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Mina t ,Lupeni. Brigada fruntașă de frontaliști condusă de minerul 
Ghioancă Sabin- (în fotografie) a îndeplinit și depășit angajamentul anual 
de a extrage peste sarcinile de plan 3 000 tone.

Ritmicitatea și calitatea producției 
obiective importante
; -Peste 200 de comunlșt’ —.delegați 
cu drept de vot deliberativ șî con* 
sultativ — au participat sîmbătă, 5 
decembrie Ia conferința de partid de 
la mina Lupeni. In 1 prezidiul ■ confe
rinței au fost aleși, 'printre alții, 
tovarășii Popa Dumitru, prim-secre 
tar al Comitetului regional de partid 
Hunedoara, Lazăr David, prim-secre- 
tar al Comitetuluiorășenesc de 
partid Petroșani. Szuder ‘Wiliam, di
rector general al Combinatului car
bonifer Valea Jiului, Dan Vaier, se
cretarul Comitetului orășenesc do 
partid Lupeni.

ale muncii politice
șirea planului valoric la lucrările de 
investiții cu 15,5 la sută, utilizarea 
cu rezultate bune a combinei, have- 
zelor, plugului de cărbune și altor 
utilaje de mare productivitate, obți
nerea unei economii la prețul de 
cost în valoare de 927 000 lei,, iată 
doar cîteva succese care ilustrează 
hărnicia colectivului minei LupenL

îmbunătățirea 
muncii de partid - 

cheia succeselor

(Iod я un 
aioloiol Diiinliloi

Practica a dovedit că acele 
școli care știu să atragă - părin
ții lu rezolvarea diferitelor pro
bleme ce se ivesc în activitatea 
școlară, obțin rezultate frumoa
se. Printre colectivele didactice 
care au muncit bine cu părinții 

■se numără cele ale școlilor ge
nerale de 8 ani nr 1, nr 2 și nr 5 
din Petroșani, nr 1 și nr 3 din 
Lupeni și altele.

Aoînd unele greutăți și con
ducerea Școlii medii din Petro
șani a apelat recent la sprijinul 
părinților. Iată cu ce prilej: ‘De ‘ 
curind laboratorul de fizică a 
primit o nouă sală, Amenajînd-o, 
împreună cu elevii, prof. R. Stol- 
cuțaa întocmit o listă de aparate 
pe care laboratorul nu le posedă. 
De comun acord cu conducerea 
școlii, la cea mai apropiată șe
dință cu părinții, profesorul a 
solicitat ajutorul acestora. Mai 
mulți părinți s-au oferit să par
ticipe la înzestrarea laboratoru
lui de fizică cu materialele di
dactice de care era nevoie. Ast
fel, într-un timp relativ scurt, 
sub îndrumarea profesorului de 
specialitate, părinții V. Căpraru, 
A. Ardelean ș. a. au confecțio
nat materialul didactic respectiv. 
In urma ajutorului primit din 
partea părinților laboratorul de 
fizică al Școlii medii din Petro
șani dispune de un pendul' e- 
lastic, necesar la capitolul „os
cilații", de un dispozitiv pentru 
rezonanța mecanică și altele.

Сді planul anual îndeplinit
Sectorul XI investiții de la mina Petrila

După ce timp de șase trimestre 
a deținut steagul roșu de evidențiat 
în întrecerea socialistă, în cursul 
zilei de ieri, colectivul \ sectorului XI 
de la mina Petrila a raportat un 
succes deosebiți îndeplinirea sarci
nilor planului anual și a planului 
valoric. Este primul sector de in
vestiții din cadrul Combinatului car- 

. bonifer Valea, Jiului care își înde
plinește: înainte de termen sarcinile 
de 'plan anuale.

La acest succes și-a adus contri
buția întregul colectiv al sectoru
lui și îndeosebi brigăzile conduse 
de minerii Degaru Sebastian, Botea- 
nu Nicolae, Tătaru Petru, Solomon 
Dumitru și l-'leșcan Constantin, echi
pele de montaj conduse de Mihuț 
Victor și Mărcuț Alexandru, artifi-

Sectorul V de
Colectivul - de la sectorul V Lonea 

a extras ieri ultimele tone de căr
bune în contul sarcinilor anuale de 
plan. In acest fel, al doilea colectiv 
de Ia exploatarea minieră Lonea -- 
primul a fost sectorul 1 — își în
deplinește cu mult înainte de termen 
sarcinile de plan pe anul 1964. Suc
cesul se datorește aportului adus la 
buna desfășurare a procesului de 
producție de către brigăzile conduse 
de minerii Danciu Moise, Maxim 
Grigore, Cîlcioiu Ioan și Gyarmatv 
Andrei, de către maiștrii mineri Țif 
Eugen și Voinic Paul.

cierii Boantă Cornel șî Mang Nico- 
lae. Prin asistența tehnică calificată 
și permanentă pe care au acordat-o 
brigăzilor in mod deosebit maiștrii 
mineri Musca Ioan și Cenaru Gheor
ghe, inginerii Schreter Carol. — șe
ful sectorului — și Pătruică Grigo- 
re s-a reușit ca sectorul să execute 
lucrări de calitate și să dea în 
acest an în funcție obiective impor
tante'ca orizontul XII A, orizontul 
XII blocul O,. garajele de locomo
tive de la orizontul .XIV sectorul 
II și orizontul XII sectorul IV, să 
introducă perforajul umed la toate 
locurile -de niiiina. să folosească " ar-' 
măturile T H recuperabile, bandaja- 
rea metalică și cofraje metalice re
cuperabile la lucrările unde se be- 
tonează.

la mina Lonea
De la începutul anului, colectivul 

sectorului V a depășit randamentul 
planificat cu 81 kg/post, iar econo
miile la prețul de cost se ridică 
la peste 240 000 lei.

Bilanț bogat de realizări
Lucrările conferinței' de partid au 

prilejuit' o analiză temeinică, apro
fundată. a 
comitetul de partid și: organizațiile 
de bază pentru 
mobilizarea mun
citorilor, ingine
rilor și tehnicieni
lor din sectoarele 
minei Lupeni la 
înfăptuirea impor
tantelor ; sarcini- e- 
eonomice stabilite 
de Congresul ăl III- 
lea al P.M.R., de 
conferințele regio
nală și orășeneas
că de partid Pe
troșani. de con
ferința pe mină 
din anul trecut.
In darea de sea 
mă, în cuvîirtul 
partrcipanților la 
discuții, au fost 
arătate principa
lele realizări ale 
colectivului .acestei 
exploatări. In pe
rioada care a 
trecut din acest ați, colecf-ivul ■ ex
ploatării a extras 21 Іѳйе- dȘȘ-. 
bune cocsificabil peste plan,' cu ' 
tone mai mult față de angajamen
tul de întrecere anual* Un succes 
de' SeatnS" si ■ miherilor din Lupeni 
aste acele că în acest 'an ei au 
realizat n productivitate cu 16 kg

activității desfășurate de

cărbune pe post 
mai mare decit cea 
planificată. Extra
gerea unor canti
tăți sporite de 
cărbune din aba
tajele frontale ar
mate în fier,

Pe șantierul Livezeni

Lucrările edilitare 
trebuie urgentate !

CTUALITfiTEfi
Ziua 

experienței 
înaintate
Comitetul sindi

catului minei Lu- 
peni organizează 
periodic ziua ex
perienței înaintate.

Seară pentru tineret
Mîine la orele 19, în sala de festivități a clubului sin

dicatelor din Lupeni va avea loc o seară dedicată tineri
lor evidențiați în întrecerea socialistă. Tinerilor le va' fi 
prezentată de către tov. Ungur Gheorghe o informare 
asupra celor mai noi evenimente din viața politică'in
ternațională, după care vor urma jocuri distractive și 
dans. In aceeași zi, la clubul din Bărbăteni, colectivul 

în cadrul acestei i-bibliotecii organizează o seară literară pe tema „Poeții 
noștri și pacea".acțiuni, ieri, în 

sala de ședințe 
din incinta minei, 
inginerul Teodo- 
rescu Constantin a 
prezentat în fața 
minerilor, o expu
nere despre posi
bilitățile concrete 
de a extinde, la 
mina Lupeni, ini
țiativa „două cîm- 
puri de cărbune 
pe aripă și schimb 
în abatajele ca
meră". Expunerea 
a fost urmată de 
discuții. '

Concurs 
de șah 
clubul muncitoresc 

comuna Aninoasa a 
aseară, un con- 

de șah în cadrul

lai 
au-

La 
din 
început 
curs
Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. Pentru cuceri
rea titlului de cel mai bun 
șahist al Spartachiadei din 

comună se întrec 17 tineri' 

pasionați ai '„sportului 
uaiiții".

Conferințe 
educative

Ieri, salariații de 
U.P.D. — Petroșani au
diat conferința „Formarea 
limbii și a poporului romîn". 
Conferința a fost expusă de 
tov. Maria Rovența, profe
soară la Școala generală de 
& arti nr 2 din Petroșani. 
Tot îerî,: la I.I.S. Viscoza 
Lupeni, dr. F-lorea Călin, de 
la spitalul din Lupeni a pre
zentai în fața lucrătoarelor 
întreprinderii conferința „Во. 
lite la fawi“,

Lucrările tehnico-ediilitare 
— canalizări, alimentări ou 
apă, drumuri etc. — ridică 
în fața constructorilor de lo
cuințe de pe șantierul Li- 
vezenii o serie de probleme.

Rezultatul final' ai străda
niei lor pentru a da în fo 
losințâ cît mai multe apar
tamente este condiționat de 
aceste lucrări. Fața de an
gajamentul de a da în func
ție , pînă la sfîrșitul anu 
lui și blocurile'J .1,, ,1 2, J 3 
și H 1, înswnînd 220 de. a- 
partamente,. stadiul fizic al 
blocurilor respective ne în
dreptățește să credem: că a-- 
partamentele în sine nu vor 
ridica' probleme de depășire 
a termenului.

Cu lucrările iehnico-edi'li- 
, tare aferente blocurilor res
pective, situația se pre
zintă cu totul altfel. Aici, 
deși,.mai e aproape o lună 
pînă la sfîrșitul anului, lu
crările se află ,abia la înce
put. E adevărat că s-a con
centrat un efectiv însemnat 
- 6 echipe cu un total de 
65 de oameni cărora li s-au 
alăturat echipele de mutică 
patriotică la aceste lucrări- 
Tot la fel de adevărat este 
că lucrările de terasamente 
mu fost mecanizate; în între- 

mt (două excavatoare și.

un buldozer au fost reparti
zate' pentru aceste -lucrări), 
dar să nu' uităm : timpul 
schimbător, mai mult plo
ios pînă acum, se anunță în 
continuare nefavorabil pen
tru executarea în bune con- 
dițiuni a lucrărilor exterioa
re. Săpăturile la adîncimi 
mari, pînă la 4 metri, pen
tru'lucrările de canalizare, 
ierenul . nesisfematizat. vor 
ulgreuna foarte m'u|t însăși 
folosirea utilajelor de mare 
productivitate. Ce se impune 
in această situație ? Buldo
zerul (și unul nu e suficient) 
să facă o sistematizare su
mară a terenului în zona 
blocurilor respective,, iar pă- 
mîntul rezultat să fie de ur
gență transportat cu autoca
mioanele. Astfel, cele două 

excavatoare vor putea lucra 
nestingherite de munții de 
pămînt chiar și pe timp .ne
favorabili. In același timp 
pot fi trase lingă ele auto
camioanele șrpămînfirl poa

te fi evacuat imediat. Ѳ- 
dată rezolvată >. această pro
blemă celelalte lucrări —,a- 
șBzarea tuburilor de canali
zare, executarea canalelor 
termice și altele, vor putea 
să se desfășoare în condiții 

mai bune. Conducta magi- 
strală.de-alimentare cu apă

• Extragerea a 20 000 
cărbune: cocsificabil peste 

,vederile planului de producție;

• Realizare- unei productivi
tăți de 1,280 'tone/post:

• Extragerea a cel puțin 
150 000 tone cărbune cu mij
loace mecanizate;

- • Asigurarea unei linii de 
fi Jnt . active, în cursul anului 
vKta in > medie de 1.380 metri:

• Realizarea unei viteze de 
ivansa în 'abatajele frontale de 
23? nr l/.lună, iar în abatajele ca
meră de 73 m ;

• Obținerea unei economii la 
■ prețul.-de cost al producției de 

, 500*000,.lei. ,

Lucrările conferinței au anaWnt 
factorii care au influențat îmbunătă
țirea activității economice în cadrul 
minei Lupeni. Sub conducerea co
mitetului de partid, majoritatea Or
ganizațiilor de bază din sectoarele 

exploatării au a- 
sigurat exercitarea 
cu competență a 
dreptului de control 
asupra activității 
conducerilor sec
toarelor, determi- 
nînd luarea de mă
suri eficiente pen
tru organizarea 
procesului de pro
ducție, pentru întă
rirea răspunderii 
inginerilor și teh
nicienilor făță de 
buna desfășurare a 
muncii în abataje. 
Pentru a-și înde
plini rolul de con
ducător politic și 
a cuprinde toate 
laturile produc
ției, organizațiile 
de bază, sub con
ducerea comitetu
lui de partid, a« 

.acordat o atenție 
deosebită primirii

în rîndurile membrilor și- candidaților 
de -pa.. a. celor mai: buni, munCjtorl, 
ingineri și- tehnicieni de la Wgă 
De. ia., alegerile precedente și pclă 
în prezent, rîndurile organiza
țiilor de bază din sectoarele exploa-

Z. ȘUȘTAfi

tone 
pre-

(Continuare in pag. 3-tt)

Maî ,‘sînt -deasupra. multe etaje I Tencuâelffle vor fi însă 
gata la timp. Brigada de iencuitori de la blocul В cu 
200 apartamente de la Lupeni, condusă de Sandu Tudor, 
și-a depășit sarcinile pe luna noiembrie cu 40 la sută.

a ajuns abia în dreptul blo
cului В 15. Și în executa
rea1 acestei lucrări se ridică 
o serie de, greutăți cauzate 
tefc de configurația terenului 
și de existența pe traseul ei 
a două depozite de cărămi
dă :are vor trebui neîritîr- 
ziat mutate îii- altă ' parte. 
La' executarea săpăturilor 
pentru conducta magistrală 
trebuie studiată posibilitatea

mecanizării lucrărilor care 
în prezent se execută ma
nual și în condiții grele.

Credem că ar mal fi po
sibil de făcut și următorul 
lucru : întrucît buldozerul e- 
xistent la șantier, în timpul 
normal de lucru al șantieru
lui, nu va putea face față

I. GIOCLEI

(Continuare ia pag. 3-a)
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Metodă eficientă de susținere a galeriilor 
în zonele cu presiune

Una din cele mai grele probleme 
pe care le pune exploatarea stratelor 
de grosime mică și medie este ale
gerea metodei optime de susținere 
a galeriilor direcționale, transversa
le sau a galeriilor de bază datorită 
presiunilor mari ce se dezvoltă în 
zona acestor lucrări. Iată un exem 
piu concret de la sectorul II al mi
nei Petrila.

Incepînd din luna decembrie 196.’. 
galeria direcțională 
stratului 5 orizontul ХШ ă devenit 
impracticabilă pentru transport și ae- 
raj datorită deformării galeriei in 
urma 'presiunii mari pe o lungime de 
600 m. Pentru înlăturarea acestui 
neajuns s-a început reprofilarea ga
leriei și s-au încercat următoarele 
-Sisteme de susținere :

a) Reprofilarea galeriei, recupera
rea fierului pocal și rearmarea cu 
aceste armături recuperate. La acest 
Sistem de susținere, recuperarea fie
rului pocal se făcea cu mare greu
tate și peste 60 la sută din fierul 
recuperat nu se putea refolosi. Pe 
lîngă acest neajuns, la numai 20—30 i 
de zile dună reprofilare galeria in
tră în presiune, atît de puternic îneît 
transportul cu vagonetul pe această 
zonă este imposibil.

b) Susținerea cu armături trape- 
zoidaie din stejar in desiș. Acest 
sistem de susținere are dezavantajul 
că necesită un consum foarte mare 
de lemn de esență tare, iar durata 
de funcționare a galeriei reprofilate 
ЯП depășește 35 zile.

c) Susținerea cu armături trape 
soldate din stejar to desiș și juguri 
poligonale interioare. Și acest sistem 
de Susținere nu a corespuns: a ne
cesitat un mare volum de material

> lemnos, volum de muncă mare, iar 
durata de funcționare a galeriei re
profilate a fost de maximum 50 zile.

d) Susținerea cu armături meta
lice circulare tip TH-7 în cîmpuri. 
Acest sistem pe lîngă faptul că are 
preț de cost ridicat pe metrul liniar 
de galerie, după maximum 60 de 
zile armăturile 
mează, galeria 
«abilă.

e) Susținerea

din culcușul

metalice se defor- 
devenlnd impraeti-

Circulară. Această

mare

Angrenajul mașinii Ле extracție multicablu de la mina Lonea II.

presiunile din
a-

fo- 
ai

realizarea primei faze de 
automatizare în minele 
acestui bazin carbonifer, 
Pentru a crea condițiile 
necesare funcționării a-

(Din buletinul de 
formare tehnică 
C.C.V.J.).

în formă
de susținere, greoaie de exe-

zidite 
metodă 
cutat, cu viteze mici de avansare, 
rezistă maximum 90 de zile, după 
care betonîtele se macină datorită 
presiunii șl galeria trebuie reproli 
lată din nou.

Toate aceste sisteme cuno'șcute. 
pentru susținerea galeriilor în con
dițiile noastre de zăcămînt și de fii a 
nifestare a presiunilor n-au dat re
zultate mulțumitoare. A trebuit să 
găsim o nouă formă de susținere 
și am ajuns la următoarea soluție -

1). Reprofilarea 
galeriei la formă 
circulară de secțiu
ne necesară. 2). 
2idlrea vetrei eu 
calupuri din lemn 
de molid fasonat 
cu dimensiunile 
300 x 220 x 240 mm 
3). Montarea ar
măturilor metalice 
ТН-І din 80 în 
80 cm care vor 
servi ca armături 
de consolidare .4). 
Zidirea completă a 
profilului circular 
cu calupuri din 
lemn (vezi schi
ța).

Această formă 
de susținere s-a 
dovedit a fi cores
punzătoare com- 
portîndu-эе bine la 
această zonă.

Elasticitatea mare 
tem de armare datorită calupurilor 
de lemn de molid, confecționate din 
capete de lemn rezultate de la fa 
sonarea lemnului de mină, consoli
date eu armături metalice eirculare 
TH-i, preiau foarte bine presiunea 
neuniformă ce se manifestă din va
tră și din peretele galeriei de la 
acoperiș spre culcuș.

Din tabelul de mai jos reiese pre
țul mediu pe metrul liniar de galerie 
recondiționată prin metodele clasice 
cunoscute t

Luînd, pentru comparație, numai 
5 cicluri de rearmare, metrul liniar 
de galerie costă 7 276,20 lei pe an.

In urma analizei, costul unui ml 
de galerie reprofilat după noua me
todă se ridică la 2 670,40 lei/ml, iar 
experiența a demonstrat efi durata 
de funcționare a galeriei astfel ar
mată a depășit 180 zile.

Chiar dacă vor fi necesare 2 ci* 
ciuri de reprofilare pe an costul unui 
ml de galerie reprofilat și armat cu 
nouă metodă de susținere va fi 
2670,40x3-5 340,80 lei/ml pe

J 
înființarea unei secții de mecanizare 

și automatizare la C.C.V.J.
In cadrul serviciului 

de cercetare și docu
mentare din cadrul Com
binatului carbonifer Va
lea Jiului s-a înființat
o secție de mecanizare cestei secții s-a preconi- 
șî automatizare, menită 
să efectueze cercetări 
științifice în vederea, 
creșterii gradului de 
mecanizare și ' creării 
condițiilor trecerii la

zat dotarea în viitor eu 
laboratoare și aparatajul 
necesar.

In cadrul secției s-a 
întocmit o primă lucra
re ou caracter documen-

tar intitulată; „Stadiul 
și tendințele automatiză
rii în mineritul mondial 
și al țării noastre. Po
sibilități de automatiza
re la unitățile aparțină* 
toare Combinatului car
bonifer Valea Jiului".

a acestui sis

Și în această situație, economia 
Uzată într-un an pe ml de galerie 
va 
lei 
că 
de

ff de 7 276,20 lei — 5 340,80 
=1 935.40 lei. Avînd în vedere 
din totalul lungimii de galerie 
600 m, într-un an se recondițio

nează în jurul a 300 ml, economia 
ce se va realiza va fi 
lei x 300=580 620 lei.

Deci actuala metodă 
a galeriilor în zonele 
mare rezolvă problema : 
de vedere tehnic cît șl economic.

de: 1935,40

de susținere 
1 de presiune 
atît din punct

Stație pentru controlul 
calității minereului

La exploatarea minieră Herja, re
giunea Maramureș, a intrat în func
țiune o stație special construită pen
tru controlul calității minereului.

înzestrată cu agregate de sfărîma- 
re, măcinare și de uscare a minereu
lui, noua stație — prima de acest fel 
sonstruită și dată pînă acum în in
dustria minieră — dispune și de un 
laborator care execută analize pentru 
determinarea Conținutului de metale 
în minereul 
tor analize 
minerilor 
măsuri la

să îmbunătățească astfel calitatea 
cestuia.

Construită pe baza unor proiecte 
elaborate de specialiștii sectorului de 
cercetări și proiectări miniere din 
Baia Mare, noua stație constitue un 
important sprijin dat minerilor pen
tru îmbunătățirea necontenită a ca
lității minereului și reducerea pe a* 
ceasta cale a cheltuielilor neproduc
tive cauzate uneori de extragerea și 
prelucrarea sterilului.

galeriei cu betoane

Cicluri de
Denumirea sistemului Prețul pe rearmare

cart ml (iei) pe an

1. Reprof. galeriei și rearm, cu 1
fier pocal 1 141,60 12

2. Armăt. trapezoidale de stejar în
desiș 1 331,20 10

3. Idem, plus juguri poligonale 1326,60 >7 8
4. Armături metalice TH-7 2301,20 6
6. Beton ite zidite circular 1103,70 4

Total i • ■ ■ * 7276,20 40

de rearmare pe au.
In medie rezultă pe variantă o lei/ml lntr-nn an. 40: 5=8 cicluri 

ctaftuială de 7276,20:5-1 465,24

Ing. FEJES LUDOVIC
Șeful sectorului II, E.M. Petrila

extras. Rezultatele aces- 
permit 
să ia 
timp

pentru reducerea 
conținutului de 
steril din minereu,

Instalații de extracție 
multicable In tomuri inalte

Coiful cotor cortafi cu N.T.S.

COINCIDENȚE NEDORITE
Minerul Șardi Eugen nu lucrează 

de o ai. două in subteran, 
întreruperi, are o vechime 
Petrila de prin 1946. S-a 
miner in urmă cu 6 o/u. 
Șardi Eugen obișnuiește să fie certat 
cu normele de tehnica securității 
muncii din subteran. Și să vedeți 
cum.

In iulie, in ziua de 11, lucra In a- 
batajul cu trepte răsturnate din stra
tul 4, la panoul A. A... omis să cop- 
turească frontul de lucru și un bloc 
de cărbune l-a lovit zdravăn la pi
ciorul drept. A lipsit citeva tile de 
la șut și a trebuit să bată drumul 
dispensarului.

Acum, minerul Șardi lipsește iar. 
de peste o lună, de la șut; ore o 
coastă fracturată. Ce s-o întîmplat ? 
A... omis iar să copturească frontul 
de cărbune și din nou s-a accidentat. 
Este vorba aici de a coincidență in-

Cu unele 
la mina 
calificat 

Și totuși.

teresaniă: s-a intimplat la același 
abataj cu trepte răsturnate din stra
tul 4 și la fel, la panoul A. După 
cile se vede coincidența provine din 
neglijența minerului Șardi.

Lm sectorul 11 al minei Petrila, 
, Șardi Eugen este cunoscut ca un om 
care Iși cunoaște mai puțin îndato
ririle. N-ar fi rău ca tovarășii din 
conducerea sectorului II să-i reamin
tească încă o dată minerului Șardi 
care ii sini îndatoririle pricind nor
mele de tehnica securității în minele 
de cărbuni și mai cu seamă să-i a- 
miniească cum trebuie controlat fron
tul de lucru. Poate că in felul acesta 
minerul Șardi va trage în sfîrșit con
cluzia că înainte de a începe lucrul 
In frontul abatajului are obligația de 
a se osteni neapărat citeva minute 
pentru « copturi ortul. Altfel, coinci
dențele neplăcute nu-l var lăsa la 
pace.

în Valea Jiului se prevede ca la puțurile centrale de la 
minele Lonea II, Aninoasa și altoie să fie montate insta
lații de extracție multicaWe complet automatizate. Aceste 
construcții sînt amplasate deasupra puțurilor ou mai multe 
etaje, denumite turnuri înalte.

Turnurile cu înălțimi de 28—117 m, de diferite forme 
geometrice, rotunde (circulare) sau poligonale, de obicei 
constau din două părți principale: capul, care formează 
partea superioară a turnului, unde este amplasată sala 
mașinilor de extracție, cu reductoarele și moletele res
pective, motoarele electrice de acționare, aparatura electrică 
și podul rulant, precum și turnul prOpriu*zis.

Numărul de cabluri variază între 2-4-6-8, după mole- 
tele de abatere, diametre, tonaje, adîncimi de extracție. 
Mașinile de extracție cu 8 cabluri prevăzute cu frînă cu 
discuri, cu sarcini utile de 18—50 tone, pot lucra pînă la 
adîncimi de 12ѲѲ in cu viteza vaselor în puț de 16 m/s.

De regulă, părțile cele mai grele și îu mișcare ale uti
lajului din sala mașinilor se amplasează în limitele sec
țiunii de bază ale turnului, iar părțile în consolă se fo
losesc pentru treceri, goluri de montare și așezarea a- 
gregatelor fixe ușoare.

In ultimul timp se construiesc mașini de extracție com
pacte cu gabarite reduse cu 30—40 ia suită față de ma
șinile vechi, cu frînă cu disc în loc de coroane de frînă, 
cu motoare fixate cu flanșe, cu motorul în consolă.

Turnurile de extracție se construiesc fie cu pereții por- 
tanți din beton 
fie din elemente
(deci cu etaje), 
gidității spațiale

<,ț&o

39.0

^20

<usao

Schema turnului și instalațiilor de la puțul înalt.
monolit prin metoda cofrajului glisant, 
prefabricate din beton armat, cu planșee 
distanțate Ia 12 m pentru realizarea ri- 
sub forma unor nervuri de rigidizate 

sau sub forma de carcasă metalică.
Existența în turnuri a spațiilor 

tarea în interior și a instalațiilor 
incit volumul total ai clădirilor din 
redus, ceea ce antrenează și scăderea investițiilor aferente.

turnurile de extracție moderne pentru cărbune au ieșiri 
ta consolă. Dacă instalație de extracție este cu schipuri.

libere, permite mon
de producție, astfel 

incintele miniere este

atunci punctele de încărcare sînt așezate pe planșeele 
turnului fie la partea inferioară, sau intr-o anexă. De 
regulă, uzinele de preparare se construiesc lingă turnu
rile de extracție, deoarece vasele de extracție se pot des
cărca pe ambele părți.

Sălile mașinilor se 
restre, iar scurgerea 
acoperișuri plate, eu 
exterior.

luminează în mod natural prin fe- 
apelor din precipitații se face prin 
scurgerea atît în interior cit și în
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Ritmicitatea și calitatea producției — 
obiective importante ale muncii politice

{•Urmare din pag. l-a)

tării s-au întărit cu .peste 400 noi 
membri și candidați de partid.

A contribuit, dc asemenea, la buna 
desfășurare a activității economice 
repartizarea comuniștilor la locurile 
hotărîtoare ale procesului de pro
ducție, exemplul mobilizator al aces
tora, munca politică de masă desfă
șurată de organizațiile de bază.

Atenție sporită 
ritmicității producției

Din darea de seamă prezentată 
de comitetul de partid cit și din dis
cuțiile purtate pe marginea ei, s-a 
putut vedea că la mina Lupeni, în 
timp ce colectivele unor sectoare 
obțin realizări importante, altele bat 
pasul pe loc sau rămîn in urmă, 
trăgînd astfel înapoi realizările în
tregii mine. Colectivele sectoarelor 
I A, I В, II și III, au obținut 
succese însemnate în sporirea vo
lumului producției de cărbune pe ba
za creșterii productivității muncii. 
Alte < Colective, între care cele din 
sectoarele IV' A, IV В și V sînt ră
mase în urmă, toate rămînînd datoa
re cu importanta cantitate de 23 064 
tone cărbune cocsificabil. Numai 
sectorul V are un minus față de 
plan la producția realizată de 10 65i 
tone cărbune.

Lucrările conferinței au arătat Că 
dacă din partea comitetului de 
partid, a conducerii minei ar fi exis
tat o preocupare perseverentă, con
cretă pentru rezolvarea problemelor 
legate de îndeplinirea ritmică a 
pianului de producție, minerii din 
aceste sectoare, mobilizați de comu
niști, ar fi putut să se prezinte în 
fața conferinței de partid cu reali
zări mai frumoase.

Comitetul de partid în prea mică 
măsură s-a ocupat de ritmicitatea 
producției, deși în majoritatea căzu 
rilor, exploatarea nu și-a realizat 
planul din prima decadă a lunii 
Tovarășul Opriș Dumitru, inginerul 
șef al exploatării, a arătat că colec
tivul sectorului IV В nu și-a făcu1 
planul din Cauză că nu a fost apro
vizionat în măsură suficientă cu 
vagonete goale.

Slaba desfășurare a transportului, 
aprovizionarea defectuoasă a brigă
zilor cu lemn și vagonete goale, a 
constituit principala cauză a rămîne- 
rii în urmă și a celorlalte sectoare 
Comitetul de partid nu a sesizat fap
tul că transportul constituie veriga 
principală de care depinde în mare 
măsură ritmicitatea producției la mi
na Lupeni. Dacă comitetul de partid 
ar fi organizat un studiu al posi 
bilităților de îmbunătățire - train 
portului, dacă — așa cum au arăta’ 
în cuvîntul lor tovarășii Neguț loan 
și Predoșan loan — ar fi desfășu 
rat o largă muncă politica dc masă 
pentru întărirea disciplinei în sec
torul de transport, dacă sutele de 
vagonete din mină sau care stau 
șuturi întregi încărcate cu piatră, cu 
diferite materiale ar fi redate ope
rativ producției, lipsa de vagonete 
goale putea fi înlăturată.

Participanții la discuții au dez
bătut temeinic și alte aspecte legate 
de neîndeplinirea ritmică a planului 
de producție. S-a arătat, bunăoară, 
că asistența tehnică în sectorul IV 
A nu se ridică la nivelul cerințelor, 
abatajele intră în presiune din cau
ză că nu se face la timp aprovizio
narea cu material lemnos. La a- 
ceste deficiențe se mai adaugă șl 
slaba preocupare pentru eșalonarea 
rambleierii abatajelor, iar de mai 
multe ori, rambliefea unui abataj 
depășește timpul prevăzut din cauză 
Că în schimburile 11 și III nu se 
dă cantitatea necesară de rambleu.

Sectoarele evidențiate ale minei 
Lupeni, îndeosebi sectoarele HI și 
VII au dobîndit o valoroasă ’expe
riență in organizarea producției, în 
folosirea cu rezultate bune a tehni
cii noi. De ce comitetul de partid, 
comitetul sindicatului nu au luat 
măsuri ca această experiență să tie 
Studiată și generalizată, spre a fi 
de folos și celorlalte sectoare ta 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor ?

In sectoarele minei Lupeni. 35.4 
la sută din brigăzi rămîn sub plan. 
Vorbind despre această serioasă de
ficiență, tov. Ghioancă Sabin, șeful 
unei brigăzi fruntașe, a arătat că ră- 
minerea în urmă a unui număr mare 
de brigăzi, neîndeplinirea ritmică a 

planului de producție de către aces
tea, se dalorește lipsei de organiza
re, neplasării cu efectiv complet a 
fronturilor de lucru, precum și lip 
sei de îndrumare din partea corpului 
tehnico-ingineresc. Este cunoscut r> 
lul deosebit de important pe care îl 
au maiștrii in organizarea procesului 
de producție. Dar în darea de sea
mă nu s-a vorbit despre felul în 
care ei au fost îndrumați de comi
tetul de partid, de organizațiile de 
bază, spre a ajuta brigăzile de care 
răspund să-și realizeze sarcinile de 
plan și angajamentele de întrecere.

Mai multă preocupare 
și față de calitate

Darea de seamă și disctițiile pur
tate au scos la iveală și lipsurile 
care s-aux manifestat ta privința ca
lității producției. In acest an, norma 
de cenușă admisă a fost depășită 
cu un punct, fapt ce a dus la rebu- 
tarea, pe exploatare, a unei cantități 
de peste 13900 tone de cărbune. Mai 
inulți comuniști, printre care tov. Pe
tre Constantin, miner șef de brigadă 
au arătat că atunci ctad există pre
ocupare pentru alegerea șistului, 
ctad se realizează un control per
manent din partea șefilor de brigadă 
și a maiștrilor mineri asupra св li 
tații producției, rezultatele nu întir- 
zie să se arate.

Vorbind despre necesitatea ex
tragerii unei producții cu un conți
nut redus de cenușă, tovarășul Szn 
der Wiliam, a arătat că acest lu
cru depinde de conștiința omului și 
poate fi realizat printr-o organizare 
judicioasă a lucrului în abataj și 
numai în condițiile cînd planul se 
îndeplinește ritmic, cînd se folosesc 
efectiv orele de lucru. Calitatea și 
ritmicitatea sînt surori de nedespăr
țit. Dacă comitetul de partid și or
ganizațiile de baza ar fi îndrumat 
cu mai multă răspundere conduce
rea tehnică a minei și conducerile 
sectoarelor pentru a crea condiții 
care să asigure extragerea unei pro
ducții de bună calitate, colectivul 
exploatării putea să raporteze conic 
rinței o economie suplimentară la 
prețul de cost de încă 1,5 milioane 
lei.

in fața comuniștilor minei, 
sarcini mai mari

Din lucrările conferinței s-au dea 
prins cu deosebită claritate sarcinile 
ce stau în fața comuniștilor de la 
mina Lupeni, a noului comitet de 
partid. Tovarășul Nicorici Nicolas-, 
șeful exploatării, Nelega loan, lși 
făhuț loan. Stoicoiu Vaier și alții, 
au arătat că colectivul minei Lu
peni dispune de toate forțele nece 
sare pentru a ridica pe o treaptă

La repararea șoselelor
Muncitorii districtului de drumuri 

Lîvezeni depun multe strădanii pen
tru asigurarea unei biiae între’inei 
a șoselelor din Valea Jiului. In acest 
scop, execută ziduri de sprijin, para 
pete, șanțuri, pietruiri și alte ase
menea lucrări care crează condiți 
mai bune pentru circulația autovehi 
culelor.

Brigada de întreținere condusă dc 
maistrul Kelemen Frșncisc, are o 
rodnică activitate. De la Uricani și 
pînă Ia Bărbăteni, anul acesta zida
rii în piatră Vereș loan, Kiraly Fran 
cisc, Pal loan îrhpreună cu echipele 
ce le conduc au executat cca 3 000 
m c zidărie de sprijin, 700 m 1 para-

Aprovizionarea cu lapte a oame
nilor muncii din Petriila se face in 
bună parte prin intermediul unui 
centru special amenajat în acest 
scop. Toate bune pînă aici. Să ve
dem insă ce se întîmplă cu acest 
produs pînă cînd el ajunge la con
sumator. Delegatul I.C.I.L. are da
toria să preia laptele și smtatîna 
de la furnizor în bidoane sigilate. 
De asemenea, el are datoria să-1 
predea gestionarilor de la centrele 
de desfacere tot Ia fel. De un timp 
însă, laptele și smintii» care so
sesc la centrul de desfacere din 

tnai înaltă activitatea economică ■ 
exploatării. Ei au arătat că in ve
derea realizării în anul viitor a unei 
productivități cu 50 kg de cărbune 
mai mare decît în acest an, este 
necesar să se acorde o atenție deo
sebită ridicării la plan a tuturor bri
găzilor și sectoarelor, iar sindica
tul, sub conducerea comitetului de 
partid, să organizeze mai temeinic 
întrecerea socialistă pentru randa 
mente înalte, pentru ritmicitatea pro
ducției. In discuțiile purtate pe mar
ginea dării de seama s-a subliniat 
necesitatea extinderii metodelor a- 
vansate, folosirii depline a capacită
ții utilajelor, plasării judicioase a 
fiecărei brigăzi cu efectivul necesar, 
întăririi disciplinei în producție.

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tovarășul Popa Dumitru, 
prim-secretar al Comitetului regional 
de partid Hunedoara. In numele Co
mitetului regional de partid, al Bi
roului său, vorbitorul a felicitat căl
duros pe comuniștii minei și prin ei 
pe toți salariații exploatării pentru 
succesele obținute pe calea înfăptui
rii sarcinilor trasate de partid. După 
ce a apreciat modul de desfășurare 
a lucrărilor conferinței, activitatea 
econbmică depusă de colectivul mi
nei, sub conducerea comitetului de 
partid, tovarășul Popa Dumitru, a 
subliniat cele mai importante sarcini 
asupra cărora noul comitet de 
partid, conducerea minei trebuie 
să-și îndrepte atenția. Acestea sînt: 
grija față de otn, față de securita
tea sa la locul său de muncă, asi
gurarea condițiilor optime de lucru, 
întărirea disciplinei în muncă, ridi
carea permanenta a nivelului de 
conștiință al salariațilot.

Tovarășul Popa Dumiuu. s-a oprit 
șl asupra altor sarcini important» 
ce stau in fața minerilor din Lupeni 
in mod deosebit, vorbitorul a sub
liniat importanța pe care o are pen
tru succesele de viitor ritmicitatea 
și calitatea producției, sprijinirea 
fiecărui sector și a fiecărei brigăzi 
in parte să-și îndeplinească planul. 
Organizațiile de bază, sub condu
cerea comitetului de partid, trebuie 
să-și îmbunătățească continuu stilul 
și metodele de muncă, să acorde a- 
tenția cuvenită muncii de educare 
partinică a membrilor și candidațl- 
lor de partid, să folosească din plin 
dreptul de control spre а asigura 
luarea de către conducerile sectoa ■ 
retor, a tuturor măsurilor pentru 
realizarea cu succes a planului de 
producție pe acest an și pe anul 
viitor.

Conferința a ales noul comitet de 
partid al minei Lupeni. In prima 
sa plenară, noul comitet • 'des ca 
secretar pe tovarășul Kravecz Ladis- 
Iau.

pete și alte asemenea lucrări. Tot 
odată, șoferii Cimpoieru Doru, Cocota 
Aurel, Stercu llie, muncitorii Duțan 
Constantin, Șerban Gheorghe, Pon- 
țoc Radu. Șerban Nicolae au trans
portat pentru așternerea pe șosele mii 
de metri cubi pietriș și piatră con- 
casată.

In prezent, cele mâi însemnate lu
crări pe care le execută colectivul 
condus de maistrul Kelemen Franclsc 
sînt digurile de sprijin de pe defi
leul Jiului, un dig de 360 m 1 la 
Valea de Brazi și un altul asemă
nător la „Priboi" din Uricani. pen
tru protejarea malurilor Jiiilui.

№TĂ: Metamorfoză nedorită
Petrii a este de calitate îndoielnică. 
Aceasta din cauză că bidoanele cu 
lapte și smîntînă vin în majorita
tea cazurilor nesigiiate. Dacă ges
tionarii încearcă să obiecteze au
tenticitatea sigiliilor, delegatul 
I.O.I.L. provoacă adevărate scan
daluri. Așa s-a petrecut în ziua de 
24 noiembrie 1964 la centrul de 
lapte al orașului PetrHa cînd, la 
desfacerea bidoanelor, conținutul 
lor metamorfozat într-un lichid al
băstrui a fost refuzat de zeci de 
consumatori. Este necesar ca pe

e 
o ♦

La volan, în 
sprijinul sondori
lor. Conducătorul 
auto HotSrâ Cons
tantin, de la sec
torul de explorări 
miniere Uricani, 
asiguri cu succes 
alimentarea son
delor din împre
jurimile Uricani- 
lor.

O o 
o

Plan înclinat 
pentru materiale

Avînd în Vedere că puțul principal 
Lonea II este foarte solicitat și că 
într-un viitor apropiat pe aici se va 
scoate la ziuă sterilul rezultat din i 
lucrările de investiții și pregătiri — '• 
pe acest puț Se. extrage în prezent 
producția de la două sectoare, se in
troduce materialul lemnos și se efec
tuează transport de personal — pen
tru descongestionarea transportului 
la pUțul Lonea Ii s-a trecut la săpa
rea unui plan înclinat care leagă su
prafața de orizontul 615. De mențio
nat că în coliviile puțului se poate 
introduce lemn și scîndură cu lungi
mea maximă de 3,5 metri. In acest 
fel profilul abatajelor și podirea sînt 
limitate la aceste dimensiuni.

In prezent, lucrările de amenajare 
a planului înclinat se apropie de 
sfîr.șit urmînd să fie dat în funcțiune 
în următoarele sile. Prin planul în
clinat nou construit se va putea in
troduce în subteran — ,pe lîngă uti
laje, țevi de aer comprimai și apă — 
lemne și scînduri lungi de 4 și chiar 
5 metri — în cazul că este necesar. 
In acest fel ia mai mult de zece a- 
bataje cameră din cadrul sectoarelor 
II și III se va putea mări profilul 
abatajelor.

Lucrările edilitare 
trebuie urgentate !

(Urmare <Un pag. l-a)

singur la lucrările pe care le are de 
executat, cu trei reflectoare puterni
ce situate la ferestrele blocurilor s-ar 
putea ilumina suprafața respectivă și 
buldozerul ar . putea lucra la împin
gerea pămintufui în două schimburi, 
începînd de la ora 6 dimineața. Ast
fel, a doua zi excavatoarele și auto
camioanele nu vor mai aștepta după 
buldozer.

Acestea sînt cîteva soluții prin 
oare s-ar putea accelera ritmul lu
crărilor și s-ar putea învinge capri
ciile și scurtimea timpului. Con
ducerea șantierului (șef de șantier 
tov. Sasu Nicolae), cu sprijinul și 
inițiativa care a caraoterizat-o întot
deauna, va găsi, sîntem siguri, so
luții menite să impulsioneze ritmul 
lucrărilor edilitare care la ora ac
tuală sînt un motiv îndreptății de 
îngrijorare și să realizeze aceste lu
crări în termenul stabilit, astfel ca 
cele 220 de apartamente să poată fi 
date în folosință.

iîngă măsurile care se vor lua 
împotriva acelora care se fac vi- 
novați de asemenea fapte să se e- 
Iimine sigiliile de sîrmă și să se 
întocmască cu sigilii de plumb. 
Vor trebui, de asemenea, puse la 
dispoziția unității de deservire a- 
parate de verificare a calității lap
telui la preluarea lui de către ges
tionari. Astfel, laptele va ajunge 
Ia consumatori fără metamorfoze 
rl «dorite.

ROZSA RUDOLF 
corespondent
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timent de:
рвйваЬе ii alte atteserll 
pestri рошві de iarnă 

jucării pentru copii 
plăci de patefon 
ARTICOLE DE PARFUMERIE 

articole de menaj
Aprovizionați-vă din timp 

cu aceste articole, evitînd 
aglomerațiile din ultimele 
zile.

PRODRAM DE RADIO
10 decembrie

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul presei, 8,Î0 Me
lodii populare, 10,15 Povestiri de vi- 
nătoare de Mihail Sadoveanu, 10,30 
Melodii populare din Banat, 11,38 
Piese romînești pentru fanfară, 12,30 
Emisiune culturalii, 12,45 Melodii 
populare interpretate de Ion Luican, 
14,10 Soliști de muzică ușoară care 
ne-au vizitat țara, 14,30 Prietena 
noastră cartea, 15,34 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor, 16,45 Pagini 
celebre din muzica de operă, 17,35 
Antologie poetică : Marcos Ana, 18,15 
Universitatea tehnică radio, 18,30 
Seară pentru tineret, 20,40 Muzică 
de dans, 21,15 Părinți și copii,. 21,30. 
Muzică din operete. PROGRAMUL 
II. 9,03 Muzică din operete, 9,30 
Vreau să știu (reluarea emisiunii 
din 7 decembrie), 10,00 Melodii popu
lare, 11,30 Muzică ușoară romînees- 
că, 12,30 Scene și potpuriuri din o- 
perete, 13,08 Melodii populare, 13,30 
Emisiune literară, 13,40 Fragmente 
orchestrale din opere, 15,05 Dansuri 
de estradă, 15,30 Muzică din opereta 
„Clopotele dta*CorneviMe“ de . Robert 
Planquette, 16,00 Muzică populară 
interpretată de amatori, 18,Ѳ0 Inter
pret de muzică ușoară, 18,35 Soliști 
ai Operei de stat din Timișoara, 19,05 
Gtatece de nuntă și jocuri populare, 
19,30 Muzică de estradă. 19.50 
Transmisiunea concertului orchestrai 
simfonice a Radioteleviziunii, 22,30 
Album de operetă.

Cinematografe
10 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Banda de lași; Republica : Teama ; 
LÎVEZENI ; Omul cu obiectivul r 
ISCR0NI ‘ Douăsprezece scaune; 
AN1NOASA : Podul rupt; VULCAN • 
Trei plus două.; LUPENI — Munci 
toresc: Viață particulară
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întâlniri 
ale tovarășului 

€. Mănescu 
la IVew York

NEW YORK 8. Corespondentul A- 
gerpres, I. Gălățeanu, transmite:

Ministrul afacerilor externe al R.P. 
Romîne, Corneliu Mănescu a avut 
luni o întîlnire cu ministrul aface
rilor externe al Greciei. Stavros 
Costopulos. Au fost discutate pro
bleme de interes comun pentru cele 
două țări.

In aceeași zi. Corneliu Mănes
cu a avut o. întrevedere cu 
ministrul afacerilor externe al 
Canadei, Paul Martin. La discuțiile 
care au avut Ioc cu acest prilej a 
participat reprezentantul permanent 
al Canadei la O.N.U., Paul Trem
blay, precum și Mihail Hașeganu, re
prezentantul permanent al R.P. Ro
mîne la O.N.U., și Vasile , Pungan, 
director în M.A.E.. membru al dele
gației Romîne la O.N.U.

In cursul serii, ministrul 
rilor externe al R.P. Romîne 
parte la 
trul de 
Cunha.

un dineu oferit de 
externe al Braziliei,

aface- 
a luat 
minis- 

De

demisia lui ni
8. Corespondentul 

Paler, transmite :
Ager

a des- 
trata-

ROMA 
preș, O.

Demisia lui Antonio Segni 
chis oficial faza complexă a
tivelor dintre partide în vederea de
semnării candidaților pentru alegerea 
noului președinte 
ședința comună a 
ale parlamentului 
16 decembrie la 
se știe, nici un

al Republicii în 
celor două camere 
convocată pentru 

Roma. După cum 
partid nu deține- 

singur majoritatea de două 
cerută la primele trei 
sau majoritatea absolută 
tă de la al treilea scrutin mai de
parte. In următoarele zile sînt pre
văzute o serie de întruniri ale con
ducerilor partidelor și ale grupurilor 
parlamentare care vor discuta pro
blema succesiunii lui Segni.

O întîlnire între exponenții celor 
patru partide din Coaliția guverna
mentală de centru stingă (Partidul 
democrat creștin, Partidul socialist. 
Partidul social-democrat, Partidul re
publican) va 
sei italiene, 
derile dintre

treimi 
scrutine 
suficien-

avea loc, potrivit pre- 
imediat după întreve- 
reprezentanții Partidu-

na- 
Con- 

de 
,.a- 

libertăților

Platforma de lupta 
a minerilor din Bolivia

LA PAZ 8 (Agerpres).
In capitala Boliviei, la Paz, au 

luat sfîrșit lucrările Conferinței 
ționale a minerilor bolivieni, 
ferința a adoptat o platformă 
luptă care include. între altele, 
pararea intransigentă a 
cetățenești și democratice, precum și 
a drepturilor sindicale". In platfor
mă este subliniata hotărârea mine
rilor de a-și apăra drepturile și cu
ceririle obținute sub regimul lui Paz 
Estenssoro.. Conferința națională a 
minerilor s-a pronunțat, de aseme
nea, pentru organizarea unor alegeri 
libere și democratice în Bolivia, cît 
mai repede cu putință.

-— Potrivit unui co
al autorităților suda- 

în urma ciocnirilor care au 
loc în cursul zilelor de dumi- 
și luni în capitala Sudanului, 
forțele de poliție și participau- 
demonstrațiile împotriva noului

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
KHARTUM.

municat oficial
neze, 
avut 
nică 
între 
ții la
regim instituit în Sudan, 24 de per
soane au fost omorîte, iar alte 400 
rănite.

BUENOS AIRES. - In 
a fost aprobată apariția 
ziarului „Nuestra Palabra" 
nul central al Partidului 
din Argentina. Din 1959 și pînă, în 
prezent ziarul a - apărut ilegal. >

Argentina 
legală a 
— orga- 
Comunist.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tei. interuban 322, automat 269.

Memorandumul prezentat 
Adunării Generale a O..N.U.

G romi к ode A. A
(Agerpres).

la 7 decembrie la 
celei de-a 19-a se-

Adunării
a prezentat spre 

memorandumul 
cu privire la 
destinderii con-

NEW YORK 8 
Luînd cuvîntul 

ședința plenară a 
siuni a Adunării Generale a O.N.U..
A. A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., 
examinare 
guvernului sovietic 
măsurile în vederea
tinue a încordării internaționale și 
limitării cursei înarmărilor.

Călăuzindu-se în politica sa ex
terna după principiile coexistenței 
pașnice, se spune în memorandum, 
guvernul sovietic propune să se a- 
jungă la o înțelegere asupra tradu
cerii în viață, în timpul cel mai 
scurt, a unui șir de măsuri, a căror 
înfăptuire ar permite statelor să facă 
noi pași în lupta pentru o pace 
trainică și indestructibilă. Memoran
dumul propune să se reducă cu 10—

lui socialist și Partidului republican. 
Potrivit afirmațiilor presei italiene, 
un acord între cele patru partide din 
actuală coaliție guvernamentală pri
vind succesiunea la Quirinale pare 
încă dificil de realizat.

L’Express s
Chombe

PARIS 8 (Agerpres).,
Sub titlul „Călătoria inutilă a 

d-lui Chombe", săptămînalui „L’Ex
press" publică un articol în legă
tura cu recenta vizită a premierului 
congelez la Paris.

„Puțini șefi de guverne au fost 
primiți cu mai multă răceală la 
Paris, dccît Moise Chombe", se spu 
ne în articol. „Omologul său, Geor
ges Pompidou, nu și-a putut găsi 
oră liberă în decurs de trei zile, 
pentru a-1 primi. Maurice Couve de 
Murville, ministrul afacerilor exter
ne, a refuzat și el să-și piardă cîteva 
minute din timpul său. Chombe și-a 
petrecut primele sale 36 de ore la 
Paris fără să aibă nici o întreve
dere politică".

Referindu-se la operațiunile mer
cenarilor în Congo, articolul spune: 
„Succesele mercenarilor se explică 
cu ușurință. împotriva unor soldați 
înarmați’ ca în Evul Mediu ei folo
sesc cunoștințele războiului modern. 
Este o luptă inegală întjt două se
cole. In locul armatelor lui Francisc 
I ar fi fost suficient un comando de 
parașutiști pentru a cîștiga bătălia 
de la Marignan. Cam același lucru 
l-au făcut și mercenarii la Stanley
ville. Cu ajutorul trupelor belgiene 
transportate pe avioane americane, 
ei au reocupat o parte a estului 
Congoului.

Dar nu este nimic mai efemer de
cît aceste victorii ale mercenarilor. 
Pe măsură ce avansează, trupele lui 
Chombe văd reapărînd în spatele 
lor autoritățile lumumbiste care le-au

din 
din

CARACI. Greva muncitorilor 
industria de prelucrare a iutei 
Pakistanul de est a luat sfîrșit după 
53 zile. Patronii au căzut de acord 
să satisfacă cererile muncitorilor în 
legătură cu sporirea salariilor.

BUENOS AIRES. — Luni seara, 
la Ramos Mejia, suburbie a orașu
lui Buenos Aires, s-au produs in
cidente între manifestanți și poliție 
în cursul unui miting organizat de 
Confederația Generală a Muncii din 
Argentina. Poliția a încercat să-i 
împrăștie pe demonstranți, folosind 
grenade cu gaze lacrimogene și fur
tunuri cu apă. Peste 20 de persoane 
au fost -rănite, iar 20 au fost ares
tate. . 

15 la sută bugetele militare ale sta
telor. să se lichideze bazele militare 
de pe teritorii străine, să se încheie 
un acord cu privire la retragerea 
tuturor trupelor străine în limitele 
f on t icrelor lor n a ț ion a le.

In memorandum se declară: „ți- 
nînd seama de uriașa forță distruc
tivă a arpiei nucleare și de urmările 
periculoase ale diseminării ei. inclu
siv pe linia forțelor nucleare multila
terale ale N.A.T.O., guvernul sovietic 
propune să se încheie un acord in
ternațional cu privire la nedisemina- 
rea armei nucleare și să se convoace 
o conferință internațională pentru 
semnarea unei convenții cu privire 
la interzicerea folosirii armei nuclea
re și termonucleare".

Memorandumul cuprinde de ase
menea, propuneri de a se ajunge la 
o înțelegere cu privire la distruge
rea aviației de bombardament, la in
terzicerea experiențelor subterane cu 
arma nucleară, la încheierea unui 
pact de neagresiune între statele 
participante la N.A.T.O. și la Trata
tul de la Varșovia cu privire la a- 
doptarea de măsuri în vederea pre- 
întîmpînării unui atac prin surprin
dere și la reducerea efectivului to
tal al trupelor statelor.

merce- 
instala 
pe tot 
cuvinte 
recuce-

Călătoria inutilă a d-lui 
la

scăpat Ar trebui înmulțit cu o mie
sau chiar zece mii numărul 
narilor albi, pentru a putea 
o autoritate guvernamentală 
cuprinsul’ Congoului. Cu afte 
ar fi nevoie de un război de 
rlre pentru a recoloniza Congoul. Tn 
afară de această neverosimilă even
tualitate, tiu există salvare pentru 
Chombe. Și această speranță el a 
venit s-o caute la președintele de 
Gaulle. Nu a găsit-o".

Scrisoarea adresată lui D. Rusk
ai Congresului S.U.A.

zerve față de actualele planuri 
de creare a F.N.M. și a propus lui 
Rusk să discute cu ei această pro
blemă la începutul lunii viitoare. 
Semnatarii scrisorii au subliniat că 
o asemenea măsură ar fi binevenită, 
.ntrucît opinia publică americană se 
pronunță cu tot mai multă hotărire 
împotriva oricărei răspîndiri a ar
melor nucleare.

de un grup de membri
WASHINGTON 8 (Agerpres).
Un grup de 42 membri ai Congre

sului S.U.A. au adresat o scrisoare 
secretarului de stat, Dean Rusk, în 
care cer ainînarea pentru luna viitoa 
re a oricărei acțiuni noi ale Statelor 
Unite în problema creării forțelor 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O. 
Grupul, alcătuit din 24 democrați 
și 18 republicani, și-a exprimat re- -

Afacerea de la Philadelphia"
După lunga anchetă, pe care 

F.B.l.-ul a deschis-o la cererea pre
ședintelui Johnson și care s-a des
fășurat în cel mai mare secret, la 
sfîrșitul săptămînii trecute s-a anun
țat arestarea a 21 de persoane im
plicate în asasinarea celor trei stu- 
denți din Mississippi — luptători 
pentru egalitatea persoanelor de cu
loare. Au fost necesare 44 de zile 
pentru ca să se găsească cadavrele 
celor trei militanți pentru drepturile 
civile și peste cinci luni pentru a 
restarea celor vinovați de asasinat.

Cazul își are începuturile în pri
măvara anului 1964. Grupuri de mi
litanți pentru egalitatea populației 
de culoare desfășurau acțiuni în ve
derea înscrierii negrilor — care re
prezintă 42 la sută din populația sta
tului Mississippi — pe listele elec
torale. Ku-Klux-Klan-ul considerînd 
că ,(i s-a declarat război" a început 
și el să acționeze, folosind ca me
todă asasinatul. Printre cei 200 de 
luptători pentru drepturile civile care, 
la începutul lunii iunie desfășurau 
lupta în Mississippi, se aflau și Mi
chael Schwerner, Andrew Goodman 
și James Chaney. La 21 iunie ei pă-

Lucrările celui de-al VlII-lea Congres 
al U.G.I.

BELGRAD 8 (Agerpres).
Marți au continuat lucrările celui 

de-al VlII-lea Congres al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

In cadrul ședinței de dimineață, 
primul a luat cuvîntul Zvonko Brkici. 
care a prezentat raportul Comisiei 
de validare. In continuare, Aleksan
dar Rankovici, secretar al C.C. al 
U.C.I., a prezentat raportul: „Pro
blemele : ai'iuale ale muncii de viitor 
și rolul Uniunii 
Iugoslavia".

In ședința de

Comuniștilor din

după-amiază, Veliko

New York Times

»гtalii m Шіі ia deoiita halatul ' 
Ійкницивая № linii va paiikiiia la f.ll

NEW YORK 8 (Agerpres).
„Generalul de Gaulle a declarat 

Statelor Unite că va denunța tra
tatul de colaborare franco-vest-ger- 
man dacă Bonnul va participa la 
forța nucleară multilaterală propusă 
de Washington" transmite din Paris 
Drew Middleton, ziarului „New York 
Times".

„Generalul, arată Middleton, a in
format, de asemenea, administrația. 
Johnson că Franța, se va opune unei 
forțe modificate incluzînd avioane și 
rachete. Această modificare a fost 
propusă de premierul britanic Wil
son

Aceste vederi au fost aduse la
cunoștința 
briei înalte 
întîlnirii de 
președintele 
Charles Bohlen, care se găsește în 
prezent la Washington.

Considerăm că acesta este momen 
tul, a spus o sursă franceză, de a

Statelor Unite, potrivit 
surse aliate, în cursul 
săptămîna trecută între 
francez și ambasadorul

răsese orașul Meridian într-o ma
șină pentru a ancheta circumstanțele 
în care se produsese incendiul de la 
biserica populației de culoare din 
Longdale. La întoarcerea din Long
dale adjunctul șerifului din Philadel
phia îi oprește pentru „exces de vi
teză". Șase ore mai tîrziu sînt eli
berați. Despre soarta lor nu se mai 

NOTA EXTERNĂ

știe apoi nimic. Abia la 4 august 
cîțiva agenți ai F.B.I.-ului se prezin
tă cu un buldozer la poarta fermei 
lui Qlen Burrage, la 5 km de Phila
delphia. Ei știu cu exactitate unde 
să sape. Cele trei cadavre sînt gă
site. străpunse de gloanțe, lîngă un 
baraj de pămînt. Acțiunea F.BJ 
ului a avut loc, după cum mențio
nează agențiile în urma unei lungi 
perioade de cercetări, în care peste 
1 000 de persoane, inclusiv 480 de 
membri, ai Ku-Klux-Klan-ului au fost 
interogați.

In „afacerea de la Philadelphia" 
sînt implicați afît șeriful orașului, 

V-lahovic-i, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I., a prezen
tat raportul: „Procesele ideologice 
în stadiul actual al dezvoltării noas
tre și sarcinile pe mai departe ale 
Uniunii Comuniștilor din 
via“.

Congresul a fost salutat 
șefii delegațiilor partidelor 
te din U.R.S.S., Austria, Belgia și 
Bulgaria, de către șeful delegației 
Frontului de Eliberare națională din 
Algeria și șeful delegației Partidului 
Socialist Italian.

Lucrările congresului ceotiaMă.

Iugosla-

de către 
comttnis-

fi absolut sinceri cu prietenii noștri 
din S.U.A. Forța nucleară multilate
rală este mai mult decît o armă, este 
o problemă care implică viitoarea 
structură a Europei". „Contrar știri
lor care circulă la Paris și Londra, 
spune Middleton in continuare, de 
Gaulle nu i-a spus lui Bohlen că 
este gata să părăsească alianța a- 
tlantică dacă va fi creată forța nu
cleară multilaterală de către S.U.A. 
și aliații săi europeni. Poziția fran
ceză este că crearea acestei forțe 
va crea o situație complet nouă în 
domeniile privind realizarea unității 
politice și militare europene și că în 
această situație Franța trebuie să re
vizuiască avantajele și dezavantajele 
actualului- tratat al Atlanticului de 
nord, care urmează să fie reexami
nat în 1969“.

„Acțiunea care exprimă însă în 
modul cel mai fățiș opoziția genera
lului de Gaulle față de F.N.M., sub
liniază 
privind 
Bonnul 
ze — 
aeriene 
cu Bonnul este important pentru de 
Gaulle numai 
lește Franța și 
tală ca bază 
cari a Europei 
vest-germanii își 
de cea a Statelor Unite, a spus o 
altă sursă franceză, nu mai există 
posibilitatea ca Franța și Germania 
federală să conlucreze la realizarea 
„unității europene".

este declarația 
acordului cu 

forțelor fratjce- 
și 27 escadrile

Middleton, 
denunțarea 

și retragerea 
două divizii
— afectate N.A.T.O. Tratatul

atîta timp cît stabi- 
Germania occiden- 
unei viitoare unifi- 
occidentale. Dacă 
vor lega apărarea

a

îm- 
îm- 
trei

Rainey, și adjunctul său care 
preună cu alte oficialități i-au 
piedicat în mod deliberat pe cei 
sțudenți să-și exercite drepturile 
constituționale, cît și alte persoane 
învinuite de a nu fi denunțat crima 
și de complicitate.

Inculpații, eliberați pe cauțiune se 
prezintă acum în fața instanțelor 
judecătorești. In declarațiile unor 
persoane apropiate victimelor răsu
nă îngrijorarea în legătură cu mo
dul în care autoritățile juridice, do
minate de rasiștii din sud, vor des
fășura procesul. „Cum să mă aștept 
la condamnări, a declarat soția 
Michel Schwerner, cînd juriul 
fi format din rude și prieteni ai 
culpaților și cînd nici un negru 
va putea face parte din acesta". 
Mississippi, scrie săptămînalul fran
cez „L’Express' nu este suficientă 
demascarea vinovaților. Trebuie stfîn- 
se probe incontestabile pentru a se 
evita ca asasinii, judecați de un 
juriu compus în întregime din albi, 
șă nu, părăsească tribunalul Cu -mîi- 
nile libere".

lui 
va 
in- 
nu 
,;In

E. MIREA
Comentator Agerpres 
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