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Au cerut reducerea 
timpului de execuție 

a operațiilor
Strungarii Horea Dumitru și Fa- 

bifn Iosif de la U.R.U.M. Petro
șani au cerut reducerea timpului 
de execuție la operația de strun- 
jire a pompelor de mină de, la 
1300 minute la 500 minute pe 
bucată. Prin această reducere 
a timpului de execuție a opera
ției de strunjire a pompelor 
mină se va realiza o 
5437 lei anual. Cei 
au reușit să obțină 
lizare prin folosirea 
plăcuțe dure care permit mărirea 
vitezei de așchiere cit și prin 
folosirea intensivă a celor 480 
de minute

Da asemenea, birgada condusă 
de tov. Chiș Teofil a cerut redu
cerea timpului afectat operațiuni
lor de prindere cu sudură și con
fecționare a scaunelor și jghiabu- 
rilor de la transportoarele cu ra- 
clete de tipul T.P.-l și S.K.R.-ll. 
Prin această reducere a timpului 
de execuție se va obține anual 
o economie de 79136 lei.
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№150 apartaiM noi
’ La Petrila, se apropie de sfîrșit 
construcția a două noi blocuri de 
locuințe — D și — E cu un total 
de 50 apartamente prevăzute, 
încălzire centrală.

Constructorii de pe acest lot 
depus multe strădanii pentru 
gentarea lucrărilor. In prezent, 
execută ultimele lucrări de fini
saje : curățirea parchetului, a mo
zaicului, montarea diferitelor o- 
biecte de instalații etc. Peste pu
ține zile, toate lucrările vor fi în
cheiate, iar minerii petrileni vor 
primi în folosință încă 50 aparta
mente frumoase.
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Printre lăcătușii 
de la 
evidențiați 
muncă se 
și Barna
Organizîndu-și bi
ne munca, el de
pășește lunar pla
nul de producție 
cu 25—30 la sută.

IN CLIȘEU : Lă^ 
cătușul Barna Io
sif executînd repa
rația unui strung.

în lămpăria elect ri- 
Lupeni, Pop Mihai, 
Zăgreanu Petru se 
prin hărnicie și 

Muncitori 
că a minei 
(dreapta) și 
evidențiază
conștiinciozitate, in schimbul lor 
lămpile electrice sînt totdeauna 
bine încărcate.

IN CLIȘEU : 
Zăgreanu Petru 
că.

Pop Mihai și < 
la locul de тип- < 
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PE TEMELE ZILEI

dealtfel în toa- 
Jiului, s-au e- 
ani importante 

pentru îmbu- 
cu apă pota- 
10 ani în ur- 
nouă captare

In Petroșani, ca 
te localitățile Văii 
fectuat in ultimii 
lucrări de investiții 
nătățirea alimentării 
bilă. Gu mai bine de 
mă s-a construit o 
de apă la Jieț și s-a pus m func
țiune o nouă conductă de aduc
țiune prin care s-a dublat canti
tatea de apă potabilă destinată a- 
limentării orașului. Pentru a face 
față în continuare necesităților, 
în anii trecuți s-a început con
strucția unei noi eonducte de a- 
ducțiune, de 300 mm., menită să 
asigure debitul de apă necesar 
mai ales populației.

Dar problema alimentării 
apă a Petroșaniului nu poate 
considerată ca fiind rezolvată 
întregime — dovadă restricțiile 
troduse de I.C.O. în ultimul timp, 
numeroasele reclamații ale 
țenilor pentru deficiențele 
tente în aprovizionarea cu 
apartamentelor de la etajele 
rioare din blocuri, mai ales a 
celora eu încălzire centrală 
nu primesc, conform programului 
stabilit de I.L.L., apa caldă de la 
centralele de încălzire.
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ZAGREB 26 (De la trimisul spe
cial Agerpres, S. Struț an și P. 
Popa,

Delegația de stat a Republicii 
Populare Romîne condusă de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Romîne, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., a vizitat marți dimineața 
capitala Republicii Socialiste Croa
ția. Zagrebul este al doilea oraș ca 
mărime din R.S.F. Iugoslavia, avînd 
cira 500 000 de locuitori. Zagrebul 
a cunoscut după eliberarea Iugo
slaviei o puternică dezvoltare eco
nomică culturală, edilitară. Au fost 
construite noi fabrici, s-au 
capacitățile celor existente, 
ridicat numeroasa blocuri de 
ințe. Orașul șe mîndrește cu 
uzine ca: „Rade Koncear", 
stvo", „Hromos" și altele. Vechiul 
oraș croat 'a jucat un rol de sea
mă în istoria culturii din Iugosla
via. Aici își are în prezent' sediul 
Academia Iugoslavă de Științe și 
Arte. I

Un exemplu al activității științi
fice care se desfășoară la Zagreb 
îl constituie Institutul de cercetări 
nucleare „Rudjer Boșkovici". Inso-

lărgit 
s-au 

locu- 
, mari 
.Iedin-

Care sînt cauzele neajunsurilor 
din ultimul timp ? Desigur că seă- 
derea debitului de apă la surse 
din cauza lipsei de precipitații 
constituie una din cauze, dar nu 
in aceasta constă totul. In ulti
mul timp s-au constatat defecțiuni 
pe conducta de aducțiune pe o 
porțiune destul de mare (în zona 
de la captarea Jieț pînă la platoul 
Maleia) oare au provocat mari 
pierderi de apă. In ultimele zile 
s-au început lucrările de remedie
re a defecțiunilor care se vor 
desfășura oarecum greu din eauza 
adîncimii mari a conductelor, sub 
nivelul pînzei de apă. Pentru a e- 
vita neajunsurile în alimentarea 
cu apă a orașului organele I.C.©. 
au găsit o soluție provizorie : S-a 
pus în funcție parțial noua con
ductă de apă încă nepredată de 
șantierul de construcții prin bran- 

în 
și
o-

șarea ei la conducta veche 
aval de porțiunea defectată 
care alimentează în continuare

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

Concursul „R. P. R. militează activ pentru pace 
și colaborare internațională"

pentru apărarea 
organizează 
de buletine

un
cu

In scopul intensificării acțiu
nilor în cadrul Fondului Păcii, Co
mitetul național 
păcii din R.P.R. 
concurs pe bază 
tema : „R.P.R. militează activ pen- 
tiu pace și colaborare internațio
nală''.

Concursul este organizat în sco
pul sporirii Fondului Păcii instituit 
în anul 1959 cu prilejul celei de 
a 10-a aniversări a mișcării mon
diale pentru pace, fond care se ' 
bucură de sprijinul și adeziunea 
celor mai diferite categorii 
oameni ai muncii de 
sate.

Concursul, ale cărui 
difuzează în rîndurile 
vîrstnici și ale tineretului școlar 

de
Stla orașe

buletine 
maselor

se
de

țiți de Miloș Minici, vicepreședinte 
al Vecei Executive Federative ș'< 
alți reprezentanți ai organelor fede
rative ale R.S.F. Iugoslavia, pre
cum și de Ivan Kraiacici, președin
tele Skupștinei R.S. Croația, Mika 
Spiliak, președintele Vecei Execu
tive a R. S. Croația, și de alți con
ducători ai Republicii Socialisle 
Croația, membrii delegației au fă
cut marți dimineața o vizită la 
acest Institut. Directorul institutu
lui, dr. ing. Тоща Bosanaț a înfă
țișat oaspeților dezvoltarea acestui 
important centru de cercetări știin
țifice. înființat in anul 1950 ins
titutul și-a început activitatea doar 
cu cîțiva fizicieni și ohimiști de la 
Universitatea din Zagreb. In pre
zent, peste 200 de lucrători știin
țifici desfășoară aici cercetări fun
damentale în domeniul 
miei și biologiei. De 
se efectuează cercetări 
necesitățile dezvoltării 
iugoslave.

Oaspeții au fost conduși mai în- 
tîi spre cea mai importantă insta
lație a institutului, ciclotronul de 
16 M.W. Șeful acestui sector, ing 
Marcel Lazanski a arătat oaspeților 
că ciclotronul este proiectat și 
construit de către specialiștii ins
titutului. După ce s-au oprit și 
la punctul de. dirijare de la dis
tanță a ciclotronului, membrii de
legației romîne s-au îndreptat spre 
secția de cercetări biologice, sec
ția chimică și spre generatorul de 
neutroni, cu ajutorul căruia se 
produc izotopii radioactivi. Și ge
neratorul de neutroni condus, de 
asemenea, de la distanță, cu 
torul aparatelor electronice, a 
proiectat 
ritutului. 
îndelung 
gistrează 
liza lor și comunică rezultatele pe 
un oscilograf catodic.
Gheorghe Gheorghiu-Dej și ceilalți 
membri ai delegației au examinat 
cu interes instalația de „memorie" 
a acestui mic creier electronic.

Apreciind realizările oamenilor 
de știință iugoslavi, tovarășul Ghe
orghe Gheorghiu-Dej a subliniat 
importanța pregătirii cadrelor în 
acest domeniu de mare viitor pen
tru dezvoltarea științei și 
atomiștilor iugoslavi să 
nească cu cei români 
schimburi de experiență 
folositoare.

In amintirea vizitei făcute de 
oaspeți la institutul „Rudjor Boș- 
oovici", colectivul de cercetători 

fizicii, chi- 
asemenea 
legate de 
industriei

aju- 
fost 
ins- 
mai 

înre- 
ana-

tot de colaboratorii 
Oaspeții s-au oprit 
la un aparat care 
automat datele, face

Tovarășul

a propus 
se întîl- 
să facă 
reciproc

din localitățile 
primit cu mult 

că, pe lîngă 
oferă și un nu- 
premii printre 

două
trei biciclete.

200 lei. 
se face 
sau mal

de către comitetele orășenești de 
luptă pentru pace 
Văii Jiului, a fost 
interes, cunoscînd 
scopul educativ, el 
măr de peste 70 
care i un frigider „Fram", 
aparate de radio, 
cinci excursii cu autocarul O.N.T. 
— prin țară, 10 ceasuri de mină. 
20 serviete de piele și 30 premii 
in obiecte în valoare de

Participarea la concurs 
pe bază de buletine (unul 
multe).

Răspunsurile, inclusiv talonul de 
participare, se completează conform 
cu Indicațiile din extrasul regula
mentului de desfășurare a concur - 

industriale ale R.S.F. Iu- 
Gazdele din Croația au 
înfățișeze oaspeților lor 

aceste întreprinderi. Uzina 
pentru in- 

chimică și alimentară 
Construcția uzinei a

a oferit tovarășului Gheorghe 
Ghaorghiu-Dej un album înfățișînd 
aspecte ale activității Institutului. 
Membrii delegației au semnat în 
carea de onoare a institutului. .

iîr
Prin fabricile și uzinele sale Za

grebul ocupă locul al doilea între 
centrele 
goslavia. 
ținut să 
una din 
de Utilaje și Aparataje 
dustria chimică și 
„Iedinstov". 
fost începută în anul 1948.

Membrii delegației romîne, înso
țiți de directorul uzinei, Ivan Pav- 
lișko și ing. Danii Nikolenko au vi
zitat diferite hale ale uzinei, ur
mărind prelucrarea metalului și 
montarea diferitelor instalații, prin
tre care aparate de pasteurizare a 
laptelui și producerea sucurilor de 
fructe, malaxoare pentru pîine și 
altele. Lingă un strung-carusel, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej ă 
stat de vorbă cu muncitorul Тошо 
Pintarici, interesîndu-se de unele 
probleme ale producției. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej i-a urat, 
lui și tovarășilor săi de muncă, 
precum și familiilor lor sănătate 
și fericire personală, noi succese 
în muncă. Tomo Pintarici a rugat 
pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej să transmită muncitorilor ro- 
mîni un salut tovărășesc din partea 
muncitorilor iugoslavi.

Intr-una din clădirile uzinei, 
membrii delegației romîna și' con
ducătorii iugoslavi care i-au înso
țit s-au întreținut într-o atmosferă 
caldă, tovărășească cu conducătorii 
uzinei 
orghe Gheorghiu-Dej a subliniat în 
cadrul discuției preocuparea pe 
care a întîlnit-o la colectivul uzi
nei 
de 
tea 
Pe 
gației romîne au vorbit despra rea
lizările industriei constructoare de 
mașini din țara noastră și contri
buția adusă la 
întreprinderi ale industriei tzhimice, 
ale petrochimiei cu utilaje perfec
ționate.

Directorul uzinei a arătat că din 
aprecierile întreprinderilor iugosla
ve beneficiare, utilajul petrolier 
romînesc se numără printre cele 
mai bune de pe piața mondială.

Oaspeții roinîni s-au interesat,

„ledinstvo '. Tovarășul .Ghe-

pentru realizarea unor produse 
calitate superioară și necesita
tă acestea să fie competitive 
piața mondială. Membrii dele-

înzestrare i noilor

(Continuare in pag. 3-a)

sului (ultima pagină a buletinului), 
expediindu-se la Comitetul regional 
de luptă pentru pace Deva pînă 
la data de 25 decembrie 1963

Pentru a veni în sprijinul parti- 
cipanților la concurs în darea de 
răspunsul i cît mai exacte, pe bu
letinul de concurs este indicată și 
bibliografia necesară.

Avînd în vedere importanța 
scopului pentru care este organi
zat concursul, că beneficiul aces
tuia servește activității pentru a- 
păraiea nobilei cauza a păcii și 
prieteniei între popoare, masele de 
oameni 'ai muncii din bazinul nos
tru carbonifer sînt chemata să par
ticipe larg la acest concurs, con
tribuind în acest fel la sporirea 
Fondului Păcii.
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cit și 
sterilul 
lumina
grad de iluminare de cel puțin 
1

deosebirea ușoară a ste- 
de cărbune, 
deci deosebit da 
separațiile de la 
în locurile unde
în subteran să se utilizeze 
de culoare albastră cu u-,

importării 
suprafaț; 
se alege

con- 
asu- 
cali- 
Sub-

unui

Munca în subteran se desfășoa
ră în încăperi în care numai o 
mică parte este luminată, restul 
rămînînd în întuneric. Din această 
cauză se crează condiții nefavora
bile funcționării organului vizual 
provocate de trecerea bruscă a 
ochilor de la străluciri intense la 
străluciri infime ale suprafețelor 
înconjurătoare. Ochiului, care în
deplinește o muncă vizuală încor
dată, îi revine în acest caz sarci
na suplimentară de u sa readapta 
mereu limitelor foarte largi ale va- 
riatjuniloi de lumină. Aceste 
ditii au o influență negativă 
pra productivității muncii și 
tății lucrărilor executate în 
teran.

S-a constatat că, în cazul
iluminat bun, productivitatea 
muncii crește în medie cu 15—-25 
la sută, iar cantitatea de steril din 
Cărbunele brut scade substanțial. 
Un iluminat corespunzător provoa
că minerului o stare fizică mai 
bună, de unde rezultă mai puține 
îmbolnăviri. îmbunătățirea ilumina
tului subteran este menită să 
reZe munca minerului, să-i 
mai plăcut timpul petiecut în 
teran și să-i creeze condiții 
favorabile de sănătate.

Pentru ca iluminatul subteran să 
fie rațional, trebuie respectate 
toătoarele condiții:

1. Asigurarea unei l-,umină)i 
flciente pe suprafața utilă și 
<j compoziție potrivită a culorii; 
2. Asigurare» uniformității lumi
nii ,• 3. instalația să fie economi
că.

Minerul trebuie să țină mereu 
*ub observație coperișul și frontul 
de lucru, iar separarea sterilului 
din cărbune solicită mult ochiul. 
Deci trebuie să luăm măsurii.» ne
cesare pentru a asigura iluminatul 
minier prescris pentru subteran: 
20 de lucși la rampe de puț și în 
galerii, 25 lucși la puncte de cir
culație intensă și 30 de lucși în 
abataje.

Compoziția culorilor luminii are 
o deosebită importanță în minele 
de cărbune. Numai o iluminație a- 
propiată de lumini zii si permite 
deosebirea vizuală a cărbunelui de 
•terii, fapt care influențează mul. 
asupra calității producției.

S-a stabilit din practică că utili
zarea becurilor cu incandescență 
în locurile unde se alege sterilul 
dă rezultate mult mai slabe decît 
lămpile luminiscente cu vapori de 
tnorcur, care dau lumină albistră

UȘIl- 
facă 
SUb- 
mai

lucși.
DISTANTA INTRE PUNCTELE 

ILUMINATE
Ochiul are proprietatea de adap

tare. La trecerea din subteran la 
lumina zilei, adaptarea se face nu
mai în 30 secunde. După intrarea 
în mină, ochiul necesită cca. 3'J 
minute pentru o acomodare suma
ră și numai după 55 de minute 
a recăpătat capacitatea vizuală to
tală.

La un muncitor intrat în mină, 
ochiul începe să se acomodeze ia 
întuneric, acomodarea sș strică în
să repede, cînd ajunge la o sursă 
puternică de lumină, cum sînt la 
încrucișările de galerii, rampe etc.' 
De aici se trage concluzia că este 
rațional să se ilumineze in mod 
cit mai omogen lucrările miniere. 
Va trebui să se tindă spre ilumi
narea totală a galeriilor principale, 
iar de la rampa puțului, puternic 
iluminată, pînă la abataj — care 
este mai slab iluminat, să se ra-

imbunătâflt I
I 

,i
I
I

ducă treptat intensitatea luminoa
să. Astfel se evită oboseala ochiu- ; 
lui, oboseală rezultată din eforturile 
repetate de adaptare de la un nivel 
de iluminare la altul. Se remarcă 
din practică că oboseala și multe 
accidente nu sînt înti-atîta pro
vocate de un iluminat slab sau in
suficient, ci într-o măsură mult 
mai mare de alternanța dintre 
mină ți întuneric.

INFLUENȚA GALERIILOR 
VĂRUITE

iu-

ca 
în

Văruirea galeriilor, pe lingă 
dă un aspect, mai plăcut, ajută 
mod deosebit la îmbunătățirea ilu
minatul galeriei, eficacitatea lu
minoasă creecind cu 40 la sută. 
Dacă, de exemplu, se montează în- 
tr-o galerie nevăruită becuri de 
60 W din 20 în 20 metri, se obține 
aceeași iluminație ca și într-o ga
le: ie văruită în care distanța între 
becuri a fost majorată la 30 tne- 
tri.

Pentru aceasta este indicat să 
văruim cel puțin galeriile princi
pale și să folosim un iluminat a- 
decvat. In felul acesta se crează 
în subteran un climat mai plăcut 
și condiții mai favorabile de sănă
tate și muncă.

Inovații aplicate la mina Lonea
In cele 10 luni ce au trecut din 

acest an, la cabinetul tehnic al 
minei Lonea au fost înregistrate 
59 de inovații dintre care un 
număr de 39 au și fost aplicate în 
producție. Inovațiile aplicate aduc 
exploatării economii antecalculate 
în valoare de paste 400 000 lei. 
Recompensa plătită inovatorilor se 
ridică la 24 480 lei.

Dintre Inovațiile mai importante 
aplicate la mina Lonea amintim:

„Adaptarea sondez elor subterane 
la carotajul continuu", „Pod mobil 
pent:u săparea și amenajarea pu
țurilor" și „Reducerea consumului 
de lemn la lucrările
In faza de 
inovații ca: 
cu elemente 
culbutorului
altele. Numărul inovațiilor aplicate 
a crescut față de aceeași perioadă 
a anului trecut cu pește 
sulă.

de haldara". 
experimentare se află 
„Susținerea suitorilor 
T.H.-7", „Mecanizarea 

cu dublă comandă" și

20 la

e
Vase miniere de extpacție

La minele din Valea Jiului se 
folosesc ca vase miniere de ex
tracție chible și colivii. In viito
rul apropiat se vor pune în func
țiune instalații de extracție oare 
vor avea ce vase de extracție 
schipuri — la minele Lonea, Dîlja 
ete

Chiblele sînt utilizate In mod 
exclusiv la săparea și adîncirea 
puțurilor. Ele sînt construite din 
lemn sau tablă de fier, au forma 
unei găleți sau a unui butoiaș și 
sînt prevăzute cu 
de prindere, 
vase variază 
unele cazuri 
cu capacitate
folosite la săparea puțului prin
cipal de la mina Dîlja au avut o 
capacitate de 1,3 m.c. La transpor
tul personalului, deasupra chibiți 
se montează o umbrelă cu scopu, 
de a evita accidentele în cazul 
unor eventuale căderi de obiecte,

Coliviile obișnuite se folosesc 
la transportul utilului, personalu
lui și diverselor materiale. Colivia 
este confecționată dintr-un cadru

un dispozitiv 
Capacitatea acestor 

între 0,5—1,5 mc. In 
se întilnesc chible 

și mai mare. Chiblele

Țevi ele polietilenă

cu ajutorul unei mașini spe- 
construită în acest scop niște 
de polietilenă cu pereți sub- 
Un mecanism

automat înclinarea 
aplicarea acestei 
necesare săpături.
na înstelează pînă Ia 2 Iun. țevi
înlocuind munca a zeci de munci
tori.

te®»?'**

în Lituania s-au folosit, pentru 
prima dată, țevi de polietilenă pen
tru desecarea zăcămintelor de tur
ba.

Desecarea sa face după o metodă 
propusă de ing. Sighitas Sileik, po
trivit căreia se instalează sub pă- 
mînt

format 
1 tablă 
se pre
care se 
rularea 
fi pen-

de netei nituit sau sudat, 
din profiluri căptușite cu 
găurită. Podeaua coliviei t 
vede ou tablă de oțel pe 
diapun șine ce servesc la 
vagonetelor. Coliviile pot 
tru unul sau mai multe vagonete, 
cu un otaj, cu două, sau mai multe 
etaje. La exploatările miniere din 
Valea Jiului se 
un etaj, două 
etaje.

Schipurile se 
sivitaite la transportul materialului 
util și au o construcție simplă, de 
forma unei cutii dreptunghiulare. 
Pereții cutiei se construiesc din 
tablă de oțel cu grosimea de 6—12 
mm. Pentru a mări rezistența 
schipului, cutia lui se armează 

din loc în loc cu centuri din plat- 
bandă de oțel. Schipurile rabata
bile (sau basculante cum mei pot 
fi numite) se folosesc de regulă 
la extracția minereurilor. Schipu
rile cu golire prin partea inferi
oară sînt destinate minelor de căr
buni. Golirea prin această-, punte 
are avantajul că înlătură fărâmi
țarea substanței minerale Rtile.

Problema oare se ridică în le
gătură cu vasele miniere de ex
tracție, în special la colivii, este 
reducerea greutății lor; însă cu 
condiția ca aceasta să nu se facă 
în detrimentul rezistenței vaselor. 
Acest lucru se poate realiza prin- 
tr-o proiectate judicioasă, prin fo
losirea la construcție a 
teriale eu o greutate 
mică și rezistență mare.

întîlnesc 
sau trei

colivii cu 
și patru

foloseec în exclu-

unor ffia-
specifică

lng. ANDREI 1ANAȘ

In sprijinul minerilor care pregătesc deschiderea eolei mai tinere 
шіле din Valea Jiului — mina Paroșeni, au venit utilajele noi, prin
tre care și mașina de încărcat electrică E.P.M.-l. In luna care ur
mează, mașina va lucra în galeria de coastă nr. 2, unde brigada care 
execută această luerare are prevăzut să realizeze, cu ajutorul acestui 
utilaj, o viteză de săpare de 80 m.l.

* *■

cou-

special reglează 
drenajului. La 

metoda nu sînt 
In 7 ore mași-

?

obiective alo
Cărbunele

La preparația 
Lupeni calitatea 
produselor
stituie unul din 
cele mai importante 
întrecerii socialiste, 
cccsificabil preparat aici și desti
nat industriei noastre metalurgice 
trebuie să aibă o calitate tot mai 
bună. Iată de ее, ca și în cele
lalte secții din preparație, și în 
secția flotație se pune un mare 
accent pe respectarea indicilor 
calitativi.

Secția pe care o conduc a 
ținut în ultimul timp rezultate 
ne în îmbunătățirea calității, 
luna octombrie, procentul de 
nușă în concentratul A, ădică 
slamul special a fost de 9.3

ob- 
bu- 
In 

СѲ- 
țn 
la

sută, față de 9,5 la sută cît era 
planificat. Umiditatea a fost, de 

xsemenea, sub piocentul admis. 
Toate acestea sînt o urmare a e- 
fortului depus de colectivul sec
ției, a măsurilor luate in scopul 
îmbunătățirii fluxului tehnologia 
Personal mă străduiesc eă sprijin 
fiecare echipă de muncitori pen
tru a-și organiza cit mai temeinta 
munca, imi axez preocupările pe 
îmbunătățirea continuă a indicilor 
calitativi.

In cadrul secției s-au luat mă* 
•uri ea ceie 3 echipe oue lucrea-

ză în tură să fie formate din mun 
citori cu experiență și o bună pre
gătire profesională. Astfel, e-q 
reușit ca aeeete echipe să fie o- 
mogene, de valoare apropiată, 
fapt ce permite o bună suprave
ghere și deservire a instalațiilor 
din secție. La locurile principale' 
de muncă, de care depinde în eea 
mai mare măsură calitatea produe- 
ției, cum sînt îngroșătoarele și 

bateriile de flotatie, am repartizat 
pe cei mai pregătiți și conștiin- 
eioși 
care 
tir ea 
tarea
țe operative ținute zilnia, 
zultatelor 
schimb. In 
nu sînt la 
analizează
a decurs procesul de flotare 
ecbimbul respectiv, cauzele 
eu dus la nerespectarea calității 
șl se iau măsuri concrete pentru 
înlăturarea lor.

dovedit a fi 
piu în aeeastă 
tuie următorul 
•undue de

muncitori. O altă metodă pe 
o folosim pentru îmbunătă- 
activității secției este 
în eolectiv, în scurte

discu- 
ședin- 
a re 

fiecareobținute de
cazul cînd rezultatele 
înălțimea cerințelor se 
temeinic felul în caro 

în 
sare

Această metodă 
eficace. Un ехеш- 
privință îi const!* 
fapt 1 iu schimbul

tov. Chertea Alexa»-

uiu, flotatorii de la baterii aveau 
tendința de a merge cu flotarea 
mai jos de limita admisă, ceea 
ce a influențat negativ recupera
rea în cărbunele special. Stînd de 
vorbă cu muncitorii din acest 
schimb, le-am arătat prejudiciile 
pe eare le aduce acest regim de 
funcționare, le-am indicat măsurile 
de îndreptare ce trebuie luate. 
Rezultatul n-a întîrziat să se a- 
rate. Incepînd din luna octombrie, 
aeest schimb a reușit să se înca
dreze în indicii calitativi admiși. 
In același timp s-a pus un mare 
accent pe menținerea în bună 
stare de funcționare a utilajelor, 
pe executarea la timp și de bună 
calitate a reparațiilor și elimina
rea avariilor.

Mă preocup, de asemenea, îm
preună cu întregul eolectiv, dq 
Introducerea și folosirea noilor 
metode de muneă, de aplicarea u- 
nor Inovații cu eficiență econo
mică în produeție. Astfel, prin a- 
plicarea unei inovații 
nr. 2 de șlam B, care 

modificarea garniturilor
șare Intre segmonți și
«igurat e «teștere a vidului pini

la 300 mm. coL
Hg„ fapt care a-

* trage după sine 
itdicarea producv- 

filtrelor respective pre- 
o reducere a umidității 
B, «are constituie un in-

de supragra-

în activitatea 
flotatie, l-am

Colțul celor certați
cu N.T.S.-ul

însoțitorul care 
ar trebui însoțit...

la filtrul 
constă în 
de etan* 
ax s-a a-

I
5
>1
<
)>

!' In cadrul sectorului de trans
port al minei Vulcan, muncitorul 

I Marin Constantin lucrează ca în
soțitor de tren. Nu de mult el a 

/ fost surprins asupra unei abateri 
( de la regulile de tehnică a securî- 

tății i Pe e galerie de transport 
£ de la orizontul 630 el însoțea o 
rf garnitură de cărbune. I 
) instrucțiunile, el n-a pus în urma 
j garniturii o 
І mult, în fața
> cărucioare 
ț Intre ele și

I Aceste abateri de la N.T.S. pu
teau avea urmări neplăcute. No
roc că însoțitorul a fost prins la 
timp asupra 
•anețonat cu 
Dar aceasta 
batere de la 
11 menține 
mențlonînd că duca lipsă de oa
meni. Ori asemenea însoțitori 
care, se vede treaba, că trebuie 
Însoțiți, pot aduce mai mult rău 
dacît folos bunei desfășurări a 
transportului în subteran. Cei vi
zați ar trebui să reflecte mai mult 
asupra acestui lucru.

E. ȘTEFĂNESCU

5 
însoțea o t, 
Naglijînd !

lampă roșie. Ba mai 
garniturii avea două 

cu lemn necuplate 
nici d i locomotivă.

<

ln centrul preocupărilor noastre — 
îmbunătățirea indicilor calitativi

tivității 
cum și 
șlamului
dice principal de calitate. O altă 
inovație aplicată este eea propusă 
de tovarășul Ciula Vaeile, Ea con
stă in punerea a două etaje de 
claeare la sitele de supragranula* 
tie eu împletituri cu ochiuri dife
rite. Aceasta a permis îmbunătă
țirea randamentului atașării și re
ducerea procentului 
nutație.

Un sprijin prețios 
mea de maistru de
primit din partea șefilor de echipă 
Pop Teodor, Wilk Emil șl Chert ее 
Alexandru care s-au străduit să 
rezolve la timp unele probleme 
tehnologiee și au muncit cu mult 
simț de răspundere pentru buna 
desfășurare a procesului de flo
tare. Pe viitor, împreună cu între
gul coleetlv, ne vom strădui șă 
obținem rezultate și mai buna, să 
îmbunătățim continuu indicii 
tatlvi ai produselor.

UVW FOPOVICI 
twietru de flotați» 
prepareția Lupani

•all-

■

faptului. El a fost 
o amendă de 150 lai. 
nu e singura lui a- 
N.T.S. Sectorul însă 
în această funcție

1
!



Iarna nu vine și pentru centralele

Cu fiecare zi ce trace, ne apro
piem tot mai mult de iarnă, cu tot 
cortegiul ei de zăpezi, viscole, ge. 
ruri. Pregătirile pentru acest ano
timp pun probleme serioase fiecă
rui șantier de construcții. Acestea 
trebuie să ia toate măsurile tehni. 
co-organizatorice în vederea creă
rii condițiilor necesare bunei asi
gurări a luerului pe perioada de 
iarnă.

Iată însă că din complexul de 
măsuri luate, au fost neglijate o- 
biective de primă importanță — 
centralele de betoane — care tre
buie să asigure aprovizionarea con
tinuă cu betoane și mortare a bri
găzilor de zidari pentru ca să 
poată munci continuu, fără stag
nări.

Una din puternicele centrale de 
betoane este cea de la Lupeni. 
Construită în tranzitul gării, a- 
ceastă centrală este dotată in cît 
să poată lucra din plin și iarna 
Printre utilajele centralei se gă
sesc două betoniere de mare ca
pacitate. Din păcate, una din aees-

------------ ©------------- -------

Alimentarea eu apă potabilă a Potroșaniului, 
în pas cu cerințele actuale I

(Urmare din pag. l-a)

rașul. Pe această o-iăe. treptat, pe 
măsură ce se va acumula eenti- 
tatea de apă necesară in rezer- 

-' voarele orașului se vor elimina 
restricțiile introduse de I.C.O.

Pentru a soluționa definitiv 
problema satisfacerii cerințelor ac
tuale ale consumatorilor șl a asi
gura debitul de apă necesar a ii 
distribuit orașului, se ridică două 
probleme. Mai Întâi să se urgen
teze punerea la punct și darea în 
expolatare a noii conduțte, pre
darea căreia a fost întârziată de 
constructori. In prezent există 
perspective ca după repararea u- 
nor rezervoare mai vechi din Pe- 
trlla noua conductă să fie preda- 

Ătă în cîteva săptămîni. Ar fi ca
lul ca promisiunile constructorilor 
Să fie respectate de astă dată. A 
doua condiție pentru îmbunătăți- 
r«a aprovizonării cu apă constă 
în punerea la punct a conductei 
vechi.

In prezent sînt în curs de achi
ziționare instalații de .măsurat de
bitul de apă — apometre — prin 
montarea cărora pe conducte se 
va putea măsura și regla debitul 
de apă între localitățile legate de 
conducta de aducțiune — Lonea, 
Petrila, Petroșani.

In vederea Îmbunătățirii apro
vizionării cu apă a orașului sînt 
în curs de proiectare noi lucrări 
de investiții pentru extinderea 
captării, pentru construirea de 
noi conducte și altele.

Ținînd însă cont de dezvoltarea 
orașului și de sporirea cerințelor 
de apă este necesar ca organele 
de resort ale sfatului popular cît

Activul de partid — sprijin prefios 
al comitetului orășenesc

r Comitetul orășenesc de partid Petrila a dobîndit 
o experiență prețioasă în atragerea unui puternic 
activ de partid la îmbunătățirea muncii organiza
țiilor de partid din raza sa de activitate. Format 
dintr-un număr de 128 membri de partid cu expe
riență, activul a fost împărțit în trei colective, care 
ee ocupă de sprijinirea activității comitetului oră
șenesc în probleme economice, organizatorice și ale 
muncii de propagandă.

Deosebit de prețios s-a dovedit sprijinul activului 
de partid în rezolvarea problemelor pe care comi
tetul orășenesc de partid și le fixează în planurile 
sale lunare de muncă. La pregătirea plenarelor co
mitetului. a ședințelor biroului, în cadrul cărora se 
analizează diferite aspecte ale activității economice, 
ale muncii organizațiilor de partid de la minele Pe
trila și Lonea, de la preparațja Petrila sau de la ce
lelalte unități, activul de partid iși aduce o contri
buție prețioasă.

Astfel, în cursuj acestui an, comitetul de partid a 
analizat cu sprijinul tovarășilor din colectivul pe 
probleme economice al activului de partid, felul cum 
se desfășoară munca pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor de întrecere la minele 
Petrila, Lonea și la preparația Petrila. Pe baza stu
diului făcut, comitetul a analizat ulterior, într-o ple
nară, activitatea desfășurata de comitetele de partid 
•i sandu cerile teimico-admifiistratjve ale acestor uni

tăți pentru creșterea productivității muncii pe baza 
extinderii și folosirii din plin a tehnicii noi, precum 
și pentru ridicarea la plan a sectoarelor și brigăzilor 
rămase in urmă. Referatul prezentat în fața plenarei, 
Întocmii pe baza studiului făcut cu ajutorul activu
lui de partid, a ridicat probleme importante privind 
creșterea productivității muncii la nivelul posibilită. 
tilor, sprijinirea mai eficientă a brigăzilor și sectoa
relor care nu-și realizau planul. Astfel, s-au stabilit 
măsuri concrete în ce privește introducerea de noi 
transportoare în abataje, extinderea susținerii mixte 
— în stîlpi tubulari metalici și lemn în abatajele ca
meră, folosirea eficientă a mașinilor de încărcat la 
înaintări etc. Măsurile stabilite de plenară privind 
repartizarea de mineri și muncitori membri de partid 
su o bună pregătire politică și profesională la lo
curile de muncă unde existau greutăți, extinderea 
experienței îna.intate, intensificarea muncii politice 
pentru întărirea disciplinei în producție, ridicarea ca
lificării etc. aucontribuit la realizarea angajamen
tului anual de întrecere înainte de termen de către 
colectivul minei Petrila, la sporirea realizărilor mi
nei Lonea.

Comitetul de partid orășenesc Petrila primește din 
partea activului său sprijin în cele mai diverse pro
bleme ale vieții șî activității orașului. In acest an, 
comitatul a analizat în plenare desfășurarea muncii 
instructlv-edueative în școli, preocuparea unităților

sanitare din localitate pentru apărarea sănătății mi
nerilor și a celorlalți oameni ai muncii. Activul de 
partid a ajutat comitetul, prin analizarea unităților 
respective la fața locului, să cunoască temeinic sta
rea de lucruri din aceste domenii, să preconizeze 
măsuri eficiente de îmbunătățire a muncii. De re
marcat este faptul că activul de partid vine cu pro
puneri care de cele mai multe ori sînt cuprinse în 
hotărlrile adoptate de comitetul orășenesc. De mare 
utilitate s-a dovedit a fi sprijinul activului de partid 
în folosirea mal bună, în mod educativ, a timpului 
liber al tinerilor. Pe baza posibilităților existente, 
s-au trasat organizației orășenești U.T.M. saarciini 
consrefe în ce privește creșterea numărului tinerilor 
paurtieipanți la concursul „Iubiți oartea", organiza
rea de excursii, îmbogățirea conținutului joilor și 
duminicilor pentru tineret, atragerea mei largă з 
tinerilor la acțiuni patriotice.

Activul de partid sprijină, de asemenea, comite
tul orășenesc în aplicarea hotătîrilor adoptate. îm
preună cu membri ai comitetului orășenesc, tovară
șii din activul de partid controlează la fata locului 
aplicarea prevederilor hotărîrilor adoptate, dau co
mitetelor de partid din întreprinderi și organizațiilor 
de bază ajutor și îndrumare atunci cînd se constată 
deficiente.

In felul acesta activul de partid a constituit și 
constituie un ajutor de nădejde al comitetului oră
șenesc în ridicarea nivelului muncii de partid, în 
mobilizarea colectivelor întreprinderilor la realiza
rea eu succes a sarcinilor economice ale planului pe 
anul 1963 și în pregătirea condițiilor pentru înfăptui
rea prevederilor planului pe anul viitor.

de betoane ?
tea nu funcționează pentru că are 
ruptă o șină la sania chiblei șl în 
tot șantierul Lupeni nu s-a găsit 
un sudor să facă sudura necesară. 
Tot aici, au lnoeput lucrări pentru 
mărirea centralei prin instalarea a 
încă două betoniere. Eșafodajul 
necesar a fost ridicat insă numai

Pe teme actuale
seeeeeoeeeeeeoeeeoMeeooeeeeeeoeoec -

pe jumătate, apoi lucrarea a fost 
părăsită In iarna anului trecut, la 
această centrală a fost montat un 
sistem de transportor cu racleți pe 
orizontală și cu elevator cu cupe 
pe verticală, aț>oi două buncăre 
de material, un eiur mesanic, sor- 
tator de balast, sisteme de încăl
zire a , materialelor înghețate. Tot
odată, a fost preconizată înființa
rea unei mici centrale termice ca
re să furnizeze aburul pentru în
călzirea agregatelor și a centralei 

și conducerea 1.С.О. să se îngri
jească de îmbunătățirea continuă 
a activității sectorului de apă și 
canal prin asigurarea lui Cu cadre 
suficiente, competente și cu spi
rit de răspundere față de obligații 
precum și cu aparatajul necesar 
pentru a se putea detecta la timp 
defecțiunile, pierderile, э le înlă
tura, și pentru a le preveni. .

Dar, chiar cînd debitul de apă 
asigurat orașului va fi satisfăcă
tor, se va menține In continuu 
posibilitatea unor pierderi de apă. 
Se pune deci și în viitor, dai mai 
ales în prezent, sarcina depistării 
operative a scurgerilor și a pier
derilor inuțiie. Or, în această 
privință I.C.O. poate și trebuie să 
primească mai mult sprijin din 
partea cetățenilor. Este necesar 
deci ca în consumarea apei pota
bile »ă se manifeste din partea ce
tățenilor mai mult spirit gospodă
resc, iar evitarea pierderilor de 
apă să fie considerată o îndatori
re cetățenească.

Cetățenii au posibilitatea să con
tribuie la mărirea volumului de 
apă consumată cu folos reparînd 
ia timp robinetele defecte. Or, în 
prezent există încă în multe apar
tamente robinete stricate, instala
ții sanitare cu rezervoarele defec
te din cauza plutitoruh15 unde ana 
se scurge în continuu, fără vreun 
folos. Cetățenii sînt datori să re
medieze aceste defecțiuni. Este ne
cesar ca administratorii de imo
bile, comitetele de cetățeni, de 
blocuri să facă mai mult în aceas
tă privință, să educe locatarii în 
spiritul unei înalte răspunderi ce
tățenești pentru înlăturarea risipei 
de apă. 

de betoane. Pină s-au făcut însă 
aceste pregătiri, a trecut iarna (a- 
nul trecut), ізг de atunci trans
portul, elevatorul, ciurul mecanic 
și sistemul de încălzire stau pă
răsite. fără ca nimeni să se ocupe 
de ele. Parcă n-am fi în prag de 
iarnă ! Tot așa, n-au fost montați 
elemenții centralei termice și ca
zanul de apă, care stau aruncate 
într-un colț ruginind în voie. Con- 
casorul pentru bolovani nu func
ționează pentru că nu se înlo
cuiesc niște fălci (plăcile de măci
nare) uzate.

La această centrală de betoane 
lucrează oameni harnici ea Moga 
Aurel, Kovaci Iuliu, Totezan Pan- 
tilimon, Ilieș loan, Miheț Sabin șî 
alții care se străduiesc să prepare 
cît mai mult beton pentru șantier. 
Conducerea șantierului 7 însă a 
dat complet uitării această cen
trală de beton, nu a luat măsuri 
pentru pregătirea ei de iarnă așa 
cum sînt indicațiile trustului, iar 
biroul organizației de bază tole
rează această delăsare. Cred oare 
constructorii din Lupeni că iarna 
o să-i ocolească ?

Situații asemănătoare pot fi în
tâlnite și pe alte șantiere. La Vul
can, de pildă, se execută, de a- 
semenea, lucrări de mărire a een- 
tralei, de creare a unui nou drum 
de circulație pentru mașinile care 
due betoane, de amenajare a unui 
depozit de nisip și balast ou linie 
ferată de descărcare. Dar nici una 
din aceste lucrări nli-i încheiată. 
La centrala Livezeni (apartinînd 
șantierului Petroșani) nu e-a făcut, 
de asemenea, un drum bun de ac» 
ces și o platformă de întoarcere 
pentru mașini, pentru ca pe timp 
de iarnă circulația autobasculan
telor să nu fie blocată cînd trans
portă beton. La nici o centrală de 
betoane de pe șantiere nu sînt a- 
sigurate stocuri de materiale de 
masă — nisip, balast, piatră oon- 
easată — necesare lucrului pe timp 
de iarnă. Aceasta pentru a putea 
face față necesităților șantierelor 
și dacă transportul pe C.F.R. ori 
descărcarea din vagoane a acestor 
materiale va fi cumva blocată din 
cauza intemperiilor iernii.

Pînă la 1 decembrie, toate șan
tierele din Valea Jiului sînt o- 
bligate să-și încheie pregătirile 
de iarnă. Conducerile șantierelor 
trebuie să ia măsuri ca și centra
lele de betoane să fie puse la 
punct, iar birourile organizațiilor 
de partid și comitetele de sindi
cat să exercite un control mai 
hotărît asupra pregătirilor de iarnă.

Trebuie luate toate măsurile 
pentru asigurarea bunei desfășu
rări a lucrărilor de construcții pe 
șantiere și în perioada de iarnă I

M1HA1 ȘTEFAN

In capitala Republicii Socialiste 
Croația — Zagreb

(Urmare din pag. l-a)

de asemenea, de preocupările și ac
tivitatea pe care o desfășoară In 
uzină sindicalul, de productivitate i 
muncii, de valoarea producției glo
bale a întreprinderii.

De la uzina „Iedinstvo" oaspe
ții s-au îndreptat spra noul cartier 
al orașului — „Novi Zagreb” — 
unde se ridică numeroase blocuri 
de locuințe muncitorești, care în
conjoară pavilioanele Tîrgului in
ternational da la Zagreb. In tot tim
pul vizitei prin Zagreb, pe traseul 
de multi kilometri străbătut de

Caldele simțăminte ale slovenilor 
față de oaspeții dragi

In după-amiaza zilei de marți, 
delegația de stat a R.P. Romîne 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a părăsit Zagrebul 
indreptlndu-se spre Liubliana, ca
pitala Republicii Socialiste Slove
nia.

La Oteceț, în Novo Mesto, si
tuată la jumătatea drumului dintre 
Zagreb și Liubliana, membrii de
legației romîne și-au luat rămas 
bun de la tovarășii Ivan Kraiacici, 
președintele Skupștinei Republicii 
Socialiste Croația, și de la ceilalți 
conducători ai organelor locale de 
stat și ai Uniunii Comuniștilor, 
care i-au însoțit in Vizita in R.S. 
Croația.

La intrarea în R. S. Slovenia, 
delegația de stat romînă a fost în- 
tîmpinată de Miha Marinko, secre
tar al C.C. sl U.C. din Slovenia, 
Ivan Macek, președintele Skupști
nei R.S. Slovenia, Viktor Avbel, 
președintele Vecei Executive a R.S. 
Slovenia, inginer Marko Bulț, pre
ședintele Skupștinei Regiunii Liub
liana, de reprezentanți ai organelor 
locale de stat și ale U.C.I.

După o străveche tradiție, un 
grup de tinere fete au oferit înal- 
ților oaspeți romini cite o floare 
roși#. Slovenii spun că petalele 
înfocate ale florii dăruite simbo
lizează caldele simțăminte ale ini
mii lor cu care întâmpină pe oas
peții cei mai dragi.

Emoționantă a lost întâlnirea so
lilor țării noastre cu locuitorii Ca
pitalei slovene. Pe străzile orașu
lui, neținînd seama de ploaie, se

Lectorate cu părinții ia Lupeni
In scopul de a ajuta 

elevii slabi la învățătu
ră, corpul didactic de la 
școala de 8 ani nr. 3 din 
Lupeni a trecut la țină- 
rea unor lectorate cu pă
rinții. Din primele zile la 
ședințe au participat pes
te 130 de cursanți. S-au 
ținut lecțiile i „Exemplul 

coloana de mașini, numeroși 1эх> 
cuitori ai orașului au salutat cu 
căldură pe înalții oaspeți romini, 
făcîndu-le o primiră caldă, entu-« 
ziastă.

La amiază, președintele Skupști- 
nei R.S. Croatia, Ivan Kraiacici, a 
oferit o recepție în cinstea dele
gației de stat a R.P. Romine, con
dusă de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

In timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenoasei, tovarășii Ivan Kraiacici 
și Ian Gheorghe Maurer au rostR 
toasturi. - .

adunaseră zeci de mii da locuitori 
care fluturau stegulețe romîneșli și 
iugoslave. Mașinile străbat încet 
străzile frurPoșului oraș, însoțite 
da sunetele fanfarei. Străzile și clă
dirile sînt împodobite festiv cu dra
pele rotnînești și iugoslave,

In fața clădirii Vecei orășenești 
din Liubliana, inginer Marian Țepi- 
na, președintele Vecei orășenești, 
urează membrilor delegației romî
ne btin venit și le transmite un căl
duros salut din partea locuitorilor 
orașului Liubliana.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej mulțumește pentru primirea 
caldă pe care locuitorii orașului 
au făcut-o solilor poporului romîn.

Un grup de pionieri oferă flori 
membrilor delegației. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej le urea
ză succes la învățătură, sănătate și 
fericire lor și părinților lor.

Membrii delegației romîne au fost 
apoi invitați în clădirea VeCîi și 
rugați sâ semneze în cartea de 
onoare a orașului Liubliana. Oas
peților li s-au oferit în dar albume 
cu fotografii ale orașului și discuri 
cu cînteca revoluționare ale parti
zanilor.

Oaspeții romini s-au îndreptat 
apoi spre reședința care le este pu
să la dispoziție la Brdo în Kfaiti, 
în apropiere da Liubliana.

La Brdo, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți membri 
ai delegației de stat a R.P, Ro
mîne au fost Întâmpinați de tova
rășul Iosip Broz Tito și de soții sa, 
Iovanka.

părinților — o necesitate 
in educarea comunistă a 
elevilor" și „Bolile frec
vente la copii și preveni
rea lor".

Ședințele sînt urmate 
de întrebări și discuții Iar 
la încheierea lor echipele 
artistice din școală prezin
tă frumoase programa ar
tistice.

Ketale «ții 
eeetiu otel hi

La mina Ani- 
noasa, prin con
tribuția sectoare
lor VHI-ateliere, 
I-producțle, V-în- 
vestiții VI-trans- 
port și sectorul 
IX rambleu s-au 
colectat în ulti
mul timp mari 
cantități de me
tale vechi. Pentru 
a urgenta preda
rea metalelor co
lectate, în ulti
mele luni și ca
mioanele exploa
tării au participat 
la transportul me
talelor vechi de 
la mină la depo
zitul din Livezeni.
Cu acest prilej 
au depus multă 
străduință șoferii
Banyai loeif, Pre
da Nicolae și Mo- 
joatcă Nicolae. 
Astfel, predînd 
cantități sporite 
de metal, mina 
Aninoasa a înde
plinit planul a- 
nual la predarea 
de metale vechi 
încă de la jumă
tatea lunii noiem
brie. De la înce
putul anului, ex
ploatarea minieră
Aaineasa a pre
dat I.C.M-ului
334 396 kg. fier 
vwchi.
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După moartea președintelui Kennedy
L1J11I1IU IhiHiiiibJliiiiriiiMhiiiiMiiimiiliiiliiii

La Casa Albă
WASHINGTON 25. — Trimisul 

special Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite:

Luni la orele 15,30 (ora 23,30 ora 
Bucureșt'iului) la Casa Albă id-na 
JacquelMne Kennedy a primit de
legațiile guvernamentale care au 
participat la funeraliile lui John 
Fitzgerald Kenndy. Cu acest pri
lej delegațiile au exprimat condo
leanțe soției fostului președinte al 
S.U.A.

Șeful delegației guvernamentale 
a R.P. Romîne, Gh. Gaston' Marin,

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, însoțit de ceilalți mem
bri ai delegației, a transmis din 
partea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romi
ne, Gheorghe Gheorgh-iu-Dej, și a 
guvernului romîn cele mai sincere 
condoleanțe și sentimente de sim
patie d-nei Kennedy și copiilor ei 
în legătură cu marea pierdere su
ferită prin moartea soțului ei, emi
nentul om de sfat John Kennndy. 
D-na Kennedy a mulțumit pentru 
sentimentele exprimate.

(Agerpres).
23 noiembrie a 
cea de-a 12-a ședință 
permanente C.A.E.R.

avut

PJN TARILE SOCIALISTE

Primirea de către Lyndon Johnson a delegațiilor 
guvernamentale străine aflate la Washington 

mai fost de față Dean Rusk, se
cretarul Departamentului de Stat, 
George Ball, subsecretar de stat și 
William Tyler subsecretar de stat.

Delegațiile guvernamentala au 
fost primite în după-amiaza ace
leiași zile de președintele Statelor 
Unite, Lyndon Johnson. Cu prilejul 
primirii delegației romîne, Gh. 
Gaston Marin a spus președintelui 
Lyndon Johnson î „Cu ocazia pre
luării de către dv., a înaltei func
ții de președinte al Statelor Unite/ ale Americii am fost însărcinat de 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și de guvernul romîn să vă 
transmit 
lungă și 
primăm
dintre țările noastre se vor dez
volta favorabil în direcția 
niei și prosperității ambelor 
re '.

Președintele Johnson a
mit pentru mesajul primit și a îm
părtășit punct'uK’da vedele al de
legației romîne.

L'in partea S.U.A. la primire au

а (misiei pmegte t.l.E.R 
pentru (ootlridii

BERLIN 26
Intre 18 și 

loc la Berlin 
a Comisiei
pentru construcții. La lucrările co
misiei au luat parte delegațiile 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovace, 
R.D. Germane, R.P. Mongole, R.P. 
Polone, R.P. Romîne, R.P. Ungare 
și Uniunii Sovietice.

Au fost examinate probleme ale 
ridicării nivelului tehnic în proiec
tarea și executarea construcțiilor, 
ale dezvoltării producției de ci
ment și beton celular, ale mecani
zării lucrărilor de construcții ș.a.

Comisia a analizat raportul pri
vind activitatea sa în anul 1963 
și a aprobat planul de activitate 
pe anul 1964.

Ședința s-a desfășurat într-un 
spirit de prietenie și colaborare.

Aparat semiautomat 
de sudat la rece

VARȘOVIA 26. Corespondentul 
Agerpres transmite i

Inginerul Mieczyslaw Oleszew- 
ski din Poznan (R.P. Polonă) a 
construit recent un aparat semi 
automat de sudat la rece. Cu a- 
cest aparat se pot suda două fire 
de aluminiu, de 'aluminiu și aramă 
sau de aramă și argint.

Procedeul sudării nu este nou, 
dar datorită acestui aparat, care 
cîntărește numai un kg., sudarea 
a două fire se face în numai cinci 
secunde. Aparatul s-a dovedit' util 
îndeosebi în instalațiile telefo
nice.

Potrivit calculelor oamenilor de 
știință, bogatele zăcăminte de la 
Kacikanar vor putea fi exploatate 
timp de 130 
de minereu 
la sută fier.

Munca la
nizată și automatizată. Instalațiile 
sale de concasare și înnobilare 
vor prelucra pînă 
minereu în 24 de

8
8
8
8
8

Ancheta în legătură cu asasinarea 
președintelui Kennedy

urări de sănătate, viată 
fericire personală. Ne ex- 
convingerea că relațiiie

priete-
popoa■

mulțu-

DALI.AS 26 (Agerpres).
Corespondentul din Dallas al a- 

genției France Presse transmite:
Depășind larg cadrul orașului 

Dallas, ancheta cu privire la asa
sinarea președintelui Kennedy, a- 
poi aceea în legătură cu moartea 
asasinului său se pare că trebuie 
să fie centralizată la Ministerul 
Justiției de la Washington. Impre
sia este că poliția locală, depășită 
de evenimentele de duminică, pa
ralizată da mulțimea de corespon
denți americani și străini, nu poate 
acționa cu calmul necesar unei 
anchete de această amploare.

Procurorul general Henry Wade, 
cunoscut pentru ambițiile sale po
litice. care centraliza pînă atunci

------- -------- - —. --- ---- .— —————■

La Bagdad și în alte orașe irakiene 
viafa își reia

BAGDAD 26 (Agerpres).
Intr-o declarație radio-difuzată, 

ministrul apărării al Irakului, Ta- 
kriti, a confirmat că „aproape toa
te unitățile militare s-au retras în 
cazărmi, unde și-au reluat activi
tatea normală". Viața la Bagdad 
și în celelalte orașe irakiene, a de
clarat Țakriti, este calmă. In ca
drul unei emisiuni a postului de 
radio Bagdad, ministrul muncii și 
al problemelor sociale a 
că „vor fi elaborate noi 
problemele muncii".

Agenția Reuter relatează
vernatorul militar al Bagdadului

cursui normal
alte cen- 
continuă 

л

anunțat 
legi în

că gu- 
a 

reamintit foștilor membri ai „gărzii 
naționale" că tr ebuie să predea cit 
mai repede armele. Pînă la preda
rea întregului armament, punctele

importante din capitală și 
tre importante irakiene 
să se afle sub pază. fi

Intr-o conferință de presă, pri
mul ministru irakian, Yehia s-a 
pronunțat „pentru unitatea arabă 
și pentru relații de prietenie cu 
toate popoarele". Acțiunea din 18 
noiembrie (preluarea puterii de că
tre 'actuala conducere), a adăugat 
el, „a fost menită să corecteze 
situația" existentă pînă atunci.

Agenția France Presse anunță că 
Saadi, fostul vicepreședinte al gu
vernului irakian, lider al fracțiunii 
„extremiste" a partidului Baas din 
Irak, a părăsit la 25 noiembrie 
Damascul. El este însoțit de alte 
trei personalități baasiste și in
tenționează să plece în Elveția.

©-------------

ancheta, a prezentat oficial dumi
nică seara ziariștilor dovezile acu
mulate împotriva lui Oswald, dar 
trei ore mai tîrziu, un ziar local 
a primit un element și mai impor
tant, o hartă a orașului găsită în 
apartamentul lui Oswald, a cărei 
existență fusese negată de Wade. 
Cu Jack Ruby, drojdia societății 
locale și ramificațiile sale intime 
în rîndurile poliției și-au făcut a- 
parîția în anchetă, în timp ce in
formații primite din Laredo și Ciu
dad Jaurez (Mexic) lasă să se crea
dă că ancheta va trebui să treacă 
frontierele.

Poliția din Dallas a pierdut a- 
proape orice control asupra opera
țiunilor. Ea a fost criticată și ridi
culizată de această crimă comisă 
în propriul ei sediu.

Pentru aceste motive, cu înce
pere de duminică, firele anchetei 
duc la sediul F.B.I., unde se află 
John Miller, reprezentantul per
sonal al ministrului justiției, Ro
bert Kennedy. Miller a informat 
pe ziariști că nici o informație nu 
va mai fi comunicată ia Dallas, ci 
la Washington.

I Desăvârșirea sistemului 
3 energetic unic
8 al Siberiei 
§ g KEMEREVO 26 (Agerpres). 
g Ziarul „Pravda" anunță că
9 fost terminată construcția liniei 
§ transport de curent electric

tensiunea de 500 kilowați Bratsk- 
Taișet. In felul acesta a fost de- 
săvîrșit sistemul energetic unic 
al Siberiei. .

Prin linia de înaltă tensiune 
Bratsk — Taișet—Kamala—Kras- 
noiarșk—-Novoanjerka curentul e- 
lectric a ajuns la întreprinderile 
din Krasnoiarsk și 
Kuzbas. O cantitate 
de energie electrică 
asemenea, industria 
nomice Siberia de Vest și calea fe
rată electrificată transsiberiană.

de ani. Concentratul 
conține pînă la 65 g
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combinat este meca-

la 100 000 tone 
ore.

1 200 sonde comandate 
de la un singur tablou
ANDIJAN 26 (Agerpres).
Peste 1 200 sonde de țiței din 

Valea Fergana (Uzbekistan) au 
fost trecute la comanda telemeca- 
nică de la distanță de la un sin
gur tablou. La acest' sistem vor 
fi racordate exploatările din Tad
jikistan și Kirghizia care, ca și
Uzbekistanul fac parte din regiu- g 
nea economică a Asiei Centrale.

Lucrările conferinței F. А. Ѳ.
ROMA 26 (Agerpres).
După

France 
cadrul 
sesiuni
Națiunilor Unite pentru alimenta
ție 
loc 
sie

cum relatează agenția 
Presse, luni dimineața, în 
lucrărilor celei de-a 12-1 
a Conferinței Organizației

și agricultură (F.A.O.), care are 
la Roma, cei de-a treia comi- 
a conferinței a adopt'at o reco-

mandare care prevede creșterea nu
mărului membrilor consiliului. In 
piezant din componența Consiliului
— care este organul executiv al 
F.A.0. între sesiunile conferinței
— fac parte mimai reprezentanții 
ai 27 de state. Potrivit agenției, 
această recomandare urmează 
fie discutată de conferință în 
siune plenară.

ѳ--------

să 
se-

a 
de 
cu R.P.

26 (Agerpres), 
agenția 

Vladivos-

Viscol neobișnuit la Vladivostok
І VLADIVOSTOK

După cum relatează
TASȘ, asupra orașului
tok s-a dezlănțuit un viscol de o 
intensitate puțin obișnuită. Canti
tatea de zăpadă căzută în ultimele 
24 de ore 'este egală cu cea care 
in mod obișnuit cade într-o lună.

Sinopticienii consideră că viteza 
vîntuluț va continua să crească.

Viscolul a îngreunat serios trans
porturile. Lucrările în portul 
merci al au fost întrerupta, iar 
lîle și-au încetat activitatea, 
efectuează lucrări intense cu
torul mașinilor pentru dezăpezirea 
străzilor.
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minele din 
suplimentară 

vor primi, de 
regiunii eco-

Combinatul pentru 
înnobilarea minereului 

de la Kacikanar
SVERDLOVSK 26 (Agerpres).
Combinatul pentru înnobilarea 

minereului de la Kacikanar din 
Uralul central a prelucrat' primui 
milion de tone de minereu.

In prezent funcționează numai
8 prima parte a întreprinderii. Cons-
8 trucția celei de-a doua părți con-
8 tinuă.
8Oooooooocooooooooooooooooooooooe  coco oooooooooo oooooooooo 0000OQOO

4 508 biblioteci
SOFIA 26 (Agerpres).
Numărul bibliotecilor din

Bulgaria a crescut în anii pute
rii populare de aproape două ori- 
ajungînd la 4 508. Ele dispun de 
un fond de cărți de 10 670 000 vo
lume. Bibliotecile actualelor cămi
ne culturale care se îmbogățesc 
anual cu peste 1 200 000 volume 
— au împrumutat în anul 1962 u- 8 
nui număr de I 549 000 cititori ■> 
19 635 000 de cărți.

Centrul energetic 
Gorlifz
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DRESDA 26 (Agerpres). '
La Gorlitz, regiunea Dresdș ; 

(R.D.G.) a intrat în funcțiune și a>' 
fost racordată la rețeaua națio- j 
nală de conectare noua centtală i 
electrică „Prietenia popoarelor-2", ! 
înzestrată cu două grupuri de < 
mașini de cîte 100 MW. Centrul | 
energetic format din noua cen- | 
trală electrică și centrala „Prie- j_ 
tenia popoarelor-1" cuprinde acum 8 
șase grupuri de mașini, avînd o 8 
putere instalată totală de 500 8 
MW. 8

8

LONDRA. In Piața Trafalgar din 
Londra a avut loc un miting al lu
crătorilor de la serviciile poștale 
care au cerut majorarea salariilor.

ТОКІѲ. Muncitorii 
narii agenției japoneze de 
Kiodo Țusin, au declarat o 
de 24 de ore revendicînd 
rarea s alai iilor.

și funcțio- 
presă 
grevă 
Hiajo-

satul 
Arde-

PARIS. După cum anunță agen- 
United Press International, la 
noiembrie un tribunal special 
Paris a început judecarea unui 
de 56 de persoane, foști mem 
ai organizației fasciste O.A.S. 

de
atentate cu bombe cu 
dura aproxim rtiv două

ția
25
din
lot
bri
Procesul O.A.S.-iștilor acuzați 
crime și 
plastic va 
săptămîni.

internațional asupra electronicii 
nucleare''.

Prima ședință de lucru a acestei 
importante manifestări internațio
nale, caire reunește aproape 1 00C 
de specialiști din 40 de țări, a fos1 
prezidată de academicianul ro-mîii, 
A. Sanielevici, director adjunct al 
Diviziei de cercetări și laboratoare 
din cadrul Agenției internaționala 
de energie atomică.

PARIS. In apropiere de 
Saint Marcel (departamentul 
che) în valea fluviului Rhone a-a 
prăbușit un avion cu reacție apar- 
tinînd bazei militare franceze din 
Orange (departamentul Vaucluse). 
Pilotul a reușit să scape cu viață.

WASHINGTON. In legătură cu 
întrevederea pe care Lyndon John
son a avut-o luni la Casa Albă cu 
președintele 
France Presse 
doi oameni de 
acord privind 
măvara anului
de vederi la nivel înalt între Fran
ța și Statele Unite.

de Gaulle, agenția 
relevă că între cel 
stat s-a ajuns la un 
organizarea în prl- 
viitor a unui schimb

Postul de radio Saana 
într-una din regiunile 
frontieră ale Yemenu- 
loc ciocniri între tru

SAANA. 
anunță că 
nordice de 
lui au avut
pele republicane și detașamente de 
mercenari. Trupele mercenare au 
fost înfrînte, lăsînd pe cîmpul de 
luptă cantități de arme și muniții.

Uniunea tipografilor 11-BEIRUT.
banezi a deschis la Beirut o „Săp- 
tămînă a alfabetului". Expoziția 
prezintă primele texte în alfabetul 
fenician, precum și stampe și gra
vuri din tipografia lui Gutenberg. 
Exponatul cel mai valoros este un 
sarcofag al regelui fenician Ahi- 
ram cu primul alfabet, descoperit 
pînă în prezent, din ,sec. al XIII- 
lea înaintea erei noastre.

CAIRO. La Cairo s-a anunțat o- 
ficial că în cursul lunii viitoare 
în capitala Kuweitului va avea loct 
semnarea unui acord privind crea
rea unei bănci a țărilor arabo- 
africane.

După cum anunță agenția Fran
ce Presse, banca, care va avea se
diul Ia Cairo, fără însă să intra 
sub jurisdicția R.A.U. va dețină 
un capital de 10 milioane lire 
sterline. Fondurile acestei bănci 
urmează să fie folosite în scopul 
finanțării comerțului exterior dintre 
țările arabe și africane.
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SINGAPORE. Corespondentul 
genției Reuter anunță că la 
noiembrie, 2 300 de studenți de 
Universitatea din Singapore au re
fuzat să mai ia parte la cursuri, 
în semn de protest împotriva „în
călcării autonomiei universitare si 
libertăților academice" de către gu
vernul din Singapore și autoritățile 
centrale ala Federației Malayeze.

PARIS. In marea sală a palatu
lui U.N.E.S.C.O. .din Faris au îa 
.ceput luni lucrările „Colocviului

PARIS. Autoritățile franceze au 
confiscat la 25 noiembrie 815 kg. 
de morfină ascunsă pe o navă 
După cum relatează agenția Fran 
ce Presse, expeditorul acestei în
cărcături de contrabandă este ur- 
negustor din Beirut, Sami Moham
med Soummakieh, căutat de multă 
vreme de organele Interpol (Orga
nizația internațională a poliției) 
Valoarea stupefiantelor confiscate- 
este apreciată la 1 150 000 d<i 
franci.
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