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ține 

facă c 
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n-au 
mi-

Munca în subteran 
nu-i ca într-o uzină. 
Cînd ți-e lumea mai 
dragă, natura 
cioasă parcă 
neapărat să-ți 
surpriză. De 
nea surprize
fost scutiți nici 
nurii din sectorul III 
de la mina Petrila. 
Prin hărnicia colec
tivă greutățile au 
fost însă învinse, iar 

din abatajele sectoru-

lui au fost trimise 
la suprafață, numai 
în prima jumătate a 
lunii octombrie, 442 
tone de cărbune de 
bună calitate peste 
sarcinile de plan.

Printre brigăzile 
care s-au evidenția! 
în întrecerea pentru 
cărbune mult și bun. 
se numără cele con
duse de Jurca loan, 
Rotaru Ioan și altele

din ale căror abataje 
au fost extrase în 
această perioadă 85- 
115 tone de cărbune 
peste preliminar.

Dornic să se men
țină pe primul loc 
în întrecerea pe mi
nă, colectivul secto
rului e hotărît să-și 
sporească și pe mal 
departe realizările.

CIUR IOAN 
corespondent
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din 
stațiune, se poate 
anotimp. Vara și 
și toamna, ea 

întreaga capaci-

și consisten-

pornesc zil-
Mării Negre.,

litoral timpu-i încă frumos 
Și 

ne
flori. Timpul fiind favo- 
oferă plimbări pe faleză, 

că uiți de reumatism nu- 
vezi stațiunea și te plim-

Mă aflu la tratament la Manga
lia, în unul din cele mai moderne 
și mai bine utilate sanatorii 
tară. In această 
spune, nu există 
iarna, primăvara 
funcționează cu 
tate.

Pe 
-Soare 
rabil
Aproape 
mai cînd 
bi pe aleile ei.

Din mulțimea de stațiuni cu care 
natura și mina omului au împo
dobit regiunile țării noastre, cele 
de pe litoralul Mării Negre 
farmec deosebit.

împreună cu prietenii 
Cristian, șofer Ia autobaza 
Poisa Petre, controlor de 
tate la uzinele Cugir țji a 
făcut excursii cu autobuzel 
la Mangalia la Mamaia. Cu 
ne-am bucurat de frumusețile ce 
ni le-a oferit litoralul. Eu. unul, 
auzisem de toate acestea. Dar una 
e să quzi și alta... să vezi.

Asistenței medicale, tratamentu
lui balnear, cazării nu ie poți găsi 
cusur. Masa care se servește este

deosebit de gustoasă 
tă.

Asemenea scrisori 
nic de pe litoralul
Scrisori, ilustrate... Ele vestesc că 
expediatorii lor petrec zile minu
nate, bucurîndu-se din plin de con
dițiile create în stațiune. Inapoin- 
du-se la locurile de muncă ei își 
vor exprima mulțumirea față de 
partidul nostru pentru aceste zile 
plăcute și de neuitat.

La Școala de 8 ani nr. 1 din
1 Lupeni, o preocupare deosebită se 
I acordă activității elevilor in tini-' 
' pul liber. Duminică, 20 octombrie,i 

100 elevi din clasele V—Vil au' 
organizat o șezătoare literară a-1 

OOOQOOOQ OOQOOODO (

Șezătoare literară 
OOOOOOGC. ООООЛООС OOOOOOOC. О0ОСЙЮ00 CCC OOOOOGOO , 

vind ca scop analiza celor în-'' 
[.vățate din cele citite ca lectura, 
1'particulară.

Sub conducerea tovarășei pro-, 
• tesoare Zaharia Maria, elevii au 
‘.'povestit bucăți citite și au des- 
'cris personajele. Pioniera Dânău 1 

( Marfa, din clasa a Vil-a, a citit 
„Vestitorul" de Eugen Jebeleanu, 

,'iar Veronica Cristina „Rapsodii 
jde toamnă" de Topirceanu.

Programul a mai cuprins reci- 
'' tari din opera lui Eminescu, după,1 
‘'Care Muscoiu Maria și Preda Vie-', 

torta, din clasa a VII-a, au citit,' 
versuri din 
rană.

Șezătoarea
nr. 1 Lupeni
rea programului iiteiai pentru lu
na viitoare. Elevii îndrăgesc mult 
asemenea acțiuni și se Încadrează 
cu multă pasiune in activitățile 
cuitural-ediicative organizate.

EMIL TETIL'EANU 
corespondent

f

1 ;
№

literatura contempo-

iiierară de la Școala, 
s-a încheiat cu ffxa-

Clișeul 
Cristea Aurel 
lună cărbune 
care au fost

înfățișează doi mineri de frunte de la mina Aninoasa : 
și David 

peste plan 
evidențiați

loan. Brigăzile conduse de ei extrag lună de 
și economisesc lemnul de mină, succese pentru 
în întrecerea socialistă.

------------©------------

La- mina Lupeni, la începutul 
noului an al învățămîntului de partid

a celor mai buni 
buni mineri și teh- 
față de toamna tre- 

organizațiilor de

Iar se numără tovarășii Ciobo- 
taru Ioan, Orda Ioan. Pigui Pavel, 
Nagy Carol, Vandraș Ștefan, Cas
par Iosif, Ișvănuț Ioan, Nelega 
Ioan, Secărea Dumitru, Neguț Ioan, 
Crîsnic Nicolae, Marinescu Ioan, 
Stoicoiu Victor, Năstasie Constan
tin/ Pecheanu Vasile, Vîlcu Vir
gil. O bună parte din ei sînt pro
pagandiști vechi, cu experiență și 
o bună prgătire politică și profe
sională.

Lefter
Buzău

1. CHIȚULESCU
mecanic — mina UricaDi

au un

Școlii profesionale din Lupeni face ultima repetiție 
prezenta un program de muzică ușoară și populară. IN 

la stînga la dreapta) se văd elevii Stan Marin Haas loan, 
Tomuș Viorel, Ștefan Laszlo și Todofcici Petre.

Atenție sporită participării 
cursanților la învățămînt

partid in 
noului an
anul tre- 

a lost de
numărul lor a

școlar au fost ctgani- 
"'meuri ?t cursuri 

mai mult? le cît 
Numărul cercurilor de

de 
în

Cărbune de calitate
Una din principalele preocu 

pâri ale colectivelor de munci 
lori de la preparația Lupeni ș 
Petrila este de a livra economi 
ei naționale numai cărbune de 
calitate. In acest' an cele două 
preparații au livrat industrie 
sute de mii de tone de cărbune 
cu un procent de cenușă sub li 
mi^ admisă. La Petrila de pil
dă, procentul de cenușă în căr 
bunele preparat a fost mai mic 
de cit cel admis cu 0,7 puncte 
iar la Lupeni cu 0,2 puncte. Un 
mare accent au depus muncito 
rii preparației pe îmbunătățirea 
calității cărbunelui special pen
tru cocs și semicocs. Cărbunele 
special livrat de preparația Lu
peni a avut in medie un pro 
cent de cenușe mai mic cu 0,2 
puncte de cit cel planificat.

• t

0 oooâ sală de tină
La Școala de 8 ani din Bănită 

se construiește o nouă sală de cla
să

Prin grija sfatului popular s-a 
făcut aprovizionarea cu materialele 
necesare, s-au ridicat zidurile, s-a 
montat acoperișul iar în prezent 
se desfășoară lucrările de tencui- 
re interioară a sălii de clasă. Du
pă primirea tîmplăriei — in curs 
de confecționare in atelierele I.I.b. 
„6 August'1 — se va trece la în
chiderea încăperilor și zidirea so
belor de teracotă, lă montarea par
chetului, a instalației electrice etc. 
pentru ca încă în acest an lucrarea 
să fie terminată. Prin aceasta se 
creează condiții mai hune de în- 
vătămînt pentru elevii din Banița.

Orchestra 
înainte de a 
CLIȘEU : (de 
Marin Traian,

A crescut numărul 
cercurilor și cursurilor

In acest an, rîndurile organiza
țiilor de partid de la mina Lupeni 
au crescut substanțial ca urmare 
a muncii politice susținute desfă
șurate de comuniști pentru atrage
rea în partid 
dintre cei mai 
nicieni. Astfel, 
cută, rindurile
bază au crescut cu 138 membri și 
150 candidați de partid. Creșterea 
rîndurilor membrilor și candidațl- 
lor d; partid a pus sarcini sporite 
în fața organizațiilor de 
legătură cu organizarea 
de învățămînt. Dacă în 
cur numărul cursanților 
900. în acest an 
crescut la 1 214.

Pentru cuprinderea tuturor tova
rășilor în învățămîntui de partid, 
în acest an 
zate cu 15 
învățămînt 
anul trecut.
studiere a Statutului P.M.R. a cres
cut, bunăoară, față de anul trecut 
cu 5, cele de economi 5 politică 
cu 4 A crescut șj numărul cursu
rilor serale.

In fruntea cercurilor — 
propagandiști competenți

Comitetul de partid de la mina 
Lupeni s-a îngrijit ca în noul an 
școlar conducerea cercurilor de în- 
vățămînt de partid să fie încredin
țată unor comuniști, cu o bogată 
experiență în munca de propagan
dă. Printre propagandiștii cercuri
lor de învățămînt în noul an șco-

Pentru ca cercurile de învăță
mînt să-și desfășoare activitatea în 
condiții cit mai bune, comitetul de 
partid și birourile organizațiilor de 
bază au stabilit un grafic. Pe baza 
acestui grafic, majoritatea cercu
rilor și-au început activitatea. 
Printre acestea se numără cele din 
sectoarele I A, l B. III, VI, IV B, 
VII. VIII, IX și XI. In cercurile 
din acest i sectoare propagandiștii 
au predat prima lecție. Rău este 
însă faptul că unele cercuri din 
organizațiile de bază ale sectoare
lor IV А, II, IX nu au respepiat 
graficul, adică cercurile nu au 
fost deschise la data programată 
fiind aminate din cauza neprezen- 
tării cursanților. Birourile acestor 
organizații de partid au sarcina 
de a se preocupa cu mai mare 
răspundere de mobilizarea cursan
ților la ședințele de învățămînt, 
de asigurarea desfășurării cu suc
ces a activității Cursurilor de 
partid.

A. MICA 
plina Lupeni

Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid

Munca de partid — muncă cu oamenii
Minerii sectorului IV A de la 

mina Lupeni se situează, prin rea
lizările obținute în primele rîn- 
duri ale întrecerii pentru sporirea 
producției de cărbune cocsificabil. 
Din abatajele lor. minerii secto
rului. au trimis la zi peste sarci
nile planului anual 1614 tone de 
cărbune, au realizat un randament 
cu aproape 100 kg. pe post mai 
mare decît cei prevăzut, au redus 
prețul de cost cu 0,72 lei pe tona 
de cărbune, . realizînd o economie 
de 96 242 lei.

Iată doar cîteva din realizările 
minerilor sectorului IV A, scoase 
în relief cu prilejul adunării gene
rale de dare de seamă și alegeri 
a organizației de bază din sector. 
Un rol hotărîtor în obținerea aces
tor realizări, a subliniat adunarea, 
a avut munca politică desfășurată 
de comuniști pentru mobilizarea 
brigăzilor de mineri la sporirea 
realizărilor lor, pentru sprijinirea 
măsurilor tehnico-organizatorice 
menite să asigure condiții optime 
îndeplinirii sarcinilor de plan la toți 
indicii.

Dezbaterile în adunare au fost 
rodnice. Si aceasta mai ales prin 
faptul că participanții la discuții 
au analizat, mai ales neajunsurile 
din activitatea colectivului secto
rului. Din discuțiile purtate de 
cei mai mulți vorbitori, a reieșit

că una din deficiențele cele mai 
mari ce a caracterizat activitatea 
vechiului birou al organizației de 
bază a fost neglijarea unei trăsă
turi esențiale a muncii de partid 
— munca cu oamenii, atragerea 
membrilor și candidaților de partid 
la rezolvarea problemelor complexe 
ce au stat în fața organizației de 
bază. Această deficiență a avut o 
influență negativă asupra întregii 
munci de partid.

Realizările colectivului sectoru
lui sînt umbrite de faptul că 44— 
66 la sută din brigăzile sectorului 
rămîn lună de lună sub plan. De 
ce această situație ? Ce a făcut 
biroul organizației de bază pentru 
remedierea ei ? In darea de seamă 
s-a amintit că organizația de bază 
a analizat înt’r-o adunare generală 
încă din luna martie situația bri
găzilor rămase sub plan. A fost 
însă aceasta de ajuns ? A reușit 
prin aceasta biroul organizației de 
bază să facă din ridicarea la plan 
a tuturor brigăzilor un obiectiv care 
să preocupe pe toți comuniștii, 
întregul colectiv al sectorului ? 
Lucrurile • indică contrariul. In si
tuația brigăzilor rămase sub plan 
nu a intervenit nici o schimbare. 
Si aceasta prin faptul că în adu
narea care a analizat situația bri
găzilor rămase în urmă nu s-a ela
borat nici o hotărîre, nu s-a sta
bilit nici o măsură pentru reme

dierea cauzelor care determină ră- 
mînerea sub plan a unor brigăzi. 
Biroul nu a repartizat membrilor 
de partid sarcini în vederea spri
jinirii brigăzilor care întîmpină 
greutăți. O contribuție prețioasă 
puteau să aducă la îmbunătățirea 
activității brigăzilor agitatorii, 
grupele sindicale, tehnicienii. Or, 
nici activității acestora nu s-a dat 
atenția cuvenită.

Comuniștii au analizat în adu
nare rezultatele pe care le-au ob
ținut în întărirea rîndurilor lor 
prin primirea în partid a celor mal 
buni dintre cei mai, buni munci
tori. In cursul ultimului an orga
nizația de bază a primit în rîndu
rile sale 11 membri și 13 candidați 
de partid, ceea ce chiar de darea 
de seamă a vechiului birou s-a a- 
preciat ca un rezultat nesatisfăcă- 
ter dacă se are în vedere că orga
nizația de bază își desfășoară ac-, 
tivitatea în mijlocul unui colectiv 
care numără 420 de oameni. Re
zultatele în munca de primire în 
partid puteau fi mult mai bune, 
dacă1 biro-ul organizației de bază ar 
fi fost mai activ în această direc
ție și dacă ar fi atras toți mem
brii de partid Ia munca de edu 
care politică a celor mai buni mi
neri care cer primirea în partid. .

Luînd cuvîntul în adunare, to
varășul Alungei Carol, miner, șef 
de schimb, și-a făcut autocritica

pentru faptul că deși e membru de 
partid de cițiva ani nu a solicitat 
biroului organizației de bază să-i 
încredințeze o sarcină de partid 
concretă. Dar oare nu biroul or
ganizației de bază trebuie criticat 
în primul rînd pentru că a negli
jat ca toți membrji și candidații 
de partid să aibă sarcini concre
te ? Or, munca de primire în partid 
este terenul cel mai prielnic pen
tru a atrage comuniștii la o ac
tivitate concretă, pe bază de sar
cini. și anume de a se ocupa de 
pregătirea politică a celor mal 
buni dintre cei mai buni mineri 
cu care lucrează, in deosebi din 
rîndurile activului fără de partid 
și a utemiștilor pentru a-i pregăti 
să devină candidați de partid.

Iată domenii în care activitatea 
organizației de bază putea fi mult 
mai rodnică dacă biroul vechi, res
pectiv tovarășul Diana Chițu, se
cretarul organizației de bază, s-ar 
fi preocupat mai mult de activiza
rea tuturor membrilor și candida- 
ților de partid, de întărirea mun
cii politice de la om la om în rîn- 
dul colectivului sectorului.

In încheierea adunării, tovară
șul Momeu Samoilă, membru In 
Biroul Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani a făcut recoman
dări noului birou al organizației de 
bază cerînd să se preocupe mal 
mult de activizarea tuturor mem
brilor și candidaților de partid, de 
rezolvarea propunerilor lor și a 
tuturor muncitorilor din sector.

I. DUBEK
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Săpare rapidă — 
betonare rapidă

Metodele avansate de 
muncă, larg răspîndite.'

la luna iulie, la săparea celui 
de-a doua galerii de legătură in
tre puful nr. 8 și puful nr. 7, de 
Ia orlKontul 480, s-a realizat o vi
țeii de înaintare record — 314 
m. 1. Aceasta a permis termi
narea Înainte de termen a în
tregii galerii in lungime totală
de 655 m. Această galerie prezin
tă o deosebită importantă deoarece 
va duce la îmbunătățirea trans
portului la mina Vulcan. Gale
ria nr. 1 fiind cu profil simplu 
constituie o permanentă strarigu 
lare in transport. Dinspre puțul nr. 
7 vest sa transportă cărbunele spre 
puțul „7 Noiem
brie", iar de la 
blocul IV, V și 
VI Sterilul către 
puțul 7 vest — în 
drum spre moara 
de rambleu. Pe același traseu tre
buie să treacă și goalele către 
partea vestici a minei.

In luna august au început lu
crările de betonare a celei dc « 
doua galerii de transport. La rea
lizarea vitezei de betonare proiec
tată — 200 m.l. pe lună — s-a 
ținut seama, în primul rînd, de 
posibilitățile de aprovizionare a 
locului de muncă cu material (be
ton, blocuri, cfntre metalice și co- 
fraje). Intruclt galeria era deja 
străpunsă, posibilitățile de aprovi
zionare erau simțitor îmbunătăți
te.

S-a ales următoarea ordine de lu
cru : 1). Săparea vetrei, evacua
rea sterilului, așezarea cofrajelor, 
2). Betonarea vetrei ; 3). Zidirea 
galeriei. Pentru aprovizionarea la 
timp și rapidă cu beton, la supra
față a fost instalată o betonieră 
cu capacitatea de 100 litri pentru 
prepararea betonului care, încăr
cat în vagonete, era transportat ia 
lucrare. Incepîndu-se betonarea 
concomitent din două puncte, apro
vizionarea fiind făcute cu beton 
gata preparat, executîndu-se pe 
rînd săparea și betonarea vetrei 
și apoi zidirea galeriei s-a realizat 
O medie de 40 m.l. pe zi vatră 
săpată și betonată. După ce va
tra a fost complet betonată pe cel 

655 m. s-a Început zidirea —• 
Iarăși plectndu-se concomitent din 
două puncte — cu remonăzl me
talice, profil G.S.B.-2. Pentru sim
plificarea cofrajării s-au coman
dat la U.R.U.M.P. 1 200 cofraje 
metalice. Acestea prezintă avan
tajul că sînt simple și ușor de 
manipulat. Intrucît galeria a fost 
săpată la profilul definitiv nu mai 
erau necesare lucrări de lărgire, 
întregul efectiv fiind plasat ex
clusiv la zidirea galeriei. A arul 
comprimat a avut în permanență 
o presiune ce nu cobora sub 4,5 
atmosfere. Efectivul brigăzii com

plexe a fost com
pusă din 36 oa
meni, cîte 12 da 
fiecare schimb: 
4 mineri, 4 ajutori 
mineri și 4 va

gonetari. Pe timpul executării lu
crării de betonare a vetrsi și zi
direa galeriei îndrumarea și con
trolul a fost efectuat de către 3 
maiștri mineri care nu mai aveau 
alte sarcini. Acest lucru a dus la 
faptul că s-a obținut o pantă care 
s-a înscris corect în proiect — 
2,6 promile. De menționat că pe 
toată durata lucrării, cu toats că 
operațiile se succed cu repeziciu
ne n-a avut loc nici un accident 
de muncă, S-a reușit astfel ca 
între 15 septembrie șl 15 octom
brie (în numai 30 de zile lucră
toare) să se zidească 405 m.l. de 
galerie, revenind în medie 13.5 
m.l. galerie zidită pe Zi, S-au rea
lizat 1,55 m.c, zidărie pe post față 
de 0,97 m.c. zidărie pe post ran
dament planificat, Cîștigul pe post 
de miner a atins 136,50 lei.

Rezultatele obținute la săparea 
și betonarea acestei lucrări ne-ati 
condus la concluzia că folosirea 
cuceririlor tehnicii miniere, orga
nizarea de brigăzi complexe și 
crearea de condiții optime de lu
cru printr-o bună aprovizionare cu 
material, asistentă tehnică perma
nentă și calificată permit obține
rea unor randamente înalte atît la 
săparea cît și la betonarea gale
riilor .

ing. CONSTANTIN CIOATĂ 
șef sector investiții — mina Vulcan

■ Cercetări privind acumularea metanului 
la tavanul lucrărilor miniere

Această stratificație se amestecă 
cu aerul mai mult sau mai puțin 
rapid, depinzînd de o serie de îm
prejurări.

1) Dacă cantitatea de metan este 
mică și viteza aerului este mare, 
ritmul de amestecare poate fi cît 
de rapid ca și i cum capacitatea de 
plutire a metanului nu ar avea 
nici o influență asupra amestecu
lui.

2) Dacă viteza aerului este re
dusă se produce totuși o ames
tecare a metanului, însă foarte în
ceată și ca atare concentrațiile 
explozive de gaz metan se pot 
menține pe distanțe de sute de 
metri de la sursa de degajare.

3) Dacă lucrarea minieră este 
înclinată, strațificația de metan are 
o tendință naturală de deplasare 
în direcția ascendentă în lungul, 
tavanului, chiar și In situații de 
aeraj descendent (la viteze reduse 
de aer}.

Comportarea stratificației de 
metap depinde de o serie de para
metri și anume: debitul de dega
jare, viteza aerului, rugozitatea 
galeriei, înclinarea lucrării, de 
faptul ducă avem aeraj ascendent 
sau descendent. Studierea ei este 
deștul de complicată, cu toate eă

• «•* ♦ 
j Rampă din tuburi ♦ 
ț metalice * 
T In urmă cu cîteva luni, la f 
■ mina Aninoasa a fost terminată •
• săparea și betonarea puțului orb : 
t nr. 6 care leagă orizonturile IX i 
» șl XI și deservește sectorul III ț 
? Piscu. In prezent, mașina de ex- * 
? tracție și instalațiile anexe sînt * 
J aproape gata montate. Urma ins- *
• talarea rampelor metalice; a- i
* cestea se executau, în mod obiș- * 
' auit, la U.R.U.M.P. Maistrul nțe- ;

♦ canic principal Pop Andrei a *
♦ propus confecționarea rampelor : 
T pe plan local, din tuburi de oțel, •
• în loc de fier U.J •
* DUpă refacerea proiectului, i 
J rampele de la orizontul IX și X •
♦ au fost confecționate și montate : 
? Intr-un termen scurt — două * » -
• săptămîni. Rampa de la orizon* t
♦ tul XI este in lucru și urmează >
j să fie montată peste cîteva zile. “ 
i întreaga lucrare de confecționare « 
’ și montare a rampelor a îost * 
ș condusă de maistrul principal j 
? Pop Andrei. 1

I. Apariția metanului în lucrările 
miniere constituie unul dintre cele 
фаі mari pericole la exploatarea 
cărbunelui. Metanul amestecat cu 
Mrul în concentrații de 5 pînă la 
15 la sută este inflamabil putînd da 
naștere, cînd este aprins, la dife
rite moduri de ardere : lentă și de 
lungă durată, sau la o explozie. 
Modul de explozie și sursele de 
aprindere formează un subiect cu
rent de studiu Ia institutele de 
cercetări miniere.

Primul mijloc de apărare îm
potriva pericolului pe care îl pre
zintă metanul este aerajul minei, 
ai cărui scop principal este să di
lueze gazele inflamabile sau no
cive pînă la nivele nepericuloase, 
prin amestecarea lor cu aerul in
trodus cu ajutorul ventilatoarelor. 
Această metodă de apărare pre
zintă siguranță cînd' metanul s-a 
amestecat bine cu aerul introdus 
tn mină. Totuși, la sursa de dega
jare metanul se găsește peste pro
centul admis din care cauză apare 
un „stadiu intermediar" în eare 
există concentrații explozive, pînă 
Cînd întreaga cantitate de metan 
a fost bine amestecată cu aerul 
introdus în mină. In acest stadiu 
intermediar apare fenomenul de 
acumulare stratificată a metanului 
la tavanul lucrărilor miniere.

Ciad metanul se degajă la ta
vanul unei galerii aerisite, el se 
va stratifica în lungul tavanului.

1 --------- ----

Recent, pe rampa magaziei de materiale și utilaje de la mina Vul
can a sosit o combină de abataj tip K.W.B.-2 de fabricație poloneză. 
Noua combină va fi introdusă într-un abataj frontal de pe stratul 18.
Clișeul înfățișează acest modern utilaj.

aeeastă comportare are la bază un 
motiv în aparentă foarte simplu 
— metanul este mai ușor de cît 
aerul. Care sînt mijloacele folo
site la determinarea concentrației 
de metan la tavanul lucrărilor mi
niere ?

Aparatele folosite 
la determinarea conținutului 

de metan în condiții 
de laborator și comportarea lor

Problema determinării concen
trațiilor de metan în diferite lo
curi din subteran este mereu actua
lă, în special în privința creșterii 
gradului de precizie. Unul dintre 
cele mai vechi și mai utilizate de
tectoare este lampa de siguranță 
cu benzină. Ulterior a început să 
se întrebuințeze șl aparatura de 
laborator (aparatul Orsat etc), * iar 
în ultimul timp se folosesc pe 
scară largă detectoarele portabile 
ce au la bază diferite principii de 
funcționare (interferența luminii, 
modificarea rezistenței electrice 
prin arderea metanului etc.). Fo
losirea detectoarelor portabile de 
ultimă construcție — interferome- 
tre, metanometre — pentru deter

Colțul celor certați cu N.T.S.-u!

ÎNDATORIRI
Printre cei care s-au dovedit în 

ultimul timp certați cu N.T.S.-ul 
se numără și artificierii Botoș Teo
dor șl Cătălina Vasile de la mina 
Lupeni, Fiecare știa că respecta
rea regulilor de siguranța prevă
zute la păstrarea, manipularea și 
evidența materialelor explozive 
precum și la efectuarea lucrărilor 
de pușcare constituie îndatoriri ce 
trebuie respectate cu sfințenie, de 
la care nu este permisă nici cea 
mai mică abatere. Au știut și cei 
doi artificieri regulile elementare 
după care trebuie să se conducă 
în activitatea lor, dar le-au igno
rat. Artificierul Botoș Teodor de 
la sectorul II și-a zis Intr-o zi i 
„Ce să-mi mai bat atîta capul cu 
evidența explozivului, o las mai 
moale". Și a lăsat-o. Nu mai ținea 
în ordine explozivul ridicat de la 
depozit. Intr-o zi așa, în alta la 
fel. A prins omul „curaj”. Dar 
vorba proverbului, ulciorul nu 
merge de multe ori la apă. La un 
control al organelor serviciului de 
aeraj al minei Lupeni a fost găsit 
în neregulă cu explozivul. I s-a 
dat o lecție s-o țină minte: retro
gradarea pe trei luni din funcția 

necesară intervenția omului.

minarea concentrațiilor de metan 
în pînzele de la tavanul lucrărilor 
miniere, s-a impus ca o necesitate 
de ordin practic, fiind și o cons.i- 
cință a lipsei de precizie a lămpii 
de siguranță cu benzină în exe
cutarea măsurătorilor de CH4. In 
locurile în care mediile aer-metan 
sînt bine amestecate detectarea me
tanului cu lampa de siguranță este 
satisfăcătoare. Dar există totuși o 
îndoială că lampa ar indica pre
zența acumulărilor subțiri de me
tan situate în partea superioară a 
lucrărilor miniere. Rezultă că în 
multe cazuri ar exista cantități 
surprinzător de mari de CH4 fără 
ca lampa de siguranță să indice 
prezența lor. Aceasta crează o fal
să impresie de siguranță în mină. 
Exemple de mine în care au avut 
loc aprinderi de metan, cu toate 
că anterior avariei lampa nu indi
case prezența acestuia, sînt sufi
ciente pentru a confirma lipsa de 
precizie și domeniul limitat de uti
lizare a lămpii de siguranță cu ben
zină.

In afară de acest neajuns mai 
este și acela eă modalitățile de de
tectare precisă a conținutului de 
metan cu lampa de siguranță sînt 
dintre cele mai rudimentare: Citi

IGNORATE
de artificier la ajutor miner și 
ridicarea talonului nr. 1 din Car
netul artificierului.

Cu talonul nr. 1 luat și retro
gradarea în funcția de ajutor mi
ner pe timp de o lună s-a ales 
pentru încălcarea N.T.S.iuhli și 
artificierul Cătălina Vasile din 
sectorul IV A. Si el a comis o 
gravă abatere. A fost chemat de 
minerii din brigada lui Leczfalvi să 
puște în abatajul 4/3 din stratul 
III. Ca artificier era dator inainte 
de a începe încărcarea găurilor să 
evacueze muncitorii din abataj cu 
excepția minerului șef de schimb 
si eventual, a celui de-al doilea 
artificier, de ajutor — după cum 
prevede articolul 203 din N.T.S. 
Dar nu a procedat așa, ci după 
cum i-au dictat pornirile de indis
ciplină In producție.

I. BRÂDEANU 
----- -- --O--.

Panoul inovatorilor fruntași

A 42-a inovație
In anul acesta. Inovatorii de la 

preparația Petrlla au făcut la Ca
binetul tehnic, in cele 9 luni tre
cute, 52 propuneri ds inovații. Din
tre acestea 42 propuneri au fost 
acceptate pentru aplicare. Majo
ritatea dintre ele au rezolvat pro
bleme din prAcesul de producție 
Dar inovatorii s-au orientat și 
spre îmbunătățirea condițiilor de 
inuiK.. Ultima inovație, aplicată 
în luna trecută, aparținlnd mun
citorului Comșa Vaslle, șaf de «- 
chipă la brichetaj, rezolvă o ase
menea problemă. In ce constă ea ? 
Iiiainte, apa ce rezulta din proce
sul de fabricare a brichetelor se 
aduna la bazinul pompelor de 
smoală de unde era evacuată cu 
găleata de către muncitori. Eva
cuarea apei trebuia făcută de mai 
multe ori pe schimb, la intervale 
destul de scurte ceea ce răpea din 
timpul de muncă al brichetat orilor, 
le cerea să cheltuiască energie In 
pluș. Inovatorul Comșa Vaeile a 
găsit o rezolvare cît se poate de 
simplă, fără cheltuieli. A tfas o 
conductă din bazinul pompelor de 
Smoală și pînă afară la canalul de 
scurgere a apelor. Apa de la bri
chetai se scurge acum din bazin, 
prin cădere liberă, fără a mai fi 

rea nu este altceva de cît c# apre
ciere subiectivă vizuală a înălțimii 
flăcării, lampa nu este sensibilă 
la procentele mici de metan (0,5—1 
la sută) iar pentru concentrațiile 
mai mari de 1 la sută CH4 precizia 
determinării depinde de e serie de 
factori a căror influentă nu poate 
fi stăpînită sau cor setată și de 
aici obținerea unor rezultate ero
nate. Practica cît și cercetările au 
demonstrat nu odată că în ace
leași condiții de măsurare două 
lămpi dau rdzultate diferite: s-au 
întîlnit și cazuri cînd una din 
lămpi nu indica de loc prezența 
metanului. Atît timp cît lampa nu 
folosește un criteriu tehnic de in
dicare a conținutului de metan ea 
nu poate fi comparată cu celelalte 
tipuri de detectare, care au o pre
cizie incontestabil mai mare în 
general de 0,2 la sută.

In viitoarea pagină vom publica 
partea a doua a articolului de fată 
cu prezentarea unor rezultate ob
ținute în condiții de laborator și 
mină cu privire la creșterea gra
dului de precizie la măsurarea me
tanului cu aparate moderne — in- 
terfțrometre, metanometre, etc.

ing. DUMITRU IONESCU 
cercetător științific principal 

I.G.E.M.LN.
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Bazată pe experiența din aaii prftcedenți, anul > 

acesta Secția comercială a Sfatului popular al 
orașului Petroșani și conducerea Oficiului de le
gume și fructe au luat din timp măsuri pentru 
îmbunătățirea aprovizionării populației cu legu
me, fructe și diferite produse agro-alimentare pe 
timp de iernă.

in raport cu actuale populație din Valea Jiului, 
tu fost contractate cu unitățile furnizoare mari 
cantități de cartofi, varză, ceapă, fasole, preparate 
conservate și semiconservate etc. De asemenea, 
au fost asigurate spații pentru buna lor insllo- 
zare, materiale pentru manipularea mărfurilor in 
depozite, mijloace pentru transport.

Tot în scopul bunei aprovizionări a oamenilor 
muncii, în cartierele 
niere unde nu există 
s-au înființat pentru 
volante care desfac
duse de larg consum.

Aceste măsuri bucură.
din activitatea O.L.F.-ului
de a le înlătura cit mai
„Steagul roșu" din Petroșani a organizat recent, < 
cu ajutorul corespondenților din localități, un raid* i 
anchetă. Pe lîngă rezultate pozitive redăm și as- S 
pectele negative care încă se mai manifestă attt i 
în activitatea de aprovizionare și deservire a > 
populației cît și în depozitarea mărfurilor în de- î 
pozite și unități pentru desfacerea legumelor șl j 

fructelor. I

periferice din localitățile mi* 
unități stabile ale OX.F.-uluî 
perioada 

un bogat
de toaftină puncte 
sortiment de pro-

Ele
unele lipsuri. In scopul 
repede, redacție ziarului

Despre vitrine, condici de sugestii
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Prin depozitele din Lupeni
In orașui Lupeni există două depozite O.L.F. 

Unul de vară, unde se descarcă și se selectează măr
furile primite de la furnizor, situat chiar în incinta 
stației C.F.R. din localitate, altul de iarnă, amena
jat special pentru a păstra legume și fructe în ano
timpul friguros. Lărgit și bine Întreținut, primul de
pozit cunoaște în aceste zile o activitate febrilă. 
Peste 60 de muncitori și muncitoare descarcă din 
vagoane C.F.R. zeci de tone de ardei, ceapă, car
tofi, varză, lăzi cu fructe, butoaie cu murături etc. 
SI tot ei le aleg, le sortează și le transportă cu di
ferite mijloace de locomoție spre unitățile de des
facere din Uricani, Lupeni, Paroșenl și Vulcan.

Sortimentele de mărfuri din depozit, abundența 
lor dovedește că serviciul comercial din cadrul 
O.L.F. a luat din timp măsuri pentru o bună apro
vizionare a localităților din Valea Jiului cu legume, 
fructe și diferite conserve sau semiconservate agro- 
alimentare. Dacă față de anul trecut, anul acesta 
muncitorii din depozit au îmbunătățit mult acti
vitatea lor în direcția descărcării mărfurilor la timp, 
a șortării lor pe categorii, nu același lucru se poate 
spune despre depozitarea lor în magazii. In depo
zit varza și ceapa stau în locuri necorespunzătoare, 
aruncate în grămezi, în hala mare, o parte din can
titatea de ardei gras, sortat doar pe jumătate, e 
depozitată pe un sol umed, iar pe rampe și în boxe 
diferite lăzi și ambalaje încurcă oamenii și răpesc 
un valoros spațiu de depozitare.

Această neregulă este motivată de tov. Solomon 
Abraham, șeful depozitului, printr-o acută Hpsă de 
personal sezonier.

— In lunile de toamnă — susține dînsul — a-
vem nevoie în depozite de circa 
100—120 muncitori. Faptul că în 
prezent lucrăm numai cu 60 ne 
produce multe greutăți.

Anul trecut, la inițiativa tova
rășului Solomon, muncitorii depo
zitului au participat la multe ac
țiuni voluntare (revalorificînd scîn- 
dura ambalajelor vechi muncitorii 
din acest depozit au executat com
partimentarea halelor, boxelor, pe
reți, acoperișuri și îngrădiri) pres- 
tînd peste 2000 de ore de muncă 
voluntară. Oare în această toam
nă, cînd vremea se menține așa de 
frumoasă, nu s-ar putea iniția o 
acțiune voluntară pentru a pune 
depozitul la punct ?

Faptul că la cel de-al doilea de
pozit amenajările pentru iarnă se 
află într-un stadiu avansat, e lău
dabil. Aceasta nu înseamnă însă că 
la depozitul de vară, unde mărfu
rile se depozitează temporar, cea
pa, varza, ardeii etc. trebuie să 
stea în condiții necorespunzătoare 
(lucru care le reduce mult din ca
litate) asta pe motiv că în curînd 
ele vor lua drumul unităților de 
desfacere.

♦ 
*
♦ 
♦
♦
♦ 
♦ 
♦ 
« 
♦ 
♦ 
♦
*

d
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ ‘
4
4
•

*
*

Г
♦
♦

*
♦
♦

înainte de a intra într-un maga
zin, gospodinele se opresc și pri
vesc în vitrină. Ea este doar o- 
glinda magazinului ; după cum es
te știut, mărfurile expuse aici, se 
găsesc cu siguranță de vînzars. O 
vitrină frumos amenajată cum este 
aceea de la unitatea O.L.F. nr. 19 
dill Lupeni, nr. 37 din Lonea, te 
îmbie să faci cumpărături. Multe 
din unitățile O.L.F. din Valea Jiu
lui au și un interior curat, măr
furile fiind sortate și aranjate cu 
gust. Ți-e mai mare dragul să vezi 
curățenia și ordinea ce domneșt? 
în magazinul nr. 10 din Vulcan al 
cărui responsabil este tovarășul 
Mitrache Nicolae. In schimb, în 
unitatea de desfacere nr. 12 din 
Lupeni, geamurile și vitrina sînt 
pline de praf, iar curățenia lasă 
de dorit. Același lucru se poate 
spune și despre imitat ?a O.L.F. nr.

39 din Vulcan. In asemenea condi
ții nu este de mirare că in con
dicile de sugestii și reclamații ale 
magazinelor respective, oamenii 
muncii au făcut o seamă de reco
mandări menite să ducă la înlătu
rarea deficiențelor.

In unitățile de desfacere O.L.F. 
din Valea Jiului muncesc sute de 
lucrători. Majoritatea dintre ei do
vedesc conștiință profesională, rod 
al muncii de educație desfășurată 
zi de zl de organizațiile de partid, 
D.T.M. și sindicat. Unii însă, ce-i 
drept puțini la număr, mai au 
uritui obicei de a „ciupi" la cin- 
tar sau să vîndfi cu supraprel. A- 
semenea atitudini retrograde tre
buiesc combătute și înfierate de 
către toți oamenii muncii, V acei 
vlnzători ce nu se lecuiesc oe ase
menea năravuri să fie scoși <Mn 
comerțul nostru socialist și defe
riți justiției.

Echipa de rugbi Mine
rul Lupeni, antrenată de 
fostul jucător intemațio* 
nai Tofan Teodor, o reu
șit în acest an să obțină 
o serie de rezultate fru
moase. Pînă în prezent 
această echipă conduce 
autoritar în campionatul 
R.P.R. da calificare

Dovedind câ pe bunăi 
dreptate se află pe ргйі 
mul loc, duminica trecu-j 
tă formația de rugbi al 
minerilor lupeneni a ieșit) 
din nou învingătoare бай 
scorul de 64) din întilni^ 
rea ce a avut loc pe stasf 
dionui din localitate cț| 
C.S.Q. Timișoara.

FOTBAL

Apărarea a jucat fără greșeală
După meciul de la Cluj, 

cu C.S.M.S., Jiul Petrila 
s-a întors cu un prețios 
punct. Fără îndoială că 
principalul merit în a- 
ceaata li revine apărării, 
care a jucat fără greșea
lă. Se pare că In noua

sa alcătuire, Zatnlir, NJ* 
coară, Șerban și Cazan, 
apărarea dă un randa
ment superior, întărin- 
du-se considerabil și linia 
de mijloc prin trecerea 
lui Csutșc pe postul ce-î 
corespunde.

------------©------------

Mai mirită atenție unităților 
pepifepice

Juniorii din nou victorioși

Magazinele O.L.F. din centrele 
localităților Văii Jiului cunosc în 
aceste zile o foarte mare afluență 
de cumpărători. Uneori se întîmplă 
să vedem în fața lor șiruri de gos
podine care neglijîndu-și alte tre
buri așteaptă nerăbdătoare sferturi 
și chiar jumătăți de oră să le vi
nă rîndul pentru cumpărături. Cau
za aglomerației (la unitățile O.L.F. 
din centru) se explică nu prin pre
dilecția cumpărătorilor pentru 
aceste magazine, ci plin felul cum 
ele sînt aprovizionate cu mărfurile 
de, sezon. In cartierul nostru — 
spune Rus Maria din Vulcan (colo
nia de jos) — roșile, vinetele, stru
gurii sînt o raritate. De aceea mă 
duc și cumpăr de la unitatea 
O.L.F. din centrul orașului, unde 
astfel de produse se găsesc tot
deauna din belșug.

------------ ©

Numeroși gestionari, cum sînt da 
exemplu cei de la unitățile O.L.F. 
nr. 39 Vulcan, 12 și 19 de la Lit* 
peni, 4 Petroșani arată că în ulti
mele două luni notele șl comen
zile lor sînt onorate numai pe 
jumătate. La Uricani ajung greu 
cartofii, la Paroșeni varza, la ls- 
croni, legumele proaspete. Aceste 
anomalii create de conducerea de
pozitelor, prin nerespectarea co
menzilor, de lipsa unui grafic de 
aprovizionare și vizibila favorizare 
a unităților O.L.F. din centrele ora
șelor provoacă oamenilor muncii 
din cartierele periferice numeroa
se greutăți.

Este necesar ca direcția O.L.F. 
din Petroșani să ia neîntîrziat mă
suri în această privință și să pu
nă odată pentru totdeauna tribu
rile la punct.

La unitatea O.L.F. nr. 12 din Lupeni curățenia lasă de dorit', iar
unele mărfuri sînt greșit etichetate.

— Cumpărătorul :
—- Dacă nu ave fi pepeni afișul de ce-i mai finefi ?
—- Vlmătorul: ■»
— Păi. dumneata nu știi că reclama e...

JN LOC DE CONCLUZII
Aprovizionarea oameni

lor muncii din Valea 
Jiului cu legume, fruc
ta și zarzavaturi s-a îm
bunătățit simțitor an de 
an. Numai în trimestrul 
IV, pentru aproviziona
rea populației pe timpul 
iernii, vor fi desfăcute 
prin, unitățile O.L.F. 4 410 
tone cartofi, 1 164 tone 
varză, 324 tone ceapă, 
343 tone struguri și alte 
însemnate cantități de 
legume, fructe și zarza
vaturi. De asemenea, în
semnate cantități de pro
duse vor fi însilozate. In 
toate localitățile și in 
special în cele periferice 
se vor înființa unități de 
desfacere auxiliare și vo
lante cu scopul de a asi
gura o mai bună apro
vizionare a populației.

că

O îmbunătățire sub
stanțială se constată șî 
în deservirea promptă și 
civilizată a oamenilor 
muncii, în păstrarea 
desfacerea mărfurilor.

Trebuie arătat însă
pe lîngă părțile pozitive 
maț sînt încă lipsuri ce 
trebuie înlăturatei Sini 
cazuri cînd prin unitățile 
O.L.F. se mai desfac măr
furi de slabă calitate, iar 
numărul de sortiment» 
este insuficient. Și în 
prezent mai sînt unii vîn 
datori Ce practică „mica 
ciupeală". Asemenea lip
suri pot și trebuie să 
înlăturate. Ce trebuie 
cut pentru adeasta ? 
ргітці rind, e- necesar 
se acorde o mai
atenție recepționării măr
furilor încă de la locul

fie 
fă-
In 
sa

mare

♦

de livrare, apoi o mai 
mare grijă la transporta
rea, manipularea lor în 
depozit precum și la sor
tarea lor înainte ca ele 
să fie trimise
Iile de desfacere, 
sară, de asemenea, 
sortare și înainte 
f urile să fie puse
zare. In vederea un n de-

la unită-
E nece- 
o nouă 
ca mar
in vin-

♦ 
♦
♦
♦
*
♦
♦

♦
♦ 
♦

♦
♦ 

serviri prompte și civili- ♦ 
zate, - va' trebui intensifi
cată munca de educare a 
lucrătorilor în spiritul u- 
nei înalte conștiințe pro
fesionale, a cinstei și 
demnității.

Acordînd toată, atenția 
înlăturării lipsurilor sem
nalate, O.L.F. din Valea 
Jiului va 
lizări în 
oamenilor

obțihe noi rea- 
aprovizionarea 

muncii.

♦ .
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

In meciul de dumini
că, juniorii Jiului au în- 
tîlnit pe cei de la Știin
ța Craiova. După o repri
ză egală și ca scor (1-1) 
și ca perioade de domi
nare, în partea a doua a 
întîinirii, juniorii de la

Jiul, jucînd eu pase în 
adlncime, reușesc să des
trame apărarea oaspeților 
și să înscrie încă două 
goluri, astfel că tntilnl- 
rea se încheie cu scorul 
de 3-1 în favoarea lot.

„тші ііоиеііііі" іа оіавайій
La Alba Itllia s-a des

fășurat faza pe regiune 
a „Cupei tineretului" la 
gimnastică. Conlportîn- 
du-se bine, reprezentati
vele Văii Jiului au ocu
pat primele locuri atlț la 
fele cît' și la băieți.

Redăm mai jos primii 
clasați pe echipe și indi 
vulual.

ECHIPE FETE : 1. S.S.E. 
Petroșani (173,90 puncte); 
II. S.S.E. Alba Iulia (69,80 
puncte). PE ECHIPE BĂ
IEȚI : I. S.S.E. Petroșani 
267,40 puncte); II. S.S.E. 
Alba Iulia (255,30 punc
te. INDIVIDUAL; fete 
categoria 1 senioate : 1
Cîmpeanu Monica — Pe
troșani 38,90 puncte : 2.
Pop Clara — Petroșani 
38,20 puncte ■ 3. Tolgț
Margareta — Deva 36,80

puncte); 4. Deloreanu E- 
lena — Petroșani (36,50 
puncte). Categoria 1 ju
nioare : 1. Katra Maria — 
Petroșani (33,60 puncte): 
2. Săsăran Mihaela — Pe
troșani (28 puncte); 3. 
Boiangiu Doina — Petro
șani (22,50 puncte). Cate
goria li junioare: 1. Po
gan Marla — Alba Iulta 
(35,30 puncte; 2. Pasalea 
Olga Alba Iulia (34,50 
puncte). Bătefi categoria 
il seniori. 1. Pogan loan 
—■ Alba Iulia (50,90 puhe- 
te), FtilOp Baiăj — Pe
troșani (46,20 puncte); 3. 
Tecuș Ștefan — Petroșani 
(46,00 puncte). Categoria 
l! juniori: 1 Săvestreanu 
Emil — Alba Iulia (52,60 
puncte), 2. Stanciu SimiOn 
— Alba Iulia (51,40 punc
te).

PROGRAM DE RADIO
.. i octombrie

PROGRAMUL 1. 7,10 Jocuri populare, 7,45 Cîntece, 
8,00 Sumarul presei centrale, 9,00 Vreau să știu : 
Duhurile lacului clin munte — Scenariu științifico- 
fantastic după scriitorul sovietic Efremov, 10,00 
Fragmente' din operele Iui Musorgski în interpre
tarea soliștilor noștri, 11,30 Formații romînești de 
muzică ușoară, 12,00 Selecțiuni din opereta „Lilia
cul" de Johan Strauss, 13,10 Muzică populară din 
diferite regiuni ale țării, 14,00 Concert de prînz, 
15,00 Muzică din filme, 16,00 Mici piese pentru for
mații de cameră, 16,15 Vorbește Moscova 1, 17,12 
Din repertoriul cintăreților de muzică populară Eîi- 
sabeta Pavel și Alexandru Bidirel, 18,00 Seară pen
tru tineret, 19,30 Universitatea tehnică radio — ci
clul construcții, 20,10 Melodii populare, 20,40 Lecția 
de limba franceză. Ciclu I (pentru începători), 21,00 
scrisori din (ară, 21,10 Muzică de dane, 22,45 Reci
tal Benjamino Gigli. PROGRAMUL II. 10,10 Piese 
de estradă, 11,15 Emisiune literară, 12,05 Ciclul 
„Cvartele de Mozart dedicate lui Haydn", 13,40 
Cîntece de pace și prietenie, 14,35 Muzică ușoară, 
16,12 Cîntece pionierești, 16,30 Din folclorul popoa
relor, 18,05 Selecțiuni din opera „Carmen" de Bizet, 
19,00 Soliști și formații artistice de amatori inter- 
pretind muzică populară, 19,30 Muzică ușoară de H. 
Mălineanu, 19,50 Transmisiune din Studioul de con
certe a concertului orchestrei simfonice a Radiote- 
ieviziunii. Dirijor: Ole Schmidt (Danemarca). So
list Ștefan Rnha, 22,45 Muzică ușoară interpretată 
de tineri soliști, 23,05 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
24 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : Moby Dick; RE
PUBLICA : Cel mai mare spectacol ; PETRILA : Că* 
Sută din lună; VULCAN: Descoperirea iul Julias 
Edil; LUPENI: A4®rd final.
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;л\.. - ------4

RABAT 22 (Agerpres).
' La Rabat a fost dat publicității 
comunicatul comun cu privire la 
vizita oficială în Maroc a împăra
tului Etiopiei, Haile Selassie.

Conducătorii Etiopiei și Maro- 
. cului, se arată în comunicat, au 
căzut de acord în principiu să sta
bilească relații diplomatice între 
cele două state. Ei și-au reafirmat, 
de asemenea, atașamentul față de 
Carta de la Addis Abeba ca prin
cipal instrument pentru realizarea 
ueită^ii africane, precum și hotă-

------------©------------

Raportul Comitetului pentru aplicarea 
Declarației cu privire la acordarea 

independenței
NEW YORK 22 (Agerpres).
Comitetul O.N.U. pentru aplica

rea Declarației cu privire la acor
darea independentei țărilor și po- 
opoarelor coloniale a adoptat la 2.1 
octombrie un amplu raport asupra 
activității sale, care urmează să 
fie remis Adunării Generale. In 
raport se menționează problemele 
care au fost dezbătute de Comitet 
și soluțiile găsite, și se cere ca 
Adunarea Generală să hotărască

-----------o-----------

londra Carte albă în legătură 
cu tratativele privind Kenya

LONDRA 22 (Agerpres).
La Londra a fost dată publici

tății o carte albă cuprinzînd acor
durile realizate la recenta confe
rință pentru acordarea independen
ței К any ei cu privire la modifica
rea actualei constituții a acestei 
țări. Amendamentele aduse consti
tuției urmează să intre în vigoare 
la 12 decembrie cînd Kenya va 
deveni independentă. Principalele 
amendamente se referă la organi
zarea poliției, serviciilor civile și 
la procedura modificării în viitor 
a constituției.

Noile prevederi constituționale 
acordă unui consiliu național al 
securității dreptul de a fixa nu nu
mai efectivele maxime ale forțelor 
regionale de poliție, ci și modul 
lor de funcționare. Cu alte cuvin
te, forțele de poliție sînt subor
donate unui organ central. Servi
ciile publice sînt, de asemenea, 
subordonate unei comisii centrale.

—o----
BUDAPESTA 2І (Agerpres).
Lucrătorii de la Fabrica de 

produse farmaceutice Chinoin, 
cea mai importantă din Unga
ria, au reușit, după doi ani de 
experiențe, să pună la punct un 
nou produs antispastic pentru 
mușchi, mult mai eficace decît 
cele cunoscute pînă acum. Acest 
nou medicament poartă numele 
de No-Spa. Produsul No-Spa este 
de 2,5 ori mai eficace decît pa- 
paverina și durata efectului este, 
de asemenea, mai mare. 
TEHERAN 22 (Agerpres). 
Assadollah Alam, însărcinat de 

șah cu formarea guvernului ira
nian, a prezentat' marți lista nou
lui cabinet.

Funcția de ministru de externe 
continuă să o dețină Gholam Ab
bas Aram. In noul guvern nu au 
avut loc schimbări esențiale. Nu
miri noi s-au făcut la ministerul 
de război, ministerul căilor de co
municații și ministerul economiei.

MOSCOVA. — In seara zilei de 
21 octombrie, guvernul sovietic a 
oferit în Marele Palat al Krem
linului un dineu în cinstea d-nai 
Sirimavo Bandaranaike, primul mi
nistru al Ceylonului. In timpul di
neului, Sirimavo Bandaranaike și N. 
S. Hrușciov au rostit cuvîntări. 

rîrea de a sprijini în toate dome
niile lupta pentru independență a 
popoarelor africane din Angola, 
Mozambic, Guineea Portugheză șl 
din toate celelalte regiuni care se 
află sub dominația colonială.

Cei doi oameni de stat au con
damnat politica de apartheid șl 
discriminare rasială și au reafir
mat atașamentul față de politica 
de neangajare. Ei au cerut înfăp
tuirea dezarmării generale și to
tale și întărirea colaborării eco
nomice internaționale.

asupra continuării activității Co
mitetului în viitor.

Comitetul a împlinit,; zilele a- 
cestea, doi ani de activitate. El a 
fost constituit în toamna anului 
1961, după adoptarea de către A- 
dunarea Generală a Declarației cu 
privire Ia acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale. Ini 
țial, Comitetul a fost constituit din 
17 membri. Anul trecut, Adunarea 
Generală a extins componența 

Comitetului.

Aceste prevederi și altele de 
mai mică importanță indică faptul 
că concepția centralistă a guver
nului Kenyei a ieșit victorioasă la 
conferința de la Londra, în ciuda 
manevrelor opoziției sprijinită de 
anumite interese străine

Tulburări la Santo Domingo
SANTO DOMINGO 22 (Ager

pres).
Agențiile occidentale de presă 

anunță că în capitala Republicii 
Dominicane, Santo Domingo, au 
continuat la 21 octombrie puter
nice demonstrații antiguvernamen
tale. In cursul incidentelor dintre 
poliție și manifestanți, mai multe 
persoane au fost rănite. Poliția a 
arestat peste 80 de demonstranți. 
Șeful poliției dominicane, genera
lul Poguerno, a declarat că forțele 
de poliție din Santo Domingo vor

-egASESgASg =

SANTIAGO DE CHILE. Ziarul 
chilian „El Siglo" a lansat ziariștilor 
din Chile apelul de a organiza o 
mișcare de solidaritate eu ziariștii 
aflați în închisorile din Venezuela. 
In editorialul care lansează această 
chemare, ziarul chilian amintește 
că în închisorile din Venezuela 
se află ziariști de la ziarele ,.E1 
Venezolano" și „Clarin" care au 
exprimat în ziarele lor păreri îm
potriva guvernului.

PARIS. — Cunoscutul scriitor și 
om de artă francez, Jean Codeau, 
care a murit săptămina trecută, a 
scris în anul 1951 un jurnal de zi 
destinat a fi publicat după moar
tea sa.' Jurnalul, căruia autorul 
i-a dat titlul de „Trecutul definit", 
pare să fie singura operă inedită 
a lui Cocleau.

'NEW YORK. „The Living
Theatre" din New York a fost 
nevoit să-și închidă porțile. Dato
riile sale depășind 50 000 de do
lari, fiscul american a scos mica 
sală de teatru la licitație publică. 
Compania acestui „teatru care tră
iește" — după cum obișnuia să 
fie numit în cercurile de teatru

Declarația premieruki 
italian

ROMA 22 (Agerpres)
Luînd cuvîntul la un prînz ofe

rit în cinstea sa de Asociația zia
riștilor străini din Roma, președin
tele Consiliului de Miniștri al Ita
liei, Leone, a declarat că peste cî- 

teva zile, în orice caz nu mai tîr- 
ziu de 1 noiembrie, guvernul con
dus de el va demisiona (conduce
rea partidului democrat'-creștin a 
declarat în primăvară că guvernul 
prezidat de Leone este un guvern 
de „tranziție", ale cărui împuterni
ciri vor expira în toamna acestui 
an).

Leone a relatat că tratativele cu 
privire la componența și progra
mul noului cabinet au și început 
în mod practic și vor fi continuate 
oficial după ce președintele re
publicii va fi înștiințat despre de
misia actualului guvern. Primul 
ministru a arătat că își va consi
dera misiunea îndeplinită îndată ce 
parlamentul va aproba bugetul de 
stat pe noul exercițiu financiar.

— ».©= —

150 milioane de familii 
de pe glob au nevoie 

de locuințe
CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager- 

pres).
Luînd cuvîntul în fața partici- 

panților Ia primul Congres națio
nal pentru problema locuințelor, 
care s-a deschis la Ciudad de 
Mexico, președintele Asociației in- 
ginerilor din Mexic, Bernardo 
Quintana, a declarat că, în pre
zent, 150 milioane de familii de 
pe întreg pămîntul au nevoie de 
locuințe mai bune. Dintre acestea, 
a spus el, 25 milioane de familii 
se află în America Latină. Referin- 
du-se la situația din Mexic, Quin
tana a declarat că peste 50 la sută 
din populația tării suferă din cau
za lipsei de locuințe.

fi întărite cu încă 1 500 de oa
meni, pentru a putea face fată de
monstrațiilor.

După cum transmite corespon
dentul din Santo Domingo al a- 
genției UPI, în Republica Domini
cană se semnalează o intensifica
re a opoziției față de actualul re
gim militar. Agenția menționează, 
în legătură cu aceasta, „dezordi
nile" care s-au produs atît la 
Santo Domingo, cît și în orașele 
Santiago și Barahona.

din S.U.A. — s-a făcut remarcată 
prin spectacolele date la Teatrul 
națiunilor din Paris. In anul 1961, 
„The Living Theatre" a primit la 
Teatrul națiunilor marele premiu 
al teatrului experimental.

SEUL. — La Seul a fost crea1 
un Comitet de luptă împotriva fal
sificării alegerilor. Din comitet fac 
parte reprezentanți a șase partide 
de opoziție sud-coreene. In decla
rația dată publicității în aceeași 
zi, comitetul cere guvernului să ia 
măsuri pentru ca alegerile pentru 
Adunarea Națională, anunțate pen
tru 26 noiembrie, să se desfășoare 
în condiții cît mai corecte. Referi
tor la alegerile prezidențiale din 
15 octombrie, declarația comitetului 
subliniază că în desfășurarea lor 
au- 'existat o serie de neregulari- 
Wft.

CAIRO. — In holul hotelului 
Sheperd din Cairo a fost organi
zată o expoziție în care a fost 
expus planul definitiv privind sal
varea celor două temple de la 
Abu-Simbel, care datează de pe 
vremea lui Ramses II.

Cu această ocazie, subsecretarul

Demonstrații împotriva 
discriminării rasiale în S.U.A,
NEW YORK 22 (Agerpres).
Congresul național pentru ega

litate rasială din S.U.A. a organi
zat o demonstrație de protest îm
potriva discriminării rasiale prac
ticate cu prilejul angajărilor și 
primirii în sindicate.

Demonstrația a pornit din cen
trul Harlemului (cartierul popu
lației de culoare din New York) 
și s-a încheiat în apropiere de pri
măria orașului printr-un mare mi
ting. In cadrul mitingului au luat 
cuvîntul H. Haringhton, președin
tele filialei din New York a Con
gresului național pentru egalitate 
rasială, și John Lewis, președintele 
„Comitetului studențesc de coor
donare a acțiunilor neviolente".

Participants la miting au apro
bat în unanimitate apelul Con-

------------©

grecia.- Anchetarea unop acte 
abuzive ale poliției

ATENA 22. Corespondentul A- 
gerpres Al. Gheorghiu, transmite :

Primul ministru Mavromihalis a 
dispus inițierea unei anchete în 
legătură cu incidentele care au a- 
vut ІО0 joia trecută la Atena, cînd 
forțele polițienești au atacat pe 
participanții la o întrunire a parti
dului E.D.A. Ziarele grecești scriu 
că procurorul-șef al Atenei, care, 
cîtva timp s-a aflat la locul inci
dentelor, a înaintat un raport din 
care reiese că poliția nu a primii 
ordin din partea autorităților să-i 
împrăștie cu forța pe participanții 
la întrunire. „Constatarea neliniș
titoare după incidentele de joi, 
scrie în legătură cu aceasta zia
rul „То Vima", este că organele

------------©-------------

Leopoidviiie : Indignare împotriva 
stării excepționale

LEOPOLDVILLE 22 (Agerpres).
Decretarea stării excepționale la 

Leopoldville a provocat indignare 
în rîndul opiniei publice congole
ze. Observatorii subliniază că a- 
ceastă măsură a fost luată pen
tru a reprima forțele patriotice si 
a împiedica declanșarea unei gre
ve generale de către sindicatele 
congoleze, în semn de protest îm
potriva înrăutățirii situației eco
nomice și a condițiilor grele de 
trai ale oamenilor muncii.

Cele trei centrale sindicale din 
Congo au dat publicității luni un 

de stat al ministrului culturii și 
informațiilor al R.A.U., Abdel Al- 
sawy, a declarat că hotărîrea pri
vind deplasarea celor două tem
ple, pentru a nu fi inundate de 
apele Nilului ce vor crește în ur
ma construirii barajului de la As
suan, a fost luată în luna iunie 
1963.

NEW YORK. Revista „Interna
tional Commerce", editată de către 
Departamentul Comerțului al 
S.U.A., a dat publicității raportul 
său semestrial asupra situației ba
lanței comerciale a Statelor Unite. 
După cum subliniază revista, „Ex
cedentul balanței comerciale a Sta
telor Unite în primele șase luni 
ale acestui an este inferior celui 
înregistrat în primul semestru al 
anului 1962".

NEW YORK. — Directorul ge
neral al P.A.O., B. R. Sen, a pro
pus ca la proiectul de convenție al 
P.N.U. asupra drepturilor economi
ce, sociale și culturale să se a- 
dauge un articol care să recunoas
că dreptul la hrană. Sen a amintit 
că din cei de-al 3-lea raport al 
P.A.O. rezultă că în prezent 300— 
500 milioane de oameni suferă de 
foame și peste un miliard sînt 
subnutriți. 

greșului național pentru ega
litate rasială în care se cere 
ca pe toate șantierele de con
strucții din acest oraș, unde au a- 
vut loc cele mai pregnante cazuri 
de discriminări cu prilejul angajă
rii, să înceteze lucrul pînă cînd în 
industria construcțiilor va fi a- 
doptat și aplicat „un program 
constructiv de creare a echipelor 
de muncitori mixte din negri și 
albi".

Pe de altă parte, agenția Reu
ter anunță că Curtea supremă a 
S.U.A. a grațiat pe cei 373 de stu- 
denți negri arestați în urma parti
cipării Ia o demonstrație de Dro- 
test împotriva discriminării rasiale 
care a avut loc în orașul Orange
burg în statul Carolina de sud.

de conducere ale poliției se ames
tecă deschis în lupta dintre parti
de, fără nici un fel de control din 
partea guvernului". In urma aces
tor incidente, adaugă ziarul, opo
ziția își exprimă temerile că „bu
năvoința pe care o afirmă guver
nul nu ajunge pentru organizarea 
unor alegeri corecte". Ziarul „Ta 
Nea" relatează că polițiștii despre 
care s-a afirmat că ar fi fost ră
niți în cursul acestor incidente nu 
pot fi găsiți în nici un spital din 
Atena. S-a deschis o anchetă, scrie 
ziarul, pentru a șe, stabili dacă este 
sau nu adevărat, că ar fi fost ră
niți un număr de 24 de polițiști, 
așa cum a afirmat conducerea po
liției.

comunicat comun în care con
damnă decretarea stării excepțio
nale. Comunicatul subliniază că 
situația existentă nu justifică eu 
nimic o asemenea măsură și res
pinge acuzațiile guvernului împo
triva sindicatelor. Comunicatul ca
lifică introducerea stării excepțio
nale drept „o măsură premergă
toare instaurării unui regim dicta
torial". Această măsură, se spune 
în comunicat, nu are alt scop decît 
de a „zădărnici revendicările le
gitime ale oamenilor muncii cod- 
golezi".

Comunicatul subliniază că sin
dicatele sînt hotărîte să declare 
o grevă a funcționarilor publici, 
miercuri, așa cum a fost prevăzut 
inițial, dacă guvernul nu va satis
face revendicările lor. Sindicatele 
se opun participării lor la lucră
rile comisiei însărcinate cu elabo
rarea noii constituții a țării, dacă 
nu va avea loc o schimbare a gu
vernului actual. Ele cer constitui
rea unul guvern compus „din oa
meni onești și competenți". Sindi
catele își exprimă hotărîrea de a 
lupta pentru realizarea acestui 
scop, mergînd pînă la declanșa
rea unei greve generale.

O
Agenția France Presse, relatează 

că în Katanga au avut loc, în ul
timele 48 de ore, tulburări, în ur
ma cărora patru persoane au fost 
ucise. Ca urmare a acestor tulbu
rări, transporturile pe șoseaua din
tre Elisabethville și Jadotville vor 
fi asigurate de acum înainte de 
convoaie plasate sub protecția for
țelor O.N.U. Ministrul de stat pen
tru problemele katangheze, Ileo, a 
avut convorbiri cu reprezentanți 
ai forțelor O.N.U. asupra mijloa
celor necesare pentru a pune ca
păt fărădelegilor foștilor jandarmi 
ai lui Chombe, care se ascund Ія 
junglă.
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