivia continuă să 

solicite interesul corespondenților de 
presă din capitalele țărilor latino- 
americane. O dată cu răsturnarea 
lui Estenssoro și preluarea puterii 
de către junta militară, frontul parti
delor de opoziție din Bolivia începe 
să se disperseze în alianțe deocâm- 

. dată numai schițate dar cu perspec
tive de a se închega. Motivele po
larizărilor sînt interpretate ca încer
cări de a prezenta o alternativă e- 
lectorală militarilor care au luat a- 
cum puterea. După o lungă perioadă 
în care partidul guvernamental Miș
carea națională revoluționară (MNR) 
și-a impus supremația provocînd nu
meroase sciziuni, în prezent fiecare 
partid în parte nu poate conta pe’ o 
majoritate electorală. De aceea so
luția alianțelor a devenit cuvînt de 
ordine. Acționînd în acest spirit, 
falanga socialistă boliviană (grupa
re de dreapta)1 a și lansat o ofertă 
partidului social-democrat și acțiunii 
democratice boliviene pentru a for
ma o alianță „democrat-creștină". 
Deocamdată, propunerea nu a avut 
ecou însă falanga speră să i se răs-

atragă sprijinul 
revoluționar de 
Lechin, fost vice- 
și conducător al 

Potrivit infor-

pundă favorabil. Pe de altă parte, 
Valter Guevara Arce (liderul falan
gei) caută să-și 
partidului național 
stînga al lui Juan 
președinte al țării 
federației minerilor.
mațiilor publicate în presă, Lechin 
refuză acum o apropiere cu falanga, 
deși înainte de alegerile din mai, 
propusese el însuși includerea ei în
tr-un front anti-Estenssoro. Chiar în 
MNR, liderii politici dizidenți pînă 
la înlăturarea fostului președinte, 
efectuează o revizuire a rîndurilor 
partidului, pentru a-1 face „mai apt 
alianțelor". O serie de persoane com
promise, în frunte cu Estenssoro. 
generalii Ruben Julio, Ciro Hum
boldt,Rivas Ugalde și înalți func
ționari ca Guillermo Bedregal, Ja
cobo Liberman, Luiz Penaloza etc. 
au fost excluși din MNR. Observa
torii admit că de poziția lui Lechin, 
socotit ca reprezentînd tendințele de 
stînga, va depinde în mare măsură 
fizionomia unui viitor front politic 
capabil să întrunească majoritatea 
voturilor în eventualele alegeri pro-

mise. Acum cîteva zile, Lechin a ce
rut juntei în termeni categorici să-și 
respecte promisiunile în ce privește 
ținerea alegerilor și înfăptuirea pla
nului de reforme, amenințînd că „în 
caz contrar, se poate lupta din nou". 
Poziția sa se poate deduce și din 
cele 38 de puncte în care se cere de
semnarea de Teprezentanți ai mun
citorilor în instituțiile de stat, adop
tarea unei serii de măsuri economi
ce și sociale, reluarea relațiilor cu 
Cuba și Cehoslovacia, numirea unui 
reprezentant sindical cu drept de 
veto în administrația cooperației mi
niere boliviene și altele. Deși docu
mentul nu poartă semnătura lui 
Lechin, faptul că a fost publicat de 
centrala sindicală boliviană (condu
să de el) oferă indicii asupra pozi
ției acestuia. Presupunerile 
tărite și de expectativa sa 
cererea juntei de a preda 
Majoritatea partidelor 
favorabil, dar partidul 
încă nu s-a pronunțat 
■>lemei.

sînt în- 
față de 
armele, 
răspuns 
Lechin

au
lui
asupra pro-

V. GROS 
Corespondent Agerpres
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