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Din realizările minerilor Văii Jiului
„Secretul" unui succes Cu plănui anual îndeplinit

Planul pe ac-ast an al 
minei Lonea a prevăzut 
un consum de material 
lemnos de 40 m.c. pe 1000 
tone de cărbune. Iată în
să că în cele 10 luni care 
au trecut pînă acum din 
acest an, consumul de 
material lemnos a fost de 
39,6 m3/1000 tone, deci cu 
0,4 щЗ/1000 tone mai mic 
decît cel planificat.

Important este faptul 
că principala contribuție 
la obținerea acestei rea
lizări remarcabile au a- 
dus-o tocmai abatajele 
cameră, unde de obicei se 
consideră că este mai

greu să se reducă consu
mul de lemn. Față de 39 
m3/1000 tone cît a fost 
planificat, consumul reali
zat în aceste abataje este 
de 33,6 m3/lO0O tone. „Se
cretul" acestui succes 
reducerea consumului 
material lemnos este
losirea în abatajele came
ră a 300 
tubulari. 
găzi de 
dovedesc
ocupare în folosirea sus
ținerii mixte în abatajele 
cameră, cale importantă 
de reducere a consumului 
de lemn de mină.

în 
de 
fo-

stîlpi metalici 
Numeroase bri- 
la mina Lonea 
o deosebită pre-

Colectivul de mineri, 
tehnicieni și ingineri al 
sectorului VII investiții 
de la mina Lupeni a ra
portat cu mîndri? în ziua 
de 10 noiembrie îndepli
nirea planului fizic și va
loric anual. Folosind din 
plin tehnica nouă, rezer- 
zele de creștere a pro
ductivității muncii, mine
rii de aici au săpat în 
plus de plan 165 m. de 
galerie și au obținut eco
nomii la prețul de cost 
în valoare de 2 739 000 
lei. Toate lucrările pre
văzute pențru acest an au 
fost terminat? și date în 
funcțiune. Printre cele mai

importante se numără i 
lărgirea și betonarea cir
cuitului de la puțul nr. 
12, orizontul 400 ; lărgi
rea și betonarea galeriei 
principale de transport 
între puțurile Ștefan și 
nr. 10 la orizontul 400 ; 
săparea galeriei de legă
tură într? puțul Ileana 
și puțul 13, orizontul 650 
etc. La obținerea acestor 
succese au contribuit în 
mod deosebit brigăzile de 
mineri conduse de Fe- 
renczi Balazs, Bozgan Ni- 
colae, Mihuț Panel, Apri- 
copoaie loan. Ungureanu 
Nicolae, Kerteș Remus 
și alții.

unulStrungarul Stranski Ghsorghe este din cei mai harnici mun
citori ai atelierului mecanic de la mina Petrila. El execută numai lu
crări de calitate.

IN CLIȘEU : Strungarul Stranski Gheorghe executînd o operație care 
cere nlultă pricepere.

Pregătind condițiile pentru infăptuirea
planului pe amil 1964

Exemplul minerilor comuniști
Numele minerului Nis- 

toreanu Gheorghe a apă
rut cu mulți ani în urmă 
pe panoul de onoare al 
minei Petrila. Lucrînd îm 
preună cu ortacii săi, el 
se situează în primeb 
rînduri ale întrecerii.

Acum eîteva luni, mi

nerufr comunist Nistorea

nu Gheorghe, și-a pără

sit ortacii săi și a pre

luat conducerea unei

Acum, împreună cu 
noii săi ortaci, brigadie
rul Nistoreanu. Gheorghe 
se avîntă din nou în în
trecere pentru sporirea 
producției de cărbune. 
Obține, de asemenea 
succese și brigada condu
să de candidatul de partid 
Lepădata Nicola a, care și 
el a preluat, nu de 
timp, 
brigăzi 
spre a
la nivelul celor eviden
țiate în întrecere.

conducerea 
rămase în 

o ajuta să se

mult 
unei 

urmă 
ridic i

brigăzi de mineri ră-

masă în urmă.

Conferința de partid de la mina 
Petrila, care a avut . loc recent, 
a constituit un important prilej de 
analiză a întregii munci de partid 
desfășurate în ultimul an la aceas
tă mare exploatare minieră. Co
muniștii minei Petrila, și în frunte 
cu ei întregul colectiv de mineri, 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
au intîmpinat conferința de partid 
Cu succese de 
seamă în îndepli
nirea sarcinilor 
economice. In 
mele 10 luni 
acestui an, 
nerii Petrilei

sului de producție în sectorul II, 
în sectorul de rambleu, precum și 
la depozitul de lemn. Preocuparea 
comitetului pentru realizarea la 
timp a planului lucrărilor de pre
gătiri, a creat condiții atît pentru 
îndeplinirea înainte de vreme a an
gajamentelor de întrecere pe a- 
cest an, cît și pentru asigurarea 
îndeplinirii prevederilor 

pe anul 
muniștii 
găzile 
de tov.
loan, 
fan,

au muncit cu

Conferința de partid | 
a minei

dat peste plan

Petrila i

planului 
viitor. Co- 
din bri- 

conduse 
Hornung

Mihai Ște- 
Kiss Moise, 

răs- 
noi 
de 

fost

Echipe evidențiate

la 
nd 
că.

Mecanic la una din mașinile de extracție de 
mina
caliiicare

Lonea, Szilaghi Ludovic, dovedește o bu- 
proiesională și conștiinciozitate în тип-

al
Iată-1 la

funcțiunii.
locul de muncă în plin exercițiu

pri- 
ale 
mi
au

' 21 000 tone de cărbune, depășin- 
du-și astfel angajamentul de a da 
în anul 1963 20 000 tone de căr
bune peste plan. încadrarea în fie
care lună în indicele de calitate 
creștSiW 'productivității' ffiBrfCtl- ia 
nivelul prevederilor planului, ob
ținerea unei economii la prețul de 
cost în valoare de 950 000 lei pe 
primele 3 trimestre din acest an, sînt 
succese cu care colectivul acestei 
exploatări se poate mîndri.

Analiza făcută în cadrul confe
rinței asupra modului în care co
mitetul de 
ganizațiilor 
rat munca 
în vederea
lizării a fost străbătută de o înal
tă grijă pentru asigurarea tuturor 
condițiilor necesare realizării rit
mice, începînd din primele zile ale 
noului an, a sarcinilor sporite de 
plan pe anul 1964. 
tizați comuniști . la 
de muncă din mină, 
competență dreptul 
supra conducerii
trative. intervenind cu operativi
tate pentru înlăturarea deficiente
lor în procesul de producție, co
mitetul de partid și organizațiile 
de bază și-au dovedit din plin ca

pacitatea de a mo- 
colectivul

partid și birourile ar
de bază au desfășu- 
politico-organizatorică 
obținerii acestor rea-

Echipele de muncitori care lucrează la depozi
tul de lemne al minei Petrila obțin în activitatea pe 
care o desfășoară succese însemnate. In perioada 1 
octombrie 10 noiembrie, ele au descărcat la timp și 
în bune conditiuni peste 1500 tone de materiale, au 
efectuat amenajări pentru iarnă, și-au îmbunătățit 
munca iu vederea valorificării 
și scîndură.

Zilele trecute, cu prilejul 
producție, comitetul sindicatului
de evidențiate în producție echipelor de încărcători 
— descărcători conduse de Sprîncenatu Gheorghe și 
Topîrlan loan. Aceste echipe de
pășesc lunar cu 35 la sută planul | 
la încărcări și descărcări de ma
teriale. .

capetelor din lemn

unei consfătuiri de 
a decernat drapele

lg preajma conferinței
In aceste zile din preaj

ma deschiderii Conferin
ței naționale de farmacie 
în Capitală a . fost dat în 
folosință noul local al 
Institutului pentru contro 
Iul de stat al 
mentului și de 
farmaceutice.

Imobilul avînd

4 000 m.p., 
cu patru 

120 de în-

naționale le 
față totală de 
este construit 
nivele avînd
căperi, din car? 100 sînt 
destinate 
înzestrate cu 
derne.

Noul local 
lizat cu două
de termenul fixat'.

1 laboratoarelor, 
utilaje mo-

a fost rea- 
luni înainte

o supra-

CIUR IOAN
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In Uniunea Sovietică a fost 
lansat cu succes „Cosmos- 
21"

In sprijinul revendicărilor 
minerilor japonezi

Lucrările Adunării Gene
rale a O.N.U.

Măsuri care ușurează comer
țul Guyanei Britanice cu 
țările socialiste

Guvernul Adenului cere 
din partea Angliei drepturi 
mai largi de autoadministra- 
re internă

• întrevederile secretarului 
de stat adjunct al S.U.A. la 

Bonn

Avînd repar- 
toate locurile 
executînd cu 

de control a-
tehnico-adminis-

Brigada condusă d? minerul Compodi Ioan de la mina Lonea este deținătoare 
a fanionului de brigadă evidențiată în. întrecerea. socialistă. In luna octombrie bri
gada a extras 339 tone de cărbune peste sarcinile de plan. Fotografia reprezintă рэ 
maistrul miner Popescu Ghită citind unor ortaci din brigada lui Compodi ultimele noutăți 

din ziar, înainte de a >ntra în șut.

infăptuirea

biliza
acestei exploatări 
la

sarcinilor economi
ce elaborate de 
partid. Comitetul 
de partid are me
ritul că 
la timp 
ficiențe 
sul de 
El a
lective 1 
din tovarăși din 
activul 1 de partid

i a sesizat 
unele de- 
în proce- 
producție. 

trimis co- 
formate 

tovarăși

și din membri
ai comitetului să
analizeze cauzele
acestor deficien-
te și să vină cu
propuneri de re-
mediere. 4șa, de
exemplu, comite-
tul de partid â
intervenit pen-
tru înlăturarea de-
ficiențelor care
au existat în des-
fășurarea proce-

din nou că lucrările de pre- 
trebuie să aibă în perma- 
un avans, deoarece numai 
pot fi îndeplinite sarcinile

cadrul conferinței s-a subli- 
eă încă din luna august, de 
sînt cunoscute sarcinile de 

pe anul viitor, s-au luat mă- 
importante pentru asigurarea 

necesare realizării in-

Bițoc Ștefan, 
pundete pentru pregătirea de 
rezerve. pentru asigurarea 
fronturi de lucru. Totodată a
combătută atitudinea unor cadre 
tehnice care, preocupate exclusiv 
d-e realizarea- planului de produc
ție, au manifestat neglijență fată 
de realizarea lucrărilor de pregă
tire. Maiștrii mineri Buliga loan, 
Haidu Iosif, Bereș Ștefan, Iacob 
Ștefan. Pop Zoltan ș.a. , au fost 
trași la răspundere pdntru că în 
anumite perioade n-au acordat nici 
un sprijin brigăzilor de la pregă
tiri. In cadrul conferinței s-a sub
liniat 
gătiri 
nență 
astfel
sporite de viitor.

In 
niat 
cînd 
pian 
suri
condițiilor 
dicilor de plan pe 1964. Planul de 
măsuri tehnico-organizatorice în
tocmit în acest scop, preocuparea 
comitetului de partid, a conduce
rii exploatării și sindicatului pen
tru ca nici un sector să nu rămînă 
sub plan, realizarea înainte de 
termen a lucrărilor de investiții 
— fapt oglindit de depășirea pla
nului acestor lucrări cu 37,5 la 
sută — măsurile ' luate pentru 
creșterea productivității muncii în 
abataje, repartizarea unor mineri 
comuniști, bine pregătiți, la condu
cerea locurilor de muncă rămase 
în urmă etc, fac parte din șirul 
de pregătiri menite să creezi toa
te condițiile pentru realizarea cu 
succes -a sarcinilor pe anul viitor.

Darea de seamă prezentată în 
fața conferinței a pus în discuția 
comuniștilor prezenți posibilitățile 
de îndeplinire și depășire a plann- 
lui pe anul viitor, în vederea sta
bilirii unor angajamente mobili
zatoare de întrecere pe noul an. 
Astfel s-a arătat că la mina Petri
la există condiții pentru ca sarci
nile sporite de plan pe anul vii
tor să fie îndeplinite și depășite 
cu cel puțin 15 000 tone de căr
bune. Extragerea acestei cantități 
de cărbune peste prevederile pia
nului. poate fi realizată pe baza 
sporirii productivității muncii ,a 

'1.310 tone pe post, față de i,3U5 
tone pe post cît este planificat 
Continuînd preocupările m vede
rea folosirii mai din plin a rezer-

(Continuare în pag. 3-a)
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TEHNICII
O necesitate imperioasă
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PE TEME ACTUALE

Creșterea continuă a producției 
de cărbune impune și la mina Pe- 
trila obligația firească de a efec
tua un volum mare de lucrări de 
deschidere și pregătire, creîndu-s« 
astfel rezerve de cărbune p intru 
zeci de ani înainte. Este necesar 
să 'se execute un volum mare de 
lucrări miniere de înaintare. In 
fiecare sector, și mai alss în sec
torul de investiții sint prevăzut? 
lucrări de înaintare de ordinul mii
lor de metri (pentru deschiderea 
și pregătirea zăcă- 
mîntului din blocul 
zero s-au execu
tat deja peste 2 
km. di galerie).
Volumul lucrărilor 
de deschidere și pregătire este ma
re, lucrările sînt urgente și de 
aceea se impune creșteria vitezei 
de execuție a acestora. Ce trebuie 
făcut ?

Experisnța obținută în ultimii 
ani, dotarea minelor cu mașini de 
încărcat, și sporirea numărului lor 
în viitor, generalizarea perforatu
lui umed și a sfredelelor armate 
Га majoritatea înaintărilor în roci 
dure, constituie o bază temeinică 
de creștere a vitezelor da înainta
re. Rezultatele obținute de o serie 
de brigăzi ca cele condusa de mi
nerii Dinescu Nicolae, Dumbrăvea- 
nu Mihai, Dogaru Sebastian și Tă
tarii Petru, dovedesc că organizind 
bine munca în cele trei schimburi, 
chiar fără a avea în dotare ma
șină de încărcat, se pot obține 
viteze de 70—140 m.l. pe lună. C>- 
teva exemple: Brigada complexă 
condusă de minerul Dinescu Nico
lae lucrînd consecutiv ia două fron
turi a realizat în luna octombrie 
în total 137,8 m.l. Brigada condusă 
de Tătaru Petru, lucrînd în . circui
tul puțului orb nr. 11, orizontul 14, 
a realizat în luna octombrie 71,5 
m.l. O avansare de 63 m.l. a reali
zat în luna septembrie în transver
sala vest, orizontul 14 din secto
rul H și brigada condusă de Do 
garu Sebastian.

Aceste succese în creșterea vite
zei de avansare sînt izolate. Lu
crările de mare amploare pe care 
le avem în față impun obținerea 
unor viteze cu mult mai mari și 
de aceea se cere să sa îmbunătă
țească munca la lucrările de des
chidere și pregătiri.

In primul rînd se pune proble
ma evacuării rapide a materialului 
din fronturile de lucru. In acest 
scop trebuie introduse mașini de 
încărcat E.P.M.-l, astfel dînd po

sibilitate minerilor să perforeze 
imediat la încăput de schimb.

O problemă care necesită în pre
zent o rezolvare este aceea a per- 
forajului. Se știe că înaintarea ra
pidă nu poate fi concepută, fără 
executarea la timp cît mai scurt 
a găurilor de mină. Aceasta se re
zolvă introducînd în front mai 
multe perforatoare (de preferință 
tip G.P.-23 de înaltă productivita
te), adică să se mărească viteza de 
perforare și șă se scurteze durata 

acestei operații, 
astfel incit să se 
poată realiza două 
pușcături și o a- 
vansare de cel 
puțin _ m. 1. de 

galerie pe schimb. Introducerea 
perforajului umed a rezolvat oare
cum problema. Dar va tr ebui ca 
perforajul cu mai multe perforatoa
re să se execut» cu efort fizic mai 
scăzut din partea minerilor, utili- 
zîndu-se susținători telescopici.

Mai există încă un ale deficiențe 
și în ce»a ce privește înzestrarea 
sectorului de investiții cu mașini 
de încărcat, deși acestea sint pre
văzute în plan, lucru ce a făcut 
ca la multe brigăzi viteza de îna
intare să nu depășească lunar 30— 
40 m. Incărcînd sterilul manual, or- 
ganizîndu-și slab munca, nefiind co
respunzător aprovizionați și îndru
mate de cadrele tehnice, unele bri
găzi realizează viteze de avansare 
reduse. Bunăoară, la lucrările de 
înaintare rn galerii direcționale se 
pierd э mult timp cu transportul 
materialelor. Sînt numeroase cazu
rile cînd minerii din brigăzi tre
buie să se aprovizioneze singuri, 
de la distanțe mari. Cîteva exem
ple : brigada condusă de minerul 
Ropotă Mihai lucrînd la suitorul 
de atacare în stratul 4 panoul G 
între orizonturile 13 și 12 a reali
zat în luna octombrie abia 19 m.l. 
de avansare. Brigada condusă de 
Bartha Ștefan a realizat o avansa
re de 19 m.l. în luna septembrie 
și 23 m.l. în luna octombrie la 
galeria de bază stratul 14 panoul 
В orizontul 14. Creșterea vi
tezelor de avansare la lu
crările de deschidere și pregătire 
va constitui pentru perioada urmă* 
toare un obiectiv important la 
mina Petrila deoarece de aceasta 
depinde în cea mai mare măsură 
asigurarea liniei de front pe anul 
1964 și în anii viitori.

SIMOTA DUMITRU 
inginer șef adjunct E.M. Petrila

Cifre și fapte 
despre realizarea 
pianului tehnic

• După zece luni de activi- 
} tate stăruitoare desfășurată, în 
s direcția promovării progresului 
1 tehnic în procesul de extragere 

a cărbunelui, minerii, tehnicie
nii și inginerii minelor din Va- 

,, lea Jiului raportează succese la 
ț majoritatea indicatorilor planu- 

nului tehnic. Cîteva exemple:

• Din abatajele susținute cil 
> armături metalice s-au extras în 
j! total pe C.C.V.J., In perioada 
j ianuarie — octombrie a.c., 
? 1 141 433 tone de cărbune coc- 
i sfticabll și energetic, economi- 
, sindu-se mari cantități de lemn
» de mină.

I
s O mare extindere a luat și 

susțtnerea metalică în galerii. 
In cele zece luni trecute s-au 
executat cu susținere metalică 
peste 42 km de galerii.

• Rezultate bune au fost ob- 
> ținute și în domeniul mecaniză- 
> rii lucrărilor grele și cu volum 
{ mare de muncă. Indicele privind 
І încărcarea mecanizată a cărbu

nelui și sterilului la înaintări în 
galerii a fost cu mult depășit 
încărcîndu-se mecanic aproape 
118 000 m.c.

■t.............- ■

Pentru a asigura necesarul de rambleu în abataje, la mina Petrila 
a fost mărită simțitor capacitatea instalațiilor de rambleiere. Fotogra
fia înfățișează culbutorul și o parte din noua pîlnie de rambleu oons- i 
truite anul acesta la puțul est nr. 1.

Dewe dirijarea wiiioliii la siratele sobliil 
dig Valea Jioloi

Ansamblul de măsuri care se 
iau pentru înlăturarea influ antei 
dăunătoare a presiunii rocilor și 
pentru folosirea scesteia în sco
pul ușurării extragerii cărbunelui 
se numește în practica minieră 
dirijarea presiunii coperișului. Sco
pul principal al dirijării presiunii 
coperișului este reglarea mișcări
lor copsrișului în limitele abata
jului, în așa fel îneît să se asigure 
un spațiu oarecare lingă frontul de 
abataj.

Ușurința cu care se prăbușesc 
rocile depinde de o serie de fac
tori ca : stratificația clivajului, re
zistența și umiditatea rocilor, pre
cum și viteza de avansare a fron
tului de abataj.

In literatura de specialitate cil 
și în practică se întîlnesc mai mul
te metode de dirijare a presiunii 
coperișului.

Stratele subțiri din Valea Jiu
lui (în special cele din pertea es
tică a bazinului) intră în catego
ria metodelor de dirijare a presiu- 
nii în stratele cu înclinare mare 
de grosimi mici și medii. La în
clinări de pește 50—600 pOate exis
ta pericolul alunecării culcușului, 
astfel că pe lîngă coperiș, trebuie 
dirijat și culcușul.

La stratul IV. blocul Priboi, de. 

la Aninoasa exploatat în trepte răs
turnate, dirijarea presiunii cope
rișului se pretează' la două meto
de; lăsar.a lină și prăbușirea for
țată prin perforarea și pușcarea 
unor găuri în tavan. In cadrul 
acestui sector stratul are o încli
nare ce variază între 45—60й' Dl 
rezultate bune lăsar ?a lină a co
perișului, acolo unde acesta este 
regulat și format din marnă argi- 
loasă; pasul de prăbușire fiind de 
4-—5 m. dirijarea se face cu un 
singur rînd de stive dispuse pa
ralel cu frontul la 4—6 m. distan
tă (pe înclinare), iar pe direcție 
la o distantă echivalentă cu pasul 
de prăbușir».

Există porțiuni de strat unde co- 
perișul permite descoperirea lui pe 
suprafețe mari, datorită consisten
tei rocei ce 1 formează și care nu 
exercită presiuni asupra susținerii. 
In acest caz lăsarea lină a coperi
șului nu a dat rezultate. Aici s-a 
recurs la prăbușirea forțată a co
perișului prin forma de pușcare în 
coperișul direct al stratului a unor 
găuri de 2—2,5 m. Crearea liniei 
de ruptură a fost realizată' prin 
dispunerea unor stive la distanta 
de 5 m. pe înclinare, completate 
fiind de un rînd de armături în or
gă cu înclinarea stîlpilor spre spa-
țiul surpat (cca. 5°). La o viteză 
de avansare de 52—60 m/lună și 
grosimea stratului de 1,2—2 m. »i 
un pas de prăbușire de 5—6 ru„ 
această metodă de dirijare a pre
siunii coperișului s-a dovedit a ti 
cea mai potrivită.

La restul straielor subțiri exploa
tabile la Aninoasa ca 7-8-9-15-18, 
unde extragerea cărbunelui -sfe face 
cu abataje în trepte răsturnate, 
pentru dirijarea presiunii se apli
că metoda de lăsare lină a coperi
șului, aceasta preiindu-se cu re
zultatele cele mai bune.

Experiența practică dovedește că 
la nici unul din stratele subțiri 
(în afară de stratul 4) exploatabile 
la mina Aninoasa, culcușul nu pu
ne problema dirijării presiunii ro
cilor. In privința coperișului însă 
lucrurile sa schimbă. Nu se poate 
da c rețetă asupra dirijării presiu
nii, ea aplicîndu-se de la caz la 
caz, în funcție de caracteristicile 
rocilor din coperiș, înclinarea stra
tului, grosimea lui — factori ce 
variază chiar de la un panou la 
altul.

V. DRĂGAN 
student I.M.P.

Pentru a putea preveni și înlă
tura acumulările de metan le tava
nul lucrărilor miniere sub formă 
de pînze sau cuiburi este nece
sară găsirea și aplicarea celor mai 
adecvate măsuri. Reducerea acu
mulărilor de metan se poate face 
prin controlul periodic al aeraju- 
lui, dirijarea degajărilor de me
tan, utilizarea unor dispozitive de 
dispersare etc. In ce privește con
trolul aerajului, condiția generală 
care se impune este ca debitul de 
aer să fie suficient pentru a putea 
dilua metanul la concentrații ne- 
periculoase. Dar nu debitul de aer 
este factorul principal pentru în
depărtarea acumulării ci viteza ae
rului, care favorizează amesteca
rea rapidă a metanului cu aerul. 
Viteza aerului nu este însă satis
făcătoare în toate cazurile pentru 
dispersarea acumulării. La locul 
de degajare, chiar dacă am mări 
viteza aerului va exista totuși în 
permanență o stratificare a meta
nului, afară de cazul cînd viteza 
ar avea valori extrem de mari, 
ceea ce practic nu-i posibil. Creș
terea vitezei aerului pune proble
me deosebite în cazul aerajului 
orizontal și ascendent, unde ten
dința de stratificare a metanului 
este mai pronunțată decît la ae- 
rajul descendent. La aerajul des
cendent amestecul aer + metan

Măsuri pentru prevenirea acumulării gazului 
la tavanul lucrărilor miniere

este turbulent și acest amestec 
este cu atît mai omogen eu dt este 
mai mare panta și rugozitatea ta
vanului lucrării miniere. Tendința 
de întoarcere a metanului, datorită 
capacității de plutire, este înfrîntă 
de viteza curentului de aer, pro- 
dueîndu-se astfel amestecarea ga
zului în masa de aer.

Dirijarea degajărilor de metan 
se poate realiza prin majorarea vi
tezei aerului, reducerea debitului 
degajărilor și prin combinarea aces
tora. Se constată că o viteză sufi
cient de mare are avantajul că a- 
sigură dispersarea stratificațiilor de 
la tavan imediat ce el» încep 
să se transforme și că nu este ne
cesar să se cunoască locul exact 
al sursei de metan. Reducerea de
bitului degajărilor de metan, prin 
aplicarea degajării, ar fî unul din
tre cele mai indicate proeedee, 
deoarece ar ușura și problema ae
rajului minelor, care șl așa intîm- 
pină greutăți importante de ordin 
tehnic șî economic. Aplicarea dre- 
nării apare ca un mijloc potrivit 
pentru reducerea pericolului stra
tificării metanului. Combinarea ae- 
lor două procedee — vrteza aeru

lui șl drenarea gazelor-reprezintă 
a treia soluție pentru înlăturarea 
pfnzelor de metan.

In cele mai multe cazuri inter
vin dificultăți la aplicarea proce
deelor enunțate și de aceea este 
necesar să se apeleze la folosirea 
unor dispozitive de dispersare a 
acumulărilor de metan și anume: 
șicane pentru amestec, eject oare 
de evacuare, șicane mici pentru 
creșterea rugozității tavanului etc. 
Șicanele de amestec sînt niște pa 
ravane așezate în galerie, care blo
chează cca. 80 la sută din secțiu
nea acesteia. Această strangulare 
provoacă in partea superioară a 
galeriei o creștere a vitezei ae

rului, iar în spatele paravanului 
un sistem de eurenți turbionari 
capabili să producă un amestec 
rapid de aer — metan. Aceste d’s • 
pozitive se montează și demon 
tează ușor în mină. Ejectoarelo 
prin depresiunea creată de aerul 
aemprimat. antrenează metanul de 
la tavan spre vatra luerării minie 
re Dacă amestecul aer —- metan 
este descărcat la vatră cu o viteză 
destul de mare, atunci jetul se 

va omogeniza cu aerul înconjura

tor. Creștera rugozității tavanului 
se poate realiza prin suspendarea 
la tavan a unui mare număr de 
șicane mici sub formă de plăci, 
care provoacă dispersarea stratîfl- 
cațiilor de metan.

Pentru a depista care sînt zonele 
eu acumulări de metan din mină 
este necesar să se efectueze un 
control permanent folosind pentru 
aceasta aparate portabile — inter 
ferometre despre calitățile cărora 
s-a amintit anterior. Măsurătorile 
trebuie făcute după un program 
stabilit la fiecare mină în parte, 
în eare să se prevadă: locurile în 
care se face controlul acumulări
lor, frecvența analizelor pentru 
fiecare zonă sau loc de muncă în 
parte, măsurile imediate ce trebuie 
luate, măsurători de control pentru 
depistarea de noi zone cu acumu
lări de metan încă nedescoperite etc.

b-a aratei că lampa de benzină 
nu prezintă sensibilitate uneori 
chiar pînă la 1,5 la sută CH«. La 
a seas ta se adaugă și faptul că. din 
cauza construcției lămpii (partea 
cu sitele), prezența stratificatiilor 
subțiri de metan la tavan nu poa
te fi indicată și în cele mai mul

te cazuri se rămîne cu falsa im
presie a lipsei metanului în acel 
loc de muncă. De aici este justi
ficată necesitatea dotării minelor 
eu interferometre și Înlocuirea 
treptată a lămpii de siguranță ca 
detector de metan. Noile aparate, 
cu o precizie și stabilitate în mă
surători verificate, pot permite 
stabilirea unor limite a concentra
țiilor de metan în atmosfera minei 
peste care să fie interzise lucră
rile de pușcare, funcționarea ins. 
talatiilor eleetrice, utilizarea ex
plozivilor ordinari în anumite con
diții etc. „ j

☆
Dezvoltarea în adîncime a mi

nelor de cărbuni din țara noastră 
în special cele din Valea Jiului, 
duce treptat la creșterea degajă
rilor de gaz metan în mină. Aceas
tă situație impune luarea măsuri
lor tehnice adecvate pentru a mic
șora, eventual elimina, pericolul 
pe care îl prezintă metanul. Se 
cere aplicarea pe scară industrială 
a degazării ca o măsură princi
pală, cît și luarea altor măsuri ț— 

cum ar fi creșterea vitezei aeru
lui etc. — în funcție de particu
laritățile stratificațiilor de metan 
de la tavanul lucrărilor miniere.

Ing. IONESCU DUMITRU 
cercetător științific principal 

I.G.E.M.I.N.
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CLIȘEU :

SPORT
întrecerea micilor handbaliști

. Brigada 
dusă de 
nistul 
Vespasian 
sectorul I

Tov. Bîrdea 
tru unul din 
de schimb 
brigada lui 
tană. împreună 
cu cîțiva ortaci 
înainte de a in
tra în șut.

Recent, la Școala ds 8 ani din 
orașul Vulcan, purtătorii cravatelor 
roșii imbrăcați în costume de săr
bătoare, : 
în curtea 
cu scopul 
bun dintre 
care să-i 
pionierești

După formarea careului și darea 
raportului, în sunetul trompetei 
au fost aduse în fața pionierilor 
drapelul de undate și cele de de
tașamente. S-a dat tonul unui cîn- 
tec pionieresc, după care frumos 

/încolonați, pionierii, sub îndruma
rea profesorilor, învățătorilor și 
instructorilor de pionieri, au intrat 
in sala în care 
fășoare alegerile pe unitate.

La prunul punct de pe ordinea 
de zi, s-a dat citire 
activități din anul 
1963.

Din cele citite, a 
tatea bogată pe care a desfășurat-o 
unitatea de pionieri în 
lai trecut.

După redarea în mod 
a, acțiunilor la care au 

- рйЭТііегн, s-a trecut la 
punct din ordinea de zi 
alegerea conducerii unității. S-au fă
cut propuneri și s-au purtat discuții 
aprinse pe 
mitate de 
președintă 
za Aurica

. trecut, a condus cu multă 
pere munca pionierilor din 
tă școală.

Dornici să cunoască și să 
re frumusețile patriei, pionierii au 
hotărît să facă excursii la cabanele 
din împrejurimi.

Paralel cu aceasta. Si» planul de 
fost prevăzute 
cîteva concur-

s-au strîns de dimineață 
i școlii. Ei au venit aci 

de a alege pe cel mai 
cei mai buni pionieri, 

conducă în activitățile 
din acest an școlar.

urma să se des-

jurnalului de
școlar 1962—

reie.șit activi-

anul șco-

amănunțit 
participat 
al doilea 

și anume:

marginea lor. In unani- 
voturi a fost aleasă ca 
de unitate pioniera Bor- 
care și-n anul școlar 

prics- 
aceas-

admi-

activitate au mai 
adunări cu teme și 
suri.

Alegerile au fost urmate de un 
program artistic prezentat 
tre pionieri. Programul a 
cîntece, dansuri și poezii 
bile romînă și maghiară.

După program tov. Haber Maria, 
secretara organizației U.T.M. din 
școală, a urat pionierilor mult suc
ces în activitatea lor. .

de că- 
cuprins 
in lim-

DRĂGAN HERMINA 
mslructoarea detașamentului 

de pionieri nr. .2 Școala de 8 ani 
I Vulcan

Un magazin
I Magazinul alimentar nr. 24 (ges

tionar Dumitieanu Constantin) este 
mult apreciat de către cumpărători. 
Bine aprovizionat cu mărfuri, cu
rat, cil personal care zi de zi se 
străduiește să deservească clienții 
cit mai civilizat, acest magazin a- 
trage cumpărătorii. La raioanele

SiI
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(Urmare din pag. l-a)

cife

valoare

ce и t ce în 
rămas pînă 
noul comitet 
îndrumarea sa,

perioa- 
la sfîr- 

de.
or-

velor de reducere a consumului 
material lemnos, energie electrică 
și pneumatică, exploziv etc., în c.- 
nul care vine pot' fi realizate eco
nomii la prețul de c>.< jn 
de cel puțin 430 000 lei.

Conferința a 
da care a mai 
șitul anului, 
partid și, sub
ganizațiile de bază, precum și con
ducerea tehnico-ad'ministrativă, 
sindicatul, organizația de tineret să 
lupte pentru a mobiliza întregul 
colectiv pentru a munci la nive
lul indicilor prevăzuți pentru apul 
viitor.

— Sarcinile de plan pe anul vii
tor sînt realizabile și colectivul 
sectorului nostru s-a pregătit să 
le îndeplinească cu succes, spunea 
tov. Laszlo Ștelan, secretarul or
ganizației de bază din sectorul III, 
sector evidențiat, al acestei exploa
tări.

Tovarășii Mihai Ștefan din sec
torul I, Cenaru Gheorghe de la 
sectorul de investiții, Dima Mișu 
din sfectori.il IV, ing. Feieș Ludo- 

dih sectorul II, Tenczler Ște-

Timp de două zile, pe terenul 
din centrul orașului Lupeni s-a 
desfășurat întrecerea celor mici 
la handbal în 7. Au participat e- 
chipele școlilor de 8 ahi nr. I, 2, 
3 din loclaitate și aceea din Pa
roșeni. Competiția a fost organi
zată de Casa pionierului în cola
borare

U.T.M. I 
a avut 
re cu I 
o cupă.

Iată rezultatele obținute:
Băieți : școala
. 3 

școa la 
nr. 3 
școala 
8—2 ; 
roșeni 
școala

Fete
nr. 3 
școala Paroșeni — 
nr. 3 — școala nr. 2 - 
la nr. 1 —

2—1 ; școala

1

vic

liste imirgl Ішиііііи 
i№te Io рнікіів

producție la preparaiia 
crescut față de aceeași 

a anului trecut cu 8 la

pre
față 

înre- 
și ajutorul pe care or-
conducere și cadrele 

acordă celor pasionați 
Printre inovațiile mai

De la începutul acestui an și 
pînă la data de 1 noiembrie, nu
mărul inovațiilor aplicate în pro
cesul de 
Petrila a 
perioadă 
sută.

Acest succes dovedește atît 
ocuparea cabinetului tehnic 
de rezolvarea propunerilor 
gistrate cit 
ganele de 
tehnice îl 
după nou.
valoroase aplicate la preparație se 
numără : „îmbunătățirea condiții
lor de muncă la pompele de smoa
lă", cancepută de 
prim-brichetator și 
optică centralizată 
de bruți și spălați
rea nivelului cărbunelui în 
zuri", realizată de inginerul Flo- 
rea Sabin. Pe 10 luni economiile 
realizate prin inovații la preparația 
Petrila se cifrează la 134 000 lei.

Comșa Vasile, 
„Semnalizarea 

la silozurile 
pentru indica- 

silo-

atrăgător.
coloniale, mezeluri sau băuturi, 
vînzătoarele Lăzărescu Elvira, Pas- 
canu Aurelia și Bolteanu Rodica, 
aranjează 
deservesc 
exemplar.

Intr-un 
mai mare
cumpărături.

mărfurile cu mult gust, 
cumpărătorii în mod

asemenea magazin 
dragul să intri să

altul...
I Aspectul magazinului O.L.F. nr.
I 5 din Petrila lașă mult' de dorit.

In primul rind curățenia nu se 
bucură de ătenție, iar mărfurile 
șînt 
turi 
poți

La

împrăștiate prin diferite col- 
și peste tot numai lăzi, abia 
intra în magazin.
aceste aspecte negative se

ți-e 
faci

mai adaugă și o slabă deservire. 
Se iscă întrebarea: oare vînzătorii 
din unitatea O.L.F. condusă de ges
tionara Berindea n-ar putea să ur
meze exemplul tovarășilor din ma
gazinul nr. 24 ? Sîntem siguri că 
da.

GAVREA EUSABETA 
gospodină din Petrila

comitetul 
Încheierea 
festivitatea

a uti- 
a aba- 
tuturor 
întări-

calității,

fan din sectorul III, Muru Emil, 
șeful exploatării și alți membri de 
partid care au luat cuvlntul, au 
subliniat măsurile asupra cărora 
trebuie îndreptată toată atenția in 
vederea pregătirii condițiilor de 
realizare a sarcinilor sporite de 
viitor. îndeosebi s-a subliniat ne
cesitatea folosirii din plin 
lajelor, dirijării raționale 

ta j.“lor, ridicării la plan a 
brigăzilor rămase în urmă, 
rii controlului asupra
extinderii metodelor avansate etc.

Bineînțeles, conferința de partid 
a minei Petrila a analizat multi
plele aspecte ale muncii de partid 
și economice, a trasat sarcini de 
mare însemnătate pentru îmbună
tățirea întregii activități în ca
drul acestei exploatări.

La conferință a participat tov. 
Mîrza loan, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Petroșani, 
Szuder Wiljam, membru al Birou
lui Comitetului orășanesc de 
partid, director general al Com
binatului Carbonifer, Dobrican 
Traian, secretar al comitetului oră
șenesc de partid Petrila. Luînd cu- 
vîntul în cadrul conferinței, ei au 
dat indicații prețioase privind ri
dicară continuă a nivelului' muncii 
de partid, subliniind totodată că 
pe baza experienței și a rezulta
telor obținute pînă acum, pe baza 
măsurilor luate pentru îmbunătă
țirea organizării procesului de pro
ducție, precum și prin 
în viață a hotărîrii 
conferință, 
Petrila, în 
de partid, 
realizările
în lupta pentru sporirea producției 
de cărbune, să mobilizeze întregul 
colectiv la îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor de plan pe anul vii-

comuniștii 
frunte cu 
vor reuși 
obținute

aplicarea 
adoptate de 
de la mina 

noul comitet 
să dezvolte 

în acest an

I

I

I

i

cu
La
loc
diplome, cărți,

orășenesc 
întrecerilor, 
de premie- 
fanioane și

nr. 1 — școala 
școala nr. 2 —— 5—11 ;

Paroșeni — 4—4; școala
— școala nr. 2 -— 4—-11 ; 
nr. 1 — școala Paroșeni — 
școala nr. 3 — școala Pa-
— 10—2; școala nr 1 — 
nr. 2 —
: școala
— 3—7;

0—8.
nr. 1 — școala
școala nr. 2 — 

1—3 ; .școala 
— 4—3 ; școa- 

șeoala Paroșeni — 
nr. 3 — școala Pa-

rt a

la 
la 
3;
2 ;

școa- 
școa-

roșeni — 5—2; școala nr. 
școala nr. 2 — 5—2.

Clasamentul pe echipe:
Băieți: 1) școala nr. 2; 2)
nr. 3; 3) școala nr. 1 ; 4)
Paroșeni; Fete: 1) școala nr. 
2) școala nr. 1 ; 3) școala nr. 
4) școala Paroșeni.

Clasamentul general:
1) școala nr. 3 (cîștigătoarea 

Cupei) 2) școala nr. 2 ; 3) școala 
nr. 1 ; 4) școala Paroșeni.

Cu acest prilej au ieșit în evi
dență o serie de elemente 
tate ca : Voin P., Ceapă E., 
Paroșeni; Zborovski, Barbu 
nelia și Botici Viorica de la 
la 
na 
nr.
Doina, 
lai S.

Cei
Uilecan Constantin de la școala
nr. 2 și Viad Doina de la școala 
nr. 3.

nr. 
si
1,

talen- 
de la 

Cor- 
școa-

2 ,• Deac Otîlia, Marton Iri- 
Dorvos Estera de la școala 
și Horvath Elemer, Cătană 
Recssk Margareta și Gyu- 
școala nr. 3.
mai buni jucători au fost

S. BALOIU

orașului București" la handbal
Vineri, în

Floreașca începe cea,de-a 5-a ediție a 
competiției internaționale feminine 
de handbal „Cupa orașului Bucu
rești". La actuala ediție participă 
echipele orașelor Belgrad, Buda
pesta și București (cu două forma
ții). Programul primei zile începe 
de la ora 17,15 cu jocurile Bucu
rești A — București (tineret) și Bu- 
dapesta-Belgrad. Sîmbătă de la ora 
18 âu loc meciurile : București (ti
neret) — Budapesta și București 
A — Belgrad. Duminică în ultima 
zi se întîlnesc : București (tineret)— 
Belgrad și București A — Buda-

sala sporturilor de la pesta. Primul joc începe la ora 
18,45.

Amatorii de handbal vor putea 
urmări vineri în sala Floreasca șl 
meciul masculin București—Buda
pesta, cars va începe Ia ora 19,30. 
De asemenea, vor figura în pro
gramul competițional din sala Flo- 
reasca si întîlniri pentru „Cupa 
F.R.H." și „Sportul popular" la 
handbal. .

Duminică va începe in Capitală 
un turneu internațional masculin 
cu participarea selecționatelor ora
șelor București (două echipe), Plo
iești și Budapesta. (Agerpres)

turneul international 
de șah de la Moscova

MOSCOVA 12 (Agerpres).
Marele maestru Smîslov continuă 

să conducă în turneul internațional 
de șah de la Moscova. In runda 
a 11-a el a remizat cu Kereș și a 
totalizat 8 puncte, avînd și o par
tidă întreruptă la Gligorici. Anto- 
șin învingător în partida cu Pi- 
dewski a trecut pe locul doi cu 7,5 
puncte (1), înaintea iui Tal care 
ocupă locul 3 cu 7 puncte (1). 
Alte rezultate înregistrate în run
da a 11-a: Simaghin—Vladimirov 
1—0 ; Libersohn «uppers 1-0; 
Szabo—Tal remiză ; Horth—Balcze- 
rowski 1-0; Matanovici— Pietzsch 
remiză.

în atenția cumpărătorilor
O.CJ.. Produse Industriale Pe troșani anunță publicul consumator 
că s-au pus in vfnzare aparate de radio, mașini de cusut, mașini 
de spălat rufe — producție internă.

Vînzarea se face și cu pl ata în rate în condiții avantajoase 
pentru salariații permanenți.

CONDIȚII DE VÎNZARE
La aparate de radio din p roducție internă

Cumpărători cu remume- 
rație lunară netă:

Acont Nr. maxim 
minim in rate.

pînă la 1000 lei
— peste 1000 lei

LA MAȘINI DE CUSUT DIN PRODUCȚIE 
pentru muncitori

15%
20%

INTERNA

12
12

14 noiembrie
PROGRAMUL I. 7,10 Melodii 

populare, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Muzică de estradă, 9,00 
Vreau să știu. 10,00 Din operele 
lui Donizetti, 11,05 Din muzica co
rală a compozitorilor din țări so
cialiste, 11,30 Melodii distractive, 
12,00 Scene și arii din opera „A- 
lexandru Lăpușneanu" de Alexan
dru Zirra, 13,10 Orchestre de muzi
că populară, 14,00 Concert de prînz, 
15,00 Din creația de muzică ușoară 
a compozitorilor noștri, 15,30 Cîn- 
tece și jocuri populare, 16,15 Vor
bește Moscova!, 17,12 Cîntă taraful 
G.A.C. din comuna Gighera, re
giunea Oltenia, 18,00 Seară pentru 
tineret, 19,45 Muzică din operetele 
lui Nicolae Chirculescu, 20,10 „In- 
terpreți de odinioară ai muzicii 
populare romînești", 20,55 Jocuri 
populare, 21,10 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 10,10 Melodii de 
estradă, 11,00 Muzică populară in
terpretată de Ștefan Lăzărescu, 
12,30 Călătorie muzicală în jurul 
lumii — în program muzică ușoa
ră, 13,00 Dansuri din opere, 13,40 
Program interpretat de orchestre da 
mandoline, 14,35 Melodii de dra- 

Cîntece pentru cei 
formații ar- 
Banat, 17,00 

muzică

— pînă la 1000 lei
-• - și militari 20% 18

pentru alți 
salariați 20% 12

— peste 1000 lei pentru muncitori 
și militari 25% 18
pentru alți salariați 25% 12

LA MAȘINI DE SPĂLAT RUFE DIN PROD. INTERNĂ
— valoare pînă 1500 lei
— pînă la 1000 lei 25% 12
— peste 1000 lei
— Valoare peste 1500 lei

30% 12

indiferent de renumerație 25% 15

cu plataîmpreună cu aparatul de radio se poate cumpăra, 
rate, și cite un pick-up, fără difuzor propriu.

Dobînda ce se percepe cu mpărătorilor de mărfuri 
rate este de 3% pe an și se achită odată cu ultima 

Vizitați magazinele O.C.L. Produse Industriale și 
condițiile avantajoase ce vi se oferă.

cu plata 
rată, 
profitați

în

în

de

goste, 16,12 
mici, 16,30 Soliști și 
tistice de amatori din
„Amurg de toamna" — 
ușoară, 19,00 Program pentru iubi
torii de romanțe, 19,50 Transmisiu
ne din Studioul de concerte a con
certului orchestrei simfonice 
diotaleviziunii, 22,45 Muzică 
ră interpretată de Cristiana 
gratz și Valentin Baciu.

— — ЯВ

a Ra-
ușoa-
Pon-

/ CinemxitoijHafic i

• ■ ■ * * * * * * Jl
14 noiembrie

PETROȘANI — 7
Valsul nemuritor: Republica: 
permis să calci pe iarbă ; 
CAN : )
VIDIA : Două reprize în iad ;
URICANI î Dracul și cele 10 po
runci.

Noiembrie :
E

VUL-
Baronul Miinhauzen; CRI- 

: Două reprize

sfectori.il
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Lucrările Adunării Generale
a O.

NEW YORK 12 (De Ia trimisul 
Agerpres, C. Alexandroaie).

Adunarea Generală a O.N.U. a 
dezbătui luni după-masă raportul 
comisiei speciale, însărcinată de se- 
siuqea a XVII să examineze și să 
elaboreze o serie de măsuri și me
tode de lucru menite să accelere
ze lucrările sesiunilor ordinare ale 
'Adunării Generale. Raportul Comi
siei speciale, din care face parte 
și R.P. Romînă, a fost apreciat po
zitiv de majoritatea delegaților, în- 
trucît conține propuneri utile pen
tru îmbunătățirea muncii Adunării 
Generale a OJM.U.

De asemenea, raportul propune 
ca sesiunile Adunării Generale a 
O.N.U. să înceapă în prima săptă
mînă a lunii septembrie și să se 
adopte în curs de un an sau doi 
un sistem electric de vot.

Din partea delegației R.P. Romî- 
ne a luat cuvîntul ambasadorul M. 
Hașeganu. După ce a apreciat fa
vorabil rezultatele lucrărilor comi
siei, vorbitorul a subliniat că me
todele de lucru propuse Adunării 
Generale pentru ca ea să-și poată 
termina lucrările sesiunilor în 13 
săptămîni țin seama de principiile 
de bază ale procedurii O.N.U. De-

----©.----

Dezbaterile din Comitetul Politic 
referitoare Ta transformarea 
Americii Latine într-o zona 

{fenuclearizată
NEW YORK 12 (Agerpres).
In ședința din după-amiaza zilei 

de 11 noiembrie a Comitetului Po
liție al Adunării Gensrale a O.N.U., 
au început dezbaterile pe marginea 
proiectului de rezoluție comun 
prezentat de 10 țări latino-ameri- 
cane (Bolivia, Brazilia, Chile, Cos
ta Rica, Ecuador, Haiti, Mexic, Pa
nama, Salvador, Uruguay), care cer 
transformarea Americii Latine în
tr-o zonă denuclearizată. In acest 
proiect este relevată declarația din 
29 aprilie 1963 a președinților Bo- 
liviei. Braziliei, Chile, Ecuadoru
lui și Mexicului, care și-au expri
ma dorința să semneze un acord 
multilateral latino-american, care 
să prevadă interdicția de a se pro
duce, stoca ori experimenta arme 
nucleare sau mijloace de transpor
tare la țintă a acestei arme.

I.uînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor, delegatul brazilian a sub
liniat că criza din anul trecut din 
Marea Caraibilor „a convins gu
vernul său" de acuitatea formulării 
unei propuneri privind transforma
rea Americii Latine într-o zonă 
denuclearizată.

Dezbaterile pe marginea acestei 
probleme continuă. .

A minarea lansării 
satelitului american „Explorer"
WASHINGTON 12 (Agerpres).
Comisia națională pentru aero

nautică și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) a anunțat luni că 
a fost amînată pa termen nelimitat 
lansarea unui satelit de tipul „Ex
plorer" care urma să fie plasat la 
12 noiembrie pe o orbită eliptică 
a Pămîntului pentru explorarea ru
tei viitoarelor nave cosmice des
tinate să ajungă în Lună. N.A.S.A. 
c. făcut cunoscut că această amî-

N. U.
legația romînă, a spus M. Hașa- 
ganu, relevă cu satisfacție atmos
fera de colaborare și înțelegere 
reciprocă care a existat în. tot tim
pul lucrărilor comisiei speciale, at
mosferă care a contribuit1 în mare 
măsură la găsirea soluțiilor și for
mulelor propuse spre adoptare A- 
dunării Generale.

Punîndu-se la vot, raportul comi
siei speciale a fost aprobat în una
nimitate. .

Tot în ședința plenară de luni 
seara. Adunarea Generală a adop
tat în unanimitate proiectul de re
zoluție prezentat de 75 țări slab 
dezvoltate, referitor la apropiata 
conferință a O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare.

Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat, de asemenea, o rezoluție 
referitoare la căderile radioactive. 
Rezoluția subliniază importanța in
terzicerii experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă și propune Organizației inter
naționale de meteorologie să des
fășoare un program de control per
manent al gradului radioactivității 
în atmosferă.

----- ------ =---------------

Măsuri care ușurează comerțul
Guyauei Britanice

GEORGETOWN 12 (Agerpres).
Guvernul Guyanei Britanice a 

adop.tat măsuri care ușurează con
siderabil procedura comerțului cu 
țările socialiste. Conform hotărî- 
rii, dată publicității la 11 noiem
brie, oamenii de afaceri din aceas
tă țară nu vor mai fi nevoiți să

----- —o--------
Guvernul Adenului cere din partea Angliei 

drepturi mai largi de auteadministrare internă
ADEN 12 (Agerpres).
In cadrul unei conferințe de 

presă organizate la Aden, primul 
ministru Zain Abdu Baharoun, a 
cerut organizarea unor tratative 
cu guvernul britanic în vederea 
acordării unor mai largi drep
turi de autoadministrate internă a 
Adenului. Descriind actuala situa
ție el a calificat-o ca „anormală" 
și a subliniat că o cale pentru în
dreptarea acestei stări de lucruri 
ar fi organizarea imediată a unor 
alegeri generale pentru Consiliul 
legislativ. In acest sens, Baharoun 
a făcut cunoscut că va fixa data 
alegerilor, îndată ce guvernul său 
va încheia studiul început pentru 
a stabili din nou condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească alegă 
torii și candidații.

După cum relatează agenția Reu
ter, Kennedy Trevaskis, înaltul co
misar englez al Adenului și al 
protectoratelor din Arabia de sud, 
a avut cîteva întrevederi cu mi
nistrul coloniilor al Angliei, Dun
can Sandys. Printre problemele 
discutate se află și cererea formu-

nare se datorește descoperirii unor 
defecțiuni la cea de-a treia treap
tă a rachetei „Delta", care urma 
să transporte satelitul. Potrivit 
planurilor savanților americani, a- 
cest satelit avea sarcina să mă
soare cîmpurile magnetice, razele 
cosmice și efectele furtunilor so
lare în afara cîmpului magnetic al 
Pămîntului, care ar putea, even
tual, să constituie un obstacol în 
calea navelor cosmice ce se în
dreaptă spre Lună.

In sprijinul 
revendicărilor minerilor 

japonezi
TOKIO 12 (Agerpres).
In legătură cu catastrofa minieră 

de la Ohmuto (Insulele Kiusiu), 
Federația națională a sindicatelor 
muncitorilor din industria carboni
feră a decretat ziua de 12 noiem
brie zi de acțiuni comune.

Răspunzînd chemării federației, 
peste 800 000 de muncitori au par
ticipat la Tokio la un miting și o 
demonstrație desfășurate sub sem
nul luptei în sprijinul revendică
rilor minerilor privind asigurarea 
de către guvern și de către com
paniile. miniere a securității mun
cii în industria carboniferă.

— = © = —

Greva învățătorilor 
din Cipru

NICOSIA 12 (Agerpres).
După cum relatează agenția Reu

ter la 11 noiembrie, la Nicosia a 
avut loc un miting la care au par
ticipat aproximativ 3 000 de învăță
tori greviști de la școlile elemen
tare și medii din Cipru. Potrivit 
agenției, participanții la miting 
au hotărît să continue greva de
clanșată cu o săptămînă în urmă, 
în sprijinul revendicărilor privi
toare la stabilirea unui sistem de 
pensii.

cu țările socialiste 
obțină din partea guvernului li
cențe pentru importul mărfurilor 
din țările socialiste.

Hotărîrea prevede, de asemenea, 
o sarie de măsuri pentru simplifi
carea procedurii de import din alte 
țări.

lată de guvernul din Aden de a 
organiza alegeri generals pentru 
Consiliul legislativ. înaltul comi
sar englez Trevaskis a făcut cu
noscute o serie de alte cereri for
mulate de Aden și protectoratele 
membre ale Federației Arabiei 
de sud, cum ar fi: acor
darea unei depline autonomii aces
tor teritorii, revizuirea statutului 
bazei militare engleze din Aden și 
altele.

MOSCOVA. Ministrul Afacerilor 
externe al Danemarcei, Per Hak- 
kerup, care întreprinde o vizită 
oficială de 10 zile în Uniunea So
vietică, a fost primit la 12 noiem
brie de Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S. In 
cursul convorbirilor s-au abordat 
o serie de probleme de interes 
comun.

. LONDRA. Mărfi s-a deschis la 
Londra conferința internațională a 
piloților de linie ai companiilor 
occidentale de aviație. La conferin
ță, care va dura patru zile, vor 
fi studiate problemele legate de 
dezvoltarea aviației moderne.

TOKIO. La Tokio au început 
consultările anuale dintre oficialită
țile japoneze și reprezentanți ai 
Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.) în legătură cu situația fi
nanciară și economică a Japoniei.

LONDRA. Un uragan puternic, 
atingînd o viteză de 150 km. pe 
oră, s-a abătut asupra coastelor 
de vest ale Angliei. Furtuna a o- 
bligat toate navele aflate în aceas
tă regiune să ancoreze in porturi.

In Uniunea Sovietică

A fost lansat cu succes 
„Cosmosul**

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 11 noiembrie 1963, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat sateli
tul artificial al Pămîntului „Cos
mosul".

La bordul satelitului s-a instalat 
aparatajul științific pentru explo
rarea în continuare a spațiului cos
mic în cadrul programului anunțat 
de agenția TASS, la 16 martie 
1962.

Potrivit' datelor preliminare, sate 
litul s-a plasat pe o orbită apro
piată de cea stabilită prin calcul, 
avînd următorii parametri: perioa
da inițială de revoluție — 88,5 nu 
nute, depărtarea maximă de supra
fața Pămîntului (la apogeu) — 229

---------- ©------------

O declarație 
a primului ministru al Angliei
LONDRA 12 (Agerpres).
Primul ministru britanic, Sir Alec 

IV>uglas-Home, a declarat în cadrul 
unui banchet oferit de primarul 
orașului Londra că problemele in
ternaționale dificile inclusiv pro
blema Berlinului, trebuie rezolvate 
pe calea tratativelor, oricît de mult 
ar dura aceasta, deoarece omenirea 
nu are de ales alță cale.

Oamenii trebuie să înceteze să 
ducă războaie și să renunțe la a- 
cest mijloc ca instrument de re
zolvare a conflictelor, a spus Ho
rae.

__________ o._________■—

întrevederile secretarului de stat 
adjunct al S.U.A. la Bonn

BONN 12 (Agerpres)
Secretarul de stat adjunct al 

S.U.A., George Ball, care de luni 
se află la Bonn, a fost primit în 
dimineața zilei de 12 noiembrie de 
cancelarul Ludwig Erhard cu care 
a discutat despre apropiata călă 
torie a lui Erhard în Statele Unite. 
In cercurile politice de la Bonn se 
subliniază că discuțiile s-au axat 
și asupra unor probleme politice 
și economice. La convorbirea care

Ca urmare a revărsării rîurilor din 
matcă, intr-o serie de regiuni căi
le de comunicație au fost Între
rupte.

ISTANBUL. Lucrătorii de la par
cul municipal de autobuze din ora
șul Bursa au declarat grevă cerînd 
majorarea salariilor. Greviștii au 
fixat pichete în fața parcului de 
autobuze.

Sindicatul muncitorilor din trans
porturile auto duce tratative cu 
autoritățile orașului.

HAGA. După negocieri care au 
durat săptămîni între reprezentanții 
organizațiilor sindicale și ale pa
tronilor din Londra s-a ajuns la 
un acord privitor la sporirea sa
lariilor muncitorilor olandezi. Po
trivit acestui acord, cu Începere 
de la 1 ianuarie 1964 vor ii majo
rate salariile în două etape, la 
începutul anului nou și la 1 apri
lie. De asemenea, sindicatele au 
mai obținut îmbunătățiri privind 
durata concediilor și asigurărilor 
sociale.

ROMA. După cum transmite a- 
gentia vest-germană de știri D.P.A., 

km., depărtarea minimă (la peri- 
geu) — 195 km., unghiul de încli
nație al orbitei fată de planul 
Ecuatorului — 64 grade 50 minute

La bordul satelitului s-au montat 
sisteme radiotehnice pentru măsu 
rarea precisă a elementelor orbi
tei și aparatajului radiotelemetric 
pentru transmiterea pe Pămînt a 
datelor referitoare la funcționarea 
aparatajului științific instalat la 
bord.

Centrele terestre ale complexului 
de ghidare—măsurare, situate pe 
teritoriul Uniunii Sovietice, efec
tuează observații asupra satelitu
lui și recepționează informația te- 
lemetrică.

El a subliniat că atît Uniunea 
Sovietică, cît și Occidentul au re
nunțat la război ca un instrument 
de politică internațională.

In continuare, primul ministru 
a subliniat necesitatea menținerii 
de către Anglia a forței nucleare 
proprii, motivînd aceasta prin fap- 
uil că Anglia trebuie să-și menți
nă în continuare influența in lume. 
Noi, a spus el, am putea să ne 
schimbăm poziția în această pro
blemă numai dacă se va realiza de
zarmarea atît în domeniul armamen
tului nuclear cît și convențional.

a avut loc a participat și McGhee, 
ambasadorul S.U.A. la Bonn.

l.uni, Ball a avut întrevederi cu 
mai multa oficialități vest-germa- 
ne între care Kurt Schmucker, mi
nistrul economiei, Karl Carstens, 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe și Kai Uwe von 
Hassel, ministrul apărării. S-au des- 
fășurat discuții asupra unor pro
bleme militare, asupra unor pro
bleme economice și asupra rela
țiilor comarciale dintre Piața co
mună și Statele Unite.

în provincia italiană Udine s-a 
prăbușit un elicopter care parti
cipa la lucrări de cercetare a re
liefului. Cei trei ocupanți ai heli
copterului au pierit.

DAMASC. Agențiile de presă a- 
nunță că primul ministru sirian, 
Salah Bitar, și-a prezentat demisia. 
Consiliul național al comandamen
tului revoluției din Siria a accep
tat la 11 noiembrie această demisie.

Agenția Associated Press subli
niază că demisia lui Salah Bitar 
nu indică nici o schimbare in po
litica actualului regim din Siria. 
Guvernul care urmează a ii for
mat în următoarele 48 de ore, ara
tă agenția, va fi controlat ca și 
precedentul guvern de partidul 
Baas.

SEUL. Poliția sud-coreeană l-a 
arestat pe generalul de brigadă din 
marina sud-coreeană, Sdng In- 
Myung. Potrivit agenției France 
Presse, el este acuzat de a fi or
ganizatorul complotului descoperit 
luna trecută împotriva regimului 
lui Pak Cijan Hi.

Poliția sud-coreeană a arestat, de 
asemenea, cinci studenți bănuiți a 
fi organizat „o mișcare subversi
vă".
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