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întrecerea minerilor se soldează 
cu noi realizări

Randament sporit Succes însemnat la mina Uricani
productivi- 
este unul 

principali

Creșterea 
tătii muncii 

din factorii 
care determină succesul
în producția. Prin crește
rea continuă a producti
vității muncii crește și 
cîștigul muncitorilor.

Față de realizările ob
ținute în lunile trecute, 
brigada condusă da co- 
ițjmistul Baciu

II
de 

septembrie și

____  —
la sactorul 

Lonea a dat 
putui lunii

Ioan de 
al minei 
la înce-

pînă în prezent 331 tone 
de cărbune peste plan.

Acest 
obținut 
randamentului 
tone cărbune 
Armarea mixtă 
jului respectiv, 
dus de asemenea, 
micșorarea consumului de 
lemn cu 1,5 m.c. pe mia 
de tone de cărbune ex
trase.

succes
prin

; a fost 
sporirea 

cu 1,207 
pe post, 
a abata- 

a 
la

ȘTEFAN NAGY 
corespondent

Muncitoarea Văgăun Tecla lucrează de mai bine 
de un deceniu în secția depănat a Viscozei 

Viu bogata ei experiență în muncă reușește 
"țină rezultate frumoase în producție.

Iat-o, în dreapta, discutînd cu tînăra
toare Lumperdean Maria, despre succesele obținute 
în întrecerea socialistă.

Lupeni. 
să ob-

depănă-

Biblioteca — sprijin 
important în procesul 

de învățămînt
Biblioteca de la I.M.P. este una 

dintre cele mai mari din Valea 
Jiului.

Odată cu mutarea bibliotecii în 
corpul nou, unificîndu-se bibliote
ca tehnică cu cea beletristică s-au 
creat condiții mult mai bune de 
împrumut și lectură atît pentru 
studenti cit și pentru cadrele di
dactice din institut.

In vederea deschiderii noului 
an de învătămînt universitar bi
blioteca a luat toate măsurile să 
fie bine dotată și sistematic aran
jată pentru servirea promptă și 
calitativă a studenților și celorlalte 
categorii de cititori din cadrul 
institutului.

Conform programelor de învă
țămînt, s-au făcut noi achiziții de 
cărți (necesare la cursuri și pen
tru documentare) iar pentru in
formare curentă a cititorilor s-au 
afișat listele bibliografice ale tu
turor cărților noi intrate în bi
bliotecă.

Utilizînd condițiile create, co
lectivul bibliotecii desfășoară o 
susținută activitate atît în munca 
de servire cit și în munca de in
formare și inițiere a studenților 
pentru cunoașterea tuturor surse
lor de documentare de care aceș
tia au nevoie. "

Intelegînd pe deplin răspunde
rea ce-i revine în asigurarea unor 
condiții optime de studiu studen
ților, colectivul bibliotecii Institu
tului de mine Petroșani, alături de 
celelalte biblioteci de învățămînt 
superior, depune toate eforturile 
pentru înfăptuirea obiectivelor tra
sate de partid învătămîntului su
perior.

MIOARA COSTINAȘ 
bibliotecar I.M.P.

Ieri, 
la Petroșani
In cadrul tur

neului pe care-I 
întreprinde prin 
țară, Teatrul mu
nicipal „Lucia 
Sturza Bulandra" 
din București, 
prezentat 
Petroșani 
colul 
în 3- 
Ianke 
de
Popa 
N.

a 
ieri la 
specta- 

comedia 
„Tache, 
Cadîr" 

Ion

eu
acte 

și
Victor
în regia lui

Al. Tascani.

Colectivul minei 
continuă să 

în
P3
al

Uri- 
se si- 
între-fruntea

bazinul carbo- 
Văii Jiului. In

1—24 septem- 
abatajele aces- 
au fost extrase 

cărbune

câni 
tueze 
carii 
nifer
perioada 
brie din 
tai mine 
1829 tone de
cocsificabil peste plan. 
Cel mai mare spor da 
producție l-au obținut 
minerii sectorului I.

îndeplinirea ritmică a 
planului de producția a 
parmis minerilor din U- 
ricani să înscrie pe 
graficul de întrecere un 
însemnat s 
zaraa cu 
devreme a 
plan 
mele

ce le 
trei

succes : reali-
10 zile mai 

i sarcinilor de 
revin pe pri- 
trimestre ah-

Lconomii la
întrecerea socialistăIn 

minerii de la Petrila a- 
cordă o deosebită aten
ție realizării de economii 
la prețul de cost. In a- 
cest scop ei pun în va
loare noi rezerve inter
ne, se preocupă cu toi 
mai multă insistență de 
reducerea cheltuielilor 
de producție.

In primele 9 luni ale 
anului, minerii din Pe
trila au realizat econo
mii suplimentare în va
loare de aproape 1 200 000 
Iei. Prețul de cost al 
fiecărei tone de cărbune

anului. De remarcat fap
tul că în acest an pro
ductivitatea 
crescut la 
în medie 
1,500 tone 
post. De asemenea 
îmbunătățirea 
cărbunelui extras minerii 
uricăneni au realizat, în 
ultimele două luni, eco
nomii echivalente cu va
loarea a peste 500 tone 
de cărbune.

Brigăzile
Rudic Constantin, 
Gavrilă, Năsăleanu 
ron, 
tor, 
tea Niță și altele de la 
mina Uricani a>i adus un 
aport substanțial la do- 
' îndirea acestor rezultate.

muncii a 
mina Uricani 
Ia aproape 
cărbune pe 

prin 
calității

Cîrciumaru 
Bria loan,

minerilor
Pop
Mi-

Vic-
Bur-

prețul de cost
acaas- 

cu 
față 

Cela 
la 

rea-

extrase de ei în 
tă perioadă revine 
peste 2 lei mai mic 
de cel planificat, 
mai mari economii 
prețul de cost le-au
lizat colectivele sectoare
lor II, III și XI investiții.

In lunile care au mai 
rămas minerii din Petrila 
sînt hotărîți să foloseas
că și mai intens posibi
litățile de reducere a 
prețului de cost al căr
bunelui astfel ca la sfîr- 
șitul anului să raporteze 
un volum sporit de eco
nomii.

Peste 2 500 tone de cărbune în plus

mai rod- 
sporirii 

cărbun ă 
primele 

lunii sep-

de
In

ale 
au livrat pes-

Minerii sectorului III 
de la mina Lupeni des
fășoară în aceste zile o 
activitate tot 
nică în scopul 
producției 
cocsificabil. 
23 de zile 
tembrie ei
te plan încă 2520 tone 
de cărbune de bună ca
litate. Acest rezultat a 
fost obținut' și de astă 
dată pe seama creșterii 
productivității muncii. 
Față de planificat, ran
damentul pe sector a 
sporit în prezent cu a- 
proape 300 kg. cărbune 
pe post. Avînd asigurate 
condiții bune de lucru și

folosind cu pricepere 
utilajele de care dispun, 
toate brigăzile da la a- 
batajele sectorului au 
reușit să-și depășească 
sarcinile da plan. In mod 
deosebit se evidențiază 
brigăzile condusa de Pe
tre 
loan 
care 
tone
ficabil pesta prevederile 
planului.

De la începutul anului 
și pînă acum minerii 
sectorului III au livrat 
centrelor siderurgice din 
țară aproape 30 000 tone 
de cărbune cocsificabil 
peste plan.

Constantin, Aslău 
și Ghioancă Sabin 
au extras 400—650 
de cărbune cocsi-

De la 
condusă de 
tras peste

Iată o
cului despre realizările obținute.

începutul lunii septembrie și pînă în ziua de 18, brigada 
Gligor Nicolae de la sectorul I A al minei Lupeni e ex- 

sarcinile ei de plan 80 tone de cărbune cocsiîicabil. 
parte din,membrii acestei brigăzi discutînd în fața grafi-

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER

Printre constructorii din Livezeni
Bumbești—Livezeni. Aceste două 

cuvinte au fost rostite de mulți 
oameni cu 15 ani în urmă. Aici, pe 
marginea Jiului învolburat au ră
sunat mii de explozii 
tremurat munții. Aici 
rimate zeci și sute de 
fost excavate zed de
de piatră. Prin inima munților s-au 
săpat tunele și viaducte,- mii de 
tineri înrolați în brigăzi de mun
că voluntară au deschis drumul 
feroviar Bumbești—Livezeni. 
tăzi defileul 
locurile cele 
țară. Zilnic,

care au cu- 
au fost sfă- 
stînci și au 
mii de tone

de 
ca 

pămînt primele nouă blocuri, 
geamurile blocurilor au apă- 
ghirlande cu flori și perdele, 
pe acoperișuri sute de antene 
radio — semn că

Jiului este unul 
mai pitorești 

pe drumul «de 
printre munții stîncoși, zeci de

industriei 
îndreaptă 
din țară, 
a rămas 

localnioi-

primii 
și-au

Munca

căpăta

loca- 
ocu- 
însă

As- 
din 
din 

fier 
tre-

nuri purtînd pîinea 
noastre socialiste se 
spre fabricile și uzinele 

Cuvîntul Livezeni însă 
mai departe pe buzele
lor Văii Jiului și a început să fie 
rostit din ce în ce mai des.

Cu cinci, șase ani în urmă, la 
ieșirea din orașul Petroșani, spre 
regiunea Oltenia, au apărut o mînă 
de oameni înarmați cu rulete și 
aparate topometrice. Au făcut mă
surători, au înfipt țăruși, au apă
rut cîteva barăci pitice. La înce
put totul părea obișnuit, 
nea priveliști întîlneai la 
tot pasul în Valea Jiului.

Cînd în locul viran și 
parte 
duie 
și să

sute de construc
tori au pornit ia 
lucru, trecătorii se 
opreau și admi
rau munca entu
ziastă, rapiditatea 
cu care își schim
bă înfățișarea lo
cul pînă 
aproape 
într-un
unde viața a în
ceput să pulseze 
din plin.

mlăștinos au 
excavatoarele 
răscolească

atunci 
pustiu, 
șantier

Minerii din brigada condusă de tov. Policiuc Dionisie din sectorul 1 al minei 
Lonea au extras, în cele 8 luni trecute, 1272 tone de eărbune peste plan. IN CLIȘEU: 
Șeful de brigadă Policiuc Dionisie (mijloc, în primul rînd) într-o discuție cu ortacii.

Aseme-
aproape

în mare 
început să du
și buldozerele 
pămîntul, cînd

In numai doi ani, alături 
șoseaua principală au răsărit 
din 
La 
rut 
iar 
de
tari ai noului cartier 
pat noile apartamente, 
a continuat.

Cartierul Livezeni
fiecare zi contururi proprii cartie
relor moderne. Străzi asfaltate, 
iluminate, alte și alte blocuri, ma
gazine comerciale și unități de 
deservire a populației întregeau 
aspectul unei localități muncito
rești.

Anul trecut, constructorii de pe 
acest șantier au sărbătorit un e- 
veniment deosebit : au dat în fo
losință oamenilor muncii din Pe
troșani cel de-al 1000-lea aparta
ment. Cartierul s-a mai îmbogățit 
cu o școală cu 16 săli de clasă iar 
anul acesta cu alte 370 de aparta
mente. Pînă la sfîrșitul anului 
cartierul Livezeni va însuma în 
total peste 1600 de apartamente 
și un complex comercial.

...Am vizitat de mai multe ori 
acest șantier. De data aceasta am 
avut ocazia să asist la recepția a 
încă două noi blocuri. Aici l-am 
întîlnit pe inginerul Badea Victor,

FLAVIU ISTRATE

(Continuare în pag. 3-al
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A jutor concret

Paroșeni, I. P 
repartizat 

număr de 12

de 
în

7a venirea 
uzină am 

ce o poar- 
practicanți

Repartizați in 
de cite 3 stu- 
activitatea noas- 
secție a 

cu 
ca

Tomoni
Kiss loan, 
mai ușor

O sarcină importantă 
ce stă in fata studen
ților este îmbinaiea cu
noștințelor teoretice cu 
cele practice. Avi nd în 
vedere gradul înalt de 
tehnicitate al termocen
tralei
București a 
aici un 
studenti.

Chiar 
noastră
simfit grija 
tă pentru 
organele de conducere 
ale termocentralei Pa- 

roșeni. 
grupe 
denii, 
tră in
drumată 
Studenti 
Mircea, 
xandru, 
descurcă
instalație datorită 
tului 
și in 
trale. 
denfi 
V asile 
Octavian care iau con
tact pentru prima dată 
cu o termocentrală. A- 
cești tovarăși sprijiniți 
îndeaproape de tehni
cienii și inginerii din 
secțiile unde iac prac-

fost in- 
aten(ie. 
Nicolae 

Ale
se 
în 

fap-
că au mai lucrat 

alte termocen- 
Sint insă și stu- 
ca Dicu Pavel, 
Mihai, Negoiu

tică, progresează conti
nuu.

Un ajutor substantial 
ii primim și din partea 
tovarășului Fomino Eu
gen care ne indică ce 
tratate de specialitate 
trebuie să studiem pen
tru elucidarea anumitor 
fenomene fizice și chi
mice ce se petrec în 
cazan și turbină. De a- 
semenea, organizația 
U.T.M. se preocupă în
deaproape de activita
tea practicanfilor și de 
felul cum își petrec ei 
timpul liber. împreună 
cu alți utemiști din u- 
zină, am vizitat mina 
Vulcan și am organizat 
excursii colective în 
împre jurimi. La rîndul 
lor studenții practican- 
ți ajută elevii seraliști.

La plecarea din prac
tică studenta Institutu
lui Politehnic din Bucu
rești fin să aducă pe 
această cale cele mai 
sincere mulțumiri tutu
ror muncitorilor, tehni- 

, cienilor și inginerilor 
pentru ajutorul dat în 
însușirea cunoștințelor 
practice.

NICU GHEORGHE 
student practicant 
I. P. București
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Despre construcția unor stații principale de aeraj 
echipate cu ventilatoare axiale tf-n dispozitiv util

Este cunoscută superioritatea 
Ventilatoarelor axiale fată de ven
tilatoarele cantrifugale, folosite tn 
aeraj ul principal al minelor atunci 
cînd debitul de aer ce trebuie 
aspirat din mină este mare sau 
urmează să crească mult în cursul 
dezvoltării minei. Această superio
ritate a determinat ca în ultimul 
timp stațiile principale de aeraj 
nou construite în Valea Jiului să 
fie echipate cu ventilatoare a- 
xiale.

Avantajele ce le oferă aceste 
ventilatoare sînt: dimensiunile re
duse față da ventilatoarele cen
trifugale cu același debit, randa
mentul mai bun, reversarea aeru
lui se poate face mai simplu și 
debitul ventilatorului poate fi re
glat fără a face modificări în ins
talație.

------------O-----------

Metoda umectarii cărbunelui 
în strat aplicată la mina Lupeni

Mult timp în istoria mineritului 
nu s-au găsit căi eficiente d= re
ducere a prafului de cărbune din 
atmosfera lucrărilor miniere la un 
procent nepericulos. După cerce
tări $1 experiențe îndelungate oa
menii da știință au reușit să gă
sească o astfel de Cala : comba
terea prafului de cărbuns Înainte 
de formare prin injectarea apei în 
strat la presiuna înaltă. încă în 
anul 1890 au fost efectuate încer
cări de umectare a cărbunelui prin 
injectarea apei în strat la presiune 
înaltă, la minele din Saar, Camp- 
hausen, și Kraugrbban — în sco
pul de a lega praful în masiv.

Inceplnd cu anul 1948, metoda 
de umectare a cărbunelui în ma
siv a fost extinsă și experimen
tată în U.R.S.S., Anglia, Belgia. 
La început injectarea apei în strat 
la presiune înaltă se efectua în 
găuri Scurte pînă la 2 m.l. lun
gime, dar existau o serie de ne
ajunsuri. Neajunsul principal al 
injectării apei în găuri scurte este 
acela că apa nu pătrunde în porii 
cărbunelui ci circulă prin fisurile 
existente în masivul de cărbune, 
situat’ în limita pragului de rea
zim. Strivirea și fisurarea cărbune
lui este cauzată de tensiunile ce 
iau naștere în strat, ca urmare a 
undei de presiune declanșată în 
urma exploatării. De aceea s-a 
urmărit ca injectarea apei în strat
să se facă dincolo de pragul de 
reazim, adică în masivul de căr
bune intact — neatins de unda de 
prasiuna.

Prin experimentări și ca urmare 
a corelației între adîncimea pra
gului de reazim și viteza de avan
sare a abatajelor s-a stabilit că 
adîncimea optimă de injectare a 
apei în strat să fie cuprinsă în
tre 8—12 m.l.

La noi în țară s-a experimentat 
pintru prima dată injectarea apei 
în strat la presiune înaltă, în ve
derea umeclării cărbunelui, în a- 
nttl 1962 la exploatările miniere 
Petrila și Anina. Cum s-a proce
dat și Ce rezultate s-au obținut ? 
S-a injectat apă la presiune înaltă 
îti găuri pînă la 2 m.l. lungime, 
obțiftîndu-se : o reducere a pra
fului de cărbune de 60—80 la su
tă ,- drenarea metanului din stra
tul de cărbune; creșterea randa
mentului în abataj cu 364 kg, căr- 
bune/post, ca urmare a reducerii 
tăriei cărbunelui etc.

In luna august a.c. a fost adusă 
în Valea Jiului o instalație de 
injectare H—350—60 „Hausherr". 
Această instalație are următoarele 
caracteristici tehnice: presiunea
apei de alimentare 5 atmosfere, 
presiunea aerului comprimat 4 at
mosfere, presiunea maximă a a- 
pei dezvoltată de pompă 350 at-

Construcția acestor statii mo
derne de ventilatoare a ridicat 
probleme noi pantru întreprinde
rea de construcții și montaje mi
niere Petroșani care a primit sar
cina să execute stațiile. Astfel, 
s-a cerut rezolvată problema con-

Qoeooocoooooooooocoooooooooooooooooa

Multi spetialhtalui
eoeosooooooeeooooooeooooooooeooooooo, 

struirii unor canrere de amorti
zare a zgomotului (din beton fo- 
noizolant). începutul nu a fost u- 
șor pentru că trebuie să recu
noaștem că în domniul construc
țiilor de acest gen muncitorii și 
tehnicienii întreprinderii noastre 
nu aveau experiență. Manevrarea 
clapelor de dirijare a aerajului 

mosfera, debitul pompei la 100 de 
atmosfere 37 1/tninut, greutatea 
pompei 260 kg.

Ca anexe principale a instalației 
de injectare „H—350—60" „Haus- 
herr" sînt: furtunul d? înaltă pre
siune, tija de injectare și blocul 
manometru-apometru.

Instalația de injectare a fost 
introdusă pentru experimentare în 
abatajul frontal panoul 2 din stra- 
tele 8—9 blocul II — sectorul I B. 
al minei Lupeni. In programul de 
injectare s-a prevăzut ca injecta
rea în strat să sa efactuaze la în
ceput în găuri de 3 m.l. lungime 
și să se treacă treptat la lungimi 
de găuri pînă la 8—12 m.l. In felul 
acesta operația de injectară va fi 
efectuată odată pe săptămînă și 
anume — în pauzele duminicale.

Pînă în prezent au fost efectu
ate injecții sporadice în scopul 
depistării și înlăturării deficiențe
lor de ordin tehnic, precum și de
terminai aa parametrilor hidraulici 
și de injectare ai stratelor de căr
bune 8—9, blocul II.

.; Ing. T. ȘIPOȘ
C.C.V.J,

Orientare spre aplicarea tehnicii înaintate
Aplicarea tehnicii înaintate în 

producție este una din preocupă
rile principale ale conducerii ex
ploatării miniere Vulcan. De mai 
multe luni la abatajele frontale 
din stratul 18 blocul II se folo
sește armarea metalică cu stîlpi 
G.H.H. Minerii sînt mulțumiți de 
rezultatele ce le dau aceste armă
turi pentru că sînt rezistente și se 
mînuiesc ușor. Stîlpii G.H.H. se fo
losesc la blocul II în combinație 
cu grinzi metalice în consolă de 
tipul V.D.U. (ceea ce permite 
mutarea transportorului blindat 
spre front). Stîlpii G.H.H. se fo
losesc și la abatajul frontal din 
blocul II dar fără grinzi în con
solă, din cauza deranjamentelor 
tectonice ce le prezintă stratul.

Aplicînd o inovație ce aparține 
tov. ing. Kovacs Emeric, folosi
rea plaselor de nuiele la podirea 
abatajelor cameră din stratul 3 de 
la blocurile I, III, IV, VIII se e- 
cononrsesc mari cantități de 
cherestea. Această metodă se 
aplică de peste 3 luni. înainte, 
vatra se podea cu două rînduri de 
margini iar în prezent, în locul 
unui rînd de margini se așează 
un rînd de plase de acest fel. Deo
camdată, această metodă de po- 
dire a fost folosită în abatajele in 
care dirijarea coperișului se face 
prin surpare. In Viitor, urmează a 

făcîndu-se mecanizat cu ajutorul 
unor trolii, a fost de asemenaa, o 
noutate pentru constructorii noștri; 
nici în această direcție nu a exis
tat experiență în altă parte. Con
structorii I.C.M.M.-ului din cadrul 
șantierului Vulcan au construit' 
prima stație de acest fel la sui
torul central al minei Lupeni, care 
a fost pusă în. exploatare încă la 
sfîrșitul trimestrului 11 al acestui 
an. Instalația funcționează irepro
șabil, fără a producă zgomot.

O stație de ventilatoare identică 
construiesc în prezent muncitorii , 
șantierului I.C.M.M. Petroșani la j 
puțul est nr. 1 al minei Patrila.

Ventilatoarele montate de i 
I.C.M.M. la aceste stații sînt de ! 
tipul V.O.K.D. 1,8 avînd debitul ; 
maxim de 5880 mc/minut, depre
siunea maximă 470 mm. coloană apă 
și motor de antrenare de 450 Kw, ' 
Ventilatoarele și întreg echipa
mentul alectric sînt de fabricație ■ 
sovietică.

Prin construirea și punerea în j 
funcție a noilor stații de aeraj se’ 
intensifică ventilația în subteran, 
se îmbunătățesc continuu condiți
ile de muncă în minele Văii Jiu
lui.

Ing. 1. KESERU 
I.C.M.M. — Petroșani

— tec (Tj tete—

Cartea tehnică în librării

Prepararea cărbunilor
L. Dobrescu

După ce se face o clasificare a 
cărbunilor din țara noastră și se 
descriu procedeele de clasare și 
sfărîmare, se expun metodele gra
vitațională precum și alte metode 
(Rotație, concentrare electrostatică 
etc.) de preparare a cărbunilor.

In continuare lucrarea tratează 
desecarea și uscarea cărbunilor, 
ameliorarea termică a ligniților, 
brichetarea și aglomerarea cărbu
nilor, indicatorii tehnico-econo- 
mici ai preparării, controlul și 
reglarea automată a instalațiilor 
de preparare a cărbunilor.

Lucrarea se adresează ingineri
lor și tehnicienilor de la prepara
rea cărbunilor, precum și altor 
specialiști (mineri, ehimiști, meta- 
lurgiști, energeticieni). De aseme
nea, lucrarea poate fi folosită și 
de studenți.

fi experimentată și la abatajele 
unde se rattiblelază. Ce foloase a- 
duce această metodă de podite ? 
Consumul specific de cherestea a 
fost redus numai în luna august 
cu 2,075 m.c. pe 1000 tone căr
bune extrase. De menționat că 
primele brigăzi care au aplicat 
metoda de podire cu plase de 
nuiele au fost cele conduse de mi
nerii Tucaciuc Mihai și Cost ea 
Ioan de la sectorul IV.

O preocupare a colectivului 
nostru este de a asigura un trans
port care să corespundă creșterii 
continue a producției. După cum 
este cunoscut a doua galerie de 
legătură între puțul nr. 8 și puțul 
nr. 7 vest de la orizontul 480 a 
fost executată în timp record de 
către brigada de înaintări rapide 
„6 August". (în luna iulie a fost 
atins un record de înaintare — 
341 m.l.). De cîtva timp a început 
betonarea acestei galerii. Lucrarea 
este de mare importanță pentru 
exploatare — și urgentă — deoa
rece, deocamdată, transportul goa
lelor, producției și sterilului de Ia 
trei sectoare se efectuează pe pri
ma galerie de transport. Pentru 
betonarea acestei luară ri au fost 
organizate două brigăzi de beto- 
nare rapidă conduse de minerii 
Vass Martin și Șaulea Constantin. 
Inițial au săpat și betonat integral

La mina Dîlja se extinde tot 
mai mult electrificarea transportu
lui în galerii. Acest lucru reclamă 
un mare număr de suporți meta
lici pentru susținerea liniei aerie
ne de curfent ce alimentează loco
motivele cu trolei. Era necesară 
o „șarjă" de peste 2000 suporți 
de diferite mărimi numai pentru 
nevoile actuale.

In fața forjorilor din atelierul 
minei stătea deci o sarcină nu toc
mai ușoară. Forjorii au încercat 
la început să confecționeze ma
nual suporții, dar și-au dat repede 
seama că nu vor putea face față 
deoarece numai „din clește" dacă 
reușeau să confecționeze cite 30— 
40 bucăți pe șut. Ce era de făcut ? 
Sporirea randamentului la confec
ționarea suporților i-a frământat 
mult pe forjori. Pînă la urmă s-a 
găsit soluția. Șeful echipei de for
jori, tov. Nistea Eugen, a venit 
cu ideea unui dispozitiv mobil de 
confecționat suporți. Ideea a fost

Cele mai mari rezerve de turbă 
din lume

nea SovieticăRezervele celor peste 50 000 ză
căminte de turbă prospectate pînă 
în prezent în U.R.S.S. sînt eva
luate la 158 000 000 000 tone, ceea 
ce reprezintă peste 60 la sută din 
totalul rezervelor de turbă pros
pectate în întreaga lume. In Uniu- 

vatra. Acum urmează zidirea păr
ții superioare cu betonite. Execu- 
tînd lucrările separat s-a ajuns la 
0 specializare, a crescut randamen
tul și s-a îmbunătățit calitatea lu
crului. Mortarul necesar lucrărilor 
de betonare este pregătit la supra
față de o betonieră și transportat 
apoi în subteran cu vagonete.

De cut î nd exploatarea noastră a 
fost dotată cu 500 buc. stîlpi hi
draulici de tipul G.S.3-M. Urmea
ză să fie folosiți în mod experi
mental, la un panou de la stratul 
18 blocul II și — la cererea șe
fului de brigadă Nicoară Alexan
dru — la stratul 18 blocul I. Stîl- 
pii hidraulici prezintă avantajul 
că se mînuiesc ușor, au o greu
tate scăzută ier folosirea lor duce 
la economii mari de material lem
nos. O dată cu acești stîlpi se vor 
folosi transportoare blindate și 
grinzi metalice in consolă.

Pentru creșterea liniei de front, 
săptămînă trecută a intrat în ex
ploatare un abataj frontal din stra
tul 15 blocul I. Se armează în 
lemn, iar cărbunele este transpor
tat din abataj pe scocuri fixe, 
înainte stratul 15 era exploatat prin 
abataje cameră și produeția zilni
că a brigăzii conduse de minerul 
Zaharia Constantin, de exemplu, 
atingea maximum 90 tona pe zi. 
Aceeași brigadă lucrează la fron

pusă în scurt timp în aplicare, și 
dispozitivul a devenit realitate. La 
construcția lui au muncit atît for
jorul Nistea Eugen cît și lăcătu
șul Șaloș Matei, folosind materiale 
din resurse locale și punîndu-și la 
lucru toată priceperea și fantezia 
profesională. De la primele încer
cări dispozitivul a dat rezultate 
bune. De o săptămînă se și folo
sește la confecționarea în serie a 
suporților. Dispozitivul este sim
plu și reglabil pentru toate dimen
siunile de suporți ceruți la insta
larea liniei aeriene în galerii. El 
se compune din două fălci mobile 
din oțel și o matriță așezată între 
acestea. Prin intermediul unei ma
nivele, fălcile sînt acționate asu
pra matriței determinîndu-le > să 
preseze (la cald) piesa ce ia for
ma suportului. Cu ajutorul acestui 
dispozitiv, forjorii confecționează 
intr-un schimb, cu eforturi fizice 
reduse, mai bine de 100 de bucăți 
suporți de calitate bună.

acest combustibil 
ieftin este folosit și ca îngrășă- 
mînt organic și materie primă în 
industria chimică și de construc
ții. Anul acesta extracția de turbă 
a U.R.S.S. însumează 150 000 000 
tone.

tal și scoate zilnic 180—190 tone 
cărbune șj se preconizează să a- 
jungă la 250 tone,- în ultimele zile 
brigada lui Zaharia a realizat un 
randament superior: 6,63 tone pe 
post.

In vederea măririi capacității de 
transport, la puțul 7 vest se mon
tează o nouă mașină de extracție 
fabricată în țară, prima de acest 
fel care se experimentează în 
Valea Jiului. Lucrarea se execută 
de către I.C.M.M. In conformitate 
cu ultimul grafic întocmit, puțul 
urmează să fie dat în funcțiune 
la sfîrșitul lunii decembrie. Prin 
aceasta se va descongestiona par
tea a doua de transport a puțului 
pe care se face în prezent trans
portul sterilului și al producției.

Si pentru viitorul apropiat ne-am 
propus să luăm alte măsuri de fo
losire intensă a tehnicii înaintate. 
Astfel, la sfîrșitul acestei luni la 
stratul 18 urmează să se introducă 
o haveză de tipul K.M.P.-3 ceea 
ce va duce la creșterea producti
vității muneii și reducerea consu
mului de exploziv. In perioada ur
mătoare vom mări capacitatea de 
transport a elevatorului de la sta
ția de concasare de lîngă puțul 
nr. 7 vest. Sînt măsuri eare vor 
duce la mărirea producției, la 
creșterea productivității muncii.

VASILE BRINZAN
inginer șef adjunct -**- mina Vulca#
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La C.F.R, Petroșani

Gazetelor de perete să li se acorde * • o • •
ediția nr. 
„Ferovla- 
Petroșani 
Unul din

gust, 
tivul 
săbii 
fost 
cut.

Ii 
despre o 

Toate aces- 
concret din 
de la sta- 

în ar- 
muncii

o notă 
de co
la timp

din activitatea

constata ace- 
alte gazete de 
nodului C.F.R.

Articolele publicate în
■ 9 a gazetei de perete 

rul" de la stația C.F.R. 
au un conținut general,
materiale se referă la aniversarea 
a 107 ani de la nașterea lui Țiol- 
kovski, în altul se scrie despre 
M. Kogălinlceanu, iar cel intitulat 
„Calendarul lunii septembrie" 
informează pe cititori 
serie de date istorice, 
tea nu exprimă nimic 
activitatea feroviarilor
ția C.F.R. Petroșani. Abia 
ticolul despre protecția 
este dezbătut, destul de timid de 
altfel, un aspect 
secțiilor sindicale.

Cititorul poate 
leași lipsuri și la 
perete din cadrul
Petroșani. Mai mult, la unele din
tre acestea articolele nici nu sînt 
schimbate la timp. Astfel, la ga
zeta de perete „Locomotiva" de la 
depou și la gazeta de perete „Sta
ția" articolele nu sînt schimbate 
de mai bine de o lună. 
Situație se găsește și la 
L 5 unde ultima ediție a 
de perete a fost cea de la

Aceeași 
secția 

gazetei 
23 Au-

cititor se poate 
dreptate, cărui fapt i se 
oare activitatea nesatis- 
pe care o desfășoară 

acestor gazete de pe-

Întreba.

și firesc, comitetul de 
comitetul sindicatului 
nodului C.F.R. Petro-cadrul

au trasat sarcini pentru fie- 
organizație de bază printre 
se numără și sarcinile refe-

iar la rubrica satirică, colec- 
de redacție, al cărui respon- 
este tov. Weiler V. n-a mai 
publicat nimic din anul tre- 
La această rubrică există un

material publicat în primele luni 
ale anului... 1962, anume 
critică adresată unui grup 
laboratori, care n-au predat 
materialele.

Oricare 
pe bună 
datorește 
făcătoare
colectivele 
rete ?

Cum era 
partid și 
din 
șani 
care 
care
ritoare la activitatea ce trebuie să 
fie desfășurată de gazetele de pe
rete. Insă organizațiile de bază 
n-au urmărit și n-au îndrumat în 
suficientă măsură colectivele de 
redacție ale gazetelor de perete, 
iar comitetul de partid nu con
trolează felul în care se achită or-

ganizațiile de partid și de sindi
cat de această sarcină.

Se știe că gazetele de perele, 
ca organe de presă ale organiza
țiilor de partid și de sindicat, tre
buie să constituie un sprijin 
muncii politice de masa, un 
loc important de popularizare 
experienței înaintate, un loc unde 
se pot trata pe larg multiplele as
pecte ale întrecerii socialiste, un 
mijloc de combatere a lipsurilor 
din producție.

Enumerarea a tot felul de date 
Istorice ajută prea puțin în munca 
politică de masă. Iată de ce co
lectivele de redacție trebuie să-și 
formeze un activ cit mai numeros 
de colaboratori, să dea atenția 
principală conținutului de idei al 
materialelor publicate în așa fel 
Incit la gazeta de perete să fie 
tratate în primul rînd multiplele 
aspecte ale activității din produc
ție», Colectivul de redacție să-și 
stabilească planuri tematice axate 
pe probleme ale muncii politice de 
masă și pe acest temei să fie scoa
se cu regularitate edițiile gazete
lor de perete.
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V. STRAUȚ

Printre constructorii din Livezeni
(Urmare din pag. l-a)

șeful șantierului. Alături de zu
gravii Jenei Francisc și Moghio- 
tosi Iosif, urmărea munca comisiei 
de recepție. După ce s-a semnat 
procesul verbal, unul din specia
liștii din comisie i se adresă:

— Vă aduceți aminte de 
ta" ce am avut-o la 
cuiul 3 ? De atunci 
bine. Lucrurile s-au

— Am învățat și
suri. Avem și condiții mai bune de 
lucru și oameni mai calificați. Si 
în general constructorii care lu
crează In finisaje slnt exigenți 
față de munca lor.

Si intr-adevăr blocurile supuse 
recepției sint construite după o 
linie modernă, cu acoperiș terasă, 
cu balcoane elegante, apartamente

zugrăveală
Instalațiile

cu un 
func-

șeful șantierului

va fi pentru 
va trebui să 
ca să putem 
sporite. Vom

« 
ț. ț

CAMPIOANA REPUBLICANA

iile minerilor, 
iost cam puțini 
fiecare dată de 
erau nelipsit; 
Hlopețchi. Apoi
să albe tot mai

Cu cîfivu ani 
în urmă, tirul 
era un sport 
prea puțin prac
ticat in Valea 
Jiului. O mină 
de oameni ini
moși s-au gin- 
dit să mun
cească pentru 
răspindirea a- 
cestui frumos 
sport in rindu- 
La început au

amatori. Dar de 
la antrenamente 
membrii familiei 
tirul a început 

mulți adepți

„cear- 
recepția blo- 
ne împăcăm 
îndreptat.
noi din lip-

spațioase și o 
colorit plăcut, 
tionează bine.

împreună cu
am făcut o vizită în cartier. Mun
ca își urma cursul normal. Scrîș- 
nind, macaralele ridicau la 
înălțimea blocurilor mortar și că
rămizi. Sute de constructori așe
zau cărămidă peste cărămidă înăl- 
tînd noi etaje. Intr-o linie per
fectă eele 9 blocuri în construcție 
se ridică parcă văzînd cu ochii. 
Zidarii șefi de brigadă Rădulescu 
Marin si Moga loan dădeau indi
cații celor 40 de lucrători.

Aceștia sînt cei mai buni zi
dari din șantier — a spus ingine
rul Badea Victor.

— Se vor mai construi multe 
blocuri aici ?

o
22 noi inovații aplicate

In cursul acestui an, cei 43 de 
inovatori de la U.R.U.M.P. au ob
ținut rezultate bune în muncă. Ei 
au făcut 35 de propuneri de ino
vații. Tot în acest an, un număr 
de 22 inovații au fost aplicate.

Printre inovațiile aplicate amin
tim „Stand de mers în gol pentru 
proba locomotivelor reparate" și 
„Banc pentru rodarea în trepte a 
motoarelor și a cutiilor de viteză 

pentru locomotivele Diesel de toate 
tipurile" făcute de șef maistrul 
Voina Petru, maistrul Hebedeanu 
loan și lăcătușul Matyas Fridric. 

Prin aceste inovații, lucrările de

reparații la locomotive sînt de mai 
bună calitate.

O altă inovație care s-a bucurat 
de mult succes este „Mașina pen
tru îndoirea flanșelor pentru tu
buri de aeraj" a tovarășilor Voi
nici Ștefan și Dibernando Iosif de 
la secția construcții. Numai în pe
rioada de 4 luni de cînd a fost a- 
plicată această inovație s-au rea

lizat economii de peste 11 000 lei.
Pentru stimularea mișcării de 

inovații, conducerea U.R.U.M.P. a 
organizat un concurs intern de 
inovații ce se desfășoară în peri
oada 1 iulie — 31 decembrie 1963.

— Anul care vine 
noi un an în care 
ne mărim eforturile 
face față sarcinilor
începe construcția unui nou cvar
tal care va însuma 1400 de apar
tamente, un cinematograf cu 500 
de locuri și un complex comer
cial. încă de pe acum am luat 
măsuri pregătitoare pentru asigu
rarea frontului de lucru. După ce 
vom termina de construit acest 
cvartal, cartierul Livezeni va pu
tea rivaliza cu multe localități mo
derne. Va fi o mîndrie a orașului 
Petroșani.

...La marginea vechiului oraș, 
PetrOșaniul, s-a născut în numai 
un an, noul cartier. Aici pe locul 
unde cu 5—6 ani în urmă copiii 
din împrejurimi loveau mingea, 
aici unde asistai la concertul 
broaștelor, aici unde clinchetul tă
lăngilor purtate de oile localnici
lor erau un fapt obișnuit, trăiesc 
și locuiesc mii de mineri cu fami
liile lor în apartamente moderne 
și confortabile.

printre minerii din Lonea și U.« 
ricani, energeticienii din Para
se ni. Mulți dintre ei au obținut 
rezultate bune in concursuri. 
Cea mai talentată s-a dovedit 
însă eleva Hlopețchi Maria. An- 
trenîndu-se cu perseverență, ti- 
năra 
iinală 
mine 
vedit
în picioare, ea a realizat 225 de 
puncte, un nou record republi
can, superior cu 24 de puncte 
celui vechi. Noi ii urăm 
campioane republicane de 
ori la tir succese și pe 
la învățătură și sport.

Hlopețchi a ajuns în faza 
a „Cupei Federației Ro

de tir". $i aici ea s-a du
cea mai bună, La poziția

O nouă bază sportivă
Minerii din Uricani sînt harnici 

și pricepuți. Cînd coboară în a- 
dîncul minei 
peste plan. Mulți dintre 
timpul liber practică sportul. U- 
nora le place fotbalul altora vo
leiul, popicele ori alte discipline 
sportive. Cum în oraș nu era nici 
o popicari e, minerii au hotărit 
să construiască una prin muncă 
voluntară și cu resurse locale. 
Zis și făcut. Lucrările au început. 
După șut, minerii se întreceau 
la construirea popicăriei. In 
scurtă vreme ea a fost terminată.

Duminică 22 septembrie, a a- 
vut loc inaugurarea festivă fei 
omologarea popicăriei. Cu aceas
tă ocazie s-au întrecut la popi
ce echipele minerilor din Lu
peni, Vulcan, Lonea și Uricani 
și cea a textiliștilor de la Vis
coza Lupeni. In joc era Cupa ofe
rită de asociația sportivă „Re
tezatul" din Uricani.

Numeroși uricăneni 
pat ca spectatori la 
plaudînd cu căldură 
reușite și încurajindu-și 
Cei mai buni 
nerii de la Vulcan care au cu
cerit cupa pusă în joc. S-au re
marcat jucătorii Balogh Iosif, lă
cătuș la mina Vulcan, minerul 
Damian Ioan din brigada lui

dau fest cărbune 
ei în

au partici- 
Tntreceri, a- 

aruncările 
echipa,

s-au dovedit mi-

I ANUNȚ
< Șantierul T.C.M.C. II Coroiești, orașul Vulcan, regiunea Hu- ]
> nedoara, angajează imediat conducători auto.
> Informații se pot primi zilnic la sediul șantierului, serviciul j 
J mecanizării.

T
noii 
juni- 

viitor

De la 
buni au 
și Cră- 

e- 
la 
fi

Ghioancă de la Lupeni. 
Viscoza Lupeni cei mai 
fost Ghebedy Alexandru 
iniceanu Alexandru, muncitori
vidențiați în producție. De 
mina Uricani s-au dovedit a 
mai bine pregătiți sudorul Susz- 
ter Matei de la sectorul V al 
minei și Klet Gheorghe, un neo
bosit susținător al sportului cu 
bile.

Pentru uricăneni această reali
zare este bine venită. Ea con-- 
tribuie la petrecerea timpului li
ber practicînd acest sport.

IO AN POENARU 
corespondent

— 0 ——

Alpinist pasionat
Marele fizician rus Piotr Niko- 

făevici Lebedev (1866—1912) era 
un pasionat alpinist. Lebedev era, 
de asemenea, un mare amator de 
spectacole și juca el însuși de mul
te ori în diferite piese.

PROGRAM DE RADIO

—— KB

A. MICA 
corespondent

a grupei 
frontal ni.

de cărbune (cu 
mult decît anga- 
întregul an 1963). 
a însuflețit pe

trecute, la sectorul III 
Lupeni a avut loc con- 
de producție 
din abatajul

și jocuri populare, 12,05 
ușoară, 13,30 Noutăți edi- 
literare, 13,40 Muzică de 
15,30 Orchestre de muzică 
17,00 Melodii populare.

Muzică ușoară, 19,00 Tine- 
ne e dragă, 19,30 Arii și 
de mare popularitate din o- 
interpretate de soliștii noș-

20,10 Din muzica popoarelor, 
interpretată

de tov. 
de

Zilele 
al minei 
sfătuirea 
sindicale 
II est.

Referatele prezentate 
Ghioancă Sabin (organizator 
grupă și șef de brigadă) și de Klat 
Mihai (maistru minier) au scos în 
evidență entuziasmul cu care în
treaga grupă sindicală luptă pen
tru realizarea sarcinilor de pro
ducție și a angajamentelor luate 
în întrecere. Calculul efectuat a- 
rată că de la începutul anului și 
pînă în prezent, brigada .condusă 
de Ghioancă Sabin a dat peste 
plan 6270 tone 
270 de tone mai 
jamentul luat pe

Acest rezultat 
toți membrii brigăzii să sporească 
angajamentul anual cu încă 1500 
tone de cărbune.

Din referatele prezentate cît și 
din discuțiile membrilor grupei 
sindisale s-au desprins însă și cî- 
teva lipSiiri. Astfel a fost criticat 
minerul Laslo Martin care zile la

rind nu-și termină hotarul 
cru, Gîtman Ilie și Cîmpian 
care lucrează comod și nu 
suflet în realizarea preliminarului 
etc. Faptul că nu toți membrii 
grupei au o preocupare continuă 
față de calitatea cărbunelui a fă
cut ca in luna august să se re- 
buteze 47 vagonete.

— Acest rebut, a arătat orga
nizatorul grupei sindicale, este o 
pată pentru fiecare dintre noi. 
Chiar de astăzi din cărbunele ex
tras de membrii brigăzii noastre 
piatra trebuie să dispară defi
nitiv.

In cadrul consfătuirii s-au mai 
dezbătut probleme de protecție a 
muncii, disciplina în muncă 
organizarea timpului liber.

Asemenea consfătuiri de pro
ducție care ajută munca brigăzi
lor din subteran și duc la înlătu
rarea lipsurilor au avut loc în gru
pele sindicale conduse de Ghioan 
că loan și Petre Constantin.

de lu-
Vasile 
depun

NU ÎNCEPEȚI
LUCRUL IN MINA

DECÎ1 DUPĂ CE AȚI
CONTROLAT

EXISTENTA

GAZE 10K Dl HINA
LAMPA DE

26 septembrie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Muzfcă ușoară, 9,00 
Vreau să știu, 10,00 Duete celebre 
din opere, 10,30 Melodii populare,
11.29 Muzică de estradă, 12,30
Concert de muzică ușoară, 13,10 
Pagini orchestrale din operetele 
lui Franz Lehar, 15,00 Soliști și 
orchestre de muzică populară din 
diferite orașe ale țării, 16,15 Vor
bește Moscova 1 17,10 Seletțiuni
din opera „Werther” de Massenet, 
17,45 Lecturile dv. preferate, 18,10 
Muzică ușoară, 18,30 Lecția de 
limba franceză (pentru începători),
18.40 Program de romanțe, 19,50 
Ciclul „Romanța despre frumoasa 
Magelone" de Johannes Brahms 
pe versuri de Ludwig Tieck (pri
mă audiție), 21,15 Capodopere ale 
literaturii universale: ,,Don Qui- 
jote" de Cervantes. Vorbește conf. 
univ. Ovidiu Drimba, 22,55 Muzi
că de dans. PROGRAMUL II. 11,00 
Cîntece
Muzică 
toriale 
estradă, 
ușoară,
18.30 
rețea 
duete 
perete 
tri,
20.40 Muzică ușoară 
de Roxana Matei și Nicolae Nițes- 
cu, 21,15 Concert coral, 21,45 Pă
rinți și copii, 22,00 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
26 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Viața lără shitară; AL. SAH1A: 
Tu ești minunată; PETRILA: Nu
mai o glumă; ANINOASA: Moar
tea în insula de zahăr; VULCAN:
Tinerețea lui Maiakovski; LUPSNI : 
Labirintul inimii; URICANI: Trans
portul.



Senatul S. U
Tratatul de

A. a aprobat 
la Moscova

armelor nucle- 
unui pact 

Est și Vest, 
după-amiaza

de

de
cu

Lucrările sesiunii 
Adunării Generale a, O.N.U 

i NEW YORK 24 (Agerpres)
In ședința plenară a Adunării 

Generale O.N.U. din dimineața de 
23 septembrie ultimul a luat cu
vîntul șeful delegației Iugoslaviei, 
Vladimir Popovici care a salutat 
Tratatul pentru încetarea experien
țelor nucleare, semnat la Mos
cova, și a cerut să se întreprindă 
noi pași în direcția dezarmării ge- 
nsrale și totale printre care, re
ducerea bugetelor militare, înfiin
țarea de zone denuclearizate, stă
vilirea răspîndirii 
are și încheierea 
neagresiune între

In ședința din
23 septembrie, primul a luat 
vîntul ministrul afacerilor extern? 
al Republicii Dahomey Emite Zin- 
zou. Referindu-se la încheierea 
Tratatului cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în 
trei medii, el a declarat că aceas
ta est? „o inițiativă pozitivă", 
care însă, trebuie să fie urmată 
de alți pași și acorduri internațio
nale.

Cuvîntar ea șefului delegației
Argentinei, ministrul afacerilor ex
terne al acestei țări, Juan Car
los Cordini, a fost consacrată ana
lizării problemelor economic? 
țărilor în curs de dezvoltare.

Ministrul afacerilor externe
Paraguayului, Râul Sapena Pastor,
a 
să 
la

ale

al

declarat că țările mici trebuie 
sprijine tratativele cu privire 
dezarmare.

o

In ședința plenară de marți di
mineața a luat cuvîntul ministrul 
franchist al afacerilor ext ?rne, 
Castiella. Acasta. după cum sub
liniază agenția Associated Press, 
„și-a centrat discursul asupra in
tereselor Spaniei în Africa". El 
a pretins că „prezența Spaniei în 
Africa" nu ar avea nimic de-aface 
cu colonialismul.

Ministrul afacerilor externe al 
Olandei, Luns, a rostit un discurs 
foarte scurt, în care a anunțat că 
Olanda pun? la dispoziția Secre
tariatului General al O.N.U. 
contigant de 300 d? pușcași ma
rini pentru 
O.N.U.

A vorbit 
de externe

WASHINGTON 24 (Agerpres)
La 24 septembrie, în prezența 

unui numeros public care umplea 
pînă la refuz galeriil? ce-i erau 
rezervate, Senatul S.U.A. a apro
bat cu 80 de voturi contra 19 o 
rezoluție prin care aprobă Trata
tul de la Moscova privitor la in
terzicerea experiențelor 
în cele trei medii și 
președintelui Kennedy 
acestui tratat. Votul a

nucleare 
recomandă 
ratificarea 

avut loc în

mod nominal. încă cu 30 de mi
nute înainte de ora fixată pentru 
începerea votării (16,30 — ora 
Bucureștiului) marea majoritate a 
senatorilor erau prezenți în sală. 
Numai cîțiva membri ai Senatului, 
în frunte cu Barry Goldwater, ad
versari ai ratificării, s-au lăsat aș
teptați, după cum transmite agen
ția France Press?, pînă în ultimul 
moinent, voind parcă să sublinieze 
și în acest fel poziția lor ostilă 
tratatului.

(Agerpres)

un o
forțele speciale ale

după aceea ministrul 
al Parului, Fernando 

Schwalb Lopez Aldana, care a 
subliniat importanța Tratatului de 
la Moscova privitor la interzice
rea parțială a experiențelor nu
clear? și a sprijinit ide?a creării 
zonelor denuclearizate.

A vorbit apoi ministrul de ex
terna al Tunisiei, Mongi Slim. A- 
cesta a subliniat rolul pozitiv care 
a revenit' O.N.U. în pregătirea tra
tativelor încheiate prin semnar ea 
Tratatului de la Moscova.

Propunerea sovietică privind 
convocarea unei conferințe a sta
telor membre al? Comitetului ce
lor 18 pentru dezarmare la cel 
mai înalt nivel a subliniat Slim, 
este deosebit d? interesantă și 
poate duce la soluționarea defini
tivă a problemei dezarmării.

La ședința Organizației Mondiale a Sănătății

Boicotarea Portugaliei și R.S.A.
GENEVA 24 (Agerpres)
Ședința inaugurală a Comitetu

lui regional pentru Africa a Or
ganizației Mondiale a Sănătății, 
care a avut loc la 23 septembrie 
la Geneva a fost suspendată după 
ce reprezentanții tuturor țărilor 
africane au părăsit sala în semn 
de protest împotriva prezenței de- 
legaților Portugaliei și Republicii 
Sud-African?. După cum transmite 
agenția UPI, înaintea adoptării or- 
dinei de zi ministrul sănătății al 
Republicii Mali, Somine Dolo, a 
protestat împotriva prezenței de- 
legăților Portugal ?i și Africii de 
sud țări care, după cum a spus

o

el, duc o politică colonialistă și 
rasistă. Această declarație a fost 
sprijinită d? reprezentanții Nige
riei, Mauritaniei, Senegalului, Gui
neei și Republicii Volta Superi
oară. Ei au arătat că „în confor
mitate cu rezoluțiile adoptate la 
conferința de la Addis Abeba a 
șefilor statelor africane este inac
ceptabil pentru un stat african să 
participe la o conferință alături 
de reprezentanții Africii de sud și 
Portugaliei".

Reprezentanții țărilor africane au 
respins o propunere de „mediere" 
din partea șefului delegației Ma
rii Britanii.

(
Sporește volumul 
extracției de gaze

MOSCOVA 24
Economia națională a Uniunii 

Sovietice va primi în anul 1963 , 
aproximativ 92 miliarde metri' 
cubi de gaz. Aceasta înseamnă . 
că extracția celui mai ieftin ] 

combustibil s-a dublat numai în > 
' trei ani. '
i In șapte ani, greutatea speci- ' 
' fică a gazului în balanța de com- ! 

bustibil a U.R.S.S. a crescut de 1 
cinci ori.

i J Uniunea Sovietică dispune de ' 
i mari posibilități pentru dezvol- , 

i j tarea industriei de gaze. Potri- ] 
'' vit calculelor preliminare, rezer- 1 
j , vele potențiale de gaz natural , 
', din subsolul U.R.S.S. constituie 
i, 60 trilioane metri cubi. -

i
întrevedere 

între președintele Kennedy 
și Suvanna Fumma 

WASHINGTON 24 (Agerpres) 
Primul ministru al Laosului, prin

țul Suvanna Fumma, a avut luni 
o întrevedere cu președintele Ke
nnedy. După convorbire primul 
ministru laoțian a declarat că a 
avut cu președintele un schimb de 
păreri asupra situației din Laos 
și asupra altor probleme din pe
ninsula indocliineză, în special a- 
supra situației din Vietnamul de 
sud.

Situația lui A. Gizenga s-a înrăutățit
LEOPOLDVILLE 24 (Agerpres)
Partidul Solidarității Africane 

din Congo a dat publicității 
comunicat în care se spune că 
tuația lui Antoine Gizenga 
răutățit extrem de mult 
mare a grevei foamei pe 
declarat-o cu mai multe

-=©
Siitmiii pavlliomlel romînsst la Ilrool Intemlioiial 

ile la Salonif
In ultima zi, standurile pavilionu
lui R.P. Romine au fost vizitate 
d? peste 40 000 de persoane.

Succesul repurtat de. pavilionul 
romînesc la acest tîrg se oglin
dește și în faptul că valoarea con- 

(Jtractelor încheiate de întreprinde
rile romînești de comerț exterior 
în acest an în cadrul tîrgului de
pășește pe aceea a contractelor 
încheiate la tîrgul de anul trecut.

Printre produsele romînești con
tractate la export se numără pro
duse ale întreprinderilor construc
toare de mașini, produse chimice, 
medicamente, anvelope, produse 
al? întreprinderilor de prelucrar? 
a lemnului, uleiuri, produse ali
mentare, instrumente muzicale etc.

de mostre
SALONIC 24 (Agerpres)
La Salonic s-a închis cea de-a 

28-a ediție a Tîrgului internațio
nal 
tră

de mostre, la care țara noas- 
a participat cu un pavilion.

—O=— / ,

in

Dezbateri 
Camera Italiană

Ministerului de 
anul fiscal 

Discursul rostit

Răz- 
1962 

cu

ROMA 24 (Agerpres)
Zilele trecute, Camera Italiană 

a încheiat dezbaterile asupra bi
lanțului 
boi pe 
—1963.
acest prilej de Andrectti, titularul 
ministerului, a confirmat știrile 
care anunțau că Italia participă, 
împreună cu R.F.G., Grecia și Tur
cia, la discuțiile privind realiza
rea planului american de creare a 
unei forț? nucleare multilaterale.

Această orientare este conside
rată 
pale 
rirea 
1964

ca una din cauzele princi- 
pentru care se prevede spo- 
bugetului militar pe 1963— 

cu 91,5 miliarde lire italiene.

©

336 de locuri din cele 
organele administrației 
revenit candidatilor 

Muncitoresc (social-de-

Norvegia: Alegeri pentru 
organele administrației 

locale
OSLO 24 (Agerpres)
Luni a avut loc în Norvegia a- 

legeri pentru organele administra
ției locale. 
525 pentru 
locale au 
Partidului
mocrat) condus de E. Gerhardsen.

Agenția Associated Press rela
tează că E. Gerhardsen, liderul 
Partidului Muncitoresc (social-de
mocrat), însărcinat d? către regel? 
Norvegiei cu formarea noului gu
vern, după căderea cabinetului 
Lyng, a făcut cunoscută Ia 24 
septembrie lista noului cabinet. 
Pe această listă figurează, în afară 
d? premierul Gerhardsen, H. Lan
ge — ca ministru de extern?, G. 
Harlem — ca ministru de război, 
și alți miniștri.

un 
si- 
în- 
ui- 

a

ilegale. Deși 
de cînd Par- 
hotărît cu o 
voturi elibe-

s-a
ca
car?
zile în

urmă, în semn de protest împo
triva deținerii sale 
au trecut multe luni 
lamentul congolez a 
mare majoritate de
rarea lui Gizenga, el continuă să 
se afle în detențiune. Partidul 
lidarității Africane cere din 
autorităților să ia d? urgență 
suri pentru salvarea vieții lui 
zenga.

Este semnificativ că în timp ce 
patriotii sînt supuși persecuțiilor

în Katanga se manifestă o reve
nire a elementelor secesioniste. 
Agenția United Press Internatio
nal relatează că la 23 septembrie 
a fost ales în funcția de preșe
dinte al provinciei congoleze Lua- 
laba Dominique Diur, „prieten a- 
propiat și adept al lui Chombe". 
Din cei 11 membri ai guvernului 
acestei provincii, zece sînt spriji
nitori ai lui Chombe. Agenția 
UPI subliniază că „alegerea Iul 
Diur est? apreciată la Elisabetvi- 
lle ca un pas p? calea unei po
sibile reveniri 
Chombe".

Ședința cabinetului 
britanic

LONDRA 24 (Agerpres)
Luni seara cabinetul britanic s-a 

întrunit timp de o oră sub preșe
dinția primului ministru Macmil.’ 
an pentru a definitiva atitudinea 
Marii Britanii față de participarea 
la proiectul american privind cre
area forțelor nucleare ale N.A.T.O. 
La siîrșitul ședinței n-a fost dat 
publicității nici un comunicat.

politice a

Generalul Cantave s-a refugiat 
în Republica

SANTO DOMINGO 24 (Agerpres)
Agențiile occidentale de presă 

au anunțat la 24 septembrie că 
fostul general 
lave, care în 
a debarcat în 
200 de exilați

Dominicană
de

haitian, Leon Can- 
urmă cu două luni 
Haiti în fruntea a 
politici din această

tară cu intenția de a desfășura 
lupta armată împotriva regimului 
dictatorului Duvalier, a trecut 
frontiera Republicii Dominican? și 
s-a refugiat în această tară îm
preună cu aproximativ alți 120 
de insurgenți. Potrivit agenției 
France Presse, înainte d? trecerea 
frontierei între insurgenți și tru
pele guvernamentale haitian? a a- 
vut loc o luptă de mai multe ore

care s-a soldat cu victime 
ambele părți.

Generalul Cantave s-a predat 
autorităților dominicane și a re
mis acestora armamentul adus de 
insurgenți. Aproximativ 20 dintre 
ei au fost internați în spital? fiind 
răniți.

Intr-o primă convorbire cu re
prezentanții presei Cantave a de
clarat că a hotărît să s? refu
gieze în Republica Dominicană 
întrucît nu a mai avut la dispo
ziție muniții. El a arătat în ace
lași timp că un grup alcătuit din 
80 d? insurgenți a rămas în Haiti 
unde continuă lupta de guerilă 
munții din nordul țării.

in
i

0

„Campanie electorală" originală
NEW YORK 24 (Agerpres)
Campania electorală pentru ale

gerea primarului și consilierilor 
comunali ai orășelului Sulphur 
Rock, situat în nordul statului Ar
kansas, este simplificată la extrem. 
Două panouri invită pe locuitorii 
acestei localități să-și dea voturile 
„partidului femeilor" și „partidului 
bărbaților".

In prezent la Sulphur Rock băr
bații sînt’ Ia put ars. Femeile din

de 
lo*
au

CAIRO. Oamenii de știință din 
Republica Arabă Unită au elabo
rat proiectul de asanare a părții 
de est a actualului port Alexan
dria, unde in timpul lui Alexandru 
Macedon se afla vechiul oraș A- 
lexandria, distrus și acoperit de 
apă în urma unui cutremur de pă- 
mînt.

CAIRO. La Cairo a fost arestat 
Abdul Rahman El Baydany, fost 
vicepremisr al guvernului Republi
cii Arabe Yemen și demis apoi 
din această funcție, ca urmare a 
dezacordului său cu actuala poli
tică a Yemenului. Agenția MEN 
precizează că Baydany este în 
prezent interogat „asupra contac
telor sale suspecte cu britanicii în 
Aden".

CAIRO. La Cairo s-a anunțat în 
mod oficial că Republica Arabă 
Unită a rupt relațiile economice, 
comerciale și financiare cu Repu
blica Sud-Aîricană. Guvernul 
R.A.U. a luat această hotărîre în 
conformitate cu îndeplinirea ho- 
tărîrilor 
Abeba a 
verne ai

PARIS.
septembrie relatează că numai 
trei zii?, 14—16 septembrie, 
șoselele din Franța au avut 
aproape 2 000 de accidente de 
culație. Și-au găsit moartea
persoane, iar 2 865 au fost rănite.

BELGRAD. După cum anunță a- 
genția Taniug, la 23 septembrie 
în orașul Dubrovnik au continuat

lucrările ședinței plenare a celei 
de-a 11-a conferințe Pugwash. Re
prezentantul Iugoslaviei, Ivan Su- 
pek, a prezentat raportul „Rolul 
țărilor neangajate în asigurarea 
dezarmării și securității generale”, 
iar savantul atomist englez, John 
Cockroft a prezentat raportul cu 
tema „Interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară".

Harold Wil- 
laburist en-

cum anunță

conierinței de la Addis 
șefilor de state și gu- 
țărilor africane. 
Presa pariziană din

această localitate, nemulțumite 
actuala conducere a treburilor 
cale, au întemeiat un „partid" și 
prezentat șapte candidate pentru
a înlocui pe cei șapte bărbați > 
primarul, casierul și cinci consi
lieri municipali. Se așteaptă ca 
disputa electorală să nu fie vio
lență. „Va fi o luptă amicală" 
— a declarat d-na Jane Travis, 
care a fost aleasă președintă a 
„partidului femeilor".

24 
iii 
pe 
loc 
cir- 
117

LONDRA. Pietro Nenni, secretar 
al Partidului Socialist Italian, a 
sosit luni seara la Londra într-o 
vizită de două zile.

Pe aeroport Nenni a declarat că 
în cursul vizitei sale s? va întîlni 
cu o serie de oameni politici en
glezi printre care cu 
son liderul Partidului 
glez.
* NEW YORK. După
agenția Asociated Press, ministrul 
afacerilor externe al Indoneziei, 
Subandrio, a avut la 23 septem
brie o întrevedere cu Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, și cu 
ministrul de externe al Tailandei, 
Thanat Khoman, in cadrul căreia 
a fost discutată problema soluțio
nării „situației critice existente în 
Asia de sud-est creată în legătură 
cu proclamarea Federației Mala- 
yeze".

WASHINGTON. Guatemala a 
semnat’ la 23 septembrie la Was
hington Tratatul de la Moscova 
cu privire la interzicerea expe
riențelor nuclear? în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă.
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