
Proletar] din toate (Urile, uniți-văl

eagul roșu
Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular Petroșani

NOIITĂTI IEBNICE 
APLICABILE ÎN VALEA IIIILVI

Simbătă, 16 octombrie, în sala de festivități a Institutului de mine din Petroșani, 
avut loc un SIMPOZION CU TEMA „REALIZĂRI PE PLAN MONDIAL ÎN MINERIT 
CARBONIFER CU POSIBILITĂȚI DE APLICARE IN VALEA JIULUI*', organizat de Ministe 
Minelor și Consiliul național al inginerilor ș> tehnicienilor, cu colaborarea Consiliului lo 
al sindicatelor. Au participat tovarășii CALIN GHEORGHE, membru al C.C. al Р.СЛ. prl 
secretar al Comitetului regional Hunedoara al P.C.R., LAZĂR DAVID, membru supleant 
C.C. al P.C.R., prim-secrelar al Comitetului orășenesc de partid Petroșani, ing. CENUȘE CO 
STANTIN, adjunct al ministrului, minelor, specialiști de Ia ICEMIN, IPROMIN și C.C.V.J., de 
gați ai trusturilor miniere Oltenia, Muntenia, Ardealul. Brad și Anina, ingineri, maiș 
minieri și mecanici, șefi de brigăzi de la exploatările miniere din bazinul Valea J 
lui, studenți din anul V de la I.M.P.

Cuvîntul de deschidere a simpozionului a fost rostit de tov. ing. RUSU O., președin 
le Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor. Au fost prezentate patru referate, toi 
însojite de proiecții cu diafilme. In ziarul de azi reproducem extrase din trei referate.

ing. LAZARESCU IOÂN, 
director general al G.C.V.J.
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■ Condiția esențială pentru realizarea sarcinilor de viitor
Extinderea tehnicii avansate
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I Washingtonul îngrijorat de demonstrațiile 
împotriva războiului din Vietnam

In pag. 4-a

în pre-

dezvolta- 
producție

Conform Directivelor ce
lui de-al IX-lea Congres al 
R.C.R., în cincinalul 1966 — 
1970 exploatările miniere 
din Valea Jiului vor trebui 
să-și mărească capacitatea 
de producție la 8,0—8,5 mi
lioane tone cărbune pe an, 
ceea ce reprezintă o crește
re, de 40—50 la sută față de 
producția realizată 
zent.

Dacă in șesenal 
rea capacității de
s-a realizat pe seama extin
derii lucrărilor în minele e- 
xistente și prin continua 
creștere, mai mult prin mă
suri organizatorice, a pro
ductivității muncii, în cinci
nalul care urmează, spori
rea (masivă a producției, cu 
ІО*' portul pe care 11 vor 
aduce minele noi, se va pu
tea asigura numai printr-un 
susținut eiort depus pentru 
introducerea tehnicii noi.

Prin poziția sa geografică, 
prin stratigrafie, structura și 
tectonica sa, bazinul carbo
nifer Petroșani constituie o 
curiozitate naturală. Orice 
proiect, care nu ține seama 
de această realitate, riscă 
să devină neaplicabil. 
întocmirea unui program de 
dezvoltare a mecanizării, 
ignorind dificultățile pe ca
re le cauzează condițiile de 
zăcămînt cu totul aparte, 
este de-a dreptul riscantă.

foarte frecvente și accen
tuate. Variația pe direcție 
a grosimii duce la un aspect 
lenticular, cu capete de len
tile de obicei pronunțat efi- 
late. Variațiile de grosime 
pe înclinare sînt, de aseme
nea, frecvente. , Intervenind 
fără nici un criteriu, ele 
constituie de multe ori a- 
devărate surprize. Variații 
de grosime prezintă și cele
lalte strate, Ca urmare a 
sedimentării haotice a stra
tului .principal, in- cărbune 
apar uneori zone sterile de 
grosimi apreciabile care se 
mențin pe direcție și încli
nare pe distanțe de zeci de 
metri. Alteori apar apofize 
orientate de obicei paralel 
sau aproape paralel cu stra
tul.

Alături de faliile de mare 
amplitudine, care fracționea-

ză bazinul in < 
niere și blocuri 
mai există și un 
preciabil de falii 
transversale sau 
cu amplitudini de Ia cîteva 
zeci de centimetri la cîțiva 
metri.

Metode 
de exploatare

Din întreaga producție

ca- 
din 
sub 
ne-

bazine

Condiții geologice 
și miniere specifice

Din cauza condițiilor 
sedimentare, variațiile 
grosime ate stratului 3

de 
de 

sînt

La exploatarea minieră din 
Aninoasa unde se execută 
importante lucrări miniere 
pentru concentrarea produc
ției și modernizarea minei 
s-au terminat ieri lucrările 
de betonare a galeriei de le
gătură dintre silozul din 
subteran și puțul principal 
aflat în construcție.

Tot aici s-au mai terminat 
halele culbutoarelor, circui
tele puțului care totalizează 
860 m 1 de galerie și s-a 
montat lanțul elevator la 
puțul Aninoasa sud.

Lucrările miniere din sub
teran pentru concentrarea 
modernizarea minei sînt 
xecutate în proporție de 
la sută, iar minerii au un
vans de 10 zile față de gra
ficul de execuție.
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95 
a-

a 
bazinului, 4/5 se realizează 
din straiele groase, iar rolul 
principal îl au abatajele 
meră. Producția extrasă 
abataje care lucrează 
tavan artificial — lucru 
cunoscut în multe
carbonifere din lume — de
pășește 75 Ia sută dj^i to
tal. Ponderea in producția . ...
totală a stratelor subțiri este 
mică, cea a straielor sub
țiri -cu înclinare sub 15 
grade (condiție pentru me
canizare complexă) fiind 
practic nulă.

(Continuare în pag. S-a)
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Documentele Congresului al IX-lea 
al P.C R. consemnează ca unul din
tre obiectivele de mare însemnătate 
necesitatea intensificării muncii 
litice de masă pentru creșterea 
educarea omului nou, precum și 
tul important pe care îl au în
ceastă direcție organizațiile de masă 
și obștești.

In plenara Comitetului orășenesc 
al femeilor, ținută recent, s-a a- 
preciat că unele comitete și comisii 
de femei se ocupă îndeaproape de 
mobilizarea femeilor la acțiunile ob
ștești, cultural educative și social-

Cînd 
contoarele

M-am hotărît, în sfîrșit, 
să scriu ziarului „Stea
gul roșu" despre un 
fapt care la prima 
vedere ș-ar părea neîn
semnat,
. Despre; . ce-i vorba ? 
La. data de 23 martie 
1904, ne-au fost ridicate 

. pentru 
tqarele 
cuințe.
Florian,
zatla unitatea 
Lupeni. 
la această dată 
jumătate, timp 
tot am așteptat 
doar ni se vor 
contoarele. Dar 
rea noastră s-a 
a fi zadarnică... 
larea contoarelor în a- 
părtamentele cetățenilor 
orașului a fost obiectul 
unor critici în ziarul

ni se vor monta 
7

Blocurile F 3 și F 4, din car
tierul Livezeni, au fost pre
zentate la recepție.

„revizuire" 
de curent 
de . către 

salariat

con- . 
din lo 
Anghel 
autori- 

I.R.E.H.
A trecut de 

un an și 
în care 
că doar, 
remonta 
aștepta- 
dovedit 

Neinsta-

„Steagul roșu" în vreo 
trei rînduri. Se vede 
treaba că tovarășii de 
la I.R.E.H. sînt intangi
bili. De ei nu se atinge 
focul criticii.

La repetatele noastre 
insistente, primim același 
invariabil răspuns : „Nu 
avem oameni calificați. 

. Mai așteptați!".
Șă mai așteptăm, dar 

cît? De un an și jumă
tate se putea totuși găși 
o soluție. Ce 
are conducerea 
I.R.E.H. Lupeni l 

. întrebare la care
să răspundă și ’ cel mai 
just răspuns ar fi mon
tarea de urgență a con
toarelor la locuințele 
cetățenilor.

AU TALENT
AU NEVOIE
DE SPRIJIN

Scurt interviu

DEFICIENTE
0 R 6

Jiului, 
partici-

părere 
unității 
Iată o 
trebuie

GH3ȚULESCU IOAN 
Uricani

LA CAPITOLUL
A N I Z A R E

sanitare. In localitățile Văii 
a crescut numărul femeilor 
pante la buna întreținere și înfru
musețarea caselor și cartierelor. 
Lectoratele de cultură generală, ac
țiunile educativ-sanitare, simpozioa
nele, conferințele, convorbirile me
dicale, juridice se bucură de o păr- 
licipare activă din partea femeilor. 
Dar, cu toate acestea, activitatea co
mitetelor și comisiilor de femei din 
cartierele noi ale orașelor Văii Jiu 
lui nu folosesc forme eficiente de 
atragere a femeilor Ia acțiunile de 
interes obștesc.

3

Femeile intelectuale, cu excepția 
cîtorva tovarășe din corpul didac
tic, prea puțin participă la coordo
narea activității cercurilor de citit. 
Or, tocmai ele ar trebui să fie acelea 
care să conducă aceste cercuri. Se 
constată că între aceste nuclee de 
culturalizare a femeilor și bibliote
cile. din localitățile Văii Jiului nu 
este realizată o legătură strînsă. 
Doar la Petroșani și Uricani unele 
cercuri de citit lucrează în colabo
rare cu bibliotecile. -

Studiindu-se situația de la caz la 
caz, cu puțină inițiativă, cercurile 
de citit ar putea fi activizate, fi
nind cont de dorințele participante
lor, de preocupările lor. Bunăoară, 
într-un cerc de citit frecventat de 
tinere gospodine, ar fi bine veniră 
prezența unei femei vîrstnice și 
pricepute care să transmită din ex
periența sa privind organizarea 
muncii în gospodărie, îngrijirea și 
supravegherea copiilor. In cercurile 
de citit din cartierele noi ar trebui 
să se dea amploare discutării ] 
blemelor de etică și de relații 
conviețuire socialistă.

Cu o organizare temeinică a 
tivității comitetelor și comisiilor 
femei și cu o îndrumare calificată, 
lipsurile constatate vor putea fi în
lăturate, iar munca în rîndul femei
lor va da rezultatele scontate.

pro-
de

ac- 
de

Comunistul Boacă Constantin 
e udul dintre frezorii pricepuți 
de la Viscoza- Lupeni. Masivul 
utilaj asculți docil de comen
zile lui.

despre artiștii 
noștri amatori

Cu prilejul simpozionului cu 
tema : „Realizări pe plan mon
dial in mineritul carbonifer eu 
posibilități de aplicare în Va
lea Jiului", ținut sîmbătă 
aula I.M.P., Consiliul local 
sindicatelor din Petroșani 
solicitat C.C.S. un grup de 
terpreți de muzică ușoară 
clasică, care, împreună cu 
tiști amatori din Valea Jiului, 
au susținut sîmbătă după- 
amiază un reușit program ar
tistic.

Rodnic schimb de experien
ță între artiști amatori și pro
fesioniști, programul a decurs 
sub semnul unei perfecte în
țelegeri și prietenii, a atins o 
înaltă ținută artistică, s-a bucu
rat de apreciere din partea 
publicului spectator.

Alături de artiștii profesio- 
niști Mariana Dumitrescu, Ion 
Ghiuță și Atanasie Lambru, 
sub conducerea cunoscutului 
compozitor de muzică ușoară 
Eugen Teger, toți de la An
samblul C.C.S., au evoluat pe 
scenă orchestra simfonică și 
formația de dansuri ale clu
bului sindicatelor din Petroșani 
și formația de muzică popu
lară cu soliști vocali a clubu
lui muncitoresc din Vulcan.

Tinerii artiști amatori s-au 
străduit să interpreteze cît mai 
bine, să satisfacă exigențele 
spectatorilor, lucru pe care 
l-au reușit. Cu o voce caldă, 
melodioasă, solista Colb Mar
gareta a produs o plăcută im
presie îndeosebi cu aria Viliei 
din opereta „Văduva veselă" 
de Fr. Lehar. La rîndul său, 
baritonul Viorel Moțoc a cu
cerit încă o dată publicul prin 
interpretarea vioaie, cursivă, a 

„Duce-m-aș 
duce" și cu aria 
opereta „Vînt de 
I. Dunaevski. De

cîntecului popular 
și m-aș 
actorului 
libertate"

tot 
din 
de

în 
al 
a 

in
și 

ar-

D. GHEONEA

(Continuare în pag 3-a)
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EXPLOATAREA 
STRATELOR 
DE HUILĂ — 

UTILAJELE 
FOLOSITE
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iu. 00Ш !Ш, 

llrttlir aljutt 
li Direcția titoltl, 
lliliiini Hulii

Referatul tratează unele aspecte 
privind exploatarea straielor de 
huilă $1 antracit și utilajele folsaite 
la extracția acestora, ca urmare a 
vizitelor făcute la cjteva mine d|a 
Franța, Belgia ai Republica Federali 
<3aman*.

Probleme de principiu
1). Se constată in toate bazinele 

preocuparea permanentă de concen
trare a producției la cit mai puține 
puțuri de mare capacitate și mări
rea Suprafeței cîmpurilor miniere. Su
prafețele cimpurilor au crescut a- 
jungînd la 10-30 ktna, excepțional 
mai mult (50 km2). 2). Legat de princi
piul de mai sus s-a trecut la mă
rirea distantei dintre orizonturi la 
100-150 chiar 250 m. 3). Stabilirea 
unui aera] corespunzător prin asigu
rarea utiui orificiu echivalent cit 
mai шаге. 4). In dimensionarea trans
portului, principiul călăuzitor este 
acela al asigurării evacuării pro
ducției ce se poate extrage, chiar *1 
în cazul în care — din anumite de 
facțiuni producția abatajelor s-ar 
suprapune. 5). Legat de necesitățile 
de transport și de acelea de aera), 
în minele mari se aplică telescopi- 
zatea galeriilor, profilele cele mai 
mari fiind în zona centrală. 6) In 
abataje nu se face alegerea sterilu
lui rezultat. Toată operațiunea se 
face la suprafață în cuve cu lichide 
dense.

Din trecerea în revistă a consta
tărilor din aceste vizite rezultă că i 
Xn unele bazine din Franța, condi
țiile de zăcămînt sînt asemănătoare 
eu cele din Valea Jiului, în special 
în bazinul Blanzy (strate groase).- 
In majoritatea bazinelor condițiile 
sînt mai bune, ca atare metodele 
aplicate în aceste bazine pot fi 
numai parțial aplicate în unele stra
ie subțiri din Valea Jiului. Pe a- 
ceastă linie propunem următoarele:

a) . Să se realizeze un schimb 
de experiență între personalul 
tehnic și muncitoresc din Valea 
Jiului și bazinul Blanzy. în pro
blema exploatării stratelor groa
se sub tavan artificial.

b) . Să se continue acțiunea Cu 
Sofremines în problema moder
nizării Exploatării miniere Vul
can.

c) . Să se clarifice din studiul 
înaintat de firma Р.І.С. «• Fran 
ța care ar fi acțiunile de mo
dernizare a instalațiilor de pre
parare de la Lupebi și Petrila.

d) Noile orizonturi ale mine
lor din Valea Jiului să fie exa
minate pe principiul introduce
rii vagonetelor de mare capaci
tate.

e) Pentru experimentarea de 
noi profile de săpare de secțiu
ne mărită în condițiile bazinu
lui Văii Jiului, să fie invitați tn 
țară specialiști din Austria 
țară în care susținerea ancorată 
și torcretarea concomitentă a pe
reților este aplicată pe scară 
foarte largă și In diferite condiții 
de zăcămînt.

f) . Să se doteze una din mine
le noi, cazul exploatării Llve- 
teni, cu utilaj modern, începînd 
de la abataj pînă ia instalațiile 
de transport de la suprafață, In 
baza unu! proiect de sistemati
zare elaborat de una din firme
le eu renume mondial.

g) . Să se cumpere o licență 
de la firma Moes (Belgia), Ruht- 
thaller (R, F. Germană) sail altă 
firmă, pentru fabricație In țară 
de locomotive Diesel moderne 
cn transmisie hidrostatică sau 
cutie de viteză Myiius.

CONDIȚIA ESENȚIALĂ PENTRU 
REALIZAREA SARCINILOR DE VIITOR

EXTINDEREA 
TEHNICII AVANSATE
NOUTĂȚI TEHNICE

(tf/mcre am pag.

SHuația minelor 
din punct de vedere 
•I mecanizării

In marea majoritate a abataje
lor din minele Văii Jiului, depila- 
rea cărbunelui sa face cu explo
ziv. Ponderea producției extrase 
cu tăiere mecanizată este de nu
mai 1,1 le sută.

CONCLUZII PRIVITOR LA ME
CANIZARE. Analiza făcută privi
tor la stadiul mecanizării princi
palelor operații arată că: la aba
taje, tăierea este mecanizată in 
proporții de 1,1 ia sută, încărca 
rea 1,1 la sută, evacuarea 89,7 la 
sută, Încărcarea în galerii 18,7 la 
sută, evacuarea în planuri încli
nate 100 la sută, încărcarea In 
puțuri 76,3 la sută, evacuarea 100 
la sută, iar susținerea este meca
nizată parțial. In rest, tăierea, în
cărcarea, evacuarea și susținerea 
nu sînt de loc mecanizate.

PROPUNERI PRIVIND NOUTĂ
ȚILE TEHNICE • APLICABILE IN 
CONDIȚIILE SPECIFICE DE ZA 
CÂMlNT DIN VALEA JIULUI.

La săparea pufurilor. Mărirea 
diametrelor de săpare la puțurile 
principale la 7—8 metri. Prin a- 
ceastă măsură se elimină principala 
piedică din calea mecanizării in
tense a operațiunilor din timpul 
săpării. La Săparea puțurilor oarbe 
și adlncirea pufurilor principale ar

Realizări pe pian mondial în industria carboniferă
Prezentat ie 

llf. ІІІІІШО ERACIE. 
ălrettor al Direcției tehnice 

IU MIolM Ului»
In luna iulie ac., a avut loc la 

Londra, cei de-nl IV-lea Congres In
ternațional Minier la care a parti
cipat și o delegație a Ministerului 
Minelor. Membrii delegației ro
mâne au vizitat cu acest prilej și 
expoziția de utilaj minier de la 
Londra, deschisă special în această 
perioadă, 3 mine de cărbune, un a- 
teller centra! de reparat utilaj mi
nier și Centrul de cercetări de la 
Btețby.

Dintre aspectele studiate se vor 
expune numai cîteva pe care le 
considerăm interesante și pentru ex
ploatările miniere din Valea Jiului.

Activitatea de carcatare
N-eUctare nrunlei i

Pe plan mondial, institutele de 
cercetări ai ctiri minim con
stituie factorii de bază- în realiza-

APLICABILE ÎN VALEA JIULUI
fi util Bă se folosească metoda cu 
foraj prealabil.

La săparea galeriilor in steril. 
Mărirea profilelor de galerii ac
tuale la 14—16 m p, în așa măsură 
ca el să nu mai constituie o pie 
dică în folosirea utilajului modern 
da perforare, încărcare, transport 
ți aeraj. In domeniul susținerii 
galeriilor. Susținerea elastică cu 
arce culisante să se practice numai 
In acele galerii care sînt expuse 
influenței lucrărilor de abataj. Jn 
rest, să se folosească susținerea in 
beton sau în fier cu cadre rigide.

La săparea galeriilor în cărbune 
trebuie să se treacă la profile mari, 
cel puțin In cazul galeriilor de bază.

In abataje cameră. Nu cunoaș
tem utilaje adecvate pentru me 
canizarea tăierii și încărcării a- 
cestor abataje. Fiindcă așa ceva 
nici nu se întrevede, abatajele 
cameră vor trebui înlocuite în li
mita posibilităților prin metoda cu 
iront lung, chiar și in porțiunile 
mai slab dezvoltate. In abatajele 
cu iront lung in lelli orizontale In 
stratul 3, experimentările în cuts 
permit să se întrevadă generaliza 
rea podirli cu plasă metalică, a 
susținerii cu stîlpi hidraulici, sau 
cu stîlpi de fricțiune moderni, cil 
grinzi articulate din profile spe
ciale și mutarea transporiorulu’ 
blindat prin transla lie. In abata 
jele cu front lung pe înclinare. 
Mecanizarea experimentată în pre 
zent corespunde liniei urmate și In

<'rea și promovarea tehnicii celei mai 
avansate în domeniul ext/acției și 
preparării cărbunilor. In stadiul 
actual, problema centrală de cer
cetare și de proiectare este crește» 
rea capacității de producție a aba
tajelor în scopul unei concentrări 
maxime a activității din subteran șl 
a ieftinirii substanțiale a tonei de 
cărbune.

Mecanlnarea filării, 
tneftreirli ți transportului

Productivitatea de 150-200 t/post 
IU abataj și de 2,5-3 t/post pe ex
ploatare; cu perspective concrete de 
creștere în viitorul apropiat la 4,5-5 
t/poet, sînt rezultatul înaltului grad 
de mecanizare și automatizare rea
lise! de unele țări producătoare de 
cărbune.

Inttoducerea fn abatajele eu front 
lung a susținerii metalice în eon- 
soli, pe bssa attipilor hidraulici *1 
a plantar articulate precum *1 a 
transportoarelor blindate, a însem
nat începutul marilor realizări teh- 
moe din Mttaada ultimilor 10-12 
ani.

Modernizarea și raționalizarea 
transporului principal în subteran 

străinătate. Plugurile si combinele 
care vor fi aduse In bazin vor tre 
bui să fie dintre ultimele tipuri 
pentru cărbuni tari. In abatajele 
care vor lucra în porțiunile intens 
tectonizate ale stra.elor subțiri, 
mecanizarea nefiind posibilă, va 
trebui să se lucreze in continuare 
cu exploziv. In cazurile cînd puș 
carea cu exploziv nu este admisă 
va trebui să se introducă pușcarea 
cu aer comprimat (sistemul Arm
strong). In abatajele din straiele 
subțiri cu înclinare mare. Tăierea 
cu plugul după cunoștințele ce le 
avem, nu se poate -ace la tăria 
cărbunilor noștri. Ră.TÎne deci să 
se lucreze cu frontul in trepte răi 
turnate, iar tăierea să se efectue
ze cu exploziv sau. eventual, cu 
aer comprimat. In abatajele cu 
Iront lung în felii pe înclinare 
In cazul cînd tectonica permite 
crearea unui front de lungime co 

respunzătoare se impune încerca
rea tăierii cu combina cu tambur, 
după prealabila rezolx are a susți
nerii și podiril.

Propunem achiziționarea diapozi
tivelor de răpire a cadrelor meta
lice din galerii de tipul IDN, mo
del 60 și, pentru încărcare, a unei 
mașini de săpat în vatra galeriei 
de tipul Hausherr. Extinderea mî 
canizării, încărcării si descărcării 
pietrișului și nisipuiui, la suprafa
ță, cu lopeți mecanice care au în 
ceput să fie folosite la minele A- 
ninoasa, Lonea șl Vuican.

a constituit o preocupare de prim 
ordin și practica mondială în acest 
domeniu se caracterizează astăzi 
prin:

— transport continuu cu ajutorul 
transportoarelor cu benzi,

—■ transport cu vagonete de mare 
capacitate atit fixe cit mal alea și 
autodescărcăloare de tip Gramby 
(3-5 mc).

Transportul materialelor de Ia su
prafață la loeurile de muncă, se 
bazează astăzi pe amenajarea parcu
rilor de materiale la suprafață pe 
principiul sortării șl stocării în mă
nunchi șl stive, construcția vehi
culelor speciale necesare manipulării 
acestor materiale (cărucioare, căru
cioare macara etc.), extinderea trans
portului materialelor in pachete (în
mănuncheate) și a conteinerizării, 
generalizarea monoralurilor la sub
teran, crearea de servicii exclusive 
pentru livrarea materialelor.

Unele senduall 
yl propunerii

Țlnlnd seama de condițiile 
specifica hulitului carbonifer al 
Văii Jiului, în raport cu ten
dințele ce se manifestă pe plan 
mondial, direcțiile de ridicare a

Din cuvfnttri 
partlcipanților

Ing. IOAN POPESCU, inginer șef 
la C.C.V.J.

Sînt de acord cu părerea că va 
trebui să se pună accentul pe mun
ca de cercetare și proiectare; am
bele compartimente sînt încă defi
citare. Numărul temelor de cercetare 
va trebui redus și munca concen
trată spre teme majore. Vor trebui 
stabilite jaloanele care să sten la 
bața refacerii sistematizării minator 
bazinului nostru.

O temă care trebuie să intereseze 
un cerc larg de specialiști : îmbună
tățirea metodelor de exploatase a 
stratelor groase.

Ing. DAN LUBENESCU. șeful Ofi
ciului de documentare din Ministe
rul Minelor.

La baza introducerii progresului 
tehnic stă spiritul creator, pentru a 
putea fi găsite soluții adecvate con
dițiilor specifice deoarece soluții 
pregătite de-a gata пц vom primi de 
nicăieri. Adevărul este că, în indus
tria minieră, documentarea a rămas 
în urmă. O cotitură în acest ■ sas 
o constituie înființarea Oficiului de 
documentare al ministerului.

Ing. GHEORGHE DAVIDESCU, di
rector tehnic Ia C.C.V.J.

Industria carboniferă va cunoaște 
în viitorul cincinal un vast program 
de investiții. Aceasta necesită, pe 
lingă o dotare tehnică corespunză
toare, și un înalt nivel do organi
zare.

Găsesc utile propunerile care s-au 
făcut în ceea ce privește mărirea 
profilului galeriilor și a distanței 
uintre orizonturi.

Ing. GHEORGHE MOȘESCU, Ingi
ner șeî la C.C.V.J.

La minele noi, în deschidere, pro
iectele prezentate nu se ridică la 
nivelul tehnicii mondiale. Este ne
cesar ca și celelalte ministere să 
sprijine scurtarea termenelor da în
cercare și asimilare, iar experimenta
rea de utilaje noi să и facă cu 
mal'mult curaj.

In cazul că în viitor se hotărăște 
ca utilajele пишете șă fie cj?nf ac
ționate în țară, este necesarăr, ofi- 
larea unor uzine și dotarea асОІнДОа 
în mod corespunzător.

I
Ing. CONSTANTIN CE«JȘE, ad

junct al ministrului minelor.
Simpozionul și-a atins scopul. Se

te necesar ca în viitor să se dezba
tă și alte probleme acute ale indus
triei extractive,

Condițiile specifice de zăcămînt 
nu trebuie să fie un motiv de justi
ficare în viitor ci un motiv de ana
liză. O dată cu dezvoltarea mine
lor existente șl deschiderea altora 
noi trebuie să crească producția pe 
abataj, să se reducă munca manuală 
și efectivele de la suprafață.

Stabilirea asimilării utilajelor im
portate și procurarea licențelor 
trebuie să fie precedate da Studii 
fundamentate.

nivelului tehnic a! exploatărilor 
miniere ar fi;

— Continuarea și definitiva
rea cercetărilor sistematice pri
vind regimul de presiune din 
abatajele cu front lung șl In 
special a Celor cu tavan artifi
cial.

— Introducerea plaselor de 
sîrmă — în diferite variante — 
la podirea abatajelor din stra
turile groase, pentru realizarea 
unui tavan artificial care să per
mită folosirea grinzilor articulate 
în scopul realizării susținerii 
metalice în consolă; rezolvarea 
acestei probleme va permite me
canizarea tăierii șl transportului 
și eventual chiar a susținerii.

— Rezolvarea tăierii cărbune
lui cu intercalați! de siderită.

— Susținerea metalică la stra
iele cu înclinări medii și mari, 

Ținînd seama de situația ac
tuală a mecanizării transportu
rilor pe căile principale șl mal 
ales a eficienței economice re
duse a sistemelor practicate, 
problema majoră este moderni
zarea transportului atît în mine, 
le existente cere se dezvoltă îa. 
adîncime Cit și mai ales fn mi
nele noi.



COMENZI
ONORATE

An
au

talent — 
nevoie de sprijin

Revizii și reparații
de bunâ caHtat©

Ora 6. Sirena abia vestea începe
rea unei noi zile de muncă cind, ia 
poarta Uzinei de reparat utilaj nd- 
miar din Petroșani, dacsoanola unor 
mașini sunau cu insistență. In 
curte, tovarășul Crisloche Gheor* 
ghe, șeful serviciului de expediție a! 
C.C.V.J., le-a și luat în primire.

— Astăzi avem mult de încărcat 
w i-a spus el șoferului primei ma
șini. Totul este pregătit. încărcăm 
rapid și mergi prima dată la Vui
au».

Membrii echipei de încărcare au 
intrat în... exercițiul funcțiunii. In 
scurt timp, așezate gospodărește, în 
cutia Încăpătoare a mașinii s au a- 

Uipiat zeci de tuburi de aeraj. Cind 
camionul a fost încărcat, tovarășul 
Dandu loan, un muncitor de la În
cărcare, s-a adresat șoferului.

— Dă-i drumul. Direcția Vulcan.
In fiecare zi, din curtea uzinei, noi 

utilaje sînt expediate exploatărilor 
carbf lifere. Datorită hărniciei co
lectivului uzfaaei, comenzile sînt 
onorate in termenul stabilit. Intre 1 
Si 15 octgmbrie, de pildă, au fast pre
date serviciului de expediție al 
C.G.V.J. 40 de cărucioare necesare 
transportului muncitorilor la minele 
Lupeni $1 Anlnoasa. Tgt în acest in
terval de timp au fost onorate co
menzile minelor Petrila și Lonea că-

(Urmare din pag. l-a)

de misfed 
de muzica 
sindicatelor 
soliștii de

la scena

ușoară
Atanasie

muzieă
fi
simpatia pu- 
prin prezen- 
meladii de 

plin 
far 

și-a
S1’ 

Юп

asemenea, prcheștța 
simfonica șl formația 
ușoara ale clubului 
din Petroșani, ca și
muzică populară din Vulcan, au in
terpretat cu simț artistic și dezin
volturii, оц fost aplaudați 
deschisă.

Interpreta de
Mariana Dumitrescu 
Lambru și-au atras 
bl icului petroșănean 
tarea unor frumoase
muzică ușoară româneasca, 
mișcarea scenică, prin vocea 
caldă, modulatorte, Cu succes 
demonstrat măiestria artlstied 
solistul de muzică clasică
Ghkifâ, un bariton cu certe cali
tăți interpretative. Conducerea mu 
zicală, - aparlintnd compozitorului 
Eugen Teger, a contribuit in mare 
măsură la reușita spectacolului.

Profitînd de faptul că tovarășul 
Eugen Teger a stat trei zile printre 
artiștii noștri amatori și le-a 
noscut într-o oarecare măsură 
titudinile, l-ațn adresai eiteva 
trebări ia care ne-a răspuns 
amabilitate.

cu- 
ap- 
în- 
cu

bunăvoința oamenilor, Mi-am dat 
seama de toate acestea încă de la 
coborirea pe peron, cind, deși am 
ajuns la o oră matinală, crainicul 
stației ne-a invitat în biroul de in
formații, de unde am fost conduși 
la hotel.

H. — Despre artiștii noștri amatori, 
pe care ați avut ocazia să-i vedeți 
Ia lucru și să le împărtășiți cite ceva 
din experiența dumneavoastră, ce ne 
puteți spune ?

EUGEN. TEGER: — M-a captivat 
pur și simplu devotamentul și dă
ruirea acestor tineri pentru muzi
că, pentru activitatea culturală. 
Pe toți cei care au evoluat pe sce
na aulei I.M.P. i-am urmărit cu 
multă atenție și mi-am dat seama 
că sînt foarte talentați. Da, foarte; 
dețin o valoare artistică conside
rabilă și au multiple posibilități de 
dezvoltare. Se constată înșă prea 
puțină preocupare pentru creșterea 
și instruirea lor, prea puțin sprijin 
și înțelegere din partea unor per
soane competente față de activi
tatea culturală. Altfel totul ar mer
ge foertș bine.

R. In încheiere, v-«țm ruga să ne 
spuneți cum v-ați simțit la noi ?

EUGEN TEGER — Cu toții ne-am

Muncitorii și tehnicienii din ca
drul atelierului electric ol piepara- 
ți.ei, Lupani educ up însemnat aport 
la bunul mers al utilajelor, in fie
care zi de repaus pentru eeilalți 
muncitori și în timpul opririlor in
cidentale, ei intervin la timp și e- 
xecută reparații de bună calitate în 
termenul ștgbilit. Dintre ultimele re
parații efectuate amintim repunerea 
în funcție a automatului de luat 
probe pentru laborator, schimbarea 
transformatorului de 115 к VA, inter

venția pentru punerea la punct a 
instalației de forță, iluminat și s*m- 
nalizare la funicularele nr, 4 și 5.

La executarea în termen a lucrări
lor s-au evidențiat Popa Constantin, 
Florea Oliviu, Lengyel Ladislau, Re- 
geni Romulus, Arvoi Iosif, Rațiu Io
sif, Zaica Nicolae, Nagy Anton, Pe- 
trovici Liviu, Toderean loan, Bidșa 
Gavril, Falticska Ludovic, Vișa 
Gheorghe.

REGENI PAVEL 
corespondent

Ce este arterioscleroza ?

roca li s-au expediat 300 de stflpl de 
abataj; minai DHja, oare а primit ce
le două molete necesare la puțul 
erb ar. 2; și minei Lonea căreia 1 
s-a livrat instalația do împins vago-

R. — Ce impresie v-а tăeut PMro- 
șaniul și oamenii săi t

EUGEN TEGER; — Vin în Va
lea Jiului după o perioadă de 10 
ani și pot spune că m-a impresio-

simțit exceptional. Atît mie cit și 
colegilor mei cu care am venit din 
Capitală ne-a plăcut totul : locurile, 
oamenii, simplitatea și onestitatea 
lor. Vom reveni cu plăcere îp Va-

neîi.
Faptul că In prima parte a lunii 

curente uzina a reușit să livreze un 
număr apreciabil din utilajele co
mandate de exploatările miniere do
vedește că muncitorii uzinei și-au 
fțțgvt coștiincioa datoria, străduindu- 
•e să intîmpine alegerile de partid 
eu realizări cît mai însemnate în 

ro d de producția,
< M. c.

nat această nouă față a locurilor. 
Aproape că n-am mai recunoscut 
aceste meleaguri pe care am um
blat ca turist cu un deceniu in ur
mă. Oamenii pe care i-am întilnit 
aici sînt amabili, ospitalieri, prie
tenoși. Peste tot unde am umblat 
în scurta mea ședere în Petroșani 
m-au înconjurat noul, frumosul.

lea' Jiului-
l-am mulțumit interlocutorului 

nostru pentru frumoasele cuvinte 
adresate și credem cel și pe viitor 
CJ..S, Petroșani va da cuts unor 
asemenea initiative — de a invita 
în mi/locul artiștilor amatori, ar
tiști profesioniști care să le împăr
tășească din experiența lor.

U.R.UM.P. Moletele pentru puful orb ru. 2 
de la mina Dîlja.

De le cabinetul orășenesc 
de partid

Ia ziua de 22 octombrie, ora 17, în sala clu
bului C.C.VJ. din Petroșani, va avea loc des
chiderea cursurilor Filialei Universității serale 
de marxism-leninism. Vor participa studenții 
secțiilor: economie, filozofie și construcție de 
partid.

GRUPUL ȘCOLAR MINIER 
PETROȘANI

Aduce la cunoștința celor interesați, că in 
ziua de 21 octombrie a. c„ ora 8 dimineața, se 
va ține un nou examen de admitere pentru 
Școala tehnică de personal tehnic, specialitatea 
Exploatări miniere.

Se primeșc candidați absolvenți ai liceelor cu 
și fără examen de maturitate. înscrierile se fac 
la secretariatul școlii pină la data de 21 octom
brie 1965. Informații suplimentare se primesc 
zilnic de la secretariatul scolii între orele 7—15.

Arterioscleroza este boala în care 
arterele se îngroașă, își pierd elas
ticitatea, in urma depunerii în pere
tele lor a unei grăsimi, numită co
lesterol, Ca urmare, circulația șînge- 
lui prin artera bolnavă scade. Gra
vitatea bolii depinde de gradul 
strîmtorării arterei și de importanta 
organului (creier, inimă, rinichi, 

membre inferioare etc.). Djn fericire, 
arterele organis
mului nu sînt toa
te în aceeași mă

sură atinse de 
boșlă, arțerioșcle- 
roza apărînd de 
cele mai multe ori la arterele unui 
singur organ. (Nici arterele nu se 
îngroașă uniform, ci ici, colo apar 
plăci cu colesterol mai mari sau 
mai mici, acestea numindu-se ate- 
roame). Medicina a reușit să identi
fice doar o parte din cauzele bolii. 
Ea survine numai în anumite fami
lii, fără însă a se moșteni, datorin- 
du-se unor obiceiuri nesănătoase: 
Astfel, grăsimile animale (slănina, 
untura, untul, smîntîna etc.) consu
mate în cantități mari favorizează a- 
pariția bolii. Și dulciurile, făinoase
le (pline, produse de patiserie, pră
jituri) consumate abundent, trec în 
colesterol. Oamenii grași și mîncă- 
cioși, sînt cu deosebire atinși de 
această boală, căci colesterolul este 
un produs al ficatului, ce se depune 
în special pe arterele bolnave dacă 
este în cantitate mai mare decît 
nevoile normale ale organismului.

De asemenea, fumatul și sarea 
consumată în cantități exagerate, 
supărările, munca intelectuală se
dentară (fără nici o mișcare în tim
pul liber) nopțile nedormite uzează 
arterele și pregătesc patul arterio 
sclerozei. Aceiași lucru se poate 
spune și despre unele boli ca dia
betul, hipertensiunea arterială, gușa 
cu funcție scăzută a glandei, boli
le ficatului șl ale vezicii biliare ne
tratate corect care favorizează și 
ele apariția arteriosclerozei. Boala 

survine mai rar la persoanele care 
duc o viață cu muncă fizică, petrec

Sfatul medicului

mult timp în aer liber, sau la acei 
intelectuali care practică în mod 
regulat anumite sporturi I

In prezent, toată grija medicilor 
se îndreaptă spre prevenirea bolii. 
In acest sens trebuie dusă o intensă 
muncă de educație care începe încă 
la vîrsta școlară. Este necesar să 
învățăm copiii că este vătămător o- 
biceiul de a mînca prea mult, de a 

se îndopa cii dul
ciuri, grăsimi și 
prea multă pîine. 
Mamele trebuie șă 
înțeleagă că nu 
prin grăsimi se a- 

sigură sănătatea copilului. Chiar din 
contră; zarzavaturile, fructele, car
nea slabă, produsele lactate, trebuie 
să constituie baza alimentației ra
ționale.

Celor bolnavi de arterjoscleroză 11 
șe recomandă o viată liniștită, redu
cerea consumului de dulciuri, pîine, 
grăsimi animale și de sare din ali
mentație, iar utilizarea cărnii, a 
brînzeturilor mai puțin grase este 
permisă și chiar recomandată în ar- 
terioșcleroză. Untul, ouăle vor ft 
consumate în cantități mai mici: 
3-4 ouă pe săptămîntă și 10-15 gr. 
unt pe zi de 3 ori pe săptămînă. Se 
vor consuma în loc de grăsimi ule
iuri vegetale, însă nu se va abuza 
nici de ele. Bolnavii de arterioscle
roza trebuie să aibă în limitele per
mise de medic — o viată în aer li
ber, eu plimbări, chiar cu gimnasti
că sau muncă ușoară.

Pe piață mondială au apărut nu
meroase medicamente Împotriva arte
riosclerozei, însă se poate afirma 

eă pînă azi nici unul din ele nu s-a 
dovedit eficace, vindecînd boala. 
Savanții din lumea întreagă — cei 
din țara noastră ocupînd un loc de 
frunte în acest domeniu — cercetea
ză cauzele acestei boli și se între
vede ziua cînd prin medicamente 
acest dușman feroce și necruțător al 
sănătății noastre va fi biruit.

Dr. KRAUSS SIMION 
medic specialist cardiolog

acțiuni PATRIOTICE
La Exploatarea minieră Lupeni, 

din inițiativa organizațiilor U.T.C., 
au fost organizate de la începutul 
anului zeci de acțiuni de muncă 
patriotică, pentru colectarea fieru
lui vechi, curățirea vagoneților, ști- 
yuirea materialului lemnos în de
pozit. demolarea gării vechi din in
cinta minei etc. Ău fost colectate, 
în această perioadă de timp, 450 to
ne de fier vechi. Pe sectoare și or

ganizații U.T.C., cele mai bune re
zultate au fost obținute de tinerii 
de la sectoarele III, IV și VIII. Prin
tre tinerii care s-au evidențiat în 
aceste acțiuni se numără Tudor Măr
gean, ajutor miner, Mihai Blag a, 
miner, Popa loan, mecanic, Walter 
Gozman, lăcătuș, Soos Ovidiu și 
Preotu Mihai, electricieni.

GH. BOZU 
corespondent

PROGRAM DE RADIO
21 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Cîntece populare; 5,40 
Marșuri sportive; 6,00 Radiojurnal. 
Sport; 6,10 Capriccio de Tudor 
Clortea; 6,22 Jocuri populare,- 6,30 
Anunțuri și muzică; 6,45 Șaluț 
voios de pionier,- 7,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin metep-rutier; 7,16 
Acordeonul vesel — muzică ușoa
ră; 7,30 Melodii de estradă; 7,45 
Mgzieă populară; 8,00 Sumarul 
presei; 8,08 Coruri și antracte din 
operete, 8,30 La microfon melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului: 
Prevenirea arteriosderoaei; 9,35 
Arie și scenă din opere „Anna 
Bolena" de Donizetti; 10,p0 Buletin 
de știri,- 10,30 Vreau să știu; 11,00 
Simfonia In La de Alfons CastaldL 
11,39 Un mime drag, o melodie cu

noscută; 12,00 Buletin de știri; 12,13 
Pin folclorul muzical bănățean; 
12,30 Aici... Craiova!; 12,50 Con
cert de prinz; 14,00 Buletin de știri; 
14,08 Melodii din filme; 15,00 Pa
gini alese din opera „Paiațe*" de 
Leoncavallo; 15,30 Coordonate cul
turale 1965: „Valea Someșului și 
cintecele el”; 15,43 „Cu brațul plin 
de flori" — program de muzică vo
cală; 16,00 Radiojurnal. Sport,- 16,19 
„Patrie bogată-n frumuseți" — pro
gram de cîntece șt joeurf; 16,35 
Muzică din opereta „Amorul mas
cat" de Ion Haftulary Darclăe,- 
17,00 Muzică ușoară interpretată 
de Trio Armonia; 17,15 Pagini or
chestrale din opere: 17,30 Cintece 
$i jgcurl populare la cererea as
cultătorilor,- 18,00 Buletin de știri;

18,03 In jurul globului; 18,10 Seaiă 
pentru tineret; 19,00 Cintă, dan
sează tinerețe I; 19,30 Noapte bu
nă, copiii 20,00 Radiogazeta de 
seară; 20,30 Călătorie muzicală; 
21,15 Cronica literară; 21,25 Melo
dii populare; 21,45 Recital Alain 
Barrlăre; 22,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,15 Cintă 
orchestra de estradă a Radlotele- 
vitiunii; 22,55 Seară de lieduri; 
23,34 Muzică ușoară interpretată 
de orchestra Lester Lanin; 23,50 
Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojur
nal; 7,48 Cîntece de Sergiu Sar- 
chizov; 8,00 Muzică populară; 8,30 
Pagini din opera „Ruslan șl Lud- 
mlla"* de Glinka,- 9,00 Buletin de 
știri; 9,05 Suita a П-a de arii și 
dansuri vechi de Ottorino Respighi; 
9,30 „Tinerețe, dragă-mi ești" — 
muzică ușoară; 10,00 Jocuri din 
diferite regiuni ale țării; 10,15

Cintă formația Karel Krautgartner; 
10,30 Din operetele lui Paul Lincke; 
11,00 Buletin de știri; 11,10 Popas 
folcloric; 11,30 Din țările socialiste,-
12,22 Valsuri interpretate de fan
fară; 12,45 „Sîntem a țării primă
vară" — cintece pionierești; 13,00 
Buletin de știri; 13,08 Cintă Elena 
Patrichi și George Corbeni; 13,57 
„Poemul Carpaților" de Alexandru 
Pașcanu,- 14,30 Soliști și formații 
artistice de amatori; 15,00 Radio
jurnal. Sport; 15,13 Piese mici, in
terpret mari; 15,30 Selecțiuni din 
opereta „Clopotele din Corneville" 
de Planquette; 16,00 Uverturi și 
potpuriuri de estradă; 16,30 Emi
siune de basme; 17,00 Radiojurnal. 
Spprt; 17,15 Muzică ușoară; 17,30 
Mutică instrumentală; 17,45 Sfatul 
medicului: Prevenirea arterioscle
rozei; 17,50 Vals de Lehar; 18,00 
Un mare interpret do operă; Leo
nard Warren,- 18,15 Ziare, ziariști.

opinii; 18,30 Varietăți muzicale; 
19,00 Buletin de știri; 19,05 Inter
pret ni muzicii populare,- 19,30 
Canțonete; 19,50 Transmisiunea 
concertului orchestrei de Studio a 
Radioteleviziunii. In pauză : Radio
jurnal; 22,30 Moment poetic: „So
nete" de Michelangelo; 22,35 Mic 
concert de noapte; 23,00 Buletin de 
știri. Sport; 23,10 Muzică ușoară; 
0Л0 Buletin de știri.

Cinematografe
21 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Strigătul; REPUBLICA: Viață difb 
eilă; PETRILA: Jurnalul Anei 
Franc; LONEA: Fiul căpitanului 
Blood; LIVEZENI: Al 9-lea numet 
ANINOASA: Șeful; LUPENI — 
CULTURAL: Evadatul.



STEAGUL ROȘU

PREZENȚE
ROMANEȘTI

PARIS 19. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite:

Luni după-amiază, la invitația 
Academiei de științe morale și po 
litice a universității franceze, acad. 
Athanase Joja a ținut o conferin
ță despre Filozofia istoriei în Româ
nia. Expunerea a fost urmărită cu 
viu interes și urmată de discuții, 
la care au participat academicieni 
și profesori universitari printre ca
re Rene Poirier, profesor de logică 
la Sorbona, Le Brass, decan al Fa
cultății de drept, profesor Mesnard, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România și 
alții.

Au participat, de asemenea, dr. 
Victor Dimitriu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Fran
ța, membri ai ambasadei.

Uruguay :
Calmul a fost 
nestabilit

MONTEVIDEO 19 (Agerpres).
Agenția France Presse relatează 

că în Uruguay calmul a fost resta
bilit în urma crizei din ultimele 
zile. A fest reluată activitatea zia
relor, băncilor și serviciilor publi
ce. După cum se știe, conflictul 
intervenit între sindicate și guvern 
a fost urmarea cererii sindicatelor 
de majorare a salariilor. Parlamen 
tul Uruguayan a convocat, pentru 
marți o ședință în vederea anali
zării situației din țară. Conducăto
rii sindicatelor au cerut muncito
rilor să nu întreprindă nici un fel 
de acțiuni care ar putea înrăutăți 
situația.

O săptămînă de activitate 
diplomatică intensă
BRUXELLES 19 (Agerpres).
Observatorii politici din Bruxelles 

apreciază că această săptămînă 
prezintă o importanță deosebită 
pentru „cei cinci" parteneri ai 
Franței din Piața comună, deoare
ce se prevede o intensă activitate 
diplomatică, menită, după cum sub
liniază agenția France Presse, „să 
pună primele jaloane ale unei so
luții în criza Europei „celor șase".

După cum se știe, patru din cei 
cinci parteneri ai Franței din Piața 
comună au primit în mod oficial, 
din partea Belgiei, planul lui Spaak, 
privind „relansarea" Pieței comu
ne. Acest plan preconizează ține
rea unei conferințe a miniștrilor 
de externe ai „celor șase", fără 
participarea Comisiei C.E.E., pentru 
a se discuta situația din Piața co
mună după sesiunea Consiliului 
ministerial de la 30 iunie, cînd „cei 
șase" au eșuat în încercarea lor 
de a reglementa finanțarea politi
cii agricole comune. Se apreciază 
că, dat fiind faptul că această con
ferință Va fi consacrată numai dis

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
OSLO. După cum relatează ziarul 

„Adresseavisen", comenzile arma
tei vest-germane pentru echipament 
militar în Norvegia vor atinge su
ma de 6,5 milioane coroane în pri
ma jumătate a anului viitor.

CAIRO. Confederația Internaționa
lă a Sindicatelor Arabe a dat pu
blicității o declarație în care con
damnă politica Angliei față de 
popoarele din Arabia de sud. Prin
tre altele; declarația subliniază ne
cesitatea întăririi unității muncitoț 
rilor din aceste teritorii în vede
rea dobindtrii independenței.

NEW YORK. Mii de elevi din Mil
waukee (Wisconsin) au organizat 
un boicot al școlilor din localitate, 
protestînd împotriva practicilor 
discriminatorii în domeniul -învăță-

O N.U. lucrările unor comitete
NEW YOKR 19. Trimisul special 

al Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :

In cadrul dezbaterilor privind si
tuația din Aden, în Comitetul de 
tutelă au continuat luni după- 
amiază audierile reprezentanților 
mișcării de eliberare din Arabia 
de sud. Ei au cerut ca Națiunile 
Unite să întreprindă acțiuni pentru 
a determina Marea Britanie „sa 
accepte revendicările legitime ale 
popoarelor din Aden și din cele 
lalte protectorate și insule ale a- 
cestei regiuni..., să-și retragă neîn- 
tîrziat trupele și să desființeze 
baza militară din Aden". După în 
cheierea acestor audieri. Comite
tul va continua discuțiile în vede
rea adoptării unei rezoluții în pro
blema dezbătută.

In Comitetul economic și finan
ciar, a luat cuvîntul în continua
rea discuțiilor generale, reprezen
tantul Zambiei. El a subliniat că

Mormîntul lui Arhimede
ROMA 19 (Agerpres).
In timp ce se făceau săpături 

pentru fundațiile unui nou hotel 
la Grotticelle (Sicilia), s-a desco
perit un mormint, despre care prof. 
Salvatore Ciancio, arheolog și in
spector pentru monumentele din 
antichitate, a declarat că este mor- 
mînlul lui Arhimede. Mormîntul 
este acoperit cu o placă de piatră 
cu incrustații in aur și pietre pre
țioase ți conține rămășițe ale unui 
schelet omenesc. Prof. Ciancio a 
subliniat că locul corespunde ce
lui descris de scriitorul roman Ci
cero, deși pînă acum șe știa că 

cutării aspectelor politice ale cri
zei, excluderea de la discuții a 
Comisiei C.E.E. este justificată, 
ea neaducînd nici un fel de preju
dicii prerogativelor ei și nici Tra
tatului de la Roma.

Potrivit procedurii propuse, „cei 
cinci" vor trebui să cadă de acord 
asupra problemei finanțării politi
cii agricole comune, aceasta pro
babil cu prilejul sesiunii de la 25 
octombrie a Consiliului ministerial 
al „celor cinci", după care urmea
ză să fie informată și Franța și 
invitată, la rîndul său, să-și expu
nă punctele de vedere parteneri
lor săi.

Deocamdată planul lui Spaak nu 
a fost aprobat de toți cei cinci 
parteneri ai Franței. Potrivit agen
ției France Presse, Olanda mani
festă serioase reticențe, în timp ce 
poziția Italiei nu este cunoscută 
cu precizie. Acest lucru, după cum 
subliniază observatorii, va da naș
tere la o activitate diplomatică 
intensă în vederea ajungerii la un 
punct de vedere comun.

mîntului public. Potrivit agenției 
United Press International, la a- 
ceastă acțiune au participat peste 
7 000 de elevi.

BELGRAD. Agenția Taniug anunță 
că în timp ce naviga spre portul 
Aggia Galina, vasul iugoslav „Ti
sa" a fost prins de furtună și s-a 
scufundat la o depărtare de 3—4 
mile de port.

Din cele 17 persoane aflate la 
bord, a supraviețuit numai Ante 
Milin, care a înotat timp de apro
ximativ 40 ore, reușind să ajungă 
la o mică insulă aflată in apropie
rea portului Heraklion.

Cercetările pentru găsirea celor
lalte persoane, dispărute în urma 
catastrofei, slut în curs.

NEW YORK. Echipe de salva- 

accentul pus de delegații multor 
țări dezvoltate asupra decalajului 
existent din punct de vedere eco
nomic între acestea și țările în 
curs de dezvoltare atestă că există 
o recunoaștere a necesității lichi
dării acestei situații. El a aprecia*, 
ca un eveniment de importanță 
deosebită, Conferința mondială pen
tru comerț și dezvoltare și a salu 
tat recomandările ei. Reprezentan
tul Ucrajnei a atras atenția asu
pra necesității de a orienta corect 
programele O.N.U., urmărindu-se 
sprijinirea eforturilor țărilor în 
curs de dezvoltare. El a propus ca 
Consiliul Economic și Social să 
studieze căile care trebuie urmate 
„pentru ca țările în curs de dez
voltare să devină state dezvoltate 
în viitorul apropiat". In continua
re, au avut loc discuții pe margi
nea stabilirii ordinei în care vor 
fi abordate problemele aflate pe 
agenda Comitetului.

Arhimede a fost Îngropat în apro
pierea Teattului Grec din Siracuza.

După cum se știe, vestitul fizi
cian și matematician Arhimede s-a 
născut în colonia greacă Siracuza, 
in anul 2S7 i.e.n. După ce a stu
diat la Alexandria cu Euclid, s-a 
întors la Siracuza unde a rămas 
tot restul vieții.

Washingtonul îngrijorat de demonstrațiile 
împotriva războiului din Vietnam

WASHINGTON 19 (Agerpres).
Amploarea demonstrațiilor care 

au avut loc la sfîrșitul săptămînii 
trecute. în Statele Unite în semn 
de protest împotriva războiului dus 
in Vietnam, la care au participat 
peste 100 000 de persoane, a pro
vocat o serioasă îngrijorare în 
cercurile politice din Washington. 
Qhiar și presa de dreapta a șcris 
despre faptul că mișcarea împotri
va politicii S.U.A. în Vietnam a 
luat proporții de masă și reprezin
tă un factor foarte serios.

După, cum a anunțat purtătorul 
de cuvînt al Casei Albe, președin
tele Johnson a fost ținut tot tim
pul la curent, in spitalul unde se 
află internat, despre desfășurarea 
manifestațiilor. Mai mulți senatori, 
cunoscuți pentru vederile lor de 
dreapta, au ținut să critice aceste 
demonstrații întrucît, după cum au 
pretins Și, „ele vor crea în străină
tate o imagine falsă" privind ho- 
tărîrea Statelor Unite de a conti
nua actuala sa politică- în Vietnam. 
Unii senatori s-au grăbit să-i ca
lifice pe demonstranți drept „tră
dători", întrucît au dat naștere 
unui curent potrivnic războiului 
din Vietnam în rîndurile tineretu
lui american, care se concretizea

re ale muncitorilor de la mina 
de cărbune din apropierea ora
șului Sardis (Virginia de vest) 
au descoperit luni cadavrele a 
patru muncitori mineri, surprinși 
de dărîmăturile povocate de un 
incendiu care s-a produs recent 
în această mină. Agenția Asso
ciated Press menționează că nu
mărul celor omorîți în cursul a- 
cestei catastrofe miniere se ridi
că astfel la șapte.

CARACAS. In statele Portuguese 
și Cojedes din Venezuela s-au pro
dus mari inundații ca urmare a 
ploilor care s-au abătut asupra ă- 
cestor regiuni. In urma ploilor a- 
bundente multe rîuri au ieșit din 
albia lor inundînd o suprafață de 
50 000 de hectare și distrugînd 
multe: locuințe. Mii de țărani au 

rămas fără adăpost. Pagubele pro
vocate de inundații se ridică la su
ma de 7 milioane bolivari.

La 21 octombrie

Conferința șefilor de state și guverne
ale țărilor membre

ACCRA 19 (Agerpres).
Secretarul general al Organiza

ției Unității Africane, Diallo Telli, 
a anunțat la conferința de presă 
care a avut Ioc luni ia Acera, că 
conferința șefilor de state și gu 
verne ai țărilor membre ale O.U.A. 
se va deschide la 21 octombrie așa 
cum a fost fixat. Secretariatul O.U.A. 
a difuzat programul lucrărilor con
ferinței, precum și al celorlalte 
manifestări care se vor desfășura 
în perioada 21—26 octombrie.

Diallo Telli a declarat că In 
cursul zilei de luni și-au continuat

Noul apel adresat 
de premierul britanic lui lan Smith

LONDRA 19 (Agerpres),
După ce luni premierul sud-rho- 

desian, Ian Smith, a făcut cunoscu. 
oficial guvernului englez că res
pinge propunerea premierului Wil
son de a trimite la Salisbury o mi
siune a Commonwealthului pentru 
reluarea dialogului în problema 
independenței acestui teritoriu, pre
mierul britanic a lansat în aceeași 
zi un nou apel lui Smith. „Ținînd 
seama de avertismentele pe care 
le-ați primit de la două guverne 
britanice succesive, precum și din 

ză prin arderea ordinelor de încor
porare. Senatorul Mike Mansfield, 
liderul majorității democrate, a de
clarat că este „șocat" de știrile 
potrivit cărora în diferite școli șl 
universități tinerii caută să scape 
de încorporare și refuză să fie 
trimiși în Vietnamul de sud. Ei u 
tilizează pentru aceasta certificate 
medicale false sau mărturii că ai 
folosi stupefiante. S-a anunțat pe 
de altă parte, că ministrul de jus
tiție Nicholas Katzenbach a ordo
nat deschiderea unei anchete pri
vind actuala campanie în rîndurile 
tinerilor americani de a refuza să 
plece în Vietnam.

Intre timp, la Washington s-au 
aflat noi amănunte privind marșul 
asupra capitalei federale america
ne programat la 27 noiembrie în 
semn de protest împotriva inter
venției militare a S.U.A. în Viet
nam. Această acțiune se va des
fășura sub patronajul mai multor 
personalități artistice, literare, ști
ințifice și universitare' americane 
printre care scriitorulVArthur Mil
ler, actrița Ruby Dee,'-'actorii Tony

Protest al misiunii de legătură 
nord-vietnameze

HANOI 19 (Agerpres).
Misiunea de legătură a înaltului 

comandament al Armatei Populare 
Vietnameze a transmis Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control din Vietnam un mesaj de 
protest împotriva noilor raiduri 
asupra teritoriului R. D. Vietnam. 
In zilele de 16 și 17 octombrie, nu
meroase formațiuni de avioane de 
luptă cu reacție americane, unele 
venind din Tailanda după ce au 
trecut prin spațiul aerian al Lao- 
sului, au pătruns în repetate rîn- 
duri în spațiul aerian al R. D. Viet
nam, bombardînd și mitraliind nu
meroase regiuni populate și obiec
tive economice din provinciile Lang 
Son, Bac Thai, Ha Bac, Quang 
Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha 
Tinh, Quang Binh și din Insula

al 0. U. A.
activitatea comitetele administrativ- 
organizatoric și politic. Sesiunea 
Consiliului Ministerial a adoptat în 
unanimitate raportul secretarului 
general în problema conflictului 
algero-marocan. Totodată, au înce
put dezbaterile în problema refu- 
giaților politici, una din proble
mele serioase care stau în față 
Africii. Participanții la sesiune ați 
examinat, de asemenea, problema 
bugetului O.U.A. S-a hotărît crea
rea unei comisii care urmează să 
pregătească o rezoluție în această 
picblemă.

Lucrările sesiunii continuă.

partea celor trei partide politice 
principale din țara noastră, săptă- 
mîna trecută, se declară în mesaj, 
este clar că nu puteți avea nici O 
îndoială asupra consecințelor tra
gice ale acțiunii ilegale și anti
constituționale pe care intenționați 
să o întreprindeți".

Un mesaj în care este, de ase
menea, dezaprobată intenția guver
nului minorității albe de la Sa
lisbury a fost adresat luni lui 
Smith de conducerea Consiliului 
bisericilor britanice.

Randall și Robert Ryan, dr. Albert 
Sabin, inventatorul vaccinului an- 
tipoliomielitic. Organizarea ,acestui 
marș a fost anunțat în curbul unei 
conferințe de presă de țje ge 
Brown, membru democrat aî’- Ca
merei reprezentanților. El a decla
rat că scopul acțiunii este de a 
combate tendința existentă, potri
vit căreia problema vietnameză 
trebuie să fie soluționată printr-o 
acțiune militară.

Un alt membru al Comitetului 
de organizare, Sanford Gottlieb, 
și-a exprimat părerea că în prezent 
se manifestă semnele declanșării 
unui „nou val de macarthism". 
„Semnele ce au anunțat aceasta 
au apărut deja — a spus el — de
nunțarea de către guvern a mișcă
rilor de protest ca fiind de „inspi
rație comunistă". El a adăugat că 
guvernul american „trebuie să în
ceteze bombardamentele asupra 
R. D. Vietnam, să pună capăt tri
miterii de arme și echipament in 
Vietnamul de sud și să respecte a- 
cordurile de la Geneva cu privire 
la Vietnam".

Con Co. In dimineața zilei de 17 
octombrie, avioanele americane au 
bombardat orașul Thai Nguyen, 
capitala regiunii autonome Viet 
Bac, rănind un mare număr de 
civili.

In ziua de 18 octombrie, deasu
pra teritoriului R. D. Vietnam au 
fost doborîte 5 avioane america
ne, dintre care un avion de recu
noaștere fără pilot. Au fost captu
rați cîțiva piloți americani. Avio
nul de recunoaștere'fără pilot a 
fost doborît în spațiul aerian al 
provinciei Ha Bac. Acesta este al 
treilea avion american fără pilot 
doborît deasupra R. D. Vietnam. 
Tot la 18 octombrie, avioane ame
ricane au efectuat zboruri de noap
te deasupra Insulei Hon Me. Un 
avion a fost doborît.
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