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Minerul Șerban Nicolae, șeful uneia din brigăzile de frunte din secto
rul IV al minei Vulcan, în abataj în timpul lucrului. Exemplul lui în mun
că priceperea și iscusința de care dă dovadă constituie un factor mobilizator 
în munca brigăzii. *

COMUNICATUL COMUN ROMINO-ETIOPIAN

ACTUALITATEA IN УМЕЛ JIULUI
— Ne scriu corespondenții voluntari —

înainte de termen
Muncitorii din sectorul mecanic al 

minei ®îlja desfășoară o rodnică 
activitate. Organizîndu-și bine locul 
de muncă și repartizînd sarcini con
crete fiecărui om la primirea comen-

Prfntre muncitoarele evidențiate tu
nă de lună în întrecere de la I.I.S.

' „Viscoza" Lupeni se numără și tînăra 
Mătăsărean Florica. Ea lucrează cil 
multă conștiinciozitate la împacheta
rea sculurilor de mătase pentru ca 
produsele fabricii să ajungă în bune 
condițiuni Ia destinație. 

ztlor, echipa de montaje și confecții 
metaliee condusă de Bela Imrs... de 
exemplu, a reușit în ultimele două 
luni să depășească sarcinile de plan 
cu 10 la sută. De asemenea, în tim
pul unor lucrări efectuate pentru 
brigăzile de mineri din subteran, e- 
chipa a realizat importante economif 
de materiale.

Rezultate bune obțin și lăcătușii 
mecanici Josan I.azăr, Nistor loan, 
Bucur Nicolae și Sofaivy Moise care 
de la începutul lunii trecute și piiaă 
în prezent, au reparat înainte de 
termen două greifere folosite la a- 
dîncire . în puț, mai multe pompe 
„Duplex" și au, recondiționat pentru 
mijloacele mecanice de locomoție^ ale 
minei numeroase piese de schimb 
scoase din uz.

I. S1ELIAN
lăcătuș — mina Dîlja

In 20 de zile — 
400 de vagoane 

descărcate
In perioada de toamnă, afluența 

de material lemnos destinat minei 
Petrila, ca stoc pentru iarna, aduce 
uneori in activitatea muncitorilor din 
depozit neajunsuri serioase (imobili
zarea unor Jinii de manevră, conges
tionarea rampelor, locații pe C.F.R.). 
Pentru a le evita, conducerea de
pozitului, lucrătorii din sectorul tran
sport, Stivuitorii au luat din timp 
mai multe masuri. Au fost descon
gestionate și lărgite rampele, s-au 
verificat liniile, acele și macazele, 
au fost stabilite noi locuri de de
pozitare etc

Ajutate în acest fel, brigăzile de 
încărcători conduse de Boantă Ghe
orghe, Țopîrlan loan, Bălăci Zoî- 
tap, Csiky Martin, Pavel Gheorghe 
și loth Martin au muncit cu mai 
multă însuflețire. De la începutul lu
ni; septembrie și pînă în ziua de 
24, ele au descărcat, in bune 
condițiuni și fără nici un fel de lo
cație 400 de vagoane încărcate cu 
lemn, cherestea, balast și alte ma
teriale. Această realizare garantează 
că și pe viitor muncitorii din de
pozitul de lemn al minei Petrila vor 
fi la înălțime.

I. CIUR
; pensionar Petrila

La invitația președintelui Consiliu
lui de Stat a) Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ma- 
jestatea Sa Imperială Haile Sellassie 
1, împărat al Etiopiei, însoțit de înal
te personalități etiopiene, a vizitat Re
publica Populară Romînă între SC 
și 29 septembrie 1964.

In timpul șederii în Republica Popu
lară Romină Majestatea Sa Imperială 
Haile Sellassie I și persoanele care 
l-au însoțit au vizitat orașul Bucu
rești, expoziția realizărilor economiei 
naționale a Republicii Populare Ro 
mine, instituții de cercetări' științifice 
și învățămint. rafinăria Brazi din re
giunea Ploiești, luînd cunoștință - de 
unele aspecte din realizările poporului 
romîn în domeniile economic, social, 
cultural și în construcții.

Majestatea Sa Imperială s-a bucu
rat de b primire călduroasă din par
tea poporului romîn, expresie a simță- 
mîntelor sale cordiale și prietenești fa
ță de oaspete și poporul etiopian.

Apreciind inultipieie și rodnicite Sa
le activități duse pentru apărarea și 
consolidarea independenței Etiopiei, 
devotamentul și eforturile Sale neobo
site pentru cauza păcii și: înțelegerii 
internaționale, contribuția Sa remar
cabilă la promovarea culturii și ști
inței, Universitatea București a a- 
cordat Majestății Sale Imperiale 
Haile Sellassie J titlul de Doctor 
honoris causi -

Președintei Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gffaurgni-Dej și Majestatea 
Sa Imperială Haile Sellassie I au 
purtat convorbiri cu privire fă' rela
țiile romino-etlopiene și au avut lin 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme internaționale importante 
tuale.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă de Înțelegere reci
procă și cordialitate, au participat 
din partea romînă: Ion Gheorghe 
Maurei-, președintele Consiliului de 
Miniștri, Gueorghe Apostol, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri, Alexandru Bîrlădeanu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consiliului 
de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, și Mircea Nico- 
Iaescu, trimis extraordinar și minis
tru plenipotențiar al Republicii Popu 
lare Romîne în Etiopia; iar din par
tea etiopiana, Alteța Sa Ras Intru 
Haile Sellassie, Excelența Sa gene- 
ral-locotenent Abie Abebe, președin
tele Senatului, Excelența Sa Kete- 
ma Yifru, ministru de stat pentru 
afacerile externe, Excelența Sa Pe
tros Sahlou, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar- al Etiopiei la 
București, Dr. Menassie, Haile, șef al 
secție politice din cabinetul particu
lar al Majestății Sale Imperiale, și 
Yohannes Kidane-Mariam, șef al Se
cretariatului Particular ai Majestății 
Sale Imperiale și asistent al minis
trului în Ministerul Treburilor.

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne

НАШЕ SELLASSIE I, 
împărat al Etiopiei

Majestatea Sa, Haile Sellassie I, împăratul Etiopiei, 
a părăsit Capitala

Marți dimineața a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre R. S. F. Iugos
lavia, Majestatea Sa Imperială, 
Haile Sellassie I, care la invitația 
președintelui Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a făcut o 
vizită de stat în R. P. Romînă. :

împăratul Etiopiei a fost însoțit 
de la reședința sa de președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorgiu-Dej, Gheorghe A- 
postol, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Alexandru Bîrlă
deanu și Gheorghe Gaston Matin, 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamăpu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu ..es- 
eu, ministrul afacerilor externe. Nu
meroși bucureșteni, aflați pe . tra

Cele două părți au subliniat cu 
satisfacție prietenia tradițională, înțe
legerea și respectul reciproc care 
caracterizează relațiile dintre Repu 
blica Populară Romînă și Etiopia. 
Ambele părți au arătat interes față 
de lărgirea colaborării multilaterale 
Iomîno-etiopiene în vederea întăririi 
continue a vechilor relații dintre ce
le două țări. In acest scop, s-a ajuns 
la un acord conform căruia partea 
romînă va trimite în Etiopia o mi
siune care va studia și determina 
cu partea etiopiana sectoarele de co
laborare în domeniile economic și 
tehnico-științific.

Discuțiile au scos în evidență po
ziția comună a celor două țări în 
principalele probleme internaționale.

Ambele părți sînt de părere că 
in condițiile situației actuale cea mai 
importantă problemă este menținerea 
și consolidarea păcii în lume,

Exprimîndu-și covingerea că fieca
re stat, măre sau mic, poate și tre
buie să-și aducă propria sa contri
buție la realizarea acestui nobil o- 
biectiv — dorință arzătoare a în
tregii omeniri — cei doi șefi de 
stat și-au reafirmat hotărîrea de a 
sprijini orice acțiune îndreptată spre 
lichidarea încordării internaționale, 
care pune în primejdie pacea și se
curitatea tuturor popoarelor.

Cele două părți au fost de acord 
că promovarea politicii do coexistență 
pașnică între, statele cu sisteme so- 
cial-politiee diferite și reglementarea 
problemelor internaționale litigioase 
prin tratative pașnice constituie sin
gura alternativă a războiului nuclear. 
Ele au subliniat, de asemenea, ne 
cesitatea ca, »®I relațiile-dintre sbztf 
principiile călăuzitoare șă fie respec
tarea suveranității și integrității teri
toriale și neamestecul în treburile lor 
interne.

Cele două părți să pronunță cu tă
rie pentru încetarea cursei înarmări
lor și, în calitate de membre ale 
Comitetului celof 18 state pentru de
zarmare, sînt listările să-și continue 
eforturile in vederea obținerii de re
zultate eficiente in domeniul dezar
mării generale și totale, ceea 
ce este esențial pentru con
solidarea păcii și securității mon
diale. Realizarea unui aseme
nea obiectiv va permite fără îndo
ială eliberarea de resurse umane și 
materiale a căror folosire poate re
prezenta o contribuție de seamă la 
îmbunătățirea nivelului de trai ai po
poarelor lumii, în special în țările 
in curs de dezvoltare.

Ambele părți acordă importanță 
deosebită înfăptuirii unor măsuri par
țiale și regionale menite să stabi
lească un climat de destindere în 
relațiile internaționale, să înlesnească 
și să apropie rezolvarea problemei 
dezarmării O contribuție de seamă 
in această privință o poate avea 

seul de la reședința înaltului oaspete 
la aeroport au salutat cu căldură 
pe cei doi,șefi de state, aflați într-o 
mașină deschisă, escortată de moto- 
cicliști.

La sosirea pe aeroport comandan
tul batalionului dfe onoare a prezen
tai raportul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Etiopiei și R., P. Romîne, în timp 
ce în semn de salut au fost trase 21 
salve de artilerie. Apoi cei doi șefi 
de state au trecut în revistă bata
lionul de onoare. '

Mii de bucureșteni, precum și stu- 
denți din țările ; africane, se aflaa 
pe aeroport pentru a-și lua rămas 
bun de la înaltul oaspete. 

crearea unor zone lipsite de arma 
nucleară în diferite regiuni ale lu
mii.

Cele două părți apreciază efortu
rile depuse de țările în curs de dez
voltare și recent eliberate din Africa, 
Asia și alte părți ale lumii în vede
rea slăbirii încordării în relațiile in
ternaționale, a apărării și consolidă
rii păcii. Ele salută apropiata Con
ferință a țărilor neangajate, precum 
și viitoarea Conferință a țărilor afro- 
asiatice, exprimîndu-și convingerea că 
hotărîrile ambelor Conferințe vor re
prezenta o nouă contribuție la pro
movarea colaborării și înțelegerii în
tre popoarele lumii și a principiilor 
coexistenței pașnice.

Partea romînă și-a exprimat depli
na solidaritate cu aspirațiile popoa
relor din Africa spre unitate și este 
convinsă că hotărîrile Organizației 
Unității Africane vor contribui în 
mare măsură la realizarea acestor 
aspirații, la promovarea colaborării 
dintre statele africane, la apărarea 
și consolidarea independenței lor po
litice și economice.

Părțile și-au exprimat hotărîrea de 
a sprijini in continuare lupta pentru 
înlăturarea ultimelor rămășițe ale 
colonialismului și au condamnat po
litica de apartheid și discriminare 
rasială ca incompatibile cu drepturile 
fundamentale ale omului și princi
piile Chartei O.N.U.

Părțile au subliniat necesitatea uni
versalității Organizației Națiunilor 
Unite în scopul de a o face mai 
eficientă pentru îndeplinirea rolului 
ce-i revine în asigurarea păcii și 
dezvoltarea colaborării internaționale.

Republica Populară Romînă și 
Etiopia sprijină întrutotul cererile le
gitime ale noilor state independente 
din Africa și Asia de a fi reprezen
tate echitabil în principalele organe 
ale Organizației Națiunilor Unite.

Сёіе două părți constată cu satis
facție că vizita în Republica Popu
lară Romină a Majestății Sale îm
păratul Haile Sellassie I, convorbi
rile și schimbul ele vederi care au 
avut ioc cu această ocazie consti
tuie o importantă contribuție la dez
voltarea legăturilor tradiționale de 
prietenie. existente între Republica 
Populară Romînă și Etiopia, servind 
astfel cauza păcii și înțelegerii în
tre popoare.

Majestatea Sa imperială și-a ex
primat profunda apreciere față de 
primirea călduroasă acordată Lui și 
suitei Sale în cursul scurtei dar 
utilei vizite în Republica Populară 
Romînă.

Majestatea Sa Haile Sellassie 1 a 
adresat președintelui Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, invi
tația de a vizita Etiopia. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere.

București 28 septembrie 1964.

Pionieri au oferit buchete de flori, 
înainte de a se sui în avion, Ma

jestatea Sa Imperială, Haile Sellas
sie I, împărat al Etiopiei și-a luat 
rămas bun de la președintele Con
siliului de Stat, Gheorghe Gheorgiu- 
Dej. Cei doi șefi de state și-au 
strîns călduros mîinile, și-au urat re
ciproc sănătate și succese în activi
tate, și-au exprimat dorința de a se 
revedea.

Din ușa avionului, împăratul Etio- 
piei a răspuns saluturilor celor pre- 
zenți pe aeroport.

Pînă la graniță avionul a fost 
escortat de avioane cu reacție ale 
forțelor noastre armate.

(Agerpres).
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In pagina tehnică trecută am internat ЙВДМ* сопяІІЩІМВ organiza
tă la Petroșani de către Comisia economică a Comitetului regfeael de 
partid Hunedoara și Inspecția energetică regională Deva pe terpa rațio
nalizării consumului de aer comprimat 
obținerii de economii la prețul de coat.

Redăm în pagina de față o relatare privind problemele abordate te 
această consfătuire.

Ія explaatirile miniere in scopul

Exploatările miniere din Valea 
Jiului sînt importante consumatoare 
de «er comprimat. In prețul de cost 
al cărbunelui, energia pneumatică 
reprezintă circa 11 ta sută din to
talul cheltuielilor, comparativ CU 4,4 
la șută cît reprezintă consumul de 
«nergie electrică propriu ziș. Deci 
capătă o mare importanță buna gos
podărire a aerului comprimat; pro
ducerea, distribuția și consumul a- 
eeștei energii trebuie să se facă 
rațional deoarece de acest lucru de
pinde economisirea energiei electri
ce și reducerea prețului de cost.

Deși randamentul total al utiliză
rii energiei pneumatice este foarte 
mic (cea. 0,082) în comparație cu e- 
nergia electrică, iar costul ei este 
de 6- 8 ori mai mare, în condițiile 
minelor de cărbuni nu se poate re
nunța la această formă de energie 
Dimpotrivă folosirea ei continuă 
chiar s§ crească pe măsură ce se 
coboară cu exploatarea zăcămînfului 
și, mai ales, a ștratelor de cărbune 
nedegazate. Consumul anual de e- 
nergie electrică la exploatările mi
niere din Valea Jiului pentru acțio
narea compresoarelor se ridică in 
prezent 
ceea ce 
iei. Iată 
re s-au 
grama) 
energie: Wp (kWh/to) energia e- 
lectrică (inclusiv cea consumată
pentru producerea aerului compri
mat) pentru o tonă de cărbune ex
trasă; W i (kWh/тс) energie elec
trică (inclusiv cea pentru aer com- 
Î.rimat) pentru 1 m c steril excavat 

Я lucrări de investiții; Ap (mc/to)

la cca. 100 milioane kWh. 
reprezintă cca. 38 milioane 
de ее la exploatările minie- 
introdus norme (vezi dia- 
de consumuri specifice ’a

la o 
aerul 

1 ГО

topă 
eom- 
c Ie

aer comprimat consumat 
de cărbune: Ai (mc/mc) 
primat consumat pentru 
crace de investiții.

Analizînd începînd din 
consumurile specifice de 
lectrică și pneumatică la exploată
rile miniere, se constată că ele «tnt 
în general în continuă scădere. A- 
ceasta se daterește aplicării unor 
măsuri tehnico-organizatorice dintre 
care cităm: oprirea unor unității de 
compresoare între schimburi pe o 
durată de 1—2 ore și în zilele de 
consum redus; reducerea la strictul 
necesar a consumatorilor de aer 
comprimat (trolfi, pompe, transpor
toare oscilante și ventilatoare) îneît 
extinderea rețelei s-a putut face fără

1955anul 
energie e-

fie

PosiNIHJli de гаііоваіішв a imuni 
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ca numărul compresoarelor să
mărit; înlocuirea conductelor neco
respunzătoare, reducerea pierderilor 
prin suflări pențru a crește presiu
nea efectivă a aerului comprimat ta 
locul de muncă. Micșorarea consu
murilor specifice a fost, de aseme
nea, influențată și 
tifluă a producției 
pectiv a volumului 
vestițij.

Din curbele de 
ducției da cărbune 
lor de epergiș se 
creșterea producției 
consuftiul de energie 
But numai eu 22,9 
1959 și 1963). Din 
însă 18 ta șută s-a 
Creșteri numărului 
în funcție și într-o 
sură pe seama energiei directe. Din 
capul locului se impune deci o bună 
gospodărire a aerului comprimat. 
Aceasta duce la asigurarea calității 
corespunzătoare a aerului lș tocul 
de muncă (presiunea minimă de 4 

condens, debit 
mici de presiu- 

debit maxim 
cel aspirat), 

compresoare etc.

de creșterea cori
de cărbune, res- 
de lucrări de in-

creștere a pro- 
și a conșumuri- 
cunștată că la 
de 39 la șută, 
electrică a eres- 

I la sută (între 
«țeastă creștere 
făcut pe șeama 

compresoarelor 
: mai mică mă-

ațm., lipsa apei de 
suficient la pierderi 
ne pe conductă, un 
20—28 la sută din 
consuni redus la

Plasarea corectă, dotarea și între- ’ 
ținerea stațiilor de compresoare, di
mensionarea. montarea și întreține
rea rețelelor de aer comprimat, pre- 
eum și întreținerea și controlul per
manent al consumatorilor au, de a- 
semenea, o mare influență asupra 
consumurilor. Serviciile electromeca
nice de la mine au datoria să se o- 
cupe cu simț de răspundere de gos
podărirea utilajelor din dotare și de 
ridicarea nivelului de calificare al 
personalului de exploatare.

Exista posibilități reale pentru 
reducerea continuă a consumului 
specific de aer comprimat la exploa
tările miniere. Se recomandă în a- 
cest scop — pe lîngă măsurile a- 
mintite — utilizarea în general nu
mai a utilajelor cu randament ri
dicat, iar a utilajelor pneumatice pe 
cît posibil numai în lucrările strict 
necesare. Prin aplicarea cu perseve
rență » UllOr masuri eficiente se vor 
pute» obține economii importante la 
energie și asigura în acest fel redu
cerea continuă a 
prețului de cost 
al cărbunelui.
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Măsuri la ordinea zilei
Referatele prezentate în consfătui

re au subliniat că, deși principalelor 
forme de energie folosite în minerit 
li se acordă o importanță deosebită, 
totuși în urma studiilor efectuate 
eu ocazia acestei consfătuiri șe con
stată dă pierderile din rețelele da 
distribuție ide aerului comprimat 
sînt mult prea mari, ceea ce deter
mină un consum suplimentar de e- 
nergie electrică și un preț de cost 
sporit.

Plepînd de la «ceste. concluzii, 
subliniate de altfel și de participan
ts la discuții, consfătuirea a adop
tat măsuri eficiente menite să con
ducă 1* ° mai bună gospodărire a 
aerului comprimat în ceea ce pri
vește producerea, distribuirea și fo- 
loșirea lui,

Planul de măsuri elaborat în con
sfătuire cuprinde numeroase proble
me grupate în 4 capitole importan
te : Capitolul 1 „Instalații de produ
cere a aerului comprimat" se referă 
la îmbunătățirea randamentului com- 
presoarelor prin respectarea cu stric
tețe a prescripțiilor de exploatare, 
întreținere și reparare; Capitolul ÎI 
„Rețele de transport și distribuție a 
aerului comprimat" 
cecitatea șectorizării
comprimat, la reducerea 
lor țU

lor sudate, determinarea diametrelor 
economice, determinarea presiunii 
optime de lucru a utilajelor pneuma
tice etc.; Capitalul III „Utilaje con
sumatoare de aer comprimat" sta
bilește sarcini privind întreținerea 
și repararea corespunzătoare a li
nei tel or pneumatice în ateliere spe
ciale destinate și dotate eu stand de 
probă реіі./ц verificarea caracteris
ticilor de funcționare după reparații 
etc,; Capitolul IV „Măsuri generale" 
subliniază în mod deosebit necesi
tatea dotării exploatărilor eu apa
rate de măsură și control în special 
debitmetre de aer comprimat, nece
sitatea unei reorganizări a serviciilor 
electromecanice pentru a putea efec
tua în condiții optime lucrările 
nite să ducă la raționalizarea 
șamului aerului comprimat etc.

me-
con-

☆

se referă la ne-, 
rețelei de aer 

îmbinări- 
fianșe în favoarea îmbinări

Consfătuirea a constituit un 
prilej de a analize problemele 
vind producerea, distribuirea, utili
zarea si măsurarea uneia din prin
cipalele forme de energie, caracte
ristice fluxului tehnologic minier și 
a stabilit măsurile ce se impun реп, 
tru rezolvarea unei probleme des- 
chise încă — raționalizarea consu
mului de aer comprimat.

bun 
pfb

Tehnicii masuFării 
mai multă a ten fie

După cum a reieșit în cadrul con
sfătuirii, pierderile de energie pneu
matică pa rețelele de distribuție din 
subteran reprezintă încă valori deș
tul de mșri, de ceg. 25 la sută din 
totalul debitului instalat, situație ea 
impune o preocupare susținută din 
partea cadrelor tehnlco-inginereșți în 
acțiunea de raționalizare a consumu
lui acestei forme de energie.

Dezvoltînd nucleele metrologice 
din punct de vedere organizatoric, 
folosind eît mai judicios tehnica mă
surării și aparatura existentă, vom 
interveni cu mși multă eficacitate 
în urmărirea procedurii și îliatribu- 
țfei acestei energii, vom găsi adevă
ratele căușe ale pierderilor, prin eli
minarea cărora, vom asigura surse 
importante de economii. Dtepunînd 
de condiții corespunzătoare în aesaf 
scop, ne rămîne să perseverăm mgl 
mult în folosirea tehnicii măsurării 

cșre, alături de celelalte măsuri teh- 

nfee-orgănizatoriee, constituie « cale 
sigură de raționalizare a consumului 
de aer comprimat.

*

Utilizarea aerului comprimat pentru actionarea 
pneumatice la E. M. Lupeniuneltelor r

Deși 
mașini 
tate, totuși 73 la sută din producția 
exploatării este extrasă cu explozivi 
și ciocane de abataj, 24 la sută ex
clusiv cu ciocane de abataj, iar nu 
Htei 3 la sută cu heveze, combine, 
pluguri. Rezultă deci că î 
pneumatice în cadrul E. M. 
șînt intengiy folosite, media 
mului de aer comprimat în 
luni ale anului 1964, fiind > 
mc/tona de cărbune extrasă.

Avînd în vedere că pierderile la 
producerea și transportul aerului 
comprimat se ridică la 36 la sută, 
necesitatea unei mai bune gospo
dăriri a acestei energii reclamă o 
preocupare de prim ordin. Raptul că 
în cadrul exploatării sînt folosite o 
diversitate mare de tipuri de unelte 
pneumatice, a impus 
ajutorul laboratorului 
U.R.U.M.P. a unor 
gpl și în sarcină la 
mștori de aer comprimat, în special 
ciocane de abataj, ciocșne perfora-

E. M. Lupeni este dotată cu 
miniere de mare productivi-

uneltele
Lupeni 
consu- 
cele 8 

de 202

efectuarea cu 
de metrologie 

măsurători fn 
diverși consu-

toare, pentru a se putea aprecia 
variația caracteristicilor de funcțio
nare, respective, a randamentului de 
lovire în funcție de variația pre
siunii respective a consumului de 
aer comprimat.

Din măsurătorile efectuate pentru 
7 ciocane de abataj GA 14 și QA 15 
și. . respectiv, a ciocanelor perfora
toare CP 19 și ₽R 8, rezultă urmă
toarele : la ciocanele de abataj con
sumul de aer comprimat variază în 
funcție de creșterea presiunii; con
sumul de aer comprimat raportat 
la presiunea medie de 4 at., valoa
re frecventă întîlnltă în subteran, este 
mai mare la CA 15 (0,77 mc/min), 
în comparație cu CA 14 (0,69 mc/min). 
fapt pentru care ultimul tip de cio
cane se dovedește mai economic. 
La ciocanele perforatoare CA 19 re
zultă că la variația presiunii de la 
3—5 at. sarcină, consumul de aer 
crește de la 1,15 la 1,86 m e/min., 
iar la PR 8, în limitele aceleeași 
presiuni de aer, crește de la 1,63 la 
2,55 m c/min, ambele tipuri dînd re
zultate bune în limitele variației de

presiune amintite. Asemenea măsu
rători au mai fost executate și asu
pra unor alți consumatori importanți 
de aer comprimat.

Analizînd rezultatele obținute șî 
comparîndu-le cu măsurătorile efec
tuate cu cîțiva ani în urmă de Insti
tutul de Energetică al Academiei 
R.P.R.. rezultă că în general con- 
sumurile specifice de aer comprimat 
la uneltele pneumatice folosit^ în 
minele de cărbuni sînt în cssWiflui 
scădere, urmare atît a perfecționă
rii tehnologie! constructive *a ама- 

tora cît șl a unei preocupări 
nute a conducerilor 
exploatările 
gospodărire 
n orgie,

In cadrul
epuizate toate 
cantjnua 
specifice de aer comprimat, prin «• 
liminarea pe cît posibil a pierderi
lor, colectivul sectorului electrome
canic «I exploatării va persevera au 
și mai multă hotărîre fn această 
direcție.

tehnice 
pentru 

«castei forme
miniere
a

auațl- 
de Ія 
buns 

de •>

E. M. Lupeni 
resursele pentru

nefiind
a

reducerea consumurilor ' ' -
л

Economicitate in functionarea instalațiilor !
Introducerea energiei electrice 

în subteran pe scară tot mai 
largă nu a putut elimina utili
zarea aerului comprimat care, 
în condițiile minelor grtautogse 
din Valea Jiului, rămîne o for
mă principală de energie.

Urmărirea comportării în ex
ploatare a compresoarelor man. 
tate la E. M. Petrila a condus 
la concluzia că din tipurile de 
compresoare (2 VG; V2; 2V; 
45/7 și V4) existente cele 
văzute cu cap de cruce la 
pistonului (V2, V4 șj 2V) 
cele mai bune. Și iată de ce. 
Tendința în tehnica mondială 
este creșterea turației te eom- 
presoare, factor determinant in: 
scăderea costului investițiilor. 
La compresorul tip 3 V—-45/7, 
eliminarea cepului de cruce și 
creșterea turației ay avut drept 
consecință o uzură accentuată a 
cilindrilor în planul deplasării 
bielei, ceea ce a condus la «să
pări și pierderi de w, ]« repa-

3V 
pre- 
tija 
«înt

rat‘i premature. Cu toate că de
fecțiunile de ordin
la compresoarele 3 V—45/7 au 
fost parțial remediate de fabri
ca iurilizoare. se simte și în 
prezent necesitatea de a se lua 
și în continuare măsuri de îm
bunătățire mai ales in ceea ce 
privește rezistența cilindrului 
consolidarea bolțurilor mecanis. 
inului bielfi-mauivelă și livrarea 
răcîtoarelor intermediare cu țevi 
din alamă etc. Aceste măsuri 
de ordin tehnic se impun a fi 
rezolvate cu atît mai mult eu 
eît creșterea eîmpului minier și 
exploatarea lui în adîncime ta 
minele din Valea Jiului, fac ca 
emanațiile de metan să crească, 
fapt care determină □ grija 
sebită pentru producerea și 
tribuția serului comprimat.

Sistemul de distribuție 
unul din elementele cele 
portante ale instalației 
comprimat. La E. M. 
ca de altfel la toate

constructiv

deo- 
dls-

rnai 
de

este 
im- 
aer

Petrila. 
celelalte

iar

exploatări miniere, la alegerea 
acestui sistem a stat ta bază 
configurația zăcământului și me
todele de exploatare. Transpor
tul aerului comprimat in mină 
de la stațiile centru 1, centru 
II și stația estică șe face pe 
conducte de diametru mare, cu
prins între 250 —300 mm,
rețelele principale si secundare 
sînt legate în buclă, pentru a 
se asigura continuitatea alimen
tării cu aer comprimat a con
sumatorilor din subteran în 
de deranjamente.

Deși pierderile de 
rețeaua de distribuție 
Petrila ating cea. 30 
din debitul în funcțiune, iar 
lungime» rețelei depășește 20 
km colectivul electromecanic ai 
exploatării nu precupețește nici 
un efort ca. printr-o mai bună 
exploatare. întreținere și gospo
dărire a instalațiilor pneumatice 
de producere și distribuție, șă 
reducă consumurile specifice de

caz

debit 
la E.
la sută

în 

M.

energie prin micșorarea pierde» 
rilor de aer comprimat.

In vederea obținerii unei tuna» 
ționări eh» m«I economica a in
stalațiilor de producere șl dig- 
tribuție « aerului comprimat, 
este necesară introducerea unei 
discipline severe în privințe 
consumului de energie, instrui
rea personalului de manipulare 
și întreținere în vederea însuși
rii și aplicării parametrilor da 
exploatare. Acestea sînt sarcini 
imediate ale exploatărilor de 
rezolvarea lor depinzînd unul 
din lectorii 
siderabll la 
tății muncii 
nea aerului

care contribuie con- 
creșterea productivi.
în minerit: presta* 

comprimat.

Pagină redactată de 
GHEORGHE STOICUȚA, 

inginer principal 
la serviciul mecano-energetic 

C.C.V.J.
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Din ожрегіфві» organizațiilor da partid

de

Acum rând colectivele minelor și 
întreprinderilor noastre își intensi
fică munca pentru încheierea aces
tui an cu pn bogat hitenț de reali
zări, am adresat tovarășului Easzlo 
Ștefan, secretarul organizației
bază din sectorul III al minei Pe
trite următoarea 
sînt problemele asupra cărora orga
nizația de bază își concentrează a. 
tenția în vederea îndeplinirii în în
tregime a angajamentelor de între
cere pe anul 1964?

Două sînt problemele cele mai 
importante care preocupă atît orga
nizația noastră de bază, cît și con
ducerea sectorului și comitetul sec
ției sindicale. Aceste probleme ocu
pă un loc de seamă în planurile de 
măsuri elaborate de organizația de 
bază pentru îmbunătățirea continuă 
a procesului de producție în sector. 
Anume: realizarea regimului de lu
cru „două eîtnpuri pe schimb și a- 
ripă în fiecare abataj cameră'1 și in
troducerea susținerii mixte — în lemn 
și stîlpi metalici tabulari — în toa
te abatajele cameră din sector în 
zare condițiile permit.

Aplicarea inițiativei „două cîmpuri 
pe schimb și aripă" în abatajele ca
meră impune un întreg complex de 
mășuri pentru desfășurarea în bune 
condițiuni a procesului de produc
ție : plasarea judicioasă a efectivu
lui astfel ca brigăzile să fie com
plete, aprovizionarea la timp cu ma
teriale, întreținerea utilajelor, întări
rea disciplinei în producție. In ve
derea asigurării acestor condiții, or
ganizația de bază a repartizat sar
cini concrete multor membri și can
didați de partid. Un adevărat salt 
calitativ în activitatea sectorului 
a-a înregistrat prin repartizarea în 
fruntea tuturor brigăzilor din aba
taje, precum și ce șefi de schimb în 
cadrul brigăzilor, a unor membri de 
partid cu experiență în minerit, cu 
autoritate. Brigadierii comuniști Cîș- 
leru loan, Purda Constantin. Enache 
Gbiriță și-au asumat sarcina de a 
muHci astfel pentru aplicarea ini
țiativei „două cîmpuri pe schimb 
și aripă" înett să acumuleze o ex
periență prețioasă, cu care să vină 
№ ajutorul celorlalte brigăzi. Aceas
tă experiență a fost împărtășită mi
nerilor <Mn restul abatajelor atât în 
cedrul consfătuirilor de producție 
•tt și de maiștri și tehnicieni, sau 
prin ajutor la fața locului. Acolo 
unde a-au îrrtîmplnat greutăți au 
fost luate și alto măsuri. In aba
tajul 10 vest, bunăoară, munca mer
gea slab din cauză că fostul briga
dier nu se străduia să organizeze 
lateral așa cum trebuie. Aici a fost 
trimis să lucreze ca brigadier, eu 
sarcina de a aplica inițiativa, mem
bru! de partid Miclea loan. N-a 
trecut mult timp de rând tovarășul 
Miclea a preluat această brigadă și 
în abatajul nr. 10 se obțin rezul
tate 
date

In 
Jelor 
Inițiativa

întrebare: Oare

fapt.și, datorită acestui 
sectorului obține succese 

în întrecerea socialistă, 
avansare a fronturilor de 

decît cea planifi- 
cre.șterii producti- 
fast extrase peste 
III din acest an

Două dintre colo ml importante 
probleme

și aripă" 
colectivul 
importante 
Viteza de
lucru e mai mare 
cată și, pe baza 
vității muncii, au 
plan în trimestrul
4400 tone de cărbune, din care în 
luna septembrie 1300 tone.

Acestor realizări în sporirea pro
ducției pe baza creșterii productivi
tății muncii li se adaugă economii 
însemnate de material lemnos dato
rită aplicării susținerii mixte în 8 
din cele 10 abataje cameră ale sec
torului. Experiența în această pri
vință a fost acumulată din anii tre- 
cuți, dar erș necesar ca minerii să 
fie convinși că este mai economic să 
folosească susținerea mixtă. Pentru 
aceasta din inițiativa organizației, 
de bază s-au făcut calcule: un stîlp 
de lemn pentru susținere în abataj 
costă 70—80 lei și este folosit o sin
gură dată. Un stîlp metalic costă 
860 lei dar poate fi refolosit de zeci 
de ori. Brigada tovarășului I aszlo 
Ștefan, bunăoară, lucrează de peste 
un an cu 56 bucăți stîlpi metalici 
care continuă să fie în stare bună. 
Priceperea cu care brigăzile acestui 
sector folosesc armarea mixtă este 
răsplătită de succese 
reducerea consumului 
lemnos — sarcină de 
de cel de-al IlI-lea 
P.M.R. în fața industriei carbonife
re. Astfel, consumul de material 
lemnos pe sector a fost redus cu 2 
m c pe mia de tone de cărbune ex
trasă față de indicele

Biroul organizației 
propus ca sarcină sa 
tru dezvoltarea acestor 
fel ca în trimestrul IV al acestui 
an, colectivul sectorului III al minei 
Petrila să lucreze la nivelul indici
lor de plan sporiți prevăzuți pentru 
anul viitor.

din Lupeni. 
iniUnit pe 
de aici m- 
eu electri- 
construetori

DE CÎNT PUBLICITATE

I

pentru 
la

importante în 
de material 

seamă pusă 
Congres al

planificat, 
de bază și-a 
militeze реп- 
succese, ast-

Be curind cei mai talertfați 
artiști amatori diti Valea ifyt 
iui s-au îțtfilnit la Petroșani, pe 
amarul de verdeață ol sfadHmului, 
Vremea bună șt soarele i-a avanta
jat- Mii de spectatori , au vizioppt 
frumoasele programe artiștiae pre
zentate. Cîntul, jocul și boia bună 
i-au însoțit pînă tîrziu pe spectato
rii petroșăneni Simbăiă și dtifăinfaă 
după-amiază, punctul dp tniîlnire al 
artiștilor amatori din valea Jiului a 
fost sala sportu
rilor 
S-au 
scena 
neri 
cieni,
ou metalurgici, intelectuali tu gos
podine, cintind la unison bucuria 
vieții noastre libere, noul și frumo
sul din viața oamenilor. S-au intil- 
riit pe aripi de tini, pentru e-ji arăta 
măiestria acordeoane eu chitare, sa- 
xofoane cu trompete, un fluier cu uri 
fambaf, un fligorn cu un trombon, 
toate contribuind la armonia fru
moasei sorhătari a ținerefii, a talen
telor.

Ca și la Petroșani, artiștii amatori 
din Valea Jiului s-au străduit să-și 
prezinte cit mai bine programele 
S-au evidențiat din паи formațiile 
artistice ale cluburilor din- Lupeni. 
liricani. Paroșeni, Ліипгміса și Pe
troșani, prin varietatea și valoarea 
de interpretare a programelor. De
oarece fanfarele din Valea Jiului nu 
au fost programate la acest specta
col al clntecului și focului, cluburile 
sindicatelor din Petrila și Lonea 
n-au avut nici o formație core gă, 
le reprezinte. Și se pune întrebarea ■ 
care-i cauza ?

Deviind puțin de la subiect, con
siderăm că inițiativa C.l. S. Petro
șani de a organiza asemenea spec
tacole generale, rină uite pe locali-

să 
de

în e-

spectacolului- de către

intr-un tîrziu sala unde 
spectpcoMi clțfo# mineri

Am reținut

tăfi, *r putea ii tesușită și de către 
Cofftițelul ariișentac pentru cultură 
și Wt'i din Petroșani. Pentru că la 
pete: ii cămine euîiurațe, activitatea 
formațiilor artistice nu este de foc 
mulpimițoare (exceptînd căminul cul
tural din Cimpaf Tinerii de la 
trebuie și ei stimulafi, m.aiaiați cum
va in actlglfatbfi Ier artistică.

Peoenind la spectacolul „Clniec, 
joc și paie bonă" susținut simbătă 
și duminică după-amiază în sala 

sporturilor din Lu- 
peni. afirmăm eu 
certitudine că el 
s-a ridicat la un 
nivel corespunză
tor, reușind

mulțumească pe deplin sutele 
spectatori care l-au urmărit.

La reușita lui au contribuit 
gală măsură artiștii amatori, in
structorii cuitural-ariistici, conduce
rile cluburilor mal sus menționate, 
actorii prezentatori, ca și buna or
ganizare a 
gazde.

Părășițid 
avusese loa
discutau cu aprindere, 
și redăm o frîntură din discuția ІОГ, 
căreia ne asociem și noi.

„Asemenea programe ne plac și 
am dori să oedem cit mai multe. 
Muzica, dansul, scenetele satirico-
umorislice, toate ne-au delectat,
ne-au înveselit după o săptămlnă de 
lucru, ne-au purtat pe aripi de cțnt 
și in pași de dans ca Intr-i feerie, 
întotdeauna cînd vedem pe scenă pe 
ortacii noștri de muncă, pe artiștii 
amatori muncitori ne face multă 
plăcere. Am bătut din palme cît ani 
putut la acest frumos spectacol. 
Bravo prieteni! Ne-au plăcut mult 
programele voastre, 
pe la noi".

aprovizionarea 
domiciliu 

cu
»api, rădMteaaae 

necesare 
pentru timpul Iernii, 

cei interesați trebuie 
si se înscrie la unitățile 
noastre de desfacere din 
fiecare localitate indicînd :
— numele și prenumele
— adresa exactă a lo
cuinței
— sortimentul și cantita
tea solicitată
— ziua și ora dorită pen
tru primire

Mărfurile destinate a- 
firoviz marii pentru iarnă 
sint de calitate și se des
fac la prețuri de decizie.

Să mat uenițl

$. EHNC

IARNA POATE VENI

In aîenfia flnitwilir 
il nuuilior spoflifi

Comitetul Filialei A.G.V.P.S. 
Pefroșani anunță membrii vină- 
tori ai filialei să achite 
mai scurt timp restanțele 
tlzație și celelalte taxe 
filială pentru anul 1964 
cînd 
acest 
după 
putea

Pescarilor sportivi Ii se aduce 
la cunoștință că în baza ordi-

f

*

t *
1ii9

dintre cde 
peste plan 
prezent, în 
caiperă din

mai bune, avînd
400 tone cărbune, 
majoritatea abate- 

sector se aplieă
„două cîmpari pe schimb

Acțiuni tinerești
Tinerii de la mina Vulcan s-au 

angajat să efectueze în cursul aces
tui . an prin muncă patriotică nu
meroase lucrări de înfrumusețare și 
întreținere, să colecteze 340 tone fier 
vechi și să ajute la repararea unor 
căi de acces spre gurițe de mină 
mai îndepărtate. Pînă în prezent, or
ganizațiile de bază nr. 3 (secretar 
Ghetroiu Niea), nr. 4 (secretar Tu
nase Trandafir), nr. 9 (secretar Jurj 
Bezideriu) au realizat zeci de acțiuni 
reușite. Ele au colectat mari canti
tăți de fier vechi, au efectuat lucrări 
de curățenie și întreținere in jurul 
sectorului de separație și a sectoru
lui mecanic, prestînd în total aproa
pe 2 000 de ore de muncă patrio
tică. O preocupare slabă față de ac
țiunile patriotice au organizațiile nr. 
1, 2, 6, și 8. Luînd exemplul orga
nizațiilor evidențiate acestea ar pu
tea ajunge în fruntea acțiunilor în
treprinse.

da preparația 
atenția cuvenită 
să asigure buna 
sului de producție în perioada de iar . 
nă. Harnicele echipe 
au executat pînă în 
roase lucrări, Astfel, 
chetaj s-au efectuat

petrila s-a acordat 
masurilor menite 

desfășurare a proce

cu-
sec- 

de 
de

Szakacs Ioan,Aurel. Toma Vaier, 
Wild Iosif.

Iarna poate veni.
Petrila sint bine pregătiți s-o întîm-
pine cu noi succese în muncă !

Preparatorii din

BĂDUȚA CONSTANTIN 
corespondent

în cel 
de co- 

către 
cunos-

că epi care nu var face 
lucru pînă la 1 octombrie, 
această dată nu vor man 
Ieși cu arma pe teren.
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închid ușile ?
iese să rezolve prompt numeroasele 
.cefpri ale oamenilor muncii.* Există 
însă aici un neajuns. Ușile de la 
cabinele telefonice nu se pot în
chide. Convorbirile telefonice uneori 
eu subiect intim pot fi auzite nu nu
mai în incinta oficiului, ci și de pe 
stradă.

Se pune deci pe bună dreptate 
întrebarea : ce așteaptă conducerea 
oficiului P.T.T.R., să ia altcineva 
măsuri pentru a repara ușile cabi
nelor ?

Orașul Petrila se dezyoltă intr-un 
ritm susținut- Aici se ridică șn de 
an noi blocuri, spațiile verzi se ex
tind, numărul locuitorilor este în con
tinuă creștere. Oficiul P.T.T.R. abia 
prididește să deservească populația. 
Zilnic pot fi văzuți la oficiu, zeci 
de cetățeni care trimit telegrame, 
scrisori sau colete celor dragi aflați 
Iii alte localități ale patriei. Multi 
dintre ei au convorbiri telefonice. 
Funcționarii de la oficiu se strădu-

de întreținere 
prezent nume
le secția bri- 

izolarea termi
că a conductelor pentru aburi, 
rățirea și izolarea acoperișului 
ției. montarea unei conducte 
scurgere la banda „A". Măsuri
pregătire au fost luate și la secția 
spălătorie. Aici s-au terminat tur
narea planșgului de beton șub cana
lul mfc, betonarea și repararea ca
nalului Fero, montarea unei conducte 
cu ventil, a fost construit un nou re
zervor pentru apă și un planșeu de 
beton lîngă elevatoarele de 0-80 mm 
etc.

Printre echipele care au executat 
lucrări de bană calitate și într-un 
termen scurt, se numără cete conduse 
de Daniel Adalbert, Boko Emerik. 
Butuza Pavel, Rotaru Victor, Ianeu

D. BUICĂ 
corespondent

1 octombrie

Melodii
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Odată cu săparea arterelor noii mine Paroșeni, cu ajutorul excavatoarelor se amenajează și incinta viitoarei 
exploatări.

PROGRAMUL I.
distractive. 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Melodii populare, 9,38 
Muzică de estradă, 10,15 Emisiune 
literară la cererea ascultătorilor. 
10,30 Opera „Neamul Șoimăreștilor" 
de Tudor Jarda (montaj muzical-li- 
terar), 12,15 Lecția de limba en
gleză Ciclul 1 (reluarea emisiunii 
din 30 septembrie). 13,03 Melodii 
populare cerute de ascultători, 14,10 
Potpuriuri de muzică ușoară romî- 
nească, 14,30 Prietena noastră car
tea, 15,30 Din folclorul muzical al 
regiunilor patriei: melodii din Mol
dova, 17,00 Arii și duete din operete 
în interpretarea soliștilor Teatrului 
de Operetă, 17,30 Lecția de limba 
franceză. Ciclul 1, 18,00 Seară pen
tru tineret, 20,10 Cîntece populare 
cerute de ascultători, 21,10 Muzică 
da dans. 21,45 Părinți și copii. 22.15 
Muzică ușoară interpretată de E- 
millio Pericolli. PROGRAMUL 11. 
9.03 Pagini alese din operete moder
ne, 9,30 Vreau să știu (reluarea e- 
misiutoi din 28 septembrie), 10,00
Din eîntecele și dansurile popoare
lor, 11,15 Lecția de limba rusă

Ciclul II (reluarea emisiunii din 30 
septembrie), 12,15 Muzică populară, 
14,30 Soliști și formații de muzică 
ușoară din țări socialiste, 15,05 Mu
zică populară, *f5,45 Scriitori la mi
crofon : Ion Grecea, 17,10' Interpreți 
de odinioară ai muzicii populare ro- 
mînești, 18,00 Muzică din opera 
„Freischufz" de Weber, 19,30 Mu
jică ușoară romîneasca, 20,00 Al 
IlI-lea Festival internațional „Geor
ge Enescu" — 1964. Transmisiunea 
înregistrată a concertului orchestrei 
simfonice и Cinematografiei.

Cinematografe
1 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Popasul; REPUBLICA : Comisarul; 
PETRILA : Harakiri; LONEA - MI
NERUL : Unde-i generalul; ANI- 
NOASA : Cartouche; LUPENI — 
CULTURAL: Privește înapoi cu
mînie; URICANI : Dragoste iungă 
de-o seară.
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Vizita delegației de partid și de stat 
a R. P. Romine in R. P. Chineză

PEKIN 29 Corespondentul Ager- 
pres, Emil Soran, transmite:

Delegația de partid și de stat a 
, R. P. Romine, în frunte cu tovară
șul Ion Gheorghe Maurer, membru 

, al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
.președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, care, la invitația 
C.C. al P.C. Chinez și a Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, va participa 

' Ia sărbătorirea celei de-a 15-a ani
versări a proclamării Republicii Po
pulare Chineze, a vizitat marți fabri- 

‘ «a de preparare a cocsului din Pe
kin.

Delegația a fost însoțită de Li Su, 
adjunct al ministrului industriei chi
mice. Directorul fabricii a prezentat 
oaspeților aspecte din activitatea în
treprinderii. după care membrii dele
gației romîne au vizitat mai 
secții de producție.

Iu timpul vizitei, delegația 
călduros salutată de salariații 
cii.

In seara aceleiași ziie,. membrii de
legației au asistat la un spectacol 
prezentat de Opera modernă din 
Pekin.

multe

a fost 
fabri-

Vizita delegației parlamentare romîne 
în

Ager-

Știri (lin <Q, r(). Clhincză

parla- 
două

PARIS 29. Corespondentul 
pres G. Dascal, transmite:

Marți dimineața, delegația 
. mentară romînă а vizitat cele 
principale instalații ale Institutului

. național de cercetări agronomice 
(I.N.R.A.) de la Jouy-en-Josas, lingă 
Paris, și de la Versailles.

La centrul de cercetări zootehnice 
de la Jouy-en-Josas, oaspeții romîni 
au vizitat diferite secții și în special 
laboratorul de genetică și cel de fi
ziologie. In sala de conferințe, deco
rată cu drapelele romîn și francez 
Raymond Fevrier inspector general 
al I.N.R.A. a făcut delegației M.A N.

expunere despre cercetările agro
nomice efectuate în Franța.

In continuare delegația parlamen
tară romină a vizitat Centrul agro
nomic de la Versailles, în apropiere 
de Jouy-en-Josas, care se ocupă cu 
studiul vegetalelor.

Jean Bustaret, director general al 
Institutului național de cercetări. a- 
gronomice. (I.N.R.A.) a oferit un de
jun în cinstea, delegației Marii Adu
nări Naționale.

Seara, ambasadorul R. P. Romîne 
la Paris, dr. Victor Dimitriu, a ofe
rit o recepție în saloanele ambasadei 
în cinstea delegației parlamentare ro
mîne.

Dezvoltarea industriei 
chimice

PEKIN 29 (Agerpres)
Producția industriei chimice a R. 

P. Chineze este în prezent de 39 de 
ori mai mare decît în anul 1949, ci
frele pe o singură lună reprezentind 
echivalentul producției pe doi ani - 
din perioada de dinainte de elibera
re. In anii puterii populare, indus
tria chimică a fost îmbogățită cu noi 
ramuri, printre care materiale plas
tice. cauciuc sintetic, materii prime 
pentru coloranți și droguri medicina
le.

In primele opt luni ale acestui an, 
producția de policlorulă de vinii a 
fost cu 32 la sută mai mare decît 
în perioada corespunzătoare a anului 
trecut: A crescut, de asemenea, pro
ducția de politen, polistiren și triclo- 
rură de vinii.

A crescut, de asemenea producția 
chimicalelor necesare industriei, ca 
acid sulfuric, acid azotic și acid hi- 
drocloric.

Sortimente noi de otel
PEKIN 29 (Agerpres).
Oțelăriile din Republica Populară 

Chineză au produs anul acesta pes-

ln urma publicării 
raportului 

comisiei Warren

De Gaulle a
LA PAZ 29 (Agerpres).
Președintele Franței, de Gaulle, 

și-a încheiat marți vizita oficială în 
Bolivia. In cursul aceleiași zile în ca
pitala Boliviei a fost dat publicității 
an comunicat comun în care se arată 
că în urma tratativelor oficiale din
tre președintele de Gaulle și preșe
dintele Victor Paz Estenssoro s-a 
căzut de acord că în viitor cele două

țări să stabilească o colaborare mai 
strînsă în toate domeniile ce îhtere- 
sează Franța și Bolivia. Comunicatul 
precizează că Franța va acorda Bo- 
liviei asistență tehnică șî va 
bui la creșterea schimburilor 
ciale cu această țară.

In aceeași zi, șeful statului 
a sosit în Chile.

contrî-
comer-

francez

Campania electorală din S.U.A

te 40Ѳ de noi sortimente de oțel și 
oțel laminat. Multe din aceste: sorti
mente sînt oțeluri de înaltă calitate 
pentru aliaje, inoxidabile sau ■ rezis
tente la presiuni ridicate și coroziune. 
In prima jumătate a anului s-a tre
cut la producția de masă a 300 sor
timente de. laminate necesare indus
triei de mașini agricole și uzinelor 
de îngrășăminte chimice.

Se mecanizează 
agricultura

PEKIN 29 (Agerpres).
In prezent există de 9 ori mai mul

te gospodării de stat in R. P. Chineză 
decît in 1957, iar suprafațele culti
vate în aceste gospodării au crescut 
de 
de 
pe 
ca
bogată.

In prezent, gospodăriile de stat fo
losesc de 3,4 ori mai multe tractoare, 
de 3 ori mai multe combine și de 2,4 
ori mai multe camioane decît 
1957:

noii neliitii ii Ш. 
a mit li (lin

NICOSIA 29 (Agerpres).
Galo Plaza Lasso, noul mediator 

al O.N.U. în Cipru, a sosit la Nice- ■ 
sia venind de la New York. El va 
avea discuții separate cu președintele 
Ciprului, Makarios, și cu liderul Co
munității ciprioților turci Kuciuk, în 
lăgătură cu stabilizarea situației din 
Cipru și punerea în practică a acor
durilor realizate în cursul săptămî- 
nii trecute.

La 10 octombrie, Galo Plaza Lasso, 
va pleca la Ankara, urnund apoi să 
Viziteze Atena și Londra.

La Nicosia s-a anunțat, 
nea, că Carlos Alfredo 
reprezentantul personal 
lui general al O.N.U., 
Cipru este așteptat să
Nicosia în cursul acestei săptămțnL 
împreună cu generalul Thimaya, ce- 
mandantul forței O.N.U., el va parti
cipa la preluarea controlului de că
tre forța O.N.U. a autostrăzii stra
tegice ce leagă localitatea Kyrenia 
de Nicosia.

al
U

de aseme- 
Bernardes, 
secreitaru- 
Thant, în

sosească la

peste 4 ori. Anul acesta, recolta 
vară a depășit cu peste 20 la sută 
cea a anului trecut și se așteaptă 
și recolta de toamnă să fie mai

în

im- 
fir-

WASHINGTON 29 (Agerpres).
In cadrul turneului său electoral în 

statul Michigan, Barry Goldwater, 
candidatul republican pentru alege
rile prezidențiale din S.U.A.. a ros
tit un discurs în localitatea Midland. 
El era însoțit de guvernatorul repu- 

, blîcan al acestui stat, George Rom
ney. In cuvîntarea sa, Goldwater a 
cerut populației să sprijine realege
rea lui Romney în postul de guver
nator al statului, pe care l-a denu
mit „un vechi prieten al meu".

Agenția United Press International 
relatează că guvernatorul din Mic
higan a manifestat o atitudine foarte 
rezervată față de candidatul 
țial republican. Atitudinea 
bilă a lui Romney față de

ra lui Goldwater 
deoarece pînă la
Sau Francisco el s-a situat pe o po
ziție mult mai. liberală decît acesta, 
sprijinind candidatura lui William 
Scranton.

este binecunoscută, 
Convenția de la

WASHINGTON 29 (Agerpres).
După publicarea raportului comisi

ei Warfen asupra asasinării președin 
telui Kennedy, Congresul american 
pregătește adoptarea unei legi care 
consideră asasinarea unui președinte 
sau a unui vicepreședinte drept o 
crimă federală. O asemenea modifi
care a legislaturii americane figu
rează printre recomandările comisiei 
Warren, care a subliniat numeroase
le inconveniente rezultate la Dal
las, în noiembrie anul trecut, din 
faptul că numai autoritățile poliție
nești și judiciare ale statului Texas 
au întreprins ancheta pe marginea 
uciderii fostului președinte.

Comisia juridică a Senatului, că
reia i-au fost prezentate de acum 
mai multe proiecte de lege în scopul 
„federalizării" cazurilor de asasina
re a unui președinte sau vicepreșe
dinte, urmează să se întrunească 
pentru a lua o hotărîre pe baza re
comandărilor comisiei Warren.

Export-import
PEKIN 29 (Agerpres). 
întreprinderea chineză pentru 

portul și exportul de mașini și;
mele franceze „Ateliers et chantiers 
de Dunekrque et Bordeaux" și „So- 
ciete des Forges et Chantiers de la 
Mediterranee" au; semnat la Pekiji 
un contract în baza căruia R. P. Chi
neză va comanda în Franța două 
cargouri transoceanice.

ROMA 29 (Agerpres).
Federația P.S.I. din Roma a orgă 

nizat în localitatea Marina o festivi- > 
tate a ziarului „Avânți", organul 
Partidului socialist italian.

Luînd cuvîntul în cursul festivi
tății, Pietro Nenni, vicepreședinte a1 
Consiliului de Miniștri și lider al 
P.S.I., s-a referit la votul de joi din 
Senat. După cum-se .știe, guvernul 
Moro a fost pus în minoritate dato
rită faptului că s-a votat împotriva 
proiectului de lege asupra sporirii

f

AngUa: 360 candidați 
liberali în alegeri

LONDRA 29 (Agerpres).
La începerea prezentării oficiale a 

candidaților pentru alegerile din 15 
octombrie pentru Camera Comunelor, 
partidul liberal a anunțat că va pre
zenta 360 de candidați.

După cum se știe, obiectivul aces- 
tui partid în alegerile generale din 
Anglia este de a dobîndi un număr 
de locuri în parlament — care în 
condițiile cînd nici conservatorii nici 
laburiștii nu au majoritatea absolu
tă — sa țină „balanța" în titnpa] 
viitoarei legislaturi.

Pietro Nenni
impozitului la produsele de import. 
Nenni, deși a regretat această situa
ție, a arătat că votul din Senat „nu 
poate fi considerat numai ca un ir# 
cident tehnic". După cum transmit® 
agenția A.N.S.A., el a menționat eă 
în fața majorității din Senat și a 
guvernului stau sarcini mari, {Iteci- 
zînd: „Sînt probleme urgente ale 
țării care nu pot fi aminate. Proble
mele conjuncturale nu au fost încă 
rezolvate, iar producția industrială 
are nevoie de investiții".

preziden-
defavora- 

candidatu-

DECLIN AL FLOTEI COMERCIALE 
AMERICANE

WASHINGTON 29 (Agerpres).
Institutul marinei comerciale arae- 

. ricane a anunțat într-un raport dat 
publicității la Washington că în pri
ma jumătate a anului 1964 flota co
mercială americană a înregistrat un 
nou declin. Față de începutul anului, 
se spune în raport, flota, numără șa
se nave mai puțin și s-a redus cu. 
35'000 de tone. Față de mijlocul anu. 
lui 1963, flota comercială particulară 
a S.U.A s-a redus cu 15 nave și 
46 ОбО tone.

In raport se, menționează totodată 
. că cel mai mare declin l-au; înregis
trat ■ tancurile petroliere al căror nu
măr s-a redus într-o perioadă de un 
an cu 12 nave.
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MONTEVIDEO. — In cercurile 
sindicale uruguayene se prevede o 
participare mai numeroasă la lup
ta pentru majorarea salariilor d 
funcționarilor de la întreprinderile 
industriale de stat și de la insti
tuțiile administrative centrale. Ei 
sînt încurajați de succesele dobîn- 
dite recent de lucrătorii de la cele 
patru bănci de stat, care au obținut 
o îmbunătățire a condițiilor 
muncă și’sociale.

PARIS. — La 1 octombrie 
apare 
beri 
vieții 
actor

de

mult in-

ziariștilor 
Consiliu-

sub îngrijirea editurii „Ro- 
Laffont", cu titlul „Istoria 
mele", meroriile cunoscutului 
de cinema Charlie Chaplin.

Cartea este așteptată cu 
teres.

C ARACI. — Comisia 
a secției din Pakistan a
lui de solidaritate al țărilor Asiei 
și Africii a propus crearea unei 
agenții de presă afro-asiatice în 
vederea stabilirii unei colaborări 
mai strînse între statele celor două 
continente.

Comisia a recomandat, de ase
menea, înființarea unui sindicat 
pentru efectuarea unui schimb de 
ziare și publicații periodice între 
țările afro-asiatice.

HAVANA. — Poporul cuban a 
aniversat patru ani de la crearea 
primelor comitete pentru apărarea 
revoluției. Potrivit agenției Prensa;

. . »

Latina, în Cuba există astăzi peste 
100 000 de asemenea comitete, în 
care activează mai mult de două 
milioane de cubani.

LONDRA. — La Londra s-a a- 
nunțat oficial că Marea Britanic 
a hotarît ca începînd de la data 
de 30 septembrie să extindă limita 
de pescuit în apele sale teritoriale 
de la 3 mile la 12 mile. Această 
hotărîre a fost luată în urma ade
rării Angliei la Convenția europea
nă privind zonele de pescuit.

NEW YORK. — O rotondă din 
sticlă aflată în clădirea din orașul

producția în țările membre ale a- 
cestei grupări economice a cres
cut in anul 1963 cu 3,7 la sută.

Raportul relevă că în ultimul an 
taxele vamale între statele membre 
au fost reduse în continuare, ast
fel încit 
la sută 
Pînă in 
rarea cu
male între cei șapte membri 
A.E.L.S.

DELHI. — După două zile 
dezbatere asupra politicii externe 
indiene Parlamentul indian a apro-

ele reprezintă acum 40 
din nivelul. anului 1960.
1966 se prevede înlătu- 
desăvîrșire a taxelor ca

de

I CI va rinduM
Houston (Statul Texas), unde s-a 
deschis o expoziție consacrată me
moriei fostului președinte al S.U.A., 
John Kennedy, a fost lovită de două 
gloanțe. Paznicul sălii a declarat 
că nu a auzit detunăturile armei 
dar a văzut cum cădeau bucăți 
de sticlă spartă. Gloanțele au 
spart rotonda în imediata apropie 
re a unei casete care conținea în
semnările făcute de președintele 
Kennedy pe textul unui discurs 
cate se pregătea să-l țină< în 
bruarie 1961.

GENEVA. — In al patrulea
port anual al Asociației europene 
a liberului schimb se arată că

pe 
fe-

ra-

bat luni politica externă promo
vată de guvernul Indiei, condus 
de Lal Bahadur Șhastri. Dezba
terile s-au încheiat printr-o cuvîn- 
tare a ministrului afacerilor exter
ne, Swarari Singh. El a reafirmat 
politica de nealiniere și coexis
tență pașnică a Indiei.

CAIRO. — După vizita unei de
legații guvernamentale a R.A.U. 
in India, s-a anunțat încheierea u- 
nui acord economic între cele două 
țări, care prevede sporirea cu 50 
la sută a schimburilor comerciale 
egipteano-indiene.

MONTREAUX. — La Montreaux 
s-a deschis sub președinția lui

Barthol Stuegkh (Olanda) cea de-a 
16-a adunare generală a Confede
rației europene a agriculturii. La 
dezbateri iau parte 500 de dele
gați din 17 țări. Discuțiile vor fi 
consacrate, în special, asupra pro
blemei tratativelor din cadrai Gatt 
și a rundei Kennedy.

DELHI. — Locuitorii localității 
Bhimsen din statul Madhya 
desh din India au fost zilele 
tea martorii unei întimplări 
bișnuite — o luptă dintre un 
piton și un tigru,, care a ăurat 12 
ore. Cu toate eforturile disperate 
ale tigrului de a se elibera din 
strînsoarea șarpelui uriaș, spre 
sfirșitul zilei el fost sugrumat. 
După aceasta, în ciuda proporțiilor 
sale considerabile, tigrul a fost 
devorat de piton.

MONTEVIDEO. — Centrala uni
că a oamenilor muncii din Uru
guay a dat publicității un comu
nicat, în care își exprimă solida
ritatea față de Confederația Gene
rală a Muncii din Argentina. Do
cumentul condamnă arestarea pre
ventivă a celor 119 conducători 
sindicali argentinieni și se pronun
ță pentru eliberarea imediată a 4- 
cestora, chemînd toate organiza
țiile sindicale și progresiste din 
Uruguay să se alăture acestei ce
reri.
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