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Un nou record la mina Uricani
Brigada de mineri condusă de Constantin Sorescu de la mina U- 

ricani execută în prezent într-un panou lucrările de deschidere a 6 aba
taje cameră. Gei 27 de oameni din brigadă sînt repartizați pentru săparea 
preabatajelor și fac pregătirile pentru deschiderea fronturilor de lucru. După 
sistemul clasic aceste lucrări erau executate de către 6 brigăzi plasate cu 
cîte 12 oameni fiecare. După noul sistem de organizare a muncii, întrea
ga producție din acest panou va fi concentrată pe un singur ax colector, 
deservit de un puternic transportor cu raclete. Noua organizare a muncii 
prezintă o mare importanță pentru cointeresarea minerilor în exploatarea ra
țională a întregului panou, îmbunătățirea calității cărbunelui, la repartiza
re, judicioasă a efectivului pe fronturile de lucru și organizarea superioară 
arunci i in abataje.

De remarcat faptul că brigada condusă de Constantin Sorescu care e- 
xecută în prezent preabatajele la aceste locuri de muncă au obținut un 
randament mediu pe brigadă de lt tone de cărbune pe post — cel mai ma
re randament înregistrat pe bazin. Din primele zile ale lunii viitoare. cînd 
brigada va trece la exploatarea din plin a celor 6 abataje cameră, se pre
vede realizarea unui randament și mal mare.

șantierele I.C.M.M.
Obiective noi

Constructorii I.C.M.M. execută 
numeroase lucrări de mare, impor
tanță. pentru exploatările miniere 
din Valea Jiului, printre care stația 
de epurare a apelor de ia prepara- 
tia Petrila, montarea instalației de 
săpare a pufului auxiliar Aninoasa 
sud, a puțului auxiliar nr. 3 de la 
mina Dîlja, inclusiv casele de com- 
presoare și tablourile de distribuție 
de energie electrică de la puțurile 
auxiliare nr. 2 și 3 Dîlja. precum și 
rețelele de alimentare cu. apă indus
trială și potabilă, - ©bfective impor
tante se execută și la Lonea, Petro
șani etc.

Muncitorii acestei întreprinderi au 
depășit în cursul trimestrului 111 
productivitatea muncii planificate cu 
3,1 îa sută și au realizat economii 
de 1.80 000 lei.

La aceste succese o contribuție

Fotografia reprezintă pe trtemistul 
Nicovală loan, unul dintre strungarii 
de la U.R.U.M.P evidențiați în în
trecerea socialistă.

Economii Ia prețul 
de cost

In fruntea luptei pentru realizarea 
unor economii la prețul de cost la 
secția de foraj Livezeni din cadrul 
I.E.C Hunedoara-Deva se află brigă
zile de sondori de la locațiile nr. 
5 909 și 5 409. Aceste brigăzi, con
duse de maiștrii Popescu Spiru și Ce- 
vală Grigore economisind cu pricepe
re materialele și combustibilul în 
timpul forării sondelor, au obținut 
în cele trei trimestre care au tre
cut de la începutul anului 570 070 
lei economii. Numai în trimestrul III, 
cele două brigăzi au realizat econo
mii în valoare de 200 686 lei la pre- 
M de cost al forajului. 

de seamă a adus colectivul atelie
rului de construcții metalice al 
I.C.M.M. care a executat pentru o- 
biectivele mai sus menționate și al
tele un volum mare de lucrări, de 
bună calitate.

Brigăzi evidențiate 
în întrecere

Brigăzile de pe șantierele I.C.M.M. 
Petroșani desfășoară o întrecere sus
ținută pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute pe acest an. Brigada to
varășului Poșircă Constantin lucrea
ză la construcția stației de epurare 
a apelor de la preparația Petrila. 
Prin folosirea din plin a timpului 
de lucru și buna organizare a mun
cii, această brigadă a . -realizat o 
depășire medie a planului pe ulti
mele 3 luni de 62 lă sută. La aceas
tă lucrare s-a evidențiat lună de 
lună și brigada de lăcătuși-monțori 
condusă de candidatul de partid 
Bicskei Mihai. Deși a lucrat in con
diții grele la montare conductelor, 
fără a întrerupe activitatea prepara
torilor. brigada și-a depășit sarcinile 
de plan în medie cb 46 la sută.

Rezultate bune a obținut și brigada 
condusă de Oprișa Ispas. Ea a exe
cutat diferite lucrări de montaj la 
instalația de săpare a puțului Ani
noasa sud. Realizări asemănătoare 
au obținut brigada de lăcătuși con
dusă de Szekely Iosif, brigăzile de 
electricieni conduse de Paraschiv 
Alexandru și Cririeanu Manole, pre
cum și cele de săpători și betonări 
conduse de Șoldea Constantin și Bîr- 
naru Ioan.

STEFAN JURCA

FRUMUSEȚILE PATRIEI

Retezatul
Piscurile masivului Retezai, 

ce se înaltă în negura văzdu
hului, minunate creații ale na
turii, oferă încîntare iubitori
lor de frumos și drumeție. Ma
sivul se întinde pe mai mult 
de 80 000 ha. El este renumit 
pentru măreția circurilor sale 
glaciare, avînd cele mai mari 
lacuri alpine și cascade și cea 
mai bogată floră și faună din 
munții patriei noastre. Lacurile, 
tăurile, sau iezerele alpine, 
peste 40 la număr, situate la 
altitudini mari, 1 994—2 070 
m, stîrnesc curiozitatea și for
mează obiectul principal al ne
număratelor excursii. Abia cu
prins cu privirea, lacul Bucu
ra, cu o suprafață de 18 ha, 
cel măi întins din Carpați, ca 
și Zănoaga, Qaleșu, Păpușa, 
Gemenele sau cascadele Gale- 
șu, Borăscu Mare și altele sînt 
deosebit de atractive pentru 
vizitatori.

Vegetația se succede variată 
și bogată de la poalele masi-

Lttpeniu! a îmbrăcat haina nouă a construcțiilor moderne.

Prevederile din contractul colectiv 
prind viață ;

Ritmic în iot cursul anului
In primul capitol din contracted co

lectiv al preparației Petrila sînt cu 
prinse angajamentele de întrecere ale 
preparatorilor pe anul 1964. Printre al
tele se prevede depășirea planului 
producției nete prin creșterea indice
lui de recuperare cu 0,5 puncte, re
ducerea cenușii din cărbunele supus 
preparării cu 0,6 puncte față de in
dicatorul planificat, realizarea unei 
cantități de 15 000 tone brichete pes 
te plan etc.

In scopul realizării angajamentului 
prevăzut, conducerea uzinei și comi
tetul sindicatului au luat masări me
nite să: asigure preluarea ritmică a 
producției de cărbune de la exploa
tările miniere. A fost mărită capaci
tatea de transport a benzilor de la. 
circuitul Aninoasa, precum și capaci
tatea de deșlamare prin punerea în 
funcție a decantorului nr. 2 la fio- 
tație. Au fost înlocuite valțurile' pre
selor nr. 1 și 2, s-au adus îmbună
tățiri tehnice elevatoarelor nr. 1 și 2 
din secția brichetaj. s-a montat un 
transportor cu bardă mobilă pentru 

— loc turistic
vului și pînă la piscurile înal
te și pleșuve. Covorul verde 
al muntelui oferă rarități de 
specii vegetale. In afara pă
durilor de fag, stejar, pin este 
prezent nucul sălbatic, o ră
mășiță a vremurilor predelu- 
viale. Intîlnim ici, colo frăsi- 
net de mojdrean, de obîrșie 
meridională, minunate orhidee 
de munte (papucul doamnei), 
ca și floarea de colț (simiiii- 
cul). Deasupra covorului ver
de de smarald al pădurilor se 
întind pajiști alpine, cu ierburi 
și flori îneîntatoare. Vara, go
lurile de munte sînt deosebit 
de viu colorate. Strălucește 
albastrul florilor de stînjene 
de munte, al. ghiniurei și cupei 
la care se adaugă violetul ro
șiatic al florilor cte anghelină. 
Acum, toamna, apare coloritul 
galben roșu al florilor de 
sclipeți, garofițelor de munte, 
vîrtejului pămîntului. Printre 
stînci crește garofița albă de 
stîncă, pelinul alb de munte,

nivelarea vagoanelor încărcate la li
nia IV.

Aplicarea acestor măsuri a avut 
drept urmare îndeplinirea ritmică în 
tot cursul anului a sarcinilor de plan 
și angajamentelor de întrecere In pe
rioada trecută din acest an planul 
producției nete a fost depășit cu 5 
la sută, iar colectivul secției prelu
crare a produs 23 500 tone brichete 
peste plan, cu 8 500 tone mai mult 
decît angajamentul prevăzut în con
tractul colectiv. Tot în această pe
rioadă preparatorii petrileni au îmbu
nătățit simțitor calitatea cărbunelui 
spălat și au realizat 510 000 lei e- 
conomii la prețul de cost al produc
ției.

In sprijinul producției
Jn capitolul I din contractul colec

tiv al preparației Petrila se mai pre
vede dezvoltarea continuă a mișcării 
de inovații în scopul perfecționării 

GAVRILA RUSH 
președintele, comitetului sindicatului 

de la preparația Petrila

(Continuare in pag. 3-a)

și științific
ochii șoricelului ele. Lin mare 
număr din aceste specii de 
plante din vegetația Retezatu
lui își are aria de răspîndire 
in Balcani și în îndepărtatul 
Căucaz. Altele cresc numai 
aici.

Гп ascunzișul uriașului co
vor al vegetației, ca și în me
diul stîncos, își găsesc găz
duire și ocrotire sumedenie de 
viețuitoare. Podoabele codrilor 
și ale stîncjlor le constituie de 
fapt cerbul, căprioara, capra 
neagră. Ursul, mistrețul, vul
pea. pisica sălbatică, jderul, 
rîsul. Pe înălțimi își au cui
bul acvila imperială. Tot în 
Retezat eres,- cocoșul de mun
te, rațe și gîște sălbatice. De
licatul păstrăv populează rîu- 
rile și unele iezere alpine

Ciripitul păsărilor și mur-
д. ZAHARIA 

corespondent Agerpres 
în regiunea Hunedoara

VALEA PIBTRELE.(Continuare In pag. 3-a)

: Scrisori
: de mulțumire :
* Subunitatea de pază contra ♦ 
X incendiilor, comandată de та- «.
* iorul Chisăliță Constantin ' este 4 
J cunoscută în raza orașului Pe- ♦
• troșani pentru felul în care ♦
• își îndeplinește misiunea de ♦ 
J a apăra avutul obștesc. Re- +
• cent, cu prilejul ploilor to- *
• renjiale, soldații, ofițerii și ♦
♦ subofițerii acestei subunități, au ♦ 
« fost prezenți la datorie, dină ♦ 
ț dovadă de abnegațe și eroism. X
* La primirea anunțului despre J
♦ pericolul de inundații, coman- ♦ 
« dantul subunității a ordonat de- ♦
* plasarea întregului efectiv spre 4
• locurile mai periclitate. Infrun- J
♦ tind iureșul năvalnic al șuvoa- ♦
♦ ielor de apă, ostașii au salvat ♦ 
4 de inundații numeroase bunuri * 
J obștești la Lonea, Petrila, Vul- X 
J can și Petroșani. Bunuri mate- ♦
• riale •aparținînd oamenilor тип- • 
ț ăi și întreprinderilor de stat au *
• fost adăpostite la timp. In a- *
♦ ceasta acțiune patriotică s-au e- ♦
♦ vidențiat în mod deosebit piu- +
• tonierul Mocioacă loan, grupa 4 
J sergentului Jivoinovici Radoslav, * 
J precum și ostașii Co fan Vasile, ♦
• Leța Tudor. Covaci Ladislau, ♦
• Costea Pdvel, Musai Gfieorghe: * 
$ Pe adresa subunității au so- $
• sit 'în .aceste . zile numeroase ♦
♦ scrisori de . mulțumire. ■ Iată de ♦
• pildă ce scrie într-o astfel, .de Z 

.* scrisoare conducerea centralei J
• termoelectrice Paroșeni: ♦
♦ „...Datorită intervenției prompte *
♦ a ofițerilor^ subofițerilor și osta- ♦
• șilor din subunitatea P.C.I. Pe- ■*. 
J troșani, centrala noastră a pu- *
♦ tut să livreze fără întrerupere * 
« milioane de kWh energie elec- J
♦ frică sistemului energetic națio- ♦
* nai. Fără ajutorul militarilor ♦
* subunității, care nu și-au precu- ♦
• pețit eforturile în lupta cu greii- *
♦ iățile provocate de recenta inun- J
• dație, pagubele înregistrate la ♦
* întreprinderea noastră ar fi fost ♦
♦ cu mult mai mari"... *
♦ Pentru acțiunile lor curajoase *
• întreprinse in acest an mulți din ♦ 
J ostașii, subofițerii și ofițerii uni- ♦
• tații noastre au fost distinși cu ♦
♦ ordine și medalii. Printre aceș- *
• tia se numără soldații fruntași J 
4 llie Radu, Pleșu Constantin și *
♦ plutonierul Mocioacă Ioan. Res- ♦
♦ nectînd cerințele jurămintului mi- >
♦ litar noi nu ne vom precupeți. J
• nici pe viitor eforturile pentru ♦ 
J a interveni la timp întotdeauna ♦
♦ unde va fi nevoie. «
J Cpt. MEREȚ DUMITRU ♦

**««•••*«««««««•«•«» ♦



КГЕАвТЗЬ

т*

htț
к

4

Л

і г л

—
т

Rezultatele obținute la săparea 
puțului principal Aninoasa sud CI)

Săparea puțului principal Aninoasa 
șud a început la 15 decembrie 1962 
<te către mina Aninoasa care a exe
cutat 160 mi, pînă la data de 1 de- 
ерпфп'е 1963, ds cînd săparea puțu
lui a fost continuată de Exploatarea 
d« deschideri de mine noi.

Imtalafia și metoda 
de lucru

Puțul a tosț executat cu instalația 
de săpare proiectată de UP-P. din 
cadrul C.C.V.J. construită de Urina 
ds reparat utilaj minier din Petro
șani și montată de către l.C.M.M. 
Petroșani, Puțul a fost săpat cu aju
torul cofrajului mobil, care se expe
rimentase la puțul principal Dîij» 
obținîndu-se rezultate bune, printre al
tele stabilirea recordului de 51 m pe 
lună puț săpat și betonat și la pu
țul auxiliar nr. I de la mina Pdja 
unde recordul a fost Îmbunătățit la 
60,5 m/lună puț săpat și betonat.

Instalația de săpare a tost echipa
tă cu o mașină de extracție 
2 BE-44 M; capacitatea dublelor pen
tru evacuarea sterilului și transpor
tul de personal de 1,6 mc. Cofraiul 
mobil cu diametrul de 6 m avînd 
înălțimea utila, de 2 m s-a mane
vrat manual cu ajutorul unor trolii 
de 16 tona, Podul mobil de lucru an
corat în patru trolii manuale de 10 
tona capacitate s-a prevăzut cu două 
etaje și tuburi de trecere pentru 
chfole.

Vedere parțială a funicularului de

/Ѵ—уіХj...- т

șist de la mina Petrii».

Aerul comprimat s-a asigurat cu 
două compresoare Reșița 3 V avjnd 
fiecare un debit de 45 mc/minut, u- 
nul din comprasoare fiind in lucru, 
iar cel de-a! doilea în rezervă.

Instalația de săpare a fost prevă
zută cu dispozitive de semnalizare și 
telefon conform normelor de tehnica 
securității.

Мйяигі tehnico» 
organizatorice

Ea preluarea lucrării, a fost ne- 
cesar să se aducă instalației o aerie 
de îmbunătățiri ca urmare a experien
ței acumulate la săparea primelor 
două puțuri cu aceeași metodă.

In acest sene s-a trecut te adop
tarea Inovației aplicate ia puțul prin
cipal Dîlja și anume; distribuitorul 
de ger comprimat suspendat; tran
sportul betonului de te podul mobil 
la cpfraj prin coloană flexibilă.

Ambele inovații aparțin inginerului 
Farkaș Emerlc și aveau ca rezultat 
o importantă reducere a duratei ci
clului de lucru: prima reductnd a- 
proape taint timpul rezervat strîngerii 
și evacuării din front a scutetor de 
lucru, iar cea de-a doua eliminarea 
timpului de prelungire, montare și 
demontare a conductei de betonate,

încărcarea sterilului executîndu-se 
mecanic, s-a acordat o deosebită a- 
tenție amplasării troliiior ce servesc 
la ridicarea și coborîrea greiferelor in 
front; astfel, ca întreaga suprafață 

a puțului «a poată fi acoperită prin 
manevrarea celor două greifere.

Atît cofrajul mobil cft șl podul mo
bil s-au manevrat cu ajutorul unor 
granlee manuale. Spre deosebire de 
podul mobil, care sg manevrează pe 
măsură ce frontul avansează, din 25 
in 25 m cofrajul mobil trebuia mane
vrat 1a flecare ciclu și așa cum se 
va vedea din clclograma de lucru, 
zilnic, Deoarece prin manevra ma
nuală a celor două granlee se risi
pește un important timp de lucru, 
s-a procedat la mecanizarea grantea- 
lor ele puțind fi manevrate sincroni
zat sau individual da la un tablou 
de manevră, astfel că nu mal era ne
cesar ca echipa să părăsească fron
tul, ieșind te zi, pentru a executa 
operația de manevră a cifrajului mo 
ЫІ.

Instalația de betonare s-a compus 
din două betoniere de 460 i capa
citate amplasate te sol și care varsă 
amestecul de beton intr-o plțnte, de 
unde betonul se scurge tn conducte 
de betonare din puț, Deoarece legă
tura dintre cete două plinii și con
ducta de betonare se lăcaș prin in
termediul a două conducte scurte pre
văzute cu coluri, In timpul operației 
de betonare se produceau repetate în- 
fundări ale conductelor, Pentru reme
dierea acestei deficențe, la propune
rea brigăzii s-a procedat la elimina
rea celor două pîjnii evacumdu-ee be
tonul de la ambele betoniere înte-o 
singură pilnie legată direct la con
ducta de betonare din puț.

Instalația de încălzire a agregate
lor a avut ca agent termic apa ealdă, 
care .în cursul iernii a fost folosită 
și pentru prepararea betonului, Func
ționarea instalației a fost proiectată 
pe principiul termosifonului. Ori, ta 
ipoteza cînd se executa un ciclu pe 
zi, timpul disponibil pentru încălzi
rea agregatelor la +20 grade C în
tre două detonări era insuficient. Pen
tru îmbunătățirea încălzirii s-a intro
dus în circuitul apăi calde o pompă 
centrifugă care mărea viteza de cir
culație a apei calde și îmbunătățea 
astfel schimbul de căldură între a- 
gentul termic și agregate.

Intrucît capacitatea chiblelor permi
tea transportul în siguranță a mai 
mult de două persoane, s-a întocmit 
documentația necesară și a-a obținut 
derogarea de 1? art, 471 din N.T.S. 
în sensul eg sș ppt transporta simul
tan 4 persoane-

După terminarea acestor îmbună
tățiri, s-a trecut la organizarea lu- 
crufai, (va urma)

Ing, V. MANJ 
E.DM.N.

U.R.(J,M P. Un nou lot de grfai ice este gata de expediție.

Gojftul cefor certați cu N.T.S.

Cînd se va învâța minte 
minerul

Printre prevederile normelor de 
tehnic» securității ce se cer res
pectate cu- o deosebita strictețe 
se numără și cele referitoare Ia
prețuirea focurilor de mjnă.

In capitolul cu plivire la preve
nirea focurilor de mină în zonele 
de exploatare, N.T.S.-ul precizea
ză următoarele; exploatarea stra
ielor cu tendință de autaaprindere 
trebuie șă șe facă cu metode de 
exploatare care să nu creeze con
diții de autoaprindere a cărbune
lui sau a rocilor anijinflamabile. 
Printre cerințele ce se pun aces
tor metode de exploatare se nu
mără, printre altele, și extrage
rea completă a cărbunelui și șis
turilor inflamabile. Aceasta în
seamnă că în abatajele exploată
rii poate fi lăsat înainte de pră
bușire doar sterilul fără conținut 
de cărbune și fără șisturi cărbu- 
noass. Altfel, după prăbușirea a- 
batejului, se menține pericolul 
auto aprinderii cărbunelui, lată o 
dispoziție la respectarea căreia au 
obligația să vegheze, în primul 
rînd, minerii șefi de schimb, cei 
eare se află în abataj în schim
bul în care urmează să se execute 
prăbușire».

Cu siguranță că de aceste dis
poziții a luat cunoștință și șeful 
de schimb Slabu Gheorghe din 
sectarul V al minei Vulcan, miner 
cu o vechime îndelungată în sub
teran. Mai cu seamă că Slabu 
Ghsorghe a lucrat mai mulți ani 
de-a rtodui și ca artificier. Că în

»•
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Slabu?
prezent nu mai lucrează în această 
funcție se datorește tot unor aba
teri de la N.T.S,, în urma cărora 
a feet degradat. S-a sperat însă 
că în urma acestei sancțiuni Sla. 
bu Gheorghe va trage învățămin
tele cuvenite. Dar, precum arată 
faptele, lucrurile stau altfel. Șl 
lată cum.

Nu de mult, abatajul cameră 
nț. 8 din stratul 3 fiind terminat 
urma să fie prăbușit. Șeful schim
bului care urma eă execute aceas
tă operație a fost chiar Slabu 
Gheorghe. Datoria lui era să asi
gure curățirea eompletă a cărbu
nelui din abataj și abia după a- 
ceea sg treacă la prăbușire. Dar 
minerul Slabu e om grăbit și, ceea 
ce e mai rău, neglijent față de 
prevederile N.T.S., lucru confirmat 
și cu acest prilej. Fără eă curețe 
cărbunele rămas în șpiț, sub în
drumarea lui oamenii au demon
tat transportorul din abataj. I3r- 
ma prăbușirea. Totuși prăbușirea 
nu a avut loc. Și aceasta datorită 
măsurătorului de gaze care, con- 
trolînd locul de muncă, a Interve
nit te timp și a dispus remontarea 
transportorului și curățirea «altu
lui. Abia după această lucrare a-a 
prăbușit abatajul. Deci pericolul 
autoaprinderii a fost prevenit, Iar 
minerul SJșbu Gheorghe, pentru a- 
baterea gravă de la N.T.S. a fast 
sancționat din nou cu mustrare 
scrisă cu avertisment. Pe bună 
dreptate și a doua oară. Rămme 
totuși următoarea întrebare: cînd 
se va învăța minte minerul Slabu 
Gheorghe ?

I. E>,
Autoaprlnderea cărbunilor este 

epneșcinț» reacției de oxidate a căr
bunelui, ceea ce se face eu degaja
re de căldură, Măsurătorile făcute 
arată că dlntr-o suprafață de l m p 
Cărbune, unde acesta este fărâmițat 
(ta vatră) degajarea de căldură 
media orară este de 17 kiloealo- 
ril/m p, In cazul unei aerisiri co
respunzătoare, curenții de aer an- 
trenează căldura ce se dezvoltă îm- 
Micind încălzirea excesivă a căr- 

ler. Dar în zonele lucrărilor 
Vechi izolate superficial din cauza 
țlreulațlei «labe a curențllor de aer, 
căldura nu «o poate difuza ci ee a- 
cumulează în masa cărbunelui ridi- 
«tndu-i temperatura, ba început, o- 
xldarea este incompletă și se pro
duce oxid de carbon cu dezvoltarea 
anal cantități de 2,308 calorii. facil- 
zfadu-м masa de cărbune, viteza 
de oxldare crește. S-a constatai că 
ta flecare 30° C da încălzire a căr
bunilor viteza de oxidate se dublea
ză, Cînd шив cărbunelui s-a încăl
zit ta Incandescență șl arderea este 
completă, ae degajă bioxid de carbon 
produolndu-M 4,190 calorii de căl
duri eare menține ardere» în con
tinuare, Dfa aceste observații se 
poete desprinde concluzia că tn 
momentul Ut care la un tec de тип* 

i ctb se ricfectează oxid de carbon, u- 

cesta este un indiciu caracteristic 
de apariție a unui început de foc de 
mină, deoarece în mod normal in 
lucrările miniere, acest g»a nu este 
prezent nici chiar în zona focurilor 
înăbușite,

Fașfarii Stere influențează autoîn- 

Incendiile
gi focurile de mină (II)

—R—,---.44”-- - T — - "-■■■MR—W4HH»
cătaire» cărbunilor se pot împărți 
tn ШЙІ multe grupe și anume: 
factorii chimici, respectiv conținutul 
de substanțe chimice legate în hi
drogen, care se oxidează mai ușor, 
prezența piritei, conținutul de ma
terii volatile, gradul de îneărbunare
și conținutul de cenușă. Factorii fl
eici ca temperatura și umiditatea 
mediului ambiant, viteza de absorb
ție a oxigenului precum și tempera
tura critieă de aprindere a cărbune
lui, care scade cu cît granulați# 
este mal fină (cărbunele indicat c» 
autolmflamabil are temperatura de 
aprindere Inițială de 100—104° C). 
Factorii peirografici, adică cone ti- 
tuențli petografici ai cărbunilor și 
în special a conținutului de vitrft 
(care are cea mai mare afinitate 
pentru ехч,т). Factorii geotagtei 

din care fac parte grosimea șirete
lor, înclinarea lor, neregularitățile 
tectonice (cum sînt apofizele, faliile 
сц cărbune gfârîmat), șiretele ne- 
exploatabile din culcuș sau coperiș. 
Ultima grupă este cea a factorilor 
tehnici minieri care cuprinde tatre- 

gul complex al lucrărilor necesare 
pentru extragere» cărbunelui cum 
șînt; deschiderea, pregătirea șj, în 
mod special, exploatare» zăcămîntu- 
lui, aerajul general și părți»! al lu
crărilor miniere, modul de organi
zare a muncii și corectitudinea efes- 
tuării operațiunilor din subteran.

Dacă pentru prevenirea antoaprm- 
derii cărbunelui nu putem acționa 
asupra primilor patru factori, dat 
fiind faptul că slnț tocmai proprie
tățile naturale de zăctafatufai, tre
buie acționat cu cea ^n»i mare efl- 
ciento asupra factorilor tehnici mi
nieri. De acee» trebuie să se extra
gă complet cărbunele din abataje 
curățind bjție spițul de ta ecteuș și 
coperiș, să se perforese din 4 fa 4 
metri găuri de sondaj lungi de 3 
m fa иіймріі și воркуй steatatui 

pentru identificarea apofizefor în 
vederea extragerii lor totale. Șă se 
curețe bine cărbunele de pe coperiș 
și șă nu № lase cărbune mărunt în 
abataje cu ocazia prăbușirilor. Tre
buie să se rambleeze cțt mai corect 
în zonele de falii, laminări, piliere 
și la hotarele abatajelor denivelate. 
Faliile abatajelor exploatate să fie 
închise су diguri etanșe pentru a nu 
permite circulația aerului în spațiu) 
exploatat. Adică trebuie să se res
pecte cu cea mai mare strictețe in
strucțiunile pentru prevenirea focu
rilor de mină.

fa «axul cînd totuși procesul de 
autoaprjndere »l cărbunelui a avut 
loc, trebuie să ae ia toate măsurile 
de combatere, prin detectarea zonei 
de încălzire, scoaterea ei sau cal 
puțin răcirea masei cărbunoase. In 
cazul efod cu măsurile imediate nu 
se poate combate focul, trebuie să 
se recurgă 1» izolarea zonei cu di
guri și să se aplic# metode speciale 
de combatere și lichidare a centrului 
focar. Aceste metode speciale de 
stingere a focurilor în cărbune sînt 
foarte costisitoare cifrîndu-se la sute 
de mii de lei și uneori chiar la mi
lioane.

Ing. IOSIF REMETB
șșâșil atulur de control

geologic-mtaier Petroșani

U.R.S.S.
0 nouă metodă 

de proiectare a lucrărilor 
miniere

Un grup de ingineri de la Institu
tul ..Tengroghiproșaht" din cadrul Co
mitetului de stat pentru industria 
combustibilului a elaborat metoda 
„optimalizării complexe" a stabilirii 
soluției optime complexe pentru lu
crări miniere. Aceste soluții se de
termină cu ajutorul mașinilor electro
nice de calculat.

Esența metodei constă în următoa
rele : în funcție de condițiile natu
rale ale unui zăcămînt se fixează 
variantele posibile de proiect. Se a- 
nalizează factorul de bază care tre
buie luat în considerare la soluțio
narea problemei, se stabilesc para
metrii și gama de modificare a aces
tora în cadrul variantelor.

Este considerat drept optimă va
rianta care asigură obținerea unui •- 
fect maxim pentru economia națională 
fa cșndițHte unor chetțiâeli nș«vxre 
minime de SUKieă acefală
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Toți membrii de partid - participant! activi 
la manca organizației de baza

Frumos spectacol rugbiotic 
la Petroșani
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Realizările în Îndeplinirea sarcini
lor de producție înfățișate în darea 
de seamă prezentată de tovarășul 
Tașcău Petru, secretarul organizației 
de bază nr. 7 de la VIseoza Lupeni, 
în fața adunării generale pentru 
darea de seamă și alegeri purtau, 
într-adevăr, peeatgfi unei munci aus- 
ținuta' din partea întregului colec
tiv. |n ciuda multor greutăți, planul 
la sulfură de carbon produs care 
are un rol important în procesul 
tehnologic din fabrică — a fost rea
lizat în primele 9 luni din acest gn 
fu proporție de 103,6 la sută, iar la 
alte sorturi s-a ohținut o depășire 
mei mare. Sporirea producției peete 
nivelul planificat s-a desfășurat în 
condițiile intensificării preocupării 
gentru reducerea consumurilor spe
li^'. realizfndu-se astfel economii 
la prețul de cost.

Organizația de bază a exercitat o 
puternică influență ta direcția îm
bunătățirii activității economice a 
colectivului atît prin exemplul îna
intat al membrilor de partid, care 
reprezintă peete 60 la sută dfai e- 
feciivul de muncitori al secției sta
tură de carbon, olt și prin eontrolul 
exercitat asupra conducerii tehnlco- 
adminiatrative în scopul luării de 
măsuri pentru asigurarea îndeplini
rii planului. Periodic, conducerea 
secției a prezentai ta fața adunării 
generale a organizației de bază re
ferate asupra mersului producției, 
Juîndu-ae de fiecare dată măsuri e- 
ficieate pentru îmbunătățirea muncii 
edeetteului. Dar mai ales atunci 
cînd s-su ivit greutăți, organizația 
de bază a mobilizat pe cei mai 
buni membri ai săi, care nu și-au 
precupețit nici timpul, nici eforturile 
pentru remedierea situației. Așa a 
fost cazul, bunăoară, cînd sparge
rea a două retorte a amenințat în
deplinirea planului la sulfură de 
carbon. Comuniștii chemați să re
medieze defecțiunea n-au plecat a- 
casă multe ore după terminarea 
programului de lucru și datorită înal
tei lor conștiințe, răspunderii pentru 
calitatea lucrării, planul de produc
ție a fost realizat. Membrii de partid 
Niculeșcu Toma, Zăvoi Filip, Mus. 
tață Constatata, Sul ici Samson, 
Manta Grîgore, Cotocel loan și alții 
eu dovedit în permanență grijă deo
sebită pentru întreținerea utilajelor, 
pentru folosirea cu chibzuință a

Retezatul — loc
(Urmare din pag. l-a)

murul apelor se îmbină cu sunetul 
tălăngilor și al fluierului ciobanilor. 
Pasc aici iarba grasă a pajiștilor al
pine nenumărate turme de oț și 
vițe aparținind unităților agricole, 
socialiste din Țara Hațegului și dfa 
alte părți ale regiunii Hunedoara.

Retezatul își păstrează farmecul 
îmbietor în orice anotimp. Iubitorii 
turismului de vară sau cei ai schiu
lui, care străbat iarna pîrtiile nesfir- 
șite, au la îndemînă cabane și case 
de recreere bine amenajate la Ba- 
Ieia. Pietrele, Gura Apei, Gura Zlat- 
na, Buta Mare, Stîna de Rîu și 
Cîmpu lui Neag. Aici își petrec in 
mod plăcut o parte din timpul liber 
sute de mineri din Valea Jiului, ai- 
derurgiști de Ia Hunedoara și Călan, 
oameni ai muncii din întreaga țară.

Potecile și traseele stat străbătute 
adesea nu numai de turiști, dar și 
de oameni de știință- Retezatul a 
fost transformat în anii puterii popu
lare într-un vast centru de cercetări 
științifice. S-a înființat aici un parc 
național care cuprinde peste 10 000 
ha. fiind unul dintre cete mai mari 
din țară. Tot aici s-a construit o 
casă-laborator pentru cercetări bio
logice, primul punct de cercetări din 
țara noastră ta mari altitudini. A- 
СШП se amenajează o grădină bota
nică de munte, in rezervație. spe
cialiștii de la institutele de biologie 
ale Academiei R. P. Romii», Uni
versitatea Babeș-Bolvai din Cluj în
treprind cercetări științifice privi
toare ]a flora și fauna masivului.

De cîtva timp Retezatul este un 
towns șantier. A început construc- 

materiilor prime, pentru respectarea 
parametrilor de fabricație.

Lucrările adunării generale pen
tru darea de seamă și alegeri au 
scos în evidență experiența pozitiva 
in activitatea comuniștilor, astfel ca 
și de acum înainte colectivul sec
ției să se situeze în primele rînduri 
ale întrecerii ta cadrul fabricii. Me
ritoriu este de asemenea faptul că 
membrii de partid s-au oprit, în dis. 
cuțiîie lor, șl asupra deficiențelor 
care mai există, în scopul înlătură
rii lor,

Pe bună dreptate, atît biroului or
ganizației de bază, cit și conducerii 
secției i s-au adresat critici pentru 
faptul că s-a neglijat preocuparea 
pentru ridicarea de noi cadre ta lo
cul njurjcitori|or egre jes la pensie. 
De pe acum ae in timpii ta unele greu
tăți din această cauză — au ară
tat, între altele, tovarășii Szakacs 
Eraticisc, Bojincă Nfcolae ș, a. Pe 
altfel, ta hotărâw adoptată de i- 
d un a rea generală a-a indus sarci
na pentru nota birou de a se ocupa 
cu răspundere de rezolvarea apes tei 
probleme. Noului birou i s-a $cerut, 
de aeemenea, să se preocupe cu in
sistență de luarea de măsuri pentru 
remedierea tmor defecțiuni la insta
lații, să îndrume secția sindicală 
pentru folosirea materialului de pro
tecție pus la dispoziția muncitorilor.

Participanta la adunare au ana
lizat, de asemenea, anumite aspecte 
negative dtn activitatea unor mem-
bri de partid. S-a arătat, de exem
plu, că maistrul Văduva llie, deși 
este membru de partid, a provocat 
greutăți procesului de producție, prjn 
abateri de la disciplină, prin pleca
rea din secție atunci cînd prezența 
lui era necesară. Asemenea abateri 
trebuiau neapărat puse ta discuția 
adunării generate a organizației de 
taxă, lucru pe care biroul nu La 
făcut. Combativitatea discuțiilor puț- 
tate de comuniști este reflectată și 
de faptul că tovarășul Tașcău, se
cretarul organizației de bază, a fost 
criticat pentru faptul că uneori a 
muncit de unul singur. Inoredtațîn- 
du-i din nou sarcina de a munci ca 
secretar al organizației de bază, co
muniștii i-au cerut tovarășului Taș- 
eifa șă țină seama de criticile adu
se și să pună un mare accent pe a- 
plicarea în permanență a principiu
lui muncii colective.

turistic și științific
țta unei rețele de drumuri auto fa 
jurul parcului national, cu o lungi
me de 40 km. dfa care s-au șj exe
cutat mai mult de jumătate. Se pre
conizează construirea de noi cabane 
și a unor hoteluri turistice în prin
cipalele puncte ale masivului: la 
Gura Zlataa, Gura Apei, pietrile etc. 
De asemenea se vor amenaja puncte 
de observații șî laboratoare alpine. 
Astfel se creează eondiții excelente 
ca în acest masiv, care străjuiește 
Carpații impunători, oamenii muncii 
aă petreacă clipe plăcute; pentru ea 
oamenii de știință din țară și de 
peste hotare să studieze mai profund 
fenomenele naturii.

Prevederile din сШгасІиІ colectiv prtad viață
(Urmare am pag., i-a)

procesului de producție. In cursul ce
lor 9 luni încheiate din acest an pre
paratorii pe tritoni au prezentat cabi
netului tehnic 62 propuneri de ino
vații din care 32 au fost aplicate în 
procesul de producție. Printre inova
țiile realizate amintim: „Dispozitiv 
pentru montarea și demontarea me
selor de dozare la silozurile de brut“ 
a căror autori sfat tov. Mta Constan
tin șt Iordan loan, „Modificarea ele
vatorului de Ю-80 mm". „Modifica
rea acționării greblei de la elevato
rul de centrifugă". Aceste inovații au 
lost realizate de tov. GSnczi Sigis
mund și Buze Ștefan.

Pe baza prevederilor din contractul 
colectiv, comitetul sindicatului a orga
nizat pînă în prezent eu inovatorii 
două schimburi de experiență la pre- 
parațiite Lupeni și Corcești și îm
preună cu serviciul tehnic a asigurat 
difuzarea revistelor de specialitate fa 
rtagurile preparatorilor pentru a-i ți

Concluzia ceâ mai importantă ca
re s-a dagprfas din dezbaterile adu
nării generale pentru activitatea de 
viitor a noului. birou, a întregii or
ganizații de bază, este . necesitatea 
atragerii tuturor membrilor de partid 
la muncă concretă pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce stau în fața organiza
ției de bază. In biroul organizației 
de bază, și chiar la unii tovarăși 
din comitetul de partid al întreprin
derii a existat părerea că. este îndea
juns dacă membrii de partid mun
cesc bine și stat în fruntea între
cerii socialiste. Se impune ca noul 
birou să acorde o mare atenție re
partizări: de sarcini membrilor de 
partid, prin a căror îndeplinire ei 
să paticipe la rezolvarea celor mai 
importante probleme ce stau în fața 
organizației de beai. Huna desfășu
rare a învățămlntului de partid, fo
losirea din plin a resurselor de 
meștere a productivității muncii, 
ridicarea de noj cadre eu o pregă
tire profesională temeinică și cu o 
înaltă conștiința, pregătirea condi
țiilor pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe anul viitor, necesitatea in
tensificării muncii educative fa ca
drul secției, pregătirea candidatilor 
în perioada stagiului de candidatură 
în vederea primirii lor în partid etc. 
oferă pentru toți membrii de partid 
din această organizație de bază un 
larg cîmp de activitate rodnică, erea- 
towe.

I. B-

* *♦
Preparata căr

bunelui Coro- 

ești. Laboranta 
Buruiană Emi
lia lucrează la 
balanța de ana
lize. Urmează 
să fie verificată 
o nouă probă 
de cărbuni.

sora NEFOLOSITOARE BAU... NEBLIJATE?
Cu cițeva luni în urm| pe strada Minei (După Cops) dfa Lupani mun

citorii din cadrul l. F. Petroșani au depozitat numeroase șine de fier pro
venite de la demontarea unei linii ferate de uz industrial. împrumutate 
de la E- M- Lupeni aceste șine trebuiau de mult restituite proprietarului. 
Sarcina aceasta i s-a. încredințat tov. Tudoran loan, salariat al L F.-ului. 
Lunile au trecut. Uitate și lăsate în voia întîmplării șinele continuă să fie 
mutate de cetățeni de colo pîflă colo. Ploile dfa uhimite zile și nămolul 
îngroapă șinele tot mai mult.

Nu ar fi cazul să se ia măsuri ? Mai ales eă cetățenii de pe stradă 
«u sesizat atit conducerea L F. Petroșani pît și conducerea minei despre 
soarta acestor ș«e. A, NICULESCU

ne la curent cu ultimele realizări din 
domeniul tehnicii.

Noi eadre calificate
Și prevederile referitoare la califica

rea și ridicarea calificării muncito
rilor prind viață- Pe baza prevederi
lor contractului colectiv, la prepara- 
ția Petrila au funcționat 3 cursuri de 
calificare de scurtă durată pentru pre
paratori, mașinist! de funicular, meca
nici de benzi, la care au fost înca
drați 86 salariați.

Printre muncitorii care au absolvit 
cursul de calificare pentru preparatori 
amintim pe tov, Nicolae Dumitru, 
Radu Vforel, Cepei Mihai, iar de la 
cursul dg calificare pentru mașiniști 
de funicular pe Bănică Petru, Gros 
Nieolee și Hagiu Sabin. Din secția 
spălătorie au fost calificați tov. Bă- 
trînu Maria, Balog leeif I, laneu

Zta# benă ae cunoaște de dtaunea 
ți spune un vechi proverb din popor. 
ȘI valabilitatea lui am constatat-o cu 
toți; duminica dimineața, citid ple 
cînd de acasă, ne-am dat seama cu 
bucurie că mult așteptatele zile fru
moase de toamnă nu s-au terminat. 
Ani plecat eu toții spre stadionul 
„Jiul" grăbiți și nerăbdători să ve
dem jocul de rugbi dintre echipele 
Știința Petroșani și Grivița Roșie Bu
curești, joc cu care de altfel se în
cheie sezonul rugbjitlui din această 
toamnă și împreună cu el campiona
tul categoriei A din acest an. Aștep
tările noastre nu au fost zadarnice. 
Am fost martorii celui mai frumos joc 
de rugbj din acest an desfășurat in 
orașul nostru. Jucătorii ambelor echi
pe s-au străduit să ne arate adevă
rata frumusețe a acestui sport, au 
scos m evidență latura lui spectacu
loasa, neglijată așa de mult în ul
tima vreme.

Nu este vorba de o prezentare am
plă a celor două echipe deoarece es. 
te cunoscut faptul că echipa Grivița 
Roșie este actuala deținătoare a Cu
pei campionilor europeni, că din rîn- 
durile acostai echipe fac parte ju
cători cu renume, care au făcut ca 
valoarea rugbiului romînesc să. fie 
cunoscută dincolo de granițele țării. 
Am avut ocazia șă-1 vedem pe maiș 
trii emerițî ai sportului V. Moraru, 
M. Wusek. C. Sțănescu, R. Pemian, 
M. Rusu și maiștrii ai sportului M- 
Iliescu, D. Sfoienescu și M. 'Balean. 
Pupă cum vedem, echipa bucureșțea- 
nă a deplasat la Petroșani cea mai

Samoilă, iar de la încărcare tov. Hă- 
băgău Gheorghe și alții.

La preparația l’etrila au mai func
ționai în acest an 5 cursuri de ridi
care a calificării ce au cuprins 102 
salariați din toate secțiile uzinei.

Pentru binele preparatorilor
Pe baza prevederilor contractului 

colectiv, conducerea tehnico-adminia- 
trativă și comitetul sindicatului pre- 
parației Petrila au acordat o atenție 
deosebită îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și trai ale salariaților, Astfel, 
s-a introdus apa potabilă în 6 secții 
ale uzinei, a fost amenajată, baia 
muncitorilor și a-au organizat 15 ex
cursii la cabanele din împrejurimi. 
Pentru măsurile de tehnica securită
ții, echipament de protecție, îmbunătă
țirea ventilației, măsuri tehnico-sani- 
tare, alimentație specială etc. s-au 
cheltuit în acest an 331000 lei, iar 
pînă la taîrșiiui anului se vor mai 
cheltui încă 139000 tei. 

bună formație a ga- Știința Petroșani, 
pe care o cunoaștem cu toții a apă
rut pe teren în formația sa obișnuită.

Deosebit de ceilalți ani, acest cam- 
pioaat a cărei desfășurare ne-a ofe
rit numeroase surprize, g făcut ca 
și în ultima etapă lupta pentru titlul 
de campion al R P.R. luptă în care 
Grivița Roșie era antrenată direct (în 
eventualitatea unei infringed a echi
pei Steaua ia Iași. Grivița Roșie ciș- 
tiga campionatul). Deci bucureștemi 
trebuiau să cîștige neapărat. Și to
tuși s-a jucat deschis. Tonul l-au dat 
chiar oaspeții. Scorul final al acestei 
partide 31-24 în favoarea echipei Gri
vița Roșie este just, in general, e- 
chipa Știința Petroșani s-a compor
tat foarte bine in acest joc și na-a 
demonstrat ca atunci cîiid vrea este 
capabilă să ne ofere un joc modern, 
la mina, cu atacuri în viteză, care 
se adaptează calităților fizice și pre
gătirii tehnico-tactice ale jucătorilor. 
Grivița Roșie ne-a demonstrat ceea ce 
înseamnă un joc eu o concepție mo
dernă bazat pe îndemînare. viteză și 
forța. Din rîndurile Griviței Roșii 
ne-au plăcut V. Moraru cel mai bun 
de pe teren, Demian, Rusu, Wusek 
Balean, Jritnescu: De la Știința Petro
șani s-an remarcat Dijmărescu, Dul
ce, Petraehe, Moiseanu, Ureche.

La sfirșitul acestui campionat ne 
giitdim cu optimism la viitor și credem 
că în anul care va veni studenții din 
Petroșani vor căuta să ne ofere de 
fiecare dată spectacole sportive de 
înalt nivel.

C. REUfB

PROBRAM DE RADIO
29 octombrie

PROGRAMUL L 8,00 Stimatul 
presei, 8,30 Muzică populară, 10,15 
Pagini dfa volumul „Plec la facul
tate" de Ntauță Tanase, 11,38 Pro
gram de cîntece și jocuri, 1230 bes
tia de limba engleză. Ciclul I (ре- 
luarea emisiunii din 28 octombrie), 
14,30 Prietena noastră cartea, 15,33 
Muzică populară interpretată de Ioa
na Crăciun și Dumitru Fărcaș, 17,35 
Antologie poetică : Arthur Lundkvjet, 
18,00 Citaece din folclorul «OU (te- 

'rute de ascultători, 18,30 Seară pen
tru tineret, 20,40 Lecția de limb2 
franceză. Ciclul I, 21,30 Muzică de 
dans. PROGRAMUL li. 9,30 Vreau 
să știu (reluarea emisiunii din 26 
octombrie), 11,15 Lecția de limba 
rusă. Ciclul II (reluarea emisiunii 
dfa 28 octombrie), 16,05 Muzică u» 
șoară de Aurel Giroveanu, 19,50 
Transmisiunea concertului orebesteei 
simfonice a Radiotelevizumii.

Cinematografe
29 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Dragoste fa zero grade; REPUBLI
CA: Rebelul magnific; PETRILA J 
Electra; LJVEZEN1: Maree bătălie 
de pe Volga; ISCRONI: Păpușile 
rîd; ANINQASA: Ucigașul și fata; 
VULCAN: Vichingii; LUPENI - 
MUNCITORESC: Nu se poate fătil 
dragoste; CULTURAL : Lumea comi
că a lui Harold Lloyd; URICANI j 
Vetea vtaduritar.
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Noi incidente 
în Bolivia

IsA’ PAZ 27 (Agerpreș).
In capitala Boliviei se anunță 

luni seara s-au produs noi incidente 
între studenți și poliția din localita
tea Oruro, principal centru minier 
al Boliviei, situat la 230 km sud-est 
de la Paz. Manifestanții au demons
trat la locuința șefului poliției din 
©ruro, iar apoi s-au îndreptat spre 
mina San Jose pentru a obține spri
jinul muncitorilor mineri. In timpul 
manifestației, forțele de poliție și un 
grup al milițienilor din „Mișcarea 
revoluționară națională" au atacat 
pe demonstranți cu bombe lacrimo
gene și au făcut uz de arme pentru 
a-i împrăștia. La rîndul lor, studen
ții au aruncat cu pietre în polițiști. 
Potrivit primelor informații, inciden
tele s-au soldat cu doi morți și 12 
răniți. Postul de radio local a anun
țat că starea celor 12 răniți este 
gravă.

că

Conferinta regională 
a F.A.O. pentru Europa

SALZBURG 27 ■ Corespondentul
Agerpres, St. Deju, transmite:

Luni au început la „Kongreshaus" 
din Salzburg lucrările celei de-a IV-a 
conferințe regionale pentru Europa 
a Organizației O.N.U. pentru ali
mentație și agricultură (F.A.O.) 
la care participă 23 țări, printre care 
și R.P. Romînă.

Președinte al conferinței a fost 
ales ing. Karl Schleinzer, ministrul 
Agriculturii și Silviculturii din Aus
tria, iar . ca vicepreședinți șefii dele
gațiilor țărilor participante. Delega
ția R.P. Romîne este, condusă de 
Bucur Șchiopu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii 
din R.P.R.

In referatul prezentat de directorul 
general F.A.O., B. R. Sen, acesta a 
vorbit despre diverse
care le prezintă în prezent 
tura din Europa.

Conferința F.A.O. a supus 
mai multe documente printre
află și studiul „încotro se îndreaptă 
agricultura european'ă ?“ în care,
printre altele, sînt analizate ' cauzele 
nerentabilității fermelor mici.

Lucrările conferinței continuă.

aspecte pe 
agricul-

discuției 
care se

din
de

ALMA-ATA. — In ultima vreme, 
geologii din Kazahstan au reușit să 
extindă limitele a două zone de ex
tracție a minereului de aur pînă în 
ținutul pămînturilor desțelenite.

Ca urmare în acest an rezervele de 
minereu aurifer din regiunea centra
lă a ținutului pământurilor desțeleni
te au sporit de aproape 1,5 ori.

BONN. — In orășelul Mari 
Ruhr s-a desfășurat un miting
protest împotriva planurilor de închi
dere a minei Brassert, unde lucrea
ză aproape 1 500 de. muncitori. Par- 
ticipanții la mitig au hotărît să 
mită. la Bonn o delegație care 
protesteze pe lingă cancelarul 
hard împotriva acestor planuri.

CARACAS. — Participanții la 
nara Centrului- unic al oamenilor 
muncii din Venezuela, care a avut 
loc Ia Caracas, a adresat 
populare îndemnul de a 
la luptă pentru majorarea 

reducerea prețurilor la 
larg consum, pentru adoptarea 
măsuri' concrete, pentru lichida- 
șomajului, pentru reforma agra- 
eliberarea deținuțiilor politici,

tri
șa

Er-

ple-

maselor 
participa 
salariilor 
mărfurileși 

de 
de 
rea 
ră, 
precum și pentru democratizarea ță
rii.

TAȘKENT. — Stepa Karșină din 
sudul Uzbekistanului va primi apă 
de la fluviul Amu Daria prinhr-un 
canal cu o lungime de 280 km, a 
cărei construcție a și început.

Se prevede construirea a șase mari . 
stații de pompare. Ele vor putea 
pompa 240 mc apă pe secundă la

Declarafia lai Papandreu
ATENA 27 — Corespondentul A- 

gerpres, AL Gheorghiu, transmite:
Premierul grec, Papandreu, a rea

firmat duminică la Salonic, că în ce 
privește Ciprul, linia sa politică se 
află într-o armonie deplină cu a pre
ședintelui Makarios. „Politica noas
tră comună în problema Ciprului, a 
spus el, se rezumă în patru cuvinte : 
independență neîngrădită, autodeter
minarea, enosis".

Ziarul „Eleftherîa" relatează într-o 
telegramă din 
tele Makarios, 
știri publicate 
cu emfază că
și Nicosia sînt optime și că nu există 
nici o disensiune.

Nicosia că președin- 
comentînd anumite 

în presă, a subliniat 
relațiile dintre Atena

Sa-

Disensiunile dintre 
Londra și Salisburi

SALISBURY 27 (Agerpres).
Disensiunile dintre Londra și

lisbury continuă să stea în atenția 
observatorilor politici din capitala 
Angliei, care comentează în acest 
timp pozițiile intransigente ale celor 
două țări. Printr-o declarație de 
ultima oră, Wilson și-a reafirmat din 
nou atitudinea sa, răspunzind cu un 
„nu" declarării independenței Rhode- 
siei de sud sub auspiciile grupării 
lui Ian Smith. După cum anunță a- 
genția Reuter, premierul englez s-a 
exprimat clar, afirmînd că „decla
rarea independenței Rhodesiei de sud 
ar fi un act deschis de sfidare și 
rebeliune".

Zambia a cerat 
să fie primita în O.N.U.

NEW YORK 27 (Agerpres).
Kenneth Kaunda a adresat secre

tarului general al O.N.U., U Thant, 
o scrisoare în care cere ca noul stat 
african, Zambia, care și-a cîștigat 
recent independența, să fie primit 
în Organizația Națiunilor Unite. Ce
rerea Zambiei va fi examinată în 
ședința din 30 octombrie a Consiliu
lui de Securitate. In cadrul acele
iași ședințe, Consiliul de Securitate 
va adopta o hotărîre în legătură cu 
cererea Maltei de a fi primită în 
O.N.U.

Campania electorală din S.U.A
Referindu-se la vizita pe care o 

face la Nicosia ministrul grec al apă
rării naționale, Garufalias, care a 
plecat luni după-amiază în Cipru, 
Makarios a declarat că acesta vizi
tează Ciprul la invitația sa pentru 
a discuta probleme politice și militare 
și pentru a asista la parada militară 
de la Nicosia cu prilejul zilei lui 

(aniversarea intrării Greciei 
război mondial în 
ultimatului Italiei

„Ohio"
în cel de-al doilea 
urma respingerii 
fasciste — N.R.).

PARIS 27 (Agerpres).
Agenția France Presse 

următoarea relatare asupra situației 
din Asia de sud-est :

„O situație foarte încordată dom
nește la frontiera dintre Cambodgia 
și Vietnamul de sud. Ea a provo
cat luni dimineață o reuniune a per
soanelor responsabile pentru apăra
rea țării 
Norodom

Potrivit 
bodgiene 
următoarele măsuri : 
lațiilor diplomatice cu Statele Unite.

Recunoașterea, Republicii Democra- 
Vietnam și a Frtmtului de elibera- 
națională din Vietnamul de sud. 
Forțele armate cambodgiene vor 

riposta la fiecare lovitură, adică vor 
răspunde la orice agresiune prin

transmite

sub președinția prințului 
Sianiik.
relatărilor

de presă,
agenției cam- 

au fost hotărîte
1. Ruperea re-

2. 
te 
re
3.

Ministrul apărării
BONN 27 (Agerpres).
Ministrul apărării al Turciei, Ilha- 

mi Sancar, care se află într-o vizită 
oficială .de opt zile în R. F. Germa
nă, la invitația ministrului vest-ger- 
ПИП al apărării, Karl Uwe von Has
sel, va examina cu colegul său, în 
primul rînd, problemele legate de 
proiectul de creare a forței nucleare 
multilaterale a N.A.T.O. și participa
rea Turciei la aceste forțe. In ca
drul convorbirilor vor fi examinate, 
de asemenea, problemele privind a- 
cordarea de ajutor militar de către 
R.F.G. Turciei. După cum se știe, în 
timpul vizitei pe care ministrul apă
rării. vest-germane, Kai Llwe von 
Hassel, a făcut-o în primăvara aces
tui an la. Ankara, între Turcia și I

ÎN CÎTEVA RINDURI
de 140 m. Puterea tu-

par- 
din 
pri- 
fost

înălțimea
turor motoarelor electrice va fi de 
500 000 kw.

Urmează să fie construite două 
lacuri de acumulare cu o capacitate 
totală de 3 900 000 000 mc.

LONDRA. — La 26 octombrie a 
avut loc la Londra prima ședință du
pă alegerile generale а fracțiunii 
lamentare a partidului laburist 
Marea Britanie, în cadrul căreia 
mul ministru, Harold Wilson, a
reales în unanimitate lider al parti
dului laburist. George Brown, care 
deține în guvernul laburist funcția 
de ministru pentru problemele eco
nomice, a fost, de asemenea, reales 
lider adjunct al partidului.

PARIS. — In mai multe localități 
din Franța s-au desfășurat zilele a- 
cestea demonstrații ale țăranilor în 
sprijinul revendicărilor privind ma
jorarea prețurilor de achiziții și adop
tarea de măsuri pentru îmbunătăți
rea situației gospodăriilor mici și 
mijlocii.

ROMA. — Greva generală a fero
viarilor italieni declarată în spriji
nul satisfacerii revendicărilor privind 
majorarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, s-a încheiat la 
26 octombrie. La grevă au participat 
aproximativ 200 000 de feroviari ita
lieni. Timp de o săptămână — cît 
a durat greva — circulația tuturor

trenurilor din Italia a fost întreruptă 
între orele 9,30 și 13,00.

Referindu-se la consecințele pe 
care greva le-a avut pe plan econo
mic, ziarul „II Messagero" arată că 
în această perioadă s-au înregistrat 
pierderi evaluate la 30 miliarde lire.

OTTAWA. — Pentru prima oară 
în istoria Canadei numărul bărbați
lor întrece pe cel al femeilor. Ulti
mele date publicate de Oficiul națio
nal de statistică arată că din cei 
18 237 000 de locuitori ai Canadei. 
9 699 200 sînt bărbați și 8 537 800 
femei. 6 439 100 de canadieni nu au 
atins încă vîrsta de 15 ani.

NEW YORK. — Greva 
lor de la ziarele „Detroit 
„Ftee Press" din Detroit 
de 105 zile. Greva a fost
in sprijinul cererii privind majorarea 
salariilor.

RIO DE JANEIRO. — Ziarul „Jor- 
nal do, Brasil" informează că Fede
rația industrială din statul
Paulo a încheiat un contract cu o 
firmă specializată pentru realizarea 
proiectului primului laborator de me
talurgie nucleară a țării. Laborato
rul va produce pe scară industrială 
combustibil pentru reactorii brazilieni 
de uraniu. Se prevede instalarea la
boratorului în orașul Sao Paulo.

BONN. — La o ședință ținută la 
Pforzheim, comitetul pentru proble
mele culturii al „Congresului orașe-

tipografi- 
News" și 
continuă 
declarată

Sao
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WASHINGTON 27 (Agerpres).
Președintele Johnson a vizitat luni 

statele Florida, Georgia și Carolina 
de sud în cadrul etapei finale a cam
paniei sale electorale. Primirea fă
cută candidatului democrat în ora
șul Orlando din Florida a fost des
crisă de agenția France Presse ca 
reprezentînd „un succes cu totul ne
așteptat". Peste 100 000 de persoane, 
printre care un mare număr de spri
jinitori ai candidatului republican 
Goldwater, l-au salutat aici pe pre
ședinte. In cuvîntarea rostită el a

represalii, oricare ar putea fi conse
cințele.

Relatarea agenției cambodgiene 
precizează: „Nu vom fi niciodată 
primii care să atacăm",

R^trivit agenției, această reacție a 
fost1 provocată de participarea cres- 
c.înd a aviației de vânătoare ame
ricane la acțiunile de război împo
triva pozițiilor defensive ale armatei 
cambodgiene.

abordat două puncte la care Gold-* 
water este, potrivit aprecierii agen
țiilor occidentale de presă, „extrem 
de vulnerabil": problema asigurări
lor sociale și a asistenței medicale 
pentru persoanele în vîrstă. Contrar 
părerilor exprimate de candidatul re
publican, el s-a pronunțat în favoa
rea extinderii acestor forme de asi
gurări sociale.

In cursul vizitei făcute la Jackson
ville, președintele a criticat platfor
ma partidului republican, arătînd că 
senatorul Goldwater „oferă alegători
lor cel mai radical și mai periculos, 
program de la terminarea războiului 

Trebuie să eliminăm aceastăcivil. Trebuie să eliminăm асеяЕ 
amenințare" — a spus el. Vorbito
rul a subliniat totodată că partidul 
republican „a căzut în mîinile unui 
grup extremist și restrîns". Părerile 
afirmate de acest grup, a continuat 
el, pun în primejdie pacea lumii și 
supraviețuirea țării noastre.

Potrivit aprecierilor coresponden
ților occidentali de presă, vizita pre
ședintelui în aceste state are drept 
scop să cîștige voturile alegătorilor 
care s-au afirmat pînă acum ca ne- 
deciși sau manifestă ușoare înclinații 
spre candidatul republican.

Luptele din Venezuela continuă
CARACAS 27 (Agerpres).
Agenția Prensa Latină anunță că 

trupele venezueliene au declanșat o 
ofensivă împotriva unităților de gue
rilă ale Forțelor armate de eliberare 
națională, care se găsesc în zona

în R.
R. F. Germană "a fost semnat un a- 
cord privind acordarea în cadrul 
N.A.T.O. a unui ajutor militar Tur
ciei în valoare de 50 milioane mărci 
vest-germane.

muntoasă din regiunea Bocono. Po
trivit agenției, această ofensivă a 
fost hotărîtă în cursul unei confe
rințe extraordinare a șefilor militari 
venezuelieni după o serie de între
vederi cu președintele țării, Râul 
Leoni.

In prezent, relatează agenția, 
ceaștă regiune este supusă unor 
ternice bombardamente.

Totodată, la Caracas s-a făcut 
noscut că au loc lupte în munții
statul Falcon. La acțiunile armate 
participă și. avioane de bombarda
ment.

a-
pu-

cu- 
din

moscova Prezentarea de modele v 
de îmbrăcăminte ale „F.C. București"

MOSCOVA 27 — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite:

La 26 octombrie a avut loc în sa
lonul de modă al magazinului Guni 
din Moscova prezentarea unui nu
măr de 500 modele de îmbrăcăminte 
pentru copii, femei, bărbați, produse 
de Fabrica de Confecții „București".

Au fost de față V. Sosin, adjunct

exterior,
directorul Casei de 

alți. lucrători din

prezentări^ i-am 
și N. Nikiforov 

cu privire la co-

D.

în
60

Germană.
Ziarul „La Prensa" 

departamentul Huanuca 
la sută din copii sufe- 

Totodată, în com-

lor germane" s-a pronunțat pentru 
promovarea contractelor intergerma- 
ne. Comitetul a cerut Congresului 
să contribuie la dezvoltarea schim
burilor culturale între R. F. Germa
nă și R.

LIMA.
scrii; că 
din Peru
ră de rahitism, 
parație cu anul 1963 procentajul co
piilor subalimentați a sporit cu cinci 
la sută, 
tamentul 
mișcare 
tervenția 
scopul de a se pune capăt acestei 
situații.

MOSCOVA. — Plecînd de Ia Pa
ris spre patrie, la 27 octombrie a 
sosit la Moscova primul ministru 
al Lăosului, Suvanna Fumina. Pe 
aeroportul Șeremetievo oaspetele lao
țian a fost, salutat de Mihail Lese- 
ciko, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

SAN JOSE, 
rostită la San Jose, 
președinția ■ Republicii 
Mario Quirds Sasso, 
guvernul condus de 
Francisco Orlich se pronunță în fa
voarea stabilirii de relații comerciale 
cu statele necapitaliste, pe baza a- 
vantajului reciproc. El a subliniat 

,dacă marile puteri capitaliste 
fac comerț cu statele socialiste, avem 
și noi același drept în această pri
vință".

Ziarul arată că în depar-
Huanuco a fost creată o 

populară pentru a cere in- 
imediată a guvernului în

al ministrului comerțului
N. Nikiforov,
Modă din . Moscova, 
comerțul exterior.

După încheierea 
rugat pe V’. Sosin 
să-și spună părerea 
lecția de modele..

—' In primul rînd țin să subliniez 
că produsele fabricii de confecții 
„București", pe care le importăm, nu 
rămîn niciodată multă vreme în raf
turile magazinelor. Sîntem foarte 
mulțumiți de felul cum își execută 
contractele întreprinderea dv. de co
merț exterior, atît în ceea ce privește 
respectarea strictă a termenelor de 
livrare, cît și a sortimentelor con
tractate. Colecția prezentată anul a- 
cesta marchează un progres remar
cabil, față de anii trecuți. Au fost 
prezentate mai ales modele destinate 
maselor largi de cumpărători, la pre
țuri scăzute ; acestea sînt modele 
.elegante, care înfrumusețează viața 
de fiecare zi. Am remarcat cu plăcere 
frumusețea culorilor imprimeurilor.

— După părerea creatorilor de mo
dele sovietici, ă“ declarat N.. Niki
forov — modelele prezentate se vor 
bucura de o înaltă apreciere din par
tea cumpărătorilor.

că ,,<

Intr-o cuvîntare 
ministrul la 
Costa Rica 

a declarat că 
președintele

Dezvoltarea industriei 
chimico-farmaceutice a R.P. 

Bulgaria
SOFIA 27 (Agerpres).
Industria chimico-farmaceutică din 

R. P. Bulgaria s-a dezvoltat în 
Ultimii 10-15 ani, producînd astăzi 
108 sortimente de medicamente : an
tibiotice, preparate sintetice, medi
camente fitochimice. In curînd. Bul
garia va începe producția de medi
camente pe bază de salicilat, vita
mine, sulfamide, cloramină etc.
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