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LA MINA LUPENI

Pe calea înfăptuirii 
angajamentelor

Colectivul sectorului III 
de la mina Lupeni s-a an
gajat să extragă în acest 
an peste prevederile pla
nului cantitatea de 9 000 
tone cărbune.

Pe baza bunei organi
zări a muncii și a creș
terii randamentului, cu 
fiecare zi ce trece an
gajamentul se înfăptuieș
te. In luna ianuarie, bu
năoară, acest harnic co
lectiv a extras în afara 
sarcinilor de plan 3 237 
tone cărbune, iar în a- 
ceastă lună, pînă la data

de 15, plusul de cărbune 
a crescut cu încă 983 to
ne. Rezultatele cele mai 
bune din această lună le-a 
obținut brigada condusă 
de Aslău loan, care lu- 
crînd cu un randament 
sporit cu peste 30 kg. 
cărbune pe post, a reușit 
să extragă în cele 15 zile 
ce au trecut cantitatea de 
614 tone cărbune. Briga
da condusă de Petre 
Constantin și-a depășit 
și ea sarcinile de plan 
cu 113 tone cărbune.

Vagonete 
repuse în circulație

■ Din cauza timpului, în 
ultimele zile, la halda Jiu 
au fost blocate mai bine 
de 200 vagonete, în care 
sterilul era înghețat 
pînă la jumătatea vago- 
netului. Muncitorii desti
nați pentru curățirea va- 
gonetelor nu mai pridi
deau cu lucrul, iar vago- 
netele scoase din circuit 
se adunau cu fiecare zi. 
Sesizat de această stare 
de lucruri, maistrul Kri- 
jela Carol de la sectorul 
VIII — transport al mi
nei Lupeni a făcut cu- 
noscut și' conducerii sec
tarului situația.

Intrînd în biroul secto
rului, șefii de echipă Mă- 
tăsareanu Ilie și Chinezu 
Viorel au fost martori la 
discuția care a avut loc

între maistrul Krijela și 
conducerea sectorului. 
Auzind despre ce e vor
ba, cei doi s-au angajat, 
ca împreună cu echipele 
de întreținere pe care le 
conduc, să vină în spri
jinul echipelor de la hal
dă pentru dezghețarea și, 
respectiv, curățirea vago- 
netelor scoase din circu
lație. Și așa au procedat' 
după cum au promis.

In dimineața zilei de 
16 februarie cele două’ 
echipe s-au întîlnit la lo
cul stabilit si pornind o 
entuziastă întrecere au 
reușit ca înainte de ter
minarea șutului să des
congestioneze halda și să 
redea vagonetele produc
ției.

A. MICA

Se pregătesc manualele 
pentru viitorul an școlar

La Editura didactică 
și pedagogică se află în 
pregătire 550 de titluri de 
manuale pentru viitorul 
an școlar. Acestea urmea
ză să apară intr-un tiraj 
de peste 27 000 000 exem
plare (cu aproape 6 000 000 
mai mult decît în anul 
trecut). Au fost elaborate 
manuale noi, printre care 
Fizica, Algebra și Chimia 
pentru clasa VIII-a, Li
teratura romînă pentru 
clasa X-a, necesare învă- 
țămîntului de cultură ge
nerală, „Matematici eco
nomice" pentru învă- 
țămîntul profesional și 
altele. Pentru clasele

I— VIII se vor edita 246 
titluri în 22 milioane 
exemplare adică atît cît 
întreaga producție de ma
nuale tipărite în acest an 
pentru școala de cultură 
generală.

Prezentarea artistică și 
grafică se va îmbunătăți 
și ea. Manualele de bo- 
tanică pentru clasa V-a, 
geografia pentru clasa 
XI-a și agricultura pen
tru clasa VII-a vor fi 
tipărite în șase culori. 
Circa 9 milioane vor fi 
îmbrăcate în vinilin sau 
legate în pînză.

(Agerpires).

Maistrul Nicorici Simion din secția mecanică de 
la U.R.U.M.P. discută deseori cu muncitorii proble
mele îmbunătățirii muncii în secție.

IN CLIȘEU : Nicorici Simion discutînd cu lăcătușul 
Baciu Octavian despre modul cum trebuie făcute re
parațiile la un strung din secție.

----- ----------©---------------

PRIN MAGAZINELE 
DE LA PERIFERIE...

In cursul anului 1963, colectivul 
minei Vulcan a acumulat o bogată 
experiență in reducerea consumu
lui de material lemnos — sarcină 
de o deosebită importanță pusă de 
partid in fața industriei carboni
fere. In anul trecut din abatajele 
susținute metalic au fost extrase 
79 084 tone de cărbune, cu peste 
9 000 tone mai mult decît sarcina 
prevăzută in planul tehnic. De a- 
semenea, s-a extins susținerea me
talică cu armături T.H. in peste 
8 000 ml galerie, realizîndu-se in
dicatorul stabilit in planul tehnic 
în acest scop într-o proporție de 
107 la sută. Pe această cale colec
tivul minei Vulcan a realizat un 
consum specific de lemn de mină 
de 37 mc/1000 tone de cărbune, cu 
2 mc/1000 tone mai mic decît sar
cina prevăzută. De asemenea, s-a 
micșorat și consumul de cherestea, 
care a ajuns la 10,58 mc/1000 tone 
de cărbune, cu 12 Ia sută mai mic 
decît prevedea planul tehnic.

Cum s-au obținut aceste reali
zări ? In primul rind prin extinde
rea armării metalice, în funcție 
de prevederile planului tehnic al 
minei. In sectorul II bunăoară, a- 
batajeîe frontale din blocurile I și 
II, stratul 18, au fost susținute 
doar cu armături metalice. Tot
odată în blocul IV din stratul 3

s-a trecut la armarea abatajelor 
cameră cu armături mixte, respec
tiv, cu stîlpi metalici tabulari. De 
relevat că în dorința de a obține 
rezultate cit mai însemnate în re
ducerea consumului de material 
lemnos, colectivul minei a dat 
naștere anul trecut și unei iniția
tive valoroase în vederea micșo
rării consumului de cherestea. 
Este vorba de inițiativa de a în
locui parțial cheresteaua la podi- 
rea abatajelor cameră cu plasă 
de crengi. Inițiativa a fost larg 
extinsă, podindu-se anul trecut cu 
plase de crengi cca. 40 000 mp de 
abataje cameră. Pe această cele 
s-a redus cu aproape jumătate 
costul podirii abatajelor.

Pe anul 1964 în fața colectivu
lui minei Vulcan stau sarcini noi, 
sporite în privința reducerii con
sumului de material lemnos. Se 
prevede ca pînă la sfirșitul anu
lui consumul de lemn pe exploa
tare să se reducă la 36,5 mc/1000 
tone de cărbune. In acest scop se 
va extinde armarea metalică in 
abataje, astfel ca pînă la sfirșitul 
anului producția de cărbune ex
trasă din abataje susținute cu ar-

I. DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)
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Buna aprovizionare a 
populației constituie o 
preocupare continuă a 
sfaturilor populare și a 
organizațiilor comerciale 
din Valea Jiului. In acest 
scop au fost luate mă
suri ca darea în folosință 
a unor noi complexe co
merciale, deschiderea unui 
însemnat număr de maga
zine în localitățile peri
ferice, dotarea unităților 
cu mobilier nou, asigura
rea unor stocuri-tampon 
de mărfuri în vederea e- 
vitării greutăților de a- 
provizionare în cazul în- 
zăpezirii căilor de acces, 
stabilirea de orarii la ma
gazine după necesitățile 
cetățenilor din localități. 
Toate acestea au dus la 
o mai bună aprovizionare 
a populației din cartierele 
și localitățile periferice.

Grijă și preocupare
Cartierul de blocuri 

„Sohodol" Paroșeni a fost

aprovizionării populației, 
în cartier a fost construit 
un complex comercial 
care cuprinde un magazin 
alimentar, o măcelărie, un 
magazin de legume-fructe 
și unul de produse in
dustriale.

Vizitînd unitățile, rămîi 
plăcut surprins de aspec
tul lor curat. Magazinele 
sint bine aprovizionate. 
Gestionarii unităților res
pective se îngrijesc ca 
gospodinele să găsească 
Ia complexul comercial 
mărfurile necesare : car
ne, zarzavaturi, legume 
și fructe, iar, în magar 
zinul alimentar, o largă 
varietate de produse : za
hăr, orez, ulei, paste făi
noase, dulciuri, zaharoa
se, vinuri, mezeluri, con
serve și săpun, sodă, 
într-un sortiment bogat. 
Același lucru și la

ȘT. MIHAI

(Continuare tn pag. 3-a)

desfă- 
curînd

săli de clasă din Vulcan se 
betonul de fundație, iar în

Construeția noii școli cu 16 
șoară din plin. Acum se toarnă 
vor începe și lucrările de zidărie.

IN CLIȘEU : Maistrul ' Coreean 
constructor consultînd planurile noii

Otto, șeful lotului, împreună 
școli.

cu un

construit cu pu
țini ani în urmă. 
Aici, în cele pes
te 300 de apar
tamente, locuiesc 
muncitori și teh
nicieni care de
servesc marea 
centrală electri
că Paroșeni. 
Pentru asigurarea

=== ■ ■ - ■ - -----
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Carnet О iwiui cMnandă
In marea hală a secției de re

parații generale a Uzinei de re
parat .utilaj minier din Petroșani 
se aflau înșirate 111 cupe pentru 
funicular gata pentru recepție. Un 
grup de muncitori le cerceta din 
priviri și făcea aprecieri.

— Sint lucrate frumos — spu
se un muncitor mai in virstă.

— Ați observat că sistemul de 
cuplare este schimba! ? — inter
veni in discuție un tînăr.

Se aptopiară de o cupă. După 
un timp se auzi o voce.

— Da, am făcut ceva modifi
cări. De exemplu după deșertarea 
cărbunilor cupa revine 'automat 
în poziția inițială, operație pe 
care înainte vreme o executau 
doi muncitori. La fel, se exclude 
complet posibilitatea opririi cupe
lor la piloni — așa cum se mai 
intîmpla uneori la vechiul sistem, 
perturbînd astfel transportul căr
bunelui pe funicular

— Cine a lucrat la asamblare ?
Din grup se desprinse un tină: 

și se îndreptă spre ieșire.
...Cu aotoape trei luni în urmă, 

in biroul secției mecanice 
studiau cu multă
va schițe și planșe. Pe 
din ele se putea citi: „Sistem de 
cuplate" pentru cupele de funicu
lar Aninoasa—Coroeșii".

se
atenție cîte- 

una

Inginerul Guddsz Iosif, șeful 
secției stătu pentru an moment pe 
gînduri. Iși dădu însă seama că 
este vorba de un nou sistem de 
cuplare care se execută pentru 
prima dată în uzină. Cili să în
credințeze executarea reperelor ? 
Prin minte i se perindară figurile 
celor mai buni lucrători. Se opri 
la doi strungari: Lazăr Nicolae 
și Svoboda Adalbert. Și intr-ade
văr nu se înșelase. Strungarii a- 
mintiți au executat eu multă pre
cizie, piesele încredințate, 
cepție maistrul secției le

— Ați făcut un lucru 
carte.

— Păi n-am lucrat după 
— răspunse zimbind unul 
strungari.

Piesele componente ale, noului 
sistem de cuplare se executau du
pă schițele și indicațiile persona
lului tehnic. Șeful secției se fră- 
mîntă acum cui să-i încredințeze 
asamblarea lor. Trebuia un lăcă
tuș cu experiență. Aruncindu-șt 
privirea prin hală întîlni chipul 
unui tînăr. Fără să mai stea pe 
gînduri il cheptă în birou.

— Tovarășe Pețcu iți încredin
țăm asamblarea npului ■ sistem de 
cuplare pentru cupele de funicu
lar,

gîn

este 
cu

vin 
că...

io-
La re- 
spirse: 
ca la

carte ?
1 din

cuplare la cu- 
a fost făcută 

mai bune. Cu- 
așteaptă să

— Asta nu-i o noutate pentru 
mine. Am mai lucrat Ia...

Stătu cîteva momente pe 
duri apoi conținu :

— După cile am înțeles 
vorba de un nou sistem de 
plate ?

— Da. O nouă comandă. Pentru 
• prima dată se execută o aseme- 
i nea lucrare la noi în uzină. Are 
cîteva modificări, trebuie să ii 
atent.

— Cînd n-o să mă descurc 
■ la dumneavoastră. Cred însă 
- nu va fi nevoie...

...Timpul a trecut. Tînărul
cătuș Petcu Gheorghe s-a descur
cat destul de bine. Asamblarea 
noilor sisteme de 
pele de funicular 
in condițiile cele 
pele de funicular
transporte cărbunele dat de mine
rii din Aninoasa, spre noua pre- 
parație din Coroești.

...In hala secției, de reparații 
generale de la Uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani cițiva 
muncitori cercetau noile cupe de 
funicular. Unul mai in vîrstă le 
făcu semn din cap celor de față 
arătind spre ieșirea din hală.

— El e Petcu Gheorghe care a 
lucrat ia montarea noilor sisteme 
de cuplare, E băiat vrednic. Ur
mează și seralul...

F. NICU
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Exploatarea rațională — factor important 
în sporirea producției

Despre erupțiile de gaze 
și material mărunt în mine

Privind hărțile miniere vechi 
ale exploatărilor carbonifere din 
Valea Jiului, se poate vedea că 
in trecut exploatarea zăcămintu- 
Jui s-a făcut preferențial, uritiărin- 
du-se extragerea cărbunelui numai 
dip acele strat© care asigurau pro
fituri mari. In felul acesta la mina 
Vulcan a fost extras cărbunele 
din stratul 13 blocul V—VI pină 
la orizontul 300, in timp ce stra
tele 7. 15, 17 și 18 au fost lăsate 
neexploatate, în unele blocuri chiar 
de la suprafață. Din stratul 3, atît 
la Vulcan cit și la Lupeni, s-au 
extras numai acele porțiuni care 
nu aveau intercalații sterile, lăsîn- 
du-se In părăsire rezerve impor
tante. De asemenea, la mina Pe
trila s-au exploatat numai stra
iele 3, 5 și 13, iar restul straie
lor au fost exploatate sporadic, pe 
zone mici.

Acest mod de exploatare prefe
rențială a condus la pierderi im
portante de rezerve, denivelări

între ștrate și blocuri, pre- 
și la apariția focurilor de 
prin autoaprinderea cărbuni-

anii puterii populare se pune

mari 
cum 
mină 
lor.

In
un accent deosebit pe exploata
rea totală și rațională a substan
țelor minerale utile. Dezvoltarea 
continuă a industriei grele recla
mă o creștere a producției de 
buni cocsiflcabili ți energetici, 
poate fi asigurată printr-un 
lum de rezerve corespunzător 
bine conturat.
alocă anual fonduri 
pentru explorarea și 
detailată a rezervelor 
din bazinul carbonifer Valea Jiu
lui. Pentru descoperirea de noi 
rezerve, In cadrul exploatărilor mi
niere s-au efectuat lucrări de cer
cetare in zonele neexploatate din
tre blocurile geologice. In urma 
•ceștor luorări au fost puse în e- 
vidență noi rezerve de cărbuni 
exploatabili și s-au deschis astfel 
noi puncte de lucru. La mina Pe- 
trila au fost puse in funcție șase 
abataje cameră in stratele 3 și 5 
dta blocul I «i II și mai multe pa
nouri in stratele subțiri. La mina 
Aninoasa s-a pus in exploatare 
stratul 18 din blocul III, iar la 
E. M. Lupeni se execută lucrări 
de pregătire pentru exploatarea 
stratului 5 din blocul 3 A etc.

Din analiza documentelor topo

căr- 
ce 

vo- 
și 

In acest scop se 
importante 7 
cercetarea I 

de cărbuni
■I

I
II

grafice se constată că mai există 
zone albe necercetate, între blo
curile geologice, cum este cazul 
la stratul 5 și stratele acoperitoa
re de la E. M. Lonea și stratele 
4 și 5 între blocurile I, II, III de 
la E. M. Aninoasa. Aceste cerce
tări trebuie executate în viitorul 
apropiat pentru promovarea de 
noi rezerve de cărbune.

Ca urmare a exploatării prefe
rențiale practicată în trecut, au 
fost create mari denivelări între 
blocurile geologice, strate și aba
taje. Numai după ani de muncă 
asiduă s-a reușit ca In cadrul a- 
celuiaș bloc să nu mai existe de
nivelări neadmlse de normele de 
exploatare rațională. Rămîne de 
rezolvat aducerea la un nivel co
respunzător a liniei de exploatare 
dintre blocurile geologice. prin 
intensificarea exploatării zonelor 
rămase mult în urmă ca : blocurile 
III. X, XI de la E. M. Lonea, blo
curile zero de la minele Petrila 
și Vulcan, blocurile zeFo, II și VII 
de la E. M. Lupeni. Lichidarea 
denivelărilor dintre blocuri este 
necesară și pentru concentrarea 
producției ia un număr restrlns 
de orizonturi, asigurarea unui ae-

PROPUNERI VALOROASE
In perioada ce a trecut de la 

începutul anului la mina Urlcan; 
a-au înregistrat 7 propuneri de 
tnovații, care toate au fost 
aoceptate pentru aplicare, repre- 
zentind fiecare soluții valoroase 
pentru îmbunătățirea procesului de 
producție. De relevat îndeosebi 
propunerile făcute de maistrul e- 
lectrlcian Ruda Ioan în legătură 
cu Îmbunătățirea transput tulul. Ia
tă cele două inovații: „Dispozitiv 
automat de extragere a elemenți- 
lor de fero-nichel" și „Instalație de 
distilare cu o capacitate de 50

Se extinde susținerea modernă
Susținerea modernă ciștigă tot 

mal mult teren în minele din 
Valea Jiului.

In luna care a trecut au fost 
armați metalic 4 800 ml de galerie, 
cu peste 400 m l mai mult de cit 
sarcina prevăzută In planul tehnic.

Armarea metalică s-a extins pî- 

raj general optim prin eliminarea 
traseelor lungi $i cu rezistente ae
rodinamice mari, reducerea volu
mului lucrărilor de întreținere a 
căilor de transport, aeraj etc. 
Toate acestea contribuie la redu
cerea prețului de cost a cărbune
lui extras și la creșterea produc
tivității muncii.

In vederea exploatării raționale 
a straielor de cărbuni la minele 
din Valea Jiului sînt aplicate me
tode de deschidere, pregătire st 
extragere corespunzătoare, care a- 
sigură exploatarea integrală a 
zăcfimîntului, îndeplinind și condi
țiile de securitate și de protecție 
a muncii. Cu toate acestea se mai 
constată că la unele Jocuri de 
muncă se lasă cărbune prins la 
coperiș, culcuș, la hotare între a- 
bataje, sau pilieri de dimensiuni 
reduse, care, pe lîngă faptul că 
duc la o pierdere de zăcămînt, 
pot contribui la apariția focurilor 
de mină prin autoaprindere. Da
toria colectivelor exploatărilor mi
niere este să asigure eliminarea 
■■nor asemenea deficiente,

Ing. IOSIF REMETE
șeful Inspectoratului de control 

geologic-minier — Petroșani

1/oiă pentru recondiționarea acu
mulatorilor'. Ambele au fost a- 
plicate și aduc o contribuție im
portantă la îmbunătățirea funcțio
nării locomotivelor de mină.

O propunere valoroasă a făcut 
și electro-lăcătușul Cîrlig Iosif, cu 
privire la îmbunătățirea suporților 
de la inversorul de sens al mașinii 
de extracție tip N.K.M.Z Inovații 
importante au propus și maistrul 
mecanic Blaj Florian, tehnicianul 
Gliga loan și ing. Szuszer Alexan
dru.

e-------------

nă acum în 18 abataje frontale, 
iar armarea mixtă în 30 de aba
taje cameră. Ca urmare, producția 
extrasă în luna ianuarie din aba
tajele susținute metalic se ridică 
la 94 000 tone de cărbune cocsi- 
ficabil și energetic.

I. Erupțiile de gaze și de ma
terial mărunt, care au loc în mi
nele de cărbuni, constituie unul 
dintre cele mai complexe feno
mene dinamice ce deranjează pro
cesul normal de extragere a sub
stanței utile și care adesea sînt 
urmate de accidente. Aceste feno
mene sînt cunoscute de mai bine 
de 125 de ani.

In minele de cărbuni din țara 
noastră erupțiile de gaze și ma
terial mărunt au fost semnalate 
încă din 1896. Incepînd din acest 
an și pînă în 1935 aii avut loc 20 
erupții, toate în mina Doman 
(Reșița). Fenomenele eruptive de 
la Doman au provocat moartea a 
113 oameni, dintre care 70 în ur
ma exploziei produse în 1896 în 
timpul erupției. După cel de-al 
doilea război mondial au avut loc 
erupții de gaze și Ia alte mine din 
țara noastră : Secul, Anina și la 
unele mine din Valea Jiului.

Cu toate că erupțiile sînt cu
noscute în practica minieră mon
dială de mai bine de 125 de. ani. 
ele fiind studiate de mult timp de 
numeroși savanți și cercetători 
din diferite țări, totuși problema 
prevenirii și combaterii acestora 
nu este rezolvată nici pînă în pre
zent, întrucit condițiile izbucnirii 
și mecanismului acestui fenomen 
nu sînt încă suficient cunoscute. 
Din această cauză se produc mul
te întârzieri în exploatarea straie
lor cu pericol de erupție. Comba 
terea erupțiilor tonlinuă să râmi- 
nă deci una din cele mai compli
cate probleme ale mineritului.

Referitor la erupțiile la minele 
din Valea Jiului,, ele au. avut lot 
pînă în prezent lș minele Petrila 
și Lupeni fără să cauzeze acci-

Pentru îmbunătățirea
Importante rezultate în activita

tea lor de la începutul anului au 
obținut și inovatorii, de la Prepara- 
ția Petrila. La cabinetul tehnic din 
cadrul acestei uzine s-au înregis
trat 16 inovații dintre care trei mi 
fost experimentate, trei se află în 
fază de experimentare, 6 nu sînt 
încă discutate, iar o propunere a 
fost respinsă.

Propunerile făcute de inova
torii preparatori sînt strîns lega- 

dente. La mina Petrila au avut loc 
două manifestări eruptive de me
tan și material mărunt, ambele în 
lucrări de pregătire și în același 
strat (3) : una în 1956, iar cea
laltă în 1963. Erupția din 1956 
cu locul de manifestare in gale
ria transversală orizontul XII blo
cul 2, într-o zonă faliată, cu va
riații mari de grosime (0,2—30 m) 
și cu înclinare mare a stratului 
de cărbune (70 grade), cu ondulări 
și apofize, a avut ca efect arun
carea a tea. 60 tone cărbune și 
inundarea a circa 2200 ml de lu
crări miniere cu metan, care timp 
de 4 ore s-a menținut într-o con
centrație de peste 5 la sută.

La mina Lupeni au avut loc 
pînă în prezent tot două manifes
tări cu caracter eruptiv locali
zate. în cadrul aceluiași bloc geo
logic (III), în care stratele de căr
bune, afectate de o tectonică fră- 
tnlntată. prezintă afilări și falieri 
ne înclinare și direcție. Una din 
erupții a avut Ioc in steril îrF*^o 
galerie transversală de legătură 
situată la 322 m de suprafață. E- 
Tectul dinamic al gazelor a pro
vocat ridicarea vetrei 'lucrării sub 
’orma unei cupole. Metanii! de
gajat a inundat galeria pe o lun
gime de 85 m, conținutul fiind 
mai mare de 5 la șută.

Intr-un număr viitor vom face
. analiză critică a fenomenelor 

uroduse în cele două mine, pe ba
za cercetărilor obținute de noi 
pînă în prezent, comparativ și cu 
rezultatele obținute de cercetători 
străini.

ing. D. IONESCU 
cercetător ’științific principal;

ICEM1N Petroșani X. 
©------------------ ^,7

procesului de preparare 
te de îmbunătățirea procesului teh
nologic din preparație. Iată cîteva 
din acestea : Cheie de reglare a 
aparatelor RHEO 10—80, inovație 
propusă de muncitorul spălător 
Boloș Simion și care urmărește 
îmbunătățirea sistemului de regla
re al aparatelor RHEO. O altă ino
vație este cea propusă de maistrul 
mecanic Bucșan Alexandru: Dis
pozitiv de luat probe de pe banda 
de șist din spălătorie.

А . * * < - lT Г

Studii și cercetări la I. M. P. în sprijinul producției

Posibilități de îmbunătățire 
a iluminatului electric subteran

Extinderea tot mai largă a me
canizării și introducerea automati
cii în minerit fac din ce în ce 
mai actuală problema asigurării în 
subteran a unui iluminat corespun
zător. Modernizarea iluminatului 
subteran constituie, totodată și o 
necesitate impusă de îmbunătăți
rea continuă a condițiilor de mun
că. Experiența a dovedit că un ilu
minat bun contribuie la ridica
rea calității producției, sporește 
productivitatea muncii, asigură 
securitatea minelor șt crează con
diții igenice de muncă. Faptul că 
în anul trecut unele sectoare mi
niere din Valea Jiului au depășit 
procentajul planificat de cenușă se 
poate explica și printr-un iluminat 
insuficient, care nu a permis iden
tificarea șistului din cărbune. Prac
tica unor exploatări miniere a ară
tat că introducerea unui iluminat 
corect a condus la mărirea cu 5— 
20 la sută a productivității muncii 
și a contribuit la eliminarea acci
dentelor.

Avînd în vedere cele arătate, în 
prezent s-au întreprins o serie de 
acțiuni pentru Îmbunătățirea ilu
minatului subteran. Astfel, în 
exploatările din cadrul C.C.V.J. se 
trec© la introducerea pe scară largă

din
de 
de
în

a iluminatului fluorescent de rețea 
cu corpuri de construcție antigri- 
zutoasă. La Filiala I.C.E.MI.N, 
Petroșani se găsește în fază 
omologare prototipul corpului 
iluminat fluorescent de rețea 
construcție antigrizutoasă, realizat 
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pentru prima oară In țara noastră 
la Întreprinderea 
tina. La Institutul 
de electrotehnică 
prins lucrări de 

„Oltul" din Sla
de mine. Catedra 
minieră a între- 
cercCtare asupra

iluminatului subteran în Valea Jiu
lui, care au constituit chiar teme 
pentru proiectele de diplomă, sus
ținute în cadrul examenului de 
stat din sesiunea februarie 1964 
de proaspeții absolvenți ai Facul
tății de electromecanică minieră, 
tovarășii Valeria Bulacu și Robert 
Czibula.

Din studiul tovarășului ing. V.

Buiacu se desprind soluții prac
tice 
rea 
nele 
tele 

valoroase pentru îmbunătăți- 
iluminatului subteran în mi- 
Văii Jiului. Unul din aspec- 

importante la proiectarea ІВД-

talațiilor de iluminat de rețea pe 
galerii este alegerea distanței din- 
tre corpurile de iluminat și a pu
terii lămpilor. Determinarea aces
tor două valori a fost efectuată de 
autor punlnd condiția asigurării 
unui iluminat minim admisibil ce 
are loc la mijlocul distanței dintre 
două corpuri de iluminat vecine. 
De aceea, odată cu creșterea pu
terii lămpilor s-a mărit în mod 
corespunzător distanta dintre cor
purile de iluminat. Soluția optimă 
care se propune a fi adoptată, este 
evident cea care conduce la chel
tuieli anuale de exploatare mini
me. In acest scop a fost calculat 
costul anual al iluminatului unui 
metru de galerie cu сограті de ilu
minat cu siguranță mărită, tip 
LSM-7, echipate cu lămpi cu in
candescență de 25, 40. 60, 75. 100, 
150 sau 200 W. Rezultatele pre
zentate pe graficul din figură ara
tă că cheltuielile de exploatare ale 
acestor soluții variază între 25,56 
lei pe an, la lampa de 25 W și 
37.83 lei pe an la cea de 200 W. 
Reiese că dotarea corpurilor de 
iluminat cu becuri de 150 si 200 
W este nerentabilă din punct de 
vedere economic și necores
punzătoare din punct d© ve
dere tehnic. Intr-adevăr, deși la 
o distanță de 14. respectiv, 17 rn.. 
se asigură un iluminat minim de 
1 lux, se realizează o uniformitate 
a iluminatului inacceptabilă, ca
racterizată de valoarea raportului 
dîtitre Iluminatul minifn și maxim. 

egală cu 0,047 și, respectiv, 0.033. 
Nu este recomandabilă nici folosi
rea becurilor de 25 și 40 W, deși 
acestea conduc la cheltuieli de ex
ploatare minime, deoarece la ten
siunea de 127 V utilizată în sub
teran filamentul acestor lămpi cu 
incandescență este foarte subțire. 
Din acest motiv, lămpile sînt sen
sibile la șocuri sau loviri și nu 
au o siguranță suficientă în ex
ploatare pentru condițiile speci
fice din subteran.

In concluzie, se recomandă ca 
ia iluminatul galeriilor nevăruite, 
actualele corpuri de iluminat cu si
guranță mărită să fie dotate u 
becuri de 60 sau 75 W și ampla
sate la o distantă de 9 m., respec
tiv 10 m. Folosirea becurilor de 
100 W, distanțate la 12 m., deși es
te acceptabilă din punct de ve
dere economic, nu este potrivită 
în cazul galeriilor cu un coeficient 
de reflecție redus, căci în cazul 
realizării unui iluminat minim de 
1 lux între lămpi, se produce o 
neuniformitate a iluminatului de 
0,0727, sub limita recomandată de 
prescripții, de 0,1. Becurile de 100 
W pot fi însă utilizate în cazul 
galeriilor văruite. Par despre efi
cacitatea tehnică și rentabilitate* 
văruirii periodice a lucrărilor mi
niere în vederea îmbunătățirii ilu
minatului, preconizată de autor, 
von> reveni într-un articol viitor.

Conf. ing. IGOR SABATIN 
Institutul de mine Petroșani.
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Economii de combustibil conventional DESPRE CAIETUL DIRIGINTELUI
Mecanicii de locomotivă din de

poul Petroșani au Încheiat luna 
ianuarie cu rezultate Însemnate 
privind reducerea consumului de 
•otnbustibil convențional.

Economiile înregistrate se ridică 
ia 871 tone. Cu acestea se pot 
remorca 200 trenuri de marfă pe

O SEARĂ
Soarele a scăpătat spre asfin

țit. Spre clubul muncitoresc din 
Uricani se îndreptau grupuri de 
gospodine și salariate ale minei și 
din instituțiile noului oraș mine
resc. Au venit îir număr mare la 
seara de odihnă organizată pentru 
femeile din localitate. In scurtă

O---------------

Prin toamnă, pe strada Mihai Viteazul din Petro
șani s-a deschis un nou șantier : mărirea sediului 
C.C.V.J. Datorită strădaniilor depuse de colectivul 
de constructori al I.C.M.M. la noul corp de clădire, 
pînă acum au fost deja ridicate cîteva etaje.

IN CLIȘEU: Zidarul șef de brigadă Kovacs Nico- 
lae, verificînd zidul făcut de un tînăr zidar.

Prin magazinele de Ia
T (Urmare din pag. I-a) 

magazinul industrial, care desface 
atît confecții, tricotaje, metraje 
cît și articole de menaj. Se vede 
că gestionarii respectivi, sfatul 
popular, se preocupă îndeaproape 
de buna desfășurare a activității 
acestui complex, scutind gospodi
nele de drumuri lungi pînă la 
Vulcan sau Lupenl.

La periferiile Lonei
Aici se întind un șir de maga

zine alimentare care asigură apro
vizionarea diferitelor cartiere și 
sate învecinate. Așa sint magazi
nul nr. 150 — de la cartierul de 
blocuri, magazinul nr. 33 — car
tierul de sus, magazinul nr. 36 
Jieț, magazinul nr. 35 Cimpa și 
altele.

In general, unitățile sînt bine 
aprovizionate cu principalele pro
duse alimentare solicitate de cum
părători. Acest lucru este oglindit 
și în volumul vînzărilor efectua
te : magazinul nr. 35 din Cimpa — 
gestionar Sofronie Manole — a 
depășit pe luna ianuarie a. c. pla
nul de vînzare cu 82 000 lei, iar 
pe 13 zile din februarie cu 23 000 
lei; magazinul nr. 36 Jieț a vîn- 
dut in ianuarie cu 35 000 lei mai 
multe mărfuri decit prevedea pia
nul de desfacere, iar în 12 zile 
din februarie cu 12 000 lei peste 
plan.

— Cu toate acestea, spune tov.

distanta Petroșani — Simerle șl 
retur.

Cele mai frumoaee realizări 
le-au obținut mecanicii Frentiu 
Ioan, Marinescu Victor, Braia Bar
bu și Ciornei Gheorghe care au 
înregistrat economii intra 41 *1 46 
tone pe fiecare locomotivă.

©---------------

PLĂCUTĂ
vreme sala destinată acestui scop 
devenise neîncăpătoare.

— Astăzi —- a început tovarășa 
Krișanovschi Elisabeta, președinta I 
comitetului de femei din Uricani, | 
vom discuta despre „Chipul femeii I 
in literatură". Despre aceasta ne 
va vorbi tovarășa profesoară Cos- j 
tea Elena, responsabila cu munca

I culturală din co- i 
i mitetul nostru.

Conferința a 
fost ascultată cu 
multă atenție. A- 
poi președinta a- 
nunță cum că 
gospodina Kovacs 
luliana va recita 
două poezii de 
compoziție pro
prie dedicate zilei 
de 8 Martie și 
conferinței de ale
geri pentru noul ; 
Comitet.

S-a discutat a- 
poi despre păs
trarea curățenie; 
în cartier, convie
țuirea între loca
tari, îmbunătățire--; 
activității cdrcn- 
rllor de citit și 
alte probleme de 
viață

Seara de odih
nă s-a încheiat 
cu... ceai și mu
zică,

— A fost foarte 
frumos — spu- 1 
neau gospodinele I 
în drum spre ca
să.
Intr-adevăr a I 

fost frumos, Si 
meritul pentru a- 
ceasța îi revine 
organizației de 
partid de sat, con
ducerii clubului 
precum și tovară
șelor Pataliță Ma
ria, Ordog Estera, 
Peia Florica, La- 
zăr Maria.

M SCHUSTER 
dactilografă — 

mina Uricani 

deputat Satmari Petru, aprovizio
narea magazinelor noastre nu se 
face ritmic de către I.C.RA. Pe
troșani. Astfel, lipsesc untul, ape 
minerale, făină albă, brînzeturile, 
băuturi spirtoase etc.

Intr-adevăr la magazinul .150 
cartier blocuri, prin comanda nr. 
1115 s-a cerut trimiterea a dife
rite mărfuri — ciocolată, săpun, 
sodă, sare de lămîie, boia, ceai, 
drojdie uscată și altele, dar depo
zitul nu livrează mărfurile. O si
tuație asemănătoare, de gol în a- 
provizionare se manifestă și la 
alte magazine. Este necesar ca 
I.C.R.A. să fie mai operativă în 
livrarea mărfurilor.

Pe traseul noului șantier
Bănița și Merișor sînt vechi a- 

șezări țărănești. Aici locuiesc în 
prezent și mulți muncitori de la 
cariera de calcar Bănița. Anul a- 
cesta s-a deschis aici și un mare 
șantier de construcții care a înce
put deja lucrările de modernizare 
a șoselei naționale. Datorită aces
tui fapt, a crescut și mai mult 
populația localităților respective.

Cele două magazine alimentare 
— 86 Bănița șl 87 Merișor —- nu 
mai fac fată cerințelor. Molivind 
că sînt... departe, mașinile I.C.R.A. 
nu asigură o aprovizionare ritmi
că a unităților. încît uneori nisi 
sortimentul minimal obligatoriu 
care trebuie să fie în magazine nu 
este respectat. Astfel 'a magazi-

In munca cu clasa, fiecare diri
ginte are întocmit an caiet per
sonal — mijloc auxiliar ajutător 
în activitatea s-a școlară. Acest cofflt 
cuprinde planurile dirigintelui în 
legătură cu clasa pe care o con
duce, oglindește acțiunile indivi
duale și colective întreprinse de 
elevii clasei respective, precum și 
rezultatele obținute de ei la șflr- 
șitul fiecărui trimestru de învăță
tură. Și pentru că materia este 
vastă și variată, și caietul diri
gintelui se îmbogățește an de an 
cu noi date.

Aș vrea să redau, pe scurt, fe
lul in care mi-am întocmit сздеіиі 
și cum mă ajută el în activitatea 
mea profesională, în munca zilnică 
cu elevii.

La întocmirea acestui caiet am 
fost condusă de dorința de a-mi 
cunoaște cit mal bine elevii, pre
ocupările lor la școală, în familie 
si societate. Pe primele pagini ale 
caietului am atașat cîteva foto 
grafii ce vizează unele acțiuni la 
clasă și manifestări cultural-spor- 
tfve întreprinse de elevi. Urmează 
netarea elevilor conform notării 
lor în catalog, ordinea așezării lor 
în bănci și orarul pe materii de 
studiu. Prima parte a caietului cu
prinde, de asemenea, planurile tri-
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In Editura politică
au apărut:

Ziua de mîine a omenirii
de EUGENIU OBREA

Propunerile R. P. Romine 
plivind educarea tineretului

Lucrarea este consacrată pre
zentării inițiativei R. P. Romîne în 
problema educării tineretului în 
spiritul ideilor păcii, respectului 
reciproc și înțelegerii între po
poare. Ea analizează conținutul 
propunerilor tării noastre propu
neri izvorite dintr-o politică ce 
promovează consecvent principiile 
coexistenței pașnice, argumentează 
oportunitatea acestei initiative, 
precum și etapele parcurse pînă 
în prezent, — începînd cu sesiu
nea a XV-a a Adunării, Generale 
a O.N.U. •—, în lupta politico-di- 
plomatică în jurul inițiativei romî- 
nești.

Operația „Răsărit de soare"
de WILFRED BURCHETT

Cartea este un reportaj politic 
privind Vietnamul de sud în care 
este prezentat planul ameriean de 
izolare a populației de mișcarea 
de eliberare.

periferie...
nul 86 Bănița, s-au făcut comenzi 
de mezeluri (comanda nr. 301), 
săpunuri și conserve diferite (co
menzile nr. 302, 303), apoi droj
die de bere, vinuri, biscuiți, pro
duse zaharoase, boia, muștar (co
menzile nr. 304 -309) dar I.C.R.A. 
nu le-a livrat. Aceeași situație e 
și la magazinul din Merișor.

Pentru tovarășii din conducerea 
I.C.R.A. trebuie să fie clar că au 
obligația să asigure o cît mai bu
nă aprovizionare a magazinelor 
care deservesc șantierele de con
strucții. La modernizarea șoselei 
lucrează efective însemnate de 
muncitori (ca Și la cariera Banița) 
care trebuie bine aprovizionați cu 
cele necesare traiului. De -aceea 
să fie luate măsurile necesare ca 
aprovizionarea acestor unități să 
fie la înălțimea cerințelor.

Sprijin Inițiativelor locale
Unitățile comerciale din Bănița 

sînt amplasate In clădiri vechi, a 
căror reconstrucție și modernizare 
ar costa mult. De aceea acolo se 
caută alte soluții.

— Pentru a îmbunătăți condi
țiile de aprovizionare în Bănița, 
vrem să ridicăm un complex co
mercial — spunea tov. deputat 
Vladislav Aurei. In acest scop 
preconizăm să folosim materialele 
— cărămidă, piatră, lemn — aflate 
la dispoziția noastră în cele două 
vechi cuptoare de ars piatra de 
var, pe care le vom demola. Prin 

mesțrlaie, precum și datele statis
tice ce reflecta situația la învăță
tură a fiecărui elev Ia sfîrșit de 
trimestru. In partea a doua a caie
tului am trecut caracterizarea fie
cărui elev, urmată de unele cons
tatări și de rezultatele vizitelor pe 
care le efectuez periodic la domi
ciliul elevilor. La fila fiecărui elev 
am atașat Cite un plic adresat pă
rintelui elevului, urmînd să fie uti
lizat prin poșta pionierului în ca
zul unor abateri pe care le-ar 
comite elevul respectiv și ar ne
cesita discuții cu părinții acestuia.

Partea a treia, și ultima, a ca
ietului cuprinde planurile de lec
ții de la orele de diriginție, pro
cesele verbale ale convorbirilor 
cu părinții elevilor, planurile de
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Reducerea continue a consumului de lemn — 
obiectiv de seamă în întrecere

(Urmare din pag. I-a)

mături moderne să ajungă la 110 000 
tone, deci cu 20 000 tone mai mult 
decit realizările obținute în 1963. 
De asemenea, se prevede susține
rea metalică a 11000 ml de gale
rii, deci pe o lungime de 3 000 ml 
mai mare decit cea realizată in 
1963. Slnt sarcini de răspundere 
ce impun valorificarea din plin a 
experienței acumulate pînă în pre
zent în lupta pentru reducerea 
consumului de material lemnos. In 
primul tind se cere a se acorda 
atenția cuvenită realizării sarcini
lor prevăzute In planul tehnic in 
vederea extinderii susținerii mo
derne in abatajele cu front lung 
cu armături moderne GS-2-2 M din 
stratul 18, și cu stilpi GHH a aba
tajelor cu front scurt din stratul 5, 
O deosebită atenție trebuie acor
dată, de asemenea, introducerii 
grinzilor metalice în consolă. In 
vederea respectării prevederilor 
privind extinderea armăturilor mo
derne în abatajele frontale, mina 
Vulcan are nevoie de tot spriji
nul C.C.V.J., de o aprovizionare 
ritmică, în termenele prevăzute in 
planul de aprovizionare cu armă
turile necesare.

O rezervă importantă pentru co
lectivul minei Vulcan in vederea 
reducerii consumului de material 
lemnos o constituie extinderea cu 
mai multă perseverență a armării 
mixte, cu stilpi tubular! in abata
jele cameră. Pașii tăcuți pe aceas
tă linie în cursul anului trecut nu 
au fost decit încercări timide. Este 
nevoie deci de mai multă hotărire, 
de valorificarea deplină a expe
rienței ciștigate anul trecut spre 
a se obține rezultate cit mai în

aceasta, ne asigurăm toată canti
tatea de piatră și cărămidă nece
sară și eca. 80 la sută din mate
rialul lemnos. Prin muncă patrio
tică, bănițenii vor executa princi
palele lucrări de construcție. Dacă 
și organizațiile comerciale intere
sate vor investi cîte 10 000 lei fie
care, am putea face un lueru fru
mos...

Secția comercială și organiza
țiile comerciale au posibilități de 
a sprijini această inițiativă.

Reiese că marea majoritate a 
magazinelor periferice sint apro
vizionate cu principalele produse 
alimentare. Unele goluri se mani
festă la sortimente ca drojdie de 
bere, boia de ardei, ape minerale, 
sare, ceai. O atenție mai mare tre
buie însă acordată de către I.C.R.A. 
transportului și aprovizionării rit
mice la magazine ca Bănița și Me
rișor, care deservesc pe muncito
rii de pe noul șantier. Toți ges
tionarii au cerut cu insistență ca 
aprovizionarea să se facă și după 
masă, prin aceasta folosindu-se 
mai bine mijloacele de transport. 
Din partea fabricii de pîine se cere 
o aprovizionare mai ritmică cu di
ferite specialități de panificație, 
iar zilele stabilite pentru aprovi
zionare să fie respectate întoc
mai.

La majoritatea unităților comer
ciale se impune o preocupare mai 
mare pentru păstrarea curățeniei, 
respectarea normelor sanitare, a- 
ranjarea mărfurilor în rafturi. To
varășii din cadrul O.C.L. Alimen
tara trebuie să fie mai exigeați I 

activitate extrașcoiaiă (planurile 
grupelor de pionieri, acțiunile cul
tural-sportive și obștești).

In lelul acesta reușesc să cu
nosc mai bine elevii, posibilitățile 
și condițiile lor de viață și învă
țătură, caracterele lor. De multe 
ori, cind m-am lovit de unele 
greutăți în munca cu clasa, am 
revăzut caietele din anii trecuți.

De aceea, consider că acest caiet 
este de un real folos tuturor diri- 
ginților în întreaga lor activitate 
profesională și este necesar să i se 
acorde atenția cuvenită, să-l com
pleteze și să-l folosească zilnic, 
cu chibzuință.

prof. ELENA KISS 
Școala generală de 8 ani Petrila

semnate. Mina Vulcan are posibi
lități in acest scop, ea dispune de 
430 stilpi tubulari, deci suficient 
pentru a trece Ia susținerea mixtă 
a cel puțin 6—7 abataje.

Rezultatele obținute in prima 
lună a anului dovedesc, de altfel, 
că In acest an mina Vulcan a por
nit pe o cale bUnă în lupta pentru 
reducerea consumului de material 
lemnos. In luna ianuarie s-a reali
zat un consum specific de mate
rial lemnos de 35,59 mc/1000 tone 
de cărbune, deci un consum cu a- 
proape 1 mc mai mic decit sarcina 
prevăzută. La cherestea s-a obți
nut in comparație cu luna ianua
rie 1963, de asemenea, un consum 
cu peste 1 mc/1000 tone cărbune 
mai mic. Sînt rezultate promiță
toare care printr-o preocupare stă
ruitoare din partea întregului co
lectiv al minei, îndeosebi prin va
lorificarea experienței de pînă a- 
cum, vor putea fi dezvoltate ast

fel, ca in anul 1964 colectivul mi
nei Vulcan să obțină noi succese 
în privința reducerii consumului 
specific de material lemnos. .

20 februarie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Duete vesele din ope
rete, 10,30 Muzică populară, 11,05 
Muzică ușoară, 12,15 Lecția de 
limba engleză. Ciclul I (reluarea 
emisiunii din 19 februarie), 13,10 
Melodii populare din Muntenia, 
14,30 Prietena noastră cartea, 
15,00 Muzică ușoar* romînească,
16.15 Vorbește Moscova, 17,35 
Antologie poetică (VII) George 
Topîrceanu. Prezentare de Al. Săn- 
dulescu, 18,00 Seară pentru tine
ret, 19,30 Universitatea tehnică 
radio, 20,40 Lecția de limba fran
ceză. Ciclul I, 21,15 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 9,00 Vreau 
să știu (reluarea emisiunii din 17 
februarie), 9,30 Cintece și jocuri 
populare, 10,05 Muzică de estradă,
11.15 Lecția de limba rusă. Ciclul 
II (reluarea emisiunii din 19 fe
bruarie), 12,05 Cintece de dragoste 
și jocuri populare, 12,30 Revista 
economică radio (reluare), 12,50 Arii 
și duete din opere,. 14,30 Muzică 
populară franceză, 15,00 Arii din 
operete, 15,30 Din creația de mu
zică ușoara a compozitorilor noș
tri, 17,00 Cintece de Ion Chirescu, 
18,05 Opera „Aida" de Giuseppe 
Verdi. Actul Iii, 19,30 Muzică u- 
șoară interpretată de Cliff Richard, 
19,50 Transmisiune din Studioul de 
concerte, a concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii.

— Ж0- —

20 februarie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Dinastia neagră; REPUBLICA: Toți 
acasă; PETRILA : Tinerii; LONEA : 
Regina stafiei de benzină; I.1VE- 
ZEN1 : Țarcul; ISCRON4 : Moara 
diavolului ,-ANINOASA : Cele 400 
de lovituri; VULCAN : Maria Can
delaria; CRIV1DIA : Lupii la Stî- 
nâ; LUPENI ; Oameni de afaceri,- 
URICANI; Printre oameni buni.
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întrevederea U
BAGDAD 18 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută agenției 

irakiene de informații, ministrul de 
interne și guvernatorul militar ge
neral al Irakului, Rashid Musleh, 
a anunțat că la 18 februarie și-a 
început activitatea o comisie mi
nisterială 
planurile 
vinciilor 
au intrat 
ministere. Musleh a declarat 
această comisie va examina 
voile fiecărei provincii avînd în 
vedere că pentru reconstrucția 
nordului țării au fost alocate im
portante sume. El a menționat a- 
poi o serie de alte obiective eco
nomice pe care guvernul irakian 
a promis că le va realiza în re
giunea de nord a țării.

însărcinată să elaboreze 
de reconstrucție a pro- 

kurde. In componenta ei 
reprezentanți din diferite 

Musleh a declarat că 
comisie va examina ne- 

provincii 
pentru

NEW YORK 18 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a avut luni seara între
vederi cu ministrul afacerilor ex
terne al Ciprului, Spyros Kypria- 
nou, cu reprezentantul permanent 
al S.U.A. la O.N.U., Adlai Steven
son, și cu subsecretarul de stat 
al S.U.A., George Ball, care s-a 
înapoiat în Statele Unite după vi
zitele făcute la Atena, Ankara și 
Nicosia. întrevederile s-au desfă
șurat imediat după terminarea șe
dinței Consiliului de Securitate 
consacrate discutării situației din 
Cipru.

Thant-Kyprianou
După cum transmite agenția As

sociated Press, în cercurile diplo
matice s-a făcut cunoscut că U 
Thant a preluat inițiativa regle
mentării crizei cipriote elaborînd 
un plan care prevede crearea unei 
forțe internaționale, precum și alte 
măsuri în scopul rezolvării
ШсЩш dintre populațiile greacă 
și turcă din Cipru. Potrivit agen
ției, care citează surse informate, 
V Ifcept a înmînat interlocutorilor 
săi un memorandum în această 
privință.

©---------------

Lucrările comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului

con-

Pregătirea „rundei Kennedy"

ІЗ savanti au părăsit 
Marea Britanie

LONDRA 18 (Agerpres).
Răspunzînd la o interpelare 

scrisă a deputatului liberal Donald 
Wane, ministrul englez al științe
lor, Quinton Hogg, a declarat, luni 
în Camera Comunelor, că în cursul 
ultimelor șase luni un număr de 
13 savanți englezi, angajați ai ins
tituțiilor guvernamentale, au pără- 

a

NEW YORK 18 (Agerpres).
La New York și-a început lu

crările cea de-a 20-a sesiune a 
Comisiei O.N.U. pentru drepturile 
omului. La prima ședință, care a 
avut loc la 17 februarie, au fost 
formate noile organe de conducere 
ale sesiunii. S-a trecut apoi la dis
cutarea ordinii de zi.

Principalul punct care se află 
pe agenda comisiei îl constituie 
elaborarea unei convenții privind 
lichidarea tuturor formelor de dis-

răsit Marea Britani e pentru 
era *n străinătate.

Exodul din ultima vreme 
menilor de știință englezi 
ceput să îngrijoreze opinia
că și cercurile politice britanice. 
Savanții 
ferat să 
rece nu 
punzător
șura cercetările.

lu-

oa- 
în-

al
a
publi-

au explicat 
părăsească 

primesc un 
pentru a-și

că au pre- 
Anglia deoa- 
sprijin cores- 
putea desfă-

Ciocniri la granița
ADDIS ABEBA 18 (Agerpres).
Din comunicatele oficiale atît 

somaleze cît 
la frontiera 
continuă să 
cu privire
Ciocniri violente au avut 
nou. îndeosebi în punctele 
tieră Dollo și Yett (sudul provin
ciei Ogaden). Guvernele celor două

și etiopiene reiese că 
dintre cele două țări 
fie încălcat 

la încetarea
acordul 
focului, 
loc din 

de fron-

LOVITURĂ DE STAT ÎN GABON

criminare rasială căreia, după cum 
menționează agenția Reuter, la re
comandarea Adunării Generale ' a 
O.N.U i se va acorda prioritate 
absolută.

Lucrările comisiei O.N.U. pentru 
drepturile omului au fost preceda
te de ședințele din luna trecută 
a unei subcomisii de experți care 
a pregătit un proiect de conven
ție. Acest proiect va constitui baza 
pentru dezbaterile din Comisia 
pentru drepturile omului.

©---------------

etiopiano-somalezâ
țări se învinuiesc reciproc pentru 
reluarea operațiunilor militare. In
tr-o conferință de presă, ministrul 
de externe al Somaliei, A. Issa, 
a acuzat Etiopia de încălcarea a- 
cordului privind încetarea focului 
Pe de altă parte, Katema Yiforu, 
ministrul de externe al Etiopiei, 
i-a «cnvocat pe însărcinatul gu a- 
faceri al Somaliei la Addis Abeba, 
îr.mînîndu-i c notă de protest îm- 
potiiva acțiunilor trupelor soma 
leze la frontieră.

PARIS 18 (Agerpres).
După cum subliniază publicația 

economică franceză Agefi, în pre
zent se desfășoară o activitate in- ' 
tensă. în cadrul diverselor organis
me americane însărcinate cu pre- : 
gătirea „rundei Kennedy" (trata
tivele tarifare în cadrul G.A.T.T. < 
pentru reducerea taxelor vamale 
la schimburile comerciale între 
S.U.A. și țările membre ale Pie
ței comune) care vor începe în 
mai la Geneva.

„Numeroase organisme oficiale. 
Congresul S.U.A., Biroul vămilor, 
delegația americană la Geneva 
sînt angajate într-o muncă im
portantă însă nu progresează de- 
cît cu mari precauții", scrie ziarul.

Negociatorii americani țratează 
cu guvernele străine pentru a se 
ajunge la plata unor compensații 
în cazul în care tarifele america
ne revizuite ar fi din nou ridi
cate. Oficialitățile americane spe
ră să poată reglementa chestiunea

--------------- ©

compensațiilor înaintea deschiderii 
„rundei Kennedy".

Pe de altă parte, Agefi scoate 
în evidență nemulțumirea fabri
canților americani din industria 
sticlei folosită în scopuri științi
fice, care au considerat că redu
cerea tarifelor vamale de către 
S.U.A., constituie o „lovitură fa
tală dată industriei lor". Această 
afirmație pesimistă, scrie Agefi, a 
fost făcută în fața Comisiei tarife
lor de către „Scientific Glassware 
Apparatus Association", care se 
opune la orice nouă reducere a 
tarifelor vamale. Din relatările zia
rului reiese că fabricanții ameri
cani s-au plîns că în timp ce im
porturile americane de sticlă des
tinată folosirii în instituțiile știin
țifice au crescut începînd din 1950 
în fiecare an în medie cu 132 la 
sută, producția americană a aces
tui gen de sticlă pe piața mon
dială a fost redusă între 1954 și 
1963 de la 30 la 22 la sută.

In legătură cu situația din Panama
CIUDAD 

gerpreș).
Comisia 

Americane, 
ma pentru 
dentelor petrecute luna trecută în 
zona Canalului Panama, 
cheiat luni lucrările. După 
transmite 
comisia a 
namez al 
leo Solis, 
cial al S.U.A. însărcinat să dis
cute problemele legate de conflic
tul americano-panamez, Edwin 
Martin, o nouă propunere în vede
rea soluționării crizei. Potrivit a- 
genției, președintele comisiei, Juan 
Plate (Paraguay) a încercat să gă
sească bazele unei oarecari apro
pieri între cele două țări în con-

DE PANAMA 18 (A-

Organizației , Statelor 
care se află în Pana- 

a ancheta asupra inci-

și-a în- 
cum 

agenția Associated Press, 
prezentat ministrului pa- 
afacerilor externe. Gali
și reprezentantului spe- 

însărcinat să

vorbiri purtate cu reprezentanții 
american și panamez. Președintele 
comisiei a declarat că membrii ei 
vor continua la Washington efor
turile depuse pînă acum în spe
ranța unei reluări a relațiil di
plomatice dintre Statele Unite și 
Republica Panama.

In cursul 
sia urmează 
Washington.

zile: de astăzi, comi
să se înapoieze la

☆

LIBREVILLE 18 (Agerpres).
In noaptea de 17 spre 18 fe

bruarie, în Republica Gabon a 
avut loc O lovitură de stat mili
tară. Elemente ale armatei gabo- 
neze au ocupat principalele clădiri 
din oraș, printre care poșta și ra
dioul și au înconjurat Palatul pre
zidențial. Un comunicat transmis 
de postul de radio Libreville anun
ță că guvernul a fost demis, iar 
președintele republicii, Leon Mba, 
și ceilalți membri ai guvernului 
au fost arestați. Puterea a fost pre
luată de către un „Comitet revo
luționar". Comunicatul arată în 
continuare că libertățile publice 
au fost restabilite iar toți deținu- 
ții politici au fost eliberați ime
diat.

Totodată .postul de radio Libre
ville a difuzat un mesaj în eare 
cere populației să păstreze calmul.
Reprezentanții armaitei, se arată 
în mesaj, au luat contact cu per-

sonalitățile politice în vederea 
constituirii în următoarele 24 de 
ore a unui guvern provizoriu.

Adresîndu-se misiunilor străine 
de ajutor tehnic prezente în ța
ră, postul de radio „le cere să nu 
se
ale Gabonului".

Postul de radio a anunțat că 
în întreaga țară domnește ordinea, 
începînd de marți dimineața, aero
portul din Libreville a fost în
chis.

amestece în treburile interne

KASS

CIUDAD 
gerpres).

Membrii 
a 
au 
ză 
ră 
de 
și

DE PANAMA 18 (A-

comisiei de conciliere 
organizației statelor americane 
părăsit marți capitala panamd- 
înapoindu-se la Washington lă
să fi reușit să apropie puncMe 
vedere ale guvernelor S.U.A. 

statului Panama.
Panama continuă să ceară înce

perea de 
rea unui 
canalului, 
relațiilor 
Unite.

La 19
Oreno,
lîngă O.S.A., va pleca în capitala 
Statelor Unite pentru a continua 
discuțiile.

o **—

anul 1963 arată 
murit 10 227 per- 
au fost rănite.
Intr-o declarație

In Siria se menține9- starea excepțională

Tratative pentru formarea 
noului guvern venezuelez

CARACAS 18 (Agerpres).
Raul Leoni, care în urma victo

riei la alegerile din decembrie a- 
nul trecut va prelua în martie 
funcția de președinte al Venezue- 
lei, duce în prezent tratative în 
vederea formării viitorului guvern. 
In cursul acestor tratative, parti
dul Uniunea republicană-democra- 
tică a propus drept bază pentru 
colaborarea sa cu viitorul guvern 
un program care prevede legali
zarea Partidului Comunist din Ve
nezuela și a Mișcării revoluționare 
de stînga, punerea în libertate a 
parlamentarilor arestați, desfășura
rea unei politici îndreptate spre 
industrializarea țării, lichidarea 
șomajului.

TOKIO. — In apropiere de Osa
ka s-a prăbușit la 18 februarie un 
avion de pasageri aparținînd so
cietății japoneze de transporturi 
aeriene „Ninotto".

PARIS — Ziarul „Paris presse 
L’Intransigent" a publicat un arti
col în care, referindu-se la acci
dentele de automobil care au avut 
loc în Franța în 
că în urma lor au 
soane, iar 243 274

SAN JOSE —
făcută presei cunoscutul industriaș 
costarican Antonio Figuerez și-a 
exprimat nemulțumirea în legătu
ră cu politica monopolurilor S.U.A. 
față de America Latină și în legă
tură cu reducerea sistematică de 
către S.U.A. a prețurilor la mărfu
rile tradiționale de export ale ță
rilor latino-americane. Figuerez a 
arătat că in ultimii 10 ani Costa 
Rica a pierdut de pe urma acestui 
fapt 150 milioane dolari.

BUENOS AIRES. — O delegație 
a Uniunii femeilor din Argentina 
a înmînat președintelui Arturo 
lllia o petiție, conținînd cererea 
de a se pune capăt 
tului vieții. Petiția a 
de 10 000 de femei.

TANANARIVE —
derației Malayeze condusă de pri
mul ministru al Singaporelui, Lee 
Kuan Yew, care vizitează o serie 
de țări africane, a început luni 
convorbirile cu președintele Re
publicii Malgașe, Philbert Tsirana- 
na. In cursul acestor convorbiri

creșterii cos- 
fost semnată

Delegația Fe-

DAMASC 18 (Agerpres).
Intr-un discurs radiodifuzat, mi

nistrul de interne al Siriei, Nured- 
din Atassi, a anunțat că în legă
tură cu evenimentele petrecute re
cent în portul sirian Banias, în în
treaga tară continuă să fie menți
nută starea excepțională.

Ministrul de interne sirian a 
adăugat că în urma cercetărilor 
făcute Ia Banias a fost arestat un 
grup de politicieni care plănuia 
organizarea unei lovituri de stat. 
Persoanele arestate urmează să fie 
deferite curții marțiale. In virtu
tea stării excepționale, demonstra
țiile și mitingurile sînt interzise.

negocieri pentru încheie- 
nou tratat asupra zonei 
înainte de restabilirea 

diplomatice cu Statele

februarie, Miguel Jose 
ambasadorul panamez pe

i

urmează să fie discutate, printre 
altele, poziția guvernului malayez 
în conflictul din Asia de sud-est.

PARIS. — La 17 februarie, 
45 000 de lucrători care deservesc 
institutele din învățămîntul mediu 
și superior din Franța au declarat 
o grevă de 48 de ore. Greviștii 
revendică sporirea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că. Hotărîrea cu privire la declan
șarea grevei a fost luată de Con
federația Generală . a 
preună cu Federația 
din învățămînt.

BAGDAD. — Banca 
Bagdad a acceptat 
rata profiturilor care pot fi scoa
se din țară pină la 20 Ia sută pen
tru capitalurile străine investite în 
industria Irakului și pină la 10 Ia 
sută pentru cele investite în bănci 
și alte întreprinderi comerciale.

CAIRO — După cum a anunțat 
postul de radio Cairo, președintele 
Gamal Abdel Nasser a semnat un 
decret prin care Anwar El Sadat 
și Assan Ibrahim, membri ai Con
siliului prezidențial al R.A.U., au 
fost numiți vicepreședinți ai 
R.A.U.

Astfel numărul vicepreședinților 
R.A.U. a crescut la șapte.

LAGOS. — După cum transmi
te agenția U.P.I., guvernul Nige
riei a trimis unități de poliție de

locale în restabilirea

tulburărilor, care au 
12 februarie, ca urma-

Muncii îm- 
lucrătorilor

centrală din 
să sporească

întărire în regiunea Tiv din pro
vincia Benin (Nigeria de nord), 
unde în ultima vreme au avut loc 
tulburări tribale, pentru a sprijini 
autoritățile 
ordinii.

In urma 
izbucnit la
re a asasinării șeîulul unui trib, 
au fost ucise 16 persoane intre 
care patru polițiști.

DAMASC. — Primul ministru al 
Siriei, Amin El-Hafez, a semnat 
instrumentele de ratificare ale a- 
cordului cu privire la crearea U- 
nității economice arabe. Documen
tul a fost transmis secretariatului 
general al Ligii Arabe. Siria este cel 
de-al patrulea stat care a ratificat 
acordul, după R.A.U., Kuweit și 
Irak. Pentru intrarea în vigoare a 
acordului erau necesare instrumen
tele de ratificare a cel puțin 
state membre.

NEW YORK. — Vorbind la 
enville, statul Carolina de
Eugene Braderman, director în' mi
nisterul comerțului al S.U.A., a 
declarat că Statele Unite se află 
în urma Germaniei occidentale, 
Italiei și Japoniei în ce privește 
rata vînzărilor în străinătate. A- 
nul trecut S.U.A. au vîndut doar 
4 la sută din mărfurile lor în afara 
țării, în timp ce alte țări indus
trializate au vîndut de la 9 pină

la peste 30 la sută din produsele 
lor pe piețele străine.

NEW YORK. — După cum trans
mite agenția U.P.I. rasiștii din lo
calitatea Tuskegee (statul Alaba
ma) au anunțat că vor deschide, 
la 24 februarie, o școală particu
lară rezervată numai elevilor albi, 
după ce, printr-o hotărîre a tri
bunalului, în școala publică din 
această localitate au fost admiși 
șase copii de culoare.

CARACAS. — După cum trans
mite agenția France Presșe, în re
giunea petroliferă situată la sud 
de lacul Maracaibo, în districUl 
Sucre, a izbucnit o puternică epi
demie de dizenterie care a provo
cat moartea a peste 100 
soane.

Autoritățile venezuelene 
măsuri urgente pentru a 
ca răspîndirea epidemiei.

TEHERAN. — Ziarul „Keyhan’ 
anunță că 89 de persoane au în
cetat din viață, în urma unei epi
demii de rujeolă, în localitățile si
tuate în apropiere de Kermanshah 
— în vestul Iranului.

PARIS. — Citind surse oficiale, 
publicația economică franceză 
gefi subliniază că în cursul 
melor 11 luni ale anului 1963, 
merțul exterior al Spaniel a 
registrat un deficit in valoare 
1 197 900 000 dolari, față 
717 500 000 dolari înregistrat
aceeași perioadă a anului 1962. 
Deficitul pe anul 1963 a crescut 
cu 480 400 000 dolari.
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