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BIocul D 1 de la Lupenl, cu 66 de apartamente, 
își va primi tn curînd locatarii.

Al cincilea
bloc
glisat

Ieri Ia Vulcan s-a terminat gli
sarea blocului D 3 cu 8 etaje și 72 
de apartamente. Este cel de-al cin
cilea bloc executat prin această 
metodă la șantierul Vulcan. Ceea 
ce e nou față de celelalte patru, e 
că o dată cu glisarea elementelor 
verticale s-au executat și 
exterioare — tencuieli cu 
piatră și placaj ceramic.

Timpul consumat efectiv 
cutia (neluînd în seamă unele în
treruperi din lipsă de materiale) 
este de 26 de zile. Experiența apli
cată la șantierele Petrila și Lupeni 
a reușit și la Vulcan.

Constructorii vulcăneni preconi
zează ca în cursul anului acestuia 
să predea cele 72 de apartamente. 
Timpul pînă la sfîrșitul anului le 
permite.

La glisarea blocului D 3 s-au evi
dențiat brigăzile ; Măntoiu loan și 
Krestel 
Nvergeș Benedec — zidari fațadiști, 
Voicu Gheorghe — fierari betOniști, 
Căplescu Nicolae — dulgheri și Co
teț Matei — tîmplari. Mai trebuie 
menționată contribuția substanțială 
pe care au adus-o la aproviziona
rea punctului de

finisările 
praf de

cu exe-

Hans — zidari betonișii,

ACTUALITATEA
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M. 
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• Azi, la ora 20, Ansamblul 
Stat „Ciprian Porumbescu" din 
ceava prezintă în sala palatului cul
tural din Lupekii spectacolul mu
zical, — coregrafic - „Cîntec 
Suceava nouă".-

• Comitetul sindicatului E. 
Lupeni deschide duminică, 10
tombrie ora 10, cursurile Universi
tății populare din localitate. In 
acest an Universitatea populară din 
Lupeni va funcționa cu următoare
le secții: Tehnica minieră, Geogra
fia economică și politică a lumii, 
Istoria patriei, Artă plastică și un 
cerc pentru limbi străine.

Cei ce doresc să participe la 
cursuri se pot înscrie zilnic, între 

. orele 9-11 și 17-20 la clubul sin
dicatelor din localitate, precum și 
la sediul comitetului sindicatului E. 
M, Lupeni.

• Intre 5 și 10 octombrie va 
avea loc un concurs de admitere 
la Școala tehnică de personal teh
nic din Petroșani cu durata de doi. 
ani, pentru specialitățile tehnician 
minier și tehnician desenator pro
iectant. La concurs pot participa 
absolvenți ai liceelor cu sau fără 
diplomă de maturitate. Cei intere
sați pot să se înscrie zilnic, între 
orele 7-15, Ia secretariatul Grupului 
școlar minier din Petroșani.

lucru, brigăzile 
conduse de Șum- 
lanski Vasile și 
Banta Titu de Ia 
statia de prepa
rare a betoane- 
lor.

FLUXUL 
VREDNICIEI

Pentru metalurgiștii de la Uzina 
de reparat utilaj minier, toamna a 
sosit mai devreme; fată de planul 
anual la zi. avansul la producție 
este de două săptămîni.

— Ultimele zile din septembrie 
au fost pentru noi zile de încor
dare dar și de satisfacții. Am în
cheiat cu bine încă un trimestru

4 tone. Lucrare urgentă care ne
cesită totodată o precizie mate. U- 
șile au fost terminale la timp. Do
vadă că sînt și de bună calitate: 
tn urma montării primei uși. șe
ful Exploatării deschideri mine noi 
a transmis telefonic mulțumiri ce
lor de la uzină.

Acest început de octombrie ct
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Metalul 
în 
abatajul 
frontal

învingătorii 
adîncurilor

• La Lonea, barometrul indică „timp frumos" 
cu planul îndeplinit șiToate sectoarele 

depășit.
In luna septembrie, 

barometrul pr iductiei mi
nei Lonea a indicat me 
reu „timp frumos".

Pe galeriile din subte
ran, vagoneteie cu căr 
bune se scurg intr-un 
șuvoi neîntrerupt. Coli
viile mașinilor de ex
tracție coboară și urcă 
vertiginos, și de fiecare 
dată cînd apar la ziuă, 
betișoarele de pe tăbli
țele unde cuplălorul ti
ne „contabilitatea" plî-1 
nelor ieșite, saltă. La în
ceputul schimbului o 
pornește de la zero, dar 
spre sfîrșitul șutului a- 
junge la cîteva sute.

La preparatia din Pe
trila rezultatele se cal
culează în „angro”. In 
curînd se vor calcula la 
fel chiar la. Lonea, Mo
dernul puț cu schip, prin 
care se va extrage în
treaga producție a minei 
va înlesni „contabiliza
rea" cărbunelui' extras la 
fața . locului. Dar să re-» 
venim 
tuale. 
Lonea 
cinile
de 3 000 tone de cărbune. 
Toate sectoarele produc
tive ale minei au înche
iat luna septembrie cu

sarcinile de plan înde
plinite și depășite.

Au pornit minerii lo- 
neni lupta cu greutățile 
mai vechi și le înving 
una cîte una. In abataje, 
brigăzile conduse de Bă- 
lănescu Mănăilă, Poli- 
ciuc Dionisie, Baciu 
Ioan, Fatal Vasile, ,Pe 
trie Simion, Cosma 
Gheorghe și altele obțin 
succese remarcabile. Bu- 
curindu-se de o asisten
tă tehnică permanentă și 
calificată din partea teh
nicianului Prinț Samoilă, 
a maiștrilor Benko Iosif, 
Balog Nicolae, Hinta 
Traian și a altora, brigă
zile mai sus amintite în
trec cu o tonă și mai bi
ne pe post randamentele 
planificate, extrăgînd în
semnate cantități de căr
bune peste sarcinile 
plan.

Minerii loneni au o 
litate : cînd au pornit
un drum bun, perseve
rează. , Fără , îndoială că 
în munca lor se vor mai 
ivi greutăți. Acest lucru 
e inerent muncii în sub
teran. învingătorii de pî
nă 
nu

de

ca-
pe

la calculele ac- 
Colectivul minei- 

a extras peste sar
de plan mai bine

acum ai adîncurilor 
se tem însă de ele.

INVITAȚIE
LA
C L U В

Intr-un număr din august 
al ziarului nostru a apărut o 
notă intitulata „Simbătă și 
duminică seara la cluburi". In 
ea se trata lipsa de preocupa
re a unor conduceri de clu
buri privind organizarea de 
acțiuni plăcute, interesante și 
utile simbăta și duminica 
seara.

Un răspuns in scris asupra 
celor sesizate nu ne-a parve
nit de la nici o conducere de 
club ( ? I) In schimb, și asta-i 
mai bine, unele conduceri de 
cluburi au răspuns prin fap
te. Astfel, la clubul sindica
telor din Petroșani se organi-

Insemna re
zează de un timp încoace în 
fiecare duminică seri de dans 
pentru tineret. Conducerea 
clubului a angajat o orches
tră bună de tineret și, de la 
orele 20 la 24, amatorii , de 
dans se pot distra la 'cțub.în 
ritmul muzicii ușoare, în vii
toarea dansului sprințare;. Dar 
deși totu-i organizat' din; timp 
și cu gust, tineretul nu. prea 
răspunde invitației la dans, la 
odihnă • plăcută, ’ la destindere. 
Conducerea clubului . a ■ făcut 
ce-a putut,, dar comitetele 
U.T.C. din întreprinderile și 
instituțiile orașului sînt cu to
tul străine de asemenea • mani
festări. De ce oare ? Nu-i cum
va și treaba lor de a organiza 
plăcut, instructiv-educativ tim
pul liber al tinerilor ? Consider 
că da. Și mai consider că este 
datoria comitetului orășenesc 
U.T.C. de a controla și îndru
ma cu mai multă competentă 

latura culturală a muncii sale, 
de a poposi mai des în'mijlo
cul tineretului eu prilejul or-

D. GI-IEONEA

(Continuare in pag. 3-a)D. CRISAN

Mina Dîlja. Lucrările la rampa de descărcare a materialului lemnos se apropie de sfîrșit. Brigada de 
zidari condusă de Vieru Pavel — de la T.C.M.M. — montează plăcile din beton ale rampei.

de activitate, ne informează direc- 
y torul uzinei, inginerul Olariu Gheor- 
( ahe.

„Cu bine" înseamnă depășirea 
sarcinilor pe trimestrul III la pro
ducția globală cu 21 la sută, la 
producția marfă cu 13 Ia sută, pro
ducerea peste prevederi a 158 tone 
utilaje și prototipuri, livrarea pes
te sarcini a 145 tone armături me
talice, a 200 bucăți stîlpi metalici 
de abataj, a 100 tone construcții 
metalice, a 65 tone piese de 
schimb. De menționat că în toate 
compartimentele — oțel lichid, pie
se fontă, prelucrări piese mecanice, 
și consttucții — calitatea a fost la 
înălțime. Economiile obținute de la 
începutul anului se ridică la 1 
milion lei.

Spre sfîrșitul lunii septembrie, 
minei Dîlja i-au fost expediate trei 

5* uși metalice pentru prevenirea 
' inundațiilor, fiecare cîntărind cite

găsit toate secțiile și atelierele u- 
zinei angrenate în executarea unor 
noi loturi de utilaje și piese de 
schimb. Turnătoria a trimis spre 
prelucrare secției mecanice primele 
repere din comenzile planificate. 
Și, fie că este vorba de instalații 
de împins vagonete în colivii, tro- 
lii de funicular, bandă metalică 
sau frînă, ținta strungarilor, frezo
rilor. forjărilor, a sudorilor și lă
cătușilor este aceeași — predarea 
la timp și în bune condiții de ca
litate a comenzilor. Atît ziua cit 
și noaptea fluxul turnătoriei — me
canică — construcții metalice este 
neîntrerupt. Și acest flux poartă cu 
sine vrednicia oamenilor uzinei, 
priceperea și dorința lor fierbinte 
de a înfăptui angajamentul asu
mat : îndeplinirea cu cel puțin 15 
zile înainte de termen a sarcinilor 
de plan anuale.

FR. VETRO

Sticla cu scrisoare de adio
După o dispută aprigă 

cu vînzătoarea de la ra
ionul „Băuturi" al ma
gazinului alimentar din 
centrul orașului Lupeni, 
m-am dus să răsuflu ni
țel pe malul Jiului. (Per- 
tru că Jiul trece tocmai 
prin dosul magazinului)

Tocmai recapitulam fi
rul evenimentelor petre
cute cu cîteva minute 
măi înainte cînd observ 
nu cu puțină uimite, că 
pe Jiu plutește o sticlă. 
O sticlă obișnuită de apă 
minerală. Cum am făcut 
vreo 3 ani serviciul ‘ pe 
la „Salvamar", sar în 
apă, apuc sticla de ceafă 
(citiți gît) și spre mal.

Ajuns la mal, observ că 
sticla conține un mesaj. 
Scot dopul și bucata de 
hirtie pe care... ce cre
deți că era scris : O scri
soare de adio! V-o re
produc : „M-am sinucis 
pentru că nu a existat 
altă scăpare. Am fost du
să de 13 ori la „Alimen
tara" și de atitea ori am 
fost refuzată. I s-a spus 
proprietarului meu că nu 
pot fi schimbată cu o 
sticlă de apă minerală 
pentru că am gura ciu
pită; in concluzie nu mat 
pot intra în circuitul co
mercial. Spuneți și voi 
oameni., asta-i viață de 
sticlă ? Nu l".

Pînă aici fantezie, de 
aici încolo adevărul a- 
devărat.

La magazinul amintit 
nu se schimbă sticle de
teriorate la gură, pe mo
tiv că există o dispoziție 
internă în acest sens. 
Just 1 In schimb de vîn- 
dut, se vînd. La cumpă
rare, sticlele fiind capsu
late, nu există posibili
tatea controlului, așa că 
ajuns acasă, cumpărăto
rul de abia după desfa

cerea sticlei constată de
fecțiunea. Dar ce mai 
poate face ? Iși aminteș
te, eventual, că magazi
nul nu primește sticle 
deteriorate.

Subsemnatul numai în- 
tr-o singură săptămînă 
am intrat în posesia a 3 
asemenea sticle. Și în 
situații asemănătoare sînt 
multi cumpărători.

De aici întrebarea : ca
re este logica (dacă are 
sau nu logică asta rămî- 
ne de văzut) acestei pro
ceduri ? De ce trebuie să 
piardă la afacerea asta 
numai cumpărătorul ?

Ce părere au tovarășii 
din conducerile O.C.L. 
Alimentara Petroșani și 
I.C.R.A. ? Nu se pot face 
niscaiva reclamații Ia 
întreprinderile de îmbu- 
teliere a apelor mine
rale ?

T. KARPATIAN
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METALUL 
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FRONTAL
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BRIHZI FLEXIBILE DE FUNII
REȚEA DE REZISTENTĂ PENTRU TAVANUL 
ARTIFICIAL
PLASĂ PENTRU PODIREA VETREI

inifiativa
brigadierului

Sectorul I — cel mai mare de 
la mina Aninoasa — își are aba
tajele pe un singur strat: stra
tul 3. Metodele de exploatare 
sînt cele cunoscute, specifice a- 
cestui strat de grosime mare: a- 
bataje cameră in felii descen
dente, iar între numerele 13 șl 
10 stratul este exploatat cu un 
abataj frontal orizontal.

Un abataj frontal obișnuit, dar 
care îți oferă o adevărată sur
priză. Aici metalul a devenit 
elementul nr. 1. Metalul e pre
zent în stîlpii de susținere care 
sprijină tavanul de-a lungul fron
tului de lucru; metalul e pre
zent în grinzile de funii care, 
ancorate de stîlpii așezați din 80 
în 80 centimetri de-a lungul 
frontului, înlocuiesc grinzile de 
lemn sau grinzile confecționate 
din oțel profilat.

Jos, pe poditură, își face Ioc 
tot metalul O ingenioasă rețea 
de cabluri, așezate în cruciș, pe 
care se așterne o altă rețea du
blă de plase de sîrmă așezate 
tot în cruciș alcătuiesc vatra 
care, la exploatarea fîșiei urmă
toare, va deveni tavanul 
care minerii vor lucra în 
ranță, cu mult spor.

In acest abataj, noul în
rit are o prezență vie, concretă. 
Preocuparea conducerii exploată
rii, a inginerilor și tehnicienilor 
din sectorul I, a harnicilor mi
neri ai brigăzii lui David Ioan 
din acest frontal pentru promo
varea noilor metode se înmă
nunchează într-o experiență 
deosebit de prețioasă pentru 
reducerea consumului de lemn 
de mină, sporirea productivității 
și creșterea gradului de securi
tate a muncii în abataj.

In exclusivitate, metal

sub 
sigu-

mine-

Frontalul brigăzii lui David Ioan 
din sectorul I al minei Aninoasa ex
ploatează stratul III in fîșii descen
dente orizontale, cu dirijarea cope- 
rișului prin prăbușire. Susținerea în 
acest abataj se face cu stîlpi G.H.H. 
care sînt folosiți in mod curent în 
abatajele frontale din Valea Jiului 
și grinzi din funii.

Grinzile sînt așezate paralel cu 
frontul de lucru. La fixare după ex
ploatarea unui cîmp, grinzile sînt 
sprijinite mai întîi provizoriu, du
pă care, din 80 în 80 cm, în locurile 
marcate prin amplasarea casetelor, 
sînt fixați stîlpii metalici. Distanța 
între grinzi pe direcția de avansare 
este de 1 m.

După exploatarea a două fîșii, ur
mează să se facă operațiile de mu
tare a craterului în apropierea fron
tului de lucru, podirea și răpirea stîl- 
pilor metalici dinspre surpare. Prima 
și ultima dintre aceste operații se 
efectuează în mod obișnuit. Nouta
tea o constituie operația de podire a 
abatajului: poditură este alcătuită 
dintr-o rețea rezistentă de cabluri și 
plase metalice.

Mai întîi se realizează rețeaua de 
rezistență a viitorului tavan artifi
cial, care este formată din șuvițe de 
cabluri. Se disting cabluri de două 
dimensiuni, cele așezate paralel cu 
frontul și cele perpendiculare 
front.

Cablurile paralele cu frontul
o lungime egală cu cea a abatajului. 
Ele sînt formate, din cîte o șuviță, 
fără nici o prelucrare și sînt așe
zate la o distanță de 30 cm unul de 
altul.

Cablurile perpendiculare pe front 
au o lungime de 10 m. Această lun
gime este limitată de necesitatea e- 
conomisirii spațiului în abataj. La un

pe

au

capăt ele sînt prevăzute cu o buclă, 
iar la celălalt capăt cu un cîrlig. 
Gîrligul și bucla sînt necesare 
pentru înădirea cu cablurile puse 
mai înainte pe poditură. Cablurile 
așezate pe direcție constituie prin
cipalul element de rezistență al ta
vanului artificial.

Ca și cablurile paralele cu fron
tul, cele direcționale sînt așezate 
tot la 30 cm unul de altul. Așeza
rea acestor cabluri se face prin des
fășurarea dinspre surpare, iar atunci 
cînd se termină, cu ajutorul buclei 
și al cîrligului se adaugă o nouă 
porțiune de 10 m. Porțiunile rămase 
d.'n cablu sînt încolăcite și păstrate 
astfel pînă la o nouă podire.

La sfîrșitul acestei operațiuni se 
obține o rețea de cabluri avînd o- 
chiuri pătrate cu latura de 30 cm. 
La întretăieri, cablurile sînt prinse 
între ele cu sîrmă.

Se trece apoi Ia operația de po
dire a vetrei cu plasă metalică. Și 
în acest caz, se folosesc plase de 
dimensiuni diferite atît ca lungime, 
cît și ca lățime.

Paralel cu frontul, între rînduri- 
le de stîlpi metalici se trag pe toată 
lungimea abatajului — una alături 
c.C alta — două benzi de plasă me
talică a căror lățime este de 75 cm. 
Apoi, aceste benzi se țes cu sîrmă 
atît între ele, cît și cu plasa din 
podirea precedentă.

Plasele așezate perpendicular pe 
front au lățimea de 60 cm. Acestea 
sînt tăiate la suprafață la o lungime 
de 10 m, deoarece, ca Si în cazurile 
cablurilor așezate pe direcție, por
țiunea nefolosită rămîne înfășurată 
sul pînă Ia o nouă operație de po
dire. Și aceste plase sînt cusute cu 
sîrmă între ele.

La terminarea operației de podire

® 1
~ 1 1
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1, Tavanul arti
ficial din rețea 
de cabluri și plasă 
metalică. 2. Noua 
poditură care se 
așterne pe vatră. 
3. Sul de plasă 
metalică care ur
mează să fie des
fășurat pe direcția 
frontului. 4. Fron
tul de lucru. 5. 
Spațiul exploatat 
înspre surpare.

Care este importanța 
practică a metodei ?

Răspunzînd la această 
întrebare, tov. ing. Du
mitraș loan, șeful secto
rului I al minei Aninoa
sa, arăta :

Avem de j 
certitudinea că 
artificial din 
plasă metalică 
minerilor atit 
sporite de securitate în 
timpul lucrului, cit și po
sibilități de mărire a 
productivității muncii. 
Ne-gm convins de acest 
lucru în lunile aprilie— 
mai, cind abatajul a tre
cut pe sub o porțiune de 
50 de metri podită cu re
țea de cabluri și plasă 
metalică.
un tavan
Deasupra 
bluri și plasă 
datorită stropirii, o pă-

tură de rocă cimentata 
care a înlăturat scurge
rile de steril din tavan.

Lucrind în aceste con
diții, minerii au posibili
tatea de a realiza randa-

Ioan a arătat că paralel 
cu aplicarea metodei, va 
exista o preocupare sus
ținută pentru continua ei 
perfecționare. După ce 
se va efectua un număr

fost 
Tot 
ex- 
de

pe acum 
: tavanul 
cablu și 

i creează 
condiții

S-a lucrat sub 
sigur, rezistent, 
refelei de ca- 

am găsit,

Un adevărat 
abataj experimental

mente ridicate. Astfel, în 
perioada cind a lucrai 
sub tavanul de plasă, 
brigada condusă de to
varășul David Ioan a 
realizat un randament de 
6 tone pe post. Calculele 
au arătat că prin aplica
rea acestei riietode, pro
ductivitatea va putea ii 
sporita la peste 7 tone 
pe post.

In ce privește perspec
tivele, tov. ing. Dumitraș

corespunzător de podiri 
succesive, se va obține 
un tavan artificial capa
bil să permită exploata
rea a 4—5 felii orizontale 
fără să se măi pună altă 
vatră.

Sîntem preocupați de 
adoptarea unei susțineri 
care sd corespundă cei 
mai bine podirii cu plasă 
metalică — a spus tov. 
ing. Dumitraș. Vom ex
perimenta în carînd io-

ieșirea unui nou tip de 
stîlpi șl grinzi metalice 
al căror prototip a 
realizat de 1CEM1N. 
in acest abataj vom 
perimenta și stîlpi 
susținere hidraulici.

Pe cum se vede, un a- 
devărat abataj experi
mental I

Un colectiv format din 
tov. Cocotă Dan, ingine
rul șef al minei Aninoa
sa, ing. Dumitraș loan, 
șeful sectorului I și ing 
Simiohescu de la servi
ciul de cercetări al 
C.C.V.J. lucrează la În
tocmirea unui studiu pri
vind tehnica de lucru la 
podirea cu rețea de ca
bluri și plasă metalică, 
rezultatele obținute pînă 
In prezent, posibilitățile 
de îmbunătățire și oers- 
pectivele de extindere а 
metodei.

se obține pe vatră o rețea rezis
tentă formată din cabluri cu ochiuri 
pătrate avînd latura de 30 cm pe 
care se suprapune o altă rețea de 
două plase încrucișate, bine cusute 
între ele.

Podirea cu plasă metalică nece
sită un timp ceva mai lung decît po
direa cu seîndură sau jumătăți. Intr- 
adevăr, la începutul aplicării aces
tei metode, brigăzii lui David Ioan 
îi erau necesare pentru podirea ve
trei, inclusiv pentru montarea cra
terului și răpire, două schimburi. 
Acum, după ce s-a dobîndit expe
riență, îndemînare, aceste operații 
sînt efectuate în 10 ore.

Brigadierul David Ioan, ceilalți 
mineri din brigadă sînt hotărîți să 
îmbunătățească organizarea muncii, 
să-și însușească temeinic tehnica e- 
xecutării acestei operații. Principa
lul avantaj al acestui procedeu de 
podire a vetrei va deveni evident 
la exploatarea fîșiilor următoare: 
se va lucra sub un tavan sigur, 
care va da posibilitate minerilor să 
obțină viteze de avansare sporite.

Pentru combaterea prafului si 
mai ales pentru compactizarea roci
lor de surpare, astfel ca la fîșia ur
mătoare tavanul să se prezinte o- 
mogen, fără scurgeri, se stropește 
intens zona prăbușită.

Deși sînt la început de drum, teh
nicienii din conducerea sectorului, 
brigadierul David Ioan, ceilalți mi
neri din abataj au obținut o ex
periență care va deschide noi posi
bilități pentru creșterea vitezei de 
avansare, pentru crearea unor con
diții de maximă securitate la fron
tul de lucru. Această experiență con
stituie un bun de preț cu care mi
nerii celui mai mare abataj al Ani- 
noasei pornesc la realizarea sarci
nilor noului cincinal.

înalte, 
susți- >. 
grinzi ? 
lungi-

Brigada tovarășului David 
Ioan este cunoscută la mina 
Aninoasa pentru perseverența 
cu care caută noi și noi re
surse de sporire a productivi
tății muncii in abataj.

Paralel cu preocuparea pen
tru experimentarea cu succes 
a folosirii plasei metalice la 
podirea vetrei abatajului fron
tal, minerul David Ioan a stu
diat cu atenție posibilitățile 
de îmbunătățire a organizării 
muncii pentru a conduce bri
gada spre randamente

Abatajul frontal este 
nut în stîlpi metalici și 
flexibile de funii pe o
me de 35 m. Restul de 5 m la 
culcuș și 5 m la coperiș sînt 
susținuți în lemn.

Inițial, pe lungimea de 35 
m a abatajului se întindeau 7;, 
grinzi de cîte 5 m. Pe porțiu
nea de front delimitată de o 
grindă lucrau cite 2 mineri.

Preocupat de îmbunătățirea 
procesului de producție, bri
gadierul a găsit că, prin re
ducerea timpului de executa
re a operațiilor auxiliare, prin 
folosirea din plin a timpului 
programului de lucru, lungi
mea unei grinzi, și implicit 
porțiunea de iront repartizata 
unei echipe de doi mineri, 
poate fi mărită de la 5 la 7 m.

Inițiativa brigadierului a 
fost analizată cu atenție de 
minerii abatajului, de condu
cerea sectorului și a fost a- 
doptată, introduclndu-se grinzi 
flexibile cu o lungime de 7 
m. Acum se fixează în total 
5 grinzi pe toată lungimea 
susținută metalic. Pe lungimea 
de 7 m a fiecărei grinzi au 
rămas să lucreze tot cîte doi 
mineri, asigurîndu-se astfel o 
creștere corespunzătoare a 
randamentelor.

Inițiativa brigadierului și-a 
dovedit eficacitatea prin re
zultatele obținute în creșterea 
productivității muncii. Față de 
4,4 tone pe cap de om cit 
prevede planul pentru acest 
abataj, randamentul în briga
dă a sporit la 5,20 tone pe 
cap de om,
zintă o creștere

ceea 
de

ce repre-
18 la sută.

K, 
t

A DOUA VIATĂ
necesită 
scîndură 

pentru 
munte

folosește metal 
la 
Și 

se

nou, iată 
confecționarea grinzilor 
a rețelei de rezistență 

așează împletitura de 
găsit întrebuințarea un

Podirea abatajelor frontale sau 
cameră de pe stratul 3 după meto 
da clasică — cu lemn — 
o cantitate importantă de 
sau jumătăți care rămîne 
totdeauna sub încleștarea
lui. Metalul are în aceste condi
ții o viață lungă. Stîlpii metalici, 
grinzile flexibile se folosesc de un 
mare număr de ori, asigurînd nu 
numai economii de material lem 
nos, ci și reducerea volumului de 
muncă, deoarece odată aduse în a- 
bataj, elementele metalice de sus
ținere sînt folosite o perioadă în 
delungată.

Dacă pentru stîlpi și plase meta
lice se 
însă că 
flexibile 
pe care
sîrmă, și-a 
material care mai înainte ajungea 
la depozitul de fier vechi spre a 
fi trimis la oțelării, pentru retopi
re : cablurile deschise. Instalațiile 
de extracție, funicularul, instalația 
de haldare a sterilului ale căror 
cabluri sînt schimbate la anumite 
intervale, furnizează acum mate
rial pentru podirea vetrei în aba
tajul frontal. ‘

Cablurile vechi sînt pregătite la 
atelierul mecanic al minei pentru 
noua destinație. O echipă de mun
citori, din care fac parte tovarășii 
Deji Mihai. Kurta Gabor, Sin Ni- 
colae, retează cablurile la dimen
siunile necesare și le despletesc 
în șuvițe. In plus, cablurilor cu o 
lungime de 10 m, care sînt așezate 
pe direcția de avansare a abata 
tajulul, li se execută la un capăt o 
buclă, iar la celălalt 11 se prind 
cîrlige. Atît la buclă cit și la cîr-

cu cîte

retează

3 bră-

și se 
vechi

materialul lemnos de

remarcat că transportul 
mai 

decît transportul 
Cablurile se 
încărcate în 
Plasele se 

sul, pe căru-

lige, fixarea se face 
țări forjate.

Tot la atelier se 
decălesc bucățile de cablu
din care se desfac sifmele necesa
re legării întretăierilor cablurilor 
care formează' rețeaua de rezisten
tă, precum și executării cusăturii 
intre plasele de sîrmă. In felul a- 
cesta, cablurile vechi, după сё 
și-au încheiat perioada de func
ționare la instalațiile de transport, 
înlocuiesc 
mină.

Trebuie
acestor materiale se face cu 
multă ușurință 
de material lemnos 
transportă 
vagonete 
transportă 
cioare.

Folosirea elementelor din metal 
reduce substanțial consumul de 
material lemnos. Dacă înainte la o 
podire erau necesari 6 m c seîn
dură, acum este îndeajuns un sin
gur cărucior. Consumul de lemn 
îumătăti s-a redus și mai mult.

Deși folosirea plasei din sîrmă 
galvanizată mărește cheltuielile de 
executare a podirii. aceste cheltu
ieli vor fi recuperate prin faptul 
că o dată executat, tavanul din 
cabluri și plasă va servi pentru 
extragerea mai multor fîșii.

Mult, foarte mult valorează însă 
experiența cîștigată care va con
tribui la perfecționarea metodei.

încolăcite, 
obișnuite. 

Înfășurate »«-

■ Л

Pagină realizată de
ing. I. BRANEA
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’ chwitație. La. eluJb-
(Urmare din pag. l-a)

ganizărfi unor asemenea manifes
tări, de a căuta și găsi cele mal 
adecvate forme de atragere a ti
neretului la club.

Iar ei, tinerii, să frecventeze cu 
plăcere cluburile, bibliotecile, să 
activeze in formațiile artistice, să 
răspundă chemărilor organizațiilor 
U.T.C. Tinerii să nu uite că la club 
găsesc suficiente mijloace de edu
care și odihnă, de culturalizare, de 
distracție. Și atunci de ce să 
nu profite de ele t însuși tinerețea 
se caracterizează prin aceste atri
bute. De asemenea, tineretul nu 
trebuie să mai uite că... timpul este 
ireversibil.

Și tncă ceva despre o invitație 
la club. Sîmbăta trecută am dis- 

v r cutat la Aninoasa cu tovarășul 
' • Mircescu Nicolae, directorul clu- 
J bului din localitate. Organizase o 

seară de odihnă pentru fruntași și 
evidențiat! In muncă. Umblase din 
timp pe la sectoare și împărțise in
vitații. Sala mare a clubului fu
sese pregătită corespunzător, cu 
mese pe margini, cu lumini Îm
bietoare, cu estradă pentru orches
tră. Ba au fost aduși și mici, bere... 
Aninosenii erau deci in temă că 
sîmbătă seara e dans la club. Am 
rămas cu un prieten la seara de 
odihnă a aninosenllor. La ora 20,30 
George Negraru a atacat primele 
acorduri la baterie. I-a răspuns 
saxofonistul Aurel Vuia, trompe
tistul Alexandru Ghiocaru et corn 
pania. Invitației lor fa dans însă 
nu i-a răspuns nimeni. N-avea 
cine. Abia la ora 21, trei perechi 
s-au prins în vîrtejul dansului. Și 
deși afară era cald. In sală era 
bine, berea era rece, muzica era 
la... înălțime, foarte puțini au fost 
aceia care au profitat de toate a- 
cestea. Fruntașii și evidențiațli In

A apărut nr. 9|1965 al revistei 
„PROBLEME ECONOMICE"

Numărul pe luna sep
tembrie 1965 al revistei 
„Probleme Economice" 
cuprinde următoarele ar
ticole: „Continuarea ne
abătută a industrializării 
socialiste a țării" de E. 
Huțira; „Avlntul indus
triei chimice în anii 

' ■ cincinalului" de Mihail 
f. Florescu,- „Aspecte ale 

proporției dintre fondul 
de acumulare și fondul 
de consum" de Gh. Bar
bu,- „Corelația dintre în
zestrarea cu fonduri fixe 
și electroenergetlcă a 
muncii" de D Pugna; 
„Eficienta economică a 
creșterii animalelor In 
fermele de tip industrial" 
de N. David și O. Po
pescu: „Problema indus
trializării în literatura e- 
conomică din România 
(Sec. XIX)" de I. Vever- 
cai „Tendința în divizi
unea internațională capi
talistă a muncii" de S. 
Sava.

Articolul „Criterii de 
amplasare teritorială a 

producție n-au ținut să fie la tel 
și la odihnă, la dans. Șl doar pen
tru ei se organizase totul așa de 
frumos. N-a luat parte la această 
acțiune nimeni din conducerea mi
nei, nimeni din comitetul de partid, 
nimeni din comitetul sindicatului. 
Adică a făcut o... scurtă vizionare 
tovarășul Feier Vasile, președintele 
sindicatului și a plecat. Printre pre- 
zenți s-au aflat doar tovarășul 
Oros Vasile, secretar al Comitetu
lui orășenesc U.T.C. Petroșani, 
Mircescu Nicolae, directorul clubu
lui, Bacinschi loan, secreta
rul comitetului U.T.C. al minei și 
cîteva familii de mineri. Este foar
te puțin șl consider că, dacă ci
neva se străduiește să organizeze 
o acțiune în care noi să ne sim
țim bine, in care să ne odihnim și 
să ne distrăm, trebuie ca și noi să 
răspundem cu plăcere invitației- 
Oamenii se gîndesc la noi, iar noi 
le sfidăm preocuparea. Nu-i in or
dine. Și apoi totul a fost așa de 
irumos și plăcut I Poate s-o con
firme cei care au fost prezenți în 
sală.

Să mergem dar la club. Să luăm 
parte la activitățile ce se organi
zează acolo, să ne petrecem clipe 
plăcute în tovărășia cărților sau a 
muzicii, în formațiile artistice sau 
antrenați în diferite țocuri distrac
tive, să dansăm și să ne reconfor
tăm după o săptămină de muncă.

Iar conducerile cluburilor — toa
te nu doar cîteva — împreună cu 
comitetele U.T.C., să organizeze ac
țiuni cit mai plăcute, cit mai inte
resante, cît mai utile pentru oame
nii muncii. La rîndul lor, conduce
rile întreprinderilor și comitetele 
de partid să știe și ele despre a- 
ceste lucruri, să le îndrume, să le 
încurajeze și atunci toata lumea 
va fi mulțumită.

unităților de deservire a 
populației" de M. Stă- 
nescu este publicat la 
rubrica „Din planul In

stitutului de Cercetări E- 
conomice".

In cadrul rubricii 
„Schimb de păreri" sînt 
publicate materialele: 
„Crearea și prevenirea 
stocurilor supranormati- 
ve" de C. Ciumbulea; 
„Implicații financiare ale 
folosirii metodei progra
mării liniare la întocmi
rea planurilor de repar
tiție" de V. Smărăndescu.

La rubrica „Critică și 
bibliografie" sînt insera
te materialele : „Publica
rea integrală a operei 
fundamentale a lui Adam 
Smith în limba română" 
(A. Smith: Avuția na
țiunilor. Cercetare asu
pra naturii și cauzelor 
ei, vol. II) de M. Rozorea 
și D. Mureșan etc.

Revista mai cuprinde 
și rubrica „Scrisori către 
redacție". Mestecenii își scutură frunzele

Așa nu se
Membrii secției de fotbal a aso

ciației sportive „Parîngul" Lonea 
s-au întrunit recent într-o ședință 
pentru a analiza comportarea echi
pei lor care, după cum se știe, 
a început campionatul nes itisfă 
cător. Tovarășii care au luat cu- 
vîntul au vorbit cu amărăciune 
âuspre echipa lor, au condamnat a- 
titudinea nesportivă, indisciplina și 
lenevia unor jucători, au venit 
cu propuneri concrete pentru îm 
bunătățirea activității secției și a 
echipei de fotbal din Lonea.

La începutul campionatului, for
mația a fost completată cu unii ju
cători tineri, talentați, iar ca antre
nor a fost angajat tovarășul Pop 
Adalbert. Lorienii sperau că echipa 
lor va merge bine, că vor vedea 
meciuri frumoase și că ar putea, 
chiar, aspira la primul loc. Insă 
inconstanța echipei infirmă spe
ranțele înflăcăraților ei suporteri.

Iată lacunele existente in sinul 
formației, în cadrul secției de fot
bal, cît și în activitatea antrenoru
lui, arătate în ședință.

ANDRAȘ GHEORGHE: In sînul 
echipei există neînțelegeri. Unii ju
cători muncesc dar joacă și fotbal. 
Și încă bine. De exemplu: Ujoră, 
Baky. Alții ca Duk, Pui, Sotir, Con- 
stantinescu, nu prea dau pe lă 
mină, toată ziua bat străzile, sint 
clienți permanenți ai restaurantelor, 
iar pe teren folosesc forța pentru a 
cîștiga, își lovesc adversarii sau 
brutalizează arbitrii. Jucătorii sus
țin că antrenorul e de vină pentru 
că vrea pasă-mi-te să introducă 
disciplina și un climat prielnic în 
rîndul lor. Dar nu-i adevărat. Dim
potrivă, tovarășul Pop va trebui să 
fie mai exigent cu jucătorii, să în
locuiască fără sfială pe cei indisci- 
plinați, pe cei care practică un joc 
dur, pe cei care nu țin la culorile 
asociației. Fotbalul ăsta e greu — 
spune Pui. Și fără forță... Doar... și 
noi sîntem fotbaliști" (îl). Este o a-

poate juca fotbal
titudine complet greșită și trebuie 
curmată din rădăcini.

CÎMPEANU DUMITRU : Am jucat 
12 ani fotbal. îmi place. Dar nu ăsta 
pe care-1 văd la băieții noștrL De 
fapt nici n-ar putea juca altfel. 
Fotbaliștii noștri sînt foarte activi 
doar in restaurante la băut sau la 
remmy, se culcă... devreme dimi
neața, dorm puțin, apoi din nou la 
hoinăreală. Așa nu se poate face 
fotbal. Am pierdut cu 8-1 la Sebeș. 
Mă așteptam la asta pentru că știam 
că în preziua meciului Sotir și 
Constantinescu au stat pînă noaptea 
tîrziu la restaurantul „Minerul" din

Pe marginea analizei 
secției de fotbal 

a asociației sportive 
„Parîngul" Lonea

Petroșani. Și n-au stat la restaurant 
de... lemn Tănase, dar pe teren au 
stat. Că fotbaliștii muncesc... Să 
muncească 1... Constantinescu și So
tir au 62 de lei pe șut. Dar ce 
au făcut ei pentru producție? Nici 
măcar pentru fotbal... Tovarășul an
trenor Pop Adalbert .este prea in
dulgent cu jucătorii și asta nu-i 
bine. Să se ia atitudine împotriva 
acelora de teapa lui Pul care lo
vesc fără milă, intenționat, adversa
rii. De ce tovarăși jucători ? Vreți 
să vă schilodiți confrații ? Nu vă 
gîndiți că și el sînt oameni ca și 
dumneavoastră ?

Ing. FELEA LIVIU, fost președinte 
al secției de fotbal: Echipa e scin
dată în două tabere : în prima intră 
cei ce se cred șmecheri (Sotir, Con
stantinescu, et compania), iar din cea 
de-a doua fac parte cei care mun
cesc și în producție și pe teren. 
Și noi, cei care am condus secția 
de fotbal, ne facem vinovați pentru 
situația echipei noastre, pentru că 
nu ne-am ocupat cu mai mult simț 
de ră'pundere de echipă, de jucăto
rii săi, nu am conlucrat cu antreno
rul echipei. Va trebui ca antrenorul 
să fie ajutat, iar dînsul să acțio
neze Cu curaj, să opereze modifi
cările cele mai îndrăznețe în echipă.

BLAGA GHEORGHE: „Primii în 
producție, primii în sport" — așa 
trebuie să fie sportivii noștri. Dar 
sînt? Nu prea. Păi în preziua me
ciului cu Aurul Brad, la ora 2 noap
tea, Sotir era la restaurantul „Mi
nerul" din Petroșani, fapt ce nu mai 
necesită comentarii. Să se facă șe
dințe educative cu jucătorii; an
trenamentele să fie mai corespun
zătoare, mai calitative; antrenorul să 
fie mai exigent, mai autoritar.

In campionatul regional de handbal în 7 — băieți 

Viitorul Vulcan — 
Constructorul Hunedoara 13-16

La Vulcan, s-a disputat duminică 
partida dintre echipele Viitorul din 
localitate și Constructorul Hunedoa
ra contînd pentru campionatul re
gional de handbal în 7 — băieți. Cu 
toate că echipa gazdă a fost în
vinsă din nou pe teren propriu, 
meciul în ansamblu, a plăcut specta
torilor prin dinamismul său și fa
zele spectaculoase create la ambe
le porți.

încurajați de o puternică galerie, 
handbaliștii din Vulcan iau de la 
îhcepUt conducerea, terminind pri

POP ADALBERT, antrenor : Am șl 
eu lipsurile mele. Recunosc. Aprecie
rile critice făcute de tovarășii care 
au luat cuvîntul sînt adevărate. 
Dar aș vrea să spun unele lucruri 
cu care nu mă împac: jucătorii nu 
mă ascultă, nu vor să muncească, 
nu vor să joace pentru echipă, sînt 
prea libertini și prea indisciplihați. 
Aș vrea să fac remarca, însă, că nu 
toți. Avem și băieți buni și foarte 
buni. Dar unii cum sînt Dima, Mar
ton, Petcu, Iacob, Dan, absentează 
des de la antrenamente. Sau Sotir, 
care n-a participat la nici un an* 
trenament pe luna septembrie. Alții 
duc o intensă viață nesportivă. Așa 
sînt Teică, Petcu, Pui, Dima, Con
stantinescu, Sotir. Eu voi căuta să-mi 
lichidez lipsurile. Să fiu exigent, 
mai autoritar, dar cer și sprijinul 
conducerii secției de fotbal, atît în 
măsurile pe care le vom lua asupra 
unor jucători, cît și în asigurarea 
echipei cu echipament suficient șt 
corespunzător.

Trăgînd unele concluzii asupra 
discuțiilor purtate, tovarășul C1R1- 
PERU VASILE, inginerul șef al E. 
M. Lonea a spus : Disciplină fără 
muncă nu se poate. Conducerea mi
nei va asigura jucătorilor toate con
dițiile ca ei să poată munci și juca 
fotbal. La rîndul său, antrenorul să-i 
tină mai mult sub observație pe 
jucători. Și asta mai ales cînd au 
meciuri în deplasare. Cum poate fi 
Sotir sub ochii antrenorului, cînd 
el, în loc să meargă cu tot lotul, 
face deplasările cu X sau cu Y CU 
mașina. Nu-i în ordine. Să luăm o 
dată pentru totdeauna măsuri dis
ciplinare împotriva unor jucători ca 
Pui, Duk, Sotîr, Constantinescu, să 
promovăm cu curaj juniorii, să re
dresăm fotbalul lonean.

Discutînd în spirit critic și auto
critic membrii secției de fotbal au 
afirmat cu toții că așa nu mai mer
ge. Intr-adevăr nu mai merge. Spe
răm însă ca activitatea fotbalistică 
leneană să se îmbunătățească și 
rie rezervăm dreptul de a urmări 
acest lucru. împotriva jucătorilor 
certați cu disciplina, a leneșilor și 
chiulangiilor în producție, a acelo
ra care practică un fotbal dur și 
duc o viață nesportivă trebuie luate 
măsuri energice. Fotbalul, sportul în 
general, ca de altfel și alte activi
tăți, nu au nimic comun cu aseme
nea manifestări. Nici Sotir, nici 
Duk, Pui sau Constantinescu nu 
sînt celebrități de care fotbalul lo
nean, și nu numai cel lonean, nu 
se poate dispensa. Se afirmă tineri 
talentați, modești și disciplinați 
care pot înlocui cu succes vedete
le. In felul acesta fotbalul n-are 
decît de cîștigat.

D. PLOIEȘTEANU

ma repriză cu scorul de 8-6 ÎH fa
voarea lor.

La reluare, oaspeții au o puterni
că revenire, atacă dezlănțuit, reu
șind să preia conducerea pe care 
nu o mai cedează pînă Ia sfîrșit. 
Scorul final: 16-13 în favoarea echi
pei Constructorul din Hunedoara.

Cei mai buni realizatori: Karoly 
B. (7), Alexandru M. (3), Durnea D. 
(2) de la gazde și Uzum P. (5), Ba
li nt A. (5), Pleșca M. (3), Lascu A.

(3) de la hunedoreni.

< PROGRAM DE RADIO
7 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Melodii populare de 
virtuozitate; 5,15 Jurnalul satelor,- 
5,25 Muzică ușoară; 5,45 Cîntece 
distractive; 6,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic; 6,10 Două dansuri 
pentru pian de Alberto Ginastera,-
6.15 Muzică populară; 6,35 Piese 
interpretate de fanfară; 6,45 Salut 
voios de pionier,- 7,00 Radiojurnal;
7.15 Melodiile dimineții; 7,30 Sfatul 
medicului: Infecțiile cavității bu
cale și bolile interne; 7,35 Anun
țuri, muzică; 7,45 Acordeonul ve
sel — muzică ușoară; 8,00 Sumarul 
presei; 8,06 Muzică populară in
terpretată de Ion Blăjan și Ion Gîr-

v.„băcea,- 9,00 La microfon, melodia 
f' preferată; 10,00 Buletin de știri;

10,03 Muzică populară; 10,30 Emi

siune literară; 10,45 Muzică de 
estradă; 11,00 Coruri și dansuri din 
opere,- 11,30 Miniaturi de muzică 
ușoară,- 12,00 Buletin de știri; 12,06 
Formații artistice de la sate; 12,30 
Amintiri despre С. I. Nottara de 
I. Peltz; 13,15 Varietăți muzicale; 
14,00 Buletin de știri; 14,05 Con
cert folcloric; 15,00 Interpreti de 
operă; 15,30 Program muzical cerut 
de ascultători; 16,00 Radiojurnal:
16.15 Cîntă la havaiană Traian De- 
metrescu,- 16,30 Prietena noastră 
cartea; 17,00 Muzică din operete,-
17.15 Cu microfonul prin regiunea 
Iași; 17,35 Concertul pentru chita
ră și orchestră de Mario Castelnuo- 
vo Tedesco,• 18,00 Seară pentru ti
neret; 19,00 Cîntă, dansează tine
rețe ;20,00 Radiogazeta de seară; 

20,30 Intîlnire cu melodia îndrăgită; 
20,45 Noapte bună, copii; 20,55 Se- 
lecțiuni din operete; 21,15 Părinți 
și copii; 21,30 Miniaturi de estra
dă; 22,00 Radiojurnal; 22,20 Or
chestre de muzică ușoară; 22,55 
Seară de lieduri; 23,30 Pe aripile 
melodiilor,- 23,50 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Jocuri populare; 7,48 
Potpuriuri de muzică ușoară; 8,00 
Dansuri simfonice de compozitori 
români; 8,30 Soliști și orchestre 
de muzică populară; 9,00 Buletin 
de știri; 9,03 Pagini din opere,- 9,30 
Vreau să știu; 10,00 Muzică inter
pretată de fanfară; 10,25 De la Mo
zart la Chopin,- 11,00 Buletin de 
știri,- 11,03 Cîntece populare in
terpretate de George Folescu,- 11,30 
Muzică de cameră; 12,00 Concert 
de prînz; 13,00 Buletin de știri; 
13,06 Cîntă Maria Cornescu și Va
sile Petrică; 13,30 Meridiane; 13,40 

Melodii de ieri și de azi — muzi
că ușoară; 14,30 Valsuri nemuri
toare,- 15,00 Buletin de știri,- 15,10 
Muzică populară germană: 15,30 
Săptămină poeziei 1965; 15,45 Pie
se pentru pian de Tudor Ciortea; 
16,00 Vechi melodii populare; 16,20 
Dialog cu ascultătorii; 16,30 Pagini 
celebre din opere,- 17,00 Radiojur
nal; 17,15 Din repertoriul soliștilor 
noștri de muzică ușoară; 17,30 Sfa
tul medicului: Infecțiile cavității 
bucale și bolile interne; 17,35 Anun
țuri, reclame, muzică; 18,00 Piesa 
simfonică „Omagiu lui Enescu" de 
Theodor Grigoriu,- 18,15 Carnet 
plastic; 18,30 Cîntă Dorina Dră- 
ghici; 18,45 Arii vesele din ope
rete,- 19,00 Buletin de știri; 19,05 
Melodii populare; 19,15 început de 
an la universitățile populare,- 19,30 
Interpreți de muzică ușoară,- 19,50 
Transmisiunea concertului orches
trei simfonice și al corului Radiote- 

leviziunii, dirijor Iosif Conta; 21,45 
Radiojurnal,- 22,00 Muzică ușoară,- 
22,30 Pagini din opere; 23,00 Bu
letin de știri; 23,10 Melodiile nop
ții,- 23,30 Noi înregistrări realizate 
în studiourile noastre; 0,13 Caru
selul melodiilor lirice; 0,50 Bule
tin de știri.

Cinematografe
7 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cînd Martin avea 14 ani; REPU
BLICA : Procesul profesorului Weir; 
PETRILA : Al 9-lea nume; LONEA: 
Un lucru făcut la timp,- I.IVEZENI 
Doi în stepă; ANINOASA Ivailo.

(Responsabilii cinematografelor 
din Lupeni, Bărbăteni și Uricani nu 
au trimis programarea filmelor).
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DJAKARTA 5 (Agerpres).
Postul de radio Djakarta a anun

țat că președintele Sukarno a con
vocat pentru 6 octombrie o șe
dință urgentă a Cabinetului de 
Miniștri, la Bogor.

In insula Java, menționează pos
tul de radio, continuă luptele în
tre diferite grupări ale armatei.

Convorbiri
între Kiin Ir Sen 
și prințul
Xorodom Sianuk

PHENIAN 5 (Agerpres).
La 5 octombrie, anunță Agenția 

Centrală Telegrafică Coreeană, la 
Phenian au avut loc convorbiri 
între Kim Ir Sen, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, și prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia, care se 
află în vizită oficială în R.P D 
Coreeană.

In cadrul convorbirilor s-a făcut 
un schimb de păreri cu privire la 
întărirea și dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colabora 
re dintre cele două țări și cu pri
vire la problemele internaționale 
care prezintă interes pentru ambele 
Părți.

Turcia va cere Greciei 
să reia tratativele 
în problema cipriotă

ISTANBUL 5 (Agerpres).
Primul ministru turc, H. Urguplu. 

a anunțat luni că Turcia va cere 
Greciei să reia tratativele bilate
rale în problema găsirii unei so. 
Iutii crizei cipriote, tratative care 
au fost suspendate ca urmare a 
recentei situații politice din Gre
cia. Urguplu a declarat că propu
nerea de a fi reluate aceste trata
tive va fi făcută de către minis
trul de externe turc Hasan Isîk ca
re urmează să se întîlnească la 
New York cu colegul său grec, 
Elias Tsirimokos, ambii aflați aici 
pentru a participa Ia lucrările ce
lei de-a 20-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

leurt
BAKU. La 40 de km de Baku a în

ceput să erupă, după o întrerupere 
îndelungată, vulcanul Otman Bozdag. 
La început au erupt gazele, care au 
antrenat numeroase bucăți de rocă. 
Scîntelle produse de acestea au a- 
prins gazele. Făclia vulcanului a a- 
tins înălțimea de 60—70 metri.

Erupția a durat în total o oră și 30 
de minute.

KHARTUM. Potrivit agenției 
France Presse, Consiliul de Mi
niștri al Sudanului, a adoptat le
gea cu privire la „izolarea politi
că". Această lege interzice foști
lor membri ai Consiliului suprem 
al forțelor armate și tuturor per 
soanelor care au colaborat cu con 
siliul sau au aderat la organiza 
țiile politice din timpul regimului 
militar al guvernului Abboud să 
participe la viața politică a tarii.

NEW YORK. Dr. Robert Williams, 
primul specialist care a reușit să 
producă pe cale sintetică vitamina 
„B-l", a încetat din viată in vîrstă 
de 79 de ani, la domiciliul său din 
New Jersey. El a trăit ani inJe- 
1 ungă ti în Filipine unde a făcut 
cercetări asupra bolii beri-beri

ROMA

Lucrările Adunării Generale a C.O.M.E.S.
— Dineul oferit de Mihai Marin,

ROMA 5. Corespondentul Ager
pres, I. Mărgineanu, transmite :

La Roma se desfășoară lucrările 
Adunării Generale a Comunității 
Europene a Scriitorilor (C.O.M.E.S.) 
la care participă peste 200 de scri
itori din 25 de țări. Printre perso
nalitățile de seamă ale literaturii 
din Europa figurează H. Laxness, 
Salvatore Quasimodo, Jean-Paul 
Sartre, Rafael . Alberti, Constantin 
Simonov, Alexei Surkov și alții. 
Uniunea Scriitorilor din Republica 
Socialistă România este reprezen
tată de o delegație condusă de 
Demostene Botez, președintele U- 
niunii Scriitorilor.

In funcția de președinte al con-

In Grecia grevele
ATENA 5 (Agerpres).
In Grecia grevele continuă. Mun 

citorii din transporturi, care au 
încetat lucrul cu trei zile în urmă 
cerind majorarea salariilor și con
diții mai bune de muncă, și-au a- 
nunțat hotărîrea de a prelungi 
greva pînă cînd li se vor satisfa
ce revendicările. Au fost operate 
arestări în rîndul greviștilor. Mi
nistrul comunicațiilor a declarat 
că guvernul nu va ceda și nu va 
duce tratative cu greviștii, dacă a- 
ceștia nu vor relua lucrul.

Pe de altă parte, lucrătorii de

0 declarație 
a prenilinttiii Usmia

BRAZZAVILLE 5 (Agerpres).
In localitatea Nghabe — Congo 

(Brazzaville) — a avut loc un mi
ting, la care a luat cuvîntul pre- 
ședinlele Mașsemba Debat. El a 
condamnat provocările puse la cale 
împotriva integrității teritoriale a 
Congoului (Brazzaville) de către 
trupele de mercenari ale lui 
Chombe, subliniind că, în repetate 
rînduri aceștia au săvîrșit in
cursiuni, au atacat și jefuit popu
lația din localitățile situate la 
frontiera cu Congo (Leopoldville). 
Președintele a menționat că gu
vernul țării sale este hotărît să 
apere populația împotriva unor ast- 
fel de atacuri. A fost anunțată bo- 
tărîrea guvernului de a spori efec- 
tivele forțelor armate.

ROMA. Ministerul Apărării fl 
Italiei a dat publicității un comu
nicat în care se spune că de pe 
poligonul experimental din Sardi
nia a fost lansată o rachetă sondă 
italiană de tip „Skylark" Prin a 
ceasta experiență se vor obține 
date științifice în legătura cu di
recția și intensitatea vîntu.ul la 
înălțimi foarte mari.

BERLINUL OCCIDENTAL. 7i irul 
„Berliner Zeitung" arată că n 
Berlinul occidental continuă să 
crească prețurile la produsele a- 
limentare și de larg consum. „Pre
țurile la alimentele de strictă ne
cesitate cum ar fi cartofii carnaa, 
legumele, au crescut cu 20—30 la 
sută și chiar mai mult".

TIRANA. La 5 octombrie, Abdyl 
Kellezi, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Albania, a pri
mit delegația cambodgiana condusă 
de Son Sann, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Regatului Cam- 
bodgiei, aflat in vizită în Republica 
Рориіата Albania.

BUDAPESTA. Agenția M.T.I. a- 
nunță că la invitația C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam 
și a C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, o delegație de partid unga
ră, în frunte cu Jeno Fock, membru 

ambasadorul țării noastre —
siliului de conducere al C.O.M.E.S. 
a fost ales Giuseppe Ungaretti 
țltalia), iar în funcția de secretar 
general Giancarlo Vigorelli (Ita
lia). Printre membrii Consiliului se 
află și scriitorul român Titus Po
povich

Cu prilejul prezenței la Roma a 
delegației de scriitori români, Mi
hai Marin, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Roma, a o- 
ferit un dineu. La dineu au parti
cipat o serie de scriitori de sea
mă prezenți la lucrările C.O.M.E.S., 
printre care Laxness, laureat al 
Premiului Nobel pentru literatură, 
Miguel Angel Asturias, Theun de 
Vries și alții.

continuă
la poștă au hotărît să declare joi 
o nouă grevă de trei zile. Aceasta 
este a patra grevă din sectorul 
respectiv în ultimele 15 zile. De 
asemenea, personalul de la Banca 
Agricolă, care a încetat luni lu
crul timp de două ore, în semn de 
avertisment, a anunțat o nouă 
grevă de 24 de ore pentru vineri.

NOTĂ

Taylor eșuează și la el acasă...
■ La sfîrșilul săptămînii trecute, 

Maxwell Taylor, fostul ambasador 
al S.U.A. la Saigon, a luat cuvîn
tul la o întrunire publică organi
zată la Foothill College, din Cali
fornia, încercînd să justifice agre
siunea americană în Vietnam. Nu
mai că multi dintre cei care l-au 
ascultat au ținut să arate că nu 
împărtășesc Vederile lui Taylor, 
manifestîndu-și dezacordul într-un 
fel destul de violent. Atunci cînd 
Taylor a declarat că „războiul din 
Vietnam intră într-o nouă fază" 
și că celor peste 125 000 de mili
tari americani aflați în Vietnamul 
de sud va trebui să li se adauge 
noi efective „pentru a se putea 
cîștiga războiul", în sală au iz
bucnit puternice huiduieli. (Intre 
altele, fie spus, personalități ame
ricane de răspundere au recunos
cut că o soluție militară în con
flictul din Vietnam nu este posi
bilă — N. R.). Huiduielilor din 
sală li s-ău alăturat protestele a 
numeroși demonstranți, care au 
instalat pichete în fața lui Foothill 

al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare, a părăsit Bu
dapesta plecînd într-o vizită în R.D. 
Vietnam și apoi în R.P.D. Coreeană.

ROMA. Populația capitalei Ita
liei a fost la 27 septembrie c> 
2 500 000 de locuitori. In 1870, cînd 
Roma a devenit capitala l.diei, 
numărul locuitorilor acestui oraș 
era de 240 000. In 1930 numărul 
populației s-a ridicat la un milion, 
iar în 1959 atinsese cifra de două 
milioane.

LONDRA. Datorită puternicei cete 
londoneze, marți dimineața între
gul trafic aerian al aeroportului 
Heathorw a fost întrerupt. Toate 
avioanele de cursă lungă, care se 
îndreptau spre Londra, au fost de
viate spre Paris și Manchester.

SOFIA. Agenția B.T.A. anunță că 
la Sofia a sosit pentru tratative 
o delegație comercială guverna
mentală a R.F.G. în frunte cu dr. 
Hans Schmidt Horix, ambasador în 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.F.G.

VIETNAM
Iii [oiivoi de vase saiaoneze 
căzut iotr-o amlosuO

SAIGON 5 (Agerpres).
La Saigon s-a anunțat că, luni, 

în provincia Kien Hoa, la 75 km 
sud de capitală, un convoi fluvial 
compus din cinci vase transpor- 
tind unități americane „Rangers" 
a căzut într-o ambuscadă, organi
zată de unitățile patriotice. Două 
Vase, scrie A.F.P., au fost scufun
date și s-au semnalat importante 
pierderi în vieți omenești.

In provincia Binh Dinh, la 45( 
km nord-est de capitală, au con
tinuat luptele în regiunea Phu Cu 
Agenția France Presse, relatează 
că „în tot timpul acestor lupte 
care durează de luni dimineața, pa
triots sud-vietnamezi au deținu1 
inițiativa".

☆

HANOI 5 (Agerpres).
La 5 octombrie formații de bom 

bardiere cu reacție americane au 
violat spațiul aerian al R. D. Viet
nam, pătrunzînd deasupra provin 
ciilor Quang Ninh, Nam Ha, Hc 
Bac și Lang Son. Agenția vietna
meză de presă, anunță că unitățile 
antiaeriene locale au doborît IC
bombardiere și au avariat nume
roase altele.

College, cerind să se pună 
agresiunii din Vietnam. Pan 
purtate de demonstranți vizau di
rect pe Taylor : „Va trebui 
moară fiul dv. în Vietnam „Ati 
votat pentru război ?".

La terminarea întrunirii, Taylor 
urma să țină și o conferință de 
presă, anunțată din vreme, în a- 
ceeași problemă. Un incident ne
prevăzut a stricat complet planu
rile lui Taylor. In momentul cînd 
acesta părăsea Foothill College, 
unul din demonstranți a aruncat o 
cutie care l-a împroșcat cu vopsea 
roșie pe demnitarul american. 
„Foarte indignat, Taylor și-a anu
lat conferința de presă și a plecat 
imediat la hotei", spune U.P.I.

Este pentru a doua oară în de
curs de mai puțin de două luni, 
cînd Taylor a avut parte de o pri 
mire asemănătoare în California.
In luna august, membri din San 
Francisco ai Comitetului împotriva 
războiului din Vietnam, au pătruns 
în hotelul Fairmont, unde se afla 
Taylor, blocînd culoarele și fă- 
cîndu-1 virtual prizonier...

Reacțiile violente ale opiniei 
publice americane la adresa lui 
Taylor și a altor propagandiști ai 
războiului „pînă la victorie" în 
Vietnam, ar trebui să pună serios 
pe gînduri pe cei care răspund de 
„prelucrarea" cetățenilor americani 
și care îi îndeamnă la sprijinirea 
unei cauze evident nedrepte si a 
unui război lipsit de perspective

I. PUȚINELU

Congresul r
parlamentarilor N.A.T.O.

NEW YORK 5 (Agerpres)
I.uînd cuvîntul la Congresul 

parlamentarilor N.A.T.O., care s-a 
deschis Ia 4 octombrie, Manlio 
Brosio. secretarul general al 
N.A.T.O., a avertizat împotriva 
discuțiilor cu caracter divergent ca
re se duc în prezent în sinul 
N.A.T.O. în legătură cu revizuirea 
structurii sale. Brosio s-a pronun
țat pentru un acord menit să per
mită „participarea Germaniei Fe
derale la strategia nucleară sau 
forțele nucleare atlantice".

Hubert Humphrey, vicepreședin

VEȘTI DIN ȚĂRILE
SOCIALISTE
Navă acvariu

GORKI 5 (Agerpres).
Din Gorki a plecat în prima 

cursă pe Volga motonava Acva
riu, destinată transportului de 
pește viu pe distante mari. In cor
pul motonavei sînt construite 10 
cale impermeabile, unde apa este 
îmbogățită cu oxigen, menținută 
la o temperatură constantă care 
asigură peștelui lot „confortul" 
necesar. Pentru transportul sturio
nilor sînt prevăzute instalații spe
ciale de răcire care fac ca peșt^ 
să „adoarmă" la plecare și să fie 
„treziți" cînd ajung la destinație.

Hală pneumatică 
din fesături poliamidlce

PRAGA 5. Corespondentul A- 
gerpres, Al. Liță transmite:

UziRa Tehnolen din Svitavy, în 
colaborare cu două institute de 
cercetări, a proiectat și realizat o 
hală pneumatică din țesături po- 
liamidice. Ea are 50 metri lungi
me, 30 metri lățime și 15 metri 
înălțime, puțind fi fixată pe sol 
cu ajutorul unor saci cu nisip. In 
scurt timp, hala își va găsi diverse 
întrebuințări în construcții, agri
cultură, sport.

Obiective culturale 
la sate

ULAN-BATOR 5 (Agerpres}.
In ultimii ani, în R. P. Mongolă 

a luat o amploare deosebită con
struirea de obiective culturale la 
sate. In acest scop sînt alocați 
anual peste 500 000 de tugrici.

Se construiesc cluburi și săli de 
lectură nu numai în punctele cele 
mai populate din mediul rural, ci 
și în micile așezări rurale. Numai 
în cursul anului trecut au fost 
construite noi cluburi și case de 
cultură în peste 100 de uniuni a- 
gricole.

Cabluri cu înveliș 
de aluminiu

BELGRAD 5 (Agerpres}.
La Uzina „Moșa Piade" din o- 

rașul Svetozarevo (Iugoslavia) a 
fost fabricată prima serie de ca
bluri cu înveliș de aluminiu. Ex
periențele au dat rezultate bune. 
In curînd va începe producția de 
serie a acestor cabluri.

Cablul cu înveliș de aluminiu 
are însușiri de protecție electro
magnetică. El se întrebuințează la 
instalații de telecomunicații și 
semnalizare, la construirea liniilor 
electrice de transport și la electri
ficarea căilor ferate.

tele S.U.A., care a luat, de aseme
nea, cuvîntul la Congres, s-a pro
nunțat și el pentru menținerea 
unei „integrări strînse" a structu
rii N.A.T.O., declarînd totodată că 
„această structură trebuie să fie 
adaptată împrejurărilor în curs de 
schimbare". Humphrey și-a expri
mat speranța în realizarea propu
nerii privind crearea unei adunări 
atlantice. Fără să menționeze 
divergențele cu Franța, Humph
rey a spus că „este firesc ca țările 
europene să dorească să joace un 
rol mai mare în propria lor apă
rare".
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