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CUVINTUL MINERILOR
DEVINE FAPTĂ

A 100 000*a tonă 
de cărbune peste plan

Minerii din bazinul carbonifer al Văii Jiului au 
repurtat ieri un succes deosebit în muncă. Ei au extras 

■ și expediat cocsurilor și centrelor siderurgice din țară 
cea de-a 100 000-a tonă de cărbune
plan la

Acest 
an este 
bune a
mecanizare în subteran și aplicării cu 
țiativeî „două cîmpuri de cărbune pe 
în abatajele cameră", care au dus la 
mentului pe bazin la 1,280 tone/post.

In fruntea întrecerii socialiste se
din Uricani, urmați de cei din Aninoasa, Lonea și 
Lupeni care au extras cea mai mare cantitate de căr
bune peste sarcinile de plan.

Paralel cu creșterea producției și a 
muncii, minerii Văii Jiului au realizat 
14 000 000 lei economii 
ei producției.

Randament

peste sarcina de
zi.
bilanț bogat după 11 luni 
rodul muncii pline de avînt, 
lucrului în abataje, a extinderii gradului de

succes a inf- 
schimb și aripă 
creșterea randa-

scurse din acest 
a organizării mai

situează minerii

suplimentare

înalt

NIC A T

productivității 
în zece luni peste 
la prețul de cost

I

preabatajelor 
unui panou 

luna noiem-

Lucrînd la săparea 
în vederea deschiderii 
din blocul IV nord, în 
brie, brigada condusă de minerul 
Sorescu Constantin de
II al minei Uricani, pe baza bunei 
organizări a muncii și prin folo
sirea eficientă a utilajelor din do
tare a realizât un—randament de 
10,64 tone/post față de 6,12 tone pe 
post planificat. Obținerea acestui 
randament a permis brigăzii să de
pășească sarcina de plan lunară cu 
1 800 tone cărbune.

la sectorul

Peisaj de toamnă.

„Luna cadourilor"
A început „Luna cadourilor". In 

vitrinele și interioarele magazinelor 
pentru copii te atrage gama bogată 
de jucării și podoabe pentru pomul 
de iarnă. Dar „Luna cadourilor", 
aduce bucurii nu numai celor mici 
ci și celor mari. Pentru femei, ma
gazinele de confecții, galanterie și 
încălțăminte au pus în vînzare sor
timente bogate de mărfuri frumoase 
și de bună calitate. Atrăgătoare ca 
aspect și de calitate sînt și artico
lele pentru bărbați.

In multe magazine s-au amenajat 
raioan speciale pentru cadouri.

In zilele de 30 noiembrie — 
a avut loc plenara Comitetului 
dului Muncitoresc Romîn.

La plenară au luat parte membrii și membrii 
șupleanți ai Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, membrii guvernului și șefii 
unor instituții centrale de stat, primii secretari 
ai comitetelor regionale P.M.R., șefii și adjuncții 
șefilor de secții ale 
comitetelor executive 
gionale, conducători 
masă, redactori șefi
cadre de partid și de stat.

Plenara a examinat proiectul planului de dez-

C.C. al P.M.R., președinții 
ale sfaturilor populare re- 
ai unor organizații de 

ai ziarelor centrale și alte

voltare a economiei naționale pe anul 1965. In 
urma dezbaterilor, plenara a aprobat în unani
mitate prevederile proiectului, precum și măsu
rile preconizate în vederea realizării acestuia.

Plenara a aprobat propunerile Biroului Politic 
al C.G. al P.M.R. cu privire Ia activitatea pe 
care urmează s-o desfășoare partidul în legă
tură cu apropiatele alegeri pentru Marea Adu
nare Națională și sfaturile populare.

Plenara a aprobat în unanimitate activitatea 
Biroului Politic în domeniul relațiilor internațio
nale ale Partidului Muncitoresc Romîn, precum 
și activitatea delegațiilor P.M.R. în convorbirile 
și întrevederile avute cu 
partide frățești.

delegații ale unar

Cu planul anual 
îndeplinit

Ieri, la ora 13, colectivul sectoru
lui III al minei Vulcan a obținut o 
frumoasă victorie în întrecerea so
cialistă. Din abatajele sectorului, au 
fost trimise la ziuă ultimele vago- 
nete de cărbune din planul pe acest 
an. Pe graficul sectorului sînt în
scrise peste 16 000 tone de cărbune 
depășire a planului la zi. La baza 
acestui important succes a stat în 
bună măsură creșterea productivită
ții muncii care pe sector s-a ridicat 
la 2,260 tone pe post față de 2,020 
tone cît era prevăzut. Succese re
marcabile au fost obținute și în re
ducerea prețului de cost al cărbu
nelui. Economiile realizate pe această 
cale se cifrează la 850 000 lei. Sînt 
succese la care a contribuit întregul 
colectiv și în mod deosebit brigăzile 
de mineri
ghe, Gantz Ștefan, Karacsonyi Ru
dolf.

conduse de Drob Gheor-

Clasamentul hărniciei
In 

nute 
între 
tului

luna noiembrie, pe baza rezultatelor obți- 
în întrecerea socialistă ce se desfășoară 
exploatările miniere din cadrul Gombina- 

carbonifer Valea Jiului, pe primele locuri
se clasează:

Exploatarea Față de 
plan

Față de 
angajament

Aninoasa 104,8% 104%
Vulcan 103,3% 101%
Lupeni 102,7% 100%
Uricani 102,3»// 101%
Petrila 101,3% 100%

Dintre sectoare primele locuri sînt ocupate de :
Sectorul V Vulcan 111,0% 109%
Sectorul II Vulcan 110,0% 108 %
Sectorul IV Aninoasa 109,0% 108%
Sectorul 11 Lupeni 109,0% 106%
Sectorul IV Lonea 107,0% 104%

Aninoasa 1964. 
Toamnă t î r z i e. 
Printre casele înși
rate pe Vale, șer
puiește panglica cenușie a șoselei as
faltate. Pe șosea 
sensuri, autobuze, 
meni. Dacă te uiți 
meni poți observa 
îmbrăcați. Le poți 
nitatea, încrederea. Munca minerilor 
e bine retribuită. Familiile lor nu cu
nosc lipsurile. In orice casă ai in

tra. gazdele te întîmpină prietenos. 
Soțiile sau mamele minerilor se mîn- 
dresc cu mobila nouă din aparta
mente, sau cu fiii lor care sînt ingi
neri, maiștri, muncitori de frunte, 
elevi sau studenți. Nimic nu pare 
neobișnuit. Noul și-a făcut toc pretu
tindeni, a îmbogățit și a înfrumusețat 
viața oamenilor. Concepții noi des
pre muncă, despre viață s-au stator
nicit în mentalitatea lor. Și totuși... 
Pe alocuri. în acest mediu își mai fac 
loc, uneori mentalități învechite. Ele 
se ivesc cîteodată în comportarea 
unor oameni care îți sînt tovarăși 
apropiați, vecini sau prieteni. Poți 

oare să treci nepăsător pe lîngă o 
atitudine greșită a omului de lîngă 
tine, a tovarășului tău apropiat ? De 
bună seamă că nu. La o astfel de 
concluzie am ajuns recent cu prilejul 
unei discuții avute cu tov. Feier Ni- 
colae, președintele comitetului sindi
catului minei Aninoasa. Subiectul 
discuției a pornit de la o sesizare. Să 
mergeim pe firul ei...

Intr-una din zilele trecute la redac
ție a sosit Wenczel Maria, o bătrînică 
măruntă la statură, îmbrăcată în 
haine negre, cu fața brăzdată de ri
duri adînci. De la ea a pornit sesi
zarea. Gu lacrimi în ochi, cu glasul

In îniîmpinarea ei.universitare se apropie cu pași repezi.
mine din Petroșani se pregătesc cu perseverență. La că- 

de lectură, luminile ard pînă tirziu. Fr unți tinere, aplecate 
cu sigu- 

pe care au pornit. In dorința de a cu- 
am pornit

EȘ) rima sesiune de examene 
studenții Institutului de 

mine, la bibliotecă sau în sălile 
peste manuale și caiete de notițe sorb cu nesaț secretele tehnicii mineritului, rezolvă 
ranță calcule și ecuații, înaintează hotăriți pe drumul 
noaște crimpeie din activitatea studenților petroșăneni, 
aparatul de fotografiat prin institut. Primat popas:

cu carnetul de însemnări și

IN AMFITEATRE... Liniște 
adîncă. In amfiteatrul nr 4 
peste 150 de studenți din a- 
nul IV B, Facultatea de mi
ne, ascultă cu atenție expli
cațiile conf. univ. Atanasiu 
Dumitru. In scurt timp tabla 
se umple de formule și exer
ciții. Studenții le trec în ca
ietele lor de notițe. Apoi celor 
șterse de pe tablă le iau locul 
altele și altele. Explicațiile 
conferențiarului decurg lin, si
gure, convingătoare. Toți stu
denții sînt numai ochi și u- 
rechi. Altfel fizica nu poate fi 
înțeleasă. Este o materie pre
tențioasă, dar de 
mare importanță 
pentru viitorii in
gineri minieri.

O fată n-a ter
minat de scris o 
formulă importan
tă, dar colegul de 
bancă, foarte .ama
bil, îi vine în a- 
jutar. 
ulterior
colegi de bancă 
sînt și... colegi de 
căsnicie. Sînt soții 
Horja: Iudita și 
Paul, ambii frun
tași la învățătură.

Asemenea soților 
Horja sînt multi 
studenți din anul

Am aflat 
că cei doi

Onutl de. lîntyă.
circulă în ambele 
autocamioane, oa- 

din aproape la oa- 
multe. Ei sînt bine 
citi în priviri deru

, tremurînd ea ne-a rugat s-o ajutăm 
să-și regăsească liniștea. Ce se în- 
tîmplase ? Fiul ei, Wenczel Francisc, 
om matur, cu familie în Aninoasa, 
muncitor la sectorul IX a dat-o în 
judecată pentru a-și obține partea de 
„moștenire11. Cum au ajuns 
astfel de stadiu relațiile dintre 
și fiu ?

O scurtă incursiune într-un

la un
mama

trecut

Pe feme de educafie

apropiat clarifică această chestiune...
...După ce a muncit în mină ani 

îndelungați soțul Măriei Wenczel a 
ieșit la pensie. Din economiile strîn- 
se, și-a încropit în anul 1957 o că

suță. Cei doi bătrîni, după ce cres
cuseră doi copii, pe Francisc și Ca
rol, vroiau să trăiască liniștiți. Fran
cisc și Carol locuiau în alte case. 
Crescuseră, și-și făcuseră rosturile 
lor. In același an, o boală neaștep
tată a curmat viața soțului Măriei 
Wenczel. Ajutată de copii, bătrînică 
și-a dus soțul pe ultimul drum așa 
cum se cuvine. Și viața și-a urmat 
cursul. întristată de pierderea grea 
pe care o suferise. bătrîna 
singură în căsuța ei.

S-au scurs astfel aproape 
In această perioadă de timp, 
cisc și-a mai ajutat uneori
a mai făcut unele reparații la căsuță 
din cînd în cînd. Mamei îi era însă 

din ce în ce mai greu să locuiască

locuia

8 ani. 
Fran- 
mama,

Hie, Kiss

ei 
de

de
ani
Duma

IV mine. Rotunjanu 
Imre, Duma loan. Iureș Stan, 
Ciupe Gheorghe sînt doar 
cîțiva dintre aceștia.

Rezultatele obținute 
de-a lungul celor trei 
studii, ca și faptul că
loan, Iureș Stan și Rotunjanu 
Ilie au participat la Olim
piada de matematică — me
canică ținută în acest an la 
București, sînt concludente 
pentru titlul de fruntași pe an 
pe care neoficial îl dețin.

Trecem pe lîngă alte amfi
teatre. Aceeași liniște deplină

domnește pretutindeni. Doar e- 
courile vocilor sobre ale pro
fesorilor răzbat dincoace 
uși, străbătînd 
lungi și largi ca 
varde moderne.

Dincolo de ușile 
lor, viitorii ingineri
electromecanici învață. Ascultă 
explicațiile profesorilor sau 
răspund la întrebările asîs-

de 
coridoarele 
niște; bule-

amfițeatre- 
minieri și

Text: D. GHEONEA
Foto: N. MOLDOVEAND

(Continuare Ui pag. 3-a)

JBț 'ii

tine
singură, 
de aceea 
acestui an 
înțeles cu

Tocmai 
în vara 
ea s-a 
fiul ei

mai mic, Carol, să locuiască împreu
nă. Carol a acceptat. Insă căsuța 
era mică, avea doar o cameră de dor 
mit. Ce era de făcut ? După o. scurtă 

chibzuială, fără să mai ceară păre
rea lui Francisc, mama, de comun 
acord cu Carol, a vîndut căsuța cu 
scopul de a cumpăra alta, mai spa
țioasă. Și-a cumpărat o altă casă pe 
Maleia, în Petroșani, Aici s-a mutat 
și, Carol, Lunar, ajutată de Carol, 
mama trebuie să plătească proprie

tarului o sumă însemnată de bani, 
pînă cînd va intra pe deplin în pro
prietatea casei.

Și de aici a pornit totul. Fran
cisc, în ciuda faptului că realizează 
un cîștig frumos, care ajunge întregii 
lui familii, nu se poate împăca cu 
gîndul că a „pierdut" o moștenire. In 
conștiința lui s-a trezit pe neaștep
tate, mentalitatea de proprietar. Dar 
despre ce proprietate e vorba ? De 
nimic altceva decît de 3/16 din căsuța 
din Aninoasa. La început, după vinde
rea căsuței, Francisc a cerut mamei 
sale verbal acest „drept". îndurerată 
de atitudinea fiului ei. mama a cău
tat să-i explice greutățile prin care 
trece. Francisc -s-a arătat însă neîn
duplecat: Pînă la urmă mama a ac
ceptat pretenția Tui Francisc cu con
diția să mai fie păsuită pînă. cînd 
va 
de 
să

WFPtPrC

achita în întregime costul casei 
pe Maleia. Dar Francisc nu a vrut 
știe de nimic. Pretindea în bani

In căutarea 
locomotivei

S-a întîmplat în urmă cu cîteva 
zile la orizontul 480 al minei Vulcan.

Mecanicul Iaciu Vasile a lucrat 
în schimbul I pe o locomotivă „Die
sel". Cînd s-a apropiat sfîrșitul șu
tului, s-a întîmplat ca locomotiva să 
se defecteze. Grăbit nevoie mare, 

’ Iaciu al nostru a lăsat locomotiva 
la transversala de la blocul IV și 
a... întins-o.

In jurul orei 14, inginerul ștf adjunct 
al exploatării venit pentru a con
trola și îndruma desfășurarea trans
portului care începuse să șchiopăte
ze — s-a întîlnit cu mecanicul din 
schimbul II. Căuta mecanicul loco
motiva dar mai ales pe Iaciu ca să 
o preia de la el. Iaciu nu a putut fi 
găsit.

Se știe el băiat isteț și atunci de 
ce să dea în primire locomotiva ? 
Ce îi pasă lui că locomotiva s-a de
fectat și trebuie reparată 1 Asta îi 
interesează pe cei din schimbul II, 
a gîndit probabil Iaciu și a plecat.

A fost, bineînțeles, nevoie de in- : 
tervenția maistrului, a meseriașilor 
pentru a repara locomotiva. Dacă se 
făcea asta în schimbul I. sau 
drat la începutul schimbului II, 
fi cîștigat timp prețios. N-ar fi 
bine ca mecanicul Iaciu să mai
pare" cîte ceva la capitolul discipli
na muncii ?.

ime- 
s-ar 
oare 
>ife-

V. STRAUȚ

(Continuare in pag. 3-a) V, F.
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lațla L6bbe-Hobel se poate obține o 
productivitate de cca. 8,9 tone/post.Experimentarea 

utilajului
Plugul de cărbune Lobe Hobel, a 

fost experimentat Ia E. M. Lupeni 
în stratul 18 din blocul VI care are 
următoarele caracteristici:

— Grosimea medie (m) 1,55: lun
gimea de front (m) 88--104: încli
nare medie (grade) 15; coperișul ; 
șist cărbunos șfărîmicios (5—15 cm) 
urmat de argilă niarnoasă fosiliferu 
(comportarea lui — bună); culcușul; 
argilă șistoasă, friabilă urmată de 
argile grezoase.

Susținerea fișiilor abatate s-a fă
cut cu stîlpi hidraulici tip G.S.-2 M 
și grinzi metalice în consolă de tio 
VDU-1S și stive metalice (tumbe) 
tip V.J.

In prima fază de lucru (vezi cli
șeul alăturat) deschiderea pe direc
ție a abatajului este de 2,2 m. Sus
ținerea golului este realizată prin 
două rînduri de grinzi în prelungire, 
orientate perpendicular pe frontul de 
Cărbune, susținute cu doi stîlpi pri
ma și un strip a doua în spatele 
transportorului la cea 0 2—0,3 m. 
Pe lungimea frontului grinzile sînt 
dispuse Ia o distanță de 0,8 m. Sti
vele metalice sînt montate la distan
ță de 3,2 m între spațiile dintre grin
zi, în spatele rîndului de stîlpi de 
lîngă zona prăbușită.

Prin acționarea plugului de-a lun
gul frontului, cărbunele din front 
este așchiat. Pe măsura măririi în 
trîndului, cărbunele subminat se des-

DIN ACTIVITATEA CERCETĂTORILOR

,Gazele toxice rezultate la utilizarea 
în subteran a locomotivelor Diesel
Utilizarea locomotivelor cu mo

toare Diesel în subteran impune și 
cercetarea lor din punct de vedere 
al producerii gazelor de ardere și e- 
vacuării acestora. Aspectul dublu pe 
care-1 prezintă procesul de ardere 
prin pericolul de aprindere a meta
nului pe de o parte și vicierea at
mosferei de mină pe’ de altă parte, 
ridică o serie de probleme în ceea 
ce privește construcția dispozitivelor 
de evacuare în condițiile de întreți
nere și funcționare în subteran, pre
cum și controlul gazelor de ardere 
drin punct de vedere al combinației 
chimice.

Din procesul de ardere al com
bustibilului în diferitele regimuri de 
funcționare ale motorului, rezultă 
un amestec format din bioxid de car
bon, oxigen, oxid de carbon, oxizi de 
azot, bioxid de sulf, aldehlde, vapori 
de apă și funingine. Existența în a- 
mestec a acestor gaze în proporții 
diferite este condiționată de modul 
în care a decurs procesul de ardere, 
complet sau incomplet, de raportul 
combustibil—aer, de transformările 
termice și altele.

Agenții toxici rezultați din proce
sul de ardere și existenți în gazele 
evacuate sînt; oxidul de carbon 
(ardere incompletă sau descompu
nere termică a combustibilului, ca 
fază intermediară a procesului de 
ardere și Determinarea lui din cauza 
acțiunii de răcire a pereților) ; 
oxizi de azot (ca rezultat al unei 
reacții dintre azotul atmosferic din 
aerul aspirat și oxigen. în condiții 
de temperatură și presiune ridicată 
și variații brusce de temperatură) ; 
diferite aldehide și acizi organici 
ca produși intermediari ai procesu
lui de ardere; bioxidul de carbon 
(în cazul cînd combustibilul conține 
sulf) ; funingine (particule solide ca 
rezultat al procesului incomplet de 
ardere).

Din componenții toxici ai gazelor 
de ardere amintiți mai sus trebuie 
să se ia în considerare oxidul de 
carbon, oxizii de azot și funinginea.

Oxidul de carbon cu toxicitatea 
bine cunoscută trebuie urmărit în 
mod special în cazul utilizării loco
motivelor Diesel de mină. Oxizii de 
azot au, de asemenea, toxicitate ma
re și trebuie luată în considerare 

prinde de sub coperlș și este antre
nat de plug în transpoitor. Cînd a- 
vansarea frontului a ajuns la un 
metru, se oprește instalația și se pro
cedează la ridicarea celui de-al trei
lea rfnd de grinzi în consolă ; apoi, 
Se bandajează coperișul, se răpesc 
stîlpii hidraulici din rîndul doi și 
se montează la capătul dinspre front 
al grinzii a doua (faza II).

Se începe din nou operația de tăie
re a cărbunelui cu plugul, avansîm 
du-»e cea. 0,6 m (faza III), după 
care se oprește tăierea.

In continuare șe montează la pri
mele 3 grinzi în consolă de lîngă 
preabatajul de bază cîte un al 4-)ea 
stilp |a o distanță de 0,3 m de 
transportor. Se răpesc stivele meta
lice, instalîndu-se cu un metru mai 
înainte, apoi se răpesc pe rînd stîlpii 
hidraulici și grinzile de fier de lîn
gă zona prăbușită. Stîlpii de fier se 
montează pe măsura răpirii sub grin
zile în consolă în prelungirea rîndu- 
luf celor trei, montate înainte de în
ceperea răpirii (faza IV). Cu această 
operație se încheie ciclul de lucru.

Pentru a preveni producerea unor 
accidente în timpul răpirii «tîlpilor, 
fiecare echipă de muncitori e dotată 
cu funii și cîrlige lungi cu care 
prind de la distanță stîlpii înainte 
de a fi descărcați, cu ajutorul cărora 
sînt trași în spațiul susținut.

Din calculele preliminare a reeșit 
că prin tăierea cărbunelui cu insta- 

existența lor în cazul utilizării loco
motivelor Diesel în subteran. Nor
mele străine pentru utilizarea și 
funcționarea locomotivelor de mină 
cu motoare Diesel reglementează 
conținutul admis pentru gazele to
xice în gazele de ardere nediluate. 
Astfel, în ce privește oxidul de car
bon, în R. F. Germană se admite un 
conținut maxim 0,12 la sută voi.; 
în Anglia mai puțin de 0,2 Ia sută 
vot., în Polonia 0,12 la sută voi., în 
S.U.A. 0,2 la sută voi. și în Unga
ria tot 0.2 la sută vol. In R.P.R. a- 
ceasta problemă ește încă în studiu, 
în vederea reglementării prin N.T.S. 
In ceea ce privește oxizii de azot, 
conținutul în gazele de ardere nu 
este reglementat în toate țările. Nor
mele ungare și engleze admit con
centrația de 0,1 la sută voi. oxizi 
de azoț în gazele evacuate.

Stația de securitate njinieră din 
Petroșani a efectuat cercetări privind 
compoziția gazelor de ardere la di
ferite locomotive Diesel de mină în 
diferite stadii de funcționare. Com
poziția gazelor de ardere s-a deter
minat direct din conducta de eșa- 
pare, înainte de trecerea prin dispo
zitivele de spălare care rețin funin
ginea, bioxidul de carbon, oxizii de 
azot și mai puțin- oxidul de carbon.

Ca o concluzie a rezultatelor ob
ținute se poate afirma că în ceea ce 
privește concentrația în gaze toxice 
a gazelor de ardere de la locomoti
vele Diesel, aceasta este condiționată 
de starea motorului și de regimul 
de funcționare al acestuia. In cazul 
locomotivelor cu motoare în bună 
stare de funcționare, concentrația 
gazelor în oxid de carbon este mică, 
sub limita admisă de normele și li
teratura de specialitate.

Concentrația în oxid de carbon 
pentru locomotivele care au funcțio
nat timp îndelungat este din ce în 
ce mai mare și trebuie să se ia în 
considerare necesitatea revizuirii și 
întreținerii în mod corespunzător a 
motoarelor, pentru a se evita pro
ducerea de oxid de carbon peste li
mita admisă, în vederea asigurării 
de condiții optime de lucru în sub
teran.
Chimist SEVASTA BUMBÂCESCU 

S.G.S.M. — Petroșani

Rezultate obținute
Cu asemenea instalație în perioada 

martie-august 1963 la abatajul nr 1 
est cu o lungime de front de 95 m 
din stratul 18 blocul VI din cadrul 
sectorului IV В de la E.M. Lupeni 
s-a realizat o avansare medie lunară 
de 40,2 m cu o producție medie de 
8 615 tone obținîndu-se o producti
vitate de 5,66 tone/post pe abataj.

In același strat, un abataj fron
tal în lungime de 114 m pe o pe
rioadă tot de 6 luni (XII 1962 — 
V 1963) la care tăierea cărbunelui 
s-a făcut cu o haveză NV-60 s-a ob
ținut o avansare medie lunară de 
18,2 m cu o producție medie de 
3 975 tone obținîndu-se o producti- 
.iiate de 4,01 țone/post pe abataj.

Din compararea acestor rezultate 
reiese că la abatajul dotat cu plugul 
Lbbbe Hobel avansarea medie luna
ră a frontului a crescut cu 121 la 
sută, producția realizată a crescut cu 
114 la sută, iar productivitatea mun
cii cu 41 la sută.

De asemenea, din analiza prețului 
de cost pe aceeași perioadă rezultă 
că ia abatajul dotat cu plug, tona 
de cărbune produsă costă în medie 
17,06 lei în timp ce la abatajul dotat 
eu haveza NV-60 costă 22,8 lei; 
indică deci o reducere cu 21 Ia sută.

Din cele de mai sus reiese că plu
gul de cărbune deși nu a putut fi 
utilizat la capacitatea lui, a dus 
totuși la dublarea vitezei de avan
sare și a producției, la o creștere 
simțitoare a productivității muncii 
precum și la o reducere importantă 
a prețului de cost. Efortul minerului 
în abataj s-a redus mult și munca 
se desfășoară in deplină siguranță.

Realizările obținute confirmă avan-
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tajul folosirii plugului care va tre
bui extinsă și la alte strate ale că
ror caracteristici geologice și tecto
nice permit adaptarea Iui.

Ing. I. MUREȘAN

Colțul celor certați cu iV.T.S.-ul

Aceeași cauză: neglijența
l ie că e vorba numai de un de

get fracturai, un picior lovit, o 
zgîrietură la cap sau ceva asemă
nător, omul este nevoit să lipseas
că 4—5 zile, o săptămină sau chiar 
mai mult de la șut. Locul lui de 
muncă trebuie completat și asta In 
timp ce el bate drumul dispensa
rului pentru a se obloji. Și iată 
două cazuri concrete:

Vitez Augustin lucrează la trans
port, la sectorul VII al minei Lo- 
nea. Intr-o zi, la numai o lună 
după ce fusese instruit referitor la 
normele de tehnica securității, a

Una din construcțiile noi de la mina Lupeni: statia de twbocompre- 
soare din apropierea puțului Victoria.

La o mină din Kaiahstan

Viteză de avansare record
Minerii de la Mirgalimsai din Ka- 

zahstan au elaborat o eiclogramă 
care prevede săparea fntr-o lună a 
peste 1 000 m de galerie orizontală 
în roci cu duritatea de 10—14 după 
scara Protodiakonov.

Pentru asigurarea ritmului prevă
zut, spre deosebire de vitezele ante
rioare de avansare, paralel CU per
fecționarea organizării muncii, a 
fost creat un echipament nou. El 
cuprinde o mașină de încărcat cu 
acțiune continuă, un conveler trail - 
sbordor și o serie de alte mașini și 
utilaje. In afară de aceasta la mi
na respectivă au fost înfăptuite o 

serie de alte măsuri care accelerează 
viteza de înaintare. De pildă, conco
mitent cu săparea galeriei, în front 
sînt instalate cu ajutorul unor clis 
pozitive speciale conducte permanen
te pentru aer comprimat' și apă. 
ceea ce a permis executarea opera
țiilor de înaintare de 10—-15 ori mai 
repede, fără întreruperea produsă de 
necesitatea asigurării alimentării eu 
aer comprimat sau apă.

Pentru încărcarea găurilor au fosr 
confecționate dispozitive speciale, 
care au accelerat de două ori efec
tuarea acestui proces. In cadrul mă-

Modernizarea instalației de foraj minier
Schema verticală a forajului la pu

țurile carierelor de piatră prezintă o 
serie de neajunsuri. In timpul explo- 
dării, masa minieră se fărâmițează 
numai în partea inferioară a treptei. 
De aceea, trebuie efectuate supli
mentar operațiuni care necesită un 
consum de substanțe explozibile pes
te normă.

Specialiștii sovietici au propus

stat rezemat cu mina stingă pe un 
vagonet. Numai un moment de 
neatenție și un alt vagonet i-a 
prins degetul cel mic și i l-a zdro
bit. 15 zile a lipsit Augustin de 
la șut.

Despre vagonetarul Slrbu loan 
de la sectorul V al minei Vulcan 
se spune că e tare bun de gură. 
Din păcate cînd e vorba de lucii 
nu e printre primii și nu se știe 
cum face, cum nu face, Slrbu se 
accidentează cam des. in septem
brie, anul acesta, la numai două 
zile după instructaj s-a lovit de 

surilor de protecție a muncii a 
fost elaborată și pusă în practică 
o schemă mai perfecționată de aeri
sire a frontului. Toate lucrările le
gate de săparea galeriei au fost e- 
fectuate de o brigadă alcătuită din 
84 de oameni și împărțită în patru 
echipe. Ciclul de săpare a fost efec
tuat în 65.2 minute.

Avansarea medie a frontului în- 
tr-un ciclu a reprezentat 1,74 m, iar 
avansarea maximă —• 2,1 m, folosind 

30—40 de găuri pe front adîncî de 
1,9—2,2 m și cu randament de 0,9. 

Viteza medie de avansare a frontu
lui pe schimb a fost de 9,63 m, iar 
viteza maximă — 13,2 m. In ( 24 
de ore au fost săpați în medie 38,6 
in, iar maximum -- 44,4 m. Produc
tivitatea muncii înaintatorilor a fost 
de 9,63 m c/om —- schimb, iar pro
ductivitatea muncii pe fiecare lucră
tor din sector 3 mc/om — schimb.

Astfel, înaintatorii de la mina Mlr- 
galimsai, împreună cu întregul co
lectiv, au realizat țelul propus și au 
săpat pentru prima dată în practica 
industriei miniere, în 31 zile de lucru 
1 192,1 m de galerie, înaintînd într-un 
singur front.

modificarea construcției instalației 
„P-l“. Ghidajele instalației sînt în. 
clinate, iar tijele de reazim sînt 
scurtate. Masa și Inelul de ghidaj 
au poziție înclinată, în loc de ori
zontală. Explozibilul este distribuit 
pe întreaga lungime a puțului încli
nat. In timpul expjoziei masa minie
ră se fărâmițează uniform.

un vagonet. Diagnosticul medicu
lui : contuzie coapsă dreaptă. De 
data aceasta a lipsit opt zile de 
la șut. Numai după două luni, pe 
21 noiembrie Slrbu a împins un 
vagonet deraiat și i-a fost prins 
și lui degetul cel mic. Acum, foarte 
probabil va lipsi mai mult de 20 
de zile de lucru. Să nu omitem: 
vagonetarul Sirbu lucrează de cinci 
ani în subteran, deci a fost instruit 
de nenumărate ori. Ce a învățat 
el din aceste instructaje s-a putut 
vedea...

Numai un deget lovii, o mică 
lovitură sau zgîrietură. Cauza este 
în general aceeași: lipsa de aten
ție, ignorarea unor norme obliga
torii și de toți cunoscute.

FR. VBTRO



Secvențe dintr-o zi
(Urmare din pag. Îs)

teniilor, se pregătesc cu conștiincio
zitate pentru viață.

...ȘI IN LABORATOARE. După o 
binemeritată pauză ne întilnim cu 
studenții în laborator, fată-ne în la
boratorul de ■ transport minier îm- 

premia cu studenții semigrupei НТО 
A din anul V mine. Numeroase uti
laje miniere, întrerupătoare, pika- 
mere, mașini de încărcat, o combină, 
toate completează inventarul unui 
пне abataj. Studenții s-au strîns 
roată în jurul unei mașini de încăr
cat. Au deschis caietele de notițe și 
trec în ele explicațiile asistentului 
Magyary Andrei, privitoare la trans
portul subteran al cărbunelui. Lec
ția este importantă. Studenții pun 
numeroase întrebări la care asisten- 
tad răspunde prompt. Am aflai că

Omul de lîng& tine
(■ffrmare din. pag. l-a)

„ghiață", imediat „partea" lui, adică 
suma de 2 621 lei. De unde era șă-i 
plătească însă bătrîna, această su
mă ? S-a mai rugat de Francișc s-o 
mai păsuiască. In loc să înțeleagă 
frămîntările mamei sale, Francișc a 
dat-o în judecată. Astfel, pe rolul Tri
bunalului din Petroșani a mai apă
rut un proces. Francișc, în calitate 
de „coproprietar" al căsuței din Ani- 
noasa formulează pretenții față de 
mamă și fratele său la „folosul ne
realizat" ce i s-ar fi cuvenit prin 
vînzarea căsuței. Atitudinea lui este 
greu de înțeles, cu atît mai mult eu 
cît tovarășii săi de muncă H cunosc 
ea pe un om serios și îl stimează. 
De unde s-a ivit oare în comportarea

La clubul din Vulcan

Să fie terminate 
reparațiile !

Lucrările de reparații la clubul 
muncitoresc din Vulcan au începui 
la mijlocul toamnei anului trecui. 
Lie ce toamna ? Lesne de înțeles. 
Vara a fost prea cald!... Așa că iar
na lui 1963—1964 i-a găsit pe vul- 
căneni cu reparațiile la club începu
te. Firește că ele trebuiau terminate. 
A fost timp, au fost posibilități, au 
fost și 500 000 lei alocați în acest 
scop. Și dacă a trecut iarna, primă
vara, vara și toamna acestui an și 
reparațiile nu-s terminate, înseamnă 
că totuși a lipsit ceva. Acel ceva, 
considerăm noi, este preocuparea. 
Iată ce n-a existai aici. Lucrările au 
fost conduse pe rînd de mai multe 
persoane de la E. M. Vulcan, dar ni
meni n-a depus interes pentru exe
cutarea lor in întregime și de cali
tate.

Considerăm foarte neplăcut să ai 
calorifer in cameră, să fie instalația 
făcută și să te încălzești la sobă. 
Oare e admis ca să dureze aproape 
un an de zile reparațiile la acest 
club cînd au existat toate condițiile ? 
Iarna a venit. Prima zăpadă a a- 
nunțat că va veni în curînd și frigul. 
Se impune să se ia de urgență cele i 
mai eficiente măsuri pentru termi
narea reparațiilor la acest club. Cum 
să se facă repetițiile pe frig ? Poate 
por avea un cuvin! de spus șl con
ducerea E. M. Vulcan și Comitetul 
orășenesc de partid Vulcan, Și de-ar 
interveni și C.L.S. Petroșani... n-ar fi 
rău. Dimpotrivă. 

semigrupa U10 eate cea mai bună 
din an, iar printre studenții fruntași 
ai semigrupei stat Bor Iul iu, Alecu 
Nicolae, Băican Gabor.

După ce fotoreporterul și-a făcut 
și aici datoria am poposit la labora
torul de exploatări miniere, unde a- 
veau seminar studenții din grupa

МФ1, deci colegii de an ai celor din 
111©. De o curățenie exemplară, do
tai eu scheme, planșe, machete cu 
diferite sisteme de exploatare, acest 
laborator permite stadenților însuși
rea temeinică a cunoștințelor pre
date la orele teoretice.

Tînărul asistent Oncioiu Gheorghe 
- cu doi ani în urmă era încă stu
dent 1» LM.P. — a invitat ia tablă 
pe ©torță Radu, Bine pregă
tit, Dieiță explică cn siguran
ță schema pe care o desenase. 
Cojiaiți colegi, 23 la număr, îl ur

sa o asemenea atitudine ? ©are el 
na-și dă seama că • pășit pe o cale 
greșită, că eu ține cont de respectul 
și bunacuvitață care o datorează 
față de părinți ? E vorba doar de cea 
care i-a dat viață și l-a crescut, de 
propria lui mamă l

* *

Vuleanizatorul 
Doja Victor de 
Ia I.R.T.A. Pe
troșani se nu
mără printre 
muncitorii evi
denția fi în în
trecerea socia
listă.

♦ *

Un auxiliar prețios al activității instructiv-educative

Biblioteca personală
Un rol de seamă în lărgirea orizon

tului ideologic și cultural al tinerel 
generații îi revine școlii, unde, în ca
drul procesului instructiv se formează 
trăsăturile morale ale omului de tip 
nou, se realizează educația comunistă 
a tinerilor. Elevii însă nu se pot li
mita doar la studiul manualelor școla
re ci, pentru formarea deprinderilor 
și exprimarea corectă verbală și scri
să, este absolut necesară și lectura 
în afara clasei. Aceasta trebuie să se 
realizeze sub directa îndrumare a 
profesorului de limba și literatura ro- 
mînă și a dirigintelui, cărora le revine 
importanta sarcină de a coordona și 
controla lectura elevilor în afara cla
sei.

Un auxiliar prețios al activității 
instructiv-educative, care se desfășoa
ră în școli este biblioteca personală a 
elevilor. Ea constituie pentru elevi 
un mijloc important de însușire a 
noilor cunoștințe și de aprofundare

de curs
măresc satfefăcuți din bănci. Toma 
Aurel, șeful grupei, ne-a informat că 
toți studenții grupei 1111 sînt con- 
știenți de sarcinile ce Ie au— peste 
un an de zile îi așteaptă proiectai 
— așa că se pregătesc temeinic zl 
de zi.

Bineînțeles că grupa are și ea 
fruntașii ei: Condurache loan, Ră- 
dulescu Dumitru, Florescu Ilie, San
du Constantin.

©ra de seminar s-a termițiat re
pede. Așa-i cînd ești pregătit. Nici 
nu simți scurgerea timpului.

Ne-am luat rămas bun de la 
prietenii noștri, studenții, și ne-am 
apueat să scriem despre ei aceste 
rînduri. Merită.

Spettatols pestn mineri
Clubul muncitoresc din Petrila 

desfășoară o bogată și variată acti
vitate culturală. De un timp înde
lungat, aici funcționează p brigadă 
artistică de agitație compusă din 11 
tovarăși, un cor cu peste 80 de per
soane, o fanfară, un taraf și o for
mație de operetă. De la începutul a- 
nulul și pînă acum, brigada artistică 
de agitație a prezentat 14 programe. 
Spectacolele „Bună dimineața mina 
mea dragă*', „Un minut", „Brigada 
eîntă" și altele s-au bucurat de 
succes.

R. BALȘAN 
corespondent

Expoziție foto
Zilele acestea, în holul clubului din 

Lnpeni a fost deschisă cea de-a 21-a 
expoziție de fotografii realizate de a- 
matorii din localitate. Dintre expo
nate se remarcă prin frumusețea artis
tică și execuție tehnică fotografiile 
„bănii orizontale" de Telmann Iosif. 
„Focul de tabără" de Manicatide Mi
hai, „Portret de țăran" de Semaey 
Anton și „Răsărit de soare” de Zava 
da Emil.

1OAN ARDELEAN!) 
corespondent

a celor obținute la cursuri, contri
buie la educația comunistă a elevi
lor, ii deprinde să iubească și să 
respecte cartea,

Din punct de vedere al studiului 
literaturii, biblioteca este în primul 
rînd sursa de bază a cărților pentru 
lectura individuală a elevilor și uri 
instrument eficace de stimulare și în
drumare a lecturii acestora.

Profilul unei biblioteci personale 
rezultă din componența fondului ei 
de cărți. Alături de cele mai valo
roase lucrări aparținînd literaturii ro 
mîne, în biblioteca personală a ele
vilor noștri trebuie să-și găsească 
loc operele eele mai remarcabile ale 
literaturii romîne și universale. Iu 
crări de educație estetică și filozofică, 
de răspîndire a cuceririlor științei 
mondiale.

In școala noastră există o preocu
pare susținută din partea elevilor 
pentru citit și formarea bibliotecii per-
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Stadionul Jiul a cunoscut 
duminică din nou freamătul ma

rilor întreceri. Terenul de fot
bal părea o mare de noroi, 
iar jucătorii celor două echi
pe se asemănau cu niște vile- 
giaturiști aflați pe litoral la 
ghiol. Unul singur făcea notă 
discordantă. Era Crăciun Mir 
cea. Nici măcar un strop de 
noroi nu i-a pătat frumosul 
tricou alb-roșu. După felul 
cum a jucat nici nu era posi- 
bil. N-a făcut el e drept nici
odată exces de viteză, dar de 
astă dată încetineala cu care 
s-a mișcat a fost de-a dreptul 
supărătoare. Cei care n-au fost 
la meci vor tinde poate să-l 
scuze cum că s-ar fi obosit 

omul Dar n-avea cînd. ©u
timp, n-a jucat mai mult de 20—25 
de minute, iar fotbal nici măcar 2 -
3 minute. De cum a intrat pe teren, în 
locul lui Frank, prima minge cu care 
s-a întîlnit a și lansat-o spre atac. 
■Spre regretul suporterilor echipei 
gazdă cei lansați în atae de Crăciun 
au fost oaspeții- In rest a jucat bă
tuta pe loc undeva pe la jumătatea

VOLEI

Știința — înainte Timișoara 3-0
Jucînd în compania voleibaliștilor 

de la înainte Timișoara, studenții 
petroșăneni au avut o sarcină ușoa
ră. Gu toate acestea ei nu s-au ridi
cat nici un moment la înălțimea po- 
sibtHtoților.

Meciul îl încep timișorenii, dar 
imediat studenții cîștigă serviciul. 
Au loc circa opt schimbări de ser
vicii fără a se deschide scorul. Dar 
la o minge înaltă ridicată de Si- 
laghy, Cibu trage puternic deschi- 
zînd seria punctelor pentru studenți. 
Timișorenii joacă crispat, nu se re
găsesc nici o clipă, vociferează în
continuu, așa că prltnul set revine 
studenților cu 15—11.

Setul al doilea este mai echilibrat. 
Studenții slăbesc ritmul de joc. per
mitted oaspeților să recupereze. In
dicațiile date de antrenorul Ceacu și 
schimbările în echipa se dovedesc 
inspirate și astfel studenții cîștigă 
și setai al doilea cu 15—9.

Al treilea set este și ultimul al 
meciului. Studenții încep... tare, In
troducerea lui Tudor dă vigoare. Ști
ința are acum la fileu pe cel mai 

• bun om al său, care trage necruță
tor price minge. Alături de Tudor șe 
mai remarcă Cibu și Sjlaghy. Timi
șorenii nu dezarmează. Luptă mult, 
fac eforturi susținute, dar puține 
mingi trimise de ei ating solul tere
nului advers. Deci și setul al trei
lea revine studenților cu 15—12,
consfințind cu 3—0 o victorie meri
tata.

a elevilor
sonale. Astfel, în clasa a V'II-a B. 
elevi ca lonescu Gabriela, Șuștac 
Zeno, Kappel Cornel, Moldovan Iosif 
și alții au pus deja bazele unor bi
blioteci personale. In rafturile biblio
tecilor acestor școlari pot fi găsite 
opere literare valoroase ca : „Poezii" 
de M. Eminescu, „Frații Jderi" de M- 
Sadoveanu, „Moromeții" de M. Pre
da ș, a.

Standul de cărți organizat la ni
velul fiecărei școli, reprezintă nucleul 
principal de îmbogățire permanentă 
a bibliotecii personale a elevilor cu 
cele mai valoroase lucrări din cele 
mai diferite domenii ale științei și 
culturii. Folosind această sursă afla
tă la îndemîna lor, elevii caută în 
fiecare lună, să-și îmbogățească bi
blioteca personală și cunoștințele a- 
cumulate.

E. BEREGSZASZY
Școala generală de 8 ani nr. 1

Petrila 

terenului și aceasta ca o domnișoară 
ca nu cumva să se „șifoneze".

— Ce se întîmplă oare cu Crăciun ? 
— se întreabă nedumeriți suporterii 
Jiului.

Intr-adevăr ce se întîmplă ? A în
ceput campionatul bine, fiind unul din 
oamenii de bază ai echipei. Apoi a 
mers din ce în ce mal slab, ca dumi
nică să se comporte de-a dreptul la
mentabil. E oare admisibil ca un 
jucător de talia lui, atît ca fizic cît 
și în ceea ce privește bagajul de 
cunoștințe tehnice să fje invizibil pe 
teren ? Nu. Nu-i admis acest lucru. 
Crăciun are „stofă" de fotbalist, 
poate și știe să joace, iar dacă ține 
la prestigiul echipei, la aprecierea 
de care s-a bucurat pînă în prezent 
din partea spectatorilor trebuie s-o 
facă.

jucătorul Crăciun n-a trecut exa
menul în această „sesiune". Poate 
că va face acest lucru în retur. To
tul depinde de el. Suporterii speră 
și așteaptă. Sperăm și nei că el va 
deveni vizibil pe teren nu doar prin 
fizic, ci și ca joc.

в. e.

De-a lungul meciului a fost evi
dentă diferența dintre cele două •• 
chipe, dar au ieșit pregnant ta evi
dentă și unele lipsuri care există ta 
staul echipei Știința. Serviciile gre
șite, blocajul defectuos, uneori, mul
te mingi prea înalte sau prea lungi 
au făcut ca studenții să nu desfă
șoare un joc eficace așa cum își •- 
bișnuiseră înflăcărați! suporteri.

Voleibaliștii din Timișoara au 
deziluzionat prin jocul lor lent, fără 
nerv, fără vlagă. Arbitrul Zoe Pătru 
din București a condus bine.

PROGRAM DE RADIO
3 decembrie

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul presei, 8,30 Me
lodii și jocuri populare, 10,15 Un ro
man englez contemporan — „Dru
mul lui Shannon" de A. J. Cjonin,
10.30 Orchestre de muzică populară, 
12,03 Muzică ușoară romîneaseă, 
12,45 Melodii populare, 14,10 Muzică 
ușoară interpretată la orgă electro
nică, 14,30 Prietena noastră cartea,
15.30 Melodii populare, 17,35 Anto
logie poetică: Radu Boureanu, 18,15 
Universitatea tehnică radio, 18,30 
Seară pentru tineret, 20,40 Muzică 
de dans, 21,15 Părinți și copii, 21,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
9,03 Muzică din operete,. 9,30 Vreau 
să știu (reluarea emisiunii din 30 
noiembrie), 10,00 Melodii populare,
11.30 Muzică ușoară, 12,30 Muzică 
din opereta „Ana Lugojana" de Fi
laret Barbu, 13,08 Dfn ctatecele de 
dragoste ale popoarelor, 13,40 Arii 
celebre din opere, 15,30 Pagini de 
mare popularitate din operete, 18,00 
Interpreți de muzică ușoară, 18,35 
Duete din opere interpretate de so
liști romîni, 19,05 Tineri interpreți 
de muzică populară, 19,50 Transmi
siunea concertul» orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. 22,30 Album 
de operetă.

Cinematografe
3 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Brațul nedrept al legii; REPUBLI
CA : Viață particulară; PETRILA: 
Cum stăm tinere; LIVEZENI: Uci
gașul plătit; ISCRONI: Descoperi
rea lui Julien Boll; ANINOASA: 
Podul; VULCAN: Moartea se nu
mește Engelchen; LUPENI — MUN
CITORESC : Banda de lași; CUL
TURAL: Împușcături in ceață; L0- 
NEA — MINERUL : Un om care au 
există.
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DESCHIDEREA SESIUNII 

ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
NEW YORK 1. Trimisul special 

Agerpres, I. Gălățeanu transmite:
Marți la ora 15,30 ora New York 

(22,30 ora Bucureștiului), s-a deschis 
cea de-a 19-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a propus sîmbătă ca la se
siunea Adunării Generale a O.N.U. 
din acest an să nu se pună proble
ma privării de dreptul la vot a ță
rilor care refuză să finanțeze opera
țiunile O.N.U. în Congo și în Orien
tul Mijlociu. Cu toate acestea, s-au 
făcut unele încercări de a lega des
chiderea sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U. de găsirea unor soluții în 
această problemă. In baza unui a- 
cord de procedură, Adunarea Gene
rală O.N.U. și-a început lucrările cu 
o întîrziere de o jumătate de oră 
față de timpul prevăzut.

După o scurtă cuvîntare a preșe
dintelui sesiunii precedente, Carlos 
Sosa Rodriguez s-a trecut la alege
rea președintelui actualei sesiuni. A 
fost ales în această funcție Alex 
Quaison Sackey (Ghana). Adunarea 
Generală a hotărît prin aclamații ad
miterea în O.N.U. a tinerelor state 
independente Malta, Zambia și Ma
lawi.

On mit ai Meloini Ssetial al 0. 0. 0.
NEW YORK 1 (Agerpres).
Comitetul Special al O.N.U. însăr

cinat cu cercetarea politicii de a- 
partheid a guvernului Republicii 
Sud-Africane a publicat un raport 
în care se subliniază că numai sanc
țiunile economice pot impune o so
luție pașnică în problema apartheid
ului din această țară și se cere Con
siliului de Securitate să adopte fără 
întîrziere asemenea sancțiuni.

Raportul recomandă tuturor țări
lor membre ale O.N.U. să nu furni
zeze nici un ajutor direct sau indi
rect forțelor armate ale R.S.A., să 
interzică navelor și avioanelor sud-

î N C î T E V A
MOSCOV A. La Moscova — a- 

nunță TASS — s-a comunicat oficial 
că guvernul U.R.S.S. a invitat pe 
primul ministru al Danemarcei — 
Jens Otto Krag pe primul minis
tru al Suediei — Tage Erlander — 
șl pe primul ministru al Norvegiei 
— Einar Gerhardsen — să facă o 
vizită în Uniunea Sovietică. Invita
țiile au fost acceptate.

Data vizitei în Uniunea Sovietică 
va fi stabilită pe căi diplomatice.

DJAKARTA. La invitația Parla
mentului indonezian, o delegație a 
Camerei Populare a R.D.G., condu
să de președintele Camerei Popu
lare, Johannes Dieckmann. a sosit 
la Djakarta. Timp de 12 zile, dele
gația va cunoaște diferite regiuni 
ale Indoneziei.

SOFIA. La Sofia a început un fes
tival al tinerilor compozitori. In 
timpul festivalului vor fi prezentate 
circa 80 lucrări de muzică simfoni
că, de cameră, lucrări corale și piese 
de estradă.

TOKIO. La Tokio s-au desfășurat 
lucrările celui de-al 15-lea Congres 
extraordinar al partidului de guver- 
nămînt — liberal democrat din Ja
ponia. Primul ministru al Japoniei, 
Eisaku Sato, a fost ales președinte 
al partidului în locul lui Hayato 
Ikeda, care, după cum se știe, și-a 
dat demisia din motive de sănătate.

PARIS. Intr-o declarație făcută 
luni seara la Paris, fostul șef adjunct 
al detașamentelor de partizani din 
Grecia, Pyromaglou, a subliniat că

Uniunea Sovietică a lansat o rachetă 
cosmică in direcția planetei Marte

MOSCOVA 1 (Agerpres).
Intr-un comunicat transmis de a- 

genția TASS se anunță că în cadrul 
programului de explorare a spațiu
lui cosmic, la 30 noiembrie 1964 în 
Uniunea Sovietică a fost lansată în 
direcția planetei Marte o rachete 
purtătoare cosmică cu mai multe 
trepte avînd la bord stația automată 
„Sonda-2“.

Ultima treaptă a rachetei purtă
toare , a plasat pe o orbită interme
diară un satelit artificial greu al 
Pămîntului: apoi, la momentul sta
bilit prin calcule, de pe bordul sa
telitului a luat zborul o rachetă cos
mică, care a comunicat stației auto
mate „Sonda-2“ viteza necesară pen
tru plasarea pe o traiectorie de miș
care spre planeta Marte.

Scopul lansării îl constituie veri
ficarea sistemelor stației în condi
țiile reale ale unui zbor cosmic de 
lungă durată și acumularea expe
rienței practice. Concomitent se e- 
fectuează cercetări științifice în spa
țiul interplanetar.

Un complex special de comandă 
și măsurători se ocupă cu dirijarea 
zborului stației automate, cu deter- 

africane dreptul de escală pe terito
riile lor și să sisteze furnizarea de 
țiței și utilaj petrolier acestei țări.

Comitetul Special recomandă, de 
asemenea, ca toate țările membre 
ale O.N.U. să renunțe la importul 
de diamante, aur și alte minereuri 
din Africa de sud și să nu ofere a- 
cestei țări asistență tehnică.

Totodată, în raport, care va fi pre
zentat la sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U., se cere lărgirea corn- ' 
ponenței Comitetului special al O.N.U. î 
însărcinat cu cercetarea politicii de 
apartheid a guvernului R.S.A.

R î N D U R I
explozia care a avut loc duminică în 
localitatea Gorgopotamos din Grecia 
și care s-a soldat cu moartea a 14 
persoane și rănirea altor 54, consti
tuie, după părerea sa, un veritabil 
atentat.

BONN. Cargobotul suedez „Rane", 
cu un deplasament de 2000 tone, s-a 
scufundat în fluviul Elba, nu departe 
de Hamburg, în urma unei ciocniri 
cu. o altă navă. Echipajul navei sue
deze a fost salvat.

DJAKARTA. Agenția China Nouă 
anunță că președintele Indoneziei, dr. 
Sukarno, a primit luni pe mareșalul 
Cen I, vicepremier al Consiliului de 
Stat și ministru al afacerilor exter
ne al R. P. Chineze, cu care a avut 
o convorbire prietenească.

Ninsori abundente 
în Europa occidentală

PARIS 1 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agențiilor de 

presă, asupra Europei occidentale' au 
căzut în ultimele 48 de ore zăpezi 
abundente, iar temperatura aerului a 
scăzut în mod brusc. In Norvegia 
termometrul a înregistrat minus 30 
de grade, iar în Franța temperatura 
se menține sub zero grade. In loca
litatea Va) d'Isere stratul de zăpadă 
variază între un metru și 40 de cen
timetri, iar la Superbagneres este de 
50 centimetri. In Italia. în regiunea 
Sondrio termometrul a înregistrat 
minus zece grade. A nins și în re
giunile nordice ale Spaniei, precum 
și în R. F. Germană. 

minarea parametrilor traiectoriei ei 
și cu recepționarea informațiilor.

Cu stația „Sonda 2“ au fost sta
bilite legături, în cursul cărora s-au 
recepționat date referitoare la traiec
toria de zbor a stației și la funcțio
narea sistemelor de bord. După cum 
reiese din datele telemetrice obținute 
în cursul primelor legături cu stația, 
pentru alimentarea aparaturii de bord 
este necesară o cantitate de energie 
de aproximativ două ori mai mică 
decît era de așteptat

Potrivit dalelor preliminare, stația 
automată se deplasează pe o traiec
torie apropiată de cea stabilită prin 
calcul. La 30 noiembrie, ora 20,00 
(ora Moscovei) stația s-a aflat la o 
distanță de 40 000 kilometri de la 
Pămînt deasupra punctului suprafe
ței terestre cu coordonatele: 156 
grade 09 minute longitudine estică 
și 12 grade 50 minute latitudine 
nordică.

Centrul ■ de coordonare și calcul 
prelucrează informațiile recepționate.

Coago Mișcarea răsculaților ia amploare
LEOPOLDVILLE 1 (Agerpres).
Aprecierile că o dată cu ocuparea 

orașului Stanleyville de către trupele 
guvernamentale congoleze mișcarea 
răsculaților nu va înceta s-au con
firmat în cursul ultimelor zile prin 
atacuri viguroase întreprinse de răs- 
culăți în'numeroase regiuni din Con
go. -Datorită unor operațiuni ale răs- 
©ulâților, încununate de succes, ora
șul Kindu, situat la aproximativ 250 
de mile sud de Stanleyville, este pe 
cale de a fi cucerit de răsculați.

Legătura pe calea aerului cu ora
șul Stanleyville este practic imposi
bilă, datorită atacurilor pe care răs-

Situația din Vietnamul de sud
SAIGON 1 (Agerpres).
„încordarea care există între gu

vernul lui Tran Van Huong și miș
carea budistă continuă să se adîn- 
cească", scrie agenția France Presse, 
referindu-se lâ situația care s-a creai 
la Saigon după reprimarea demon
strațiilor antiguvernamentale de săp- 
tămîna trecută. Institutul budist a 
hotărît să-și închidă porțile pe o du
rată nelimitată în semn de protest 
împotriva declarațiilor calomnioase 
ale guvernului.

Intr-o cuvîntare radiodifuzată pri
mul ministru Huong a reafirmat că 
problema rămînerii la putere sau de-

Poziția R F. 6= față de crearea F N. M.
BONN 1 (Agerpres).
Sub titlul „Care este poziția noas

tră ?“, ziarul „Industriekurier" pu
blică un articol în care analizează 
poziția R.F.G. față de proiectul for
țelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.

„La Congresul de la Karlsruhe, își 
începe ziarul relatarea, Partidul so
cial-democrat a declarat că va lupta 
și el pentru înființarea F.N.M. Acest 
lucru înseamnă că guvernul R.F.G., 
indiferent de rezultatul alegerilor de 
anul viitor își va menține mai de
parte punctul de vedere adoptat a- 
cum. Se pune numai întrebarea dacă 
pînă atunci problema F.N.M. va mai 
exista în forma ei actuală. De pe a- 
cum talmeș-baimeșul este conside
rabil.

Valoarea asigurărilor și declarați
ilor în legătură cu proiectul F.N.M. 
scade pe, lună ce trece. Americanii 
spun că vor să acorde partenerilor 
din N.A.T.O., mai ales vest-germa- 
nilor, dreptul de a participa la ho- 
tărîri, prin înființarea F.N.M. Rezul
tatul ar fi însă cel mult participa
rea la hotărîrile privind executarea 
sarcinilor ce revin flotei atomice 
multilaterale". Ziarul consideră că 
în ce privește participarea la hotă-

Prezențe romînești peste hotare
La Universitatea 

din Roma
ROMA 1. Corespondentul Ager

pres, Octavian Paler, transmite:
La invitația Universității din 

Roma, prof. univ. Alexandru Bă
lăci, prorectorul Universității din 
București, care se află în prezent 
în Italia, în cadrul programului 
de schimburi culturale dintre R. P. 
Romînă și Italia, a ținut, în aula 
Facultății de litere și filozofie, o 
conferință cu tema „Nicolae Băl- 
cescu și Giuseppe Mazzini".

Expoziție a cărții 
romînești moderne

STOCKHOLM 1 (Agerpres).
In clădirea Bibliotecii Universi

tății din orașul Lund, al doilea 
centru universitar din Suedia, a 
avut loc recent deschiderea unei 
expoziții a cărții romînești mo
derne. In cadrul acestei expoziții

culațiî le pot întreprinde împotriva 
•avioanelor.

La Stanleyville a fost instituit un 
regim de teroare împotriva populației 
civile.

Dar luptele în diferite părți ale o- 
rașului continuă. Unul din ofițerii 
mercenari care au participat la lup
tele pentru cucerirea orașului, a de
clarat corespondentului agenției 
U.P.I. : „Menținerea aeroportului
Stanleyville de către forțele guver
namentale constituie o afacere ex
trem de riscantă. Numărul răscula
ților crește. In locul fiecărui răscu
lat ucis, apar alți șase".

misionării guvernului său va depinde 
numai de hotărîrea înaltului Consi
liu al Vietnamului de sud și a con
ducătorului statului.

Agențiile de presă anunță că în 
ultimele două zile în diferite re
giuni din Vietnamul de sud au avut 
loc noi ciocniri între forțele patrio
tice și trupele guvernamentale. In 
regiunea rîului Vaico forțele patrio
tice au lansat trei atacuri consecu
tive împotriva unui batalion de in
fanterie amplasat în această zonă. 
Ciocnirile s-au soldat cu pierderi de 
ambele părți.

rîrea privind punerea în funcțiune a 
armelor atomice aceasta rămîne nu
mai americanilor. In ce privește mo
dul de a vota în vederea luării unei 
hotărîri, „Industriekurier" subliniază 
că acest lucru ar fi „lipsit de sens", 
deoarece „înainte de a intra în func
țiune un mecanism de vot, oricare 
ar fi el, rezultatul războiului ar pu
tea fi decis".

In continuare, ziarul subliniază că 
pînă în prezent „nici comunicatul fi
nal asupra convorbirilor dintre 
Schroder și Rusk, care au avut loc 
la Washington, nu arată altceva 
decît că deocamdată cele două gu
verne vor să aștepte propunerile lui 
Wilson în legătură cu viitoarea for
mă de participare la o forță atomică 
a N.A.T.O. Acest lucru nu se schim
bă nici prin constatarea că cei doi 
miniștri și-au exprimat speranța că 
în curînd se va ajunge la o înțele
gere asupra proiectatei flote atomice 
și că la acest proiect vor participa 
cît mai mulți aliați. Pe cît de po
zitiv sună această formulare, pe atît 
de puțin ascunde ea temerea că în
tregul proiect va trebui pus la rece, 
în cazul cînd Belgia și Olanda, ca
re l-au și refuzat, precum și alte 
state europene, cum ar fi Italia, l-ar 
respinge.

au fost expuse circa 150 de cărți 
traduse în limbi străine, din do
meniul literar, tehnîco-științific, 
artistic, care s-au bucurat de a- 
precierea pozitivă a vizitatorilor.

La Congresul international 
de medicină internă

BUENOS AIRES 1 (Agerpres).
La Buenos Aires are loc în pre

zent Congresul internațional de 
medicină internă, la care participă 
o delegație de medici romîni, con
dusă de prof. dr. Octavian Fodor, 
membru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne. Din delegație 
fac parte dr. Ștefan Berceanu, dr. 
Petre Grozea și dr. Victor Nico- 
laescu.

Prof. dr. Octavian Fodor a pre
zentat raportul „Rolul internismu- 
lui în știința și practica medicală", 
care s-a bucurat de aprecierile 
participanților.

V1ENA

Procesul fostoloi cipltii 
S. I. f. IM

VIENA 1 (Agerpres).
In cadrul dezbaterilor din proce

sul intentat fostului căpitan SS 
Frantz Novak, acuzat de complici* 
tate la asasinarea a aproximativ 
400 000 de evrei din Ungaria, în 
timpul celui de-al II-lea război mon
dial, au fost aduse noi dovezi des
pre vinovăția acestuia. Martora 
Lenke Hauer, o fostă deținută a la
gărului de concentrare de la Kistarcșa, 
a declarat că Novak era comandan
tul unității SS care a procedat la a- 
restarea ei și a altor cetățeni din 
Ungaria, precum și la deportarea sa 
în lagăr. De la Kistarcsa, deținuții 
erau trimiși apoi la Auschwitz unde 
erau gazați.

Demisia primului ministru 
al Kuweitului

DAMASC 1 (Agerpres). *
Primul ministru al Kuweitului, 

Sabah Al Salim, și-a prezentat de
misia la 29 noiembrie. După cum 
transmite agenția Associated Press, 
șeful statului, emirul Abdullah al 
Salim al Sabah, „i-a cerut însă să 
rămînă în funcția sa și să formeze 
un nou guvern".

Deci, nu există decît două posibi
lități. Prima este ca fiecare aliat 
să-și întrețină o forță atomică pro
prie și să decidă singur cînd anume 
trebuie s-o pună în funcțiune. A doua 
este ca unul din parteneri, și anume 
cel mai puternic, să hotărască- sin
gur, în numele tuturor membrilor a- 
lianței. Acest lucru este valabil pen
tru forța atomică atlantică; el va fi 
la fel de valabjj. pentru forța ato
mică europeană pe care vrea s-o în
ființeze de Gaulle, în alianță cu 
Washingtonul, dar în condiții în ca
re Europa ar avea singură dreptul 
să hotărască folosirea armelor ato
mice. In ultimă instanță și în cadrul 
forței atomice europene ar trebuî să 
decidă unul singur, probabil cel mai 
puternic din punct de vedere atomic.

Așadar, Franța nu dorește în nici 
un caz F.N.M., dar luptă pentru 
ideea unei forțe atomice europene, 
la care partenerii europeni însă nu 
ar avea în mod practic decît sarcina 
de a contribui cu bani și mijloace 
tehnice. Englezii, sub noul lor gu
vern, nu vor în momentul de față 
nici F.N.M. și nici forță atomică eu
ropeană. R.F.G. nu vrea să-și strice 
relațiile cu nimeni, este însă de pă
rere că trebuie să satisfacă dorința 
americanilor și să se alăture F.N.M.
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