
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și ai Sfatului popular orășenesc

Numai o glumă; apoi schimbul condus de minerul Karacsonyi Iosif de la sectorul II al minei Lonea 
va pleca în șut.

LA LOBI EA
' Cifre noi 

pe graficul întrecerii
Minerii de la Lonea muncesc cu 

avînt sporit. In zilele scurse din 
luna mai ei au înscris pe graficul 
întrecerii încă 460 tone cărbune, 
pe lîngă cele 13 000 tone extrase 
peste plan de la începutul anului. 
Printre brigăzile care au contribuit 

,1a acest succes se află și cele, con
duse de minerii Nedelcu Nicolae 
și Molnar Traian, din sectorul II al 
minei care printr-o bună organizare 
a muncii în abataj au sporit ran
damentul planificat cu nrai bine de 
o tonă pe post.

МИ de tone de fier vechi
Zilele trecute a avut loc o nouă 

acțiune pentru colectarea fierului 
ve Participanții, 30 tineri din 
organizația U.T.M. nr. 6 din ca
drul minei Lonea, au adunat fie
rul vechi risipit prin incinta minei 
și din subteran și au predat I.C.M.- 
ului 18 000 kg. fl intre participanții 
la muncă patriotică s-au aflat ti
nerii Madarasz loan. Măntoiu 
Gheorghe, Sulici Ioan, Mureșan 
Matei, Iancu Nicolae, Debega loan, 
Marian Ilie și alții. Exemplul a- 
cestor tineri a fost urmat și de 
către cei din organizațiile U.T.M. 
ale sectoarelor, I,- III, VIII, și- IX, 
care, la rîndul lor, au întreprins 
o-acțiune patriotică în cadrul căreia 
au adunat peste 15 000 kg. fier
vechi. Răsplătiți cu aplauze pentru pro-

Surorile Mara Adela și Mara Lidia sint eleve fruntașe. în clasa 
I-a a Școlii elementare de muzică din Petroșani. Lidia a-ndrăgit pia
nul, iar Adela vioara. In fotografie, Lidia exersează sub ț ivirea atentă 
a Adelei.

// (Le La £>. JK. rDili a
Tînăra exploatare minieră Dîlja 

este în plină dezvoltare. înzestra
tă cu utilaje miniere de mare ca
pacitate, ce constituie expresia 
grijii pentru ușurarea muncii mi
nerilor. Prin mecanizarea opera
țiunilor care necesită un volum 
mare de lucru și efort fizic, mina 
Dîlja este o soră mai tînără a ce
lorlalte exploatări miniere ale Văii 
Jiului. ’ ‘

Aici lucrează harnice brigăzi 
miniere ca cele conduse de Bartha 
Dîonisie, Demeter Augustin, So
faivy Dominic, Bartha Coloman și 
altele, devenite cunoscute pentru 
frumoasele rezultate obținute.

Din nou, pregătiri
Greu a fost doar începutul: în

jghebarea brigăzii artistice de a- 
gitație. Dar instructorul voluntar 
Vasiu loan nu s-a descurajat. A 
întocmit programul brigăzii și a 
repartizat rolurile. Sudorul Cio- 
banu loan, lăcătușul Bistriceanu 
Emil, artificierul Goz Nicolae și 
strungarul Haman Victor, împreună 
cu tinerele muncitoare Mătăsă- 
reanu Silvia, Lupaș Florica, Rogo- 
jan Henrieta, Bîrlida Irina și De
meter Magdalena, și cu încă vreo 
cîțiva artiști amatori, și-au învă
țat rolurile în mai. puțin de o săp- 
tămînă și, într-o zi, după șut, le-au 
oferit minerilor o surpriză : primul 
lor program de brigadă. Acesta 
le-a adus și primul succes.
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gramul prezentat, membrii brigăzii 
artistice de agitație de la E. M. 
Dîlja au hotărît să pregătească un 
nou program de brigadă.

Cu ajutorul mașinilor
Deschizătorii de drumuri spre 

stratele de cărbune de la mina 
Dîlja, de curînd au „primit două 
mașini electrice de încărcat, . de 
mare capacitate. Cele două mașini 
de încărcat au fost încredințate 
brigăzilor conduse de minerii De. 
meter Augustin și Sofaivy Do
minic.

Cu ajutorul mașinii de încărcat, 
brigada lui Demeter Augustin rea-, 
lizează zilnic 50 metri cubi de să
pare în transversala principală de 
la orizontul 565, Rezultate, așemă-, 
nătoare obține și cealaltă brigadă 
înzestrată cu mașină electrică, de 
încărcat. Cu aceste, două mașipi 
de încărcat, numărul utilajelor de 
acest fel, cu care a fost înzestrată 
mina Dîlja, a ajuns la.șase.

Dispensarul minei
Ca o nouă dovadă a grijii pen

tru om, în’.incinta minei Dilja, re
cent a'fost înființat un dispensar 
medical de întreprindere. Găzduit 
într-o clădire special amenajată în 
acest scop, dispensarul este dotat 
cu toate cele necesare și deservit 
de doi medici și personal mediu 
sanitar.

Fapte din sectorul de transport al minei Lupeni
Funicularui

a fost repus în funcție
Pilonul nr. 3 de la funicularui 3 

planir s-a defectat. Instalația de 
susținere a funiilor s-a rupt, Pilo
nul trebuia reparat într-un timp 
scurt, pentru ca sectorul IV A să 
poată ti aprovizionat ritmic cu 
rambleu.

Maiștrii de funicular Pivo- 
vacsek Adam și Bako Anton, au 
discutat cu tovarășul Hîrjete Mi
hai, secretarul organizației de bază 
P.M.R. cărei echipe să î= se încre
dințeze această lucrare. Cei trei 
au hotărît ca lucrarea să fie dată 
spre executare echipei complexe 
de dulgheri și lăcătuși, condusă 
de comunistul Cosman Vălter. ■

Muncitorii Peter Alexandru, Voi- 
cu Gheorghe, Bincola Teodor. Cri- 
șan Petru, Retezan loan, Roșu Teo
dor și ceilalți membri ai echipei 
complexe, au muncit cu însufle
țire și numai în 8 ore de lucru, în 
loc de 16, cîte au fost acordate 
pentru remedierea defecțiunii, ei
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♦ In fața adunării generale a co-
♦ muniștJlor s-a prezentat, zilele 
2 iecute, unul dintre minerii sec- 
2 torului IV A al minei Lupeni
♦ cerînd primirea in rîndul candid,i-
♦ iilor de partid. Era Pîrvu Titu, om 
2 mic de statură dar plin de nea-
♦ stîmpar, de energie.
♦ — E tot numai inimă, spunea
♦ ca despre un prieten apropiat se- 
2 cretarul organizației de bază, to-
♦ varășul Diana Chițu. Un minei
♦ iormat, un tovarăș bun, care nu 
«. se dă in lături atunci cînd tre- 
2 buie pus umărul.
♦ Și-a prezentat autobiografia în
♦ fața adunării generale a comu-
♦ niștiior. A venit în Valea Jiului 
2 in 1953 și frumusețea meseriei de
♦ miner l-a cucerit pentru totdea
♦ una. In sector îl cunosc toți mi- 
« nerii. Vorbea despre viața iui, 
2 despre năzuințele lui, da, ccrmu-
♦ nișlii sectorului îi cunoșteau bine 
» faptele. Făcînd parte din activul 
« fără de partid, el a muncit cu 
2 răspundere pentru îndeplinirea 
2 sarcinilor încredințate, a venit
♦ cu multe propuneri pentru îmbit- 
« nătățirea procesului de producție, 
2 iar ca șef de brigadă s-a ocupat
♦ cu grijă de educarea oamenilor săi
♦ în spiritul disciplinei, al atitudinii 
« înaintate față de muncă.
2 Intr-adevăr, numeroase fapte de
♦ muncă alcătuiau „autobiografia" 
2 cu care acest harnic miner s-a 
2 prezentat în fața adunării gene- 
2 rale a comuniștilor. In luna mar- 
2 tie, de exemplu, brigăzii lui Pîrvu 
2 Titu i s-n încredințat sarcina de♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦г

Un muncitor harnic și priceput — frezorul Bădău Iosif de la S.RiE. 
Vulcan. « ' . '

au făcut reparațiile. necesare și 
astfel funicularui a fost repus în 
funcție.

Laudă colectivului
La indicația organelor de re

sort, un colectiv de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la U.R.U.M.P. 
a studiat și adoptat .la o locomo
tivă de transport subteran o , modi
ficare prin schimbarea motorului 
inițial cu altul de 65 C.P. Prin 
modificarea adusă, pornirea loco
motivei se face automat.

Locomotiva, a fost trimisă spre 
experimentare la mina Lupeni. Aici 
ea a fost încredințată lăcătușilor 
mecanici Nagy loan, Deak Gheor- 
ghe, Szilveszter Zoltan care, îm
preună cu șeful de echipă Tomșa 
Ernest, de mai multe zile urmăresc 
îndeaproape comportarea locomoti
vei Pînă în prezent, locomotiva 
aflată la mina Lupeni, în experi
mentare, se comportă bine și pro
mite a da rezultate, spre lauda 
colectivului de la U.R.U.M.P., care 
s-a străduit să rezolve o problemă

OGRAF1A :♦ ♦ 
a mina in steril un suitoi de ue- * 
raj. Lucrarea era urgentă căci de 2 
terminarea ei depindea bunul mers 2 
al producției în abatajul frontal 2 
al brigăzii lui LeczîalvL Mihai. ♦ 
Cum au muncit Pîrvu și ortacii 2 
lui, o spune faptul că acest suitor 2 
a fost terminat în numai șase zile. ♦ 

In aprilie, brigăzii Iui Pîrvu i ♦ 
s-a încredințat o altă sarcină 2 
grea.- să rearmeze un suitor. In- 2 
clinarea mare, de 75 grade, pre- ♦ 
siunea, granturile vechi rupte * 
nu numai că îngreunau mult lu- 2 
crarea, dar o făceau și periculoa. 2 
să. Și această lucrare a fost ter-* 
minată într-un timp scurt, iar ♦ 
calitatea execuției face cinste bri- * 
gadierului și ortacilor săi. 2

In prezent, Pîrvu rearmează o ♦ 
galerie de transport, la orizontul ♦ 
543. Lucrarea nu este simplă : re- 2 
profilarea, asigurarea armăturilor 2 
Т.Н., executarea acestor opera- ♦ 
țiuni concomitent cu desfășurarea 2 
transportului, cere din partea bri 2 
păzii pricepere, hărnicie, folosi- ♦ 
rea din plin a timpului de lucru. «.

Brigada Iui Pîrvu nu dă căr- 2 
bune. Dar lucrările pe care le ♦ 
execută vin direct în sprijinul ♦ 
minerilor din abataje, asigură bu.«. 
na desfășurare a procesului de 2 
producție în sector. ♦

Lucrări de calitate executate cu ♦ 
toată răspunderea, care, vorbesc «. 
despre munca acestui miner mo- 2 
deșt, dar care s-a prezentat în fața ♦ 
adunării generale a comuniștilor, ♦ 
spre a fi primit în rîndul can- 2 
didaților de partid, cu un bogat 2 
bilanț de realizări. 2

*

ce frămînta sectorul de transport 
al minei Lupeni — utilizarea în 
subteran a unei locomotive de 
mare capacitate.

Galerie model
Recent, un grup de muncitori 

din cadrul sectorului de transport, 
printre care Florea Constantin, 
Făiș Mihai, Ursu Mihai și Con- 
stantinescu Vasile, sub conduce
rea maiștrilor Krizsela Carol și 
Munteanu Marius, au pornit o ac
țiune de amenajare a unei galerii 
model, de la orizontul 480 pe tra
seul puțurilor 6 și 9, pînă Ia pu
țul Centru. Pînă în prezent ei au 
reparat linia ferată pe o porțiune 
de 1000 m 1, au văruit pereții ga
leriei, iar pe traseul de acces a 
minerilor au așternut zgură roșie. 
Lucrarea continuă. 1

Acum, pe traseul puțurilor 6 și 
9, pînă la puțul Centru, se află 
cea mai frumoasă galerie de Ia mi
na Lupeni, o galerie model.

AVRAM MICA
corespondent
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La sectorul III Е. М. PetrUa
<<•&

Avansare în

hotăritor care a 
sectorului III în 
cu celelalte sec- 
Sectorul a reali-

In cursul lunii aprilie colectivul 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni al sectorului III al minei Pe
trila a reușit să obțină o avansare 
medie pe abataje de 140 m 1. Rea
lizarea acestei avansări a fost de 
altfel și factorul 
clasat colectivul 
fruntea întrecerii 
toare ale minei,
zat în luna aprilie o productivita
te de 3,406 tone pe post și a de
pășit sarcinile de plan cu 710 tone 
cărbune.

Avansarea sporită este rodul 
unei munci susținute atît pe plan 
tehnic cit și pe plan organizatoric. 
Iată doar cîteva din măsurile a- 
plicate în cadrul sectorului III în 
scopul atingerii unor avansări mari . 
1) Omogenizarea brigăzilor, încre
dințarea conducerii brigăzilor și 
schimburilor unor cadre bine pre
gătite din punct de vedere profe
sional, competente de a organiza 
și conduce în bune condițiuni pro
cesul de producție la locurile lor 
de muncă. La sectorul III s-a ajuns 
ca în cadrul brigăzilor să se facă 
puține modificări cu - ocazia împăr
țirilor ce au Ioc numai trimestrial 
și doar In cazul de promovare de 
noi șefi de brigăzi sau de schim
buri: 2) Pregătirea din timp a fron
turilor de lucru atît în ceea ce 
privește asigurarea de condiții op
time de lucru la fiecare loc de 
muncă; 3) Concentrarea producției 
Ia un număr cit mai redus posibil 
de abataje cărora să li se poată 
asigura In condiții optime îndru
marea tehnică, controlul cit șî a- 
provizionarea 
gonete goale; 
de exploatare 
condițiilor de

cu materiale și va- 
4) Alegerea metodei 
celei mai adecvate 
zăcămint pentru fie-

I abataje de 140
care abataj în parte. La sectorul 
III, în majoritatea cazurilor, se a- 
plică metoda de exploatare cu a- 
bataje cameră direcționale în re
tragere de la coperiș spre culcuș, 
cu lungimi de aripi între 20—30 
m, grindă de 4 m, înălțime 3,5 m, 
în cîmpuri 
fronturilor 
de efectiv 
ții fiecărui 
plasarea în 
de 16-18 posturi pe zi; 6) Meca-

. nizarea transportului în
Toate abatajele au fost 
transportoare cu raclele 
ajutorul transportoarelor 
merele direcționale, care se pre
lungesc după fiecare cîmp exploa
tat prin scaune și troci de 
pînă în frontul de lucru se 
cuiază cca. 1/2 din cărbune 
să fie lopătat, ușurînd astfel 
ca minerilor și reducînd timpul a- 
fectat evacuării cărbunelui de 1b 
frontul de lucru; 7) îndrumarea 
tehnică. In cadrul sectorului nos
tru maiștrii sînt îndrumați și con
trolați îndeaproape asupra felului 
cum îșl îndeplinesc rolul ce-1 au 
în procesul de producție. Persona
lul tehnic a reușit șă imprime ast
fel fn rîndul efectivului o disci
plină mulțumitoare, fiind el însuși 
exemplu în această privință. Pe 
lingă măsurile luate pentru com
baterea abaterilor de la N.T.S., sau 
disciplină, precum și celelalte e- 
numerate pînă acum, un rol im
portant în succesele colectivului 
nostru l-a avui organizarea si an
trenarea în întrecerea socialistă a 
tuturor brigăzilor, stimulentele a- 
cordate brigăzilor evidențiate și 
îndeosebi munca politică susținută 
desfășurată de organizația

m pe lună

Oolțul celor certați cu N. T. S.

de 1 m; 5) Plasarea 
de lucru cu un număr 
corespunzător capaeită- 
abataj. In luna aprilie 
cadrul sectorului a fost

abataje, 
dotate cu 
T.P.-l. Cu 

din ca-

1 m 
eva- 
fărâ 

mun-

de

MAI SI NT ȘI EXCEPȚII...
cuiască sau să întărească susține
rea necorespunzătoare etc.

SJnt reguli elementare, pe care 
minerii șefi de schimb le cunosc 
și, în general, le respectă. Dar 

care 
uită

menite 
ortacilor din 
muncă și de 

Iată un ase- 
de curînd în

In vederea asigurării unor con
diții de muncă și de i 
optime la locurile de 
normele de tehnica securității 
văd obligațiuni precise pentru 
care șef de schimb, care, 
lîngă alte atrihuțiuni, este 
ponsabil de securitatea 
săi. Normele stabilesc, printre 
tele, că fiecare miner, șef 
schimb, este dator să cerceteze 
atenție locul de muncă înainte 
începerea lucrului, în 
schimbului cît și după fiecare opri
re în timpul schimbului, să căp
tușească tavanul, pereții și frontul 
locului de muncă și să îndepărteze 
toate bucățile de rocă, periculoase 
sau suspecte, să monteze susține
rea corespunzătoare, conform mo
nografiilor de armare și să înlo-

securitate 
s muncă, 

pre- 
fie- 
pe 

res- 
ortacilor 

al
de 
cu 
de 

timpul

sînt și excepții... oameni 
fugind după cărbune mult, 
obligațiile lor elementare, 
să asigure lor și 
schimb condițiile de 
securitate necesare, 
menea caz, petrecut
sectorul I В al minei Lupeni.

Minerul Ghergu Oprea are ex
periență în meserie. De aceea, el 
a fost avansat în funcția de șef de 
schimb în brigada minerului Do- 
roftel Mihai, care lucra la săparea 
unei galerii de cap în stratul 5 

ar 
a- 
fă- 
ta-

Dispozitiv de comandă automată 
a elevatoarelor cu cupe

Dispozitivele de comandă auto
mată 
care 
chid 
rului

bulgăr, accidentîn- 
minerul Ghergu O- 

în incapacitate de 
de 25 de zile. Tot- 
nerespectarea N.T.S. 

cu „mustrare".

electropneumatice
schemă complicată

cu
au, 
de

și
re
de

со-

a se simplifica schema
electric

a elevatoarelor cu cupe, la 
se folosește un reostat cu li- 
în circuitul rotorului moto- 
de ridicare, regulatorul

frînele mecanice comandate 
gulatoare 
obicei, o 
roandă.

Pentru
de comandă a motorului 
a reostatului cu lichid, în dispo
zitivul propus de un grup de in
ventatori sovietici ca element sen
sibil al regulatorului, s-a folosit 
un releu 
șurări și 
înfășurări 
continuă 
ne de acord caracteristicile siste
mului de comandă al reostatului 
eu lichid și a frînei mecanice.

blocul III A. Intr-una din zile, 
jungînd la locul de muncă, ș-a 
pucat de treabă cu mare zor, 
ră să se gîndească la căptușirea
vanului și la întărirea susținerii, 
respectiv, la bandajarea locului de 
muncă. In acest fel, din tavan s-a 
desprins un 
du-1. Astfel 
prea a fost 
a lucra timp 
odată pentru
a fost sancționat
Accidentul putea să-l coste însă și 
mai mult. Nesiguranța locului de 
muncă periclita, totodată, și securi
tatea ortacilor lui. Ar fi bine deși, 
ca asemenea excepții — oameni 
care neglijează cele mai elemen
tare norme de securitate — să nu 
fie de loc.

s-a
polarizat cu două înfă- 
trei poziții: pe una din 
se aplică o tensiune 

de negativitate care pu-

partid pentru mobilizarea colecti
vului la succese cît mai însemnate.

Țin să amintesc totodată că pen
tru realizarea acestei frumoase a- 
vansări în abataje, ni s-a asigu
rat baza tehnico-materială necesa
ră precum și îndrumarea tehnică 
și un control permanent din par
tea organelor de conducere.

Contribuția cea mai însemnată 
la realizarea vitezei de 140 m 1 pe 
lună a adus-o brigada condusă de 
tov. Cîșlaru Ioan care a realizat 
o avansare de 210 m, urmată de 
brigăzile minerilor Furda Constan
tin cu 182 m, LăszlP Ștefan — 150 
m, Enache Chiriță —- 147 m, Bar- 
*-ok Iosif — 144 m, Sisu Virgil — 
129 m $1 alții.

Deși am ajuns la această reali
zare, nu putem spune că am făcut 
totul și că nu putem face și mai 
mult. Avem rezerve pentru reali
zări și mai mari. Mai avem unele 
deficiențe care, pe măsură ce le 
vom elimina, vom obține rezul
tate Si mai frumoase. De exemplu, 
partea mecanică din cadrul sec
torului nu a asigurat funcționarea 
perfectă a transportoarelor din a- 
bataje. Transportoarele au avut 
dese defecțiuni (ruperi de lanț) 
etc. ceea ce a duș la stagnări. Pen
tru această situație însă nu 
face vinovat numai personalul 
lectromecanic. Ea se datorește 
faptului că lanțurile ce ni le
vrează uzinele „Unio" Satu Mare 
și U.R.U.M.P. nu sînt de bună ca
litate, niturile sînt rău executate, 
iar zalele se desfac din buloane 
la cea mai mică uzură chiar la 
lanțurile noi. De asemenea, am pu
tea reduce timpul de armare dacă 
am fi aprovizionați din depozit cu 
lemn șorolit ceea ce brigăzile noas
tre solicită de multă vreme. Cu toa
te că această problemă este mereu 
discutată, rămîne totuși nerezol
vată.

Hotărîrea colectivului nostru 
este să meargă mereu înainte. Sînt 
convins că vom ajunge în scurt 
timp la realizarea unei 
în
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se 
e- 
și
li-

avansări 
abataje de 150 m pe lună.

ȘTEFAN TENCZLER 
șeful sectorului III,

E. N4. Petrila
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In sprijinul minerilor de la Paroșeni, deschizătorii celei mai ti
nere exploatări din Valea Jiului, a sosit o nouă mașină de încărcat 
— E.P.M.-2.

UTILAJ MINIER NOU

pncu- 
diferite

rotativ-

Uzina constructoare de utilaj 
minier din Kuznetk (U.R.S.S.) fa
brică instalații de perforare rota- 
tiv-percutante, încărcătoare 
matice, hidromonitoare de 
tipuri și alt utilaj minier.

Instalația de perforare
percutantă BU-1 este destinată per
forării găurilor în galeriile ori
zontale (efectuarea lucrărilor mi
niere din jurul puțurilor, săparea 
galeriilor în steril cu două ramifi
cații, a galeriilor transversale etc.).

Instalația de perforare BU-1 este 
dotată cu un perforator care per
mite forarea rocilor dure cu o ma
re viteză. Instalația asigură ' un 
înalt grad de mecanizare a Isțră- 
rilor, mărește productivitatea .j- 
cii de 2—3 ori în comparație iru 
procedeele obișnuite de perforare. 
In același timp ea îmbunătățește 
considerabil condițiile de muncă 
și prezintă mare siguranță în ex
ploatare.

★7

Inovații: Adaptarea sondezelor subterane 
carotajul continuula

gama de lucrări de cercetareIn
se includ și forajele subterane care 
concură la definirea caracteristici
lor stratigrafice, petrografice și 
tehnice ale diverselor tipuri de ză 
cămînt. In zăcămintele de tip se
dimentar se folosește forajul sub
teran dirijat care dovedește, pe zi 
ce trece, eficacitate și economi
citate în obținerea de date cu pri
vire la rentabilitatea unor zăcă
minte sau a unor porțiuni din 
acestea.

In explorarea subterană din Va
lea Jiului se aplică metoda fora
jului cu carotaj discontinuu, care 
la ora actuală mai prezintă urmă
toarele neajunsuri: Proba recol
tată în tubul simplu carotier re
prezintă cca. 30 pînă lâ 50 la 
sută din lungimea preliminată, 
ceea ce poate conduce adesea la 
interpretarea eronată a rentabili
tății unor strate de cărbune, deci 
să creeze posibilitatea abandonării 
zăcămîntului respectiv, sau inves-

înțepenirea carotierei, 
coloanei 
adesea 

găurii de 
eliminării

de prăjini 
abandonarea 
sondă.
acestor de

tirea unor valori importante i” 
pregătirea unui zăcămînt nerenta- 
bil ,- Datorită înfundării tubului cu 
probă, apa nu poate ajunge în 
frontul de tăiere a frezei, astfel se 
ajunge la 
respectiv, a 
condiționtnd 
și reforarea

In scopul
ficiențe majore, la E.M, Lonea s-a 
conceput și experimentat un sistem 
original de carotieră dublă, pria 
care s-a trecut pentru prima dată 
la carotajul continuu, adaptîndu-se 
oricărui tip de sondeză subterană 

Carotiera dublă are următoare 
le componente: un sistem bulă — 
reducție 
lă; un 
un tub 
pentru
plează freza : 
dinți insertați cu plăcute vidia

(Date tehnice de detaliu pot fi 
găsite în „Fișa de inovații" nr. 46 
din 1963 cu titlul „Adaptarea 
dezelor subterane la carotajul 
tlnuu").

Principiul 
lui sistem 
refulată de
sub presiune în coloana de prăjini 
șl mal departe în sistemul bulă- 
reducție. Prin trei canale executate 
în reducție, apa ajunge între cele 
două tuburi și mai departe la ștu- 
tul injector de unde este proiectat’’ 
în frontul de tăiere al frezei. Prii-

pentru forarea ascensiona- 
tub exterior de legătură ; 
injector ; un tub interior 

recoltarea probei ce cu- 
o freză cu 6 sau 5

son- 
con

nou
Apa

de funcționare a 
este următorul ; 
pompă este introdusă

jetul puternic al apei, detrîtusul 
rezultat din forare este antrenai' 
prin exteriorul carotierei spre gura 
găurii de sondă. Proba (carotăi 
intră nestingherită în tubul interior 
pînă la umplerea acestuia.

Prin introducerea carotajului con
tinuu se obțin rezultate mult supe
rioare carotajului discontinuu. A- 
ceste rezultate pot fi exprimate 
in următoarele caracteristici teh- 
nico-economice. Probele din roci 
și stratele de cărbune se recupe
rează la un volum de 90—100 la 
sută, în funcție de friabilitatea to
cilor ; se elimină posibilitatea în
țepenirii coloanei de prăjini din 
cauza tubului carotier; se obțin 
viteze de forare sporite cu cca. 
30 ]a sută față de sistemul vechi : 
se reduce cantitatea de plăcuțe 
vidia pe m.l. cu cca. 40 la sută 
prin eliminarea posibilităților de 
rupere a acestora

Metoda carotajului continuu es
te metoda cea mai eficace de iden
tificare, promovare și valorifi
care a zăcămintelor de substanță 
utilă, de aceea se eonsidetă necesar 
ca această metodă să fie extinsă 
în toate unitățile din bazinul car
bonifer Valea Jiului, cu precădere 
în acelea, în care efectul tectonic 
joacă un rol hotărîtor în estimarea 
potențialului de rezerve, respectiv 
a. rentabilității zăcămîntulni.

ing. REMUS PETREANU 
geolog E M Lonea



Pe teme gospodărești
VULCĂNENII LA LUCRU

Și-an înfrumusețat MocuL.
S.S.E. Pelrogenl —
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Locatarii blocului P 62 din ora
șul Ѵцісап au prestat 180 ore 
ipuncă patriotică pentru înfrumuse
țarea terenului din jurul blocului 
șl a caselor scărilor. Terenul pen
tru zona verde din jurul blocului 
a fost curățat de pietre, hîrtii și 
alte resturi și nivelat. Rondurile 
de flori au fost săpate și înfru
musețate cu diferite semințe de 
flori. S-au plantat 40 de trandafiri

Cît privește interiorul blocului, 
cfle două scări au fost zugrăvite, 
fer partea metalică ș grilajului,

...Și st
îndrumați de către grupele de 

partid, locuitorii cartierului Ka- 
kașvar din orașul Vulcan, în frun
te cu deputății, au ieșit în număr 
mare la înfrumusețarea străzilor. Ei 
au curățat peste 3 000 m 1 rigole 
și șanțuri și au reparat peste 1 000 
m.l, garduri.

Locuitorii străzii V. Alecsandri 
au plantat 40 de arbuști, an extins 
zonele verzi de pe lingă case și 
au șădit flori. De asemenea, au re
parat gardurile și au construit un 
po eț.
• JBi din străzile I și II au amena
jat parcul Octogon, remarcîndu-se 
îndeosebi tovarășii Nemeș Irina, 
Vișan Avram, Bartolici Rozalia, 
Cilcer loan, Raduly Ladislau,

Cartierul în
Odată cu sosirea primăverii, fie

cărui cetățean îi revine sarcina 
de a-și aduce contribuția la înfru
musețarea cartierului în care lo
cuiește. Majoritatea cetățenilor din 
Lupeni au răspuns cu dragă inimă 
la chemarea comitetului orășenesc 
de partid, a grupelor de partid și 
a comitetelor de bloc participînd 
în timpul liber la diferite acțiuni 
de înfrumusețare a orașului.

Vrednici de menționat sint tov. 
Suciu Grigore, Onisie Iosif și Ти- 
d'-ran Petru, locatari ai blocului 
.. .Un cartierul Viscoza Ii» care au ■•3*1 
aînenajat parcul din fața blocului, 
au plantat flori și pomi și au fă- 

Zidari evidențiați pentru depășirea sarcinilor de plan și lucrări de 
calitate -. Budica llie. șef de brigadă, Stoica Marin și Băluță Ioan de la 
șantierul de locuințe din Petrila.

revopeită. La casa scărilor s-au 
suspendat ghivece cu flori, ier pe 
pereți au fost așezate tablouri cu 
aspecte din viata nouă.

Toate aceste acțiuni au fost ini
tiate, organizate și conduse de 
comitetul de bloc din care s-au 
evidențiat in mod deosebit tova
rășii Barkoczy Iosif, Costip losd, 
Rusu Maria și Vass Andrei S-au 
mai evidențiat și locatarii Stiejan 
Iosif. Arc? Ioelf. Udroiu loșif.

EMIL SIMINA 
corespondent

r ă z i 1 e
Antal Iuliana, Karpati Eugen si 
multi alții. Locuitorii de pe strada 
6 Martie au început amenajarea 
unui solar pentru copii. Tot ei 
au reparat 20 de bănci pentru 
parcul din cartier. Aici s-au evi
dențiat tovarășii Man Vașile Vîj- 
dea Mircea, Codrean Virgil. Piți- 
guș Nicolae și Maria Ileana.

La înfrumusețarea străzilor car
tierului și-au mai adus contribu
ția și locuitorii de pe străzile 23 
August, Dorobanților și Ciobanilor 
prin curățirea șanțurilor, repararea 
gardurilor, retezarea salcîmilor or
namentali, cît și prin alte acțiuni 
gospodărești.

VALERIU TATARU 
corespondent

care locuim
cut cîte două, bănci la scările 1 
și 2. Aceste rezultate se datoresc 
îndeosebi activității președintelui 
comitetului de bloc, tov. Drăghici 
Grigore. De asemenea, la blocul A 
3 unde președinte de comitet de 
bloc este tov. Letean Petru, s-a 
amenajat terenul din fața blocului 
și s-au sădit flori. Aici s-au evi
dențiat locatarii Bendean Ambrozie, 
Dobîncă Eleonora. Luca Vasile, 
Staso Mihai care prin exemplul 
lor i-au mobilizat și pe ceilalți 
locatari la acțiunile de înfrumu
sețare.

VIOREL DOBROIU 
corespondent

Victoria timișorencelor a fost pe 
deplin meritată. Ele au dovedit o 
bună conducere a balonului, au 
construit faze frumoase încheiate 
cu suturi puternice.

Localnicele au jucat slab. Ele au 
prezentat multe jucătoare tinere, 
fără experiență. Le-a lipsit forța 
de șut și clarviziunea în fata se
micercului advers.

In clișeu: Lovitură de la 7 metri. Mingea se află îat aer. Va fi 
oare gol ?

întreceri de handbal la Iscroni
Liniștea ce domnea în Școala de 

8 ani din Iscroni, a fost întrerup
tă de sunetul clopoțelului care a- 
nunta că ultima oră de curs din 
ziua respectivă a luat sfîrșjt. Co
piii au pornit grăbiți, dar nu spre 
casele lor ci spre terenul de hand
bal- Echipele de handbal, băieți șl 
fete, ale școlii lor, întîlneau în me
ciuri amicale pe eele ale Școlii nr. 
2 dfe Petroșani. întrecerile au fo»t

КцдЬн Minerul Lupeni — 
Electroputere Craiova 14-0 (3-0)

Deși diferența de valoare dintre 
eele două formații înclina net In 
favoarea celei din Lupeni totuși 
întrecerea a fost aprig disputată. 
Oaspeții au luptat mult pentru fie
care balon reușind astfel un rezul
tat destul de strîns.

Jucătorii mineri, în revenire de 
formă, au cueerlt o nouă și meri
tată victorie, realizată în urma u-

Fotbal; Juniorii JitilUI 
învingători la scor

După meciul de la Craiova, ju
niorii de la Jiul au adus suporte
rilor satisfacția unei victorii la 
scor, obținută în dauna Siderur- 
gistului Hunedoara. Prima parte a 
meciului este destul de echilibra
tă. In minutul 18. o centrare a lui 
Achim, și mingea este reluată cu 
capul în plasă de către Szatmary. 
Conduși cu 1—-0, siderurgiștii ies 
la atac. In minutul 25, ei sînt pe 
punctul de a înscrie, dar Gavriș 
salvează de pe linia porții. Ulti
mele 10 minute ale reprizei apar
țin din nou gazdelor dar scorul 
rămîne neschimbat.

Respectînd întocmai indicațiile 
antrenorului, la reluare, juniorii 
Jiului domină cu autoritate si trag 
la poartă din orice poziție. Domi
narea s-a concretizat prin goluri 
multe și frumoase. In minutul 52. 
Szatmary deschide bine pe Dimi- 
triu care înscrie în coltul porții. 
Șase minute mai tîrzlu, Szatmary 
majorează scorul la 3—0. Minutul 
65 aduce al 4-lea gol prin Dimî- 
triu, ca apoi Achim să-l majoreze 
la 5—0. Scorul întîlnirii este pe
cetluit în minutul 78 de Szatmary 
care înscrie al 6-lea gol. Deși la 
scor, victoria gazdelor »8te pe de
plin meritată.

Banatul Timișoara 
(2-5)

Punctele au fost înscrise de s 
Kaspari (4), Moșu (3), Kișs (2), 
Szekeli (2) șl Madan (1) pentru 
Banatul și Csergezan, Kelemen, 
Barabaș, Munteanu și Pușcașii (fie
care <?îte 1) pentru S.S.E. Petro
șani.

A arbitrat corect Tellman Mar
tin (Cluj).

dîrze, iar galeria handbaliștjlor din 
Iscroni și-a susținut favoriții lor pî- 
nă ce a răgușit. In schimb, a fost 
răsplătită cu două victorii frumoa
se. Fetele au învins cu 15—9, iar 
băieții cu 17—7. Cînd te gîndești 
că handbalul a prins de puțin timp 
rădăcini în Iscroni, succesul e șl 
mai semnificativ.

CORNEA T1TU 
corespondent

nul frumos joc. Linia de treisfer- 
turi și grămada au fost punctele 
forte ale gazdelor. Rezultatul a 
fost realizat prin jucătorii Tăbă- 
caru Liviu (9), Mogoș Gheorghe 
(3) și o transformare realizată de 
Balasz A. (2). 1

21 mal

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,16 Cîntece despre mi
neri, 8,30 Muzică ușoară, 9,30 
Fragmente din opereta „Valea de 
aur" de Dunaevski, 10,15 Emisiune 
literară la cererea ascultătorilor : 
Opere literare transpuse pe ecran,
10.30 Muzică populară din diferite 
regiuni ale țării, 11,30 Muzică din 
opere, 12,15 Lecția de limba en
gleză. Ciclul I (reluarea emisiunii 
din 20 mai), 13,10 Melodii 
populare cerute de ascultători, 
14,10 Melodii distractive, 14,30 
Prietena noastră cartea: Povestiri 
despre trecutul de luptă al poporu
lui nostru, 15,37 Muzică populară,
16,10 Cîntece create în anii pu

terii populare, 17,00 Muzică din o- 
perete la cererea ascultătorilor, 
17,35 Cîntece și jocuri populare, 
18,00 Seară pentru tineret, 19,30 
Universitatea tehnică radio, 20,10 
Muzică ușoară romînească, 20,40 
Lecția de limba franceză. Ciclul I, 
21.15 Antologie poetică: Tudor Ar- 
ghezi, 21,35 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 8,30 Sumarul presei 
centrale, 9,03 Dansuri din operete,
9.30 Vreau să știu, 10,00 Muzică 
populară, 11,15 Lecția de limba 
rusă. Ciclul II (reluarea emisiunii 
din 20 mai), 11,30 Muzică ușoară, 
12,00 Din cîntecele și dansurile 
popoarelor, 12,30 Revista econo

DECADA
CADOURILOR 
PENTRU COPII

Intre 23 mai — 1 iunie, 
în cinstea Z.ilei internațio
nale a copilului, unitățile 
de desfacere ale O. C. L. 
produse industriale Petro
șani, vor fi aprovizionate 
cu un bogat sortiment de :

— Tricotaje
— Confecții
— încălțăminte
— Jucării
— Articole
— Articole
— Ceasuri
— Discuri și altele.

Procuraț.-va cadourile 
pentru cei dragi : Vizitați 
magazinele noastre bine 
aprov.zionate în cadrul 
Decadei cadourilor pentru 

copii.

de sport 
muzicale 
de mînă

•

LUNA MAI

Й

ii::

— Țesături din relon
— Imprimeuri din mătase 

naturală
— Țesături din mătase 

artificială
— Imprimeuri din țesături 

de bumbac
Modele noi, intr-o gamă 
variată de desene și culori.

Puteți găsi aceste im
primeuri în magazinele 
O.C.L. produse industri- 
ale Petroșani.

Vizitați magazinele de tex
tile bine aprovizionate.

mică radio (reluare), 13,08 Arii 
din opere interpretate de soprana 
Maria Crișan și basul Constantin 
Gabor, 14,06 Ansambluri corale din 
țări socialiste, 14,30 Din creația de 
muzică ușoară romînească, 15,05 
Melodii populare, 16,00 Potpuriuri 
din operete, 16,40 Cîntece de Mau- 
riciu Vescan, 17,10 Tineri inter
pret de muzică populară, 18,00 
Fragmente din opera „Tristan și 
Isolde" de Richard Wagner, 19,05 
Doine și jocuri populare, 19,30 
Muzică ușoară interpretată de 
Connie Francis, 19,50 Transmisiu
nea concertului orchestrei simfo
nice a Radiotelaviztunll, 22,30 Mu
zică de dans.

21 mai
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Douăsprezece scaune; REPUBLICA: 
Insula; PETRILA: Pisica de mare; 
LIVEZENI: Nori albi; ANINOASA : 
Doi din alte lumi; VULCAN: Ju- 
rămîntul soldatului Pooley; CRI- 
VIDIA : Pedro pleacă în Siera.
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Greva minerilor din Asturia continuă
MADRID 19 (Agerpres).
Greva minerilor din Asturia, ca

re afectează de aproape o lună 
Spania continuă, semnalindu-se noi 
acțiuni de solidaritate cu minerii 
greviști. Potrivit relatărilor agen
țiilor de. presă începind de luni alți 
2 000 de muncitori de la întreprin
derea „Nueva Montana Quijano", 
(provincia Santander) au declarat

grevă. Muncitorii metalurgiști cer 
reînnoirea contractului colectiv și, 
in semn de solidaritate cu minerii, 
sprijină cererea acestora de îmbu
nătățire a condițiilor de salarizare.

Agenția France Presse relevă că 
se așteaptă ca și minerii din bazi
nul carbonifer Teruel, din centrul 
țării, să se solidarizeze cu greviștii 
din Asturia.

WASHINGTON 19 (Agerpres).
Marți au continuat la Departa

mentul de Stat al S.U.A. tratativele 
dintre delegațiile guvernamentale 
ale Republicii Populare Romîne și 
Statelor Unite ale Americii.

Postul de televiziune NBC a

transmis imagini filmate și o rela
tare despre începerea tratativelor 
dintre cele două delegații. Ziarul 
„New York Times" de marți pu
blică un comentariu însoțit de o 
fotografie din timpul tratativelor, 
înfățișînd pe conducătorii acestora

Apel adresat de centrala 
sindicală Af.L. — C.I.O. 

Senatului american

Brazilia și-a rechemai 
ambasadorul 

din Mexic

In jurul problemei cipriote

Dig tarile sorialiste
Bogate zăcăminte 
de gaze naturale 

(Agerpres).
nord-vest a 

în apropiere 
geologii au 

podișul arid 
de

După părerile

WASHINGTON 19 (Agerpres).
Centrala sindicală americană 

AFL-CIO a adresat luni un apel 
Senatului S.U.A. în care cere să 
fie adoptat fără întîrziere proiec
tul de lege cu privire la drepturile 
civile. Președintele AFL-CIO, Geor
ge Meany, a declarat că după 58 
de zile de dezbateri asupra acestui 
proiect de lege este timpul ca Se
natul să treacă la vot. El a adău
gat că Senatul trebuie să respingă 
toate propunerile de compromis și 
toate încercările de a slăbi, prin 
amendamente, proiectul de lege a- 
supra egalității rasiale.

MEXICO 19 (A-

Braziliei în Mexic,

CIUDAD DE 
gerpres).

Ambasadorul 
Manuel Pio Coreea, a anunțat că
a fost rechemat de guvernul bra
zilian. După cum a declarat el, a- 
ceastă măsură a fost luată întrucît 
„guvernul brazilian nu mai poate 
accepta mult timp ca Mexicul să 
nu aibă un ambasador în Brazilia".

Potrivit agenției France Presse, 
purtătorul de cuvînt al ministeru
lui a lăsat să se înțeleagă că a- 
ceastă rechemare nu are semnifi
cația unei ruperi a relațiilor diplo
matice dintre cele două țări.

4Numiri în guvernul laoțian

ATENA 19 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reu

ter, Sakari Tuomioja, mediatorul 
O.N.U. în Cipru va pleca la 4 iu
nie la New York unde va avea 
convorbiri cu membrii Consiliului 
de Securitate, referitoare la man
datul său în Cipru, care expiră la 
trei luni după numirea Iui în a- 
ceastă funcție.

In drum spre New York, Tuo
mioja va avea la Atena și Ankara 
consultări cu guvernul grec și gu
vernul turc în problema cipriotă.

Observatorii politici din New 
York subliniază că, întrucît man
datul mediatorului O.N.U. în Cipru 
expiră la 27 iunie, Consiliul de Se
curitate ar putea să se întrunească 
înainte de această dată pentru e- 
ventuala prelungire a mandatului 
lui Tuomioja.

Hamilton, comandantul șef al for
țelor 
sosit 
galei

La I 
clarat, 
cipriotă : 
sească în mod rapid o soluție a- 
cestei probleme, deoarece ea 
resează toate țările membre 
alianței atlantice".

N.A.T.O. din Mediterană, a 
luni la Izmir pe bordul fre- 
,,Surprise".
sosire amiralul britanic a de- 

, referindu-se Ia problema 
„Este necesar să se gă-

inte- 
ale

NICOSIA 19 (Agerpres).
Comitetul Central al Partidului 

Progresist al oamenilor muncii din 
Cipru 
turci, 
niază 
turci
ții. In prezent însă ei sînt insti
gați unii 
ciprioților 
cei greci 
libertate,

a adresat un apel ciprioților 
Timp de veacuri, se subli- 
în apel, ciprioții greci și 

au trăit în înțelegere ca fra-

5

TAȘKENT 19 
In partea de 

Uzbekistanului, 
de Marea Arai, 
descoperit pe
Ustiurt bogate zăcăminte 
gaze naturale, 
specialiștilor aceste zăcăminte 
s-ar putea compara 
la Buhara și chiar 
depăși.

cu cele de 
le-ar putea

centralaCea mai mare
electrică din Bulgaria
SOFIA 19 (Agerpres).
Recent a intrat în exploa

tare cea de a șasea turbină de 
150 MW' de la 
„Marița-Est 1". 
puterea totală a
lei a ajuns la 500 MW, ea fi
ind în prezent cea mai mare 
centrală electrică din țară.

termocentrala 
Prin aceasta 
termocentra-

la 
ce- 

stat 
re- 
co-

sănătății,

VIENTIANE 19 (Agerpres).
La Vientiane a fost dat publici

tății un comunicat cu privire 
numirea unor miniștri în locul 
lor care în urma loviturii de 
a elementelor de dreapta s-au 
fugiat în străinătate. Potrivit 
municatului, ministrul
Khamsuk Keola, a fost înlocuit cu 
ambasadorul Laosului 
Outhong Souvannavong, iar secre
tarul de stat pentru problemele 
veteranilor. Heuan Monkhovilay — 
cu generalul Soukan Vilaysarn.

Totodată, în comunicat se anun
țe că ministrul de interne Feng

la Tokio,

Fongsavan va cumula și funcția 
de ministru de externe rămasă 
vacantă în urma asasinării la 1 a- 
prilie 1963 a fostului ministru de 
externe Quinim Folsena. Acest 
portofoliu a fost atribuit provizo
riu primului ministru.

După cum s-a mai anunțat, prin
țul Sufanuvong, vicepremier în 
guvernul de coaliție națională și 
președintele C.C. al partidului Neo 
Leo Haksat, s-a pronunțat în re
petate rînduri împotriva oricăror 
modificări în guvernul de coa
liție.

IZMIR 19 (Agerpres).
Amiralul britanic John Graham

împotriva altora. Locul 
turci este alături de 
în lupta pentru unitate, 

independentă.

Rhodesia de nord va fi proclamată 
stat independent

Anglia: Dezastre provocate de bande 
de tineri

Londra în legă- 
independenței 

s-a încheiat la 
Potrivit acordu-

care s-a ajuns în cadrul a- 
conferinte, Rhodesia de nor<d 
proclamată stat independent 
octombrie a. c. Agențiile de 
africane scot în evidență 
că, Rhodesia de nord este

huligani
LONDRA 19 (Agerpres).
Stațiunile balneare britanice 

Margate, Ramsgate și Brighton au 
fost duminică și luni teatrul unor 
incidente provocate de bande de 
tineri huligani. Potrivit 
Reuter, aproximativ 6 000 
pe scutere și motociclete 
dat cele trei stațiuni 
devastînd totul în calea 
rării, bufete, cabine de
au fost demolate și numeroase per-

agenției 
de tineri 
au inva- 
balneare 
lor. Ве

ре plajă

Ședința extraordinară 
a Consiliului permanent 

al SEATO
BANGKOK 19 (Agerpres).
Consiliul permanent al blocului 

S.E.A.T.O. s-a întrunit marți dimi
neața la Bangkok într-o ședință 

o a- 
creat 

luat 
state 
mili-

într-o 
extraordinară, pentru a tace 
nalîză a situației care s-a 
in legătură cu Laosul. 
parte reprezentanții celor opt 
membre precum și olicialități 
tare ale S.E.A.T.O..

Deși nu a fost dat publicității 
nici un comunicat, din surse infor
mate tailandeze s-a 
centrul discuțiilor au 
me legate de situația 
Laos.

soane molestate. La Brighton a- 
proximativ 1 000 de tineri făcînd 
parte din două bande rivale s-au 
luat la bătaie folosindu-se de pie
tre și cuțite. După cum transmite 
agenția France Presse, poliția lo
cală a reușit să restabilească ordi
nea numai după ce a primit aju
torul altor 300 de polițiști veniți 
în mod special la Brighton. Au fost 
arestate aproximativ 
soane.

La Margate, unde 
huligani au distrus i 
localuri publice, s-au 
în timpul ciocnirilor 
răniți.

Potrivit agenției France Presse, 
cei 51 de huligani arestați la Mar
gate au și fost condamnați de tri
bunalul local la pedepse de la 50 
lire sterline 
chisoare.

LONDRA 19 (Agerpres).
Conferința de la 

tură cu acordarea 
Rhodesiei de nord 
19 mai cu succes, 
lui la 
cestei 
va fi 
la 24 
presă 
faptul
primul protectorat britanic care va 
deveni independent fără tradițio
nala perioadă de tranziție în care 
să fie condusă de un guvernator 
genera] britanic. Rhodesia de nord 
va purta denumirea de Republica 
Zambia.

acordarea independenței Rhodesiei 
de nord, la Londra au avut Ioc, de 
asemenea, tratative privind protec
toratul britanic Barotseland, situat 
în interiorul granițelor Rhodesiei 
de nord. Printr-un acord semnat 
la 19 mai de către reprezentanții 
Barotselandului, ai guvernului en
glez și ai Rhodesiei de nord, s-a 
stabilit crearea statului autonom 
al Barotselandului, care va rămîne 
în continuare în interiorul Rhode
siei de nord. Acordul va intra în 
vigoare în momentul în care Rho
desia de nord își va proclama in
dependența.

$>S

■ Dezvoltarea 
transporturilor aeriene 

în R. P. Mongolă
ULAN BATOR 19 (Agerpres). ..
In anul 1963 aviația civilă | 

mongolă a transportat apro- < 
ximativ 100 000 de pasageri și < 
peste 100 000 tone de mărfuri, < 
în timp ce 
au început 
mele curse 
aeriene ale 
transportați 
pasageri.

Pe cele 43 de linii aviatice 
se fac curse regulate, iar 17 
din cele 18 aimacuri ale repu
blicii dispun de mijloacele de 
transport aerian și piste pe 
care se poate ateriza pe orice 
timp.

In Ulan Bator a fost con-' 
struit un aeroport internațîo- 
nai modern, unde pot ateriza 
și avioane cu reacție.

I <
>

în anul 1957, cînd ) 
să funcționeze prî- ) 
regulate pe liniile < 
republicii, au fost ? 
în total 15 000 de;

L 

i

II 
AЛ

Г j

Au

30 de per-

bandele de 
magazine și 
i înregistrat 

numeroși

amendă, la 6 luni în*

aflat că în 
stat proble- 
militară din

Greva cadrelor didactice 
din statul Utah (S.U.A.) 
NEW YORK 19 (Agerpres).
Aproape toate școlile publice 

din statul Utah au trebuit să-și 
închidă porțile, deoarece majori
tatea celor 10 000 de învățători și 
profesori din acest stat au decla
rat o grevă de două zile. Asocia
ția educației din Utah, care gru
pează pe învățători și profesori, a 
recurs la această măsură pentru a 
sprijini revendicările lor privitoa
re la mărirea salariilor.

★
LONDRA 19 (Âgerpres).
Paralel cu tratativele privind

MOBUTU LA BONN
BONN 19 (Agerpres).
Generalul Mobutu, comandantul 

forțelor guvernamentale congoleze, 
a sosit la 19 mai la Bonn, unde va 
avea convorbiri cu oficialitățile 
vest-germane.

Agenția Reuter relatează că în 
timpul vizitei sale în R. F. Ger
mană, generalul Mobutu va avea, 
de asemenea, întrevederi cu gene
ralul Heinz Trettner, inspector 
neral al Bundeswehrului.

ge-

noua examinare psihica
G

19 (Agerpres).
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WASHINGTON. Y. B. Chavan, 
ministrul apărării al Indiei, a 
sosit la Washington într-o vizită 
de zece zile. El va avea întreve
deri cu ministrul apărării 
S.U.A., Robert McNamara, și 
alte oficialități americane.

al
cu

DALLAS
Ziarul „Dallas News" scrie că 

psihiatrul dr. Robert Stubblefield, 
care a fost însărcinat de tribuna
lul din Dallas să examineze din 
nou pe Jack Ruby, asasinul lui 
Lee Oswald, a comunicat judecă
torului Joe Brown că Ruby este 
bolnav din punct de vedere psihic 
și are nevoie de tratament. El s-a 
pronunțat în, favoarea transferării 
lui Ruby din închisoare într-un 
spital.

Dr. Stubblefield a declarat că 
expertizele judiciare și medicale 
cu privire la starea sănătății nu 
trebuie să fie întotdeauna identi
ce și atunci cînd o persoană este 
considerată sănătoasă din punct 

' de vedere legal, medicii o pot con-

bolnavă mintal. Potrivit 
specialistul a 
suferă 
și de

zia- 
că 

ner-
subliniat

de depresiune 
un complex de perse-

districtual. Henrv
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Comitetul special 
examinarea apli- 

privire la

NEW YORK. 
O.N.U. pentru 
carii Declarației cu 
acordarea independenței țărilor
și popoarelor coloniale a hotărît 
să trimită imediat Ia Londra o 
delegație, alcătuită din cinci 
membri, pentru a avea un schimb 
de vederi cu guvernul Marii 
Britanii in problema Rhodesiei 
de sud. Săptămîna trecută, gu
vernul britanic a anunțat că ac

riceptă să primească Ia Londra 
asemenea delegație.sidera 

rului, 
Ruby 
voasă 
cutie.

Procurorul
Wade, a spus că așteaptă să stu
dieze mai întîi raportul specialis
tului pentru a-1 putea comenta. El 
a adăugat că ,,de cînd a aflat că 
a fost condamnat la scaunul elec
tric, Ruby se comportă straniu. Dar 
aceasta nu trebuie să însemne nea
părat că el ar fi bolnav".

Dacă tribunalul va
îmbolnăvit după 
Associated Press 
internat într-un 
boli nervoase.

s-a 
tia 
fi 
de

găsi că Ruby 
proces, Agen- 
arată că el va 
spital de stat

♦ 
t

ț 
i
♦
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a

e-

TOKIO. Ministerul japonez 
poștelor și telecomunicațiilor 
anunțat că la 18 mai au fost 
fectuate primele experiențe în
cununate de succes pentru sta
bilirea de legături bilaterale de 
televiziune între S.U.A. și Japo
nia cu ajutorul satelitului „Tel- 
star-2".
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Dane- 
După 

France 
danez

Paris primul ministru al 
mareei, Jens Otto Krag. 
cum transmite agenția 
Presse, primul ministru
va avea întrevederi cu Georges 
Pompidou, primul ministru al 
Franței și cu Maurice Couve de 
Murville, ministru de externe.

LEOPOLDVILLE. Secretarul de 
stat adjunct al S.U.A. pentru pro
blemele Africii, Mennen Williams, 
a sosit la 
zită de 24 
vorbiri cu 
Adouia și

Leopoldville într-o vi
de ore. El a avut con- 
primul ministru Cyrille 
președintele Kasavubu.

După vizita în Congo (Leopold
ville), Williams urmează 
ce în Europa.

să ple-

a sosit 
Stock-

LONDRA. Luni seara 
la Londra, venind de la 
holm, Adlai Stevenson, reprezen
tantul permanent al S.U.A. la 
Organizația Națiunilor Unite. Du
pă cum transmite agenția France 
Presse, Stevenson va rămîne în 
Anglia pînă joi seara.
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ABEBA, 
anunțat 
care o

Tel. interurban 322. automat 269.

La Addis A- 
oficial că după 
va face in Ke- 

Haile 
și

Etiopiei,

ADDIS 
beba s-a 
vizita pe 
nya, împăratul
Selassie I, va vizita Uganda 
Tanganica.

PARIS. Luni seara a sosit la

TOKIO. In regiunea orașului 
Miako (prefectura Iwate) a ex
plodat un avion de vînătoare cu 
reacție „F-86" al forțelor armate 
japoneze. Pilotul și-a pierdut 
viața.

Acesta este cel de-al 6-lea ac
cident care are loc de la începu- * 
tul anului în aviația militară ja- * 
poneză. I
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