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Realizări bane, care puteau fi și mai bune
In perioada 1 iulie — 30 septem

brie 1964, întreprinderile din Valea 
Jiului au. trimis la centrul de colec
tare a metalelor din Petroșani, can
tități sporite de fontă și fier vechi. 
Acest lucru a permis I.C.M.-ului să 
depășească planul la metale . feroase 
și neferoase cu 1 la sută.

La Б. M. Vulcan, E. M. Lupeni, 
E. M. Uricani, E.,,M. Aninoasa,. I.G.T.. 
Paroșenî, T.C.M. Goroeștil prepara
ta Petrila, I.I.S. Viscoza, unde ac. 
țicnea de colectare a fierului vechi

se bucura de atenție, sarcinile pla
nificate se realizează lună de lună. 
Sînt însă și întreprinderi care, deși 
au în această direcție sarcini bine 
stabilite, nu reușesc să le realizeze. 
Printre acestea se numără U.R.LJ.M. 
Petroșani, I.F. Petroșani, I.C.O. etc. 
Asemenea neajunsuri pot și trebuie 
evitate printr-o preocupare continuă, 
fără acțiuni în asalt, la sfîrșit de 
lună; sau la sfîrșit de trimestru.

I. MUNTEANU 
I.C.M. Petroșani

Mărfuri desfăcute peste plan
Colectivul I.C.R.T.I. din Petroșani 

este preocupat în permanență de bu
na aprovizionare a oamenilor mun
cii din regiunea Hunedoara cu măr
furi suficiente și de bună calitate. 
Acest lucru a permis întreprinderii 
să realizeze lună de lună importante 
depășiri la planul de desfacere. Ast
fel, în primele 9 luni din anul 1964, 
s-au vîndut peste sarcinile planifi
cate mărfuri în valoare de 27 000 000

lei. La obținerea acestui succes au 
adus o substanțială contribuție co
lectivul depozitului de tricotaje (șef 
Paicu Gheorghe) și cel al depozitului 
de țesături (șef Popescu Ioan).

Hotărît să obțină în trimestrul IV 
realizări tot atît de bune, colectivul 
I.C.R.T.I. din Petroșani și-a luat noi 
angajamente în muncă.

M. BÎRZOI 
corespondent

In excursie prin tara
Recent, un grup de 35 muncitori 

de la E. M. Lupeni, evidențiați în 
producție, au plecat, cu un autocar 
al O.N.T. într-o excursie prin țara. 
Participant» la axcursie au parcurs 
următorul itinerar : Tg. Jiu, Craiova, 
Pitești, București (unde au vizitat 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale), Predeal. Sinaia, Călimă- 
nești și Căciulata.

Excursia, organizată de comitetul 
sindicatului minei: Lupeni, i-a ajutat 
pe muncitori să cunoască îndeaproa
pe realizările obținute în anii noștri 
pe tărîm economic și frumusețile na
turale ale patriei. Printre acei care 
au plecat în excursie se numără to
varășii Pîrvu Constantin, Molnar 
Ludovic,. Mosnac Francisc și alții.

ARDELEANU IOAN 
corespondent

Filtrele curate contribuie la o mai bună spălare a șlamului. De a- 
ceea muncitorul Mărăcine Eugen de la secția spălare a preparației Lu
peni acordă o permanentă atenție acestui lucru. Iată-1 în timpul cură 
țîrii unui filtru.
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O consfătuire la 
locul de muncă: 
maistrul principal 
Cita Nicolae de 
la secția electrică 
a minei Lupeni se 
sfătuiește cu echi
pa lui Ardeleana 
loan asupra unor 
lucrări noi:

Mecanicul Mathe Dănilă este cu
noscut drept unul dintre cei mai pri- I 
cepuți meseriași de la mina Lupeni. 
El lucrează la repararea și întreți
nerea celor mai moderne utilaje cu 
care este dotată exploatarea.: com
bine, pluguri, haveze. Iătă-I împre
ună cu un ucenic, lucrînd la repara
rea unei combine de mină.

siatu- 
veșni- 
gule- 
vara 

suflecate
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Comitetul orășenesc de partid Pe- 
trila desfășoară o activitate susținu
tă pentru întărirea disciplinei de 
partid. Cu prilejul instruirii secre
tarilor organizațiilor de bază se sub
liniază necesitatea desfășurării unei 
activități susținute pentru întărirea 
disciplinei de partid, generalizînd 
formele și metodele bune folosite de 
comitetele de partid din întreprinderi 
și de birourile organizațiilor de bază 
în cultivarea și dezvoltarea calități
lor moral-politice ale membrilor și 
candidaților de partid.

In adunările generale ale organiza
țiilor de bază s-au făcut în acest 
scop expuneri dintre care amintim: 
„Despre disciplina de partid" „Păs
trarea documentelor de partid", „Cen
tralismul și democrația internă de 
partid", „Despre morala comunistă", 
„Respectarea legalității populare și 
a disciplinei în muncă" și altele, fe
mele au fost expuse de membrii co
mitetului orășenesc de partid, de se
cretari ai organizațiilor de bază între 
care tov. Tănase Emil, Cenaru Ghe
orghe, Feher Iosif și alții.

In ședințele biroului Comitetului o- 
rășenesc de partid a fost analizat 
stilul de muncă al biroului organi
zației de bază nr. 2 de la E.M. Pe
trila privind întărirea disciplinei de 
partid, precum -și activitatea comite
tului de partid de la preparația Pe- 
trila pentru mobilizarea întregului 
colectiv la muncă conștientă pentru 
îndeplinirea sarcinilor, de producție. 
In urma acestor analize s-au adop
tat măsuri corespunzătoare în vede
rea îemedierii lipsurilor.

Comitetul orășenesc, comitetele de 
întreprinderi, birourile organizațiilor 
de bază discută eu cei care -avîr- 
șesc abateri de la disciplină, iar cei 
care fac abateri mai grave de la 
disciplină, așa cum a fost cazul tov. 
Filip Augustin, Dumitru Constantin 
și alții, au fost puși în discuția a- 
dunărilor generale ale organizațiilor de 
bază, fapt care a făcut să crească 
opinia de masă față de cei care 
calcă disciplina de partid și morala 
comunistă.

Comisia cu problemele de propa
gandă și agitație a Comitetului oră
șenesc, de care răspunde tov. Cos- 
tea Traian, a dat sprijin birourilor 
organizațiilor de bază în munca pen
tru întărirea disciplinei. Colectivele 
de redacție ale gazetelor de perete 
au fost îndrumate să ia poziție cri
tică față de cei care încalcă disci
plina. La fel, propagandiștii cercuri
lor și cursurilor de învățămînt de 
partid din raza orașului Petrila au

fost îndrumați ca în expuneri șl se
minar» să sublinieze necesitatea în
tăririi disciplinei de partid. Ca ur
mare, în anul școlar trecut, în cer
curile conduse de propagandiștii Hanc 
Vasile, Burlacu Constantin, Butuza 
Pavel și alții nici un cursant nu a 
fost discutat sau sancționat pe linie 
de partid sau administrativă pentru 
abateri de la disciplină.

Paralel cu aceasta, comitetul oră
șenesc a luat măsuri pentru a se 
ține conferințe în fața oamenilor mun
cii pe teme legate de disciplina de 
stat și în muncă. Cu sprijinul cabi
netului de partid Petroșani au fost 
întocmite și expuse conferințe cu te
me ca : „Legislația muncii și disci
plina în producție", „Respectarea 
N.T.S." și altele, iar asesorii popu
lari Sevastru loan și Csenteri Ioan 
au făcut expuneri privind unele ca
zuri judecate de Tribunalul popular 
al orașului Petroșani.

Un accent deosebit s-a pus pe a- 
plicarea normelor democrației interne 
de partid, pe intensificarea muncii 
comuniștilor pentru realizarea hotă- 
rîrilâr partidului, pe pregătirea te
meinică și buna desfășurare a adună
rilor generale.

întărirea disciplinei de partid se 
reflectă în mod concret în realiza
rea sarcinilor de producție. La ex
ploatarea minieră Lonea, planul de 
producție a fost realizat în propor
ție de 104,5 la sută, Ё. M. Petrila 
cu 100,4 la sută, iar la preparație 
de 105,1 la sută. Cele două mine 
din râza orașului Petrila au dat pes
te plan 24 500 tone cărbune.

Munca desfășurată pentru întărirea 
disciplinei de partid a avu’, o in
fluență pozitivă și asupra disciplinei 
de stat și în muncă. S-a redus cu 9 
la sută față de perioada corespun
zătoare a anului trecut numărul ce
lor sancționați pentru diferite abateri 
de la disciplina muncii. Absențele 
nemotivafe s-au redus, de asemenea, 
cu peste 56 la sută .

In activitatea unor organizații de 
partid mai există însă și lipSuri în 
ceea ce privește desfășurarea muncii 
pentru întărirea disciplinei. Astfel, nu 
se iau la timp măsuri de tragere 
la răspundere a unor membri de 
partid care fac abateri. De exemplu, 
tov. Kompodi loan din organizația 
de bază nr. 3 Lonea sau Brusturea- 
nu Gheorghe de la mina Petrila care 
au avut abateri de la disciplină nu 
au fost puși în discuția adunărilor 
generale pentru a fi trași la răspun
dere.
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Carnet ; Meșterul de case
mai sus de

mais-

ceva 
dum-

Potrivit de 
ră, iarna cu 
ca-i șubă cu 
rul ridicat, 
cu mînecile
coate, la doi trei metri sub nivelul 
solului, ori sus pe nivele, oriunde se 
construiește o casă bună sau o lu
crare mai grea, îl găsești pe 
trul Tecuță Ion

E omul care și-a lăsat cite 
din ființa lui în pereții casei
neavoastră. Ca într-o variantă mo
dernă a legendei meșterului Manole. 
Acela își zidise soția. . Cestălalt își 
ingrqpă în ziduri căldura sufleteas
că. Și cînd a terminat o casă, căl
dura se regenerează și întotdeauna 
ii rămîne destulă, pentru alte și. alte 
case.

A absolvit cursurile Școlii tehnice 
de construcții in 1952. De . atunci 
construiește case. In Valea Jiului lu
crează din 1957 la Trustul regional 
de construcții.

E plăcut să poți scrie despre oa
meni, Mai ales atunci cînd profilul 
moral al ■ lor îți justifică din plin cu
vintele de laudă. Și maistrul Tecuță 
Ion 'le justifică. In cartierul „Car- 
pați'. în. cartierul „Livezeni", la Pe
trila, peste tot pe unde, au trecut 
brigăzile conduse de maistrul Tecu
ță, au lăsat în urma lor bucuriile

noastre de fiecare zi, case, acolo treprimăioare. 
unde n-a fost decît teren viran 
care se plimbau în voie vînturile.

Vara, cînd în construcții e „peri
oadă de Vîrf", îl găsești în șantier 
dimineața la 
17 îl lași tot 
în perioadele 
gă cu timpul 
acest fel:

— Măi Lazăre. (sau Gheorghe, 
căci își cunoaște toți oamenii după 
numele mic) iu n-ai de gînd măi bă
iete să-ți faci o meserie 2 
te înscrii la școala de 
crezi, că ți-ar prinde rău 
nouă ? Inscrie-te băiete și
meserie căci oamenii au nevoie 
mîini pricepute. Sau:

— Tovarășe 
m-am angajat 
am primit bon 
puteți ajuta și 
planșeu montat
ră betonată, maistrul găsește timp 
să se ocupe și de problemele de ordin 
social ale oamenilor, 
el și i se adresează 
toate problemele lor.

Cînd la Petrila a

6,30 și după masă la 
in șantier. Și adeseori 
acestea de luptă apri- 
poți auzi discuții de

De ce nu 
calificare, 
și ție și 
învață o 

de

maistru, ce 
alaltăieri și 
ta cantină, 
pe mine ?
sau o rampă de sca-

amănunțime și după a- 
apucat de lucru. Și a

la stradă, blocul F 2 e

să fac, 
încă nu 
Nu mă 

Intre un

Oamenii țin la 
cu încredere cu

început pentru

prima oară lucrul 
cu cofraje glisante 
era nevoie de o min
te ageră și la

in șantierele de Ie
pe ,. cuințe din Petroșani nu lucrase ni

meni cu cofraje glisante. Primul bloc 
i-a fost încredințat maistrului Tecuță.

— N-am mei lucrat niciodată cu 
glisante, dar îmi place să mă ocup 
cu probleme dfh cele mai grele le
gate de meseria mea. Mi-a fost greu 
dar m-am descurcat. Am luat planu
rile de montare a cofrațelor și le-am 
studiat în 
ceea, m-am 
„mers".

lată, aci
gaia. Nouă etaje. Deocamdată e cel 
mai înalt din Valea Jiului, dar vor 
mai veni și altele. Pot să mai vina. 
Acum mă descurc binișor cu glisan
tele.

Iarna, cină mercurul coboară plnă 
sub limită în termometre, veți vedea 
un om cu șubă cu guler ridicai cum 
acoperă, betoanele cu grijă de iată 
pentru copiii săi. Jos în sol, la teme
lia construcțiilor sau sus, la etajul 
9, iarna sau vara mereu în mișcare, 
mereu neobosit, căutlnd soluții noi 
la problemele vechi: Acesta e meș
terul de case.

І.СІОСЬЕІ
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Din inițiativa secției sănătate a Sfatului popular al orașului Petro- < 
Ișani publicăm in acest număr al ziarului nostru o pagină de medi- ( 

cină minieră. In viitor, in coloa nete ziarului vor continua să fie abor- ( 
date teme din acest domeniu, cu care prilej medicii din Valea Jiului, 1 
împreună cu corpul de ingineri de la Inspecția de stat pentru igienă ( 
și protecția muncii vor dezbate probleme legate de prevenirea acei- 
dentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale cit și de igiena locului j 
de muncă în sectorul carbonifer.

Prin aceste materiale medicii vor da indicații de specialitate тип- ,, 
citărilor din subteran referitor la respectarea normelor de igienă in- < 
dustrială, la felul cum să-și apere sănătatea împotriva îmbolnăvirilor j 
profesionale, asigurîndu-și sporir ea capacității de mancă în vederea ( 
realizării sarcinilor ce le revin, pentru creșterea producției și a pro- ’ 
ductioității muncii în acest important sector al economiei naționale. (

Silicoza și prevenirea ei
Praful este foarte răspîndit în nu

meroase activități industriale. In mi
nerit praful este prezent în toate 
etapele procesului de extracție: la 
perforare și pușcare, încărcarea și 
descărcarea vagonetelor, în transport 
și alte operațiuni. Pătrunzînd în cor
pul nostru, în mod special prin a- 
paratul respirator, pulberile provoa
că o îmbolnăvire a piămînilor numi
tă pneumoconioză (pneumon — plă- 
mîn, conios — praf)- După natura 
prafului care le provoacă, pneumoco- 
niozele poartă denumiri diferite: si
licoză dacă este cauzată de praful 
de siliciu, antracoză în cazul prafu
lui de cărbune, sideroză în cazul pra
fului de siderită. Nu toate aceste 
pulberi sînt la fel de periculoase 
pentru corpul omenesc. Praful bo
gat în bioxid de siliciu, în azbest 
este cel mai periculos pentru că pro
duce fibrozarea plămînului. Nu tre- 
Buie însă să tragem concluzia că 
celelalte categorii de praf nu ar 
avea nici o influență vătămătoare 
asupra organismului. Orice praf va- 
tămă organismul și trebuie combă
tut la locul unde se produce.

Din motivele expuse mai sus, sili
coza este una din cele mai răspin- 
dite boli profesionale (deoarece bio
xidul de siliciu este foarte răspîn- 
dit in scoarța terestră) fiind în ace
lași timp și una dintre cele mai 
grave boli pentru că nu i s-a des
coperit pînă în prezent un tratament 
aigiir.

tan se instalează silicoza
Particulele de praf bogate în cuarț 

rezultate din sfărîmarea rocilor râ- 
mîn suspendate în aer. Persistența 
lor prelungită în aer face ca ele să 
He aspirate de muncitor în timpul 
lucrului.

Particulele mai mari sînt reținui? 
Hi părțile superioare ale aparatului 
respirator care dispune de anumite 
diapozitive de captare (perii din nas. 
ciliii vibrali din trahee, umezeala 
mucoaselor). Particulele mai mici 

reușesc să pătrundă însă în plămîni 
unde se cuibăresc și intră în con
flict cu mecanismele de apărare ale 
plămînului. Procentul de reținere a 
acestor particule variază de la om 
la om și la același om, în funcție 
de particularitățile respirației cît și 
de gradul de prăfuire a aerului. In 
locurile tinde concentrația de praf 
este mare, capacitățile de filtrare și 
de apărare a organismului este de
pășită și șansele de îmbolnăvire 
cresc.

rație și circulație cu un țesut îngro
șat, necorespunzător din punct de 
vedere funcțional. Pe măsură ce boa
la se învechește, porțiuni din ce în 
ce mai mari din plămîni sînt scoase 
din funcțiune. Plămînul își pierde e- 
lasticftatea și mișcările respiratorii 
devin dificile, oxigenarea organismu
lui devine deficitară și capacitatea 
de muncă scade. Apare setea de aer.

Semnele bolii
Din punct de vedere medical, si

licoza este o boală capricioasă. Apa
riția, manifestările și evoluția ei ri
dică multe probleme. Boala începe 
lent după 5-10 ani de la expunerea 
la praf. Nu apare la toți muncitorii 
care au fost expuși la praf. Praful 
de cărbune nu este așa de periculos 
ca cel de steril, Primul semn prin 
care se manifestă este setea de aer. 
Muncitorul își dă seama că același 
efort, aceeași lucrare o făcea înain
te cu mai multă ușurință. Acum îl 
ostenește și îl determină să sufle 
mai greu. Mtilți trec cu ușurință peste 
acest semn și astfel, mai tîrziu, a- 
ceasta greutate în respirație se tran
sformă într-o jenă în timpul efortu
lui.

Tabloul se completează cu tuse, 
transpirații și greutate în piept. In 
fazele înaintate ale bolii capacitatea 
este scăzută mult, setea de aer și 
senzația de nădușeală apare și în 
repaus. Bolnavul scade din greutate 
și devine un invalid care stă în per
manență în pat. Dacă boala 
surprinsă din prima 
torul este scos din 
fi oprită pe loc și 
bilă în continuare.

Este necesar ca toți muncitorii din 
subteran să se prezinte anual la con- 

. troliii medical și la examinările care 
se fac cu ajutorul caravanei de ra
diografie medicală. Clișeul radiologie 
precizează fazele bolii și ajută Ta des
coperirea ei.

Recomandăm, de asemenea, tuturor 
muncitorilor de la lucrările în steril 
să folosească perforajul umed și toa
te mijloacele de desprăfuire. Să nu 
uităm că boala odată avansată nu 
mai poate fi tratată și vindecată. 
Boala trebuie prevenită din vreme. 
Folosiți deci cu încredere toate mij
loacele de desprăfuire și prezentați-vă 
periodic la control medical în folo
sul sănătății dvs.

este 
fază și munci- 
praf, ea poate 

viața este posî-

PRIMUL AJUTOR MEDICAL

асог-

Intre 
prin

Multi dintre accidentați! foarte 
grav pot fi salvați dacă li se aplică 
cîteva procedee de prim ajutor. A- 
ceste procedee trebuie bine însușite 
deoarece, datorită împrejurărilor, fie
care dintre noi este obligat să 
de primul ajutor.

Moartea nu survine brus:. 
moartea aparentă, exteriorizată
oprirea respirației și a bătăilor ini
mii, și moartea definitivă există un 
interval de 3—4 minute în care se. 
pol restabili funcțiile vitale pierdute. 
Dacă aceste funcții sînt slabe și ac
cidentatul este lăsat fără ajutor, a- 
cesta poate,>să moară. Luînd contact 
cu victima, trebuie să constatăm 
dacă mai trăiește sau nu, dacă mai 
respiră și dacă-i mai bate inima. 
Verificarea circulației se face luînd 
pulsul sau punînd urechea pe par
tea stiîngă a pieptului la nivelul ma
melonului sting. Zgomotele inimii se 
pot' auzi bine sau slab. Dacă nu зе 
aud de loc. înseamnă că inima este 
oprită. Pierderea conștiinței, modifi
carea culorii pielii în albastru, sînt. 
de asemenea, semne importante ca
re indică oprirea inimii.

Pentru verificarea respirației ur
mărim mișcările toracelui sau apro
piem obrazul sau urechea de gura 
și nasul accidentatului pentru 
urmări. suflul. Aceste cercetări 
buie făcute din mers în cîteva 
cunde, fără a se pierde timpul.

NU UITAȚI CA VIAȚA ÎNSEAM
NĂ RESPIRAȚIE ȘI CIRCULAȚIE

Primul nostru ajutor are drept 
scop de a readuce respirația și cir
culația Ia norma! prin următoarele 
procedee care sînt salvatoare dacă 
se aplică imediat și cu pricepere:

ELIBERAREA CAILOR RESPIRA
TORII. Accidentatul poate avea în 
fundul gîtului corpi străini, mucozî- 
tăți și sînge care împiedică pătrun
derea aerului. Pentru eliberarea căi
lor respiratorii se vor introduce de
getele în 
ba afară 
cavitatea
Nu vom 
animare
respiratorii.

a-i 
tre- 
se-

gura victimei, se trage lim- 
șl se curăță cu o batistă 
bucală și fundul gîtului. 

trece la alt procedeu de re- 
pînă nu avem libere căile

eliberează căile respira-

BOL-
Odată

printre

tane. Manevra se face de 14—18 ori 
pe minut.

MASAJUL CARDIAC
Este procedeul prin care

EXTERN: 
punem ini-

bună în 
respira-

laterală sta-

prin gura

Fig. 4. Reanimatorul inspiră aer 
adine.

prie“ victima va fi așezată pe spa
te, cu capul mult dat înapoi punîn- 
du-i-se o haină înfășurată 
umeri (fig. nr. 2).

Poziția pe spate nu este 
toate cazurile deoarece căile
lorii pot fi astupate nu numai prin 
înghițirea limbii ci și prin acumu
larea în cavitatea bucală și în căile 
respiratorii de sînge, mucozități și 
corpuri străine. In asemenea ocazii 
se recomandă poziția 
bilă (fig. nr. 3).

Reanimatorul insuflă aer 
victimei. ț

ma în mișcare. Se execută irrediat 
la locul accidentului de cătfv Ori
cine și-a însușit procedeul. Metoda 
constă în a comprima inima între 
coșul pieptului și coloana vertebrală. 
Salvatorul aplică amîndouă mîinile 
pe mijlocul pieptului (treimea infe
rioară a osului sternal) și apasă 
puternic și ritmic odată pe secundă, 
imprimînd feței anterioare a sternu-

Care sînt urmările rămînerii 
prafului în plămîni?

Praful pătrunde in pereții sacilor 
alveolari, corpul plămînului, unde se 
dizolvă foarte încet. Sînt necesari 
ani de zile ca o particulă foarte mi
că de praf să se dizolve, 
dizolvantă, praful începe 
cale chimică țesuturile 
Drept răspuns țesuturile 
Îngroașă formînd țesutul 
aspect de cicatrice. Aceste îngroșări 
se pot aranja în jurul unui vas de 
tinge, sub forma unor foi de ceapă 
dted naștere nodului silicotic. Aceste 
formațiuni ovale de 1-4 mm mărime 
se răspîndesc în tot plămînul, înlo
cuind suprafața sănătoasă de respi-

:. Sub formă 
să atace pe 
plămînului. 
din jur se 
fibros, cu

к г s 
? 
? 
г 
( 
s 
(
?I г г

NU UITAȚI IN CAZ DE ACCI
DENT : eliberați căile 
și asigurați victimei o 
rectă.

RESPIRAȚIA PRIN 
DE AER „GURA LA GURA 
„GURA LA NAS", 
respirație artificială 
o oxigenare redusă, 
plica accidentaților 
Ioanei vertebrale sau 
expuneau victima la înfundarea căi
lor respiratorii. Procedeul nou rea
lizează o oxigenare superioafa și se 
execută în felul următor : reaninla- 
torul se așează la capul victimei. îi 
fixează capul în hiperextensie cu cefe 
două mîini și inspiră adine aer. A- 
plică etanș gura pe gură sau nasul 
victimei și suflă puternic ca și cum 
ar sufla într-un balon

Cînd se insuflă 
pe . gură se pensea- 
ză nasul cu dege
tele. iar cînd se su
flă pe nas se în
chide gura apăsînd 
pe barbie, să 
se piardă aer.

Dacă aplicăm co- 
metoda la fie- 
insuflare tre
să

respiratorii 
poziție CO-

ÎNSUFLARE 
“ SAU 

Procedeele de 
vechi asigurau 
nu se puteau a- 
cu fractura co- 

a brațelor și

Fig. 6. Cu cele două mîini fixate 
pe torace reanimatorul execută {pa
sajul cardiac extern.

se vadă
cutiei to-

Piedea se

(fig. 4—5).

combinate.

rect
’ care

buie
umflarea
racice.
recolorează și apar
respirațiile spon- Figura 7. Cele două procedee de reani mare

Fig. 1. Limba căzută în fundul 
gîtului oprește trecerea aerului.

Fig. 2. Punerea capului în hi
perextensie
torii.

POZIȚIA
NAVULU1.
cu pierderea conști
inței, ljmba victi
mei cade în fundul 
gîtului oprind tre
cerea aerului (fig.
nr. 1). Pentru a
a preveni „înneca- Figura 3. Poziția laterala stabilă (stabilitatea

, rea cu limba pro- este asigurată prin cotul stîng și ge nunchiul drept).

Che Ituieli
An de an cresc sumele alocate 

de stat pentru îmbunătățirea pro
tecției muncii, prevenirea acciden
telor de muncă și a îmbolnăviri- 
lor profesionale. In acest an se pre
vede cheltuirea în cadrul C.G.V.J. 
a peste 18 000 000 lei în acest 
scop. Din această sumă, în prima 
parte a anului au fost cheltuite 
11423 300 lei. 972 700 lei au fost 
alocați pentru tehnica securității, 
1 649 700 lei pentru îmbunătățirea 
ventilației în exploatări, 1 163 000 
lei pentru echipament de lucru. 
Iar 2 252 000 lei pentru echipament 
de protecție. Tot în această peri-

pentru protecția muncii
oadă s-au cheltuit 189 800 lei 
pentru alimente de protecție.

Se extinde perforajul 
umed

Dacă în ultima lună a anului 
trecut perforajul umed a fost 
cat ia 18 locuri de muncă, 
acest an numărul mediu al 
rilor de muncă la care s-a
cat această metodă de prevenire 
a îmbolnăvirilor de silicoză este de 
24. Cele mai bune rezultate în 
extinderea perforajului umed la 
lucrările miniere în steril au fost 
obținute de exploatările Petrila, 
Vulcan și Lenea.

apli- 
în 

locu- 
apli-

Controalele la locurile 
de muncă

Pentru prevenirea accidentelor 
în sectoarele miniere din Valea 
Jiului, organele de resort ale 
C.G.V.J,, în colaborare cu cele ale 
Inspecției de stat pentru igienă și 
protecția muncii, inspectoratul geo
logic minier și Consiliul local al 
sindicatelor au întreprins două con
troale preventive la toate locurile 
de muncă din subteran și supra
față ale unităților C.G.V.J. Pentru 
remedierea deficiențelor constatate 
cu acest prilej s-au stabilit mă
suri corespunzătoare.

lui o coborîre de 4—5
Cînd sînt doi salvatori prezenți. 

cele două procedee de reanimare se 
pot combina executîndu-se simul
tan (fig. 7).

1NSUȘINDU-VA CÎTEVA NOȚIUNI 
ELEMENTARE DE PRIM AJUTOR 
ȘI DUMNEAVOASTRĂ PUTEȚI 
SALVA VIAȚA UNUI ѲМ.

In caz de accident procedați 
pid, cu gesturi sigure, cu mult 
raj și prezență de spirit. Nimic 
trebuie scăpat din vedere.

Nu uitați că în asemenea clipe grele 
trebuie să : dezopstruați căile respi
ratorii; să fixați victima într-c po
ziție corectă; să faceți respirație ar
tificială prin însuflare de aer ..gură 
la gură*’ sau „gură 
saj cardiac extern 
medicului sau pînă 
trezire a bolnavului.

cm (fig. 6),

ra-
cu-
nu

la nas" și ma- 
pînă la sosirea 
apar semne de

Pagină redactată de :
Dr. GEORGE DIRLEA

Dr. DUMITRU PASCU
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O discafie
Pe ușa comitetului de partid 

al minei Lonea își face apariția 
o femeie intre două oirște, îm
brăcată simplu.

— Este tovarășa Eevay, una 
din deputatele noastre cele mai 
active, îmi spune tovarășul Cos- 
tea. secretarul comitetului de 
partid. Femeia zimbește, intimi
dată de cuvintele măgulitoare 
cu care o i

— Umblu de trei zile pentru 
pod, începe să explice noua 
noastră cunoștință. Știți, podul 
de peste plrîul Cimpa s-a stri- i 
cat. Este situat in circumscrip- ’ 
ția mea, nr. 82, și oamenii sint 
de acord să ajute ca munca dar 
ne lipsesc materialele. Pînă l 
urmă am reușit totuși. De la mi
nă vine un autocamion, sfatul 
popular asigură cimentul.
’ Fusese poftită să ocupe loc dar

Ла prea mult. O așteptau sar- > 
cinile. Totuși, o 
spună cite ceva 
de deputată.

2
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ivintete maguuioare « 
tniimpină secretarul. f 

i de trei zile centru ♦
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vedea că nu are de gînd sa ț

<

1

rugăm să ne I 
din munca ei J•

4
— Am sarcina să fac con- J 

ireale obștești la magazine. Mai 
sini unii care sini certați cu 
curățenia și ne dau de lucru. 
!n fiecare zi, după ce termin cu 
treburile de acasă — am doar 
trei copii de îngrijit — plec 
pentru a rezolva cite сера.

— Copiii învață sau muncesc ?
— Fata este elevă Ur-a 111-a. I 

un băiat lucrează ta mină ca ț 
însoțitor la transport, Franeisc J 
este forjor șî muncește la repa- * 
rarea poponețelor. Carol satis- J 
face serviciul militar; ne-a scris î 
de curlnd eă l-au avansat la ♦ 
gradul de soldat fruntaș.

— Bar soțul?
— Este miner, la investiții. A J 

clștlgat bani frumoși In ultimul î 
timp pentru că i-au aprovizio- » 4 nat Ыпа ca materiale șt rut au j 
avut nici piatră tare la ort... {E *
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această femeie energică se află J 
in frunte atunci cind este vor
ba de îndeplinirea unei sarcini;
de curlnd, la locuințele din cir
cumscripția ei s-au reparat ușile, 
au fost vopsite geamurile, s-au 
zugrăvii exterioarele.

Cetățenii din circumscripția nr.

acum vă rog să mă scuzați, 
trebuie să plec.
I „ *t- ■/ Este deputată de 7 ani și îi 
place munca cu oamenii. Nici
odată mulțumită cu ce a realizat,

înfăptuiri din contractul colectiv al minei Vulcan
Sectoare cu angajamentul 

anual îndeplinit
Analizînd primul capitol al con

tractului colectiv al minei Vulcan, 
oare cuprinde angajamentele colecti
vului privind depășirea sarcinilor de 
plan, constați cu satisfacție că aces
tea au fost în bună parte realizate 
Astfel, colectivul sectorului III — 
sector fruntaș pe exploatare — pe 
baza creșterii productivității muncii 
a extras în acest ari 15 370 tone căr
bune peste plan, cu I2 870 tone mai 
mult față de angajamentul prevăzut 
în contractul colectiv pe anul 1964. 
Pot fi aflate, de asemenea, depășiri 
importante ale sarcinilor de plan și 
în sectorul V. Minerii de aici și-au 
depășit angajamentul din contractul 
colectiv cu l 588 tone de cărbune.

Aceste frumoase succese se dato- 
Fesc extinderii ' mecanizării lucrărilor 
în subteran, folosirii la maximum a 
capacității de lucru a utilajelor cît 
și strădaniei organelor sindicale și 
tehnico-administrative oare, sub în
drumarea organizațiilor de partid, 
ș-au preocupat permanent de înde
plinirea obligațiilor înscrise în con
tractul colectiv în scopul bunei des
fășurări a procesului de producție.

Cele mei frumoase rezultate in > 
lupta pentru mai mult cărbune le-au 
obținui minerii din brigăzile condu
se de Karacsoni Rudolf și Drob 
Gheorghe din sectorul HI, Gostea 
loan și Țărînă Valerian din sectorul 
V care s-au evidențiat cu regulari
tate în întrecerea socialistă, depă- 
șindu-și lună de lună cu 2—15 la 
sută sarcinile de plan.

In folosul minerilor
Paralel cu rezultatele obținute în 

producție, la mina Vulcan s-au în
registrat importante realizări și în 
direcția îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și de trai. O imagine convin
gătoare în această privință o avem 
răsfoind alte capitole ale contrac
tului colectiv. O atenție deosebită 
s-a acordat ușurării efortului fizic 
al muncitorilor. Astfel, în subteranul 
minei s-au dat în folosință noi trans
portoare blindate și cu raclefe. uti
laje de mare productivitate, loco
motive de mină, ventilatoare etc. 
Pentru măsurile de tehnica securi
tății, echipament de protecție și de 
lucru etc. s-au cheltuit în primele 
trei trimestre ale anului l 890 000 lei.

PUBLICITATE
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* 82 i se adresează cu incredere I
2 și se mtndresc cu deputata lor І 
2 pentru că s-a dovedit a Și o 2
2 gospodină demnă de toată lauda. î 
2 FRANCISC VETRO j• •

I

NOTA
Cfnd lipsește simfuî de gospodar

In fabrici și uzine muncitorii se 
străduiesc să producă numai produ
se de calitate și la un preț de cost 
cît mai redus. Exigența controlori
lor tehnici de calitate face ca în co
merțul nostru socialist să nu mai 
apară mărfuri cu defecte sau a că
ror calitate lasă de dorit. Totuși, 
cumpărătorii din orașul Petroșani 
sînt uneori nemulțumiți de aspectul 
exterior al unor produse electro
tehnice, în special frigidere, mașini 
de spălat rufe etc. : pe părțile ex
terioare ale acestora apar nenumă
rate zgîrieturi, pete de rugină.

Pe eei vinovați de aceste defi
ciențe a mărfurilor și produselor 
cumpărate ; de noi îi găsim la depo
zitul I.C.R.M. Aici în curte stau arunca

te unele peste altele zeci de frigidere, 
mașini de spălat rufe și alte obiecte 
electrice. Așa înțelege conducerea a- 
cestui depozit să asigure securitatea 
și. protecția produselor ? Oare eti
chetele, fabricilor constructoare care, 
cu litere de o șchioapă, arată că 
mărfurile respective nu trebuie trîn- 
tite, se vor feri de ploaie, vor fi a- 
șezate numai în poziție verticala 
etc. nu sînt citite ?

Depozitarea mărfurilor trebuie să 
se facă într-un mod cît mai ordonat; 
spre a Ie feri de ploaie ș-i de intem
perii. Dar, pentru a face acest lucru 
trebuie un pic de simț de gospodar.

I. CRISTEA 
corespondent

ba acestea se adaugă și alte fap
te. Amintim doar cîteva : extinderea 
perforajului umed la un număr de 
8 brigăzi, a conductei de apă pota
bilă la fiecare orizont etc.

Crește numărat cadrelor 
calificate

Și angajamentele privind califica
rea și ridicarea calificării muncito
rilor au stat în atenția comitetului 
sindicatului și conducerii minei. In 
acest an la mina Vulcan au fost ca
lificați 75 de mineri, 105 ajutori de 
mineri, cu 45 mai multi față de pre
vederile contractului colectiv. De a- 
semenea, un număr de 25 de mineri 
au terminat cursurile de artificieri, 
iar 89 de muncitori au fost specia
lizați ca mecanici de locomotivă de 
mină, mecanici pentru mașinile de 
extracție și pompe.

In stațiunile balneo-climaterice
An de an. prin grija partidului și 

guvernului tot mai mulți oameni ai 
muncii își petrec concediul de odih
nă în cele mai frumoase stațiuni 

. balneo-climaterice din țară. Numai 
de la mina Vulcan, pe baze preve
derilor contractului colectiv, aproa
pe 300 de muncitori, ingineri și teh
nicieni au fost oaspeții stațiunilor 
de odihnă și tratament.

In acest trimestru, pe baza pre
vederilor contractului colectiv, alți 
53 de oameni ai muncii din sectoa
rele exploatării vor pleca la odihnă 
și tratament.

Institutul de mtae 
Petroșani

Anunță că va avea loc al doi
lea concurs de admitere pentru 
cursul seral la următoarele fa
cultăți :

— Facultatea de mine — sec
ția Exploatări miniere

— Facultatea electromecanică 
minieră

Concursul va avea loc în ziua 
de 18 octombrie a.c.

înscrierile se fac pînă în ziua 
de 17 octombrie a.c.

Condițiile de admitere sînt cele 
prevăzute în broșura: Admiterea i 
în învățămintul superior 1964.

Informații suplimentare se pot 
obține de la secretariatele fa
cultăților, telefpn 116 Petroșani, 
regiunea Hunedoara.

In atenția vînătoriter
Comitetul Filialei A.G.V.P.S. Pe

troșani anunță pe membrii vînători 
ai filialei care nu-și vor achita res
tanțele de cotizație pînă în ziua de 
20 octombrie că, imediat, după a- 
ceastă dată sînt obligați să depună 
la biroul filialei taloanele pe amil 
1964.

După multi ani, apele Jiului vor curge în sfîrșit limpezi : Iată-i în 
fotografie pe constructorii de la T.C. M.C. Coroe.ști în plină activitate la 
construcția decantorului de la stația de filtre Lupeni.

I.C.R.T.I. PETROȘANI
Str. Mihai Eminescu nr. 17

ANGAJEAZĂ
Șef serviciu planificare cu salariul 1 

de 1600 lei.
CONDIȚII ;
— Studii economice superioare și 4 ani vechime în funcții eco- ț 

nomice.

Șef serviciu comercial eu salariul; 
de 1635 lei.

CONDIȚII
Studii economice superioare sau tehnice superioare de specialitate 1 

și 6 ani în funcții economice sau tehnice în specialitate sau specialități! 
înrudite sau: ;

Studii medii și 8 ani în funcții de specialitate 1

Merceolog cu salariul de ZOO lei. *
CONDIȚII I
Studii medii tehnice de co merț sau ■ j
Pentru eei cu studii medii, stagiul de 2 ani. j
Toate aceste posturi se ocupă pe bază de concurs.

/5 octombrie

Un om
Din biroul autobazei I.R.T.A., in

ginerul Hristea Alexandru privea cum 
ae întrec încărcătorii de la depozi
tul de nisip. In cîteva minute o 
mașină era încărcată, pleca spre 
șantier și în locul ei venea alta. 
Deodată inginerul tresări; Pe un au
tocamion era încărcat prea mult 
nisip. In citeva clipe fu lîngă auto
camionul cu pricina.

— Cine lucrează pe acest autoca
mion ?

— Eu, ii răspunse șoferul Dochia 
Mircea. Dar ce s-a întîmplat ?

— Dumneata nu vezi că ai supra
încărcat autocamionul ?

— Nu mă mai învățați atîtea I 
Doar nu se rup arcurile dacă am 
încărcat citeva sute de kg în plus.

Inginerul șef se adresă atunci 
muncitorilor.

— Veți descărca supragreutatea, pi- 
nă arcurile vor veni la limita nor
mală.

— Nici o lopată de nisip nu va 
fi dată jos din autocamion atita 
timp cît eu conduc — strigă tare 
șoferul Dochia.

Și totuși, supraîncărcătura a fost

c&pafinatî n
dată jos, iar șoferul Dochia Mircea 
retras de pe autocamionul respectiv 
și pus să lucreze 6 zile pe o bas
culantă. Dar ți-ai găsit: șoferul Do
chia să respecte dispozițiile date. A 
refuzat categoric să mai lucreze.

Zilele trecute, în biroul directorului 
autobazei I.R.T.A. din Petroșani, se 
afla un tinăr înalt, brunet, cu o 
statură de sportiv dat pe a cărei 
față se citea, de la prima vedere, 
incăpățînarea. Cred că ați ghicit cine 
era acest tînăr : Șoferul Dochia Mir
cea care de 4 zile nu mai făcuse 
serviciu.

Timp de o oră, și jumătate, direc
torul autobazei s-a străduit să aducă 
pe calea cea bună pe acest tînăr 
șofer, care nu are mai mult de 25 
de ani. 1 s-a adus din nou la cu
noștință gravitatea faptelor comise. 
A supraîncărcat camionul, a refuzat 
șă descarce supragreutatea, a 
vorbit urît inginerului șef, un 
om mai vîrstnic, nu a voit să exe
cute dispozițiile conducerii autoba
zei, iar de patru zile nu s-a pre
zentat la serviciu. Toate aceste fapte 
grevează asupra șoferului Dochia șl 

s-ar putea merge pină la desface
rea contractului' de muncă. Totuși, 
conducerea autobazei, ținînd cont 
de meritele lui de pînă acum, de 
situația lui familiară, a crezut de 
cuviință că îi va fi deajuns această 
mică pedeapsă și el se va îndrepta.

Vorbele părintești ale directorului 
s-au lovit însă de incăpățînarea tî- 
nărului șofer care refuza să primeas
că vre-o povață. Pînă la urmă s-a 
exprimat în termeni destul de tari, 
că mai bine părăsește autobaza și 
se va angaja în altă parte 1

Șoferul Dochia este un șofer bun, 
spun colegii Iul, un meseriaș price
put și iscusit. Dar în ultimul timp 
s-a înfumurat, a devenit încăpățînat. 
Deși abaterile săvîrșite de acest tî
năr sînt destul de grave, colectivul 
autobazei îl primește în rîndul său 
cu condiția să se îndrepte și să se 
integreze în munca și disciplina co
lectivului de aici. Organizația de 
partid din unitate trebuie să se ocu
pe însă mai mult de educația unor 
asemenea oameni.

I. CRI ȘAN 
corespondent

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul presei, 8,30 
Muzică populară, 9,30 Pagini din 
operete, 10,15 Fragmente din roma
nul : „Stîlpnl de nădejde" de Yașar 
Kemal, 10,30 Din folclorul muzical 
al popoarelor, 12,30 Lecția de limba 
engleză. Ciclu] 1 (reluarea emisiu
nii din 14 octombrie), 14,10 Muzică 
ușoară de Eugen Teger; 14,30 Prie
tena noastră cartea. 15,30 Din cele 
mai cunoscute melodii populare, 
16,30 Antologie poetică. Dottă poete 
finlandeze: Kafri V’alla și Ervi Si- 
nervo. Prezentare și traduceri de 
Veronica Porumbacu, 17,30 „Olim
piada — Tokio, 1964", 17,50 Cîntece 
și jocuri din folclorul nou cerute de 
ascultători, 18,30 Seară pentru tine
ret, 20,40 Lecția de limba franceză. 
Ciclul I, 21.15 Părinți și copii, 21,30 
„Olimpiada — Tokio, 1964“, 22,15 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
9,03 Muzică din operete. 9,30 Vreau 
să știu (reluarea emisiunii din 12 oc
tombrie), 10,00 Cîntece și jocuri 
populare. 11,15 Lecția de limba rusă. 
Cichri 11 (reluarea emisiunii din 14 

octombrie), 11,30 Muzică ușoară *0- 
mînească, 13,08 Din folclorul muzi
cal al regiunilor patriei: melodii 
dip Dobrogea, 15;05 (Sută formația 
de muzică ușoară condusă de Gelu 
Solomonescu, 15,30 Știința în slujba 
păcii, 17,15 Cîntece, 18,00 Pagini 
orchestrale din ’tpere, 18,25 Soliști 
de muzică ușoară. 19,05 Muzică 
populară interpretată de Irina Micuț 
și Gheorghe Gigea, 19,30 Muzică u- 
șoară, 19,50 Transmisiune din Stu
dioul de concerte, a concertului or
chestrei de Studio a Radioteleviziumi.

Cinematografe
15 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Slujnica; REPUBLICA; La strada; 
PETRILA : Dragoste lungă de-o sea
ră; L1VEZENI : Ancheta; ISCRONI : 
Atenție părinți; VULCAN : O viață; 
ANINOASA: Miracolul lupilor; LU
PENI : M-am îndrăgostit la Copen
haga; CULTURAL : Aventurile імжі 
tînăr.
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Kava cosmică 99 Voshod6' 
a aterizat eu succes

MOSCOVA 13 (Agerpres).
La 13 octombrie, la ora 10,47, (ora Moscovei), noua navă cosmică cu 

trei locuri „Voshod", pilotată de aviatorul cosmonaut, inginer-colonel Vladi
mir Komarov, cu membrii echipajului Boris Egorov, medic cosmonaut, ți 
omul de știință cosmonaut Konstantin Feoktistov, după ce a încheiat cu 
succes programul de cercetări științifice, a aterizat în bune condiții în 
regiunea stabilită dinainte pe teritoriul U.R.S.S.

Toți membrii echipajului navei cosmice „Voshod" se simt bine. La ate
rizare, cosmonauții Komarov, Feoktistov și Egorov au fost întîmpinați de 
comisari sportivi, corespondenți de presă și prieteni.

Programul de cercetări științifice, calculat pentru 24 de ore de zbor, a 
fost îndeplinit integral. S-a obținut un material prețios cu privire Ia zborul 
grupului de cosmonauți, alcătuit din diferiți specialiști. Pentru prima oară 
cercetătorii științifici au efectuat nemijlocit observarea și studierea spațiului 
cosmic.

Materialele obținute ca urmare a zborului sînt prelucrate.H- wiison: o MARE REALIZARE
LONDRA 13 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la o conferință de 

presă, care a avut loc la Manchester, 
liderul partidului laburist britanic, 
Harold Wilson, a declarat că zbo

Senzațională premieră
PARIS 13 (Agerpres).
Corespondentul științific special al 

agenției France Presse - la .Moscova, 
Serge Berg, a fransmis din capitala 
Uniunii Sovietice următorul comen
tariu. în legătură cu lansarea navei- 
satelit „Voshod". .„Sovieticii au reu
șit o senzațională „premieră" în spa
țiul cosmic. Lansarea navei satelit 
„Voshod" la 12 octombrie marchează, 
față de precedentele rezultate cosmi
ce, un progres capital nu numai din 
punct de vedere calitativ, dar și can
titativ.

Vast program spațial
WASHINGTON 13 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută ziariștilor, 

dr. James Webb, directorul general 
al Administrației naționale pentru

SIMFEROPOL. — Astrofizicie
nii sovietici au folosit pentru ob
servații asupra sateliților și a 
stelelor slabe un telescop înzestrat 
cu sistem de televiziune. Cu aju
torul unui asemenea sistem și al 

I unui telescop, al cărui obiectiv are 
diametrul de o jumătate de metru, 
la Observatorul de astrofizică din 
Crimeea au fost obținute fotogra
fii ale unor stele foarte slabe. Fo
tografiile au fost executate cu o 

: durată de expunere de 16 secunde, 
adică de 4 500 ori mai repede de
ed cu același telescop, dar fără 
sistem de televiziune.

In clteva rinduri
LAGOS. — Societatea petrolieră 

„Nigerian Gulf Oil Company" a a- 
nunțat descoperirea unor noi zăcă
minte petrolifere sub apele fluviului 
Niger, în apropierea insulei Bonny 
din Nigeria Orientală. Puțurile 

de extracție au o adîncime de 7 700 
picioare și o capacitate de 400 to
ne pe zi.

SANAA— La Sanaa a avut 
loc prima ședință a Consiliului con
sultativ al Republicii Arabe Yemen 
(parlamentul țării), la care au par
ticipat șefii triburilor din toate 

regiunile, țării. Consiliul consulta
tiv a -adoptat o hotărire cu privire 
la crearea armatei naționale a Ye
menului cu un efectiv de 20 000 
persoane.

CAPETOWN. — Un număr de 
18 luptători împotriva politicii de 
apartheid din R.S.A. au fost con
damnați la moarte, iar alți .26 sînt 
amenințați cu această pedeapsă, a 
declarat unul din liderii partidu
lui Congresul panafrican din Re
publica Sud-Africană, Abednego 
Ngcobo. 

rul navei cosmice „Voshod" este o 
„mare realizare". Acest zbor, a spus 
el, subliniază încă o dată însemnă
tatea progresului în domeniul științei 
și tehnicii realizat în Uniunea So
vietică.

In continuare autorul comentariu
lui menționează că „unul din prin
cipalele rezultate ale acestui zbor 
cosmic va fi. fără îndoială, legat de 
comportarea în comun a celor trei 
oameni care-și desfășoară munca în
tr-un cadru restrîns. Acest rezultat 
va constitui un ajutor mare pentru 
viitoarele zboruri ce vor fi întreprin
se în direcția Lunii sau ulterior spre 
alte planete, care, fără îndoială, vor 
reuni echipaje mult mai numeroase".

problemele aeronauticii și spațiului 
— N.A.S.A. a declarat că lansa
rea navei cosmice „Voshod" demon
strează că Uniunea Sovietică „con
tinuă realizarea unui vast program 
spațial".

Dr. Webb a afirmat că Statele 
Unite vor face tot posibilul pentru 
a progresa în punerea la punct a 
rachetei „Saturn 5“ pe bordul căreia 
un echipaj uman ar urma să se în
drepte spre Lună înainte de anul 
1970.

Campania electorală din S.U.A.
WASHINGTON 13 (Agerpres).
Secretarul de stat al S.U.A. Dean 

Rusk, a rostit un discurs la Univer
sitatea din Carolina de nord, în ca
drul campaniei electorale de spriji
nire a președintelui Johnson.

Ei a declarat că „Statele Unite 
vor continua să contribuie la sar
cina de a apăra pacea omenirii". Ei 
a afirmat că aceasta se poate rea
liza. între altele, „făcînd agresiunea 
costisitoare și nefolositoare; căutînd 
realizarea unor înțelegeri, chiar cît 
de mici ar fi ele, menite să ducă la 
reducerea pericolului unei angajări

Pakistan; Al 5-lea
RAWALPINDI 13 (Agerpres).
Guvernul pakistanez a aprobat 

proiectul celui de-al treilea plan cin
cinal de dezvoltare (1965-1970) pen
tru care a prevăzut o sumă de 10,950 
miliarde dolari, ceea ce înseamnă 
dublu față de actualul plan cinci
nal. Din totalul acestei sume apro
ximativ 7 miliarde revin sectorului 
public și 3,8 miliarde economiei par
ticulare.

După datele „Consiliului economic 
național" al Pakistanului se prevede

1-fAl-IA: gistijlo 
palm зіцио uiiiHiioi

ROMA 13. Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite:

In italia s-a deschis campania e- 
lectorală pentru alegerile consiliilor 
comunale și provinciale, care vor a- 
vea Ioc la 22 noiembrie. La alegeri 
participă anul acesta peste 33 mili
oane de alegători din 6 715 comune. 
Campania electorală a fost precedată 
'de o serie de înțelegeri între parti
dul comunist, partidul socialist și 
Partidul socialist italian al unității 
proletare, care vor prezenta liste co- 
mune în localitățile unde se votează 
în baza legii majoritare, adică în 
comunele cu o populație sub 5 000 
de locuitori.

Partidul Comunist Italian a des
chis campania electorală cu o serie 
de manifestări desfășurate sub lo
zinca : „O nouă majoritate pentru 
a se ieși din criză". „Să se impună 
prin vot o politică nouă". La aceste 
manifestări au vorbit membri ai con
ducerii partidului, printre care Ma-

PIN ȚĂRILE
UNIUNEA SOVIETICĂ

LENINGRAD 13 (Agerpres).
La Leningrad se proiectează în 

prezent un cuptor electric, unic în 
felul său destinat tratării termice a 
pieselor de dimensiuni foarte mari. 
In asemenea cuptoare pot fi trata
te, de pildă, piese în greutate de 120 
tone, cu o lungime de 20 m și un 
diametru de 2 metri.

R.P. BULGARĂ

SOFIA 13 (Agerpres).
La Ruse а fost dată în probă pri

ma turbină a termocentralei „Ruse". 
Ea ă atins turația maximă de 3 000 
de rotații pe minut. Noua turbină 
de 30 megawați intră în exploatare 
și va fi conectată la sistemul energe
tic ăl R. P. Bulgaria. Prima parte 
H centralei va avea o putere totală 
de60Mw, iar etapa finală va ajunge 
la o capacitate de 160 Mw.

R.P.D. COREEANA

PHENIAN 13 (Agerpres).
Uzina constructoare de mașini din 

termonucleare și să ducă la reducerea 
și Controlul armamentelor, lărgind 
cooperarea cu țările dezvoltate în 
domeniul economic și, totodată, aju- 
tînd progresul țărilor înapoiate".

Gu această ocazie, el a afirmat 
că ar fi posibil ca, într-un viitor nu 
prea îndepărtat, să se realizeze un 
circliit direct de televiziune între 
Moscova și Washington. Aceasta ar 
înlesni, după părerea sa, consultări 
prompte și directe între conducătorii 
celor două state, în problemele in
ternaționale importante.

plan cincinal
ca în cei de-al treilea plan cincinal 
venitul național să crească cu 30 la 
sută. Se prevede dezvoltarea în con
tinuare a bazei industriale pentru a 
se face posibilă industrializarea ță
rii prin mijloace proprii. O altă sar
cină a! celui de-al treilea plan este 
ridicarea producției în sectorul, agri
col și a bunurilor de larg consum. 
Planul prevede totodată măsuri de 
îmbunătățire a condițiilor de locuit, 
a asigurărilor sociale și a învăță- 
mîntului.

Berlinguer și Agostino Novella.
Partidul democrat-creștin și-a des

chis campania electorală cu o adu
nare în orașul Trento, în cadrul că
reia s-au comemorat 10 ani de la 
moartea lui Alcide de Gasperi, fost 
secretar al partidului.

La Milano a avut loc o adunare 
la care a vorbit secretarul general 
al partidului liberal Giovanni Ma- 
lagodi. El a acuzat grupările de 
centru-stînga. consîderîndu-le răspun
zătoare pentru depresiunea economi
că în care se află Italia și pentru in
flație.

Alegerile de anul acesta au o 
importanță deosebită, întrucît vor a- 
răta cît de mare este forța diferite
lor partide. In alegerile generale de 
anul trecut, Partidul socialist și Par
tidul democrat-creștin au pierdut un 
număr important de voturi, în timp 
ce comuniștii au cîștigat un milion 
de voturi.

PRIETENE
Ryosen, R.P.D. Coreeană, a început 
să producă turbine cu o capacitate 
de 12000 kW. De asemenea, se află 
în pregătire producția unei prese de 
6 000 tone și a unui cazan de aburi 
care va avea o capacitate de. 75 
tone. '

R. D. GERMANĂ

ROSTOCK 13 (Agerpres).
Șantierul naval .,Mathias — The- 

sen" din Wismar, regiunea Rostock 
(R.D.G.), a lansat la apă cel mai 
mare vas construit pînă astăzi în 
R.D. Germană — un pachebot trans
oceanic cu un deplasament de 19 000 
tone.

R. P. ALBANIA

TIRANA 13 (Agerpres).
In întreaga Albanie se desfășoară 

mișcarea de întreceri în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei. Multe întreprinderi au înde
plinit de pe acum sarcinile planului 
pe anul în curs. Una dintre aceste 
unități economice este portul Durres, 
care a realizat anul acesta un vo
lum de lucrări depășind cu 20 la 
sută nivelul anului trecut. In ulti
mii trei ani, traficul portului a de
pășit cu 21 la sută traficul celor 
trei ani precedenți.

După încheierea Conferinței de la Cairo
Tinerele state independente — o tortă nouă 

constructivă
CAIRO 13 (Agerpres).
„Rezoluția conferinței țărilor nean

gajate privind lichidarea bazelor 
străine care constituie un pericol 
pentru libertatea popoarelor și națiu
nilor are o foarte mare importanță" 
— se spune într-un comunicat dat 
publicității de A. K. Hassouna, se
cretar general ai Ligii Arabe.

Ziarele egiptene comentează, de 
asemenea, pe larg rezultatele confe
rinței. In rezoluțiile sale, scrie zia

Ben Bella; Conferința s-a încheiat 
cu un succes deosebit

ALGER 13 (Agerpres).
Presa algeriană publică declara

ția făcută de președintele Ben Bella, 
în capitala R.A.U., corespondentului 
posturilor de radio algeriene privind 
încheierea conferinței de la Cairo.

Vizita delegației 
guvernamentale 
a R.P. Romîne 
în Bir mania

RANGOON 13. Trimisul special 
Agerpres, Ion (lălățeanu, transmite;

Președintele Consiliului de Miniș
tri ai R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, oare, însoțit de Emil 
Bodnăraș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, și prof. univ. Paul 
Niculescu-Mizil, deputat în Marea 
Adunare Națională, secretar al Co
misiei de învățămînț și cultură a 
M.A.N., a , făcut o vizită de priete
nie în Birmania, la invitația Consi
liului Revoluționar al Uniunii fir
mane, a depus luni dimineața •’p co
roană de flori la Mausoleul {Cârti
rilor. Pe panglica tricoloră erau în
scrise cuvintele: „Eroului național 
al Uniunii Birmane, generalul Aung 
San, din partea președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Ion Gheorghe Mau
rer".

După-amiază, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R, P. Romîne a 
făcut o vizită președintelui ad-inte- 
rim al Consiliului revoluționar. Tin 
Pe. ba întîlnire au participat Emil 
Bodnăraș, Paul Niculescu-Mîzil, am
basadorul R. P. Romîne, Gheorghe 
Popescu, iar din partea bîrmană San 
Yu, ministru al finanțelor și al ve
nitului național, secretar al partidu
lui „Programul socialist birman", ge- 
neralul-amiral Thaung Kyi, care es
te șî ministru al informațiilor și cul
turii, colonel Maung Shwe, minis
trul industriei, colonel Hla Han, mi
nistrul educației și sănătății, colonel 
Miaung Lwin, ministru pentru asi
gurările sociale.

Seara. Tin Pe a oferit un dineu la 
hotelul Inya Lake în cinstea oaspe
ților romîni.

Marți dimineața, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. P.mîne 
Ion Gheorghe Maurer și celelalte 
persoane oficiale au plecat spre Ka- 
raci, capitala Pakistanului.

»

Taifunul
face ravagii

HONG KONG 13 (Agerpres).
Intemperiile provocate de taifunul 

„Dot“ care s-a abătut asupra Hong 
Kongului, au produs numeroase vie- / 
time. Mai multe ambarcațiuni au fost * 
smulse din ancore. Transporturile pu- г 
Mice au încetat cu desăvîrșire, atît 
pe uscat, cît și pe mare. Legăturile 
telefonice au fost în mare parte ava. 
riate. In ultimele 24 de ore a plouat 
continuu, torențial. Numeroase străzi 
au fost inundate și au fost semnala
te alunecări de teren.

rul „Al Ahbar" conferința a reflec
tat realitatea timpului nostru, a ară
tat dezvoltarea și victoria mișcări
lor de eliberare națională și atașa
mentul tinerelor state independente 
față de principiile păcii și coexisten
ței pașnice. Ea a arătat, de aseme
nea, că tinerele state independente 
s-au transformat într-o forță nouă, 
constructivă, care se pronunță cu 
hotărire pentru pace, libertate și pre» 
greș.

„Conferința a găsit soluții pentru 
problemele ce i-au stat în față, le- 4 
gate de politica neangajării reale.,,' 
Trebuie subliniat a declarat el, că lu
crările conferinței s-au încheiat cu 
un succes deosebit".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA» Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul i I.P.H. subunitatea Petroșani 49 369


