
Regională
Hunedoaie-Deva JE

^roklaa <țjg toate țările, uniți-văt

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

Anul XVI XXI Nr. 4699 | Joi 26 noiembrie 1964 4 pag. 20 bani

C.C.V.J. și-a îndeplinit planul 
pe 11 luni

Minerii din bazinul carbonifer al Văii Jiului și-au îndeplinit ieri, în 
schimbul I, planul producției pe 11 luni. Ei au extras și expediat de la! 
începutul anului cocsarilor hunedoreni și centralelor siderurgice din țară 
aproape 90 000 tone de cărbune coc isificabil și energetic în plus.

Acest rezultat se datorește extinderii gradului de mecanizare la unele 
lucrări în abataje, aplicării pe scară largă a unor procedee avansate de 
muncă, precum și organizării judicioase a lucrului, care au permis creș
terea randamentului pe bazin la 1,280 kg cărbune pe post, față de 1,262 kg 
cît a fost planificat.

Paralel cu creșterea producției de cărbune, minerii Văii Jiului au ob
ținut economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 14000 000 lei. 
In fruntea întrecerii socialiste pe bazin se situează minerii din Uricani ur
mați de cei de la Aninoasa, Lonea și Lupenl. care au extras cele mai 
mari cantități de cărbune peste prevederile planului.

Sectorul I al 
minei Vulcan. 
De la abaiajul 
cameră nr. 5 
din stratul 3, 
locul de muncă 
al brigăzii con
duse de minerul 
Imbre Ioan, 
pleacă la ziuă 
cantități însem
nate de cărbu
ne peste plan. 
Dar. brigada

este preocupată și de îmbunătăți
rea calității cărbunelui. Dovadă — 
și discuția surprinsă de fotorepor
ter în abatajul nr. 5.

Conferința de partid de la I. С. T. Paroșeni

Pentru mai multă
IARĂȘI

ÎN ADÎNCURI
A.ți văzut vreodată o combină
* recoltind bogația ariîncurilor 7 

Prilej de încîntare pentru ochi, dar 
și de reflecții asupra muncii mine
rului de ieri, de azi și de mîine. Po
vara epuizantă a tirnăcopului, riznei 
și lopeții a rămas undeva departe, 
tare departe în trecut. In locul lor, 
cîntec de combină. Concentrind in 
carease de oțel o imensă forță, dez
lănțuind această forță prin lanțul de 
cuțite in fața căruia stratul de căr
bune se fringe luind ascultător dru
mul spre ziuă, combina ridică mun
ca minerului la o treaptă superioară 
a frumuseții, la un înalt nivel de 
productivitate.

Acea combină, care luni de-a ria
dul mușcase cărbunele in sectorul 
IV В al Lupeniului, dînd naștere 
unui puternic riu de cărbune, își 
rotea, deunăzi, la suprafață, meca
nismele in gol. In jurul ei, din cind 
în cind, se opreau oamenii. Ii urmă
reau atenți mersul, apoi plecau mul
țumiți.

Ce se îniîmplase 7
După o lungă perioadă de func

ționare, combina a fost scoasă la 
suprafață, la revizie. Sarcina de a o 
demonta complet, de a-i verifica fie
care piesă, de a asigura buna func
ționare a pompei de ulei, a angrena
jelor, a mecanismului tăietor, a re
venit echipei de meseriași formată 
din lăcătușii Matei Dănilă, Szasz 
Beta, Turcită Gheorghe și strungarul 
Radu Pavel.

Pentru o asemenea revizie se a- 
cordă cel puțin două săptămlni. 
Muncitorii din echipa lui Matei Dă
nilă și-au dat însă seama că prin 
reducerea termenului de revizie, de 

i reparație sau de înlocuire a pieselor 
defecte, redau mai repede produc
ției acest important utilaj. Și fiecare 
zi ciștigată înseamnă sute și sute de 
tone de cărbune tăiate și încărcate 
mecanic, fără eforturi din partea mi
nerilor.

Cei patru muncitori s-au luat la 
întrecere cu timpul. Na de puține 
ori, șutul trecea pe neobservate; 
frumusețea muncii, voința de a veni 
in sprijinul minerilor îi absorbea. 
Multe piese, între care axe, lagăre, 
au fost recondiționate. In citeva rai
duri au rămas ore întregi după ter
minarea șutului, spre a termina mai 
repede lucrarea încredințată.

Și au reușit. Numai după șapte 
zile, combina era montată din nou 
in atelier. Au urmat douăzeci și pa
tru de ore de funcționare continuă, 
de rodaj. Era examenul combinei 
pentru a putea reintra din nou în a- 
dlncurile Lupeniului. Examen trecut 
cu succes, spre satisfacția muncito
rilor din echipa lui Matei Dănilă, 
care executînd această lucrare în- 
tr-un timp atU de scurt, au dovedit 
că sini efectiv alături de minerii 
Lupeniului în lupta pentru o pro
ducție sporită de cărbune cocsificabil.

1. B.

Cu S zile mai devreme
Ca urmare a activității sale perseverente și conștiincioase, 

prin creșterea productivității muncii cu 15 Ia sută, reducerea 
timpului de imobilizare a vagoanelor cu 12 la sută și depă
șirea sarcinilor de plan cu ' 7,66 Ia sută, colectivul ateliere
lor de zonă C.F.R. Petroșani a raportat în ziua de 25 noiem
brie, adică cu 5 zile mai devreme, îndeplinirea integrală a sar
cinilor de plan pe 11 luni. Muncitorii din atelier și-au luai 
în întrecere noi angajamente.

Al
-<Й₽й‘

Мел

Simpozion 
la filmul 

„Străinul**
In sala cinematografului „7 

Noiembrie" din Petroșani, va 
avea loc azi, la orele 20, un 
simpozion Ia filmul romî- 
nesc „Străinul".

Tovarășa profesoară Stoi- 
can Elena Va vorbi despre 
creația literară a scriitorului 
Titus Popovici, autorul sce
nariului, iar tovarășa Georgeta 
Nicolae, artistă la Teatrul de 
stat din Petroșani va vorbi 
despre realizarea artistică a 
filmului. In continuare va 
rula filmul „Străinul".

Tineri sărbătoriți
Printre acțiunile care au loc în seara zilei de azi la elubul 

sindicatelor din Petroșani se numără și înmînarea buletinelor 
de identitate tinerilor care au împlinit 1 1 ani. Tinerii sărbă
toriți vor asculta o conferință dedicată evenimentului, apoi or
chestra de muzică ușoară și recitatorii clubului vor prezenta 
în cinstea lor un frumos program.

In sala frumos împodobită fuse
seră invitați 50 de tineri și tinere 
de la mina și din comuna Uricani, 
care în acest an au împlinit sau 
vor împlini vîrsta de 18 ani.

Abia au pășit pragul sălii spa
țioase a clubului și toți cei 50 de 
tineri sărbătoriți au fost înconju
rați de grupuri vesele. Erau gaz
dele — tineri mai în vîrstă cu 
doi sau trei ani — dar care cu
noșteau bine semnificația acestui 
moment unic al vîrstei de 18 ani. 
Și firește, au fost poftiți să se a- 
șeze In primele rînduri.

Aici, în sala frumos amenajată 
au fost invitați să se cunoască 
mai bine, să afle de la cei mai

Căldură 
la blocuri

O dată cu sosirea timpului 
rece, au inceput să intre în 
funcție și centralele termice 
din noile cartiere de blocuri 
muncitorești din Valea Jiu
lui.

La centrala termică nr. 2 
din Petriia s-au‘ executat 
probele la cald cu 5 cazane. 
O dală cu începerea prubelor, 
au asigurată căldura locata
rii din blocul E 2 și blocu
rile care se află în finisaj 
printre care se numără E 4 
și E 5.

virstnici ce înseamnă a prețui așa 
cum se cuvine anii frumoși ai ti
nereții, vîrsta de aur, cind cei ca
re au împlinit 18 ani se despart de 
adolescență și intră in rîndul cetă
țenilor majori. Au fost chemați să 
li se vorbească despre rostul lor 
in viață, despre drepturile dar și 
îndatoririle sporite care le stau în 
față în anii luminoși ai socialis
mului.

Iată despre ce le-a vorbit in 
cuvinte pline de căldură, tovarășul 
Mogoș loan, președintele Sfatului 
popular al comunei Uricani.

Era firească atenția și emoția 
care se citeau pe chipurile celor săr
bătoriți. Era vorba despre viața

Conferința organizației de partid 
de Ia I.C.T. Paroșeni a constituit 
o analiză profundă a activității de
puse de comuniștii acestei mari uzi
ne energetice în perioada unui an 
de zile.

In perioada la care s-a referit 
darea de seamă, în viața uzinei s-au 
petrecut evenimente de seamă. Intre 
acestea, primul loc îl ocupă pune
rea în funcțiune a grupului de 150 
MW, cel mai mare de acest fel din 
țară, cu care termocentrala Paro
șeni și-a dublat puterea instalată. 
Pentru realizarea acestui obiectiv, 
pus în funcțiune cu 10 zile mai. de
vreme decît prevederile planului de 
stat. î&muniștii de la Paroșeni. și-au 
adus o contribuție importantă.

An de însemnate 
economii

Una dintre problemele majore, larg 
dezbătută în cadrul conferinței, a fost 
aceea a obținerii unor cît mai în
semnate economii. După 9 luni 
din acest an, colectivul termo

centralei Paroșeni a realizat econo
mii peste plan în valoare de 2 175 000 
lei din cele 2 200 000 cît reprezintă 
angajamentul anual. De asemenea, 
s-au obținut beneficii peste plan în 
valoare de 800 000 lei, adică, de două 
ori mai mult decît prevedea angaja
mentul.

La economiile obținute au contri
buit o serie de factori. Iată doar 

lor de pînă acum, dar, mai ales des
pre viitorul ce ii așteaptă. Și fiecare 
știe că visurile tinerei generații, 
oricit ar ți de îndrăznețe, pot fi 
înfăptuite. Iată-1 pe electricianul 
Făgaș Cornel. Are numai 18 ani. 
E fiu de țăran muncitor din Uri
cani. A dorit să învețe, să-și în
sușească o meserie. Acum, în preaj
ma sărbătoririi majoratului, el 
își serbează și 5 luni de muncă în 
profesia aleasă. Sau pe Hamz 
Trdian. E lăcătuș la mina Uri
cani dar, în același timp și

Z. ȘUȘTAG

(Continuare în pag. 3-a f

energie electrică
cîțiva: Calificarea muncitorilor și 
ridicarea pregătirii profesionale au 
preocupat în permanență conducerea 
uzinei și comitetul de partid. Acest 
lucru a condus la buna întreținere 
și utilizare a agregatelor, la prelun
girea timpului lor de funcționare.

De asemenea, pentru mărirea indi
celui de utilizare a puterii instalate, 
comuniștii au răspuns cu conștiin
ciozitate la efectuarea unor lucrări la 
agregatele auxiliare în golurile de 
sarcină, scurtînd în felul acesta ter
menele de reparații mijlocii și capi
tale la agregatele de bază. Prin 
scurtarea acestor termene a fost 
produsă peste plan, pînă la data ține
rii conferinței de partid, cantitatea 
de 1 444 000 kWh energie electrică, 
iar prin reducerea consumului pro
priu tehnologic au fost realizate 'e- 
conomii de 3 552 063 kWh. S-auevi- 
dențiat la reparațiile capitale și mij
locii comuniștii Sava Petru, Mânu 
luliu, Vodislav Victor, Bușteaitu 
Gheorghe. Crainic Petru. Stănișel 
Gheorghe, Dismacsek Emil, Hogmăn 
Gheorghe și mulți alții.

La realizarea indicilor de plan pe 
1963 și pe cele trei trimestre ale a- 
nului 1964, și . deci, și la obținerea 

de însemnate economii, un rol impor
tant l-a avut întrecerea socialistă or
ganizată între secții, brigăzi, munci
tori. Rodul întrecerii socialSte îl 
constituie și cei 377 de fruntași pe 
anul 1963, și, cei 467 de evidențiațî 
lună de lună de la începutul acestui 
an.

De fapt, Drapelul și Diploma 
de întreprindere fruntașă pe țară, în 
ramura energiei electrice, cu. care 
a fost distinsă termocentrala Paro
șeni pe anul 1963, sînt concludente 

pentru activitatea rodnică a energe- 
ticienilor de aici în frunte cu comu
niștii.

Se impune 
mai multă disciplină
Evidențiind realizările cu care 

colectivul termocentralei se mîndrește,

(Continuare în pag. 3-a)

Sală de așteptare ?
A venit iarna. Bunii gospodari 

s-au pregătit din timp pentru ea. 
Insă mai sînt unii...

Cu cîteva luni în urmă sectorul de 
clădiri din cadrul secției L 5 C.F.R. 
Petroșani a început la sala de aștep
tare a gării Vulcan lucrări de mo
dernizare. Au venit cîțiva meseriași 
care au spart pereții, au montat 
dibluri de lemn,- le-au fixat cu ipsos 
și apoi... duși au fost. Tot pe seama 
„modernizării" se poate pune și dis
pariția sobei din această sală.iln lo
cul ei, a apărut însă... burlanul de 
Ia soba din biroul de mișcare.

Rezultatul ? Cu pereții sparți, fără 
foc dar cu fum de la burlan, sala 
de așteptare a gării Vulcan oferă 
asemenea condiții încît călătorii 
preferă să stea mai bine... afară, pe 
peron.
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Utilaje noi in ajutorul 
celor din subteran

ІП vederea mecanizării și creării 
de condiții optime celor care mun- 
cctc în subteran, în cursul acestui 
an. Ia minele din cadrul C.C.V.J. 
s-au dat în funcțiune o serie de noi 
instalații dotate cu utilaje moderne. 
Astfel la stația de ventilatoare de la 
puțul est nr 1 Petrila s-au montat 
două ventilatoare de tipul VOKD cu 
debit reglabil între 1 500—6 000 
ок/mbl. Reglarea debitului se poate 
face în 10—15 minute prin simpla 
modificare a unghiului de înclinare a 
paletelor de pe rotorul ventilatoare
lor, Фо! la E.M. Petrila s-a dat în 
folosință instalația de extracție de 
la puțul nr 2 est, compusă dintr-o 
mașină de extracție, turn de extrac
ție, instalație de preparare și trans
portul betonului necesar lucrărilor 
dih puț. Mecanizarea operațiunilor de 
preparare și transportare a betonului, 
încărcarea mecanică a sterilului re
zultat din pușcare, contribuie la ușu
rarea efortului fizic al muncitorilor 
țl ia creșterea randamentului.

Ьа E. M. Vulcan, la puțul 7 vest 
funcționează noul tip de mașină de 
extracție 2 T-2 500 proiectată și fa
bricată în țară. Acest tip de mași
nă va înlocui cu succes mașinile de 
tipul 2 BL 42-44 și mașinile Batnerl 
care se achiziționau din import. In 
prezent se lucrează la îmbunătățirea 
proiectului acestui tip de mașină în 
sensul creșterii vitezei de extracție 
ta в—8 m/sec.

La E. M. Lonea a sosit noul tip 
de mașină 2 T-2 000. de asemenea, 
proiectat șj executat la noi în țară. 
Această mașină va înlocui vechile ti
puri de mașini „Lonea** și „Stan
dard** care nu mal corespund cerin
țelor actuale ale procesului de extrac
ție. Mașina de extracție 2 T-2000 
este prevăzută cu un sistem de frî- 
nare hidraulic și poate executa ex
tracții de la adînciml de 300 m. Ve- 
cMe mașini nu puteau executa ex
tracția decît de la maximum 150 m

La E. M. Uricanl se experimentea
ză de circa o lună noul tip de trans
portor cu raclete TR-4, executat dc 
Minele UN IO Satu Mare și ptnă 
ia prezent rezultatele sînt bune. A- 
oeat nou tip de transportor s-a cons
truit in vederea înlocuirii transportoa
relor de tipul SKR ii, care stnt de- 
P»Șlte atît ca construcție cît și din 
punct de vedere al capacității de 
transport. Transportorul TR-4 are o 
lungime de 120 m. față de 70 m 
еЛ are transportorul SKR 11. și 
poate transporta 150 tone/oră față

Simpozion privind aplicațiile 
ale programării liniare în

Recent, în aula Institutului de 
mine din Petroșani a avut loc un 
simpozion privind aplicațiile mate
matice în minerit ale programării li
niare pentru rezolvarea cu soluții 
optime a problemelor tehnico-econo- 
mice de transport, organizare, pla
nificare și amestecuri. A fost prezen
tat un referat de către prof. unlv. 
ing. dr. Marius Luca de la Institu
tul de petrol, gaze și geologie din 
București.

Metoda Interpretării matematice a 
programării liniare și neliniare cu 
aplicații la stabilirea balanței legă
turilor dintre ramurile industriale din 
grupele A (industria grea) și В (in
dustria ușoară), combinată cu teoria 
jocurilor, a permis o fundamentare 
matematică tehnico-ștlințifică privind 
atît rezolvarea problemelor miniere 
complexe de transport (distanțe op
tim» și cheltuieli minime), cît și a 
organizării incintelor miniere și a 
fluxurilor tehnologice. Această fun
damentare matematică tehnico-științi- 
ffcă a parametrilor ce intervin într-o 
o^toetore, permit o planificare opti

de numai 50 tone/oră cît poate trans
porta vechiul tip SKR 11. Noul 
tip de transportor este prevăzut 
cu două motoare de acționare de 
22 kW fiecare, motoare ce transmit 
puterea la axul reductoruiui prin in
termediul cuplajelor hidraulice.

Pentru transportul cărbunelui în 
abataje, la începutul lunii noiembrie 
s-a omologat transportul- blindat șer
puitor de mare capacitate TR 3, pro
iectat și confecționat tot de uzinele 
UNIO Satu Mare. Acest transportor 
a fost experimentat la E. M. Lupeni 
în stratul 3 ia abatajul frontal 4 vest 
de la sectorul HI. Este construit In 
așa fel incit poate susține haveze cu 
combine și se poate adapta după 
ondulațiile ce apar în culcușul stra- 
telor de cărbuni intrucit are posibi
litatea de șerpuirc atît în plan ori
zontal cit și in plan vertical.

In luna septembrie la stația de 
compresoare de la mina Lupeni, s-au 
terminat lucrările de montare a tur- 
bocompresorului de 270 mc/oră. O 
dată cu punerea în funcțiune a pri
mului compresor de acest tip, pre
siunea aerului comprimat la sectoa
rele IV A și IV В a crescut cu cca. 
1,5 kg/cmp, fapt ce a dus la o îm
bunătățire simțitoare a randamen
tului.

Pentru îmbunătățirea în continua
re a presiunii aerului comprimat, la 
Lupeni se va mai monta încă un 
turbocompresor iar alte două turbo- 
conipresoaresînt deja Incurs de mon
tare la E.M. Petrila și E.M. Uricanl. 
Turbocompresoarele amintite pot pro
duce aer comprimat la presiunea de 
8 atmosfere șl sînt acționate de mo
toare sincrone cu putere de I 800 kW 
1 500 t/mln. Turația motorului este 
amplificată prin Intermediul unui an
grenaj la 10000 ture/minut. Protecția 
lagărelor se faee cu ajutorul releelor 
electrice care scot din funcțiune 
acționarea turbocompresorului in ca
zul depășirii temperaturii admise. Tur
bocompresoarele, spre deosebire de 
compresoarele obișnuite, sînt prevă
zute cu răcltoare finale, fapt ce duce 
la o îmbunătățire a randamentului 
atît al mașinii cit și al rețelei de 
distribuție.

Sînt numai citeva din instalațiile 
și utilajele intrate in funcțiune în 
ultimul timp care vin să ușureze și 
să facă mai spornică munca celor 
din subteran.

Ing. S. D1NULESCU 
mecanic șef C.C.V.J.

mă cu indicativii tehnîco-economici 
cei mai buni.

Organizarea matematică cu ajuto
rul programării liniare a incintelor 
miniere și a procesului de producție 
a permis o utilizare mai rațională a 
exploatărilor, o repartizare mai judi
cioasă a atelierelor mecanice de re
parații atît din atelierele centrale cît 
și a celor de la mine, precum și am
plasarea optimă a instalațiilor de 
preparare.

De asemenea, metoda programării 
liniare folosită în planificare permite 
o mai rațională amplasare a abata
jelor, cu cheltuieli minime pe tona 
de substanță minerală utilă, permi- 
tînd reprezentări grafice ale procesului 
de producție care Indică locurile în-

Fabrică de înnobilare a cărbunelui
Dupfi cum anunță agenția P.A.P. 

în localitatea Begonfce din raionul 
Sadecki a fost construită o fabrică 
de înnobilare a cărbunelui. In pri
ma etapă fabrica va da 6,5 mii tone

PLUGU
In minele din Valea Jiului, tăie

rea cărbunelui se face în general cu 
ajutorul explozivilor și ai ciocanelor 
pneumatice de abataj. Operațiile de 
perforare a găurilor, explodate și de 
încărcare a cărbunelui, sau opera
țiunea de tăiere я cărbunelui cu cio
canele pneumatice și apoi încărcarea, 
consumă aproximativ 70 la sută din

S'4. S

timpul de lucru al muncitorilor. Tot- 
odaiă, aceste operațiuni necesită e- 
forțuri fizice mari. Pe lingă ponderea 
manoperei ce intră în prețul de cost 
al cărbunelui extras, consumurile de 
materiale și energie pneumatică re
prezintă costuri apreciabile.

Creșterea productivității muncii a 
determinai aplicarea de noi metode

matematice
minerit

guste în fluxul tehnologic ; conducînd 
Ia determinarea științifică a celei 
mai economice soluții tehnice precum 
și la stabilirea măsurilor ce trebuie 
luate în cele mai diverse cazuri.

La simpozion, au participat stu- 
denți și cadre didactice, precum și 
specialiști din producție și din insti
tutele de cercetări și proiectări minie
re.

Discuțiile au dovedit interesul față 
de metoda aplicațiilor matematice ale 
programării liniare în minerit, dato
rită reliefării eficienței tehnico-econo- 
mice a diferitelor soluții preconizate, 
permițînd introducerea de metode op
time de lucru.

Conf. ing. D. C. TRAUȘANU 

de produse din cărbune înnobilat. 
Aceste produse vor fi livrate între
prinderilor chimice, metalurgice, e- 
lectrotehnice, precum și altor ramuri 
ale industriei.

L DE CĂRBUNE
de tăiere în abataje cu ajutorul unor 
utilaje care să mecanizeze opera
țiunile de tăiere și încărcare, a ace
lor faze ale muncii din subteran 
care incumbă un volum mare de 
muncă. Printre utilajele experimen
tate la tăierea cărbunelui în stratele 
subțiri și medii cu înclinări mici se 
numără și plugul pentru cărbune de 
tip Ldbbe-Hobel de fabricație West- 
falia Lănen. (Fig. 1).

Plugul Ldbbe-Hobel este o. insta
lație de iăiere a cărbunelui prin aș- 
ehiere. Este alcătuit dintr-un trans
portor cu raclete blindat, tip West- 
falia (1) și din plugul propriu-zia 
(2), ghidat pe acesta. Instalația are 
cîte un cap de acționare (3; 4) pe am
bele extremități ale transportorului 
blindat, prevăzute cu cîte umd sau 
două perechi de motoare, în funcție 
de lungimea frontului. In vederea 
acționării instalației, pot fl| utilizate 
motoare electrice asincrone pînă la 
40 kW la tensiunea de 380 volțl sau 
pneumatice de 55 C.P. Pentru ușu
rarea pornirii și ca protecție contra 
blocării, între motorul electric și 
angrenaj este interpus un turbocu- 
plaj de tip Voith Sinclair. Acest an
grenaj transmite o putere de 55 C.P 
și la țuratia de 1450 rot./min. im
primă lanțului dublu calibrat o vi
teză de 0,73 m/sec. Trecerea de la 
eapul de acționare la jghiaburile 
normale este făcut prin două jghia- 
buri de legătură.

Scocurile transportorului cu ra
clete au lungimea de 1500 mm, lăți
mea 778 mm, înălțimea 180 mm și 
greutatea 185 kg. Elementele de îm
binare sînt scufundate în profilul 
laminat care formează marginea 
jjghiabului permițînd o mișcare . a 
jghiabului îmbinat de 4 grade în 
Jiecare parte. De o parte a jghiabu
lui. spre frontul de cărbune sînt fi
xate țevile de ghidare a plugului 
(5), iar de partea opusă, tablele de 
supraînălțare (6) care măresc sec
țiunea de transport, împiedicînd tot
odată căderea cărbunelui în spațiul 
exploatat.

Pentru evitarea deplasării stației 
auxiliare de acționare a transporto
rului în timpul funcționării în aval 
aceasta este fixată cu ajutorul unui 
sistem de ancorare (8).

Plugul se compune dintr-o sanie 
cu ghidaje de vatră, corpul plugului.

Folosind recomprimatorul
De curînd, la sectorul VI investi

ții al minei Lonea, la orizontul 40Ѳ, 
a fost instalat un recomprimator — 
dispozitiv pentru ridicarea presiunii 
aerului comprimat.

Dacă înainte presiunea aerului 
comprimat era de 2,8—3,5 atmosfe
re, acum se asigură în jurul a 5 at
mosfere. La lucrări importante - 
galeriile transversale de la puțul orb 
nr. 8 și spre puțul orb nr. 1, circui
tul puțurilor gemene de la mina Lo

Galeria de coastă a minei Paroșem este susținută metalic, cu armături Т.Н.

piese intermediare și capaC (fig, 2), 
De sanie sînt fixate cuțite de vatră, 
cu care se reglează adîncime de 
tăiere care este cuprinsă între 5—15 
cm. Corpul plugului este fortnat 
dintr-o piesă de formă trapezoidailă 
de care sini fixate în ambele păj-ți 
ale laturii bazei mari cîte 3 cuțite 
care taie în frontul de cărbune *^i 
cîte un cuțit de vatră. înălțimea nor
mală a plugului împreună cu capî?^- 
cul (care este și el prevăzut cu cîte 
un cuțit pe ambele părți) este de ’. 
425 mm. Piesele intermediare, «i<” 
înălțimea de 80—160 mm, sînt pre-'. > 
văzute cu cuțite și se pot intercala 
între corpul plugului și capac per- 
mfțînd modificarea înălțimii pînă la 
745 mm.

Modul de fixare a corpului-plugu
lui de sanie, permite oscilații care 
asigură înfigerea lui în frontul de 
cărbune încă de la plecare a laturei 
active, după sensul de mișcare (i

1. Capac. 2. Piese intermediare. 
3. Corpul plugului. 4. Sania de ghi
dare. 5. Cuțit tăietor.

plugului, deci în același timp înde
părtarea de front a laturei opuse.

Plugul este antrenat de-a lungul 
frontului de cărbune, cu ajutorul 
unui lanț dublu calibrat (9) de care 
este fixat, iar ramura de lanț liberă 
este condusă prin țevile de ghidare 
a plugului.

Pentru a se realiza pătrunderea 
cuțitelor plugului în- cărbune, trans- 
іюгіогиі este presat spre frontul de 
cărbune de marginea dinspre zona 
exploatată a scocurilor de împingă- 
toare pneumatice (10) care au o 
forță de 1100 kg la 4 atm montate 
la distanță de 6—12 m. Instalați: 
de tăiere â cărbunelui cu plugul 
Ldbbe-Hobel permite abatarea j>e o 
lungime maximă de 250 m de front, 
transportorul avînd capacitatea de 
300 tone/oră.

(Va urma)
Ing. I. MURF.ȘAhț

nea II, obiective care fac parte din 
centralizarea minei Lonea și und« 
se aplică perforajui umed, presiun&i 
aerului comprimat este chiar mai 
mare decît este necesar — peste 5 
atmosfere. In zilele următoare, la 
adîncirea puțului orb nr. 8 urmează 
să fie instalat un alt recomprimator 
deoarece lă încărcarea sterilului se 
folosesc greifere și este necesară a 
presiune de 5,5 atmosfere.
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NOTĂ:

Curtai Depoului C.F.R. 
Petroșani este aranjată 
cu gust. Curată, cu 
ronduri și alei presăra
te cu pietriș ceea ce 
dovedește că aici se 
găsesc gospodari price- 
puți. De o parte și de 
cealaltă >. curții sînt a- 
ranjate! lozinci construi
te din .bare și table me
talice, vopsite frumos. 
Felul ;cum sînt scrise 
însă iceste lozinci lasă 
de do it.

Așa se seria lozincile?
nunții locomotiva, asi
gurați o circulație ex- 
zemplară"; „Toc. Mec. 
pi respectlnd instr, de 
sero. întărim siguranța 
circulației". Am mai 
întîlnit cuvîfltul exsploa-
tare in Ioc de exploata
re, fără să mai vorbim 
de alte greșeli.

Este regretabil faptul

un alt lucru. Aceste lo
zinci, care sfnt în a- 
propierea clădirii admi
nistrației nu au fast ci
tite de nimeni, sau nu 
le-a verificat nimeni 
cînd au fost montate ? 
Ar fi cazul ca organele 
de partid de la depou, 

și 
să

ia măsuri urgente pen
tru verificarea tuturor 
lozincilor și acolo unde 
se constată deficiențe, ca 
cele semnalate în pre
zenta notă, să le înlă
ture de urgență.

F. Ѳ.

organele sindicale 
conducerea depoului

Anj’ copiat textul de 
cAeva. Iată cum sînt 

acrfs^ „Tov. Mec. pi 
Л*. irevizuiți-vă amă-

că aceste lozinci care 
sînt confecționate cu 
gust nu au putut să fie 
scrise romînește. Oare 
la Depoul G.F.R. Petro-
șani nu există cineva 
care știe să scrie co
rect ? Nu înțelegem însă

*
• ♦

Comunistul Da
vid Ioan este unui 
dintre cei mai 
sîrguincioși elec
tricieni de la pre- 
parația Petrila, e- 
vidențiat lună de 
lună în întrecerea 
socialistă.

Inovații aplicate In producție

* ♦ 
*

’ ,ba prepara ti a Petrila colectivul de 
\\ hjfovatori desfășoară o rodnică ac- 

pvitate. De la începutul anului și 
/ pisă la 10 noiembrie la cabinetul 

, tehnic al uzinei au fost înregistrate
70 de inovații. Dintre acestea, 40 au 
fost aplicpte în procesul de produc- 

' ție, iar alte 8 se află în curs de ex- 
pețwnentare. Printre inovațiile cele 
mXi recente se numără: „Pompă de 
ungere pentru cablul purtător al fu- 
aicularului", concepută de lăcătușul 
Zlagneai Ștefan, „Modificarea în- 
eHnației grătarului dintre bazinele J 
și К de la brichetaj", concepută de

Prin economii, cadouri și bucurii
Ca urmare a extinderii rețelei u- 

nităților C.E.C. în Valea Jiului, ac
țiunea de economisire la locurile de 
muncă a cunoscut an de an o dez
voltare tot mai mare. In numeroase 
întreprinderi cum sînt: C.C.V.J. Pe
troșani, С. T. Paroșenî, Viscoza Lu- 
penî, preparația din Lupeni și altele, 
marea majoritate a salariațiler de
pun o părticică din cîștigul lor la 
E.E.C., pentru a realiza economii.

Experiența de pînă acum a dove
dit că, în acțiunea de economisire la 
locul de muncă, rezultatele bune de
pind în mare măsură de modul în 
sare mandatarii ghișCelor C.E.C. din 
întreprinderi și comisiile de sprijin 
iganizează și desfășoară munca de 
ragere a salariaților pentru a de

veni depunători. Metode bune de 
muncă s-au dovedit a fi solicitarea

Unde se putea cîștiga timp ?
Puternicele cazane intrate recent 

în producție la С. T. Paroșenî s-a 
prevăzut a funcționa cu cărbune a 

; cărui ardere să fie activizată prin 
pulverizare de păcură și gaze natu
ra^.

In scopul depozitării cantității ne
cesare de păcură, la С. T. Paroșeni 
se construiește de către Trustul de 
construcții și montaje energetice un 
rezervor cu o capacitate de 6000 mc 
Lucrarea aceasta a devenit în mo
mentul de față o problemă pentru 
energeticienii de la Paroșeni. Intîr- 
ziindu-se construcția acestui obiectiv, 
la cele două cazane noi nu se poate 
folosi păcura pentru activizarea ar
derii . și, separat de această, se fo
losește o cantitate de cărbune mult 
mai mare.

Actul de începere a acestei lucrări 
datează din luna martie a. c. Din 
informațiile primite de la serviciul 
de investiții, primele proiecte și de
vize pefltru lucrare, respectiv pentru 
bazinul propriu-zis, au fost predate 
constructorilor în data de 26 decem
brie anul trecut, iar ultimele proiecte 
și devize au fost predate la 10 mar
tie anul acesta. Din moment ce pro
iectele pentru construcția rezervoru
lui au fost predate din decembrie 
trecut, întârzierea începerii lucrării, 
din ianuarie pînă în martie, este ne
justificată. Iată deci, trei luni care 
se puteau cîștiga. Lucrările odată 
începute, să vedem ce s-a executat 
din martie și pînă la 1 iunie ? S-au 
executat săpăturile pentru rezervor, 
izolația pentru radier și s-a montat 
o parte din armătura radierului. Cam 
puțin pentru trai luni de zile. În

șeful de brigadă Szedlacaek Eugen. 
„Modificarea sistemului de ghidaje la 
schfp", inovator Horga loan, „înlo
cuirea plăcilor de presiune ia con- 
casoare" al cărei autor este lăcă
tușul Budriga Constantin și „Șablon 
pentru confecționat ramele de lamelă 
de la cenfrifugile V.D.G.", concepu
tă de Keberle Ferdinand și Hațe- 
ganu Vasile. Economiile antecalcula- 
te se ridică la peste 42 000 lei.

BADUȚA CONSTANTIN 
DOBOȘ EMILIA 

corespondenți

permanentă a sprijinului organiza
țiilor de masă și al conducerilor ad
ministrative din întreprinderi și in
stituții.

De aceea, mandatarii G.E.C. tre
buie să ceară sprijinul organizațiilor 
de masă, al întreprinderilor spre a 
se organiza acțiuni de popularizare 
a avantajelor ce decurg din econo
misirea la C.E.C.

Munca de atragere de noi depu
nători va trebui și mai mult inten
sificată în cadrul „Săptămînii eco
nomiei". care se desfășoară îneepînd 
cu data de 24 noiembrie a. c.

Prin economiile depuse la C.E.C. 
se pot cumpăra cadouri frumoase ce 
produc multă bucurie celor dragi.

DRAGUȘIN AURELIAN 
corespondent

seamnă că lucrările nu s-au desfă
șurat în baza unui grafic riguros 
întocmit, pe faze de operații. In pe
rioada de la I iunie la 22 august au 
fost executate toate operațiile nece
sare, astfel că la această dată ba
zinul era turnat complet, gata pen
tru probele preliminare de umplere 
cu apă. Cu efectuarea acestor probe, 
s-a pierdut nici mai mult nici mai 
puțin decît o lună și o săptămînă. 
Umplerea pentru două probe a durat 
24 de zile, iar golirea alte 14 zile. 
Să ne oprim puțin aici. Umplerea a 
durat foarte mult timp din cauză că 
s-au folosit pompe cu un debit orar 
foarte mic față de capacitatea mare 
a rezervorului. In sfîrșit, la golirea 
rezervorului, pe lîngă timpul normal 
necesar pentru scurgerea apei prin 
gurile de scurgere, s-a mai pierdut 
o săptămînă pentru scoaterea eu gă
leata a apei ramase între gura de 
scurgere și radierul rezervorului. Și 
timpul acesta ar fi putut fi scurtat 
prin montarea de pompe care să ё- 
limine din bazin apa și nămolul ră
mas pe fiind. Iată deci unde și cum 
se puteau cîștiga zile, săptămîni, 
luni. Stadiul lucrării la 18 noiem
brie era următorul: bazinul de be
ton — turnat complet, căptușirea cu 
cărămidă și plasa de rabiț — execu
tată circa 90 la sută. In prezent se 
lucrează concomitent la terminarea 
căptușirii cu. cărămidă și ia torereta- 
rea celor două straturi de cîte 2 cm 
de mortar fin de ciment. Lucrarea 
a avut termene intermediare; pen
tru constructori, primul la 1 iunie, 
саге ІЛ d-л respectat; al doilea la

O CLĂDIRE
Neglijența și lipsa unei mîini de 

bun gospodar au adus clădirea dispen
sarului pentru copii, din strada Mi
hai Eminescu din Petroșani, îhtr-o 
stare nu prea aspectuoasă. Acoperi
șul spart, sala de primire a micilor 
pacienți rece, afumată de o sobă ne- 
coreșpunzătoăre, cabinetele medicale 
cu tavanele deteriorate de ploi, pre- 
dispun pe bună dreptate cetățenii la 
numeroase întrebări. Conducerea dis-

Din activitatea ceferiștilor vulcăneni
Colectivul de muncitori din stația 

Vulcan este în permanență preocu
pat de obținerea unor indicatori de 
plan superiori celor planificați. Mun
ca depusă în întrecerea socialistă ce 
se desfășoară între toate turele de 
serviciu a făcut ca pe graficul între
cerii să apară noi realizări.

32460 tone mărfuri 
încărcate paste plan

Pentru asigurarea tuturor între 
prinderilor cu vagoanele necesare 
s-a urmărit ca vagoanele sosită pen
tru descărcare și apte pentru încăl
care să fie puse neîntîrziat la fron
tul de încărcare, imediat după termi
narea operațiilor de descărcare. Un 
ajutor substanțial s-a primit în aceas
tă direcție din partea întreprinderilor 
și în special din partea E. M Vul
can și a preparației Coroești, care 
au căutat să încarce vagoanele in
tr-un timp scurt spre a se putea face 
mai multe încărcări cu același număr 
de vagoane. De lâ începutul lunii și 
pînă în prezent ș-a reușit să se în

1 decembrie care după toate proba
bilitățile nu se va putea respecta, și 
termenul de punere în funcțiune dat 
prin planul de stat — 30 decembrie 
1964. O lună și 12 zile pînă la termen 
și mai sînt de făcut foarte multe 
lucruri; de izolat bazinul pe dina
fară, de terminat căptușirea și tor- 
crețul pe dinăuntru precum și apli
carea straturilor finale de impermea- 
bflizare a pereților interiori, de ter
minat casa pompelor, de rezolvat de
vierea celor două conducte de apă 
găsite pe traseul canalelor pentru 
conducte. Acestea, ea lucrări de con
strucție. Mai sînt o serie de alte lu
crări : montarea pompelor care încă 
n-au sosit pe șantier, montarea ser
pentinelor pentru încălzirea păcurii 
în rezervor, montarea conductelor și 
a vanelor precum și montarea a o 
serie întreagă de confecții metalice 
accesorii. In prezent însă nu se lu
crează decît la interior, deși în ex
terior s-ar putea executa izolația 
peste bazine precum și izolațiile ver
ticale. La toreretare se lucrează cu 
un toreretor care se defectează foar
te des. Lucrul nu e organizat pe 
două schimburi sau chiar pe trei, deși 
acest lucru e posibil și șe impune în 

situația de față, lată așadar unde 
și cum s-ar fi putut — și se mai 
poate încă — cîștiga timp. Pentru 
aceasta e necesar ca atât conducerea 
celor două șantiere de construcții 
și de montaj — cît și beneficlartă, 
să impulsioneze prin toate mijloa
cele lucrările la acest obiectiv, și 
mai ales să se treacă ia lucrul pe 
acMisburl.

NEGLIJATĂ
pensarului susține că s-a adresat în 
mai multe rîhduri unității I.L.L. din 
Petroșani pentru a repara clădirea. 
Aceasta, motivează neefectuarea re
parațiilor cu o supraaglomerare . cu 
comenzi urgente. Cum disputa conti
nuă, se pune întrebarea : cînd se va 
repara totuși clădirea dispensarului ?

i. gi<jr 
corespondent

carce peste plan 32 460 tone mărluri, 
îndeosebi cărbuni.

Au redus staționarea 
vagoanelor

ln stația Vulcan se descarcă în 
fiecare zi zeci de vagoane cu măr
furi. Ѳ atenție deosebită este acorda
tă reducerii staționării vagoanelor la 
îneărcare-descărcare. Ajutorul primit 
din partea întreprinderilor și a me
canicilor de locomotive care remorcă 
tot mai multe trenuri cu tonaje 
sporite a făcut ca staționarea va- 
'oaiielor la încărcare-deseărcare să 

fie simțitor redusă.
In primele 20 de zile ale lunii 

noiembrie s-a realizat o staționare 
medie de 7,3 ore/vagon, ceea ce în
seamnă o reducere însemnată a tim
pului de staționare planificat.

Regularitatea circulației, 
sută la sută

Întregul colectiv al stației — im- 
piegați de mișcare, acari și magazio
neri — se preocupă îndeaproape ca 
nici un tren să nu plece întîrziat din 
stație, iar la cele în tranzit să fie 
redusă pe cît posibil staționarea. în 
mod special cînd acestea sosesc in- 
tîrziate. Aceasta a făcut ca pînă, în 
prezent nici un tren de călători sau 
marfă să nu plece întîrziat din stația 
Vulcan.

O contribuție de seama a lust a- 
dusă de către turele conduse de că
tre impiegații de mișcare Ignat Du
mitru, Papp Zoltan și Poptămaș 
Victor.

I. CRIȘAN 
corespondent

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul presei, 8,30 Me
lodii populare, 10,15 Emisiune lite
rară la cererea ascultătorilor, 10,30 
Melodii populare din Moldova, 12,03 
Piese rominești de estradă. 12,30 
Lecția de limba engleză. Ciclul 1 
(reluarea emisiunii din 25 noiem
brie), 14,10 Muzică ușoară interpre
tată la acordeon și chitara, 14,30 
Prietena noastră cartea. 16.30 Muzică 
ușOară interpretată de llinca Cerba- 
cev și Iancy Kordssy, 16,45 Pagini 
din opere, 17,35 Antologie poetică : 
Rafael Alberti. 18,00 Cînfece din fol
clorul nou cerute de ascultători, 18,15 
Universitatea tehnică radio, 18,30 
Seară pentru tineret, 20,40 Lecția 
de limba franceză. Ciclul I, 20,55 
Arii din operete rominești, 21,15 Pă
rinți și copii, 21,30 Muzică de dans, 
22,15 Muzioă upssfă interpretată de
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(. t. al ₽. I. t.
cu următorul cuprins:

Ea rubrica Studii și comunicări 
revista publică următoarele materia? 
le: „Activitatea P.C.R. în rîndUrite 
armatei în prima etapă a revoluției 
populare" de Gh. Zaharia și A. Petri; 
„Acțiuni ale muncitorilor din indus
tria metalurgică și de armament pen
tru sabotarea războiului hitlerist" 
de M. Grosu, Gh. Găinușe, B. lani; 
„Cu privire la problema caracterului 
și sarcinilor revoluției în Romînia. 
oglindite de documentele mișcării 
muncitorești din anii 1916—1918“ de
C. Mocanii.

Rubrica 100 de ani de la înte
meierea internaționalei I cuprinde: 
„Internaționala I și rolul ei istoric" 
de 1. Popescu-Puțuri; „Legăturile 
mișcării muncitorești din țara noastră 
cu Internaționala I" de Gr. Cotnar- 
tin ; „Lucrări apărute în întîmpina- 
rea aniversării a 100 de ani de la 
crearea Internaționalei I" de P. 
Consta ntinescu-Iași.

La rubrica Luptele pentru desăvîr- 
șirea eliberării Romîniei de sub ocu- 
panții fasciști revista publică : „Sfîn- 
tu-Gheorglie“ de general-maior în 
rezervă Alexandru Țenescu; „Tur
da" de.colonel în rezervă Alexandru 
Manolache; „In Carparții Răsărltenl, 
pe direcț’a Ghimeș—Praid—Reghin" 
de colonel în rezervă Vasile Danacu ; 
„Pe Valea Arieșului" de lt. în фгег- 
vă Todea Enea Ludovic, slt. în re
zervă Țaica Gheorghe ; „Zona Arad" 
de’ general-maior în rezervă Pleșianu
D. Alexandru: „Păuliș" de ge
neral-maior în rezervă Alexan
dru Petrescu; „Oarba de Mureș" 
de genera’-maior în rezervă Alecu 
Nicclae ; „Cluj” de colonel în rezer
vă Gheorghiade C. Dumitru ; „Salva- 
Coșbuc" de Sas Chirilă, Ștefan 
Gheorghe, țărani muncitori, partici
pant la aceste acțiuni; „Oradea" 
de general de armată Iacob Teclu: 
„Cărei — Satu Mare" de general 
col. în rezervă Costin Ionașcu.

Revista mai cuprinde rubricile: 
Note bibliografice și informații.

(Agerprea).

26 noiembrie
Peter Alexander, 22,30 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 9,03 Se- 
iecțiuni din operete, 9,30 Vreau să 
știu (reluarea emisiunii din 23 no
iembrie), 10,00 Muzică populară, 
11,15 Lecția de limba rusă. Ciclul 
II (reluarea emisiunii din 25 noiem
brie), 11,30 Muzică ușoară, 11,45 
Săptămînă muzicii albaneze. Soliști 
de muzică vocală și instrumentală, 
12,00 Scene din operete, 12,30 Rap
sodii de compozitori romîni, 13,40’ 
Muzică din opere, 15,40 Voci de ne
uitat : Florica Cristoforeanu, 16,00 
Muzică populară din țările afro- 
asi atice, 17,10 Cîntă corul de copii 
al Radioteieviziunii, 18,00 Muzică 
ușoară romînească, 19,05 Doine și 
jocuri populare, 19,50 Transmisiunea 
concertului orchestrei de Studio și a 
corului RadiotatariziuBai.



BRNO 24 (Agerpres).
Intre 16 și 20 noiembrie a.c. a 

avut loc la Brno ședința Comisiei 
Permanente a C.A.E.R. pentru in
dustria carboniferă.

Au participat delegațiile R.P. Bul
garia, R.S. Cehoslovace, R.D. Ger
mane, R.P. Polone, R.P. Romine, 
R.P. Ungare și U.R.S.S. In cali
tate de observatori au asistat repre
zentanți ai R.P. Chineze și R.P.D. 
Coreene.

Comisia a examinat unele proble
me referitoare la coordonarea planu
rilor de dezvoltare a economiei na
ționale a țărilor membre în dome
niul industriei carbonifere pe perioa
da 1966—1970, precum și la cerce
tările tehnico-științifice în această 
ramură.

Comisia a examinat stadiul îndepli
nirii planului său de lucru pe anul 
în curs și a aprobat planul de ac
tivitate pe 1965.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de înțelegere reciprocă.

Centrala atomică 
Novovoronejskaia 

a intrat în funcțiune
MOSCOVA 24 (Agerpres).
Centrala atomică Novovoronejskaia 

situată pe Don, a fost conectată la 
rețeaua sistemului energetic unic al 
părții europene a U.R.S.S.

Puterea electrică a primului bloc 
este de 210 000 kW. Puterea celui 
de-al doilea bloc, a cărui construcție 
a început, va fi de 365 000 kW.

încă 38 000 kW 
în folosință

SOFIA 24 (Agerpres).
Sub titlul: „încă 38 000 kW în 

folosință", ziarul „Rabotnicesko De
lo" anunță încheierea cu succes la 
hidrocentrala „Ivailovgrad" a probei 
de 72 de ore a celui de-al doilea grup 
de turbine, cu o putere de 38 000 
kW., In prezent se lucrează la cel 
de-al treilea grup de turbine.

Cocktail oferit de ambasadorul 
R. P. Romîne la Londra

LONDRA 24 (Agerpres).
Cu prilejul vizitei pe care o fac în 

Anglia G. Petrașcu, profesor la Ins
titutul de Arhitectură din București, 
și Octavian Chivu, director tehnic al 
Institutului de proiectări din Galați, 
ambasadorul R.P. Romîne la Londra. 
Al. Lăzăreanu, a oferit un cocktail 
la care au participat membri ai 
conducerii Institutului regal al arhi- 
tecților englezi (R.l.B.A.) și ai Uniu
nii Internaționale a arhitecților, re
prezentanți ai publicațiilor de specia
litate.

Cu această ocazie, prof. G. Petraș- 
eu a prezentat diafiline reprezentînd 
construcțiile de locuințe, obiective 
culturale și orașe noi 
ultimii ani 
și aspecte 
Romînia.

Arhitecții
mod deosebit numărul mare de cons
trucții realizate, stilul arhitectural al 
acestora, manifestîndu-și interesul 
pentru contacte cît mai strînse.

realizate în 
în R.P. Romînă precum 

ale arhitecturii vechi din

englezi au apreciat în

Concluzia generalului francez Pierre Bilotte

„Forțele nucleare multilaterale ale N.A.T.O 
vor muri înainte do a se naște“

PARIS 24 (Agerpres).
„Preconizatele forțe nucleare mul

tilaterale ale N.A.T.O. vor muri 
înainte de a se naște", aceasta este 
concluzia la care a ajuns generalul 
Pierre Bilotte, conducătorul delega 
ției franceze la Conferința parlamen
tarilor N.A.T.O., care a avut loc re
cent la Paris. După cum relatează 
agenția Associated Press, generalul 
francez a făcut această declarație 
în cadrul unui interviu acordat Com
paniei de radio Westinghouse.

Potrivit agenției, generalul Bilot
te, cunoscut ca unul dintre cei mai 
apropiați colaboratori ai președin
telui de Gaulle, și-a exprimat con
vingerea că aliații occidentali vor 
putea găsi o cale mai bună decît 
proiectul forțelor nucleare multilate
rale pentru a coordona arsenalul lor 
nuclear.

Pe de altă parte, el și-a exprimat 
neîncrederea că, din punct de vedere 
militar, forțele nucleare multilaterale 
ar putea să constituie 
efectiv al N.A.T.O. 
de forțele existente 
pă părerea sa, o 
a forțelor nucleare
ar face decît să restabilească războiul 
rece, ceea ce ar însemna sfîrșitul 
destinderii.

Referindu-se la proiectul american 
cu privire la Alianța atlantică, gene
ralul Bilotte consideră că acest pro-

de a se naște“
iect nu este bazat pe principiul e- 
galității. După părerea sa, țările 
membre ale N.A.T.O. nu au în 
S U.A. un aliat în cadrul alianței, ci 
un conducător.

In altă ordine de idei, generalul 
francez și-a exprimat speranța că 
o întîlnire între președintele de Gaul
le și președintele Lyndon Johnson ar 
putea să aibă loc în prima lună a 
anului viitor

№idI Stanleyville a fost ocupat de patatolisti 
belgieni ti de Поре guvernamentale mgoleze

Kenyatta сете convocarea Comisiei O.U.A. pentru Congo
STANLEYVILLE 24 (Agerpres).
Luni noaptea Departamentul de 

Stat al S.U.A. i-a convocat pe zia
riști și corespondenții de presă că
rora le-a comunicat că „guvernul 
S.U.A. a fost nevoit ca, în colabo 
rare cu autoritățile belgiene și cu 
guvernul de la Leopoldville, să trans 
porte un batalion de parașutiști bel
gieni, deasupra orașului Stanleyvillî, 
unde au fost parașutați în scopul 
salvării sutelor de cetățeni străini 
ținuți ca ostateci de către autorită
țile răsculaților și a căror viață a 
fost în pericol". Au mai fost date 
precizări potrivit cărora parașutiștii 
au fost transportați de circa 12 a- 
vioane americane de tipul C-130, 
tr-o zonă deasupra aerodromului 
Stanleyville.

Această operațiune, se arată în 
plicațiile date de Departamentul
Stat, „a trebuit să fie întreprinsă", 
după ce răsculații ar fi respins efor
tul de mediere depus de O.N.U. și 
Crucea Roșie Internațională, în mo
mentul în care negocierile din locali
tatea Gatundu (în apropierea capita-

în-
din

ex-
de

Vizita ministrului de externe 
vest-german la Washington

un sprijin 
și un plus față 
ale alianței. Du- 
eventuală creare 
multilaterale nu

stat al S.U.A., Dean 
agenția France Pres-

întreținut, de asemc-

de
cu

Politica militară a guvernului 
laburist

WASHINGTON 24 (Agerpres).
Luni dimineața au început la 

Washington discuțiile ministrului de 
externe vest-german, dr. Gerhard 
Schroeder, cu oficialitățile americane. 
„Relațiile Est-Vest și problema reunifi- 
cării Germaniei au fost obiectivul 
esențial al întrevederilor de luni din 
tre ministrul de externe vest-german 
și secretarul de 
Rusk, relatează
se.

Schroeder s-a
nea, timp de o oră cu Christian Her 
ter. reprezentantul președintelui S.U.A. 
la negocierile tarifare de la Geneva.

La următoarea întrevedere, cei doi 
miniștri vor aborda, potrivit decla
rației Iui Schroeder. îndeosebi pro 
blemele europene și ale alianței a- 
tlantice și, în special, aspectele le
gate de opoziția față de proiectul 
creării forțelor nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O Ministrul vest-german a 
declarat cf este indispensabil ca par
tenerii alianței atlantice să pună la 
pttnet o politică nucleară comună

fără să țină seama de forțele 
descurajare națională in Ugal.uă 
aceasta, a declarat el, „forța nu
cleară multilaterală este proiectul cel 
mai acceptabil care a fost prezentat 
pînă în prezent". Subliniind poziția 
Germaniei Occidentale, el a subli
niat că tara sa nu este pentru o 
pauză în definitivarea proiectului de 
creare a forțelor nucleare multilate
rale N.A.T.O. și că așteaptă doar să 
aibă posibilitatea să examineze în 
amănunt propunerile britanice. Schro
eder urmează să se întîlnească și cu 
ministrul apărării al S.U.A., Robert 
.McNamara, cu care va discuta mai 
în amănunt problemele creării forțe
lor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. După aceste întrevederi, mi
nistrul de externe vest-german va 
părăsi Washingtonul, plecînd la New 
York, unde urmează să-l întîlnească 
în lipsa președintelui Johnson, pe vs- 

vicepreședinte al S.U.A., Hu
bert Humphrey, după care se va 
toarce la Bonn.

lei Kenyei) între reprezentanții gu
vernului revoluționar congo! z, și 
O.U.A. și ambasadorul S.U.A. la 
Nairobi au eșuat. Știrile de marți 
dimineața anunțau că aerodromul din 
Stanleyville se află sub controla: pa- 
rașutiștilor belgieni și că în i urmă
toarele ore urmează să înceapă eva
cuarea cetățenilor străini din t^eest 
oraș. Agenția France Presse a atrv 
lat marți dimineața, citînd o decla. 
rație din sursă oficială congoleză, г/ 
trupele guvernamentale au intrat V 
orașul Stanleyville.

Intr-un mesaj adresat premierului 
c.ongolez. Chombe, Jomo Kenyatta, 
prim-ministru al Kenyei și președin
tele Comisiei O.U.A. репіги- Congo, 
precizează că atîta timp cîi guvernul 
central congolez nu va respecta cete 
două puncte principale prevăzute ide 
rezoluțiile O.U.A. -- înlăturarea mer
cenarilor și încetarea focului — Co
misia O.U.A. pentru Congo refuză 
să răspundă invitației de a merge la 
Leopoldville. Pe de altă parte, se
cretariatul O.U.A. a anunțat că, în- 
trucît în situația din Congo au inter
venit elemente noi, reuniunea Comi
siei O.U.A. pentru Congo, prevăzută 
pentru 1 decembrie la Nairobi, va 
avea loc mai devreme, la 26 noiem
brie

Jomo Kenyatta a primit mesaje 
din partea a numeroși lideri africani. 
Se remarcă memorandumul primului 
ministru al Ugandei, Milton Obote, 
în care acesta își exprimă îngrijora
rea în legătură cu înrăutățirea situa
ției din Congo. El cere convocarea 
de urgență a Comisiei O.U.A. pentru 
Congo la Nairobi.

El propune ca pe ordinea de zi să 
figureze neapărat probleme ca înce
tarea operațiunilor militare ale merce
narilor, necesitatea încetării imediate 
a focului în vederea negocierii păcii 
în Congo.

VARIET

în-

LONDRA 24 (Agerpres).
După discursul rostit de 

în continuarea dezbaterilor 
mera comunelor asupra politicii mi
litare a guvernului, a luat cuvîntul 
fostul ministru al apărării în guver
nul conservator, Peter Thorneycroft. 
care a afirmat că proiectul F.N.M. 
n-ar fi progresat decît din cauza 
unei „enorme presiuni" a Statelor 
Unite asupra Germaniei occidentale 
și s-a pronunțat pentru menținerea 
„armei britanice independente".

Luînd cuvîntul în încheierea dez
baterilor de politică militară, minis
trul britanic al apărării, Healey, a 
declarat că dacă Marea Britanie ar 
dori să posede o armă de descura
jare, ea ar trebui să investească ime
diat miliarde de lire sterline în pro 
iecte foarte nesigure. El a subliniat 
că Marii Britanii îi lipsește baza e- 
conomică rtecesară pentru realizarea 
unei astfel de ambiții.

Willson 
din Ga-

Criticînd discursul lui Thorney- 
croft. C. Healey a reproșat partidului 
conservator, în general, și lui Thor- 
neycroft, în special, de a se fi lansat 
într-o discuție care invită toate ță
rile capabile de acest lucru să-și 
creeze o bombă atomică. Fără a face 
precizări asupra proiectului laburist 
privind forța nucleară multilaterală 
a N.A.T.O., in sinul căreia Marea 
Britanie și-ar plasa actualele sale ar
me nucleare și în care ar trebui să 
dețină un drept de veto, Healey a 
conchis că viitorul alianței atlantice 
depinde de viitoarele tratative.

La sfîrșitul dezbaterilor. Camera 
Comunelor a aprobat cu-314 voturi 
pentru și 289 voturi contra liniile 
politice ale apărării guvernului la
burist care, după cum menționează 
agenția France Presse, „prevăd. în 
principiu renunțarea la independen
ța nucleară a Marii Britanii".

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

France Presse relevă её 
jurați din Rouen a apro 
extrădarea fiului fostului 

Republicii Dominicane, ce

de 
ale

re-

în

cambodgia.- China să facă parte din O.N.U
NEW YORK 24 (Agerpres)
Intr-un memorandum al guvernu

lui cambodgian trimis secretarului 
general al O.N.U;, U Thant, se arată 
că „a sosit momentul ca Organiza
ția Națiunilor Unite să înțeleagă că 
este imposibil să prelungească o si
tuație care se manifestă absurd și 
nejust și că este necesar să fie res-

tabilite de urgență drepturile legitime 
ale Republicii Populare Chineze la 
Națiunile Unite".

In memorandum se scrie, de ase
menea, ca guvernul de la Pekin re
prezintă una din cele cinci mari pu
teri și că poporul chinez nu poate 
fi exclus de la dezbaterile pentru 
adoptarea unor Itotărîri • de importan
ță majoră.

PARIS. — Luni după-amiază a 
fost arestat, în localitatea Authouil- 
let, Rhadames Trujillo.
- Agenția 
Curtea de 
bat recent 
dictator al
rută de autoritățile elvețiene.

BOGOTA. — Greva învățătorilor 
din Columbia continuă de două săp- 
tămîni. La grevă participă 48 000 
învățători din 14 departamente 
țării.

Greviștii cer plătirea salariilor
ținute, precum și introducerea învăță- 
mîntului general.

WASHINGTON. — Ambasadorul 
Uniunii Sovietice în S.U.A., Anatoli 
Dobrinin, l-a vizitat pe secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, cu care 
a avut o convorbire referitoare Ia 
problemele legate de apropiata se
siune a Adunării Generale a O.N.U. 
precum și cu privire la situația din 
Congo.

DAMASC. — In cursul zilei de 
luni, Ministerul Afacerilor Externe 
sirian a adresat unor ambasadori a- 
creditați la Damasc o notă în care 
este expusă problema recentelor con 
flicte de la frontiera Siriei cu Iz- 
raelul. Nota califică Izraelul ca sin
gurul răspunzător de aceste incidente 
și explică poziția pe care Siria o va

.REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIAt Petroșanii s str. Republics ar, 56. TeL Interurban 822, automat. 269.

adopta la dezbaterea problemei 
Consiliul de Securitate.

BOGOTA. — Zece membri ai Con
gresului național al Columbiei au 
adresat șefului juntei militare a 
Ecuadorului o telegramă în care cer 
eliberarea neîntîrziată a deținuților 
politici ecuadorieni și încetarea per
secutării patrioților.

ALGER. — Tratativele franco-al- 
geriene cu privire la exploatarea pe
trolului algerian. care s-au desfășu
rat la Alger, au luat sfîrșit luni după 
amiază. Nu a fost dată publicității 
nici o declarație privind rezultatele 
tratativelor.

Călduri neobișnuite 
în Kirghizia de поЛі

FRUNZE 24 (Agerpres).
De două zile, soarele neobișnuit 

Йе cald de noiembrie i-a obligat pe 
locuitorii Kirghiziei de nord, unde 
deobicei în această vreme era țîrnă, 
să-și lase acasă paltoanele. Tempe
ratura aerului a înregistrat aici plus 
22 de grade la umbră.

După cum menționează agenția 
TASS, o asemenea temperatură în 
cea de-a treia decadă a lunii noțjm- 
brie nu s-a mai înregistrat în-- Kir
ghizia de nord din anul 1896„ ‘

In ultimii 10 ani, în Asia Centra
lă se constată în general o îndulcire 
continuă a climei.

0 vioară de 11,5 metri
JMERINKA 24 (Agerpres).
Mihail Masliuk, locuitor al orașului 

ucrainean Jmerinka, a confecționat 
o vioară în lungime de 11,5 m. El a 
asamblat acesț^neobișnuit instrument 
muzical din 20 de piese, pe care Ie-a 
împodobit cu desene frumoase.

Mediatorul O.N.U. pentru Cipru 
va vizita

LONDRA 24 (Agerpres).
Citînd surse apropiate Whitehall- 

ului, agenția France Presse scrie, în 
legătură cu apropiata vizită la Lon
dra a lui Galo Plaza Lasso, media
torul O.N.U. în 
avea întrevederi 
britanic, Harold 
cu ministrul de 
don Walker, și cu alte oficialități.

France Presse amintește că Galo 
Piaza a mai avut pînă în prezent

Cipru, că acesta va 
cu primul ministru 
Willson, precum și 

externe, Patrik Gor-

Londra
întrevederi preliminare cu reprezen
tanții noului guvern britanic în luna 
trecută. La Londra, mediatorul 
O.N.U. va informa pe interlocutorii 
săi în legătură cu rezultatele ultime
lor sale sondaje de la Atena și An
kara, In același timp, el va fi in
format asupra punctului de vedere 
britanic în problema cipriotă, în lu- 
nîina hotărîrilor luate în cursul așa- 
numitului „înalt Consiliu de război'ț-j, 
ținut zilele acestea la reședința pri
mului ministru britanic.

Țipând i 1-PK subunitatea Petroșani 49369


