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Drumul cărbunelui
•
unei temperaturi la care 
se topește și fierul, căr
bunele este astfel adus i 
la i
mește proprietățile . care

adîncurile minelor 
i din Valea Jiului, oame- 
i nit,'havezele, perforatoa-
♦ rele, ciocănele de abataj,
♦ mașinile de încărcat 
5 transportoarele blindate
ț n-au parcă răgaz. Prin 
ț galerii, săpate la sute și
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ț
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♦

sute de metri sub pă- 
mint, convoaie de tre
nuri pline cu cărbune s_- 
îndreaptă spre pufurile 
principale de ieșire 
suprafață. Drumul 
bunelul spre fabrici, 

ocentrale, 
locomotive

i abataj.
Ajuns la suprafață, 

j cărbunele ia mai multe 
î direcții. Sus, pe cablu- 
r'rile funicularelor, corfe- 
■f le încărcate trec una du- 
i pă alta peste culmi, spre
• instalațiile de spălare,
• ca niște păsări uriașe, în 
T timp ce jos, pe calea ie- 
1 ferată, trenurile îl poartă 
4 spre orașe și uzine.
i Cărbunele Văii Jiului
• considerat în trecut să

rac și interior, pentru 
care motiv 
numai sub 
combustibil, 
multe întrebuințări. Cu 
ajutorul instalațiilor mo
derne, •edh&truite în ulti 
mii ani, i se asigură o 
valoriiicare superioară.

„carbofiuid1' de 
concepute ș

♦ se utiliza 
formă de 
are acum

♦
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♦ Bateriile 
“la Colan,

eonstruite de specialiști 
din țara noastră, trans- 

f forma zilnic zeci și zeci 
: de vagoane de cărbune 
j din Valea Jiului în semi- 
j cocs — materie primi 
« necesară uzinelor cocso- 
i chimice de la Hunedoa
♦ ta și Reșița.

La uzina cocsochimi- 
j că hunedoreană, Huxul 
І tehnologic de prelucrare
♦ a cărbunelui este și mai 
’ complex. Benzile trans 
’ portoare

f

♦ 
ț 
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♦

îi preiau și-i 
trimit în galeriile care 
alipientează turnările de 
dozare a șarjei de coc
sificare. Mașinile încarcă 
în cuptoarele bateriiloij 
pilot după pilot. Supus

nergia calorică necesară 
procesului de elaborare i 
a fontei.

— Producem cocs,
mult, spune inginerul
Gheorghe Pavel. șeful 
bateriilor de cocsificare. 4 
Cocsul nostru se 
zează cu succes, 
șj în furnalele 
automatizate.

Drumul cărbunelui nu 
terminat, 
nou Них. 
rezervoare 
coșuri de

s a
un
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ПС, LiL/ljlLUJ L4.C.
nuri de răcire, agregate * 
și instalații, conducte, de i 
diierite diametre, toate i

iîndeplinind misiuni pre
cise, fac ca și acea 
parte din cărbune care a 
rămas neini 
primească 
tăți, pentru a deveni uti
lizabilă. Gazele de cocs, 
apele amoniacale, gu- 
dtoanele, toate rezidu- 
rile procesului de cocsi
ficare a cărbunelui se 

prelucrează, se transformă 
în produse chimlcfe im
portante pentru econo
mia națională, cu ajuto
rul noilor secții chimi
ce moderne, create 
cîțiv-a ani. Prin 
diul utilajelor 
produc, după o 
reacții chimice, 
minte chimice, pentru a- 
giicuitură, smoală, ben
zen, solveați organic', 
naftalină etc.

Drumul cărbunelui.
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deschis acolo în adtncurj 4 
de mineri, crește, se ra
mifică, pătrunde în tot 
mai multe domenii. Pe 
drept cuvîpt, pe indica
torul 
drum magistral s-ar pu 
tea
,Cărbune, atei, pîine“.

A. ZAHARIE 
corespondent Agerpres 
în regiunea Hunedoara
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Lăcătușul Iacob Iosif de Ia S.R.E. Vulcan este apre
ciat pentru hărnicia și priceperea cu care muncește.

IN CLIȘEU : Iacob Iosif în timpul lucrului.
-- --------------------©-----------------------

Crește numărul formațiilor 
artistice

In Valea Jiului acti
vează în prezent 73 for
mații artistice de amatori 
din care 36 brigăzi artis
tice de agitație, cu 
mai multe de cît în 
mă cu 2 ani. Aceste 
mâții ale sindicatelor
prind 1 900 artiști ama 
tori, care au prezenta’ 
în ultima perioadă pe 
scenele cluburilor muti

10
ur-

for-
cu-

citorești din Valea Jiu
lui peste 300 programe 
cultural-artistice în fața 
a peste 206 000 oameni 
ai muncii.

O activitate cultural- 
educativă susținută și cu 
o sferă de cuprindere 
largă se desfășoară la 
cluburile muncitorești ale 
sindicatelor din Petrila. 
Lupeni,. Urieani, Aninoasa 
și altele.

©-----------------------

La odihnă și tratament
An de an, prin grija 

partidului și guvernului 
tot mai mulți oameni ai. 
muncii din întreprinderile 
și instituțiile Văii Jiului 
își petrec concediul de 
odihnă in cele mai fru
moase stațiuni balneo
climaterice din țara noas
tră. In cursul anului tre
cut, de pildă, 5 862 de 
muncitori, ingineri, teh
nicieni și funcționari din 
întreprinderile și

“tuțiHe bazinului 
carbonifer au fost 
ții stațiunilor de 
odihnă și trata
ment. unde și-au 
refăcut săpăta- 
tea reîntoreîndu- 
se cu forțe spo-

rite în procesul de pro
ducție.

De asemenea în pri
mul trimestru al acestui 
an, prin organizațiile sin
dicale din Valea 
au fost distribuite 
nilor muncii 730 
din care 537 de 
ment și 193 bilete
dihnă. In acest an, 
proape 8 000 de oameni 
ai muncii își vor petrece 
concediul de odihnă la 
munte sau mare.

Jiillui 
oame- 
bilete 
trata- 
de o-

a-

. insti- 
nostru 
oaspe

PEKIN 3 (Agerpres).
In după-amiaza zilei de 3 mar

tie au început la Pekin convorbi
rile între delegațiile C.C. al Parti
dului Muncitoresc Romîn și C.C. 
al Partidului Comunist Chinez.

La convorbiri au participat din 
partea romînă tovarășii 
ghe Maurer, membru 
Politic al Comitetului 
PJvf.R., conducătorul 
Emil Bodnăraș, Nicolae 
și Chivu Stoica, membri 
Politic al C.C.

Din partea 
cipat tovarășii 
președinte al
dului Comunist Chinez conducătorul 
delegației. Den Siao-pin, secretar 
general al C.C. al P.C. Chinez, Pin 
Cijen, membru al Biroului Politic. 
Kan Șen, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

Ion Gheor- 
al Biroului 
Central al 
delegației, 
Ceaușeseu 
ai. Biroului

al P.M.R.
chineză au 
Liu Șao-ți, 
С. C. al

parti- 
vice- 
Partî-

Chinez, condusă de 
Liu Șao-ți, precum și Li 

membru al Biroului Po- 
Din-i, Во I-bo, membri 
ai Biroului Politic, Lo

la seara aceleași zile. Comitetul 
Central al P.C. Chinez a oferit o 
masă în cinstea delegației C.C. 
al P.M.R. Au fost de față membrii 
delegației în frunte cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer.

Au luat parte membrii delegației 
C.C. al P.C.
tovarășul 
Fu-ciun, 
litic, Lu 
supleanți
Jui-cin, membru al secretariatului. 
Ian Șan-kun, membru supleant al 
secretariatului C.C. al P.C. Chi
nez, membri ai secretariatului Co
mitetului de partid al orașului Pe
kin, personalități ale vieții politice 
și culturale.

Din partea romînă au mai parti
cipat : ambasadorul R.P. Romîne la 
Pekin, Dumitru Gheorghiu, precum 
și persoanele care însoțesc dele
gația.

In timpul mesei s-au rostit toas
turi pentru prietenie și colaborare 
între cele două țări.

----------—■  -râgASf:

La preparația Lupeni

întreținerea utilajelor — 
preocupare de bază a colectivului

In fiecare zi, mii de tone de 
cărbune extrase de către minerii 
de la Urieani, Lupeni și Vulcan iau 
drumul preparației Lupeni. Aici, 
rodul muncii din adîncuri trece 
printr-o transformare calitativă. 
Trecînd prin diferite fluxuri tehno
logice, cărbunele capătă însușiri 
superioare.

Procesele tehnologice de prepa
rare a cărbunelui stnt deservite 
aici de sute de oameni, de zeci de 
instalații și utilaje. întreținerea a- 
cestor utilaje, menținerea lor în 
stare bună de funcționare consti
tuie unul din principalii factori ce 
asigură îndeplinirea cu succes a 
indicilor de plan. S-au luat o serie 
de măsuri tehnico-organizatorice 
menite să asigure functionarea nor
mală a întregii preparații, precum 
și îmbunătățirea unor procese teh
nologice. In 1963, de pildă, în cadrul 
preparației numărul de inovații a- 
plicate a fost aproape de 
mai mare decît în 1962. 
de aceasta, în ultimele 5 
au mai fost executate o
lucrări ca: schimbarea jgheabului 
pentru reciclarea apei de la bate
ria de 0—10 mm.; schimbarea ele
vatorului special nr. 2 ; montarea 
transportorului nr. 1 pentru ali
mentarea centrifugei; înlocuirea 
filtrului nr. 1 flotație și al
tele. Toate acestea au dus la o 
mai bună funcționare a preparației 
au contribuit la creșterea randa-

o uzură mai pro- 
funcționare. 
echipele 
reparații < 
grupuri de utilaje.

de 
au

In a- 
în- 

fost

două ori 
In afară 
luni aici 
serie de

mentelor instalațiilor în funcțiune.
Pe lingă cele arătate, au fost 

luate, de asemenea, măsuri privind 
întreținerea în cele mai bune con
diții a utilajelor. Au fost făcu|te 
stocuri de piese de schimb pentru 
utilajele cu 
nunțată în 
celași timp, 
treținere și 
repartizate pe
In acest fel ele au posibilitatea 
să cunoască temeinic utilajele, .să 
intervină cu pricepere și la timp 
la remedierea defecțiunilor. Prin
tre echipele care s-au achitat cu 
cinste de sarcinile ce le revin 
se numără cele conduse de &-■ 
d6și Ioan, Pop Vasile, Dascălu Ște
fan, Drotzinger Andrei, Popovici 
Bujor și Florea Oliviu.

Măsurile luate, preocuparea pe’u- 
tru întreținerea în condiții bune a 
instalațiilor, au contribuit în mare 
măsură la îndeplinirea indicilor de 
plan, la mărirea timpului de func
ționare a preparației. ' In perioada 
1 octombrie І963 — 15 februarie 
1964, de pildă, instalațiile au fost' 
oprite numai timp de 62 ore djn 
cauza deranjamentelor electrice sau 
mecanice. In același timp planul de 
producție al preparației a fost în
deplinit ritmic, iar cărbunele spălat 
s-a încadrat în indicii de calitate 
prevăzuti.

FLOREA TIGOIAND
corespondent
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Clasa а ѴІІ-а В de la Școala generală de 8 ani din Petrila este 
una din clasele fruntașe din școală. Iată-i pe elevii dintr-a ѴІІ-а В la 
o oră de limba romînă. Tovarășa profesoara Daniel Lucia dictează e- 
levilor tema pentru acasă — analiza sintactică și morfologică a unei 
fraze. In prim plan — elevii Giurgiu Violeta și Groza Dorin — frun
tașii clasei la învățătură.

Conținut bogat de idei, legătură strînsă cu viața, 
eficacitate — cerințe importante în desfășurarea 

învățămîntului de partid
In cadrul unei recente plenare 

lărgite cu activul său din dome
niul muncii de propagandă, Comi
tetul orășenesc de partid Petro
șani a analizat preocuparea orga
nelor și organizațiilor de partid 
din Valea Jiului pentru îmbunătă
țirea conținutului și creșterea efi- 
cacității învățămîntului de partid, 
politic U.T.M. și ideologic al ca
drelor didactice.

Raportul prezentat în cadrul 
plenarei, discuțiile purtate de nu
meroși participanțl au arătat că în 
anul școlar 1963—1964 s-a asigu
rat învățămîntului de partid’ un ca
racter mult mai larg prin cuprin
derea în cercuri și, cursuri a marii 
majorități a membrilor și candida- 
ților de partid, precum, și a nume
roși tovarăși din activul fără de 
partid. In munca de propagandiști 
au fost atrași un mare număr de 
membri de partid cu studii medii, 
superioare, cu o bună pregătire 
politică și ideologică — premiză 
importantă pentru deslășurarea în
vățămîntului la un înalt nivel ca
litativ. A crescut numărul cercu
rilor de economie concretă, eco
nomie politică, de studiere a ba
zelor marxism-leninismului. Orga
nizarea pe centre a semlnăriilor 
cu propagandiștii, consfătuirile 
care au avut loc la cabinetul de

partid în scopul generalizării ex
perienței pozitive în activitatea 
cercurilor, preocuparea sporită a 
organizațiilor de partid pentru mo
bilizarea cursanților la învățămînt 
au contribuit nemijlocit la ridica
rea nivelului muncii de propagan
dă, la desfășurarea ei în strînsă 
legătură cu Sarcinile sporite pe ca
re planul pe anul 1964 le pune în 
fața oamenilor muncii din Valea 
Jiului.

S-a remareat, de asemenea, ca 
valoroasă întocmirea de referate 
de către colective de cursanți de 
la cercurile de tip superior și de 
la învățămîntul ideologic al ca
drelor didactice privind temele cu- 
ptinse în programul de învăță- 
mînt, metodă care stimulează stu
diul în aceste cercuri. Numeroși 
propagandiști între care tov. Bur- 
lacu Constantin de la Lonea, Urdă 
loan de la Lupeni, Costinaș Pe
tru de la Aninoasa, Hozu Aurel de 
ia Vulcan, Donin Francisc de la 
Petrila, Ene Marin de la Coroești 
și alții întocmesc expuneri bine 
documentate pentru cercurile pe 
care le conduc, se documentează 
temeinic asupra problemelor pro
ducției, spre a gsigura o strînsă 
legătură a învățămîntului cu sar
cinile concrete ce stau in fața 
cursanților. Dezbătînd în cadrul

seminariilor aspecte concrete ale 
disciplinei în muncă, ale muncii 
membrilor și candidaților de partid 
pentru îndeplinirea sarcinilor în
credințate, cercurile de studiere a 
Statutului P.M.R. contribuie efectjv 
la educarea partinică a candidați
lor. Ca rezultat al legării strînse 
a învățămîntului de problemele 
activității întreprinderilor respecti
ve, cercurile de economie concretă 
vin cu propuneri valoroase pri
vind creșterea productivității mun
cii, folosirea resurselor de redu
cere a prețului de cost, îmbunătă
țirea calității producției. îndeplini
rea angajamentelor de întrecere 
pe anul 1964. Organizațiile de 
partid se ocupă mai intens de stu
dierea și generalizarea metodelor 
bune folosite de propagandiști, de 
controlul studiului ndividual al 
cursanților, analizează în adunări 
generale desfășurarea activității 
cercurilor și iau măsuri operative 
de înlăturare a lipsurilor

Dezbaterile care au avut, ioc 
cadrul plenarei au acordat o deo
sebită atenție înlăturării lipsurilor 
care, mai există în vederea îmbu
nătățirii continue a desfășurării 
învățămîntului de partid, oentru

(Continuare în pag. 3-a)
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III. Despre erupțiile de gaze 
și material mărunt în mină

viitor să 
se facă 
vedereanecesare în

lor.
sens se impune, în pri- 
intensificarea lucrărilor 

domeniul erup-

.s

Analizind fenomenele instanta
nee produse la minele Lupeni și 
Petrila se cere ca la lucrările mi
niere ce vor fi executate la nivele 
inferioare celor actuale și unde e- 
xistă posibilități ca în 
avem erupții elasice, să 
cercetările 
prevenirii

In acest 
mul* rînd,
de cercetare în 
țiilor în condițiile minelor noastre. 
Dacă pînă în prezent cercetările 
efectuate de ICEMIN Petroșani 
au euprins numai anumite laturi 
ale problemei, în viitor problema 
erupțiilor trebuie privită sub as
pectul ei major, în toată comple
xitatea ei. Să urmărim, îndeosebi, 
ca erupțiile să nu se produsă în 
mod neașteptat, ci, în urma rezul
tatelor cercetărilor și a posedării 
unei tehnici corespunzătoare con
dițiilor noastre de zăcămînt; să di
rijăm aceste fenomene, să le ani
hilăm, sau să le declanșăm eu bu- 
■ă știință.

In vederea realizării obiective
lor de mai sus este indicată orien
tarea lucrărilor de cercetare pe 
două căi principale : cercetări de 
laborator și în mină. Pentru a stă- 
pîni mecanismul erupțiilor cît 
pentru a 
metri ai 
țările de 
orientate 
determinarea indicelui de 
в gazului din cărbune; crearea U- 
hei aparaturi seismo-acustice pen
tru înregistrarea și cercetarea e- 
rupțiilor neprevăzute de gaze și 
material mărunt; realizarea unei 
erupții în laborator — care va per
mite înțelegerea și lămurirea mai 
temeinică a mecanismului 
ției. Cercetările în 
să ducă la găsirea 
cetor metode care 
frecvența erupțiilor 
miniere, să diminueze efectul lor. 
Dintre multiplele metode 
fost experimentate în 
&1 vederea reducerii 
de erupții, menționăm : orientarea 
liniei frontului în funcție de fisu-

rația principală a stratului, ex
ploatarea stratelor fără oameni în 
front, tăierea și extragerea pe cale 
hidraulică a cărbunelui din stra
tul de proteeție și, respectiv, din 
însăși stratul periculos (prin injec
tarea apei sub presiune foarte ma
re), forarea de găuri în strat pe 
întreg etajul și paralel cu frontul 
abatajului, folosirea explozivilor 
pentru zguduire, găuri de drenare 
și de injectare a apei sub presiu
ne la traversarea stratelor. 
nerea avansată (înaintașă) a 
tului galeriei, pușcarea de 
duire și forarea găurilor de 
zare în general.
dele enumerate, cu 
dotare tehnică corespunzătoare, ar 
putea fi experimentate și la mi
nele din Valea Jiului, creîndu-se 
astfel din timp condiții pentru pre
venirea si combaterea erupțiilor.

Numai o strînsă colaborare în
tre ICEMIN și exploatările minie
re, înțelegerea justă a importanței 
problemei erupțiilor cit și ataca
rea din timp a acesteia pot să du
că la obținerea unor rezultate cu 
eficiență practică, în scopul pre
venirii și combaterii pericolului pe 
eare îl prezintă aceste fenomene.

Unele din

snsți- 
fron- 
zgu- 

dega- 
meto-

o prealabilă

Sfadii șl cercetări la I. M. P. în sprijinul producției

Puterea efectiva minimă la instalațiile 
extraefie minierăde

Și 
determina anumiți para- 

acestor fenomene, eerce- 
labo-rator trebuie să fie 
în direcțiile următoare: 

cedare

erup- 
mină trebuie 

și aplicarea a- 
să mieșoreze 
în lucrările

ce au 
străinătate 
pericolului

t

Numeroase cercetări efectuate în 
acest domeniu caută să pună la 
îndemina industriei miniere con
cluzii ale cercetărilor teoretice și 
practice pentru alegerea și folosi
rea unor asemenea parametri prin
cipali de funcționare a instalați
ilor de extracție, incit motorul 
principal să fie solicitat termic cît 
mai puțin. Cu alte cuvinte se cau
tă soluții de încărcare maximă a 
motorului fără ca el să se dete
rioreze prematur. Studiind pro
blema puterii efective, sub forma 
cea mai generală, am pornit de la 
condiția ca forța molricS la peri
feria organului de antrenare să fie 
constantă. Acest caz a mai fost' 
studiat I s-a ajuns la mișcarea ar
monică însă rezultatele obținute 
din aceste cercetări nu s-au extins.

Concluzia teoretică a căpătat im
portanță practică punîndu-se con
diția ca forța motrică la periferia 
organului de antrenare să fie a- 
proximativ constantă. Cu alte cu
vinte, ea să oscileze în jurul for
ței statice de la periferia orga
nului de antrenare. Aceasta se 
poate obține numai la instalațiile 
de 4 extracție supracompensate, 
dică la 
cu cablu 
greu de
Minimul puterii efective se obți
ne pentru o anumită valoare , a

cablului de supraechilib'rare fața 
de cel de extracție. Dacă greuta
tea cablului de extracție pe unitate 
de lungime diferă de această va
loare, atunci puterea efectivă creș
te.

Din relația de calcul se vede tă 
puterea efectivă minimă e propor
țională cu coeficientul echivalent 
de rezistențe pe puț, cu sarcina 
utilă, cu viteza de regim (maxi
mă) cu rădăcina pătrată din durata 
relativă de conectare corectată și 
invers proporțională cu randamen
tul de transmisie.

Dacă se reprezintă grafic pute
rea efectivă în funcție de diferen
ța de greutate liniară dintre cablui 
de compensare și cablul de extrac
ție, se vede că pentru o anumită 
valoare, puterea efectivă atinge un 
minim care poate fi calculat. Cu 
cit diferența de greutate este mai 
mică cu atît puterea efectivă e 
mai mare. Deci instalațiile de ex
tracție necompensate (fără cablu 
de echilibru) necesită puteri ins
talate mai mari decît cele com

petjsate sau supracompensrțe. A- 
ceasta concluzie este importantă, 
deoarece atunci cind )a o instala
ție neechilibrată trebuie mărită ca- 
pacitatea de extracție, nu trebuie 
schimbat motorul principal. ci tre
buie folosit un cqblu de compen
sare sau supracompensare.

Se știe că mărirea capacități» de 
extracție se obține fie prin mărirea 
sarcinii utile, fie a vitezei de re
gim sau a ambilor parametri Se 
poate astfel mări capacitatea de 
extracție cu investiții relativ mici, 
de circa Ю -20 la sută. De aseme
nea, se mi.rește randamentul total 
al instalației cu 1—2 Ia sută.

Dar atunci cînd extracția în ca
drul unui schimb, se face cu două 
colivii de la diferite orizonturi nu 
se poate folosi cablu de compen
sare. In acest caz este posibilă 
trecerea la extracția cu un singur 
vas de extracție și contragreutate 
la care se poate folosi cablu de 
compensare sau supracompensare.

ing. S. KRUEGER

ing. D. IONESCU
ICEMIN

ită pe la ora 11, in schimbul 
I. Se apropia primul. La planul în
clinat ce leagă adfnciiea puiului 
principal de la mina honea II cu 
orizontul 615 se, lucra și nu prea 
Printre cei ле se aflau la plami 
înclinat se găsea și Burdea Ilie. 
muncitor cu 15 ani de stagiu in 
minerit. După ce a mai tăifăsuit puțin 
nea Iliuță, băiat isteț, s-a retras 
binișor în casa troliu lui. Zicea o- 
mui să se mai așeze olecuță, să 
se odihnească. Dar să vezi păca
tul I A venit moș Ene pe la ge
nele lui nea Iliuță. Si dormea But 
dea al nostru ca acasă pe canapea, 
întins la orizontală. Așa a fost 
găsit de către organele de con
trol. Dar nu dormea 
și nici nu picotea. < 
zis nea Ilie ? Că trage 
colea, un pui de somn.

a-
instalațiile prevăzute 

de echilibrare mai 
cît cel de extracție.

ASS

t iepurește, 
Ce și-o fi 
și el, iaca . 
Dar el, om

care nu se mulțumește cu jumătăți, 
dormea preeum scrie la dicționar 
„stare fiziologică de repaus a fiin
țelor caracterizată prin încetarea 
totală sau parțială a funcționări; 
conștiinței". Cum s-ar spune nea 
Ilie dormea „ca la ■ carte",, era 
ființa ia care nu mai funcționa 
conștiința... Si cum dormea așa de 
frumos, zîmbea. Probabil că visa 
ceva tare mtndru. Dar că-l vor 
găsi organele de control pălit de 
somn și că pentru încălcarea arti
colului 19 din îM.T.S. va ii sanc
ționat cu mustrare, asta precis 
n-a visat-o. S-a dumirit abia cînd 
a fost tras ,1a răspundere și cînd 
a aliat că. pierde 
mă.

Ca să'vezi ce
ăsta în

jumătate din pri

mind, in
ți-e și cu somnul 
timpul șutului I...

FR. VETRO
Se montează noi instalații la viitoarele linii de spălare de la pre

parata Coroești.

Metodă rapidă de săpare
Treeerea la exploatarea strate- 

lor snbțirl ridică în fața minei Pe
trila o diversitate de probleme atît 
în privința producției, cît și în pri
vința prețului de cost. O deosebită 
atenție trebuie acordată, mai ales, 
dirijării lucrărilor de pregătiri în 
vederea creării de fronturi care să 
asigure cerințele de producție, pre
cum și pentru ă preîntîmpina u- 
nele disproporții, deoarece dato
rită presiunilor extrem de mari 
care se manifestă asupra lucrări
lor de pregătiri nu este deloc in
dicat ea un panou de exploatare 
să fie pregătit cu mult înainte de 
atacarea lui, iar, invers, dacă fron
turile de lucru la pregătiri nu sînt 
urmărite îndeaproape se pot ivi 
goluri de producție din lipsă de 
fronturi deschise.

De obicei, presiunile cele mal 
mari se dezvoltă în galeriile de 
cap, fapt eare a condus la ideea 
atacării acestor lucrări astfel incit 
ele să fie terminate odată cu 
străpungerea suitorului de atac.. 
In acest fel se reduce substanțial 
timpul de menținere a lucrărilor 
în stare neproductivă, dar nu și a 
galeriilor de bază care se atacă 
mai devreme, exact cu timpul ne
cesar executării suitorului.

In condițiile stratelor subțiri de 
la mina Petrii a, executarea acep- 

tor suitori este deosebit de impor
tantă, deoarece datorită emana
țiilor puternice de CH4 săparea se 
execută din ciocan de abataj, puș
carea fiind interzisă; viteza medie 
de avansare în aceste condiții nu 
depășește 1,8 m și deci executa
rea unui suitor în condiții normale 
durează în medie 30 zile. Această 
viteză scade uneori ca rezultat al 
tăriei rocilor sau afluenței prea 
mari de metan. Perioada de 30 de

a suitorilor
zue, cit este necesară pentru exe
cutarea suitorilor, are o influență 
negativă asupra galeriei de bază, 
prin declanșarea presiunilor cu o 
lună mai devreme; lungimea sui
torilor ce se execută pentru un 
panou de exploatare de 100 metri 
reprezintă aproape 40 la sută din 
totalul lucrărilor de pregătire, a- 
vînd și prețul de cost cel mai ri
dicat. Atunci cînd panoul este a- 
fectat de falii peste care nu se 
poate trece direct cu frontul de lu
cru, este necesar șă se execute 
noi suitori ceea ce duce la stag
narea lucrărilor și la creșterea 
ponderii suitorilor pînă la .50—60 
la sută din totalul lucrărilor de 
pregătiri. Această situație este 
foarte frecventă în panourile de 
strate subțiri ale sectorului 1. A- 
tunci cînd lungimea pe direcție a 
unui panou de exploatare depă
șește 100 metri — cazuri destul de 
frecvente — normele de tehnică 
a securității prevăd săparea unor 
suitori de aeraj la fiecare sută de 
metri, care să facă legătura eu o- 
rizontul superior.

Față de cele de mai sus se im
pune luarea unor măsuri care să 
creeze posibilitatea săpării suitori
lor într-un ritm cît mai rapid. So
luția a fost găsită prin utilizarea 
forezelor de săpat suitori în căr

buni de tipul SBM-3 /Ц. Indicii rea
lizați de această mașină sînt mult 
superiori oricăror avansări cu puș- 
care avînd următoarele valori rea
lizate practie : viteza de avansare 
pînă la 20 m/schimb; diametrul 
minim forat — 30 cm; diametrul 
lărgit maxim — 80 cm.

Mașina este dotată cu un motor 
electric de 12 kW, avînd un con
sum de energie de 12 kW/ml,- cos
tul unui metru liniar de gaură fo
rată și lărgită este aproximativ 150 
lei; costul unui metru liniar de 
gaură fără lărgire — 90 lei.

Utilizarea acestei mașini prezin
tă următoarele avantaje ; realizea
ză legătura eu orizontul superior 
într-un timp record, în cel mult 
patru zile,- aceasta permite crearea 
unui circuit de aeraj, care face po
sibilă avansarea lărgirii suitorului 
la profil norma! cu o viteză de 
pînă la 4 m/24 ore. prin pușcare, 
scurtîndu-se astfel durata de exe
cuție a suitorului de atac de Ia 30 
zile la maximum 15 zile.

Daeă ne referim la punerea în 
funcțiune a unui panou de 100 
metri lungime și ne referim >a în
treg ansamblul de lucrări de pre
gătire. timpul de punere în func
țiune se reduce cu 30 de zile de
oarece trebuie executați doi sui
tori. unul de aeraj și unul de atac. 
In condițiile unor panouri de peste 
100 metri lungime pe direcție, sui
torii de aeraj se. pot executa cu 

foreza fără a fi necesară lărgirea 
la profil normal. Din analiza de 
deviz a executării unui suitor din 
ciocan de ■ abataj reiese că valoa
rea manoperei la lungimea de 50 
metri este de aproximativ 20 000 
lei ceea ce reprezintă 35 la sută 
din costul total al suitorului.

Considerînd executarea unui sui
tor după ce în prealabil a fost fo
rată o gaură cu SBM-ul, economia 
pe suitor se ridică la 5 000—8 000 
lei, care, la un număr de 20—25 
suitori realizați reprezintă cifra 
concludentă de 150 000 Iei.

Foreza SBM-3 u, prezintă și u- 
nele dezavantaje care îi limitează 
activitatea, astfel ; înclinarea stra
tului trebuie să fie constantă, de
oarece în cazul cînd atinge culcu
șul sau coperișul stratului randa
mentul mașinii scade. Nu se pot 
executa decît găuri în cărbune. 
Prezintă pericol de aprindere a 
prafului de cărbune în interiorul 
găurii ceea ce presupune măsuri 
de siguranță prin injectarea de 
apă, șistificare etc.

In concluzie, foreza SBM-3 u este 
un utilaj de mare uroductivitate, 
iar utilizarea intensă pe care o 
are la mina Petrila justifică întru- 
totul aprecierea de care se bucură, 
adueîndu-și aportul real la crește
rea vitezei la lucrările de oregă- 
tiri și scăderea prețului de cost.

ing. MIRCEA FELEA
șeful serviciului tehnic E.M. Petrii a
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viața,
- cerințe importante în desfășurarea 
învățămîntului de partid

Conținut bogat de idei, legătură strînsă cu 
eficacitate — i

L Pc scena ilHbuim din Petrila

(Urmare din pag. J-a)

a actuaftitui

subliniat sar- 
organizatiilor

rînd s-a
in fața
a asigura ca toți pro-

Se 
se poate a- 
la nivelul 
conduse de 

Alexandru

încheierea cu succes
Ш școlar.

In primul 
cina ce Stă 
de partid de
pagandiștii să se prezinte bine pre
gătiți în fața cercurilor care le-au 
fost încredințate, deoarece de pre
gătirea personală a propagandiști
lor depinde într-o măsură hotărî- 
toare nivelul învățămîntului. 
pune întrebarea : cum 
sigura un învățămînt 
cerințelor în cercurile 
piopagandiști; Zatrok
de la Lonea, 9ava Emeric de la 
Petrila, Andraș luliu de la I.O.I.L. 
Petroșani, Vi.șan Miron de la în
treprinderea forestieră, Humuilă 
Fierea de la C.F.R.. Preoțescu Pe
tru de la I.C.M.M., Dumitraș Ni
colae de la mina Vulcan. Moldovan 
Nistor de la Lupeni, care participă 
rar la seminariile de pregătire or
ganizate de cabinetul de partid sau 
cînd sînt pregătiți nu participă la 
dezbaterea problemelor puse în 
discuție ?

Vorbind despre necesitatea pre
gătirii temeinice a propagandiști
lor td una din condițiile de bază 
pentru asigurarea calității învăță- 

(L, mînlului, tovarășul Pipoș loan.
'membru al Biroului Comitetului re
gional de partid, care a fost pre
zent la plenară, a arătat că acei 
propagandiști care nu privesc cu 
răspundere sarcina de a se pre
găti, trebuie puși în discuția adu
nărilor generale ale organizațiilor 
de bază din care fac parte. Orga
nizațiile de partid trebuie 
măsuri ca 
nu predea 
programul 
fi fost la
cabinetul de partid. Iar pentru acei 
propagandiști care din diferite 
tive nu 
minariile 
ganizeze 
partid o 
țiile de

:leze . propagandiștii
—tirii lor individuale. De asemenea 

organizațiile de partid trebuie să 
informeze propagandiștii asupra 
problemelor activității economice a 
întreprinderilor respective, spre a 
se putea asigura o legătură strîn- 
să a învătămîntului de partid 
sarcinile practice care stau 
fața cursanților.

Un mare accent trebuie pus
îmbunătățirea metodelor folosite 
de propagandiști, astfel ca învăță- 
mîntul în cadrul cercurilor și cursu
rilor să aibă un caracter intere-

să 
nici un propagandist 
lecțiile prevăzute . 

de învățămînt fără 
instruirea respectivă

ia 
să 
in 
să 
la

mo-
se-
or-
de

sânt, atractiv. Diagramele, diferite 
materiale didactice, trebuie folo
site larg la exemplificarea expu
nerilor. In același timp să se ia 
poziție fată de unii propagandiști 
cum sînt tov. Lupa Ladislau de fa 
Petrila, Radu Aurel de la Lupeni, 
care in loc să facă exput\eri vii, 
exemplificate cu date și aspecte 
din munca si realizările colective
lor respective, se mărginesc să ci
tească în fața cursanților lecțiile 
din manuale sau broșuri.

Se impune ca controlul exerci
tat de organizațiile de partid asu
pra desfășurării învătămîntului să 
aibă un caracter mai cuprinzător 

să fie urmat de măsuri concre- 
operative în vederea inlătură- 
lipsurilor. Membrii comitetelor 
partid și ai birourilor 

zațiilor de bază care 
partizați să răspundă 
tea a cîte unui cerc 
nu se rezume numai 
frecvenței, ci să analizeze 
expunerilor și a discuțiilor, lega
rea tezelor teoretice cu sarcinile 
practice, eficacitatea învătămîntu
lui și pe baza acestor constatări 
să vină cu propuneri de îmbună
tățire a activității cercurilor. Ma
joritatea organizațiilor de partid 
au analizat în adunări generale 
desfășurarea învătămîntului, însă 
aceste analize se mărginesc de 
multe ori numai la laturile orga
nizatorice ale 
partid. Trebuie 
cent deosebit 
învătămîntului, 
se insiste asupra modului în care 
cursanții sînt ajutatî să muncească 
mai bine, să rezolve sarcinile ca
re le stau în fată, să înfăptuiască 
sarcinile economice elaborate de 
partid.

La controlul asupra activității 
cercurilor trebuie să participe mai 

de 
de

Și
te, 
rii 
de

au 
de 

sau 
la

■ organi- 
fost re- 
activita- 
curs, să 

controlul 
calitatea

învătămîntului de 
să se pună un ac- 

pe analiza calității 
pe eficacitate, să

activ secretarii organizațiilor 
bază. activiștii comitetelor 
partid.

Penlru ca nivățămîntul de partid 
«ă se desfășoare la nivelul cerin
țelor. este necesar ca în perioada 

urmează să se analizeze si- 
cercurilor rămase in urmă 

se ia măsuri pentru incadra-

cu
în

pe

au putut participa ia
de pregătire, să se 

de către cabinetul 
nouă instruit;; Organiza-
partid trebuie să contro

asupra pregă- „..care
tiiația 
și să
rea lor în program. Să fie combă
tută tendința unor propagandiști 
de a rezuma ședințele de învăță- 
mînt la 40—50 minute, timp în ca
re nu se pot purta decît discuții 
fugitive, superficiale.

In scopul sporirii eficacității în
vățămîntului, trebuie pus un ac
cent deosebit pe sublinierea, în- 
cadrul expunerilor și a discuțiilor, 
a căilor de înfăptuire a sarcinilor 
economice concrete ce stau în fața

minelor și întreprinderilor. Creș
terea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, a înțelegerii te
meinice și însușirii de către ei a 
sarcinilor desăvîrșirii constructiv 
socialiste Lrebuie să se reflecte — 
așa cum a subliniat in cuvintul 
său tovarășul Lazăr David, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid prin realizări de sea
mă în creșterea productivității 
muncii' îmbunătățirea calității pro- • 
ductiei, reducerea prețului de cost, 
întărirea disciplinei în muncă, prin 
îndeplinirea cu cinste a angaja
mentelor de întrecere luate de co
lectivele minelor și întreprinderi
lor Văii Jiului în cinstea celei Йе 
a XX-a aniversări a eliberării pa
triei.

Plenara a stabilit măsuri 
tante 
șurării 
politic 
drelor 
plicare 
ridica nivelul de pregătire politico- 
ideologic al comuniștilor, vor spori 
contribuția propagandei de partid 
la ridicarea nivelului de conștiin
ță al oamenilor muncii, la mobili
zarea maselor la înfăptuirea cu 
succes a sarcinilor economice ela
borate de partid.

impor- 
desfă- 
partid, 
al ca-

căror a-

pentru îmbunătățirea 
învătămîntului de 
U.T.M. și ideologic 
didactice, prin a

; organizațiile de partid vor

Pionierii detașamentului nr. 5 de 
la Școala generală de 8 ani nr. 1 
din Petrila au avut în planul lor 
de muncă pregătirea unui program 
artistic. Fiind ajutați de profesori: 
dirigintl acest program, prezentat 
nu de mult pe scena clubului din 
Petrila, s-a bucurat din plin de a- 
plauzele spectatorilor.

Piogramul a fost deschis de co- 
pionierilor din școală condus 

prof. Hegyi. Nicolae, urmat a- 
de citeva recitări. Un alt punct 
program a fost un frumos 

după poezia „Noi" 
Scenetele „Pupăza 
Creangă și - „Elevul 

s-au bucurat și ele

concursul elevii 
A. și Kapel 1 
programului a 
brigada artisti-

rul 
de 
poi 
din
montaj literar 
de O. Goga 
din tei" de 1. 
care întîrzie"
de un deosebit succes din partea 
publicului. Nu putem să trecem eu 
vederea 
ramide, 
elevele 
program 
Dan,

frumosul program de pi- 
care a fost prezentat de 
claselor
pregătit

а ѴП-а A și В 
de pilaf. Cocor

Programul a cuprins și numere 
de soliști vocali și instrumentiști 
la care și-au dat 
Cotuț A., Crișan 
Ultimul punct al 
fost prezentat de
că de agitație, formată din elevii 
clasei а ѴІІ-а H, care au satirizat 
pe unii elevi care nu se străduiesc 
să obțină note bune la învățătură, 
sini indisciplinați și nu răspund 
la chemările organizației de pio
nieri. De asemenea, brigada de a- 
gitație a scos în evidentă elevii 
fruntași la învățătură și disciplină, 
care au o comportare demnă.

Spectacolul s-a bucurat de apre
ciere atît din partea părinților ele
vilor cât și din partea publicului 
și dorim ca asemenea programe 
artistice să mai fie prezentate pe 
scena clubului din orașul Petrtfa.

prof. ROZALIA FILIPINI
Școala generală de 8 ani nr. 1

Petrila

e

acțiune
pentru ocrotirea vieții și 
celor ce muncesc consti- 
din preocupările prineî- 
partidului si guvernului

O meritorie
Grija 

sănătății 
tuie una 
pale ale 
nostru.

In orașul Petroșani, incă din pri
ma lună a acestui an s-a început 
acțiunea de vaccinare BCG, care 
constituie principiul de bază al

profilaxiei iu tuberculoză. In luna 
ianuarie a fost programată pentru 
vaccinări BCG Școala generală de 
8 ani nr. 5 din Petroșani. Deși are 
cel mai mare număr de elevi din- 

, tre cele 5 școli din oraș, prin aju
torul primit din partea conducerii 
școlii (director Paraschivoiu Con
stantin) și a învățătoarelor Armuș 
Maria și Mitrea Angela, care au 
adus un aport deosebit în această 
acțiune, am putut vaccina copiii 
indicați în proporție de 100 la sută 
fără a întîmpina vreo greutate. 
Am remarcat aici multă disciplină, 
lucru ce m-a determinat să scriu 
aceste rînduri și să scot în evi
dentă acest lucru merituos.

ESTERA NEAMȚU 
soră de ocrotire

5 martie

Printre bobinatoarele evidențiate în întrecere de la S.R.E. Vulcan 
se numără și comunista Păstrovianu Viorica.

Iat-o în clișeu lucrînd la bobi narea unui motor de 100 kW.

№Ш» reinliuw
Plajă în miez de iarnă

Duminică dimineața, în sala de 
sport a asociației Minerul Lupeni a 
avut loc deschiderea festivă a Spar- 
tachiadei republicane. Cu acest pri
lej, componenți ai asociațiilor spor
tive Elevul (Școala generală de 8 
ani nr. 1) și Tineretul (Școala ge
nerală de 8 ani nr. 3) au 
monstrații de gimnastică 
preciate de spectatori, 
nuare, elevi de la școala 
nală au executat 
ladă. După aceea 
euri de volei și 
de volei dintre 
nală — Minerul 
formații cu 3 -2,

lru- 
sol-

!
kg); CATEGORIA 
Nicolae (90 kg); 
kg : Moldoveanu 
S-au mai eviden-

făcut de
mult a- 

In conti- 
profesio-

cîteva sărituri la 
au avut loc jo- 
handbal. Meciul 
Școala profesio- 
revenind primei 
iar cel de hand

bal în 7 între Școala profesională 
și Școala medie, primei formații 
cu scorul de 11—10.

După-amiază au avut loc între
ceri de handbal 
din localitate și 
Iată rezultatele 
Casa pionierului
seni 14—2,- Școala nr 2
Paroșeni 9--6; Casa pionierului — 
Școala nr. 2 14—4,- Școala nr. 3 — 
Școala Paroșeni 13—5.
Școala nr.
5—4; Casa pionierului — Voința 
9—11; Școala nr. 4 — Școala nr. 2 
7—5; Școala hr. 1 — Casa pionie
rului II 6—5.

în 7 între școlile 
cea din Paroșeni 
obținute : FETE ;
-- Școala Paro- 

Scoala

BĂIEȚI:
4 — Școala Paroșeni

In încheiere a avut loc o 
moașă demonstrație de haltere 
dîndu-se cu următoarele rezultate : 
CATEGORIA 56 kg. ; Negru Con
stantin (70 kg); CATEGORIA 60 
kg : Marian Vasile (70 kg); CATE 
GORIA 67 kg : Birău Constantin 
(70 kg); CATEGORIA 75 kg. : Cio- 
roboiu Radu (80 
82 kg. : Precup 
CATEGORIA 90 
Aristel (100 kg).
tiat Totolin M. și Kovacs Alexan
dru.

Tot cu acest prilej a fost for
mată și comisia de organizare a 
concursurilor din cadrul sparta- 
chiadei republicane din orașul Lu
peni. Comisia a scos în evidență 
buna organizare a concursurilor 
de duminică și comportarea disci
plinată a participantilor.

O
Deschideri festive au mai avut 

loc și la asociațiile sportive „30 
decembrie" și „Minerul" Petro
șani, iar în zilele următoare ele 
vor avea loc și în celelalte aso
ciații sportive din Valea Jiului

Somnoroasă incă, dimineața 
și-a deschis alene genele îmbtă- 
cînd totul in haine de purpură. 
In cabana Rusii, transformată de 
cităva vreme în tabără pentru 
studenții de la I.C.F. s-a „sunai 
deșteptarea. Obișnuiți cu sportul 
tinerii ies cu plăcere la gim
nastica de înviorare. (Sei care din 
comoditate mai caută 
pească" citeva clipe 
sînt luați de îndată . 
de le merg „fulgii", 
fulgii sînt sub formă 
de zăpadă plasați cu abilitate sub 
pătură de către un amic care 
apoi are grijă să se facă nevă
zut. Sub efectul operativ ai ză
pezii, cei cu tendințe de chiui se 
înviorează ca prin farmec. Și ce 
efect fonic are gimnastica

— Frumoși ani de studenție 
aveți voinicilor — pare să spună.

— Frumoși și plini de bucu- 
acest lucru îl afirmă ex- 

veniți ia cabană vă- 
sint cazați și hrana 

și variată ce

I. CIORTEA
S. BĂLO1

: orespondenti '

i să „du
de somn 

in tabarcă 
Numai că 
de bulgări

schi și 
o bună parte din 
călesc organismul 

Cînd vorbești des- 
apare parcă in fața 

al

în
• aer liber pe un pui de get I in
• plus iți dă o poită de mîncare
• de lup. Te prinzi insă cu tine- 
t rețea ? După gimnastică numai 
f ce-i vezi pe cite unii că incinq 
. întreceri de cros pe coclauri în- 
. zăpezile.
• munților,
• te parcă

rie 
cursioniștii 
zînd cum 
consistentă 
asigurată.

Pe lingă gimnastică, 
alte sporturi, 
studenții își 
făcînd plajă, 
pre plajă, iți
ochilor îhtinsul nemărginit 
mării, soarele dogoritor al lunii 
lui cuptor, nisipul fin și fierbin
te de pe plajele litoralului. Plaja 
e insă ceva obișnuit, pentru stu
denții de 
de iarnă, 
parte din 
in acest
zuri, schiurile sini transformate în 
niște șeslonguri originale, iar ză
pada retrimite razele sporind pu
terea de bronzare 
„Bronzul" de iarnă 
sănătate și vigoare 
vară.

la I.G.F.
Nu-i zi 
timp să 
scop. In

chiar in miez 
însorită ca o 

nu fie folosită

PROGRAMUL I. .7.06 Melodii 
populare, 7,45 Cîntece despre trac
toriști, 8,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei centrale, 8,30 Muzică de 
estradă, 9,01 Uverturi la operete, 
10,03 Cîntă Corul de copii al Clu
bului sindicatului Invățămînt-Bucu- 
rești, 10,30 Din cîntecele și dansu
rile popoarelor, 11,00 Melodii dis
tractive, 12,03 Cîntece, 12,30 Din 
viata de concert a Capitalei, .13,10 
Cu cîntecul și jocul pe plaiuri ol
tenești, 14,30 Prietena noastră car
tea, 15,00 Muzică ușoară romîneas- 
că, 15,23 Muzică simfonică de com
pozitori romîni, 16,10 Piese de es
tradă, . 17,00 Cîntă orchestra de 
muzică populară a Filarmonicii de 
stat din Cluj, 18,00 Seară pentru 
tineret, 19,45 Pagini din opereta 
„Crai Nou" de Ciprian Porumbes- 
cu, 20,10 Muzică populară inter
pretată de Nelu Huțu și Benone 
Damian, 21,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 3,40 Piese vocale ( 
și instrumentale de compozitori 
romîni, 9,03 Cîntece și jocuri popu
lare, 10,00 Tineri soliști de mu
zica ușoară, 11,03 Selectiuni din 
operete, 11,30 Program interpre
tat de orchestra Filarmonicii de 
stat din Tîrgu-Mureș, 12,05 Muzică 
populară, 14,10 Cîntă orchestra de 
mandoline a Clubului sindicatelor 
din Deva, 14,30 Melodii populare, 
1Д30 
16,40 
Iară, 
Cîntă 
Iară a Radioteleviziunii Romîne și 
orchestra de instrumente populare 
a Radiodifuziunii din Brno, 19,50 
Transmisiune din Studioul de con
certe a concertului orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii, 22,30 
Muzică de dans.

înălțat de după crestele 
soarele stă și-i priveș- • 
mulțumit. В. CRIȘAN

a soarelui, 
e dătător de 
ca și cel de

Muzică ușoară rominească, 
Interpreți de muzică popu- 
17,10 Muzică corală, 19,05 
orchestra de muzică popu-

asemenea Ca-

marne
— 7 NOIEMBRIE : 

Pe Do- 
LIVEZENI ;

AN4NOASA : Țarcul; 
Moara diavolului; CRÎ- 

Hamlet; LUPENI : Strict 
URICANI ; Vacantă la

PETROȘANI
Parașutiștii; REPUBLICA : 
nul liniștit (seria I); 
Gardianul;
VULCAN :
V1DIA :
secret;
mare.



Succese ale partizanilor 
din Kwiiu

LEOPOLDVILLE 3 (Agerpres-).
La Leopoldville s-a anunțat că 

trupele guvernului central congo- 
lez, trimise pentru „a restabili or
dinea" în provincia Kwilu, întîm- 
pină o puternică rezistență din par
tea detașamentelor de partizani. 
In localitatea Kikandji, situată în 
nordul provinciei, partizanii au 
respins înaintarea detașamentelor 
guvernamentale, iar în apropiere 
de Leverville le-au provocat grele 
pierderi.

După 
U.P.I., în 
tivitatea 
genți din 
tensificat 
generalul 

. major al 
ze,

Seeitwwa Comisiei 
pentru Asia și

TEHERAN 3 (Agerpires).
In ședința de luni a Comisiei 

economice a 0;N.U. pentru Asia 
și Extremul Orient (E.C.A.F.E), se
cretarul executiv al acestei comi
sii, U Nyun, a prezentat un ra
port detailat asupra activității Co
misiei în anul ce 
ultima sesiune.

El a adresat
dezvoltate, cerîndu-le 
că ajutorul pentru țările din Aria 
și Extremul Orient.

Tot în această primă ședință a

economice 0. N. U.
Extrem ui Orient

s-a

un

scurs de ia

apel țărilor 
să sporeas-

cum remarcă agenția 
ultimele cîteva zile, „ac- 
detașamentelor de insur- 
această provincie s-a in- 
considerabil". De aceea, 
Mobutu, șeful statului 

armatei centrale congole-
a anunțat că va pleca în zona 

operațiunilor pentru a studia mă
surile ce trebuie luate împotriva 
partizanilor.

fost ales biroul care va conduce 
lucrările sesiunii. Președinte al ce
lei de-a 20-a sesiuni a E.C.A.F.E. 
a fost ales dr. A. Alikhani, minis
trul economiei al Iranului și șeful 
delegației iraniene.

Au început apoi discuțiile asu
pra situației economice actuale din 
Asia și Extremul Orient. Pe baza 
acestor discuții, menționează a- 
genția Reuter, se va elabora punc
tul- de Vedere comun al E.C.A.F.E. 
Î1Î raderea conferinței mondiale 
pentru comerț și dezvoltare.

©-----------------------
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anunțat, Gerhard 
implicat în procesul crimi- 
naziști de la Limburg a fost 
în Argentina. Potrivit' a- 

France Presse, în cercurile

In legătură cu evenimentele 
din Cipru

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a primit' succesiv, luni sea
ra pe reprezentanții la O.N.U. ai 
Suediei, Finlandei și Irlandei,

Agenția France Presse apreciază 
că între secretarul general și re
prezentanții acestor țări au avut 
loc consultări în vederea eventua
lei participări a țărilor respective 

ala o forță 
tru Cipru.

ATENA

Națiunilor Unite pen-

o

sadelor S.U.A. și Anglei la Atena 
demonstrații în sprijinul indepen
denței și integrității teritoriale a 
Ciprului la care au iuat parte 
mii de persoane. Demonstranții au 
cerut plecarea militarilor englezi 
din Cipru și retragerea unităților 
străine 
tudine 
mestec 
interne 
S.U.A.,

Prăbușirea unui avion 
britanic

INNSBRUCK 2 (Agerpres).
Serviciile competente tiroleze fac 

pregătirile pentru a asigura trans
portul rămășițelor călătorilor și 
membrilor echipajului avionului 
britanic de tipul „Bristol Britan
nia", care, avînd 83 de persoane 
la bord, s-a prăbușit sîmbătă, du
pă ce s-a ciocnit de vîrful Glungez.

Potrivit agenției France Presse,. 
se pare că operațiunile vor dura 
5—-6 zile. Ele sînt foarte dificile 
deoarece o avalanșă, provocată 
probabil de ciocnirea avionului de 
vîrful muntelui, a acoperit locul 
dramei. Potrivit agenției, cercetă
rile se vor face cu ajutorul sonde
lor în adîncimea stratului de ză
padă.

BUENOS AIRES 3 (Agerpres).
După cum s-a

Bohne, 
nalilor 
arestat 
genției
juridice din capitala Argentinei se 
declară că procedura de extrădare 
a lui Bohne s-ar piyea tărăgăna 
luni de zile. Bohne are dreptul

să facă apel împotriva arestării 
sale la Curtea federală de apel 
și apoi recurs la Curtea supremă 
din Argentina. El se află - în pre
zent deținut la Villa Devoto, o în
chisoare în apropiere de Buenos 
Aires. Poliția argentiniană a auun- 
țat că Bohne a intrat în Argentina 
pe baza unui pașaport fals.

-Э

3
Primul ministru grec, Papandreu, 

i-a primit pe membrii delegației 
guvernamentale cipriote — minis
trul de externe adjunct Arouzos 
și ministrul de interne. Georgiadis, 
care, potrivit' unor corespondenți 
occidentali, au adus un mesaj din 
partea președintelui Makarios.

Ministrul de externe grec, Kos- 
topulos, a declarat ziariștilor, du
pă o întrevedere cu ambasadorul 
S.U.A. }a Atena, H. Labouisse că 
a discutat despre manevrele uni
tăților 
marea

Luni

(Agerpres).

din Grecia. Ei au luat ati- * 
împotriva intenției de a- 
al N.A.T.O. în treburile 
ale Ciprului. La ambasada 
demonstranții au înmînat

o petiție de protest. Nu s-au în
registrat ciocniri, dar poliția a 
trimis întăriri pentru a-i suprave
ghea pe demonstranți, care au stră
bătut principalele străzi din capi
tala Greciei.

o
(Agerpres).

poliția — alcătuită 
a arestat' doi

DALLAS 3 (Agerpres).
Nici un progres nu a putut fi 

realizat în selecționarea ultimilor 
doi membri ai juriului în ședința 
din 2 martie a audierilor procesului 
lui Jack Ruby. Toți cei 16 can
didați jufați interogați au fost eli
minați. Apărarea și-a epuizat cele 
18 privilegii ale sale de excludere 
automată a juraților,- acuzării î-au 
mai rămas patru.

Ședința de 
printr-o serie 
te. Cel mai 
arvut loc în

luni s-a caracterizat 
de incidente violen- 
serios incident a 

urma unei ini-

Cutremure de pămînt 
în America Latină

SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager
pres).

La 2 martie, pe intinse regiuni 
ale continentului latino-american 
s-au resimțit' puternice cutremure.

In urma erupției vulcanului Vil- 
larica, situat la 872 km. sud de 
Santiago de Chile, 25 de persoane 
sînt date dispărute. Erupția a dis-

—■=©=—

trus poduri, a desfundat șosele și 
a tăiat comunicațiile telefonice și 
telegrafice din această regiune. Pa
trule de carabinieri călare străbat 
zona sinistrată, în 
tualelor victime, 
lor sînt îngreunate 
zibilitate și 
trerupte.

Serviciile 
servatorului
merica Centrală), 
în aceeași zi au fost resimțite 14 
cutremure de pămînt în San Sal
vador.

ploile

căutarea ©ven
der cercetările 
de lipsa de vi- 
torențiale neîn-

МШашаіа ia 
in lletnamil ie sui

' WASHINGTON 3 (Agerpres).
Președintele S.U.A., Lyndon John-

son, a avut la 2 martie convorbiri 
cu ministrul apărării McNamara și 
secretarul de stat Dean Rusk în 
legătură cu situația din Vietnamul 
de suid și apropiata vizită a lui 
McNamara în această iară.

Referindu-se la unele informa
ții, agenția France Presse arată 
că McNamara va pleca în Vietna
mul de sud la sfîrșitul acestei săp- 
tîimîni și nu mai înainte cunr se 
presupunea pînă în prezent.

------ ,©------

GREVE IN ANGLIA
LONDRA 3 (Agerpres).
Aproximativ 1 000 de muncitori 

de la depourile de vagoane de 
marfă din Manchester, Ford si 
Bolton au declarat grevă, prot.es- 
tînd împotriva intenției administra
ției de a proceda la concedieri. 
Circulația trenurilor de marfă a 
fost complet suspendată în regiu
nea orașului Manchester.

O serie de alte greve sînt de 
semnalat la Sălihall, Birmingham și 
Glasgow.

seismologice ale ob- 
din San Salvador (A- 

au anunțat că

WASHINGTON. Casa Albă a a- 
nunțat că președintele bvndori 
Johnson a numit o comisie com
pusă din 21 de personalități din 
lumea afacerilor, care sd-i ajute 
pe Christian Herter, reprezentantul 
special al Statelor Unite la ne
gocierile tarifare ce se vor des
chide la 4 mai la Geneva, in ca
drul „Rundei Kennedy".

LIBREVILLE. Menționînd decla
rația unui membru al ambasadei 
americane din Gabon, agențiile de 
presă anunță că, la restabilirea 
ordinei în capitala acestei țări cu 
prilejul tulburărilor antiguverna
mentale de duminică și luni au 
luat’ parte și cîteva contingente de 
soldați francezi. După cum se știe, 
trupele franceze au sosit în Ga
bon pentru a-1 reinstaura la pu
tere pe președintele Leon Mba 
după ce, la 18 februarie, fusese 
înlăturat în urma unei lovituri de 
stat.

«Ю DE JANEIRO. Guvernatorul 
stalului Rio de Janeiro. Silveira, 
transmite agenția Prensa Latina, s-a 
pronunțai pentru legalizarea Parti
dului Comunist Brazilian.

Silveira a arătat că de mult 
ar ii trebuit luată o asemenea 
măsură. „Partidul Comunist Brazi

țiative a „Ligii naționale a 
epilepsiei". Directorul acestei or
ganizații de binefacere, Maurice 
Melford, a venit la Dallas pentru 
a remite ziariștilor prezenți un me
morandum* asupra epilepsiei. A- 
ceastă documentație era contrară 
tezei apărării care vrea să de
monstreze că Ruby este nevinovat 
de asasinarea lui Oswald, deoare
ce ar fi „victima unei epilepsii 
psihomotrice și deci iresponsabil 
de actele sale". Avocatul Melvin 
Belii a acuzat Liga că încearcă să 
distrugă teza apărării. La suspen
darea ședinței Melvin Belli l-a ur
mărit pe judecătorul Brown pînă 
în biroul său, ant'renînd după el 
pe colegul său Tonahill și pe toți 
ziariștii, transportînd aparatele de 
televiziune, fotografice și magne
tofoanele. S-a produs o confuzie 
totală. Din birou) judecătorului 
Brown se auzeau tiradele lui To
nahill care, folosind terminologia 
defunctului senator McCarthy, îl 
acuza pe Melford de „activități 
antiamericane subversive". Belii а 
cerut suspendarea imediată a pro
cesului și punerea sub acuzație a 
celor trei membri ai Ligii prezenți 
în sală.

La reluarea audierilor, judecăto
rul Brown a respins însă toate 
Moțiunile depuse de apărare.

flotei a șasea americane în 
Egee.
au avut loc în fața amba-

NICOSIA 3 
La Limasol 

din ciprioți greci 
ciprioți turci, printre care și di
rectorul sucursalei unei bănci tur
cești din oraș. Potrivit' agenției 
France Presse, această areetzîe 
„a dus la sporirea din nou a în
cordării între cele două comuni
tăți, după calmul relativ din ulti
mele cinci zile".

o

indonezia pregătiri în vederea
conferinței CLN.U. pentru comerț

DJAKARTA 3 (Agerpres).
Guvernul indonezian a creat o 

comisie specială, din care fac 
parte reprezentanți ai Ministerelor 
Comerțului, Agriculturii și Indus
triei, pentru pregătirea conferinței 
O.N.U, pentru comerț și dezvolta
re.

Ziarul „Duta Mașjarakat" publi
că un articol de fond în care re
levă însemnătatea pe care o are 
conferința pentru Indonezia și pen
tru alte

frica și America Latină, interesate 
in extinderea legăturilor lor co
merciale, în stabilizarea prețurilor 
pe piața mondială, în înlăturarea 
barierelor comerciale ridicate de 
unele țări. In afară de aceasta, 
subliniază
doresc să facă comerț direct cu 
partenerii lor, fără ajutorul ur^J. 

intermediari. Stabilirea de legături 
comerciale directe 
sarcinile conferinței

©-----------------------

ziarul, tinerele state

I

state tinere din Asia. A-
este una din 
de la Geneva,

Tratativele dintre R. A 
și Arabia Saudită

3 (Agerpres).RYAD
La Ryad, continuă tratativele 

între reprezentanții R.A.U. și ai 
Arabiei Saudite, asistați de trimișii 
speciali ai președinților Algeriei și 
Republicii Irak. In cursul zilei de 
luni au avut loc 
trimișii Algeriei 
mareșalul Abdel 
de o parte, și cu

întrevederi între 
și Irakului cu 

Hakim Amer pe 
prințul Feisal al

lian a subliniat el — există, ac
ționează și se bucură de influentă 
în țară'.

SANTIAGO DE CHILE. 11 mun
citori au fost omorîți în cursul 
exploziei unei încărcături cu di
namită pe un șantier din localitatea 
Casablanca, situată la o distanță 
de 34 km. de orașul Valparaiso.

CAIRO. In Republica Arabă 
Unită a început luni campania 
electorală în vederea alegerilor 
legislative care vor avea loc la 
10 martie. Pe listele electorale au 
lost înscriși în cele 175 de cir
cumscripții 1 749 de candidați ur- 
mind ca în Adunarea națională să 
iie aleși 350 de membri, respectiv ț 
cite doi din fiecare circumscripție.

TOKIO. La Tokio s-a deschis 
conferința pe întreaga Japonie 
„pentru pace în Asia", organizată 
de Comitetul japonez pentru apă
rarea păcii. La conferință, care se 
desiășoară sub lozincile luptei pen
tru interzicerea armei nucleara și 
pentru dezarmare generală, parti
cipă aproximativ 8 000 de delegați.

IA PAZ. Ziarele boliviene infor
mează că autorii recentelor aten

tate împotriva locuinței familie; 
ministrului de justiție, Julio Agui- 
tar, și a prefectului Nazario Pardo 
sint trei membri ai partidului de 
dreapta „Falanga socialistă boli- 
viană". Doi din ei au fost prinși ; 
al treilea se află încă in libertate. 
Tâarele publică și declarațiile ce
lor doi arestați care își recunosc 
vinovăția.

NEW YORK. După cum anunță 
agenția U.P.I., sute de manifestanți 
au demonstrat la Annapolis, statul 
Maryland, împotriva metodelor po
liției care, săptămîna trecută, în 
orașul Princess Ann a împrăștiat 
o manifestație antisegregaționistă 
recurgînd la pompieri și cîini poli
țiști. Poliția din Annapolis a ares
tat șase manifestanți.

KAMPALA. La 2 martie, secre
tarul de stat britanic pentru pro
blemele Commonwealt huliri și co
loniilor, Duncan Sandys, a sosit 
in, Uganda unde va avea rntreve 
deri cu primul ministru Milton 
Obote.

TOKIO. Camera Inferioară a par
lamentului japonez a aprobat bu
getul pe anul financiar 1964—1965,
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ti.

Arabiei Saudite, pe de altă par
te, După cum anunță postul de 
radio Mecca, a avut loc de ase
menea, o întîlnire între prințul 
Feisal și mareșalul Amer, în ca
drul căreia au fost discutate căi
le și măsurile necesare pentru 
realizarea destinderii în relațiile 
dintre Arabia Saudită, R.A.U. și 
Yemen. Pînă în prezent nu s-a 
ajuns însă la un acord.

care este cu 14,2 la sută mai mare 
ca în anul financiar curent. Chel
tuielile militare în acest an fi
nanciar au fost sporite cu 13 la 
sută în comparație cu cel prece
dent.

CARACAS. La 1 martie, a avut 
loc prima reuniune a camerei de- 
putaților și senatului venezuelian 
pe perioada 1984/69, alese la 1 
decembrie anul trecut. Partidul 
comunist și Mișcarea de stingă 
revoluționară nu au avut dreptul 
să pună candidați la trecutele ale
geri. Cele două partide au fost pu
se în afara legii de guvernul Be
tancourt.

JOHANNESBURG. Ziarul „Star" a 
publicat un articol în care, exa- 
minînd diferența flagrantă care 
există în Republica Sud-Africană 
între remunerarea lucrătorilor albi 
și a celor negri, subliniază că în 
anul 1963 venitul mediu al unui 
muncitor alb a fost' de 1 066 lire 
sterline, în timp ce al unui negru, 
doar de 163 de lire. După cum 
menționează ziarul, această statis
tică se referă la muncitorii mi
neri, cei din industria construc
toare de mașini, precum și la 
muncitorii portuari.
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