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Noi întîlniri între candidați 
și alegători

Luni, 8 februarie, în majoritatea lo
calităților Văii Jiului au avut loc noi 
întîlniri între alegători și candidați ai 
F.D.P. pentru alegerile de Ia 7 martie.

LA LUPENI
Peste 1 000 de oameni ai muncii 

din orașul Lupeni au participat la 
adunările populare ce au avut loc în 
oraș cu prilejul întîlnirilor dintre can
didați și alegători. La clubul mun
citoresc din localitate, spre exemplu, 
alegătorii s-au întîlnif cu tovarășa 
Mătăsăreanu Florica, candidată F.D.P. 
în circumscripția electorală nr. 80 
pentru alegerile de deputați în Sfa
tul popular regional Hunedoara, cu 
tovarășele Cita Margareta și Crainic 
Irma, candidate F.D.P. în circum
scripțiile electorale nr. 167 și respec
tiv 166, pentru Sfatul popular ai ora
șului Petroșani, cu tovarășele Popa 
Maria și Filip lolanda, candidate 
F.D.P. în circumscripțiile electorale 
nr. 13 și respectiv 14 pentru Sfatul 
popular al orașului Lupeni. Partici-

panții la întîlniri și-au exprimat, în 
cuvîntul lor, dragostea fierbinte față 
de partid care a îndrumat poporul 
nostru spre înfăptuirea unor realizări 
mărețe. Ei au făcut mai multe propu
neri valoroase cu privire la o mai 
bună gospodărire a orașului. •

LA VULCAN
In aceeași zi alegătorii din Vulcan 

s-au întîlnit, în sala cinematografului 
din localitate, cu tovarășele Moldo
van Eleonora și Pîrvulescu Treja, 
candidate ale F.D.P. în circumscrip
țiile
76 pentru 
Petroșani.

electorale nr. 75 și respectiv 
Sfatul popular al orașului

LA URICANI
locuitori ai orașului nou 

de 8
Zeci de

Uricani au participat, în ziua 
februarie, la întîlnirea ce a avut loc 
între alegători și tovarășul lacobescu 
Dumitru, candidat al F.D.P. în cir
cumscripția electorală nr. 227. pen-

Prima lună a noului an a adus cu 
ea și primele succese în realizarea 
sarcinilor ce le revin,1 minerilor in 
ultimul an al șesenalului, in îndepli
nirea angajamentelor luate pe anul 
1965. In luna ianuarie, minerii Văii 
Jiului au dat peste plan 3 950 tone 
de cărbune, în contul celor 66-000 
tone pe care ei s-au angajat să le 
dea în cursul acestui an. La acest 
succes și-au adus din plin aportul co
lectivele sectoarelor II și III de la 
mina Petriia, II și IV de la mina A- 
ninoasa I și III de ia Vulcan, II și III 
de la E. M. Lupeni, II de la mina 
Uricani și altele, care în luna ianua
rie au extras între 699 — 2 312 tone 
cărbune peste plan.

Munca avîntată desfășurată încă 
din primele zile de lucru ale noului 
an este și un rezultat al agitației po
litice de masă desfășurată de comi
tetele de partid și organizațiile de 
bază de la exploatările miniere pen
tru cunoașterea temeinică a sarcini
lor de plan pe 1965, pentru luarea 
de măsuri tehnico-organizatorice efi
ciente în vederea asigurării condiți
ilor necesare îndeplinirii angajamen
telor. Un aport deosebit în această 
direcție l-a adus și continuă să-1 aducă 
agitația vizuală.

In urma măsurilor luate de comi
tetul de partid de la mina Petriia, 
agitația vizuală desfășurată aici în
fățișează larg și sugestiv angaja
mentele mobilizatoare luate de brigă
zile de mineri cu prilejul dezbaterii 
cifrelor de plan pe 1965. Au fost în-

și-au 
în plus 
pe 1965 
cărbune 
la sută 

de

— mai concretă, 
sarcinile pe 1965
tocmite panouri care arată ce anga
jamente au fost: luate de brigăzile 
fiecărui sector. Măsura e bună de
oarece, paralel cu popularizarea anga
jamentelor ' pe noul an, contribuie la 
întărirea răspunderii minerilor față 
de cuvîntul dat. Să luăm de exemplu 
panoul - care ■ înfățișează angajamentul 
colectivului din sectorul III; la loc de 
frunte sînt înscrise angajamentele 
luate de minerii de aici, care 
asumat ca sarcină să dea 
peste sarcinile .lor- de plan 
cantitatea de 4 500 tone de 
și. să îmbunătățească cu 5
calitatea producției extrase față 
indicele prevăzut. Pe un alt panou 
sînt scrise angajamentele minerilor 
din sectorul- II. In întrecerea socia
listă cu celelalte sectoare ale exploa
tării, colectivul de aici s-a angajat 
să extragă 2 000 tone cărbune peste 

; plan pe baza creșterii productivității 
muncii cu 5 kg cărbune pe post față 
de plan. In mod asemănător, agita
ta vizuală popularizează și angaja
mentele luate de către celelalte sec
toare de la exploatarea Petriia.

Asemenea panouri, eu angajamen
tele minerilor luate în întrecerea 
socialistă pe anul 1965, sînt expuse 
și în incinta exploatărilor miniere Lu
peni, Vulcan, Aninoasa și altele. Era 
însă de așteptat ca agitația vizuală 

la aceste exploatări să reflecte cude

Z. ȘUSTAC

(Continuare în pag. 3-a)

(Continuare in pag. 3-a)

Cetățeni,

Verificați dacă ați fost înscriși 
în listele electorale !
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CIORNEI IOAN, Vulcan

Zilele trecute, la sediile sfaturilor 
populare, la casele alegătorului, la 
cluburi și cămine culturale au fost 
afișate listele de alegători. CETĂ
ȚENII CARE SE BUCURA DE 
DREPTUL DE VOT AU DATORIA 
SA VERIFICE DACA FIGUREAZĂ 
IN LISTE, cunoscînd că numai cei 
însoriși în listele de alegători vor 
putea să-și exercite dreptul de vot.

Listele de alegători cuprind nu
mele și prenumele alegătorului, a- 
dresa, vîrsta și circumscripția elec
torală pentru care votează. Dacă a- 
legătorul, consultînd listele, constată 
că nu figurează în liste sau figurea
ză cu un nume greșit, ori este trecut 
Ia o adresă greșită, el trebuie să 
formuleze o întîmpinare adresată co
mitetului executiv ce a întocmit lista, 
în care arată omisiunea sau greșeala 
constatată cerînd îndreptarea ei și 
indicînd totodată datele corecte pen-

tru a .fi trecute în listă. Conform pre
vederilor legii electorale,. întîmpina- 
rea trebuie să fie rezolvată de către 
comitetul executiv al sfatului ponu- 
lar.tn cel mult 3- zile de la depune
rea ei. Decizia luată de comitete! e- 
xecutiv este afișată atît la sediul sfa
tului popular respectiv, cît și la cen
trul de afișare a listelor de alegători 
unde cetățeanul a verificat listele și 
a făcut întîmpinarea.

Listele de alegători pot fi consul
tate în fiecare zi. inclusiv duminica, 
la centrele de afișare, între orele 
8—20, fără întrerupere. Cetățenii au 
înțeles că este o datorie patriotică 
să-și verifice prezența în listele de a- 
legători. Acest lucru a reieșit chiar 
din primele zile de funcționare a cen
trelor de afișare, cînd mii de oameni 
ai muncii s-au prezentat să verifice 
dacă au fost înscriși în listele de a- 
legători.

stomatologic
■La parterul blocului F 1, din car- 

Livezeni al orașului Petro- 
a fost instalai un • nou com-

Herul 
șani, 

plex stomatologic. Complexul con
stitui din cinci- cabinete dotate cu 
foto/ii..gentare, dubtidetescop și alte 
utilaje—medicale moderne, in valoa
re totală ae 200 000 tei, a fost in
stalai de către un grup de specia
liști de la l.O.R. București. Ieri di
mineață. s-au făcut probele tehnice 
la utilajele moderne instalate în 
cele cinci cabinete. In aurind, noul 
complex stomatologic va fi pus la 
dispoziția oamenilor muncii.

zare a cărții. Ieri, la căminul cul
tural din Cîmpu lui Neag . a . avut 
loc o seară literară; închinată vie
ții și operei lui' Ion Slavici. Tot 
ieriț bibliotecar; Bjg Mafia; de. la 
biblioteca djn Petroșani a recitat 
elevilor de la Școala generală de 
8 ani din localitate fragmente din 
cărțile „Anotimpuri" de Nicolae 
Labiș, „Minuni ce nu mai sînt mi
nuni" de Opriș Tudor, „Povestiri" 
de Ion Creangă,

PENTRU CEI VREDNICI
ILuni după-amiază, comitetul sindi

catului de la mina Vulcan a organi- j 
zat, la clubul muncitoresc din locali-1 
tate, o adunare festivă în care s-au 
înmînat diplomele și insignele de 
brigăzi și muncitori fruntași în în
trecerea socialistă pe anul 1964. Prin
tre brigăzile distinse cu diplome de 
fruntași, sînt cele conduse de minerii 
Gantz Ștefan, Drob Gheorghe, Ka- 
racsonyi Rudolf, Costea loan și Deak 
Gheorghe. Printre cei cărora li s-a 
înmînat insigna de fruntaș în între
cerea socialistă se află minerii Giur
giu loan, Gostea Dionisie, Sokacs 
Ștefan, vagonetarul Ilie Stan, ajuto
rul miner Pădure Gavrilă, inginerii 
Beizadea Silviu și Doczi Ludovic, 
maiștrii Farcaș Laurențiu, Băltățescu 
Mircea și Csiki Emerik, mecanicul 
Simion Alexandru, artificierul Bledea 
loan și alții.

TRAIAN IOVI 
corespondent

însemnări de reporter

NOUA ORTACI DIN
Colectivul ce formează brigada 

cuprinde zece oameni. Dintre cei 
zece ortaci, nouă au pășit zilele 
trecute prin fața mesei prezidiului 
unei adunări solemne din sala de 
festivități a minei. Pe piept li s-au 
prins steluțe rubinii; li s-au strîns 
mîinile cu căldură, au fost felici
tați, li s-au urat noi succese.

E o performanță, un scor pe mă
sura hărniciei brigăzii: 9 din 10 
ortaci au fost declarați fruntași. 
De justificată apreciere se bucură 
și în ansamblu colectivul acestor 
oameni. Brigada lor a fost distinsă 
cu diploma de brigadă fruntașă pe 
anul 1964. Așadar, un colectiv 
fruntaș compus din oameni frun
tași. Care sînt meritele, faptele ce 
le-au adus steluțele purpurii, di
ploma de brigadă fruntașă pe anul 
1964?

Să reconstituim, lapidar, „jurna
lul de bord" pe ultimul an al aces
tei brigăzi. Prima parte a anului 
trecut a găsit brigada muncind . 
virtos in stratul 5, luptîndu-se cu i 
o paprică a cărei exploatare se im-' 
punea intr-un timp cit mai scurt 
posibil. Caracteristicile locului de 
muncă nu favorizau obținerea a

nu știu ce succese. înălțimea aba
tajului 80 cm. Frontul de lucru în 
strat: 60 cm cărbune 4- grosimea 
papricii + 20 cm piatră. Oamenii 
smulgeau adlncurilor cărbunele cu 
îndîrjire, sfărîmau piatra ce o în
soțeau de-a lungul stratului îndoiți, 
pe brinci, culcați lateral — ca în- 
tr-un tranșeu subteran. Brigada a 
lucrat aici peste 5 luni. In acest 
timp minerii au realizat, în medie, 
o productivitate cu cite o tonă pe 
post mai mare decît era prevăzut, 
au atins depășiri de cîte 25 la sută. 
Au urmat apoi alte 3 luni de mun
că încordată. Brigada a executat 
o altă lucrare, pe cît de imporianiă 
pe atît de dificilă: a pregătit pen
tru deschidere abatajul frontal 5/II. 
Aici a săpat un suitor de atac în 
banca a doua, a executat galeriile 
de cap și de bază pentru abataj. 
Cu toate măsurile luate pentru ae
risirea ortului, locul de muncă se
măna de multe ori cu un cuptor, 
unde nădușeala șiroia pe fața și pe 
corpul oamenilor chiar și fără să 
se miște. Și totuși și aici brigada a 
fost la înălțime. In 3 luni ea a e-

Acțiuni cu cartea
In cadrul lunii cărții la sate bi

blioteca orășenească din Petro
șani organizează în aceste zile, la 
toate căminele' culturale sătești' din 
Valea Jiului, acțiuni de populari-

Montaj literar
Conducerea clubului sindicatelor 

din Lupeni organizează mîine, la 
ora 19, pentru tinerii care vor vota 
prima dată în acest an. un montaj 
literar. In cadrul montajului lite
rar, bibliotecara Raț Aurelia va 
prezenta tinerilor versuri scrise de 
poeți romîni și inspirate din 
Uzările înfăptuite de poporul 
tru sub conducerea partidului: 
pă montajul literar va urma o 
niune tovărășească.

rea- 
nos-
Du- 
reu-

la sfîrșitul anului brigada a mun
cit la o altă lucrare minieră im
portantă : curățirea faliei 6/5 din 
stratul 5/V. Deși au apărut și aici 
unele dificultăți — sărituri în strat,

(Continuare în pag. 3-a)

xecutat 278 m l lucrări miniere, cu 
68 m l mai mult decît prevedeau 
sarcinile.

Incepînd din luna august si pînă

I. DUBEK

Satisfacția datoriei împlinite — 
iată sentimentul ce justifică pe de
plin zîmbetele celor 3 mineri din

fotografie: brigadierul Kalman Ar
pad și ortacii săi Chiș Ludovic 
și Balaș Adalbert.
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Spre Indicatori tehnico-aconomici 
tot mai

Progresul tehnic, mecanizarea ope
rațiunilor de bază din abataje este 
factorul hotărîtor de creștere a pro
ductivității muncii, de realizare a sar
cinilor sporite ce stau în fața exploa
tărilor miniere.

Anul 1965 pune în fața colective
lor de muncitori, ingineri și tehni
cieni din cadrul C.C.V.J. sarcini 
СЫГІ ii ce privește creșterea volumu
lui de producție, a productivității 
muncii și a reducerii cheltuielilor de 
producție. Creșterea de producție va 
fi de 4,5 ie sută față de 1Ѳ64, cu un 
spor al productivității muncii de 4,42 
la sută.

Realizarea acestor obiective, impu
ne promovarea în continuare, într-un 
ritm și mai intens, a progresului 
tehnic. După cum este prevăzut, ac
țiunea de mecanizare a principalelor 
operațiuni urmează să se desfășoare 
pe baza unor studii de ansamblu, 
fundamentate pe experiența de pînă 
ЙСШП. Iii plănui de aprovizionare al 
C.C.V.J. sînt prevăzute o serie de 
utilaje moderne cu care urmează să 
tie dotate minele noastre. Printre a- 
cestea se numără: 39 transportoare 
blindate, 3 combine cu tambur! tăie
tori de tipul I K—52 M, 15 mașini 
de încărcat cu cupă, 1700 stîlpi hi
draulici, 4600 grinzi metalice articu
late etc. In anul 1965, valoarea uti
lajelor cu care urmează să fie dotate 
minele se ridică la 87 800 000 lei.

Pe baza dotării exploatărilor cu 
utilaje noi, accentul se va pune pe 
eroarea condițiilor de mecanizare a 
unui număr sporit de abataje fron
tale ce vor fi dotate cu utilaje mo
derne de tăiere și încărcare a căr
bunelui, în scopul creșterii produc
tivității muncit și îmbunătățirii con
dițiilor de muncă a minerilor. La U- 
ricani, vor funcționa două abataje 
frontale complet mecanizate cu com
bine 1 K-52 M, susținute cu grinzi 
Й consolă și stîlpi hidraulici, iar 
transportul va fi deservit cu trans
portoare blindate. La Lupeni vor in
fra în funcție două abataje frontale

—Ѳ—

Colțul celor certați cu N.T.S.

O operație 
elementară...

Fiecare miner, șef de schimb, este 
responsabil de securitatea tocului său 
de muncă. El are obligația să cerce
tat cu tdenție locul de muncă îna
inte de începerea lucrului, In timpul 
schimbului cit fi după fiecare oprire 
in timpul schimbului. Una din res
ponsabilitățile elementare, dar in a- 
celași timp de mare răspundere a șe
fului da schimb este să copturească 
tavanul, pereții și frontul locului de 
muncă și să îndepărteze toate bucă
țile periculoase sau suspecte de rocă 
slăbită. Necesitatea acestei operațiuni 
devine fi mai imperioasă după pup* 
carea ortului cind, datorită explo
ziei, rocile din tavanul fi pereții fron
tului se fisurează șl slăbesc.

lată deci o obligație de mare răs
pundere pentru fiecare miner, med 
des șef de schimb Dar, deși e bine 
cunoscută această obligație, mai sini 
unii oare nu-i dau importanță. Șl 
printre aceștia s-a numărat și mine* 
rul șef de schimb Blănaru loan din 
abatajul cameră 4/5 din stratul 17*18 
de la sectorul 1 ai minei Uricani. Or- 
tul a fost pușcat. După ce a revenit 
la locul de muncă, șeful de schimb a 
găsit o grindă căsuță de la front, 
împreună cu ortacii săi primul lu
cru de care s-au apucat a fast să ri
dice grinda la loc. C cșit. In acest 
timp, din coperișul stratului s-a des
prins o placă de steril ce i-a căzut 
pe cap, accidentlndu-l grav la bata 
craniană fi umărul sting.

Accidentul se putea evita foarte 
simplu: prin copturirea ortului. Or, 
după dt s-a văzut, tocmai această 
operația a fost neglijată de cel in 
cauză. Cu siguranță, asemenea negli- 

nu va mai dovedi.
D. IVANARU

ridicați
dotate cu plug Westfalia și unul cu 
o combină 1 K-52 M. La Vulcan va 
funcționa în continuare abatajul fron
tal dotat cu combina KWB-2 și se 
va da în funcție un abataj unde tă
ierea se va executa cu combina 
I K-52 M, în complex cu susținere 
modernă și transportoare blindate. 
Prin extinderea mecanizării în alja-

Prin extinderea 
tehnicii noi

taje frontale se urmărește realizarea 
unor randamente de 5—6 tone pe 
post.

Se va urmări îmbunătățirea conti
nuă a metodelor de exploatare, în
deosebi, în straiele groase. In vede
rea extinderii procedeelor și metode
lor avansate de lucru, se va continua 
experimentarea în stratul 3 a abata
jelor cu front lung și tavan metalic 
elastic. De asemenea, se va trece la 
folosirea susținerii cu grinzi în con
solă și în abatajele frontale din stra
iele groase, creînd astfel condiții

DIN MINERITUL ȚÂRILOR SOCIALISTE

înzestrarea tehnică a
In regiunea economică Donețk sînt 

concentrate 50 la sută din minele 
carbonifere sovietice. Programul în
zestrării tehnice a industriei cărbu
nelui din acest bazin urmărește ca 
pînă în anul 1966 să se termine tre
cerea la dMJerez automată a tutu
ror instalațiilor staționare și să se ac
celereze mecanizarea totală a procese
lor din întreprinderi.

La această activitate participă pes
te 20 de institute de cercetări științi-

Instalație pentru obținerea gazolinei 
din metan

La una din minele grizutoase din 
raionul Sanok, voevodatul Rzeszow a 
fost dată in exploatare prima instala
ție pentru răcirea artificială a gazu
lui natural. Ea permite să se obțină 
gazolină prin metoda de absorbție, 
care este mult mai ieftină.

DIfr ACTIVITATEA CERCETĂTORILOR

Despre funcționarea capselor electrice
Metoda de pușca re cu capse elec

trice este singura admisă în minele 
grizutoase sau cu praf exploziv Oe 
Cărbune. Procedeul electric de amor
sare permite executarea exploziei u- 
nui număr mare de încărcături, si
multan sau în timp diferit, cu întîr- 
zieri date.

Se poate realiza pușcarea de la dis
tanță mare, existînd posibiltatea ve
rificării prin mijloace sigure șl simple 
a stării dispozitivului electric de a- 
prindere a capselor și a rețetei elec
trice de pușcare, atit în timpul mon
tării cît șl înaintea pușcării.

Lucrările de cercetare și de verifi
care a parametrilor funcționali ai 
capselor electrice au drept scop evi
tarea rateurllor, care se pot datora 
sensibilității reduse a capselor, a co
nectării în conexiuni necorespunză
toare, sau a inițierii greșite. Princi
palele mărimi care caracterizează pro
prietățile de bază ale capselor sînt: 
impulsul de aprindere, Curentul mi
nim de tindere, curentul de ga
ranție iu luneționere în serie cu
rentul maxim nepericuloa, timpul de 
aprindere, timpul de funcționare, tim
pul de transmitere, rezistența elec
trică a filamentelor, a capsei în an
samblu, puterea de brizanțâ etc.

In scopul cercetării parametrilor 
capselor electrice s-a urmărit proce
sul de fabricație și s-au efectuat în
cercări la Stația de securitate mi
nieră Petroșani. S-au verificat lo
turi curente de capse cu filament din 
CrNi cu diametrul de 0,04 mm, un 

pentru introducerea transportoarelor 
blindate de mare capacitate.

Totodată, procedeul de Injectare a 
apei sub presiune in strat ae va ex
tinde în 5 abataje frontale.

Pași însemnați pe linie promovă
rii tehnicii noi se vor face și în ce
lelalte compartimente de activitate. 
La săparea pufurilor de la suprafa
ță — 2 est Petrila, 3 Dîlja și Paro- 
șeni — va fi folosită metoda cofra- 
jului mobil. Pentru îmbunătățirea 
alimentării cu aer comprimat, vor fi 
date în funcție turbo-compresoare la 
minele Petrila și Uricani.

Pe baza extinderii mecanizării și a 
procedeelor avansate se vor realiza 
în acest an următorii indicatori teh
nici : cu ajutorul combinelor și ha- 
vezelor se va tăia un volum de pro
ducție de 130 000 tone cărbune; 
1 300 000 tone cărbune se vor extrage 
din abataje susținute metalic, iar 
consumul de lemn se va reduce la 
37,3 mc/1000 tone ' cărbune. In ga
lerii va fi încărcat mecanic un vo
lum de 90 000 m c steril, ia.r 55 000 
m I de înaintări vor fi susținute me
talic. Aceasta va contribui Ja reali
zarea unei viteze medii de înaintare 
de 56 m 1/lună.

Iată principalii indicatori tehnico- 
economici spre care tindem în 1965.

D. I.

minelor din Donețk
fice de proiectări și construcții. In 
Donețk a fost creat recent un Insti
tut special care conduce lucrările des
fășurate în U.R.S.S. în domeniul creă
rii de noi mijloace ale automatizării 
pentru mine.

In prezent, 75 la sută din cărbunele 
Donbasului se extrage cu ajutorul 
combinelor, flecare a doua instalație 
din mine este dirijată în mod auto
mat.

Noua metodă elaborată de un co
lectiv de ingineri și tehnicieni de la 
întreprinderea de extracție a petrolu
lui din orașul Krosno, constă în ră
cirea artificială a gazului natural. 
Productivitatea noii instalații este de 
1 500 tone gazolină pe an.

lot special destinat pentru încercări 
cu filamentul de Cr Ni cu diametrul 
de 0,03 mm precum și loturi de capse 
străine, comparîndu-se parametrii o- 
bișnuiți cu indicațiile din literatura 
de specialitate.

in urma încercărilor a rezultat în
cadrarea parametrilor funcționali în 
condițiile impuse de norme. Curentul 
sigur de funcționare este de 0,8 A, 
capsele funcționînd în mod individual 
la intensități cuprinse între 0,35 și 
0,45 A. Se realizează siguranța la 
curenți vagabonzi, întrucît capsele nu 
funcționează la intensitatea de 0,180 
A. impulsul de aprindere este mai 
mic de 3,2 A2 milisecunde fiind cu
prins între 1,7 ... 2,6 A2 milisecunde. 
Rezistența electrică a capsei și a fi
lamentelor cu abateri admise se în
cadrează în grupele de rezistență 
prescrise. Experimentările au indicai 
că o sortare mai precisă pe loturi 
de rezistență nu ar îmbunătăți pa
rametrii de funcționare în scopul evi
tării rateurilor capselor conectate în 
serie. Brizanța capselor, rezistența Ia 
umiditate, timpii de întîrziere și re
zistență la solicitările mecanice co
respund normelor.

încercările efectuate la S.C.S.M. cu 
dispozitive electrice de aprindere cu 
filament de Cr Ni cu diametrul de 
0.03 mm, destinat special pentru în
cercări, au arătat că prin folosirea 
acestui filament sensibilitatea capse
lor crește la nivelul performanțelor 
capselor străine, obținîndu-se urmă
torii parametri: curentul sigur de

IN DOMENIUL PROTECȚIEI MUNCII

Mina Aninoasa 
se află pe un drum bun
In anul 1964, la E. M. Aninoasa 

numărul accidentelor s-a redus cu 39 
la sută fața de anul 1963. Cu excep
ția sectoarelor VI și VIII, în toate ce
lelalte sectoare s-a redus numărul to
tal de accidente

lată pe scurt în ce a constat acti
vitatea desfășurată de colectivul ex
ploatării în domeniu! protecției mun
cii, preocupare care a condus la re
zultatele obținute. La mina Aninoasa 
a devenit o regulă ca in cadrul ra
poartelor, înainte de a se prezenta 
situația producției, fiecare șef de sec
tor să raporteze situația accidente
lor. In acest fel se analizează detaliat 
fiecare accident, cauzele’ce l-au pro
vocat. La stația de radioficare din 
localitate și stația de amplificare a 
exploatării s-au ținut în anul trecut 
40 de conferințe și s-au vizionat in 
colectiv 4 filme pe teme ale protec
ției muncii. Șefii de sectoare au pre
lucrat accidentele in sala de apel, 
înainte de repartizarea muncitorilor, 
însisfînd asupra cauzelor producerii 
accidentelor și măsurilor ce trebuie 
luate in viitor pentru prevenirea ac
cidentelor similare.

In cadrul consfătuirilor de produc
ție, la sectoare, lunar, iar pe exploa
tare trimestrial, s-au analizat și pro
blemele de protecția muncii.

Dar, deși în anul 1964 munca în 
domeniul protecției muncii s-a îmbu
nătățit față de anul 1963, numărul 
accidentelor a fost însă destul de ri
dicat; frecvența accidentelor pe ex
ploatare a fost de 8,62 la sută.

Analiza ce a avut loc de curînd 
la exploatare, în legătură cu protec
ția muncii, a ilustrat că mai sînt mun
citori care nu respectă normele de 
tehnica securității, subliniindu-se că 
accidentele se dataresc, în majorita
tea cazurilor, tocmai acestei cauze. 
Iată eîteva exemple ce atestă acest 
fapt:

Maistrul miner Igna Ioan dm ca
drul sectarului V a dat ordin să se 
facă transportul pe puțul orb nr 6 
fără semnal, provocînd în acest mod 
accidentarea gravă a vagonetarului 
Mardris Vasile; maistrul miner Bo- 
iunduț a tolerat repunerea pe linie 
a unui vagonet contrar N.T.S. ceea 

funcționare în serie 0,7 A; impulsul 
de aprindere sigur 1,5 A2 milisecunde; 
siguranță totală împotriva curenților 
vagabonzi.

Stabilirea parametrilor de funcțio
nare a capselor s-a efectuat Ia un 
stand construit pe principii noi. care 
a permis mărirea preciziei măsurăto 
rilor și a domeniului de cercetare. 
Noul stand permite debitarea în cir
cuitul capselor a unor implusuri drep
tunghiulare de curent ce pot fi re
glate în amplitudine șl durată. Mă
surătorile precise permit utilizarea 
calculului probabilităților la interpre
tarea rezultatelor obținute prin în
cercări, micșorîndu-se astfel numărul 
de încercări necesare, și implicit rea- 
lizîndu-se economii de material și 
manoperă. 

Pupitrul cu aparatele destinate încercării capselor electrice.

ce a provocat accidentarea manipu- 
lantulul de locomotivă Florea Vasile.

Clasificarea accidentelor pe cauze 
arată că numărul cel mai mare de 
accidente a fost generat de căderile 
de roci și de transportul manual și 
mecanic. Căderile de rocă au fost 
cauzate ca urmare a executării ne- 
regiemcutare a copturirii frontului de 
lucru, a podirii și bandajării pereți
lor. Accidentele de la transport au 
fost provocate de nefatrețlnerea în 
bune condițiuni a unor linii ferate 
din unele porțiuni și a vagonetelor. 
O influență negativă asupra rezulta
telor ia protecția muncii a avut-o și 
controlul superficial ai utlor cadre 
tehnice, care nu au luat toate măsu
rile pentru remedierea deficiențelor 
în timp util. Mai sînt încă muncitori, 
unii chiar cu experiență, care nu res
pectă monografiile de armare fapt 
care generează surpări și accidente 
și determină întreruperea procesului 
de producție.

In scopul reducerii în continuare 
a numărului de accidente și a îmbol
năvirilor profesionale, la E. M. Ani
noasa s-a întocmit un plan de mă
suri pe anul 1965 care printre altele 
cuprinde următoarele: trimestrial sfe 
va executa cîte un control preventiv 
la fiecare sectar asupra modului cum 
acestea își desfășoară activitatea în 
domeniul îmbunătățirii protecției 
muncii; se vor întocmi diagrame de 
reinstruire a întregului personal pe 
sectoare; lunar, în ședințele grupelor 
sindicale, o dată cu problemele pro
ducției, se vor analiza și problemele 
de protecție a muncii; se va intro
duce perforaji.il umed la locurile de 
muncă prevăzute în diagramă șl se 
vor dota toate locurile de muncă în 
steril cu conducte de apă pentru 
stropirea stratului, iar la refulare se 
vor monta injectoare de apă în co
loana de aeraj.

lată doar eîteva din măsurile pre
conizate, a căror aplicare, însoțită 
de o muncă perseverentă din partea 
întregului colectiv pe linia protecției 
muncii, își vor dovedi eu siguranță 
eficiența în viitor.

Ing. IOAN AVRAMESCU 
C.C.V.J,

fn baza experimentărilor efectuate 
se recomandă fabricarea capselor cu 
filament de Cr Ni cu diametrul de 
0,03 mm și folosirea unor dispozitive 
automate, pentru confecționarea fila
mentului și a dispozitivului electric 
de aprindere. Aceasta ar contribui la 
fabricarea unui produs omogen, ceea 
ce ar aduce cu sine o micșorare a 
dispersiei parametrilor de funcționare 
a capselor, pe lîngă alte avantaje ca : 
mărirea productivității și a securității 
muncii.

Se recomandă, de asemenea, dota
rea fabricii constructoare cu un stand 
de încercări asemănător celui realizat 
de filiala ICEMIN Petroșani, pentru 
verificarea corectă a parametrilor de 
funcționare a capselor atît în stadiul 
final cît și în diferite etape de fa
bricație.

Ing. A. MANEA 
Ing. T. LOY 

Cercetători științifici principali

perforaji.il
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Prezențe romîneșfi 

Pnaiii I Bbtiaat 
ie amialia aiiițtilor 
latoiiali din Bitaresti

SOFIA 9 (Agerpres).
In orașul Plovdiv din R. P. Bul

garia s-a deschis expoziția interna
țională de fotografii artistice, la care 
sînt prezentate 209 lucrări executate 
de 148 artiști fotografi din R. P. Bul
garia, R. D. Germană, R.S.F. Iugo
slavia, R. P. Romînă, R. P. Ungară 
și U.R.S.S.

Gu prilejul acestei expoziții au fost 
acordate premii organizațiilor foto
grafice particulare. Premiul I a fost 
obținut de asociația artiștilor foto
grafi din București, premiul II de or
ganizația fotografilor din Belgrad, 
premiul III de organizația fotografi
lor din Szeged (R. P. Ungară).

Lucrările primului congres 
al Consiliului organizațiilor 

africane
LONDRA 9 (Agerpres).
La Londra s-au încheiat lucrările 

primului congres al Consiliului or
ganizațiilor africane, la care au par
ticipat reprezentanți a numeroase 
state și organizații africane. In re
zoluțiile adoptate se subliniază im
portanța unității țărilor africane în 
lupta împotriva imperialismului și 
colonialismului. Rezoluția Comisiei 
politice a consiliului recomandă, prin
tre altele, constituirea unui fond de 
eliberare și acordarea unui ajutor mai 
efectiv mișcării de eliberare națională 
din R.S.A.

Catastrofă aviatică 
în S. U. A.

NEW YORK 9 (Agerpres).
Un aviop american de pasageri 

de tip DC-7, aparținînd companiei 
„Eastern Airlines", s-a prăbușit luni 
seara în Oceanul Atlantic, în apro
piere de plaja Jones Beach de pe 
Long Island, situată la aproximativ 
64 km de Manhattan. Avionul care 
avea la bord 79 de pasageri și 5 
membri ai echipajului a explodat în 
aer la numai 12 minute după ce de
colase de pe aeroportul internațional 
„John Kennedy" din New York cu 
destinația Carolina de Nord. Auto
ritățile de coastă au trimis la locul 
accidentului 15 vedete, 8 helicoptere și 
2 avioane, dar cercetările au rămas 
fără rezultat.

Leuri
PRAG A. Agenția CTK anunță că 

la incitația lui AH Sabri, prim-minis- 
tru al R.A.U., Jozef Lenart, președin
tele guvernului R. S. Cehoslovace, 
va. face o vizită oficială în R.A.U. 
între 7 și 10 martie a. c.

JUNEAU (Alaska). Cargoul grec 
„Grammatiki",. după ce a suferit a- 
varii în largul Pacificului, a fost a- 
bandonat luni de cei 29 de membri ai 
echipajului care au fost luați la 
bardul navelor de salvare. Cargoul 
a lansat primele semnale SOS du
minică,. în timp ce se afla la peste 
1 000 mite. de țărmul american.

CARACAS. Potrivit datelor publi
cate de Ministend. Sănătății și Asis
tenței Sociale al Vertezuelei, în cursul 
anului 1964, aproximativ 10 000 de 
copii oenezuelieni au încetat din via
ță din cauza foamei.

TEHERAN. La Teheran s-a anun
țat oficial că președintele Tunisiei, 
Habi'b Bourghiba, va face, începînd 
de la 14 februarie, o vizită oficială 
în Iran, unde va avea întrevederi 
cu oficialitățile iraniene.

In legătură cu acțiunile agresive 
ale S. U. A. împotriva И. D. Vietnam

Declarația guvernului U. R. S. S.
MOSCOVA 9 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

la Moscova a fost dată publicității 
declarația guvernului sovietic referi
toare la acțiunile agresive ale S.U.A. 
împotriva Republicii Democrate Viet
nam.

„Guvernul sovietic a avertizat deja 
cercurile conducătoare din S.U.A, 
împotriva încercărilor de atentat la 
suveranitatea țării socialiste frățești 
— R. D. Vietnam în speranța că 
Washingtonul va aprecia cu realism 
cuvenit situația care se crează în pe
ninsula Indochina... Uniunea Sovie
tică s-a pronunțat în mod constant 
și se pronunță pentru stabilirea de

Declarația guvernului R. P. Chineze
PEKIN 9 (Agerpres).
După cum transmite agenția China 

Nouă, la Pekin a fost dată publicită
ții declarația guvernului R. P. Chi
neze cu privire la acțiunea Statelor 
Unite de a extinde războiul dincolo 
de Vietnamul de sud. După ce se a- 
rată că unitățile forțelor aeriene ale 
S.U.A. au bombardat și mitraliat în 
repetate rînduri orașe și sate pașnice 
din R. D. Vietnam, declarația spri
jină cu fermitate poziția exprimată 
la 8 februarie de guvernul R. D. 
Vietnam și condamnă cu hotărîre 
acțiunea Statelor Unite de extindere 
a războiului din Vietnamul de sud.

Demonstrații de protest
MOSCOVA 9 (Agerpres).
După cum transmite agenția TASS, 

la 9 februarie, cîteva mii de studenți 
au organizat în fața clădirii Amba
sadei americane din Moscova o de
monstrație de protest împotriva ata
curilor săvîrșite de avioanele ameri
cane împotriva unor localități din 
Republica Democrată Vietnam. Ală
turi de studenții vietnamezi, la de
monstrație au participat tineri și ti
nere din mai multe țări ale Asiei. A- 
firicii și Americii Latine, precum și 
un grup numeros de studenti sovie
tici.

☆

ROMA 9 (Agerpres).
La Roma au avut loc două mani

festații de mare amploare sub lo
zinca „Jos mîintle de pe Vietnam 1",

ACCRA. Un tribunal special din 
Accra a condamnat luni la pedeapsa 
capitală cinci persoane, printre care 
doi foști miniștri ■— Ako Adjei (a- 
facerile externe) și Tawpa Adamafio 
(informații) — acuzați de trădare. 
Cei cinci condamnați au pus la cale 
tentativa de asasinare a președinte
lui republicii Ghana, Kwame Nkru- 
mah, în august 1962, și au organizat 
un atentat la Accra, care s-a soldat 
cu mai multe persoane ucise și altele 
rănite.

QUITO. Deținuții politici ecuado- 
rieni întemnițați în închisoarea „Gar
cia Moreno" din Quito au declarat 
luni greva foamei, cerând punerea lor 
imediată în libertate.

NEW YORK. Ziarul „New York 
Herald Tribune" publică o relatare 
in care se ocupă de existența unui 
„birou de voiaj" secret care procură 
criminalilor de război documente 
false. Acest birou aparține unei or
ganizații ■ numite „Păianjenul", care 
își are sediul pe coasta de sud-est a 
Spaniei. 

relații norma-le cu S.U.A., pentru îm
bunătățirea lor. Dar dezvoltarea re
lațiilor este un proces reciproc, care 
nu permite interpretări, diferite. Acest 
proces este incompatibil cu manifes
tări agresive în politică, în stare să 
anuleze unele acțiuni întreprinse în 
interesele îmbunătățirii relațiilor so- 
vieto-americane".

In încheierea declarației se spune: 
„In fața acțiunilor menționate ale 
S.U.A., Uniunea Sovietică va fi ne
voită, împreună cu aliații și prietenii 
săi să ia noi măsuri pentru apăra
rea securității și întărirea capacității 
de apărare a R. D. Vietnam".

„Republica Populară Chineză — se 
arată în încheierea declarației — este 
semnatara acordurilor de la Geneva 
dirj 1954. China și Vietnamul sînt ve
cini apropiați... O agresiune a Sta
telor Unite împotriva R. D. Vietnam 
înseamnă o agresiune și împotriva 
R. P. Chineze. Poporul chinez nu 
va sta,. cu siguranță, cu brațele în
crucișate. El este bine pregătit în a- 
ceastă privință. Guvernul R. P. Chi
neze adresează un apel tuturor țări
lor și popoarelor iubitoare de pace 
din lume să se unească și să ia toate 
măsurile posibile pentru a sprijini și 
ajuta poporul vietnamez în lupta sa 
dreaptă".

participant^ făcind apel la populație 
să-și exprime protestul împotriva a- 
gresiunii împotriva R. D. Vietnam. 
Problema a fost discutată și în parla
ment, în urma prezentării a două in
terpelări de către deputății din Parti
dul Comunist Italian și din Partidul 
Socialist Italian al unității proletare. 
In ambele interpelări se condamnă 
actul agresiv a! Statelor Unite și se 
cere guvernului italian să ia atitu
dine pentru respectarea convențiilor 
de la Geneva.

☆

NEW YORK 9 (Agerpres).
Sute de persoane au participat la 

o manifestație desfășurată în fața 
Palatului Organizației Națiunilor U- 
nite, în semn de protest împotriva 
participării Statelor Unite în războiul 
din Vietnamul de sud. La demonstra
ție au. luat parte membri ai diferite
lor organizații pacifiste din S.U.A.

GIBRALTARUL IN ACTUALITATE
Vechea dispută dintre Anglia și 

Spania, în legătură cu viitorul Gibral
tarului care dăinuie de 260 de ani a 
revenit in ultimul timp din nou în 
actualitate. Se știe că de cîțiva ani, 
Spania revendică tot mai insistent 
Gibraltarul — această limbă de pă- 
mînt lungă de circa 7 km și lată de 
1,5 km cu o populație de 27 000 de 
locuitori formată în special din ur
mașii genovezilor, italieni, greci, spa
nioli și englezi, aceștia din urmă în
deosebi militari dislocați j>e o anu
mită perioadă de timp la instalațiile 
militare engleze. Din cînd în cînd 
guvernul de la Madrid lansează o 
nouă campanie de presă urmată de 
declarații oficiale în favoarea „reîn
toarcerii Gibra-ltarului la Spania". 
(Din 1704 Gibraltarul a devenit co
lonie britanică — N. R.).

Actuala campanie inițiată de auto
ritățile spaniole are la bază antipa
tia nutrită de guvernul franchist.față 
de guvernul laburist care, îndată 
după preluarea puterii, a anulat e

GRECIA

Succese ale forțelor democratice
în alegerile

ATENA 9. Corespondentul Ager- 
pres, C. Alexandroaie, transmite:

Marti dimineață s-au dat publici
tății la Atena rezultatele alegerilor 
municipale, care au avut loc dumini
că în 16 municipalități nou create 
în urma unor reorganizări adminis
trative.

Au fost aleși în posturile de pri
mari 12 candidați ai partidului Uniu
nea de centru, doi aparținînd parti
dului E.D.A. și doi ai partidului de 
dreapta — E.R.E.

In șase din cele 16 municipalități,- 
organizațiile locale ale partidelor 
Uniunea de centru și E.D.A. au pre
zentat liste comune, E.D.A, sprijinind 
candidaturile reprezentanților centru
lui.

Ziarul ;,Avghi“ subliniază că a- 
cplo unde Uniunea de. centru a refu-

YEMEN

Acțiuni ale armatei republicane 
împotriva detașamentelor de mercenari

SANAA 9 (Agerpres).
intr-un comunicat al comanda

mentului militar yemenit dat publi
cității la Sanaa se arată că în tim
pul unor acțiuni ofensive desfășurate 
împotriva detașamentelor de merce
nari care acționează în regiunile din 
vestul Yemenului, forțele armate re
publicane au capturat de la inamic 
însemnate cantități de arme și muni
ții. încercările de a provoca dezor
dini în aceste regiuni ale Yemenului, 
se arată în comunicat, sînt strîns le
gate de evenimentele care au avut 

R. D. VIETNAM. Tineri strungart de la Uzina constructoare de mașini
din Hanoi însușindu-și metodele înaintate de muncă.

serie de acorduri anglo-spaniole, în
cheiate anterior de guvernul conser
vator. La aceste probleme se adaugă 
nemulțumirile Madridului față de in
tențiile tot măi pronunțate ale An
gliei de a transforma Gibraltarul jn-

Comentariul zilei
tr-un teritoriu independent, care să 
facă parte din Commonwealth. In a- 
cest scop guvernul britanic a și pus 
in practică unele măsuri cura ar fi 
acordarea pentru Gibraltar încă în 
1964, a statutului de teritoriu cu au
toguvernare. Considerînd Gibraltarul 
ca o parte a teritoriului său, Spania 
se opune planului britanic.

Substratul nemulțumirilor politice 
ale guvernului de la Madrid îl con
stituie,. fără îndoială eventualitatea 
creării unor instituții democratice în 
Gibraltar. O dată cu abolirea regi
mului colonial din acest teritoriu, în

mnnicipale
zat să prezinte liste de candidați co
muni cu E.D.A., aceasta a pierdut 
numeroase voturi. Concluzia generală 
a ziarului citat este că „în aceste a- 
legeri au învins forțele democratice". 
Numărul voturilor date candidaților 
E.D.A. a crescut în comparație cu 
voturile primite în alegerile legisla
tive trecute. In unele localități, can- 
didații E.D.A. au primit de două și 
chiar de trei ori mai multe voturi 
decât la alegerile din 16 februarie 
1963.

Cercurile politice democratice, a- 
rată ziarul „Demokraiiki Allaghi", 
consideră că victoria . în alegeri a 
forțelor democratice are o semnifica
ție deosebită în momentul actual, 
dacă se are în vedere confruntarea ț- 
acestor forte cu cele ale aripei drepte.

loc. în ultimele luni în țară. După 
cum se știe, la începutul lunii ia
nuarie o parte din tribul yemenit 
Arhab a început acțiuni militare îm
potriva trupelor guvernului «. *4ral. 
Emisari ai Imamului înlăturat de la 
putere au cumpărat pe unii condu
cători ai tribului și au introdus în 
Yemen armament și muniții. Presa 
yemenîtă relatează, că unități ale ar
matei republicane au lichidat deta
șamentele înarmate care s-au pro- / 

nunțat împotriva Republicii Arabe ■ 
Yemen.

Gibraltar va fi instituit uri regim 
parlamentar. Acest fapt îl poate pune 
pe Franco in fața unei sfi-dări seri
oase la numai doi pași de intrarea 
în propria sa casă.

Pentru a determina Anglia să 
ducă tratative cu Spania, în proble
ma retrocedării Gibraltarului, guver
nul de la Madrid a pus în aplicare 
în ultimele trei luni o serie de mă
suri la granița cu Gibraltarul. Ast
fel, au fost instituite taxe vamale a- 
supra tuturor bunurilor care se trans
portă din Spania în Gibraltar și in
vers, au fost anulate, permisele de 
lucru pentru muncitorii care locuiesc 
în Spania dar lucrează în Gibraltar. 
In prezent, guvernul spaniol intention 
nează să exercite noi presiuni asuț>ro 
Gibraltarului: închiderea completă a 
frontierei și oprirea apei, a cărei dis
tribuție depinde în mare parte de 
bunăvoința Madridului.

N. BADEA
comentator Agerpres
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