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Din munca metalurgicilor 
de la U.R.U.MP.

Mica mecanizare — în sprijinul 
creșterii productivității

In secția construcții 
metalice a Uzine' de re
parat utilaj minier Pe
troșani se produce un 
mare număr de piese, 
între care clame pentru 
armături de galerii, flan- 
șe pentru tuburi de ae- 
raj etc; prin presare la 
cald. Bucățile de matal, 
încălzite într-un cuptor 
cu păcură, sînt transpor
tate pînă la presă aflată 
la o distanță de 7 m., 
de către muncitori cu 
cleștele, ceea ce implică 
eforturi și pierdere de 
timp.

Pentru ușurarea mun
cii și sporirea producti
vității la această opera

ție s-a trecut la construi
rea unei instalații me
talice cu raclele pentru 
transportul mecanizat -al 
pieselor de 1ц cuptor 
pînă la presa de ma- 
trițare. Construcția trans
portorului, care a fost 
concepută de ‘ tav. ing. 
Gudasz Iosif, se apropie 
de sfîrșit și în curînd va 
fi pusă în funcțiune. A- 
cest transportor va eli
mina timpul și eforturile 
cheltuite pînă acum prin 
transportarea pieselor de 
către muncitori, creînd 
totodată condiții pentru 
creșterea productivității 
muncit

Sudarea automată a stîlpilor G.H.H
Extinderea susțineri; 

metalice în abatajele ex
ploatărilor miniere din 
Valea Jiului a pus în 
fața conducerii tehnice a 
secției construcții meta
lice de la U.R.U.M.P. 
sarcina de a găsi posibi
lități da sporire a pro
ductivității muncii la a- 
cest important sortiment. 
Un volum mare de lu
cru la confecționarea a- 
cestor stîlpi îl necesită 
operația de sudare. De 
cîtva timp s-a introdus.

cu ajutorul unor dispo
zitive construite în sec
ție, sudarea automată a 
părții superioare a stîl
pilor, procedeu după 
care se confecționează în 
prazent un lot de 500 
stîlpi G.H.H. Acum se 
lucrează la construcția 
unor dispozitive’ care să 
permită sudarea auto
mată și a părții inferi
oare a stîlpilor de susți
nere, fapt care va duce 
la o nouă creștere a 
productivității muncii.

Cu o zi înainte de termen
La 1 octombrie secția 

construcții metalice a 
primit o comandă ur
gentă privind livrarea a 
2100 m.l. tuburi ’grele de 
rambleu. In urma orga
nizării temeinice a mun
ci5 de tăiere a tronsoa
nelor, de confecționare a 
flanșelor și inelelor pre
cum și a muncii pline

dede hărnicie depuse 
lăcătușii din brigada con
dusă de tov. Păunescu 
Alexandru ț. sudorii din 
brigada tov. Nicu Cons
tantin, comanda a fost 
executată cu o zi înainte

Prin acaasta, 
in sprijinul 
la Petrila și 
la alte ex-

ei au 
minerilor

©=—

Conducta de apă 
Petroșani — Livezeni

de termen.
venit

de 
de
ploatări cărora 
le erau necesa
re aceste tu
buri.
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Brigada condusă de Moloci Tudor lucrează la 
galeria a 2-a de coastă de la mina Paroșeni. Ea 
a săpat pînă în prezent 87 m. de galerie. De cu
rînd aici a fost interceptat stratul de cărbune 
nr. 18.

IN CLIȘEU: Șeful de brigadă Moloci Tudor, 
împreună cu unul din schimburi, ih jurul unui 
vagonet de cărbune extras din acest strai.
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Brigada condusă de Dumbrăvean Mihad de la sec
torul I al minei Petrila deține drapelul de evidențiată 
în întrecerea socialistă. ‘

IN CLIȘEU : Brigadierul Dumbrăvean Mîhai, cu
unul din ortacii săi.

N©1 BLOCURI
ÎN LUCRU

Zilele trecute, constructorii din
Petroșani au început, în . cartierul 
Livezeni, construcția a două noi 
bloeuri, avînd fiecare cîte 32 a- 
partamente. Acestea fac parte 
dintr-un nou ansamblu — Livezeni 
V — cuprinzînd 1400 apartamente 
și care se va extinde pe măsura 
eliberării terenului. La blocurile 
începute, acum se sapă de zor 
fundația. Pînă la sfîrșitul lunii va 
începe și turnarea betonului.

Alte noi blocuri seria C —
au fost începute In ' noul cvartal

; Braia-Lupeni, construcția lor ur-

.mind să fie terminată anul-viitor.

Munca educativă cu activul 
fără de partid

In curînd se vor împlini 6 luni 
de cînd tînărul Taborski Carol, 
mecanic în sectorul IX al minei 
Lupeni a fost primit în rîndurile 
candidaților de partid. In acest timp 
însă tînărul muncitor a devenit 
unul dintre cei mai apreciați me
seriași din sector. E șeful unei e- 
chipe de întreținere și repara
ții de puțuri. Nu există lu
crare, fie cît de pretențioasă, pe 
care echipa să nu o execute la 
timp și' de bună calitate Răspun
derea față de obligațiile profesio
nale ce o dovedesc membrii echi
pei, cu toflT finefî,’ “Sste ” rodiii 
preocupării candidatului de partid 
Taborski pentru a dezvolta la to
varășii săi de muncă o înaltă con
știință profesională, pentru a-i for
ma muncitori iscusiți, disciplinați 
De fapt, șeful de echipă po
sedă aceste calității el constituind 
un exemplu demn de urmat. El e 
exemplu și în activitatea .obșteas
că, în ridicarea pregătirii șale po
litice și profesionale. , Iată de ce, 
analizînd activitatea tînSrului can
didat de partid, biroul organizației 
de bază a ajuns la concluzia că 
tov. Taborski s-a ridicat la nive
lul calității de membru de partid

și a hotărit ca în curînd, cînd se 
vor împlini 6 luni, de cînd a fost 
primit în rîndurile candidaților de 
partid, să propună comuniștilor 
din sector să discute primirea tov. 
Taborski Carol în rîndurile mem
brilor de partid cu 6 luni mai de
vreme.

Cazul tovarășului Taborski este 
o dovadă elocventă a preocupării 
comuniștilor din sector pentru. a-și 
lărgi necontenit rîndurile, .pentru 
a primi în rîndurile lor pe cei 
mai buni dintre cei mai buni 
muncitori. Pregătirea tov. Taborski 
pentru a merita înaltul titt. de 
membru de partid a Lucepiit' cu 
mult timp înainte de a fi primit 
în riadul candidaților. El a fost 
atras în activul fără de partid, a 
fost dat in grija unor comuniști 
veehi, cu experiență. Cu multă 
grijă s-a ocupat de educarea lui 
îndeosebi tov. litiu Mihai, care a 
fost și propagandistul cercului de 
studiere a Statutului P.M.R. în ca
re a fost încadrat tînărul. Comu
nistul s-a ocupat de educarea și

I. DUBEK

(Continuare tn pag. 3-a)

începută de puțin timp, construc
ția noii conducte de apă Petroșani- 
Livezeni înaintează.

Echipa de săpători condusă de 
Costan Vasile, din care fac parte 
Mureșan loan, Cîmpean Vasile, 
Mora Gheorghe și alții, a săpat 
canalul în care va fi așezată con
ducta pe o iungime de peste un 
kilometru. In urma săpătorilor, bri
gada de sudori condusă de comu
nistul Andraș Ștefan, a executat 
îmbinările, a așezat conducta, a fă
cut proba de etanșeitate și a în
gropat în canal peste 600 m. li
niari conductă de oțel. Un aport 
prețios la construirea noii con
ducte au adus sudorii Tonciu Con
stantin, Varga Alexandru, Gîrbaci 
Ion, Gheorghiu Constantin care au 
executat numai lucrări de bună 
calitate.

Șl la stația de bitumizare inte
rioară a țevilor de oțel pentru 
noua alimentare cu apă se mun
cește cu spor, Leuștean Nichita, 
Jiga Ariton, Sandache Petru, Mă- 
zînțeanu Gheorghe și ajți munci
tori pregătesc înainte țevile nece
sare lucrului pe traseu, sub con
ducerea maistrului Anghel Gheor
ghe care coordonează cu pricepe
re lucrările de construcție a noii 
alimentări cu apă.

Iana Dumitru, strungar la T. C. Paroșeni, execută lucrări de bună 
calitate.

In decurs de 3 luni el a economisit prin refolosirea și prelucra
rea unor piese vechi peste 5000 lei.

IN CLIȘEU : Strungarul Iana Dumitru strunjind o bucșă de bronz 
pentru vane de 800 milimetri

Grădina zoologică 
din Oradea

Bătrînului parc „Nicolae Bălcescu" 
din Oradea, grădina zoologică îi 
conferă, de cîțiva ani o nouă tine
rețe. Căsuțe cochete, pe mărimea 
locatarilor, țarcuri și- lacuri, . spe
cial amenajate, pe o suprafață de 

J5 hectare, adăpostesc peste 10° 
specii de păsări și animale: săl
batice : vulpi argintii și roșcate, 

în continuă adulmecare ia. vîntului 
ce bate dinspre „colonia" păsări
lor : vulturi obișnuiți să . privească 
prin ochiurile de sîrmă zborul 
spre cer al • pescărușilor, șacali, 
lupi, urși, jderi, vidre, veverițe, 
pelicani, lebede;

Pe alei, printre vizitatori, se 
plimbă în voie pui de cerbi car
patini : sînt lăsați liberi, ca un 
favor făcut celor ce s-au născut 
aici, în minunatul decor al bătrî- 
nei grădini. De altfel, aproape 
toate viețuitoarele de aici se simt 
de-ale casei; reprezentantele celor 
70 de specii de păsări aduse de 
curînd. din cîmpiile Salont'ei și 
din Munții Bihorului, ca și vul
turul egiptean prins nu de mult 
în nordul regiunii și găzduit aici.

Grădina zoologică din Oradea 
colaborează cu alte nrădlni de a-

cest fel din țară. Iată de ce vi
zitatorii găsesc aici mereu noi lo
catari, reprezentanți ai faunei din 
aproape' toate regiunile.

Prin peșterile regiunii 
Crișana

In versantul apusean al. masi
vului Bihor, acoperit de codri se
culari, se află unele dintre cele 
mai mari și pitorești peșteri din 
țara noastră. Mai. șus de Remeți, 
în valea Zeșului a fost recent 
descoperită peștera „cu plută". 
Fauna sa excepțional de bogată o 
clasează printre cele mai valoroa
se grote din țară. Interesante sînt 
și peșterile — Izvor și Boului, de 
lingă Bratca, unde s-au găsit 
unelte ale omului din perioada 
paleolitică. precum și peștera de
la Suncuiș prin a cărei intrare 

nu mai înaltă de 60 cm, izbește 
un curent puternic da aer, ca din- 
tr-un exhaustor de mină.

Dar partea cea mai pitorească 
a regiunii Crișului este, defileul 
Vadului. Valea se strîmtează aici 
atit de mult, incit calea ferată 
abia își face drum. Pereții chei-

MINERVA VELNICIUC 
corespondentul Agerpr.es pentlțu 

regiunea Crișana

(CoBtinuare fu pa*. 3-a)

Agerpr.es
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Avantajele combinelor de abataj 
cu fîșie îngustă de tăiere

f

combina circulă 
(cazul obișnuit), 
în curs de 
tăiere frontală).
Intre transportor 
nici un element

fie 
fi» 

tăier» 
In 
și 

de 
fl

stabil, care 
pe о шаге

late se în-

După cum se știe, productivita
tea combinelor este determinată de 
grosimea stratului, de viteza de 
tăiere și de adincimea (lățimea) 
fîșiei tăiate. Deci s-ar părea că o- 
datS cu creșterea lățimii fîșiți de 
tăier» va crește și productivitatea 
mașinii. Practica a arătat însă că 
acest raționament este valabil nu
mai în parte și numai pentru con- 
âițll de abataj deosebit de favora
bile (un coperiș foarte 
să permită denudarea 
suprafață).

Prin tăierea cu fîșii
țelege tăierea cu combine sau ha- 
veze avînd brațe cu lungimi pînă 
la 2 m. și chiar mai mult. Folosi
rea acestor mașini implică unele 
dezavantaje. In timpul funcționă
rii, ele circulă de-a lungul fron
tului fie pe transportor, fie (în mod 
obișnuit) în cîmpul păstrat liber 
Intre transportor și frontul de căr
bune. Aceasta impune ca între 
transportor și front să se monteze 
uiiul »«u chiar două rlnduri de 
stîlpi de susținere. Dacă mutarea 
transportorului se face prin Împin
gere Ia front (ruculire) acești stîlpj 
trebuie In prealabil demontați 
apoi montați din nou 
transportorului împins 
Dacă mutarea se face 
montarea transportorului, 
trebuie demontați. In , 
«ir! însă operația de 
transportorului necesită 
rfdicșt de manoperă și 
e» «cade productivitatea 
randamentul muncitorilor 
batej.

Din cauza acestor dezavantaje 
ale tăierii cu fîșii late s-a ajuns 
la crearea unei categorii noi de 
combine care lucrează prin tăiere 
cu ,,fîșii înguste". Prin aceasta se

In acest caz 
pe transportor 
în noua fWe 
(combinele cu 
ambele* cazuri 
fropt nu există
susținere, această zonă puțind 
susținută ușor cu grinzi în consolă, 
deoarece nu este prea lată. De o- 
bicei se utilizează transportoare 
numite „șerpuitoare", care se îm
ping la front imediat după trece» 
rea combinei, cu ajutorul unor Im- 
pingătoare hidraulice sau pneuma
tice. în felul acesta operația de 
mutare a transportorului se supra
pune în timp cu cea de tăiere, Iar 
volumul de maaoperl necesar este 
minim.

In giratele îneitoate 
grade, tăierea cu flști 
poate aplica în ambele
abatajului (sistemul denumit „su
veică"), ceea ce elimină timpii 

coborîrea 
tăiată fi
de tăiere

pint la 15 
t&guste se 
sensuri ale

$i 
în urma 
la front, 
prin 

stîlpii 
ambele 
mutare

de

nu 
ea- 

a 
un volum 
timp, ceea 
mașinii si 

din a-

abatajele 
mai bu-

morți necesari pentru 
combinei. In plus, fîșia 
ind mei îngustă, vitezele 
pot fi sensibil mărite.

Securitatea muncii în 
astfel utilate ește mult
nă, pentru că suprafața de acope
riș denudată este mică și mai ușor 
de susținut.

Dintre combinele cu fîșie îngus
tă de tăiere, de fabricație sovie
tică, cele mai cunoscute sînt ti

purile D.U.-l. K-52 M șj U.M.K.
Avantajele sistemului au fost 

ilustrate și de o serie de experi
mentări efectuate de inginerii so
vietici. Intr-un abataj s-a lucrai 
cu o combină
0.5 m. lățime, 
dlții similare, 
bas cu brațul

K-52 M cu fîșia de 
iar în altul, în con- 
cu o combină Don- 
de 1,45 m. Rezulta-

tele înregistrate au fost net în fa
voarea combinei K-52 M. lată-le

înțeleg fîșii de 0,5—1 m. lățime. în tabelul următor:

Specificație Donbae I K-52 M

Posturi prestate pe zi 68,3 58,7
Producția lunară în tone 12 150 13113
Productivitatea în abataj tone/post 29,7 47,5

Avantajele tăierii cu fîșie în
gustă au făcut ca și în Valea Jiu- 
!ui să se treacă la experimentarea 
unei astfel de combine. Este vor
ba de o combină I.K.-52 M, care 
urmează să fie pusă în funcțiune 
în stratul 15, blocul VI de la mina 
Lupeni. Avînd în vedere condițiile

ale 
Și 

acestei combine, 
introducerea ei va 

scontate.

de stabilitate relativ reduse 
coperișurilor stratelor noastre 
caracteristicile 
considerăm că 
da rezultatele

ing. V. IUȘAN
C.C.V.J.

Aplică cu succes 
perforajul umed
Minerii din brigada de pregătiri 

condusă de Dogaru Sebastian de 
la sectorul XI investiții al minei 
Petrila s-au convins de mult de 
foloasele aplicării perforajului ti
med le lucrările de înaintare în 
piatră. Brigada aplică cu succes 
acest procedeu eficace de comba
tere a prafului silicogen încă din 
anul trecut. Utllizînd la perforarea 
găurilor de pușcare perforatoare 
C.P.-19 cu injecție axială, brigada a 
realizat consecutiv în ultimele trei 
luni depășiri de plan de peste 30% 
A sporit simțitor viteza de avan
sare, ceea ce a dus la creșterea 
randamentului. In luna septembrie, 
de pildă, minerul Dogaru Sebas
tian cu ortacii săi a realizat cu 
perforaj umed o avansare de 63 
m. în galerie profil simplu armată 
cu armături Т.Н. Randamentul 
lizat a întrecut
m.c./post pe cel planificat, іат 
tigul s-a ridicat la 130 Iei pe 
de miner.

Realizări frumoase obține și în 
luna curentă brigada. Aplicînd co
rect perforajul umed, minerii bri
găzii au realizat in prima decadă 
a lui octombrie o avnsare ce e- 
chivalează cu 23 metri profil sim
plu, depășind randamentul plani
ficat cu aproape 0,7 mc. steril es- 
cavat pe

cu aproape
rea-

0,5 
cîș- 

post

Noi

t

pot, i.

0“ —

cărți tehaice 
bibliotecă
de cititori de literatură

m
Cei 46 

tehnică din cadrul preparației Pe
trila solicită aproape zilnic cărți 
tehnice și reviste de specialitate 
de la cabinetul tehnic. Aici gă
sesc întotdeauna lucrările tehnice 
preferate. Biblioteca dispune de 
un mare număr de volume, 
în cursul lunii trecute au 
în biblioteca cabinetului 
Cărți tehnice valoroase ca: 
Ше de tehnica securității în tran
sporturi și telecomunicații', „In
dicator de norme și devize pentru 
lucrări de construcții din oțel", 
„Metode folosite la susținerea pu
țurilor", „Prevenirea incendiilor". 
Totodată biblioteca și-a mărit nu
mărul revistelor de specialitate 
cu încă 20 bucăți. De la începutul 
anului și pînă în prezent în 
biblioteca cabinetului tehnic au in
trat aproape 80 diferite cărți tehnice ' 
și un mare număr de reviste. |

Numai 
intrat 
tehnic 
„Nor-
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La noile puțuri săpate iu bazinul Văii Jiului se instalează ma
șini de extracție moderne. Puțurile de mare capacitate destinate ex
tracției producției, ca cele de la minele Dîlja, Lonea, 
fi echipate cu mașini 

Piese
neutru

IN CLIȘEU : 
acest tip sosite

Despre

Aninoasa vor 
de extracție cu multicablu, importate din U.R.S S 

componen te ale unei mașini 
mina Dîlja.

de extracție de

&

modernizarea unor 
de compresoare

pneumatice. A crescut consu- 
de energie pneumatică, numâ- 
stațiilor de producere a aeru- 
comprimat de la exploatările 

și ele; stațiile 
reutilate 
cea mai 

noi în

utilizate 
Jiului a

Pe an ce trece crește tot mai 
mult gradul de mecanizare a mi
nelor din Valea Jiului. Odată cu 
aceasta s-a extins folosirea mașini
lor 
mul 
rul 
lui
miniere au crescut 
vechi au fost mărite și 
cu compresoare noi, în 
mare parte fabricate la 
țară.

Tipul de compresoare 
pînă în prezent in Valea
fost exclusiv cel cu piston. Acest 
tip însă devenise demodat în ur
ma progresului realizat în con
strucția de compresoare. Turbocom
presoarele au început să înlocuias
că rapid pe cele de construcție 
clasică. Folosirea acestui tip modern 
de compresoare a devenit la or
dinea zilei și în Valea Jiului. O- 
rientarea aceasta a fost dictată în 
primul rînd de avantajele pe care 
le prezintă turbocompresoarele, fa
ță , de compresoarele cu piston. In 
ee constă aceste avantaje ? Prin 
eliminarea mecanismului bielă-ma- 
nivelă se elimină trepidațiile trans
mise fundațiilor oît șj solicitările

stații

silit supuse or- 
cazul mașinilor 

ce mărește sigu-

ieftini-

utilaje 
minele

alternative la care 
ganele mașinii, în 
cu piston, ceea 
ranța în funcționare. In cazul tur-
bocompresorului numărul pieselor 
supuse frecării este mai mic, deei 
întreținerea este mai puțin costi
sitoare. Gabaritul este mai redus 
ceea ce duce la micșorarea inves
tițiilor. Randamentul este .mai bun, 
iar consumul de lubrifianți este mai 
mic. Toate acestea duc la 
rea aerului comprimat.

Turbocompresoarele sînt 
de mare viitor și pentru
Văii Jiului. De altfel s-a și făcut 
primul pas spre folosirea lor. Ast
fel, la mina Lupeni au început lu
crări de modernizare a stației de 
compresoare Victoria, unde urmea
ză să se monteze primul turbo- 
compresor de 270 m.c./minut fabri
cat in R. S. Cehoslovacă. Turbo- 
compresorul este prevăzut cu un 
motor de antrenare de 1800 kw 
și cu instalații de control și regla
re automată a funcționării.

Montarea turbocompresorului 
fi executată de întreprinderea 
construcții și montaje miniere
troșani, sub îndrumarea specialiș
tilor cehi. Turbocompresorul este 
transportat la locul de montaj. Un 
al doilea compresor de acest tip 
se va monta în anul viitor la mi
na Petrila. Nu trebuie însă înțe

les că tipul de compresoare cu 
piston va fi înlocuit complet de 
turbocompresoare. Turbocompre
soarele ayînd debitul mare (echi
valează cu 6 compresoare de 45 
m.c./min.) pot fi utilizate rațional 
numai 
cere a 
ceasta 
piston
vor continua să 
viitor.

va 
de 

Pe-

Cind proteefia muncii se 
in central preocupărilor

Nu ds mult, șefii de brigăzi, 
artificierii, maiștrii, tehnicienii și 
inginerii de la mina Lupeni au 
analizat într-o consfătuire de pro
ducție probleme privitoare la si
guranța în subteran, eficacitatea 
măsurilor de protecție a muncii 
luate pentru preîntîmpinarea acci
dentelor de muncă. In referatul 
prezentat de conducerea tehnico- 
administrativă, precum și din dis
cuțiile purtate de participanți s-au 
scos în evidentă o seamă de suc
cese obținute în lupta pentru în
tărirea siquranței în subteran și 
reducerea accidentelor în urma 
aplicării riguroase a normelor de 
tehnica securității, în urma îmbu
nătățirii condițiilor de muncă.

Îmbucurător este faptul că în 
anul acesta numărul accidentelor 
a fost redus la mina Lupeni față 
de aceeași perioadă din 1962 cu 
peste 34 la sută. Cum s-a ajuns 
la acest rezultat ? In primul rjnd 
s-a intensificat controlul locurilor 
de muncă. Organele serviciului de 
aeraj, cadrele tehnico-inginer ești 
au veghaat ca normele de tehnica 
securității să fie respectate întoc
mai în timpul lucrului. Pe lingă 
intensificarea controlului s-a în
tețit propaganda tehnieij securită
ții, s-a căutat să se popularizeze

prin diferite forme prevederile 
N.T.S. și importanța acestora pen
tru oamenii muncii și buna desfă
șurare a procesului d - producție. 
S-a desfășurat în permanență o 
susținută agitația vizuală în ca
drul exploatării prin panouri ex 
puse la suprafață, afișe sugestive 
la rampele puțurilor și alte lo
curi vizibile. In locurile pericu
loase, au fost afișate tăblițe de 
semnalizare. La gazeta de perete 
și panoul de protecție a muncii 
s-au popularizat cele mai caracte
ristice abateri săvirșite de la 
N.T.S. Periodic s-au organizat vi
zionări de filme și diafilme, s-au 
ținut conferințe la club și prin 
stația de radioficare cu conținut 
axat pe protecția muncii, s-a in
tensificat instructajul inițial si 
periodic al angajaților. Toata aces
tea au contribuit în mare 'măsura 
la întărirea disciplinei, împuțina
rea cazurilor 
N.T.S.-ului, la 
a accidentelor

Țol în acest
cate o serie de măsuri tehnico-or- 
ganizaforice. S-a îmbunătățit ilu
minatul în subteran, s-au asigurat 
haine de protecție acolo unde 
condițiile o cer. Numai în acest 
aa fmetru protecția muncit la

s-au prevăzut 
peste 800 000 lei 
în anul trecut, 

intr-adevăr
minerii și cadrele 
uitat că in dome- 

muncii se mai ma- 
lipsuri, se mai co
de la N.T.S., de ia

de nerespectare a 
reducerea continuă 
de muncă.
scop au fost apli-

mina Lupeni 
5 285 000 lei, cu 
mai mult de cît

Succesele au fost 
frumoase, dar 
tehnice nu au 
niul protecției 
nitestă încă și 
mit abateri
disciplina, lucru ce duce la acci
dente. Se constată lipsuri mai cu 
seamă in transportul pe galerii. 
Cauzele: starea necorespunzătoare 
a galeriilor de transport, a «aa- 
cazelor și liniilor și a parcului de 
vagonete, nivelul da calificare 
destul de scăzut a personalului 
de transport. In majoritatea cazu
rilor s-a conetatat că nu e-au pla
sat posturile planificate pentru în
treținerea acestor lucrări și din 
această pricină caramboalele s-au 
ținut lanț, Multe încălcări de la 
N.T.S. soldate cu urmări neplă
cute s-au Înregistrat și la vago
netarii din brigăzi, ca urmare a 
faptului că aceștia au fost plasați 
în unele cazuri să execute anu
mite operații care depășeau ca
lificarea și experiența lor. 
guii se mai intilnesc și în 
jele frontale și cameră, la 
rile de pregătire unde nu 
d sauna se respectă monografi’'

de armare și alte reguli elemen
tare prevăzute de N.T.S.
, venirii eliminarea cauzelor ce 
provoacă accidentele. în cadrul 
consfătuirii au fost propuse o se
rie de măsuri tehnico-organizato- 
rice eficienta, in primul rînd s-a 
cerut conducerii sectoarelor să 
asigure plasarea completă cu pos
turi a brigăzilor de întreținere, 
pentru punerea la punct a lucră
rilor miniere și a traseelor de 
transport din subteran. S-a propus 
ca locurile de muncă să fie per
manent aprovizionat a 
lemnos și in special 
pentru bandajare.
prevăzute se referă 
carea iluminatului la 
lucru, la menținerea
normal al lucrărilor miniere, și 
curățirea galeriilor de transport. 
S-au mai propus și ctteva studii 
ca: introducerea automatizării la 
circuitul de vagonete de la supra
față, introducerea mecanizării 
complexe la tăierea cărbunelui în 
abataj.

Toate acestea dovedesc că la 
mina Lupeni există un viu interes 
pentru asigurarea unor condiții 
optime de muncă minerilor, pen
tru a lucra în siguranță deplină 
la extragerea cărbunelui cocsifi- 
cabll.

în stațiile mari de produ- 
aerului comprimat. Din a- 

pricină, compresoarele 
existente

eu
cît și altele noi 
fie utilizate și în

Nere- 
abata- 
lucră- 
întot- 

"îl

cu material 
cu scîndurâ 
Alte măsuri 
la intensifi- 
fronturiie de 

gabaritului

ȘT. EKART

KESERUing. I.
I.C.M.M. — Petroșani
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Cu armare metalică
Procedeele moderne de susținere 

și-au cîștigaț locul cuvenit ia mi
na Lonea. Minerii de aici aplică 
în prezent armarea metalică în 4 
abataje frontale, iar într-un mare 
număr de abataje cameră se folo
sește armarea mixtă. Din abata
jele minei Lo-nea s-au extras cu 
armare metalică în trimestrul . III 
a.c. mai mult de 55 000 tone de 
cărbune, economisindu-se astfel 
lemnul de mină.

Și la lucrările 
pregătire lemnul 
cantități tot mai 
metal. Lungimea
metalic în, perioada trimestrului III 
măsoară 1539 metri.

de deschidere și 
este înlocuit în 

mari de către 
galeriilor armate



«TBAtSCJL ROȘU

FOTBAL

(Unire din pag. l-a) Re^vHate puffei scontate

Мыяса educativă cu activul 
fără de

Anghel Doina,

mai buni muncitori din sector, 
educarea tovarășilor din activ 
ocupă membrii de partid cei 
vechi, cu experiență în munca 

Astfel, de to-

Miclea Flo- 
de educarea tov. Lipovan 
ocupă tov. Jura loan, se- 
organizației de bază. Co
se sfătuiesc cu acești to

formarea lui cu căldură și grijă 
tovărășească. I-a dat îndrumări 
cum să lucreze, cum să se ocupe 
de perfecționarea pregătirii sale 
profesionale, de ajutorarea tova
rășilor lui de muncă. I-a recoman
dat ce să studieze, i-a vorbit des
pre calitățile pe care trebuie ș<1 
le posede un muncitor înaintat, 
un comunist. Ajutat de comuniști 
tînărul Tâborski dovedește cu pri
sosință , aceste calități.

Dar caaul lui nu e unicul. Co
muniștii din sectorul IX au obți
nut în: acest an rezultate impor
tante în întărirea rîndurilor lor. 
И au primit în rîndurile organi
zației de bază 15 membri și 24 
candidați de partid. O bună parte 
a celor primiți în partid au fost 
crescuți în activul fără de partid. 
Așa sînt tovarășii
Burdeț Dumitru, Sebok Ștefan, Ca- 
men Valentin, azi membri de 
partid activi. Rezultatele obținute 
în munca de primire în partid sînt, 
în bună parte, rodul grijii comu
niștilor pentru educarea activului 
fără de partid. Organizația de ba
ză are și în prezent un activ fără 
de partid format din peste 50 to
varăși, selecționați din rîndul ce
lor
De 
se 
mai 
politico-educativă. 
varășa loan Iuliana s-a ocupat co
munistul Cî4a Ioan, pe muncitorul 
Andrei loan l-a crescut tov. Seress 
Andrei, de tînăra Tămas Veronica 
se ocupă comunistul 
rean, iar 
Petru se 
cretarul 
muniștii 
varăși ori de cîte ori sînt de re
zolvat probleme pe care le ridică 
procesul de producție, îi ajută să 
îndeplinească diferite sarcini ob
ștești, îi îndrumă să-și lărgească 
necontenit pregătirea politică și 
profesională. Tovarășii din activul 
fără de partid au fost atrași să 
sprijine munca politică desfășurată 
de comuniști pentru mobilizarea 
muncitorilor din sector la îmbună
tățirea calității lucrărilor, realiza
rea de economii de materiale, în
deosebi la lubrifianți și la ener
gie. Mulți tovarăși din activul fără 
de partid au sarcini concrete din 
partea organizației de bază în ra
port cu pregătirea lor. Tov. Gazso, 
Iosif, de pildă, a primit sarcina ea în 
schimburile II și III, în care lu
crează, să ducă muncă politică 
pentru buna gospodărire a mate
rialelor. Tov. Muszta Vasile, ino
vator, are sarcina să se ocupe de 
atragerea și a altor tineri la miș
carea de inovații.

De asemenea, activul fără de 
partid este invitat cu regularitate 
la adunările generale ale organi
zației de bază în cadrul cărora se 
dezbat probleme legate de activi-

№ central alcaflci târbanclai
Organizația de partid din secto

rul I al minei Lonea desfășoară o 
muncă politică și organizatorică 
susținută pentru mobilizarea între
gului colectiv la extragerea unei 
producții de calitate superioară. 
La indicația biroului organizației 
de bază, conducerea sectorului a 
luat măsuri pentru instruirea tu
turor minerilor din abataje asupra 
modului în care trebuie să mun
cească pentru a trimite la ziuă 
cărbune curat, cu un conținut re
dus de cenușă. Prim-maiștrilor mi
neri și maiștrilor li s-a dat sarcina 
să îndrume mai îndeaproape acti
vitatea brigăzilor, artificierilor 
s-au 
tură 
telor 
date 
brigăzi și de schimb, mecanicilor 
de la transportoare, vagonetarilor 
de la gurile de rostogol, tuturor 
celor care vin în contact cu căr
bunele.

Biroul organizației de bază a 
urmărit și continuă să urmărească 
întărirea răspunderii minerilor pen
tru calitatea producției extrase. In 
acest scop, a fost luată măsura de 
a se ține o evidentă precisă pe

ii 
dat indicații precise in legă- 
cu pușcarea selectivă a stra- 
cu intercalații sterile. Au fost 
indicații precise și șefilor de

Asemenea adu- 
din lunile trecute 
activitatea secției 

minei etc.

tatea economică, 
nări au fost cele 
care au analizat 
electrice, a lămpăriei

Pentru a ajuta tovarășii din ac
tivul fără de partid în ridicarea 
pregătirii lor politice, li se expun 
cu regularitate de către membrii 
biroului organizației de bază con
ferințe în legătură cu calitatea de 
membru de partid, rolul partidu
lui în desăvîrșirea construcției so
cialiste, drepturile și îndatoririle 
membrilor și candidaților de partid. 
De asemenea,, multi tovarăși din 
activul fără de partid au fost în
cadrați în învățămîrrtul de partid. 
Printre aceștia se numără tov. 
Lipovan Petru, Fănecă Ioan, Szabo 
Mihai și alții.

Majoritatea tovarășilor din activ 
au reușit să-și ridice nivelul cu
noștințelor politice, să înțeleagă 
justețea politicii partidului și s* 
ceară primirea în 
aceștia se numără 
gen, Fărcău Maria, 
primiți în acest an 
didaților, precum și 
Vasile, Tămas Florica și alții ca 
re au prezentat de curînd cereri 
spre a deveni candlidati de partid.

Iată deci, activul fără de partid 
a devenit o adevărată rezervă de 
cadre a organizației de bază.

partid. Printre 
tov. Reisz Eu- 
Andrei Vasile 
în rlndul can- 

tov. Muszta

2----- ........... .............

Prin peșterile regiunii Crișana
(Urmare din pag. l-a)

cu nenumăratele lor scobituri, 
adevărate piese sculptate.

formelor 
prin fru- 
științifiCe 
grot «lor,

aici 
chei
Aici
Valea Tepliței, 

caverna

lor, 
par 
Aici găsim peștera „Devența", care 
formează un antreu mare, lăcașul 
preistoric al unei întregi comuni
tăți de oameni. Datorită 
in relief, excepționale 
musețea lor, a valorilor 
și estetice din interiorul 
tot complexul masivului de la Vad 
a fost declarat rezervație naturală.

Lăsînd în urmă frumoasa peș
teră de lingă Tășad, plină cu mel
ci fosilizați, ajungem în zona Cri- 
șului Negru al cărui 
Vida — a sculptat 
cele mai minunate 
celor trei Crișuri. 
mitele peșteri din 
în care se află și caverna „Cu- 
gliș", care face parte din grupul 
tezaurelor noastre fosiliere.

Apropiindu-ne de poalele Biho
rului, la înălțimi de 1200—1400 m, 
lingă satul Ferice, găsim o 
peșteră bogată în fosile de 
și cristale de calcită. Mai 
sint „Cetății Ponorului", cu 
trarea grandioasă, de peste 70 m, 
cu incinte subterane 
ticali înalți de 180 
ceasta peșteră, prin 
reprezintă una din 
presionante forme cavernicole din 
lume.

Valea Sighișt aiului cuprinde 
peste 20 de peșteri, între care 

afiuent — 
una dintre 
din Țara 
sînt renu-

altă
urs
sus
in

și pereți ver
și 200 m. A- 
adîncimile ei, 
cele mai im-

produc
eri pre- 
оаге а 
calitate

schimbul și brigada 
la ziuă cărbune de 
putîndu-se lua măsuri ope- 
de îndreptare.

brigăzi privind calitatea 
ției. Astfel, se poate stabili 
cizie 
trimis 
slabă, 
rative

Paralel eu măsurile tehnico-or- 
ganizatorice, organizația de partid 
a îmbunătățit munca politică în 
rîndurile minerilor. Pentru ca mun
ca politică să se extindă asupra 
tuturor brigăzilor ce lucrează în 
abataje, biroul organizației de ba
ză a îndrumat conducerea tehnico- 
organizatorică a sectorului să facă 
o asemenea repartizare a oameni
lor îneît la fiecare loc de muncă 
și pe fiecare schimb să lucreze 
cîte un membru sau candidat 
partid. Acestora organizația de 
ză le-a dat sarcini concrete în 
gătură cu alegerea șistului 
cărbune. In același timp, biroul a 
instruit agitatorii, i-a îndrumat să 
organizeze discuții la locurile de 
muncă despre necesitatea extrage
rii unei producții de calitate.

Repartizați pe schimburi și lo
curi de muncă, agitatorii Burdea 
Nicolae, Butnaru Iordache, Petric 
loan, Mateșan loan și alții au vor
bit ortacilor lor despre inițiativa

de 
ba- 
le- 
diu

Pe cînd refacerea 
pavajului ?

Multe necazuri au locuitorii de 
pe străzile dr. Petru Groza și Maicii 
din Petroșani! Pe aceste stiăzi sint 
conduse clteva conducte dc apă, 
iar in urma constructori or stră
zile respective au rămas multă 
vreme desfundate, ceea ce pro
voacă mari greutăți circulației.

Anul trecut pe aici a lost trasă 
conducta de apa Jieț—Petroșani. 
Constructorii șantierului 9 au des
fundat străzile și numai după 
multe insistențe le-au refăcut. A- 
nul acesta, constructorii șantieru
lui I.C.M.M., care execută clădirea 
I.C.E.M.I.N., au spart din nou 
strada dr. Petru Groza pe același 
traseu și au montat o conductă. 
Totodată 1.С.О. a scos o conductă 
veche pentru a o reutiliza în 
parte.

Lucrările respective au 
terminale, dar pavajul străzii j 
nu-i refăcut. Sîntem în prag 

strada desfundată 
circulația pe Maleia

altă

lost 
Încă 

r de 
la
in

refacerea pavajului

iarnă, iar 
greunează 
sus.

Pe cînd
Îmbunătățirea condițiilor de circu
lație pe cele două străzi ?

peșterile din masivul 
Codru Momii, cu restu- 
de urși pitici. Tot aici, 
în adîncul colinelor, în 

se află 
speologice :

„Măgura Corbească ' și „Dîmbul 
Colibilor", vestite prin valoarea 
lor științifică. Recent, toată valea 
a fost declarată, pentru frumuse
țile faunei subterane, monument 
al naturii. De neuitat rămîn vizi
tatorului 
Munților 
rile sale 
adăpostit 
apropierea satului Izbuc, 
una dintre raritățile
Izbucul de la Călugări, care, din 
cauza traseului său subteran, își 
azvîrîe apa, bulbucind, după pa
uze egale.

In sflrșit, ghețarul de la Scări
șoara, cu stalagmitele lui de ghea
ță, este cea mai bogată formație 
în cristale din țara noastră. De 
la suprafață, scări în spirală duc 
afund spre galerii. In adîncuri, a- 
colo unde se bifurcă drumul spre 
așa-mimitul „Altar" se află un 
„munte" veșnic de omăt, care și 
în lună lui cuptor este la fel de 
proaspăt ca în ianuarie. Intrînd 
în „altar", vizitatorii au prilejul să 
întîlneaecă 
museț e — 
din rășină, 
zi lor, dau 
frumuseți din gheață uimitoare re
flexe multicolore.

Adevărate minuni naturale, peș
terile regiunii Crișana sint doar 
cîteva din frumusețile Munților 
Apuseni. Ele îndeamnă la drume
ție...

sculpturi de o rară fru- 
dar al naturii. Făcliile 
purtate în mîinile ghi- 
acestor sumedenii de

Avram Nicolae, Costi- 
Nagy loan, Ursache 

elfi tovarăși din acti- 
partid au primit sax-

„Nici un vagonet de* cărbune re- 
butat pentru șist". Un aport pre
țios la mobilizarea colectivului în 
vederea îmbunătățirii calității căr
bunelui l-a adus și activul fără de 
partid. Tov. 
naș Pamfil, 
Dumitru și 
vul fără de 
cini concrete în legătură cu cali
tatea producției și alături . de co
muniști s-au situat în primele rîn- 
duri pentru cărbune de calitate, 
alegînd șistul cu conștiinciozitate 
la fronturile de lucru.

Preocuparea plină de răspundere 
de care membrii și candidații de 
partid, tovarășii din activul fără 
de partid au dat dovadă, a făcut 
ca lupta pentru imbunătățirea cali
tății 
vul 
rea 
s-au 
mătate a anului minerii din bri
găzile conduse de tov. Farcaș loan. 
Mariniuc Vasile, nu au avut rebu
tul nici un vagonet de cărbune 
pentru șist. Rezultate frumoase în 
privința calității producției au ob
ținut și minerii din brigada comu
nistului Oneț Gheorghe.

producției să devină obiecti- 
cel mai important în întrece- 
socialistă, iar succesele nu 
lăsat așteptate : în prima ju-

Două din cele trei echipe din re
giunea noastră care activează în 
cadrul campionatului categoriei Q 
de. fotbal, au susținut meciuri pe 
teren propriu. Siderurgistul Hune
doara a întîlnit pe Vagonul Arad 
de oare a dispus cu 1—0. In

(umorii Jiului
Duminică. în cadrul campionatu

lui republican de juniori, tinerele 
speranțe ale Jiului au jucat cu Mi
nerul Deva. Prima parte a întîlni- 
rii a fost echilibrată atît ca joc 
cît și ca rezultat. Totuși, oei oare 
deschid scorni sint oaspeții. Achim 
primește o minge, trece de 3 ju
cători și înscrie. In minutul 17, 
devenii beneficiază de o lovitură

Rezultatele concursului de atletism 
de la Tokio

TOKIO 15 (Agerpres).
Concursul de atletism din cadrul 

„Săptămânii sportive internaționale" 
de Ia Tokio s-a încheiat marți pe 
stadionul național din Tokio, unde 
ee aflau peste 50 000 de spectatori, 
întrecerile disputate în ultima zi 
au fost marcate de numeroase sur
prize. Proba de 400 m. garduri a 
revenit concurentului argentinean 
Juan Dyrzka, cu timpul de 50”4/10. 
Atletul german Haas a sosit al doi
lea, cronometrat în 5ГТ/І0. La a- 
runcarea suliței femei, recordmana 
mondială Elvira Ozolina a ocupat 
locul doi cu rezultatul de 53,37, 
fiind întrecută de Annetise Ger- 
hards (R.F.G.) a cărei aruncare a 
măsurat 54,95 m. Pe locul trei, ja
poneza Sato — 52,98 m.

Cursa de maraton a fost cîștîga- 
tă de atletul neozeelandez Jeff 
Julian, care a parcurs distanța cla
sică de 42,195 km. în 2h 1800’6/10. 
El a fost urinat de Kimikawa (Ja
ponia) — 2h 20’24’'5/10 șj Vanden- 
driesche (Belgia) 2b 20'31 ”4/10. Fa
voritul probei, japonezul Terasawa, 
care deține și cea mai bună per
formanță mondială «(2h 15T5"8/10) 
a suferit o ariză de ficat, fiind ne
voit să abandoneze Ia km. 26. So
sire foarte strînsă în proba de 
10 000 m. plat. In ultimul tur, în 
frunte se afla un pluton de patru 
alergători. La intrarea în linia 
dreaptă se detașează neozeelande
zul Bill Baillie, care ia un avans 
de cîțiva metri. Din spate revine 
însă 
cei 
cot, 
tiu 
bei 

puternic sovieticul Ivanov, și 
doi alergători termină cot la 
fiind nevoie de fotografie pen- 
departajare, 
de 10 000

2S'44"6jlO; 
celași timp; 
29’45”6/10; 
29’45”8/10.

Cîștigătorii 
m. garduri: 
ța) 13”9/10,

Clasamentul pro
ra. : 1. Bill Baillie 
Ivanov (U.R.S.S.) a- 
Gammoudi (Tunisia) 
Tsuburay (Japonia)

2.
3.

4.

celorlalte probe : 110 
Mareei Duriez (Fran- 
1 500 m. : Jean Wa

Bine au muncit în privfnța ca
lității producției și minerii din a- 
batajele nr. 4 și 11 care în ul
tima lună n-au avut rebutat nici 
un vagonet de cărbune.

Calitatea producției a constituit 
și obiectul unor analize în adună
rile generale ale organizației de 
bază. Intr-o asemenea adunare, to
varășul 4Farkaș Ioan a împărtășit 
membrilor și candidaților de partid 
din sector aspecte din activitatea 
brigăzii sale pentru o producție 
de calitate. Tot atunci au fost cri
ticați minerii din brigăzile condu
se de tov. Burdea Ioan IV, Poli- 
ciuc Dionisie și alții care nu ale
geau eu grijă sterilul și de multe 
ori încărcau vagonete care conți
neau cantități mari de steril.

Pentru îmbunătățirea calității 
producției trebuie respectate inte
gral prevederile planului de mă
suri tehnico-organizatorice. Pușca
rea selectivă, alegerea cu grijă a 
șistului în abataje, preîntâmpina
rea unei sfărîmări excesive a căr
bunelui, întărirea simțului de răs
pundere față de muncă, sînt fac
tori care contribuie nemijlocit la 
reducerea conținutului de cenușă 
din cărbune.

Z. SUȘTAC 

schimb Minerul Deva a fost iu- 
vinsă cu 2—0 de Tractorul Cora
bia. Prima Infrîngere pe teren pro
priu. Victoria Călan a jucat la Â- 
jad cu C.F.R. Arad, fruntașa cla
samentului, cu сате a terminat la 
eoalltate, scor final 0—0.

învingători la Deva
liberă de la 25 metri și egalează^ 

Repriza a doua aparține jiuliș* 
tilor. Respectînd indicațiile antte- 
norului, ei combină frumos și trag 
mult la poartă. In minutul 6U(> 
Sine trage puternic în bară, iar: 
Staicu atent reia în plasă. ApoȚ 
Achim și din nou Staicu pecetluite* 
scorul ia 4—1.

doux (Franța) 3'46"; triplu salt: 
Jan Tomlînsson (Australie) 16,11 
m.; prăjină: John Pennel (S.U.A.) 
4,80 m.; 800 m. plat femei: Gerda 
Kraan (Olanda) 2:04”9/10; pen
tatlon : Jutta Heine (R.F.G.) 4 445 
pu nete.

Rezultate înregistrate la alte dis
cipline sportive :

Ciclism: 1000 m. cu start.de pe 
loc — Angelo 
1’12"; viteză — 
(Italia); tandem: 
pe echipe (4 000 
internațională (Frey — Danemarca, 
Rancatti — Italia, Porter — An
glia, Motte — Franța) 
Japonia 5'04"72/100.

Gimnastică bărbați : 
Endo (Japonia) 115,05
Mitzukuri (Japonia) 114,25 puncte; 
3. Ono (Japonia) 113,45 puncte. 
Campionul european Miroslav Ce
rar (Iugoslavia) a ocupat locul 7 
— 112 90 puncte, iar campionul o- 
limpic Boris Sahlin (U.R.S.S.) locul 
9 — 112,65 puncte.

Damiano (Italia) 
Angelo Damiano 
Italia; urmărire 

m.); selecționata

4'50"21/W0;

I. Yukio 
puncte» 2.

17 octombrie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Vreau să știu, 10,00 
Concert din opere, 11,05 „Repu
blică, patrie-nfloritoâre" — mon
taj de cîntece și versuri, 11,31 
Concert de muzică ușoară, 12,00 
Pagini orchestrale din muzica de 
operetă, 13,10 Din < întecele și dan
surile popoarelor, 14,00 Concert 
de prînz, 15,00' Pagini alese din 
muzica Ușoară romînească, 15,30 
Muzică populară din diferite re
giuni ale țării, 16,15 Vorbește Mos
cova 1 17,12 Din repertoriul cîntă- 
reței Lucreția Ciobanu, 18,10 „Sea
ră pentru tineret", 19,30 Universi
tatea tehnică radio, 20,40 Lecția 
de limba franceză. Ciclul I (pen
tru începători), 21,10 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 10,10 Me
lodii de estradă din filme, 11,15 
„Peisaj industrial" — pagini de re
portaj, 12,29 Valsuri orchestrale, 
13,00 Duete din opere, 13,40 Pro
gram de cîntece din țări socialiste, 
14,05 Muzică' populară, 14,35 Mu
zică ușoară, 15,00 Pagini din ope
rete, 16,30 Din muzica popoarelor, 
sovietice, 17,00 Buchet de melodii 
de dragoste, 18,05 Opere inspirate 
din legende (montaj), 19,00 Folclo
rul în prelucrarea compozitorilor 
noștri, 19,30 Muzică ușoară inter
pretată de Rodica Paliu și Alexan
dru Jula, 19,50 Transmisiune din 
Studioul de concerte a coneertului 
orchestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii, 
raturii 
lui" de 
George

22,30 Capodopere ale lite- 
universale. „Cîntare omu- 
Tudor Arghezi — vorbește 
Ivașcu.

—*=o
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ll octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Codin; REPUBLICA : Luna de miere 
fără bărbat; PETR1LA: Căpitanul 
Fracasse; VULCAN: Bunica Sa- 
bela; LUPENI : Miracolul lupilor.

start.de
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Lucrările celei de-a 18-a
sesiuni

la 20 decembrie: [ГІШіаНІОГ № ГІі№

кіішіі de ішиіе de la latilwilz І

Din U. R. S. S

NEW YORK 15 (Agerpres).
In ședința plenară din după- 

amiaza zilei de 14 octombrie, Adu
narea Generală a trecut la exami- 

' narea raportului cu privire la Rho
desia de sud prezentat de Comite
tul de tutelă al O.N.U. După cum 
s-a mai anunțat, la 7 octombrie 
Comitetul de tutelă a adoptat cu 
o majoritate de 85 de voturi pen
tru, 2 contra și 11 abțineri, 
ția ca privire la Rhodesia 
oare a fost prezentată de 
în numele a 44 de țări din 
Așia și America Latină.

I In rezoluție se arată că actualul 
guvern al minorității albe din Rho
desia de sud a venit la putere pe 
baza unei constituții nedemocrati
ce, împotriva căreia se pronunță 
majoritatea covîrșitoare a popu- 

■lației. Proiectul britanic de a trans
mite guvernului Field controlul a- 
supra forțelor armate și alte îm
puterniciri ar înrăutăți și mai mult 
situația existentă în această țară.

rezolu- 
de sud 
Tunisia 
Africa,

care să repre- 
populației. In 
cere, de ase- 
în viată a re- 
Generale cu 
de sud adop-

Autorii rezoluției cheamă guvernul 
Angliei să nu transmită guvernu
lui Rhodesiei de sud controlul a- 
supra forțelor armate și nici alte 
împuterniciri atita timp cît nu se 
va crea un guvern 
zinte toate păturile 
acest document se 
menea, transpunerea 
zoluțiilor Adunării 
privire la Rhodesia
tate la 28 iunie 1962 și 31 octom
brie 1962, în care se cere, printre 
altele, abolirea actualei constituții 
rasiste.

In cadrul dezbaterilor pe margi
nea proiectului de rezoluție prezen
tat au luat cuvîntul reprezentanții 
Liberiei, Tanganikăi, statului Costa 
Rica, care au sprijinit întru totul 
acest proiect.

Trecîndu-se la vot, Adunarea Ge
nerală a adoptat această rezoluție 
cu 90 de voturi pentru, 2 
trivă (R.S.A. și Portugalia) 
abțineri. Delegația britanică

. fuzat să participe la vot.
Cu aceasta ședința plenară 

după-amiaza zilei de 14 octombrie 
a luat sfîrșit.

împo- 
și 
a

13
re-

din

Rezultatele alegerilor 
din Maroc

RABAT 15 (Agerpres).
La Rabat au fost date publicită

ții rezultatele alegerilor parlamen
tare pentru Camera Consilierilor, 
care are rolul de Senat.

Potrivit comunicatului oficial, 
victoria în alegeri a revenit „Fron
tului pentru apărarea instituțiilor 
constituționale", partid de guver- 
nămînt. Din cele 120 de locuri ale 
camerei consilierilor, Frontul pen
tru apărarea instituțiilor constitu
ționale a 
generală 
două.

obținut 118, iar Uniunea 
a muncitorilor marocani

-=©----

15 (Agerpres). 
unității 
de sta- 
scrisori 
la for-

din Africa 
să subscrie 
libertății africane, 

recomandă creairea

CU PRIVIRE LA FORMAREA 
FONDULUI LIBERTĂȚII AFRICANE

ADDIS ABEBA
Secretarul Organizației 

africane a adresat celor 32 
te independente 
în care le cere 
marea fondului 
In scrisoare se
unui comitet național de colectare 
a donațiilor din țările lor pentru 
sprijinirea luptei de eliberare na
țională din țările africane ce se 
mai află încă în robia colonială.

FRANKFURT PE MAIN 15 (A- 
gerpres).

Agenția France Presse anunță 
că data procesului criminalilor de 
război vinovați de masacrele de 
la Auschwitz a fost fixat pentru 
20 decembrie. Procesul va fi ju
decat la Tribunalul din Frankfurt 
pe Main.

Cu această ocazie vor compare 
în fața instanței 23 de foști con
ducători ăi lagărului de concen
trare sus-amintit. Vinovatul prin
cipal este Wilhelm Boger, fost

-----------o

membru al statului major al lagă
rului. Celălalt principal acuzat — 
Richard Baer — comandantul la
gărului de la Auschwitz, a decedat 

■ la 17 iunie 1962, în închisoarea 
din Frankfurt pe Main.

Din cei 23 de acuzați, 11 se gă
sesc actualmente în arest preven
tiv, în timp ce ceilalți 12 sînt a 
restați la domiciliu. In cursul pro
cesului vor depune mărturie 
de persoane.

Conducta de gaze 
Ordjonikidze—Tbilisi

250

TBILISI 15 (Agerpres).
Recent а fost dată în exploa

tare marea conductă de gaze 
Ordjonikidze — Tbilisi. Traseul 
ei brăzdează culmile Caucazului 
la o altitudine de 2 395 m., tre- 
cînd deasupra rîurilor Kura și 
Terek. Prin darea în exploatare 
a noii conducte, gazele din 
Stavropol si Kuban vor putea fi 
folosite în republicile transcau- 
caziene, Gruzia, Armenia și A- 
zerbaidjan.

Don Cook despre noua poziție 
a S.U.A. față de

Zăcămînt de vermiculit

crearea F.N.M
PARIS 15 (Agerpres).

Referindu-se la tratativele N.A.T.O. 
de la Paris cu privire la proiectul 
american de creare a forțelor nu
cleare multilaterale (F.N.M.), Dfen 
Cook, corespondentul ziarului 
„New York Herald Tribune", scrie 
că S.U.A. par a-și fi modificat po
ziția în sensul că înclină spre a-

va

pe 
de

Parlamentul 
lucrările. In 
vor fi exa- 
recentele a- 

guvernul

Indo-

luat 
popu- 
- din

LONDRA. După cum anunță a- 
genția Reuter, primul ministru lao
țian, prințul Suvanna Fumma, a 
sosit la 15 octombrie într-o vizită 
oficială de 4 zile la Londra.

DJAKARTA. După o întrerupere 
de o lună și jumătate, 
indonezian și-a reluat 
cadrul actualei sesiuni 
minate, printre altele,
corduri încheiate între 
indonezian și societățile petroliere 
străine, referitoare la naționaliza
rea proprietății companiilor petror 
liere străine de pe teritoriul 
neziei.

DELHI. Cu toafe că s-au 
măsuri pentru vaccinarea 
lației, în orașul Maderas -
sudul Indiei — 38 de persoane au 
murit de la izbucnirea, la 22 sep
tembrie, a epidemiei de holeră. In 
prezent, se mai semnalează 300 ca
zuri de holeră.

LAGOS. In Nigeria sînt în curs 
lucrările pentru construirea celui 
mai mare pod din Africa. Podul va 
avea o lungime totală de 1 405 m„ 
o greutate totală de 8 500 tone și

Tratativele de ia Londra 
pentru acordarea independentei Kenyei 

—în impas

va fi plasat peste fluviul Niger.
Executarea acestui uriaș pod 

dura aproximativ doi ani.
RABAT. Ln cadrul turneului 

care îl întreprinde într-o serie
țări arabe delegația Omanului con
dusă de imamul Galeb Ben Aii, 
președintele Consiliului revoluției 
din Oman, a sosit la Rabat.

HAGA. Două avioane de vînă- 
toare olandeze cu reacție, de tipul 
„Thuijderstreak", s-au prăbușit la 
14 octombrie în apropierea locali
tății St. Udenrode din provincia 
Brabant după ce s-ац ciocnit în 
aer. Unul din cei doi piloti a reu. 
șit să se salveze sărind cu parașuta.

PARIS. Agenția France Presse 
relatează că președintele Franței, 
generalul de Gaulle, va părăsi 
miercuri dimineața Parisul plecînd 
pe calea aerului la Teheran, unde 
la invitația șahului Iranului, în
treprinde o vizită oficială de cinci 
zile în această țară.

NEW YORK. După cum anunță 
agenția Associated Press, salariații 
de la cele două mari uzine ato
mice din Oak Ridge, statul Ten
nessee, au declarat grevă în spri
jinul revendicărilor pentru mărirea 
salariilor. Această grevă imobili
zează, 4 000 de salariați de la a- 
ceste întreprinderi.

minarea luării unei hotărîri asu
pra creării F.N.M.

„După ce timp de cîteva săptă- 
mîni Statele Unite au presat țările 
membre ale N.A.T.O. să participe 
la convorbirile în vederea trans
punerii în fapt a proiectului — 
scrie corespondentul — ele au co
municat acum, în mod discret, că 
legislația necesară nu va putea fi 
adoptată de Congresul american 
înainte de anul 1965". Ca atare, 
convorbirile de la Paris „pot fi 
comparate cu pedalatul pe o bici
cletă fixată pe podea".

Hotărîrea americană de a nu mai 
insista asupra aplicării proiectului 
său a fost dictată, se subliniază 
în corespondență, de apropierea 
campaniilor electorale din S.U.A. 
și Anglia. „Examinînd perspecti
vele anului 1964, guvernul a ajuns 
la concluzia că nu va putea trece 
prin Congres în prima jumătate a 
anului viitor un proiect menit să 
stîrneaecă controverse, așa cum 
este cazul cu F.N.M...".

©

ALMA-ATA 15 (Agerpres).
In apropierea lacului Balhaș, 

din nordul Kazahstanului, aui 
fost descoperite mari zăcăminte 
de vermiculit. Acest minereu, 
supus la un tratament special, 
constituie un excelent material 
de construcție.

Orașul Voljski
(Agerpres). 
a apărut 
mai puțin 
— o dată

hidrocentralei

pe 
de 
cu

.,Con
de pe 

nu nu- 
dar și

MOSCOVA 15
Orașul Voljski 

harta U.R.S.S. cu 
zece ani în urmă, 
construirea
greșul XXII al P.C.U.S." 
Volga. Aici s-a dezvoltat 
mai industria energetică, 
cea chimică și constructoare de
mașini. Pînă in prezent în oraș 
au fost construite o fabrică de 
rulmenți, una de materiale a- 
brazive. un atelier de reparații 
auto și o mare întreprindere de 
produse lactate. De asemenea, 
în localitate este în curs de con
strucție unul dintre cele mai 
mari combinate chimice din 
Uniunea Sovietică. Noul oraș del 
pe Volga are deja o populație! 
de mai bine de 20 000 de locui
tori.

Acțiuni diplomatice în vederea atenuării 
crizei dintre Filipine, Indonezia și Malaya

BANGKOK 15 (Agerpres).
Agenția Associated Press rela

tează că Bangkokul a devenit cen
trul unor acțiuni diplomatice me
nite să aplaneze criza în relațiile 
dintre Filipine, Indonezia și Ma
laya, provocată prin crearea Fede
rației Malayeziei. In legătură cm 
aceasta, un purtător de cuvînt al 
Ambasadei Filipinelor la Bangkok 
a declarat că ministrul afacerilor 
externe al Filipinelor, Salvadore

Lopez, este așteptat să sosească 
în curînd în capitala Tailandei pen
tru a avea o întrevedere cu Tha- 
nat Khoman, ministrul afacerilor 
externe al Tailandei.

Cei doi miniștri urmează să 
discute posibilitatea aranjării unei 
întruniri la Bangkok a miniștrilor 
de externe ai Filipinelor, Indone
ziei și Malayei, care ar urma să 
pregătească o nouă conferință tri
partită la nivel înalt.

LONDRA 15 (Agerpres).
Tratativele de la Londra cu pri

vire la acordarea independenței 
Kenyei continuă să se afle în im-, 
pas. Delegația guvernului Kenyei a 
dait publicității luni o declarație 
în care își exprimă nemulțumirea 
pentru modul în sare reprezentan
ții guvernului englez abordează 
problema caracterului viitoarei con
stituții a Kenyei independente. In 
declarație 
guvernului 
părăsească 
Declarația 
Kenyei, condus de Kenyatta, îi re
vine sarcina de a conduce țara 
spre independență și nu ministru
lui coloniilor, Duncan Sandys". 
Independența Kenyei, se spune în

------------ Q

se epune că delegația 
Kenyei „este gata să 
fără întîrziere Londra", 
arată că „guvernului

declarație, ya fi proclamată la data 
stabilită „cu sau fără aprobarea 
guvernului britanic".

După cum se știe, conferința de 
la Londra s-a împotmolit ca urma
re a divergențelor care s-au ivit 
între guvernul Kenyei și partidul 
de opoziție „Uniunea democratică 
africană" (Kadu) în legătură cu ca
racterul viitoarei constituții a Ke
nyei independente.

Partidul Kadu dorește 
rea unui regim regionalist 
turi foarte largi pentru 
provinciale și cu atribuții
pentru guvernul central, 
punct de vedere este sprijinit de 
anumite cercuri străine interesate 
în limitarea puterilor guvernului 
central.

institui- 
cu drep- 
organele 
restrînse 

Acest

Sesiunea parlamentului japonez
TOKIO 15 (Agerpres).
La 15 octombrie s-a deschis la 

Tokio cea de-a 44-a sesiune extra
ordinară a parlamentului japonez. 
Sesiunea, ale cărei lucrări vor dura 
30 de zile, va examina peste 
de proiecte de lege. Deputății 
Parlamentul japonez urmează, 
asemenea, să ratifice Tratatul

40 
în 
de 
de

la Mosaova cu privire la interzi
cerea parțială a experiențelor nu
cleare în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă, pe oare Japonia 
l-a semnat la 14 august a. c.

Primul ministru al Japoniei 
Ikeda, și alți membri ai cabinetu
lui japonez vor lua cuvîntul la se
siune.

J Aparat original pentru 
șlefuit lentile de ochelari

« 
«

♦

♦
♦

«
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦

«
r.

♦ 
♦

♦
♦
♦

♦
♦ 
o
♦ 
♦ 
♦
♦
♦

♦
♦
♦

PRAGA 15 (Agerpres).
Un tînăr constructor de la în

treprinderea „Dioptra" a elaborat 
un aparat de șlefuire periferică a 
lentilelor pentru ochelari: „BSD- 
62".

Spre deosebire de mașinile de 
șlefuit de carborund, la care sticla 
trebuia întîi tăiată și despicată, 
noul aparat prevăzut cu un disc 
de diamant înlătură aceste opera
ții. Șlefuirea se 'efectuează direct 
și relativ simplu.

Acest aparat funcționează pe 
baza unei 
tomate.

au fost găsite rămășițele unor 
vase de lut și plăci de piatră, 
împodobite cu desene primitive 
care prezintă o asemănare sur
prinzătoare cu obiectele din lut 
și sculpturile vechi de circa 5 000 
de ani descoperite în Japonia. 
Dat fiind că din măsurătorile 
iăcute cu ajutorul radioactivită
ții carbonului a rezultat aceeași 
vechime și pentru descoperirile 
din Ecuador, există motive de a 
presupune că locuitorii Japoniei 
de pe acele vremuri au ajuns pe 
cale maritimă 
tul american.

Vas destinat transportului 
fructelor și legumelor

VARȘOVIA 15 (Agerpres). 
La Gdansk a’fost 

apă primul 
transportul 
lor. Vasul, 
este de 600
pe șantierele 
ris" din Gdansk.

lansat ra 
vas polonez pentru 

fructelor și legurne- 
a cărui capacitate 
tone, a fost construi- 

„Comuna din Pa

♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦
♦ 
o
♦♦ ♦
o 
♦

♦

instalații electrice au- Un morun

pînă pe cont inen-
Zidurile unei 

și ale unui 
cu 2000

fortărețe 
teatru 

locuri

♦

pentru
Motive 
o presupunere

TOKIO 15 (Agerpres).
Cu prilejul unor cercetări ar

heologice Întreprinse în Ecuador

de 500 kg.
15 (Agerpres).

După cum anunță agenția de 
presă „Novosti", pescari gruzini 
au prins în apele Mării Negre 
în apropierea litoralului Gruziei, 
un morun în greutate de aproape 
500 de kg., lung de peste 4 
metri

MOSCOVA

ANKARA 15 (Agerpres).
In timpul unor i 

tuate în localitatea 
Turcia au 
rile unei 
teatru cu 
aproirimativ din secolul unspre
zece înaintea erei noastre.

săpături elec- 
i Cesme din 

lost descoperite zidii- 
fortărețe și ale unui 
2 000 de locuri datind

♦
♦

♦

. ♦

♦

♦
* ******************************♦♦♦«•♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦<
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