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Mina Aninoasa
In întrecerea ce se desfășoară în

tre minerii din Valea Jiului, cei de 
la Aninoasa, prin frumoasele reali
zări ce le-au obținut, au ocupat în 
acest an, lună de lună, un loc de 
frunte. Și iată că munca lor avîn- 
tată a fost încununată de un deosebit 
succes: sarcinile de plan anuale au 
fost îndeplinite ieri, în cursul schim
bului de dimineață. O izbîndă pen
tru care merită laude întregul co
lectiv — mineri, ingineri, maiștri, me
seriași. O contribuție de seamă la în
deplinirea planului anual cu 8 zile 
mai devreme au adus-o brigăzile 
conduse de minerii David Ioan, 
Schneider Francisc, Cristea Aurel, 
Asmarandei Augustin, Palko loan, 
lane Victor, Moisiu Remus, Dediu 
Vasile, Gaboș Alexandru și alții.

In urma aplicării unor inițiative 
valoroase ca extragerea a două cîm- 
puri pe aripă șî schimb în abata
jele cameră și două fîșii pe zi, la 
abatajele frontale, prin sprijinul a- 
cordat brigăzilor s-a reușit ca ran
damentul în abataje să crească cu

172 kg pe post ceea ce a dus la de
pășirea randamentului planificat pe 
exploatare cu 51 kg cărbune pe post.

In telegrama adresată Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani colec
tivul minei s-a angajat ca în anul 
1965 să obțină noi sucese în înde
plinirea planului la toți indicii.

Mina Lonea
Minerii de la bonea au fost prin

tre primii din bazin care și-au rea
lizat angajamentele anuale. Angaja
mentul de a extrage peste plan 6 000 
tone de cărbune a fost îndeplinit în
că în luna octombrie. Harnicul colec
tiv de aici a repurtat o nouă victorie 
în muncă : sarcinile de producție pe 
acest an au fost îndeplinite cu 9 zile 
înainte de sfîrșitul anului. De la în
ceputul anului, colectivul minei Lo
nea a extras peste prevederi 22 400 
tone de cărbune, a depășit randa

mentul planificat cu 12 kg pe post, 
iar economiile realizate se ridică la 
1 300 000 lei.

Pentru această izbîndă merită fe
licitări întregul colectiv. O contri
buție de seamă au adus-o brigăzile 
ce au în, frunte pe minerii Baciu 
Ioan, Policiuc Dionisie, Fatol Vasile, 
Farkaș Ioan, Compodi loan, Bîrluț 
Clement, Danciu Moise, Maxim Gri- 
gore, maiștrii mineri Cismaș Ludo
vic, Tif Eugen, Benko Iosif, inginerii 
Miclăușoiu Ioan și Rebeleanu Vaier.

Colectivul de conducere, (șeful ex
ploatării ing. Feier Gheorghe, inginer 
șef Ciriperu Vasile) a dat dovadă de 
iscusință în organizarea muncii din 
subteran, în buna aprovizionare a 
brigăzilor cu materiale, folosirea din 
plin a tehnicii avansate, în buna des
fășurare a transportului. Munca a- 
vîntată și tehnica nouă, iată ce au 
asigurat succesul minerilor de la Lo
nea.

Funicularul e deocamdată numai pe planșetă dar în curînd se va 
avînta peste dealurile Dîljei. Autorul proiectului — tehnicianul lercan Lu
dovic — de la U.P.D., se consultă cu șeful atelierului; ing. Hogman Iosif 
asupra unor amănunte de proiectare.

DEZBATEREA CIFRELOR DE PLAN PE 1965 

HOTĂRÎREA UNANIMĂ : 
Sarcinile sporite 

vor fi realizate integral

Fabrica de pîine i Muncitorul M. 
Constantin lucrează la instalația de 
eernere mecanică a făinii.

PRIME DE
Ieri, la exploatarea minieră 

Petrila a început plata prime
lor de vechime. Ca o 
a celor peste 20 de 
muncă în subteran, 
Drăghici Iosif de la 
III a primit o primă 
lei. Numeroși alți mineri, prin
tre care Băcilă Aurel, Barna 
Gheorghe au beneficiat fieca
re de prime care se ridică la

Іиіаі 
artistit-llteiar
Artiștii amatori 

de ia clubul mun
citoresc din Ani
noasa pregătesc un 
montaj artistic-lite- 

formațiile 
dans și 

continuat 
Montajul

rar. Ieri, 
de teatru, 
cor au 
repetițiile, 
artistic-literar va fi 
prezentat în fața 
minerilor din Ani

noasa în cinstea zilei de 30 De
cembrie.

răsplată 
ani de 
minerul 
sectorul 

de 3 400

VECHIME
3 000 lei. Tradiționala plată 
a primelor de vechime conti
nuă azi ia Lupeni și mîine la 
Vulcan. Suma totală de 
22 000 000 lei, care se plă
tește minerilor din Valea Jiu
lui în acest an, sub 
primelor de vechime, este 
expresie a prețuirii de care 
bucură munca minerilor 
statul nostru socialist.

forma 
o 

se 
în

Ieri, membrii cercului pictorilor ama
tori din Lupeni au audiat o conferință in
titulată „Din istoria picturii moderne — 
Henri de Toulouse Lautree". Conferința a 
fost prezentată de Caceu Dan și face 
parte dintr-un ciclu organizat de condu
cerea cercului de pictură, pentru îmbogă
țirea cunoștințelor pictorilor amatori.

Azi, la orele 14, tovarășul Coman Se
ver va prezenta în sala de lectura < 1 pre- 
parației din Lupeni conferința .^Muncito
rul fruntaș — figură reprezentativă a zi
lelor noastre".

Mîine, 
tivități
Lupeni profesoara

la orele 18, in sala de 
a clubului sindicatelor

Popescu Felicia

fes- 
din 

pre-

Medalion cultural
Aai, la orele 18, în sala de lectură a clubului ■ din 

Petrila are loc un medalion cultural- In cadrul.me
dalionului, colectivul bibliotecii clubului prezintă frag
mente din noua viață a muncitorilor zilelor noastre, 
oglindite în literatura contemporană.

zintă conferința 
„Frumoasă și bo
gată ești țara 
mea — călătorie 
imaginară în fa
ța hărții patriei 
noastre".

De trei ori în acea zi, sala de 
ședințe de la preparația Petrila a 
găzduit muncitorii și cadrele tehnice 
din secția preparare. Fiecare schimb 
din secția cea mai importantă a u- 
zinei, secția în care ia naștere prin 
preparare o gamă bogată de sorti
mente de cărbune, s-a întrunit spre 
a lua în discuție cifrele de plan pe 
noul an — 1965 și a stabilit măsu
rile cele mai eficiente pentru înfăp
tuirea acestora.

In fața colectivului a fost expus 
referatul conducerii secției care a fă
cut bilanțul realizărilor obținute de 
muncitorii preparatori, a subliniat 
experiența acumulată de ei în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. 
A fost prezentat spre dezbatere „și 
planul de măsuri tehnico-organizato- 
rice care, în urma propunerilor fă
cute de muncitorii și tehnicienii sec
ției, urmează să asigure condițiile 
tehnico-materiale pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor de plan sporite 
pe anul 1965.

Bilanțul realizărilor obținute de 
colectivul secției este bogat: planul 
de producție la cărbunii recepționați 
a fost realizat în proporție de 104,2 
la sută, planul la cărbunele, supus 
pțeparării în proporție de 104.3 
la sută, planul de spălare la cărbu 
nele pentru semicocs a fost realizat 
în proporție de 103,8 la sută. Recu
perare® a fost mai mare decît in
dicele prevăzut cu: 0,3 puncte. La 
calitatea producției,. colectivul a ob
ținut, de asemenea, realizări: con
ținutul de cenușă din cărbunele pre
parat a fost redus cu 0,5 puncte, 
iar umiditatea cu 0,3 puncte. La ca
pitolul economii, colectivul a înscris 
791 000 lei.

TAL
Sala era bine încălzită.

Fetițele s-au echipat re
pede cu îmbrăcăminte 
adecvată. Apoi, repetiția a 
început.

— La locuri — se auzi 
vdeea profesoarei.

Copiii, știind fiecare ce 
are de făcut, s-au împrăștiat ca un 
evantai prin încăperea spațioasă. 
Un moment s-a făcut liniște. Apoi 
iar s-a auzit glasul profesoarei. 
Ea a explicat o nouă figură a dan
sului chinezesc pe care urma să-l 
învețe micile „balerine" în după- 
amiaza aceea. După primii pași, 
profesoara începu să numere repe- 
tînd din nou, împreună cu fetițele, 
figura arătată. In urma mai mul
tor încercări, părea că acestea au 
învățat-o.

— Să încercăm cu muzică — 
propuse o fetiță brunetă cu părul 
tăiat scurt.

— Propunerea e bună — accep
tă profesoara îhdreptîndu-se spre

c 
A 
R
N 
E 
T

colțul de lîngă geam unde se аЫа 
magnetofonul.

Fetițele, bucuroase, au trecut la 
locurile inițiale. încăperea a fast 
inundată de o melodie plăcută ca
re te îndemna la dans. La un semn 
al profesoarei, „balerinele" au în
ceput să se miște lin în ritmul 
muzicii. Unele însă mai greșeau 
pașii. Totul a fost reluat de la în
ceput, o dată și încă o dată.

Tovarășa Lazăr Melania, condu
cătoarea cercului de coregrafie de 
la Casa pionierilor din Petroșani 
a dovedit multă dragoste și răb
dare în activitatea sa cu copiii. 
De aceea, acest cerc este îndrăgit 
de școlari. In anul curent, spre 
exemplu, cercul de coregrafie este 
frecventat de peste 150 iubitori ai 
dansului. Aceste tinere talente își 
dezvoltă acolo aptitudinile și, cine 
poate ști ? Ca mîine, pe unele din
tre elevele acestui cerc le vom 
vedea evoluînd pe marile scene

gem să întîlnim pe membrele cer
cului de coregrafie la programul 
ce-1 pregătește Casa pionierilor 
pentru serbarea consacrată aniver
sării Republicii. Cu acest prilej, 
sperăm că atât dansul chinezesc

intitulat Culesul ceaiului cît și 
Polka, Dansul păpușilor și cele
lalte vor dezvălui talentul micilor 
„balerine" de la Casa pionierilor 
din Petroșani.

M. GHIOREANU

Iată înfăptuirile colectivului care, 
împreună cu experiența dobîndită în 
cursul anului, constituie o temelie 
solidă pentru noi succese. Cifrele de 
plan pe anul 1965 pun în fața mun
citorilor preparatori sarcini sporite. 
Uzina va prelucra cu 150 000 tone 
mai mult cărbune decît în 1964. Re
cuperarea va crește în anul viitor cu 
0,2 puncte, producția netă cu 120 000 
tone, iar cărbunele spălat pentru se
micocs cu 23 000 tone.

Colectivul de preparatori a primit 
cu căldură sarcinile de plan sporite 
pe anul viitor. Materialele prezentate 
în adunări, precum și dezbaterile 
purtate pe marginea cifrelor de plan 
au evidențiat angajamentul unanim 
al. colectivului secției, de a munci 
cu sîrguință. cu pasiune șî inițiati- 
vă pentru a înfăptui integral sarci
nile sporite. S-a subliniat că există 
toate condițiile tehnico-materiale pen
tru ca prevederile planului pe 1965 
să fie traduse în viață. In dorința de 
a asigura o desfășurare fără stag
nări a procesului de preparare, în ca
drul adunărilor, muncitorii și tehni
cienii secției au făcut 31 de propu
neri din care 14 au fost folosite 
pentru completarea planului M.T.O. 
Amintim doar cîteva din cele mai 
importante: centralizarea comenzii
întrerupătoarelor de la elevatorul și 
benzile de bruți, lărgirea jgheabului 
de alimentare a elevatorului de mix
te din separație, dotarea cu o centri
fugă nouă a secției spălătorie, repa
rarea ciurului r,apid nr 1 din spălă
torie și altele, făcute de tov. Fili- 
mon Iosif, Doboș Ștefan, Nagygyorgy 
Blaj, Vîjdea Nicolae și alții. Nume
roase propuneri s-au făcut și pen
tru îmbunătățirea protecției muncii, 

l. D.

(Continuare ta pag. 8-a)
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ale țării... Pînă atunci însă trebuie iff CLIȘEE: Cfn exercițiu la bară, la cercul de balei de la Casa
să mai avem răbdare... și să mer- pionierilor din Petroșani.

Deranjamentul 
a fost înlăturat

Șeful de tură Marcu Marin, de la 
secția cazane a C.T. Paroșeni a ob
servat că sub cazanul nr 2 curge 
un fir de apă. Cîteva minute mai tîr- 
ziu, cazanul nr 2 fu oprit S-au for
mat la repezeală echipe de interven
ție. Timp de 16 ore, echipele conduse 
de Vtivoi Nistor, Pîrvulescu Marin, 
Soare Petru și oamenii din tura lui 
Gogoașă Constantin au lucrat cu 
schimbul la înlăturarea- deranjamen
tului. Ce ce întîmplase ?:■ Undeva, în 
pîntecele uriaș al cazanului, una din 
țevi se spărsese. Pentru. înlăturarea 
unui astfel de deranjament ar îi 
fost necesare cel puțin trei zfle. 
Dar, ca șl în alte cazuri, echipele de 
muncitori de la secția de reparații 
au fost la înălțime. Deranjamentul a 
fost înlăturat în scurt timp.

NAGY ALEXANDRU 
corespondent
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II Metode moderne de «apare 
și susținere a puțurilor

A. SĂPAREA i’UȚURILOR 
eu COFRAJ aLlSANT» CU LUCRUL 

U4 &ЁЙІЕ
Siâtefnul de săpare eu Cofraj gli

sant e$te larg făspîridlt în U.R.S.S. 
și R.iS. СеЬоеІоѴаёа. Iricepînd ёи a- 
nul І9ІЙ, aeeăStă metodă se aplieă 
cu suedts și îh bazinul nostru la să
parea puțurilor de la suprafață.

•La acest sistem, inițial s-a mers 
pe soluția eXâeutării lucrărildf în 
șefie — săpare apoi betonare — pe 
trOBSOane scurte de 2 ffi, ăjilHgîli- 
du-se în prezent la tronsoane active 
de 4 m. Acest sistem se aplică în R.S. 
Cehoslovacă Șl îfl Dfezirltil fldătrU. Pe 
parcurs, pe тавнга perfecționării a- 
eestei metode de lucru, s-a trecut ia 
executarea lucrărilor îtl pârlitei, Să
pare și betonare.

Cu metoda tactului in Bgfîe s=u 
realizat în R.S. Cehoslovacă, 16 mi
nă P8ȘK0V, 1П oetofflbfte 1962, 0 vite
ză reeord de 2§4 m/lunâ ia adfflcirea 
puțului principal de extracție, cu

notegie Bîht de Э,7—§ ori ffiâi mari 
decît cele obținută ia săpafea puțu
rilor după iiietbda ciasieâ. Paralel eu 
Viteză de Săpare, a efăeeut și pro- 
ductivltătea ffiUnBi! eu ăl— 86 la Silită

Prețui de cest ai urnii metru de 
puț eOgutăt după metoda eu eofra, 
glisant scade simțitor, realizîndu-se 
economii de 3—4 000 lel/rfii puț să
pat și betonat — comparativ cu me
toda clasică, Ținitld seatoa Că în anii 
următori Se vbr Săpa în bazim.ll 
nostru un număr dă 24 puțuri de Іи 
supfafăță,
13 000 m, prin aplicarea metodei de 
lucru cu coffaj glisant se vor rea 
Itea economii de ёса 60 0ѲО6ѲО lei, 
ceea ce corespunde costului de 
2 909 lei/tfl I puț 'săpat după mătpda 
veche.

cu un metraj letal de

t, METODA DE SĂPARE
CU, GOFRAJ GLISANT CU LUCRU 

t>ONCaMl*№NT

- - . . ... i un
diâfhetru de săpare de 8.7 m și un
diametru util de 7,5 m.

Sistemul de lucru succesiv — 
pâre — urmată de betonare — 
aplică și îh bazinul nostru. Pentru 
prirha dată, metoda de săpare eu 
cofraj glisant s-a aplieat la mina 
Dîija la puțul auxiliar nr 1 pre 
văzut peniru un diametru de săpare 
de 6 
parea 
se execută pe tronsoane scurte de 2 
m după care urmează operația de 
betonare a tronsonului săpat.

Operațiile din puț se exeeută sub 
protecția unui pod mobil cu 2 etaje 
care servește. în același timp și pen- , 
trii întinderea cablurilor de ghidare 
a chiblei. De pe etajul superior al 
pOdului se execută lucrările de ame- 
năjare eu moaze,. iar pe platforma 
inferioară sînt așezate treiiile care 
«tețîn greiferele. Distanța poduîui 
mobil față de frontul de lucru este 
4e maximum 25 m.

încărcarea sterilului s-a efectuat 
cu 2 greîfere de tipul LCH-2 Cu ca
pacitatea cupei de 0.2 m c, în chible 
da formă cilindro-conică de 1,5 mc. 
©ofrajUl glisant este format din 7 
atîlpi verticali legați între ei la par 
tea superioară cu două nivele de 
rigidizare. De fiecare stîlp sînt fixa
te cu balamale cite două uși rabata
bile suprapuse, care se pot roti la 
un unghi de 60—70 grade. Înălțimea 
totală a cifrajului este de 4 000 mm 
din care cea utila 2 §00 mm. Greu
tatea Wfrajutai este de ccâ В 000 
Mg.

Coborîrfed eoirajlilui în frontul 
lucru se face cu două trolii de 
tone, montate la suprafață.

Gu ăceaStâ metodă de lucru 
eiecufat, ftteepînd cu âflul 1902, 
puț de 380 m la Dîija, iar în acest 
an s-au terminat lucrările la puțul 
principal Ahfhoasa aud și au înce
put lucrările la puțul est Petrila. Vi
tezele de înaintare obținute prin im
plicarea acestui sistem de lucru au 
fost de ,00.5 m/lunfi la Dîija și 45 
m/lunâ ia Afiifioâsa, la ufl diametru 
de 6 th. lit general, vitejie maxime 
de săpare realizate după noua teh-

să-
se

I. metoda de săpare eu

,1a puțul auxiliar nr 1 pre

m și adîncime de 380 m. $ă- 
puțtilui îh condițiile noastre,

de
10

S-a
nh

Zilele trecute, la Institutul de mi
na, a-a deSehis un ciclu de confe
rința telmice-ștlințifice privind efi- 
Wența economica a introducerii teh
nicii nai în minerit,

Primele două Conferințe ținute de 
cotlf, Mg. 0. Trăușenu de la ca
tedra da tehnologie și organe de ma
șini au tratat: „Aplicațiile și perspec
tivele ІЙеѴІШШі industriale în Rlb- 
tsegru și în cutori în minerit". „Me- 
tode moderne de sudură automată 
sub strat de flux fondant utilizate 
•fi tehnologia construcțiilor de uti
laje miniere". Alte conferințe-lecții

Coltul celor certați cu J¥.T«S.mi1

aplicarea acestui procedeu 
și susținere definitivă — re- 
deosebite a-au obținut

Prin
răpare
zultate
U.ftS.S. Astfel, la mina nr. 29 din 
bazinul Donețk, cu acest sistem

ѳ viteză record de 2905

ră tilburi câUcîtlcate de âtetelȘi dia
metru).

Adîncirea rapidă a fost âfgâhizătâ 
dtipS graficul CU mai ffllilte ёіёІІІГІ 
câtă prevedea îtidepiinifeă a trei ёі- 
clilti pe ii А 0te 8 Pre. Qperâția de 
susții! fere a puțului s-a eXecUfat de 
cătfe § mufleitori pe schimb, eu betott 
cu pfife fâpidă introdus îh puț pfîil 
țevi. AdMCirfea plițdiui s-â făcui de 
către 6 brigadă eortipleXă Compusă 
din 96 oameni.

După terminarea curățirii frontu
lui de lucru, găurile se perforau cu 
ajutorul unui itoffiptex de Sfredefe Cu 
lungimea de 1,2 m, 2,5 ni, 3,7 fti 
cu capete detașabile în 
Simultan se găseau în 
perforatoare. Perforarea 
га 1 oră și 10 minute 
40 mihute, iar ІпёЙгёагёа І ofl. lftâ! 
iritarea maximă, pe zi, a 1681 de 
metri libiări

lh£. IO AN 
inginer șef

formă de 
lucru 16—18 
găurilor du-
— 1 oră și 

' u
12
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Tocmai șeful
Ca, în general, la orice loc de mun

că în subteran, și ia lucrările niinie- 
re speciale, respectarea regulilor de 
protecție a muncii și ale tehnicii se
curității condiționează îtt mt>d hotă- 
rîtof rezultatul IttefUlili, reeditarea 
termenului de 6Xeeuțle. Este Ufl luetu 
bine cunoscut de mineri, mai ates de 
cei cu o vechime îndetaflgâtă. Dar. 
printre aceștia, se numără și mine 
rul LeftiUe Remits, șef de вёНІтЬ în 
brigada condusă de Fleșcan Simion 
din sectorul XI investiții de la mifia 
Petrila.

Că omul cunoaște 
respectării normelor de 
rității, nu ne îndoim, 
de ani îndelungați în 
crări de investiții,
nici asupra faptului că este în cu
noștință de cauză și în privința a- 
iribuțiilor ce-i revin ea șef de schimb 
— responsabil al locului de muncă 
în schimbul respectiv în privința res-

de schimb?
îritîmpiat totuși ca tocmai el

măsurile

nu de 
orizontul 
ei, lucra

în

s-a
realizat 
rndană de puț săpat șl susținut.

Lucrările s-au executat cu o ma
șină de extracție'definitivă NKMZ - 
2'<6x2.4 și o mașină de extracție 
provizorie SPM. La săparea puțului

Pod mobil tie proteSție folosii la 
metoda de lucru eu cofraj glisant.

s-a folosit complexul KS— IM— 6,2 
cate cuprinde a<Bt utilaje ptmfrtt să
pare cît și Util| destinat executării 
susținerii definitiVe a puțului.

Utilajul pentru executarea susține
rii de beton constă îfl Coffajul me
talic, un inel de reanim și două con
ducte cu diametrul de І50 mm. îfie- 
lul de reanim (in greutate de 8,1 
tone) este destinat pentru optufarea 
spațiului inelar dintre coftaj și pe
reții de steril ai puțului.

Adîncirea puțului s-a făcut cu tur
nul definitiv, Puțul era aerisit eu 
doua ventiiatoBre VTO-i care îuerau 
sueeesiv și refulau aerui într-в sin
gură coloană de aerisire cu diame
trul de 800 mm (la partea superioa
ră a puțului și la al, se foloseau tu
buri metalice, Iar ta partea inlttioa-

—■șnn.-nr йлиіиітггитшіТпіай

vof tests l „Gălifeâ superficiali 
cureflți de îflâltă frecvență". „Metode 
noi de cateute eu rtaistențe minima 
utiiteate în minerit" prezentate de 
conf. ing. Popeecu Nlcolâe, de la 
catedra de mecanică și resistență, 
„Pbrmsțiî geologice carbonifere" de 
prof. Pop Emil, șeful catedrei de 
togie precum șl „Prăjina magneți- 
zantă și separarea magnetică umedă 
în cimp slab, pentru prepararea mb 
nereurilor de fief Băriee de ia Teliuc 
și Ghelar" de conf. ing. D. C. Trâu- 
șaflu.

Conferințele au fost urmărite cu 
interes și au fost urmata de dieeuțSL

du

Aspecte din

POPESCU, 
al C.C.V.J.

' însemnătatea 
tehniea seen
Ltierfl doar 
mină, m lu-

Nu ne îndoim

pectării normelor de tehnica secu
rității.

S-a 
să neglijeze aceste norme, 
de protecție. Și iată cum :

Luerurile s-au întîmplat 
mttlt, într-o galerie de la 
XV. Schimbul condus de
la spargerea pereților galeriei în 
vederea rebetenării. Obligația lui 
era ea înainte de începerea luerului 
să se asigure împotriva accidentării 
așa precum prevăd N.T.S, printr-® 
susținere provizorie. Dar el a ne
glijat aceste prevederi. A ludret 
vîftoe, ia tăierea peretelui de betoh 
și lipsit de atenție, nit a observat 
cînd din perete s-a desprins un Ы6Р 
de beton. Blocul i-a căzut pe picior, 
l-a accidentat, fracturîndu-i-1.

Urmarea : 30 de zile concediu de 
boală, deci, lipsă de la locul de mi№ 
că. Și, ceea ее surprinde : tocmai Ш 
șef de schimb ?

munca S. Ci S» M» Petroșani

Determinarea coeficientului de rezistența
O dată cu creșterea bazei mate

riale a Stației de cercetări pentru 
securitate minieră, prin construirea 
noii clădiri cu laboratoare spațioase, 
înzestrate cu aparatură modernă 
munca de cercetare a înregistrat un 
salt calitativ. La diversele labora
toare se fac cercetări și încercări 
care stau la baza lucrărilor științi
fice cu aplicare' largă în practică, 
studii care se ridică ia nivelul teh
nicii actuate.

Datorită unei munci susținute de
pusă de fiMhdtivete de ceraetste, le 
siviităFea studiilor din planul depaf- 
făriteniăi pe iltitl! 1964 s-ad Obțiflttl 
numai calificative rte fQarte bine și 
excepțional. Priillre actestea §8 ăflS 
și studiul privlhd determinarea ёЬе- 
ficierifi 11 ui de rezistență aettodl.flBhii- 
că a luetăritor miniere, eoeftetehtul 
alfa, care a obținut calificativul ex
cepțional

Pentru restolvatea acestei ptobleifte. 
încă de la începutul anului, s-au e- 
fectuaf o serie de măsurători pe te
ren la diverse mirte din țară- ApOi, 
în cadrul laboratorului de aeraj s-a 
executat mi model aerodinamic. La 
eofisffHeția modelului sța ținut cont 
de toate detaliile constructive ale ga
leriilor armate în bolțari, realteîti- 
db-se C îucrare asemănătoare la sca 
fa 1:5.

Determinarea eoeficientului alfa joa
că un rol de seamă îh re2blvăfea 
problemelor de aeraj, deoarece de de
terminarea lui cît mai exactă depinde 
dtmensionirea instalațiilor principale 
de aeraj. Problema determinării a- 
destui coeficient este foarte compli- 
eată deoarece, in majoritatea cazu
rilor, lucrările miniere aparțin unei 
categorii de conducte eu rugoxitetea 
pereților mare, care opun rezistență 
la trecerea curenților de aer.

Pe do altă parte, problema Se com- 
pl№8 prin vărtetațlle multiple de sus
ținere folosite în subteran ca și prin 
diferite profite tfansvaraate pe ea re 
le tu lucrările miniere, in momen
tul de față, pentru acești coeficienți, 
proiectatiții toloseac valori provenite 
din literatura de specialitate din alte 
țlrl.

in general Вё poate cofița pe Va- 
lorite teaiiaite de alțt cercetători.

Totuși, ținînd cont 
de condițiile de 
zăcămînt din 
R.P.R., se folosesc 
lifefite 
luerări 
care 
nite 
de 
(suitori și galerii 
armate în inele de 
bolțari. lucrări ar- 
mate în palpian 
șe etc,) 111 âeââS- 
tă situație., pe 
măsura deevoitării 
tehnice Și a Bbhffti- 
băfii sistemelor 
de susținere, pro
blema determinării 
acestui coeficient 
este mereu actuală.

Iiitrdcît în condițiile 
complicate de âeraj, pe

nu 
în

profile de 
miniere 

i sînt întîl- 
I literatura 
specialitate

Modelul

ntifeî rețele 
diferite Cir

cuite, parametrii principali ЙІ Cltffcfi- 
țilbr de aer (presimte. viteză, debit, 
tempefătikfă, umiditate) nu pot fi 
menținuți constanți,. pentru rezolva
rea acestei probleme cercetătorii din 
diverse țări (U.R.S.S., S.U.A., An
glia, Polonie, Ffâflță) 
construcția modelelor

Modelul construit îfl 
retorului de aera] al 
alcătuit din tronsoane 
lungimea de 1 m șl diametrul de 500 
mm, tedueîndu-se ia Seara 1:5 o ga
lerie din realitate cu 
2,8 m și secțiunea de 
iogrâfia de sUs).

Susținerea galeriei 
aerodinamic s-a făcut 
vînd următoarele dimensiuni: lungi
mea — 51 rom, lățimea — 37 mm, 
înălțimea 
țari s-au 
cm linul 
dipse cu

Pentru
30,6 m/see. 
posibilități de variere a secțiunii 
zona de aspirate. Deschiderile 
lucru ale șubărului au avut diametre 
cuprinse între 50 mm și 500 mm.

Pentru antrenarea aerului prin mo
dal s-a folosit un ventilator de con-

au recurs la 
aerodinamice, 
ca drul labo- 

S.C.S.M. este 
de tuburi cu

diametrul de
3,77 m p (fo-

din modelul 
cu bolțari a-

— 05 mm. Inelele de bol- 
mOntat la o distanță de 16 
de altul, bendajerea făcîn- 
scindută de brad.
a varia viteza între 1 

s-a folosit un șubăr cu 
în 
de

amtilntmte din laborator.

stfueție indigenă (axial, UNIO Sătu 
Mare) cu următoarele caracteristici: 
debitul — 410 m е/mln., depresiune»
- 8° mm coloană apă șl diametrul
— 700 mm. Modelul are o lungime 
totală de 20 m, iar lungimea secto
rului de lucru (de măsurart) s-a luat 
egală cU 40 raze, adică de 10 ffietfi. 
(Schema de principiu a modelului eu 
punctele de măsurare este 
Flg. nr 2.

In uttna măsurătorilor 
s-au obținut următoarele 
Valori pentru alfa obținute în labo
rator între 12,97 X 10 la puterea a 
4-a și 13,71 X 10 la puterea a 4-a 
avînd o valoare medie de 13,25 X Ю 
la puterea valorii pentru alfa obți
nute în galerii întte 11,55 X Ю la 
puterea a 4-a și 13,20 X Ю la pute- 

. rea a 4-a. Rezultatele obținute in 
laborator au la bază peste 
măsurători de depresiune și 
«urători Complexe a stării 
Rezultă că valorile obținute 
experimentală Se pot folosi 
iectarea lucrărilor miniere și 
lațiilor de aeraj aferente.

In fetolvatea problemei și-au a- 
dus aportul, în mod deosebit, ingi
nerul Dicu Alexandru, tehnicienii 
Moraru Gheorghe și Ceaușu Leortte. 
modelietul Szabo ioeif

Ing. SERGHIE NIȚA 
șef laborator aeraj S.C.S.M.

redate ta

efectuate 
rezultate:

1400 de 
800 iflă- 
aerulUi. 
pe cile 
la pto- 
a insta-



La șantierul Lupeni

Condițiile de cazare 
trebuie folosite Mai rațional

у

'■/

Gînd, după o zi de Muncă în con
dițiile aspre ale șantierului, ai sigu
ranța că Vei găsi la cifltina șantie
rului o masă ealdă și bună, iar la 
cămin căldură și condiții de a-ți pe
trece în mod plăcut și util tiffipul 
liber, și randamentul tfluiicil este ne
îndoielnic mal mare.

Au fost asigurate astfel de con
diții pentru muncitorii de pe șantie
rul de construcții de locuințe din 
Lupeni ?

Gu luni în urmă a fost cedată ’ 
șantierului (te către exploatarea mi
nieră Lupeni o clădire pentru a fi 
amenajată drept cărtiin penttu nefa- 
ntUiști. Au fost făcute amenajările 
necesare astfel îheit clădirea să co
respundă scopului propus. Muncito
rii șantierului au primit astfel un 

\ cămin cu o capacitate de 270 de lo
curi. Căminul a fost prevăzut cu o 
sală de lectură și Cu una pentru te
nis de masă. Pehtru ușurarea mun
cii la spălatul lenjeriei de pat, că
minul are ta dotare o spălătorie me
canică. Condiții destul de bune, după 
ri* se vede, pentru ca oamenii să 
pbată IVea âSigiitată o odihnă con
fortabilă și condiții de a petrece 
tffhpUl liber bl tltod util și plăcut, 

în rtlafe parte, oamenii se folo
sesc de condițiile create. Ій multe 
camere, pe noptiere, găsești cărți de 
literatură sau de tehnica meseriei, 
rămase deschise din seara trecută.

HOTĂrIrEA unanimă

SarcioilB morile №
{Urmare din pag. t-a)

an
de

*■-

ddtoeniu care a umbrit în ultimul 
realizările secției. S-a vorbit, 
âHemetteâ, despre necesitatea întări
rii disciplinei, respectării graficului 
de reparații, măririi răspunderii pen
tru calitatea reparațiilor și folosirea 
efectivă a timpului de lucru.

Și acum iată cîteva propuneri 
eute in scopul evitării greutăților 
tîmpinate de colectivul secției 
cursul anului 1964, propuneri ce
zează conducerea C.C.V.J.: Livrarea 
ritmică a producției brute de către 
exploatări atît în cursul lunii cit și 
in cursul unei zile; îmbunătățirea 
calității cărbunelui brut îndeosebi la 
sortimentul peste 80 mm, la ваге 
conținutul ridicat de steril provoacă 
dese stagnări în procesul de produc
ție î în scopul evitării avariilor la

fă- 
în- 
în

vi-

X

V
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— Compunețî tre
nul cil 2000 tone; 
Vom remorca trenul 
eii două locomotive 
in loc de trei. Trenul acesta ll boi
remorca eu o singură locomotivă 
în toc de două... Discuții pe cure 
le auzi aproape în flecare zi la 
Depoul de locomotive C.F.P. Petro
șani.

Inițiativa remorcării trenurilor cu 
tonaje sporite, в primit ud Carac
ter de tnitsă in acest depou. Des
pre ea se discută la școala perso
nalului, in ședințele de partid și 
sindicale. Mecanicii instructori și 
mecanicii cu mai multă experien
ță, împărtășesc Celor tineri din se
cretele remorcării trenurilor eu to
naje sporite. Toate amănuntele le
gate de această inițiativă Sini cu
nosc ute de către toți mecanicii din 
Depoul Petroșani — tineri și vîrst- 
nici.

Liniile de circulație apărținitid 
acestui depou situ dintre cele mai 
grele din (ară, remorcarea trenu
rilor de marfă făctndu-se cu două 
și trei locomotive. Totuși, in pre
sent, tonajul remorcat In plus de 
fiecare tren se ridică la 500—600 
tone. In scopul creșterii continue 
fi tonajului remorcat în plus s-au 
inițiat diferite acțiuni. Printre a- 
ceslea se numără remorcarea cu 
două locomotive, tn toc de trei, a 
trenurilor de la Pui la Banița, re- 
marcarea tuturor trenurilor de la 
Lupani la Petroșani Șl de la Pe
troșani . ta Banița Cu 2000 tdne, a- 
dică cu 500 tone și, respectiv, 360 
tone in plus. 

to said de tefitt, рйм Intima vor
bește despre un meei disputat în sea
ra Wteeuto. Slnt îflfcă Și estmert în 
cară domnește lipsa de ordine și cu
rățenie. Aceasta denotă că în cămin 
mal lipsește Ceva : opinia colectivu
lui împotriva neglijenței, deiordirtei, 
împotriva acelora care nu respectă 
cutățenta în cămin. liniștea celor
lalți colegi de cameră și . buhul 
obștesc.

Felul în cere au fost pregătite pen
tru iarnă grupurile sanitare nu-1 
scutesc de critici pe gospodarul șan
tierul iii : robinete earn curg în con
tinuu, canale înfundate, țevi înghe
țate și spafte. Carnetele de la eta
jele П și III au un aspect plăcut, 
curățenia e făcută de dimineață, ca
merele sînt aerisite. La etajul 1 însă, 
preocuparea petitrh Curățenie e măi 
slabe. „Depinde și de femeia de 
serviciu oare are îti primire etajul" 
— spunea gospodarul șantierului. 
Dar gospodarul nu are ta subordine 
în aceeași măsură pe toți cel ce â- 
sigură curățenia căminului ? Spu
neam că există in dotarea căminului 
o spălătorie mecanică, dar spălatul 
lenjeriei de face tot toanUăl și № 
condiții grele, deoarece utilajele au 
motoarele defecte șl Hu se îngrijește 
nimeni să le repare.

Nu e deajuns să se creeze condiții 
bune de taxare. Ele trebuie între
ținute șl folosite fațtonal.

de me-

pentru re-

cifrelor de 
șLa ste- 
întrecerei

II шНШе iiKgial 
utilaje provocate de obiectele 
tal aflate în cărbunele brut, să se 
asigure încă din subteran colectarea 
acestor obiecte; în scopul îmbunătă
țirii funcționării utilajelor să se 
creeze condiții ca zilele de dumini
că să fie folosite exclusiv 
para ții.

Cu ocazia dezbaterii 
plan, colectivul sebției 
bÎKt drept obieotive de 
recepționarea fără stagnări a înteegli 
producții livrate de exploatările mi
niere, realizarea integrală a tuturor 
indicatorilor de plan sporiți pe anul 
1966, reducerea cu 0,2 puncte a con
ținutului de cenușă în cărbunele spă
lat* realizarea a 260 000 lei econo
mii ta prețul de east. CoteetiVul și-a 
exprimat hotărîtea de a munci ast
fel eă sarcinile ce-i revin tn 1*965 
să fie realizate integral.

Experiență, valoroasă
Acettetâ acțiune se bucură de Un 

larg sprijin din partea eolective- 
lor de munmlorl din stațiile Petro
șani, Lupeni și Vulcan care com
pun trenurile la tonajul cerut de 
mecanici. Munca depusă de între
gul colectiv al depoului, mecanici 
șl țbchiȘti șl de personalul de la 
at Biterul de reparații, cate execută 
numai reparații de bună calitate, 
a făcut tta numărul trenurilor re
morcate cu tonaj sporit precum și 
tonajul remorcat in piuit, Să fie în 
continuă creștere.

Au fost înregistrate, de 
nea, anumite fapte foire ies 
man. Printre acestea ie 
aceea a tinărului mtdbrtic
riuc Ion care, cu o Itmomotibă de 
50100 a remorcat un tren de Iu 
Vulcan la LiVeeeni eu 2138 tone, 
în loc de 1245 
de remorcară а 
semenea, de la 
suni acest tren 
numai de doilă
putere de tracțiune era de 1420 
tone. Merită evidențiată fi faptă 
mecanicului Goștea В mii. tot un 
mecanic tifiâr, care a remorcat de 
le Bădița la Simeriă Triaj trettul 
nr 2673 avlfld 2416 tone, in loc de 
1650 tone. Nu-i de loc ușor să re
morci un treft cu un astfel de tonal 
In Ctle mai btine Condiții de sigu
ranță fi regularitate! Totuși, cura
jul și inițiatica* tinărului mecanic 
in remorcarea unor trenuri cu to- 
"fye sporite, au făcut ca acest tren

astme- 
din So- 
numără
Botnu-

tone ctt e puterea 
locomotivei. De a- 
Livegeni lu Petro- 
a fost remorcat 

locomotive, a căror

Pentru cele 12 compresoare de 45 mc/minut de ta exploatările minie
re din Valea Jiului care vor ti reparate in anul viilor. la B.R.13.M.P. s-ă 
executat prîtfiui ldt de pistoane. Le-a frezat un meseriaș cu îflalta calificate, 
strungarul eeliăgyi Alexandru (In fotografie în dreapta) sub ihdrumaTta 
maistrului titemîst Legrand Frdntlsc (în stfnga).

La lectoratul de cultura generala pentru feme!

trecut nu credeam că 
ce se predau în cadrul 
se pot trage atltea învă-

taine rn-au atras tot lec 
de problemele pe care le 

aliat

Lecția
In dreptul cofetăriei din Urteani, 

gospodina Paialita Măriți se întîlni 
cu Kostyal Ghizela. Bucuroase de re
vedere, cele două femei s-au oprit în 
drum pentru a-și vorbi.

Din vorbă în vorbă, discuția ajun
se la lectoratul de cultură generală, 
organizat de către comitetul comunal 
al femeilor

— Drept să-ți spun, mărturisi Pa 
talita Măriți, îmi place să merg la 
lectorat. Atîtea lucruri noi se învață 
aici I Anul 
din lecțiile 
lectoratului 
țăminte.
- Șl pe 

jitie legate 
ridică viața și din care am 
multe lucruri interesante. De aceea 
m-am înscris și anul acesta la lec 
torni — Spuse, lă rîfldul ei. Kostyal 
Gizela.

— Deei, ne vom întîlni după-amia 
ză la club, la lecția a doua.

...Gete două femei s-dti despărți: 
pentru ca după cîteva ore să se în- 
tllnească din nou, de astă dată îft- 
tr-una din sălile clubului muncitoresc 
din localitate.

...In sală toate băncile s-au oeu 
pet. Cursantele -- membre ale eo- 
tnRetuiuî comunal al femeilor șl ac 
tivlste pe tărîm obștesc — ascultau 
cu atenție lecția despre P.M.R. forța 
conducătoare în patria noastră și 

trenurilor cu 
elibera 
i f&st 
trenilfi 
grafi- 
soliei- 
reduce

Slăționtireb &-

anului și pină
remorcate 3508

să ajungă cu bi- 
ne la destinație. In 
ultimele zile s-au 
evidențiat ih re- 

morcareu trenurilor cu tonaje spo
rite fi mecanicii Păun Constantin, 
Idițau ion. Ciornei Gheorghe, Că- 
tuțoiu Ion și Bucur Teodor, căre 
au remorcai trenuri al căror tonaj 
a depășit cu 400—500 tone tonajul 
normă.

Prin remorcarea 
tonaje sporite s-au putut < 
locomotive „duble”, care au 
folosite in remorcarea utter 
suplimentare. De asemenea, 
cui de circulație nu a fost 
tat la maximum, puiindu-se 
in fiecare zi o garnitură de tren, 
iar vagoanele au circulai mai re- 
pede, redllctndU-Sb 
'est or a prin Stafii.

De la іпеершиі 
în prezent, au fost 
trenuri cu tonaje sporite, iar tona
jul remorcai tn plus se ridiea la 
660135 tont, făcindu-st o econo
mie de S55 locomotive de 
țltlne pe distanța Peitoșani 
rneria 
doagă 
dublă 
(două 
nița și ufta de la

Sporirea Continuă в numărului 
trenurilor remorcate eu tonaje spo
rite precum și a tonajului remor
cat în plus pe fiecare tren se vede 
și din următoarea comparație: în. 
anul I96â au fost remorcate 2209 
trenări cu un tonaj de 296099 
tone, acest tonaj a fost remorcat 
în anul 1964 numai In 8 lunii

iran-
- Si- 

șl retur, tk care se mat a- 
cele trei 
tracțiune 

pe distanța

locomotive de 
/й fiecare tren 
Petroșani — Bă- 
Ptii — Băniți).

a doua
despre realizările toHptefte în anii 
db viață nouă.

Lecția o expunea o tin ară profe
soară — Giurgiu Aurelia — venită 
în UriCani abia în toamna acestui 
an, după absolvirea facultății.

Kostyal Gizeta, Patenta Măriți, 
Lazar Maria, luhasz Paulina, @r* 
dog Estera și celelalte cursante pre
zente în sală ascultau cu atenție pe 
tînăra profesoară care vorbea despre 
lucruri care vădeau grijă părinteas
că a partidului față de oamenii mun
cii.

Lecția din cadrul lectoratu
lui nostru de cultură generală a plă
cut în mod deosebit. La terminarea 
ei, cursantele mi-au cerut Să âdtia 
mulțumiri tovarășei Giurgiu pentru 
modul în 
ție.

Ne-am 
cupritlse 
nostru de cultură generală s-ar ri
dica la nivelul celei expuse de tî- 
năra profesoară Giurgiu Aurelia.

RLISABETA KRISANOVSKl, 
președinta vomitatului comunal 

■1 femeilor Urieani

енгё a expus «Ceasta lec-

bucura dacă toate lecțiile 
In prâgfataiil lectoratului

к

In Editura politici a apărut

Istoria Gestapoului
de JACQUES DE I AURE

Autorul, fă«nd parte din poliția 
franceză, a participat Iu timpul celui 
de-al doilea război mondial la Re
zistența antihitleriste. El a avut pri
lejul să cunoască geneza și dezvol
tarea aparatului de opresiune fascist. 
După război ăl a avut sarcini pe li
nia lichidării urmărilor ocupației ger
mane în Franța.

Cartea prezintă evenimentele care 
marchează marșul națtonal-eocieliști- 
lor spre putere, nașterea Gestapoului, 
SS-ulul și a SD-ulitî, instaurarea 
treptată a teroare! în Europa cotro
pită de hitleriști și în sfîrșit, prăbu
șirea aparatului de teroare nazist, o 
dată cu cel de-ăl treilea Reich.

(Мв pag. 13 fel)

PROGRAM DE RADIO
24 decemtrte

PROGRAMUL i. 7,45 Salut voios 
de pionier, 8,00 Sumarul piesei, 6,80 
Muzică populară, 9,30 Muzică din 
operete, 10,15 Evocsre: Ion Păun 
Pincio, 11,00 Muzică din opera 
„Gtădinâriță din dragoste" de Mw.art, 
12,30 Etalaiune culturală, 13,10 Me
lodii populare la cererea ascultători
lor, 14,10 Muzică ușoară, 14,30 Prie
tena noastră cartea, 15,30 Muzică 
populară din Transilvania, 16,36 Mu
zică ușoară interpretata la diferite 
instrumente, 17,35 Antologie poetică: 
MareH Breslașu. Prezentare de Paul 
Georgescu, 18,15 Universitatea teh
nică radfe, 18,30 Seară pentru ttae- 
ret. 20.40 Mitaiea de dane. 21.18 Pă
rinți și copii, 31,30 Melodii lirice, 
22,15 Miiiică de dans. PROGRA
MUL II. 9,03 Cîntfece și jocuri popu
lare, 9,30 Vreau să știu, (reluarea 
emisiunii din 21 decembrie), 11,30 
Melodii de ttuofeă ușoară, 12,30 Se-

PUBLICITATE

iiniiKiDiim Шікі
l’etroyaifrf

Vinde din stocul supranormativ 
uriMtoarel» grupe de itttMMat

— BANDAJE PE&&U LOGO
MOTIVE GJP.F.

— BWLOANE PENTRU EGLtSE 
TIP 13,TS
GU1E PENTRU GONSTROR
ȚII (TOATE GAMELE) 

«• ROȚI VAGOANE «P F.
— SCOABE PENTRU TRAVER*

SE 80, 100 șl 120 mm Mi 
CANTITĂȚI CONSIDERABI
LE,

PMae da schimb pMteu fierăs
traie mecanice Stihl
— PIESE PENTRU TRASOA

RE RD 36
OBIECTE DE INVENTAR

Doritorii u pot adresa ta In» 
trtprinderea forestieră Petroșani, 
strada 6 Martie nr 10 cu ce- 
meflai ferme, sau la telefon nr 
302. №5, 317 zilnic intre orile 
V și I8k

Comenzile vor fi onorate cO 
promptitudine.

Luna cadourilor
1—31 decembrie
0. C* L. Produse Indus

triale Petroșani anunți cli
entela câ prin magazinele 
eale do opecialitato a pus 
în vînzare un bogat oor- 
timent de:

Р8Ш ;і «tt BEtmril 
metro pomul бе iarnă 
jucării penku copii 
plăci de patefon 
IHKKE OE PAifllEtIE 
articole de menaj

Aproviticnați-vn din timp 
cu aceste articole, etitfad 
aglomerațiile in ultimob 

zile.

&

0. G. L. Produse 
Industriale Petroșani 

anunță publicul cumpărător oi 
Ministerul Gomerțuluî Interior 

cu ocazia 
lunii cadourilor 

a introdus vinurea și ем ptata 

In rate a
FRIGIDERELOR GU ABSORB
ȚIE : ERAM, YETTY Șl AbKA 

Acont minim 40 la sută, res
tul în maximum 5 rate lUhare. 

Vtnaarea acestor frigidere м 
face prin toate unitățile noastre 
din Valea Jiului.

din opereitâ „FrumOaSa Bla- 
Offenbach, 1S.30 Meridlsue,

lec ți uni 
na" de 
14,05 Program interpretat de ОПЬвв- 
tre de mandoline, 14,30 Din fllUXlCS 
popoarelor, i7,10 Ctată cocul An
samblului C.G.8.. 18,00 lntarprați de 
tonaleă ușoară, 19,50 Transmisiunea 
concertului orchestrei simfemee a 
RadiotelevizMinM.

<3 йеіп at o gr afe
24 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Hatari; REPUBLICA: A dispărut o 
navă; PETRILA i A treia repHiă; 
LIVEZENl: Un pumn de nota; IS- 
CRONÎ; Scano Boua; ANiNOASA: 
Ordinul Arma; VULCAN: Comoara 
din lacul de argint; LUPENI MUN
CITORESC: Rîul negru; LUPENI 
CULTURALI Falsificatorul.
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Scriitori romîni 
în Franța

PARIS — Corespondentul Ager
pres, George Dascal, transmite:

O delegație a Uniunii Scriitorilor 
din R.P .Romînă, compusă din scri
itorii Marcel Breslașu, Horia Lovi- 
nescu și Tittis Popovici face o vizită 
în Franța în cadrul aplicării planului 
de schimburi culturale între R. P. 
Romînă și Franța. Scriitorii romîni 
au avut întrevederi cu Jean Darcante, 
secretar general al Centrului interna
țional al teatrelor, cu dramaturgul 
Eugen lonescu, cu conducătorii edi
turilor „Galimard", „Seghers", „Re- 
vue de deux mondes" și ai unor re
viste literare etc. și eu alte perso- . 
nalități din domeniul artelor și lite
raturii. Ei au vizitat teatre, redacții 
și radioteleviziunea franceză unde. în 
cadrul unei emisiuni, au vorbit des
pre creația lor și despre mișcarea lite
rară din R.P. Romînă.

☆
Luni seara, ambasadorul R.P. Ro- 

mîne Ia Paris, dr. Victor Dimitriu, 
a oferit în saloanele ambasadei un 
cocteil în cinstea delegației de scri
itori romîni. Au participat personali
tăți ale vieții literare franceze, prin 
tre care Jean de Beer, secretar ge
neral al Pen Clubului francez, scri
itorii Alain Bosquet, Roger Cailloix, 
Jean Fellein, poeții Robert Sabatier, 
Jean Sermet, Jean Guillevir. Philip 
pe Soupault și alții. Jacques Lecom- 
te. consilier pentru țările răsăritene 
al Direcției relațiilor culturale din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Franței și alții.

П)іп țările шеіаііііе.
T turbogenerator 

cu o putere de 800 000 ItW
LENINGRAD 22 (Agerpres),
Constructorii din Leningrad au 

realizat proiectul unui turbogene
rator cu o putere de 800 000 kW.

Acest turbogenerator poate să 
asigure energie electrică unui oraș 
cu o populație egală cu cea a Le
ningradului. Termocentrala utilată 
cu asemenea generatoare va fi 
foarte economicoasă: construcția 
ei va fi de 2—3 ori mai ieftină de- 
cit a unei centrale cu agregate mai 
mici. Aceste turbogeneratoare foar
te puternice vor permite o mure 
economie de combustibil.

Importante zăcăminte 
de fier și mangan

BELGRAD 22. — Corespon
dentul Agerpres, С. Opncă, trans
mite:

La Zaiecear au fost descoperite 
importante zăcăminte de fier și 
mangan. Potrivit cercetărilor, pro
centul de fier și mangan din. mine
reu este foarte mare. In apropiere

Manifestările revendicative 
studenfeșfi din Pakistan

GARAGI 22 (Agerpres).
Comitetul de acțiune al studenților 

pakistanezi a adoptat hotărîrea de a 
continua greva pînă cînd guvernul 
va satisface toate revendicările stu
denților.

După cum se știe, de peste două 
săptămîni în Pakistan continuă gre 
vele, demonstrațiile și mitingurile 
studenților care cer reducerea taxe
lor de învățămînt. deschiderea tutu-

SFÎȘI AT
SYDNEY. 22 (Agerpres).
In localitatea Adelaide din Aus

tralia s-a petrecut marți un accident 
tragic. Paznicul menajeriei unui circ, 
aflat în turneu în acest oraș, a fost 
sfîșiat în bucăți de patru lei pe cînd 
încerca să le introducă hrană în 
cușcă. In momentul în care acesta 
a deschis ușa cuștii, o leoaică s-a

O.N.U.; DEZBATERILE
■ Cuvîntul reprezentantului R. P. Ungare
■ Puternic curent de opinii împotriva politicii de a- 

partheid a guvernului sud-african
NEW YORK 22 (Agerpres).
In ședința de luni după-amiază 

a Adunării Generale a O.N.U. au 
luat cuvîntul reprezentanții R. P. 
Ungare, Republicii Malgașe și cian
kaișistul. Președintele Adunării a dat 
mai întîi cuvîntul reprezentantului 
Indoneziei. L. N. Palar, pentru a-și 
exercita dreptul la răspuns. El s-a 
referit la cuvîntarea rostită de re
prezentantul Federației Malayeze. 
Palar a declarat că prezența bazei 
militare engleze la Singapore. pe 
teritoriul acestei federații, reprezintă 
o acțiune împotriva Indoneziei și a 
cerut retragerea tuturor forțelor bri
tanice din Malayezia.

In cuvîntarea sa, ministrul aface
rilor externe al R.P. Ungare, Janos 
Peter, a cerut lichidarea deplină a 
sistemului colonial. El a subliniat 
necesitatea de a se întreprinde mă
suri pentru a se ajunge Ia înfăptuirea 
dezarmării generale și s-a pronunțat 
în favoarea soluționării juste a pro
blemei germane. Vorbitorul a cerut 
totodată restabilirea drepturilor R.P. 
Chineze în O.N.U.

Reprezentantul Republicii Malgașe, 
Louis Rakotomalala. a criticat poli
tica de apartheid a guvernului sud- 
african, precum și încercările Portu
galiei de a-și menține dominația asu

de orașul Kniajevaț au fost desco
perite importanți’ zăcăminte de fier 
și mangan cu un procent de 60 la 
sută. Zăcăminte de fier au fost 
descoperite și pe muntele Miroci, 
procentul de metal în minereu fiind 
de 30—40 la sută. In afară de fier, 
aici au fost descoperite și zăcămin
te de mangan cu 19 la sută oxid 
de mangan.

Mari lucrări de construcție 
tn orașul Jena (R.D.G.)
JENA. — 22 (Agerpres).
In vechiul oraș universitar Jena 

(R.D. Germană) au început cele 
mai mari lucrări de construcție din 
istoria acestui oraș. In raionul 
Lobeda se construiește un cartier 
nou, cu 2 500 de apartamente. După 
1970 vor mai fi construite alte 
4000 de apartamente. Noul ear
tier va fi dominat de blocuri cu 
cite 9 și 14 etaje. In același timp 
va fi construită o magistrală care 
va lega noul cartier de centrul 
orașului.

ror instituțiilor de învățătnînt, eli
berarea studenților arestați. Cererile 
studenților din Garaci au fost spri
jinite și de studenții din alte orașe. 
Totodată sosesc știri despre grevele 
și demonstrațiile studenților din Pa
kistanul de est.

Guvernul a fost nevoit să creeze 
o comisie specială pentru examina
rea revendicărilor studenților. care 
urmează să prezinte recomandări în 
această problemă.

DE LEI
năpustit asupra lui rănindu-1 mortal. 
Celelalte trei fiare după ce l-au siî- 
șiat pe paznic au evadat din cușcă. 
Poliția, fiind avertizată telefonic, s-a 
grăbit la fața locului și, cu ajuto
rul unor vînători experimentați, a 
reușit să omoare trei dintre animale. 
Numai leoaica s-a întors în cușcă. 

pra teritoriilor pe care le deține în 
Africa.

Corespondenții agențiilor occiden
tale de presă comentează pe larg pu 
tern icul curent de opinie care s-a 
manifestat împotriva politicii de a- 
partheid a guvernului sud-african a- 
tunci cînd, în ședința de dimineață, 
a luat cuvîntul reprezentantul R.S.A., 
Hilgard Muller. Potrivit agenției Reu
ter, delegații țărilor afro-asiatice și 
ai statelor socialiste au părăsit sala, 
astfel încît- Muller a vorbit numai 
în fața a 41 de delegații din cele

In Consiliul
NEW YORK 22 (Agerpres).
Consiliul de Securitate s-a întrunit 

luni seara pentru a examina proble
ma conflictului de frontieră dintre 
Izrael și Siria. După cum se știe, 
la 13- noiembrie, în această regiune 
s-au produs ciocniri între trupele si 
riene și izraeliene, avioane militare 
izraeliene bombardînd pozițiile sirie
ne. Un proiect de rezoluție, prezentat 
Ia 17 decembrie de delegația maro
cană, care condamna I’zraelul pen
tru aceste atacuri, nu a fost adoptat 
întrucît nu a întrunit majoritatea de 
voturi necesară.

In ședința de Juni a fost prezentat 
un proiect de rezoluție anglo-ameri- 
can, care se mărginea să deplîngă

Campanie împotriva analfabetismului 
inițiată de

NEW YORK 22 (Agerpres).
Opt țări în curs de dezvoltare vor 

fi alese pentru început în vederea 
lansării campaniei împotriva analfa
betismului, dusă de UNESCO. In loc 
de a desfășura un „asalt masiv” 
împotriva analfabetismului, cum in
tenționa inițial. UNESCO preconizea
ză acum o metodă selectivă și ex
perimentală de rezolvare a problemei 
alfabetizării unui număr de 700 mi
lioane de bărbați și femei. Organiza
ția consideră că această metodă se 
va dovedi mai eficientă.

Cele opt țări unde vor fi depuse 
eforturi intense, nu au fost încă a- 
lese. dar ele vor fi probabil, țări din 
Africa. Asia și America Latină.

Amănunte asupra acestui plan sînt 
conținute într-un raport al secretaru
lui general al O.N.U., U Thint, a- 
dresat celei de-a 19-a sesiuni a Adu
nării Generale.

John Bowers, șeful secției 
UNESC© pentru alfabetizarea adul- 
ților, vorbind despre „haosul ling
vistic" existent într-o mare parte a 
lumii, a spus că după aprecierile 
UNESCO, în lume există 2 800 de

Votul din Camera Comunelor 
în favoarea abolirii 

pedepsei capitale

LONDRA 22 (Agerpres).
Gamer a Comunelor a adoptat luni 

seara, în cea de-a doua citire, pro
iectul de lege prezentat de deputa
tul -laburist Sidney Silverman, cu 
privire la abolirea pedepsei cu moar
tea în Marea Britanie. In favoarea 
proiectului de lege au votat 247 de 
deputați, iar împotrivă — 229.

Acest vot al Camerei Comunelor 
pune astfel capăt unor controverse 
care au durat mai mult de 50 de ani 

în Anglia, în legătură cu abolirea 
pedepsei capitale.

Proiectul de lege va trebui să fie 
aprobat și în cea de-a treia lectură, 
după care va fi prezentat Camerei 
Lorzilor.

GENERALE
115 state membre ale O.N.U. După 
cuvîntarea sa în care a încercat să 
justifice politica rasistă a guvernului 
sud-african. a luat cuvîntul conducă
torul delegației Guineei, Achkar 
Marof, care este președintele Comi
tetului special O.N.U. însărcinat cu 
examinarea politicii de apartheid. El 
a spus că Adunarea era în drept să 
se aștepte ca reprezentantul sud- 
african să se refere la măsurile lua
te de guvernul său pentru a respec
ta rezoluțiile O.N.U. privind înceta
rea politicii de apartheid. In loc de 
aceasta, a arătat el. delegatul sud- 
african a reafirmat sfidarea lansată 
de guvernul său la adresa O.N.U.

de Securitate
incidentele. Delegația marocană a 
înaintat cinci amendamente la acest 
proiect de rezoluție, trei dintre ele 
fiind însă respinse, întrucît nu au 
întrunit majoritatea de voturi. Tre- 
cîndu-se la vot asupra proiectului 
de rezoluție anglo-american, acesta 
a întrunit opt voturi: S.U.A., Anglia, 
Franța, Norvegia, ciankaișistul, Boli
via, Brazilia și Coasta de Fildeș, 
împotriva proiectului au votat Maro
cul, U.R.S.S, și R.S. Cehoslovacă, 
întrucît nu a obținut votul unuia din 
membrii permanenți ai Consiliului de 
Securitate, proiectul de rezoluție nu 
a fost adoptat.

Consiliul de Securitate a amînat 
apoi, sine die, dezbaterile sale în a- 
ceaștă problemă.

U.N.E.S.C.O.
■limbi. Unele națiuni africane au pî- 
nă la 100 de dialecte și în numeroa
se țări, în curs de dezvoltare, exis
tă regiuni întinse în care nu există 
alfabet pentru limba vorbită.

PRAGA. — Recent s-au încheiat 
probele de funcționare la termo
centrala Combinatului siderurgic 
din Trinec (R.S.G.).

Incepind cu primul trimestru al 
anului viitor, termocentrala va asi
gura cu curent electric combina
tul siderurgic și treptat și unele 
raioane din Moravia de Nord.

GENEVA. — Organizația Mon
dială a sănătății a publicat un ra
port în care se ocupă de creșterea 
numărului cazurilor de îmbolnăviri 
de diabet. Raportul califică drept 
deosebit de îngrijorător faptul că 
această boală se răspîndește tot 
mai mult în rîndarile tineretului. 
Din acest motiv O. M.S. a creat un 
comitet de experți care să btire-

ÎN CÎTEVA
prindă cercetăriț^pe plan interna

țional, pentru a -stabili cauzele fe
nomenului.

TOKIO. — Potrivit unei statis
tici, în perioada 1 ianuarie — 21 
decembrie 1964 accidentele rutie
re din Japonia s-au soldat cu 
12 866 victime.

STOCKHOLM. — Potrivit da- 
telor furnizate de Biroul central de 
statistică din Suedia, în luna no
iembrie a acestui an prețurile cu 
amănuntul la mărfurile de primă 
necesitate au crescut în medie cu 
84 la sută, față de aceeași perioa
dă a anului 1949. Prețurile mărfu
rilor alimentare s-au scumpit cu 
118 la sută.

WASHINGTON. — Agenția Uni
ted Press International anunță că 
S.U.A. au lansat de la baza din 
California un satelit secret care 
se deplasează pe o orbită polară.

HAVANA. —1 Intr-un interviu 
acordai ziarului „Revolution", am
basadorul englez în Cuba, John 
Whatsony, a declarat că relațiile

Incidente miniere 
în Peru

LIMA 22 (Agerpres).
După cum relatează agenția D.P.A., 

cu prilejul operațiunilor de salvare 
a unui mare număr de mineri în
chiși într-o galerie de mină prăbuși
tă la Cerro de Pasco, s-a petrecut 
un nou accident. In urma unei sur
pări de teren, provocată de o ex
plozie de grizu, 18 membri ai echi
pei de salvare au fost îngropați sub 
masele de pămînt și nu se știe încă 
dacă vor putea fi salvați. O nouă 
echipă de salvare a fost trimisă pen
tru a încerca să scoată la suprafață 
victimele celor două accidente.

Operațiunile militare 
din Congo

LEOPOLDVILLE 22 (Agerpres)^
In nordul și estul Congoului, traă*> 

smite corespondentul din Leopold^ 
viile al agenției France Presse, se 
semnalează importante concentrări de 
forțe ale răsculaților. In timp ce tru
pele guvernamentale continuă ope
rațiunile de așa-zisă „curățire", în 
nordul localității Bukavu și la Kiu- 
du, în apropierea orașelor Samba și 
Lufubu, pe șoseaua dintre Albert
ville și BaudoinVille, precum și pe 
malul de nord-est al lacului Tanga- 
nica are loc o concentrare masivă a 
forțelor revoluționare care după cum 
subliniază corespondentul agenției 
France Presse, prevestește o puterni
că ofensivă în direcția Katangăi. 
Toate știrile din ultimele ore vor
besc despre faptul că trupele gu
vernamentale dețin controlul asupra 
orașului Paulis. Cu toate acestea, la 
Leopoldville parvin știri potrivit că
rora răsculații atacă în permanență 
cartierele periferice ale orașului. De 
fapt, trupele guvernamentale nu de
țin poziții solide decît la aeroportul 
din Paulis. Aceeași situație există și 
în localitățile Shabunda, la est de 
Kindu, la Banalia și Bafwasende, si- 
tuat la nord de Stanleyville.

dintre Cuba și Marea Britanie st 
bazează pe principiile coexistenței 
pașnice și normele dreptului inter
național. (

Guvernul Marii Britanii, a men
ționat ambasadorul, speră că a- 

ceste condiții vor permite extinde
rea comerțului cu Cuba.

BAGDAD. — Potrivit unui a- 
nunț din capitala Irakului, 20 de 
deținuți politici au fost eliberați ta 
urma ordinului dat de mareșalul 
Abdel Salam Aref, șeful acestui 
stat.

CIUDAD DE MEXICO. — Gu
vernul mexican a adresat un apel 
reprezentanților sectoarelor econo
mice de stat și particular, în care 
îi cheamă să dezvolte comerțul cu

RÎNDURI
țările socialiste. La Ciudad de 

Mexico se consideră că aceasta este 
prima măsură întreprinsă de gu
vern, în cadrul planului de lărgire 
a relațiilor economice ale țării.

ROMA. — Intr-o statistică pu
blicată la Torino de către Uniunea 
industriei de automobile din Italia 
se arată că producția de automo
bile pe primele zece luni ale anu
lui 1964 a fost cu 5,7 la sută mai 
mică decît în aceeași perioadă a 
anului trecut. Cu toate că s-au 
produs mai puține automobile, ci
fra exporturilor a fost cu 10,7 la 
sută mai mare decît în primele 
zece luni ale anului trecut

BAMAKO. — La Bamako a so
sit, într-o scurtă vizită, președin
tele Guineei, Seku Ture. Potrivit 
declarațiilor sale, el va discuta 
cu conducătorii Republicii Moli, 
probleme internaționale care au „o 
mare importanță pentru dezvolta
rea continuă a acestor două țări 
și pentru dezvoltarea întregii A- 
frici".
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