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In fruntea întrecerii 
pe mină

Pe baza rezultatelor obținute 
prima jumătate a lunii februarie, 
sectorul II de la mina Lupeni se 
situează la Ioc de frunte în între
cerea socialistă pe exploatare. Depă
șirea realizată de colectivul sectoru
lui în această perioadă se ridică la 
718 tone cărbune.

Rezultatul obținut este rodul mă
surilor aplicate în sector pentru asi
gurarea liniei de front, 
țirea organizării și asistenței tehnice 
la locurile de muncă în scopul reali
zării ritmice a sarcinilor de plan. Mă
surile și-au dovedit din plin eficien
ța. Sectorul a lucrat ritmic, depă- 
șindu-și în această lună zi de zi sar 
cinile de plan.

Contribuția cea mai mare la de
pășirea realizată pe sector și-au a- 
dus-o brigăzile de frontaliști conduse 
de Jurj Gheorghe, Praja Traian, Lu
ca Vasile, precum și brigada de pre
gătiri a lui Muszta Alexandru.

îmbunată-

„LUNA CÂRTII 
LA SATE“

In cadrul „Lunii cărții la sate", 
la căminul cultural din Cimpa a fost 
organizat un ciclu de manifestări, 
urmărit cu interes de către săteni. 
Pînă acum au fost ținute recenziile 
la cărțile „Desculț" de Z. Stancu, 
„Dimineață de toamnă" de V. Re- 
breanu și seara literară : „Viața nouă 
a satelor oglindită în opera scriitori
lor noștri". Aceste recenzii au fost 
prezentate de către tovarășele Zgîr- 
cea Victoria, învățătoare Ja Școala 
generală de 8 ani din Cimpa și 
Grunță Ana, bibliotecara căminului 
cultural și au fost ascultate de nu
meroși locuitori.

Pînă Ia închiderea „Lunii cărții la 
sate" vor mai fi prezentate în ca
drul căminului cultural de aici re
cenziile la cărțile „Desfășurarea" de 
Marin Preda și „Triunghiul1" de Pop 
Simion.

Dar, la căminul cultural din Cim
pa a crescut în ultimul timp și nu
mărul cititorilor, numărul lor de la 
începutul, anului fiind de aproape 150. 
Printre cei mai activi se numără 
Musca Maria, Moșie Maria, Dumi- 
trașcu Maria și elevii Roncea și Ne
goi Ionel.

SIMPOZION
La căminul cultural din comuna 

Iscroni a avut loc duminica trecută, 
un simpozion intitulat „Din realiză
rile înfăptuite în regiunea Hunedoa
ra în anii regimului democrat-popu
lar". Simpozionul a fost susținut de 
către un grup de cadre didactice 
de la Școala medie din Petroșani și 
s-a bucurat de apreciere din partea 
celor 150 de participanți,
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Tînăra muncitoare Codricel Eugenia din subsecția răsucit a Fabricii 
de fire artificiale din orașul Lupeni este nu numai o muncitoare harnică și 
pricepută ci și o artistă amatoare apreciată. Ea face parte din formația de 
dansuri a clubului central al sindicatelor din localitate.

Febră, la temperaturi joase
Rămasă fără explicație, 

noțiunea de febră, acum cînd 
mercurul termometrelor co
boară vertiginos, ar părea 
neverosimilă. Și -totuși re
portajul nostru vorbește des
pre febra aceasta.

Pitit la poalele dealului 
de o parte, flancat de 
panglica argintie a Jiului, 
de cealaltă, șantierul, cu blo
curile înfipte semeț în înăl

țări, pare că dormitează. Frigul pare 
că i-a paralizat toate mișcările redu- 
cîndu-l la un peisaj static. Pare nu
mai / Șantierul nu dormitează. In ci- 
teva blocuri constructorii s-au „blin
dat" ca într-o redută în dosul gea
murilor și al ușilor închise. Numai 
fumul ce iese pe coșuri trădează pre
zența lor. De aici „insurgenții" dau 
bătălia cu temperaturile joase. Febra 
de care 
camdată 
se bate 
Cînd se
curile acestea își vor primi locatarii. 
Aici, la blocurile F 2 și A 1, la Pe
trila, lucrează brigăzile de sub con
ducerea maistrului Tecuță loan.

Mai departe, - către Lonea, șantie
rul și-a înfipt 
astfel visurile 
sub cota zero, 
coapele mușcă 
înghețat. Pămîntul se lasă greu dis-

am vorbit, domnește deo- 
înăuntru. Aici se tencuiește, 
parchetul, se zugrăvește, 

va desprimăvăra bine, blo-

local din încremenirea sa. Oamenii 
nu se văd. Sini sub nivelul terenu
lui, la temelia blocurilor. Au aprins 
focuri și din cînd in cînd mai dau 
fuge,, se inc&zeasc: Cer. straș
nic ger I Acestea sînt cuvintele care 
trec din gură în gură. Și totuși con
structorii lucrează. Cei diți brigada 
lui Mihalache Constantin de la blo
cul E 6, cei din brigada lui Moise 
Vasile de la blocul E 7, dulgherii din 
brigăzile lui Geamăna Miha și Ți- 
buleac Gheorghe au ridicat pînă ' la 
suprafața pămintului cite o jumătate 
a fiecărui bloc. Acum s-au mutat la 
cealaltă jumătate. Au oamenii aceș
tia un fel de a vorbi care declanșea
ză explozii de rîs. Rid, muncesc și 
afară e minus 5, minus 10 grade. 
Sînt niște risipitori de căldură ome
nească. Din risipa această de căldu
ră cresc căminele 
noastre. Unul din
tre ei — Țibu- 
leac — nu e decit 
de puțin timp șef 
de brigadă. Rină 
acum a lucrat în 
brigada lui Gea
măna. . De peste 

zece ani lucrează 
în oonstrucții. la

• O.N.U. Consultări privind crea rea unui comitet special
• încheierea lucrărilor Conferinței „Pentru pace în Europa"
• întrevedere U Thant-Fedorenko
• Bombardarea teritoriului Ugandei de către avioanele forjelor armate 

congoleze dezaprobată de statele africane
• Manifestații antiguvernamentale în Spania

AGENDA ELECTORALA
Aprecieri, propuneri

In ultimele zile alegătorii circum
scripției electorale nr; 4 a Marii Adu
nări Naționale s-au întîlnit cu tova
rășul Cristea Aurel, miner șef de bri
gadă la E. M. Aninoasa, candidat al 
F.D.P. pentru această circumscrip
ție în alegerile de la 7 martie.

Atît întîlnirile de la mina și ora
șul Vulcan cît și cele de la Iscroni, 
Livezeni și Petroșani au avut un 
pronunțat caracter de lucru. Alegă
torii împreună cu candidatul au dis
cutat numeroase probleme privind gos
podărirea localităților.

— In orașul Petroșani s-a construit, 
pe lingă alte obiective importante, 
fabrica de pîine — a spus gospodina 
Haidu Elena, In legătură cu această 
fabrică vreau să arăt că lucrătorii ei 
ar trebui să fie mai mult preocupați 
de calitatea produselor pe care le 
dau. Este necesar ca pîinea, în vi
itor, să fie de calitate mai bună de 
cît este în prezent, iar magazinele 
specializate să fie aprovizionate la 
timp. De asemenea, să se vadă dacă 
orarul acestor magazine se poate 
astfel stabili îneît ele să fie des

chise în orele cînd oamenii șe în
torc de la serviciu.

Mai mulți alegători printre care 
tovarășii Niculescu Ioan. Andraș Ca
rd din Petroșani, Pavel Nicolae II 
și Kantzinger Iuliii din Livezeni, 
Bîldea Nicolae din Vulcan și alții, 
au reliefat necesitatea ca unitățile 

-G.L.F. să fie mai bine aprovizionate 
cu produse de calitate superioară; 
cooperativele meșteșugărești și I.O.I.L. 
să-și extindă activitgfpa Jă pună 
la dispoziția locuitorilor orașului pro
duse de uz casnic cum ar fi: cuiere, 
ștergătoare de picioare ș.a.; depozitul 
competrol să asigure, în mai bune 
condițiuni, aprovizionarea oamenilor 
muncii cu gaze lichefiate.

— Clădirile în care locuim sînt 
frumoase și confortabile — a spus 
Low Marfana din cartierul Livezeni- 
Petroșani. In fiecare an locatarii 
cartierului nostru participă în număr 
mare la acțiunile obștești pentru în
frumusețarea noului cartier. Din pă
cate nu se acordă suficientă atenție 
păstrării spațiilor verzi. Adesea în

porci, pă- 
Ba uneori 
cutiile de

jurul blocurilor poți vedea 
sări, plimbîndu-se in voie, 
aceste animale nimeresc ia 
gunoi unde fac „ordine". Ținînd 
seama de situația arătată, propun să 
re reglementeze această stare de lu
cruri.

Problema îmbunătățirii asistenței 
medicale preocupă, de asemenea, pe 
mulți cetățeni. In acest scop s-a 
propus ca circumscripția sanitară din 
cartierul Livezeni să aibă pe cineva 
de serviciu și în timpul nopții.

Se simte nevoia îmbunătățirii asis
tenței sanitare și în comuna Livezeni. 
Secția sănătate a Sfatului popular al 
orașului Petroșani va trebui să stu
dieze posibilitatea asigurării asisten
ței medicale zilnice la dispensarul 
din localitate.

La noi s-a asfaltat drumul și 
s-au adus multe alte îmbunătățiri 
— a arătat, în cuvîntul său. sudo
rul Olaru Ioan de la I.P.l.P. Live
zeni. In ceea ce privește gospodări
rea localității însă am de 
propunere. Funcționează în 
o fabrică de semipreparate 
parține O.L.F. Locul în care 
plasată această fabrică e
punzător. Eu propun să se mute din 
mijlocul complexului de locuințe un
deva la marginea comunei.

— Realizările înfăptuite în orașul 
nostru sînt numeroase — a , relevat 
maistrul Nicula Aurel ' din Vulcan. 
S-au construit multe blocuri, două 
școli cu 16 săli de clasă, în Corb-,, 
ești s-a ridicat o preparație de căr
buni, s-a pavat strada care traver
sează orașul și multe altele. Aceste 
înfăptuiri ne-au transformat viața, 
au făcut din vechiul oraș al pensio
narilor o așezare modernă,
toate realizările mulțumim partidului 
care ne călăuzește activitatea. : Aș 
vrea să fac și eu cîteva propuneri. 
Iată despre ce este vorba. Să se îm- 
prejmuiască clădirea noii școli din 
Coroești. De asemenea, cred că s-ar 
putea amenaja,într-o parte a podului

făcut o 
Livezeni 
care a- 

este am- 
necores-

Pentru

M. CHIOREANU

(Continuare în pag. 3-a)

Alegatorii despre candidafli lor

jaloanele materializind 
noastre viitoare. Aici, 
sub zero grade, tîrnă- 
îndlrjite din pămlntul

I.GIOCLEI

{Continuare în 
pag. 3-a)

In sala de mese a cantinei Grupului. școlar profesional din Lupeni.

din circum- 
electorală nr 
sprijinit cu 
candidatura 

alegerile în

David Nicolae a ve
nit . cu ani in urmă 
în Valea Jiului din 
Țara moților, din 
munții Apuseni. Fiu de 
țăran sărac, el a fost 
nevoit să-și părăseas
că focurile natale. Pe
regrinată din loc în 
loc, el s-a-stabilit-pî
nă da urmă in orașul 
Petrila. Aici a deve
nit. datorită hărniciei,- 
un miner, de- nădejde ■ 
și și-a-, întemeiat o fa
milie. ; Anii au trecut. 
In prezent el este pen
sionar. Insă în ciuda 
vîrsței, comunistul Da
vid Nicolae a partici
pat întotdeauna 
drag la acțiunile de

I -• . . _munci, patriotica. A

numai 
des- 
lor. 

mult

gospodar
dat dovadă în nenu
mărate rînduri, că are 
calități de bun gospo
dar. Tocmai de aceea, 
cetățenii 
saripția 
52 i-au 
căldură 
pentru
sfatul popular al ora
șului Petroșani.

Cu prilejul unei în- 
ttlniri, care a avut loc 
zilele trecute intre 
David Nicolae și ale
gători, cetățenii au' a- 
vut de spus
cuvinte de laudă 
pre candidatul 
Cei care nu de 
i-au fost ortaci, în a-
butajele minei Petrila, 
au evidențiat calitățile 
lui de bun organiza
tor, iar gospodinele 
din cartier au spus în 
cuvîntul lor că David 
Nicolae a inițiat nu
meroase acțiuni gos
podărești și participă 
activ la realizarea lor. 
David 
propus pentru prima 
oară 
F.D.P., 
pe care i-o acordă ce
tățenii este bine me
ritată.

Nicolae este

candidat al 
dar încrederea

in semn de prefuire
Fiică de miner, apoi 

soție de miner tova
rășa Cerchezan Maria 
este cunoscută nu nu
mai în cartier, ci șl 
în întreg orașul Pe
trila. Cu toate că este 
mamă a‘ patru copii, 
ea desfășoară in car
tierul Traian Vuia o 
rodnică activitate ob
ștească. Este secre
tara organizației de 
partid din cartier și 
inițiatoarea multor ac
țiuni de gospodărire 
și înfrumusețare a o- 
rașului. Oamenii vor
besc despre' ea cu, res
pect, o apreciază pen
tru calitățile organiza
torice pe care le are. 
Tocmai de aceea, ei 
au
an candidată în cir
cumscripția electorală 
nr 44 a Sfatului popu
lar al orașului Petrila, 
pentru alegerile' de la 
7 martie. Întotdeauna 
apropiată de oameni, . 
de preocupările lor, 
Cerchezan Maria se 
bucură pe bună drep
tate de prețuirea și

stima cetățenilor din 
. Petrila. Cu ocazia 

, unei recente întîlnirl 
intre alegători și can- 
didații lor, cetățenii 
din circumscripția 
lectorală nr .44 au 
dicat noi probleme 
interes obștesc cum 
fi construirea

e* 
ri~ 
de 
ar

unui 
propus-o în acest dig pentru, zăgăzuirea 

, apelor provenite din 
, ploile torențiale, a 

unui nou podeț peste 
Jiu între cartierul 
Traian Vuia și strada 
Republicii etc. In a- 
donarea

. Cerchezan 
angajat să 
cupețească 
pentru rezolvarea pro
punerilor făcute.

cetățenilor, 
Maria s-a 
пи-și pre- 

eforturile



STEAGUL ROȘU

Experimentarea măștilor de protecție 
individuală contra prafului

Pentru asigurare# condițiilor igie
nice de lucru la locurile dg munca 
4jn subteran și de la suprafață, acolo 
МВЙ s« exepită operații generatoare 
4# pr#f, se impune aplicarea măsu
rilor corespunzătoare pentru reduce
re# Mit suprimarea cpngentrațiilaf 

praf eare determină rtedtl îmbal- 
năvtrilpr pneumoconiotlce

Măsurile tehptee & combatem a 
prafului, aplicate pin# îp prezent în 
industria miniera, nu reușeșe șa men
țină cpnrentrațjile țle praf S“b limi
tele maxime admise, te această situa
ție, apare necesara completarea ma 
șpriter tehnice cu înăspri <te protec
ție individual prin utilizarea, iimița- 
tă. a măștilor contra prafului. Ele 
se recpmandă # fi leletete temporar, 
pteă te luarea дожіЬг ccAșpunzâ- 
țpare, numai de către oamenii per
fect sănătoși din punct de vedere res
pirator 8І cardiovascular, la Operații f 
care nu reclamă efort fțzi'c prea mare, 
îțj locurile de muncă unde nu se pot 
aplica, îp stadiul actual alte mijloace 
<Й combatere, preepm și șg mijtec 
adjuvant acolp unde mijloațgle de 
combatere cJmțteg aplicate pu șînt 
șuficiept de eficace-

Folosirea măștilor contra prafului 
în medii cu praf poate fi făcută după 
0 prealabilă cerpetare îți Jaboratpr 
în ceeg e§ privește eftejenț#' de re
ținere a prafului și jepele respiratorii 
precum și după o urmărire a modu
lul de comportare în subteran.

Pipă în prezent, în ț«ra nqgelră- 
ПУ au pxistaț o metodologie și nor
mative pentru încercarea și aceepta- 
rpa măștilor de protecție contra pra- 

i fului, fapt care nu permitea o buna 
orientare spre acceptarea celor mai 
Corespunzătoare tipurj de măști.

La noj în țară, eficientele slphilite 
pentrp fiecare mască îngercaț§ în 
subteran, în condiții diferite de expe
rimentare. nu puteau fi comparate, din 
motive arătate și deci, nu se puteau 
Wage eonșluzii sigure referitoare ia 
acceptarea celor mai hune tipurj. 
Pentru rezolvarea acestei probjeme, 
ș-a conceput și realizat la Ș.C.Ș.M, 
Petroșani prima instalație pentru în
cercarea măștilor contra prafului — 
deosebită ea principiu §e funcționare 
de instalațiile străine — care a per
mis rwlteărea prjmului studiu din țară 
în acest domeniu. Parametrii supe
riori realizați de instalație au permis 
încercarea în aceleași condiții de ex
perimentare a 18 tipuri de măști de 
producție indigenă și străină,

Pe baza mețodolpgjiloF de încer
care. folosite de diferite țări sau in
stitute de cercetări din lume (per 
mania. Franța, Belgia. U.R.S.S.. Ița 
li#. Japonia ete,). a experienței 
f CȘ.M Petroșani și I.I.P.M. Bu- 
et№$țț| te «ceșt domeuiu Și a «pe-
^!«имммыу.г ~ Г - ,* . .-.-.V-V-.* 1 ■#

Prin construcția găurii de sonda 
înțelegem modul în car# a# p»de
i ae executa forajul, diametrele Și 
numărul coloanelor de tubșj, tehno
logia de lucru ețc. Construcția gău
rilor de sondă reflectă în esență ni
velul țehnjc și organizatoric al exe
cutantului și trebuie sg йе continuu 
în concordanță și influențată de #- 
voluțla concepției, metodologiei d# 
lucru, a tehnicii și tehnologiei tete’ 
site.

Cele mai simple construcții de 
gaurg sînt cele folosite la forarea 
racilor consolidate, nefisurate, cînd 
nu este neyoie de a se asigura pere
ții sondelor împotriva dăfîmării lor. 
Cele mai complicate conștrucțji de 
găuri de sondă se aplică la forajul 
racilor afînate, friabile, puternic fi- 
surate, alterate. Gradul de complica- 
ție eppată în necesitatea efiborîrji m 
gaură a mai multor coloane de tu
ba], ce impune folosirea unuj teles
cop mărit de diametre de lucru. Dar 
(și important de reținut) folosire# 
spălării găurii вц un noroi v# смев? 
terisției calitative superioare permite 
a ae simplifica construe ți.- hîar și 

IN AJUTORUL 
SONDORILOR

IV. ELEMENTE ALE CONSTRUCȚIEI 
GĂURILOR DE SONDA

‘■imgntăriter efectuate în laborator s-a 
pus Іа punct o metodologie provizo
rie pentru încercarea înăștilpr care 

conducă la rezultate concludente 
In țptaj an fest încercate 16 tipuri 
de măști prevenind din 9 țări. La 
fiețare tip de mască s-a determinat 
eficiența de reținere țț prafului, ju
nele respiratorii (la inspirație și ex-

Din activitatea 
cercetătorilor

•r«f-ee*>eee<“’"*r?yTtr'"- • . .....................

pirație), spațiul muri, raduccre# pîm- 
pului vfzual, supfaiața de filtrare Și 
grateatea.

Masca Lepesțok (U.R.S.S.) se glg- 
șează prim# din punct de vedere #1 
eficienței de ffțin#re a prafului (98,7 
98,| %) djțr prezintă inconvenientul 
respirației perjdulare. Ce|e piai Ьцпе 
performanțe le-a întrunit masca 
]3N-8 C Pirelli (italia) cu eficieqțp 
ridleati (97,1 — 97,9 %), jena la in
spirație relativ scăzută (4,94—§,70 
mm GA te debitul de aspirație de 
32 l/min), spațiul mort și grguțațe 
mică, pîmpul vizual — acceptabil.

Măștile Șietie German (Anglia) Și 
Drăger Stinneszeche Kronprinz I 
(R.F. Germană) sînt foarte apropiate 
c# valoare de proțppțje (eficiente °ca 
9^%) dar prezintă іщеір șgăderi. Ast
fel, la masca Șiebe Gorman rezis
tente te expirație este ridicată (8,37 

"«!№■».-ur1 5 ■' 'Л'Т.У 4" '

Instalația pentru experimentarea măștilor de protecție.

pențru roci moi, friabile. Construcție 
găinilor sie șofată depinde de scopyl 
lucrării, profilul geologic, pdtnaifae 
și metodă de foraj.

Alegerea construcției găurii de 
sondă este o problemă importantă 
șj hotărîtoare în organizarea lucră
rilor de terai- Stabilirea corespunză
toare a construcției pentru dotația și 
condițiile date, asigură atingerea a- 
dinejmii finale projectate, în termen 
rapid, cu cheltuieli mmițiie. Ca re
gulă, este indicat să se tindă către 
o construcție cît mai simplă, ca în 
gapra de sondă #ă se coboare cît 
mai puține burlane. Aceasta se poa
te realiza prin folosirea unei tehno
logii de foraj perfecționat#, brigăzi 
gu înalț nivel profesional și îndru
mare tehnieă competentă,

L# alegerea construcției găurii de 
sondă pentru rnșj argilmgrezoase, 
trebuie prevăzut ea șirul coloanei de 
burlane să fie așezat în argilă sau 
teren argiloș, ceea ce va asigura în
chiderea bună, a spatelui coloanei și 
v« pute# fagillta extragerea colpanei 
(în gazul că șirul și spatele ntț este 
cimentat) 

mm GA), iar spațiul mart esțe prea 
mare- M#re# germană este eeg mai 
are# din măștile mimate (ВД§ g).

Măștile din burete #-ац dovedit a 
fi nwarespuiiaJmare ca eficiență pen
tru iR^ustfia minieră-

Măștite din detatm minator 4m 
țar# neutră, cu excepția mintii Le- 
pestelf, și anume FP-d§ și Super Turn 
Mfl R« §IHt corespunzătoare pentru 
fețesifea în subteran, prim# din cau
se jenei mari ța inspirație (|g$l 
mm GA u dehltu! de 8® i/miii), iar 
a doua din cauza efiBienței scăzute 
(4S,3 la suta). Pentru acceptare, 
măștile trebuie să aibă P efteteață 
minime de Ж la sută. jena la inspi
rație de eei mult в mm ca, iar fen# 
la expirație să fie mai mică dealt 
cea la inspirație.

Experimentările m subteran a măș
tilor din dotați# minelor (Lepestok. 
Super l'ouean, FP-45) au condus la 
condușii asemănătoare eu pețe rg- 
BUHate din experimentările în faza de 
laborator.

Jntrucit nici pe departe nu au fost 
gpuiaațe tipurile de măști ge se fa- 
brigă în mod curent în străjnățate, 
cercetările vor continua, mai ales că 
in continuu apar noi tipuri de măști 
îmbunătățite care necesita experimen
tări după metodologia noastră de în
cercare în vederea orientării spre 
cele mai corespunzătoare măști.

Ing. MARCU COCULESCU 
S.C.S-M- Petroșani

La alegerea construcției raționale 
a găurii dp sondă, clenienteie preli
minare sînt prevăaute țp comanda 
tehnică care trebuie să conțină i I. 
Profilul geologic ipotetic! 2- Diame
trul sondei în locu] de traversare # 
zonei purtătoare de substanță utilă 
(diametru) admis de condițiile de 
probare cantitativă și calitativă); 
3. Adîncimea finală a sondei ; 4. Un
ghiul de înclinare șj orientarea axu
lui sondei; 5. Procentul minim de 
recuperare a caratelor m ut|l Și ste
rii ; 6. Orizonturile unde se prevăd 
debitări de apă, emanații de metan, 
sau alte condiții deosebite; 7, Date 
asupra naturii și ОЙМ re
urmează a fi izolate сц ajutorul co
loanelor de burlane, допе unde ## 
prevăd tamponaje, cimeBflrj etp-; 8. 
Investigații suplimentare în gama 
de sondă.

Pe baza acestora se elaborează 
proiectul dg execuție сиге trebuie să 
lămurească următoarei# prebteffl»; 
construcția sondei; meted# de foraj 
(relativ, percutant, roto-percutant 
ete.); regiunii de foraj pentru dife

Acțiunea de înlocuire a armării în lemn 
se desfășoară cu succes

Folosirea armării tertalice ai cu 
beton te cir«# HQ ten de galerii îp 
esptealărite miniera din întraag# tafă 
« permis gearamiterp# în anul tra- 
cuț # вдода mg de lemn.

Acțiunea de înlocuire a lemnului 
eu materiate ear# sporesc rezistența 
și durabilitatea lucrărilor da susținere 
în auhftm și permit introducerea 
mecanizării luerăriter, capătă în 
continua» o stetedare tot mai mare. 
Anul «амій, comorm prevederilor se 
vor extrage milioane ton# №r

Pentru Imbunltltirea protecției muncii 
li E. M. Lupeni

ba explaațgrea minieră Lupeni 
se #pljcă în prezent o seria de ma
suri pentru îmbunătățirea «graiului 
în subteran, combaterea prafului de 
cărbune, extindere# perforajului umed 
Jș lugrăfije te eterii ete. Totuși, efi
ciența acestor măsuri nu este mul- 
țumiteam, Dimpotrivă. Accidentele se 
datorase m#i ales următoarelor agg
ie : căderi de rung, căderi de mate
ria), transportului Și circulației ne 
reglementare pe suitori etc.

Pe lingă o serie de cauze tehnice 
obiective, accidentele se datoresc și 
unor deficiențe ca : executarea unor 
podituri necorespunzătoare la abata
jele frontale din stratul 3, sectorul 
Ill; abateri de la monografia de 

rite intervale; apăsarea pe talpă, 
turația garniturii de foraj, debitul 
fluidului de spălare; tipuri raționale 
de elemente de dteterera (tip inaer. 

ție, dimensiune alice, granulație, dia
mante, tipul sapelor CU conuri ețc.); 
avansament pe euraă (lungimea mar
șului) ; tjpul granicului, moț^WU! 
(fejul acționarii ■ termieă, electrică 
ete.) pompei' înălțimea și construc
ția turlei; intervalele și felul măsu
rătorii deviației orientale a axului 
pulului; observații hldrogeoiogice, 
metode de carotaj geofizic ; caracte
risticile calitative ale fluidului de 
forai i graf teul de execuție a sopdei; 
măsuri tehnologice speciate-

O dată elaborată, construcția gău
rii de sendă trebuie să fie eunoscută 
si însușită de brigadă, nu numai re 
rearățat final ci în toate elementele 
ce au stat )a baza elaborării- #’ 
cest fel, brigada va putea fa«e față 
reteărer condiții nreunwute. Areas- 
tă prezentare și discuție trebuie să 
se facă I# darehiderea fiecărui mutei 
de lucru.

Ing, SEVER SUCIU 

bune din abataje susținute metalic, 
cantitate sporită față de anul trecut, 
înlocuindu-se, totodată, peste 100 Q00 
mc masă lemnoasă.

In, prezent, în mai multe exploa
tări din Valea Jiului, specialiști din 
industria carboniferă experimentează 
ПОІ sisteme de susținere metalieă a 
abatajelor cu front lung și a celor 
din stratele groase care vor permite 
introducerea unor noi utilaje de mare 
capacitate.

(Agerpres)

armare, execuțîndu-se o armare ne
corespunzătoare la stratul 8- 9, sec
torul I В ; supravegherea superfi
cială ț|e către personalul mediu teh
nic din cadrul sectorului V a locuri
lor de muncă; neextindgrea respon
sabilității pe linie de protecție a mun
cii pînă la șefii de brigăzi, rare fiind 
cazurjle cînd șeful de brigada sau 
de echipă eștp tras la răspundere 
pentru accidentele din brigada ce o 
conduce. O altă cauză care a gene
rat cele mai rnulțe accidente o.con
stituie indisciplina.

Qip analiza cauzelor care, uu.șius 
la accidente reiese faptul că prin 
respectarea disciplinei, a norpțplor 
de tehnica seciiriiălii, numărul acci
dentelor ar fj fost mult mai mic.

In planul de măsuri întocmit de 
conducerea exploatării, pe baza pro
punerilor făcute de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, s-au cuprins o se- 
rje de măsuri mpnite să îmbunătă
țească substantial activitatea de pro
tecție a muncii ia E. M. Lupeni. lată 
doar cîteya din aceste masuri ■ îm
bunătățirea instruirii periodice a în
tregului personal, pe funcții și pe ge
nuri de lucrări ; iluminarea tuturor 
abatajelor și galeriilor principale de 
transport în vederea creării uner 
cpnditii optime de lucru; aprovizio
narea ritmică a locurilor de muneă 
cu materialele necesare spre a se a- 
sigura respectarea internai a mono
grafiei de armare; se vor organiza 
lunar ședințe de analiză cu tot..ger- 
șpnalul din schimburi la nivelul “sec
toarelor și cu personalul mediu teh
nic și ingineresc, pe exploatare, asu
pra felului cum se aplică măsurile 
de protecție a muncii și N.T.S.; con
comitent se vor analiza și accidentele 
produse în perioada respectivă.

Pentru îmbunătățirea activității de 
protecție a muncii, minei Lupenj i 
ș-ац alocat Îți 1965 peste 5.5 mili
oane lei.

Se împung însă ca întregul colec
tiv, toți muncitorii, inginerii și teh
nicienii exploatării să-și concentreze 
eforturile, să muncească cu o răs-
pondere sporită pentru valorificarea 
condițiilor materiale create pentru 
îmbunătățirea protecției muncii, pen
tru respectarea normelor de tehnică 
a securității. Iată o sarcină de răs
pundere ce revine în acest an coiec. 
tivului exploatării.

lntf FEYES I.UDQVIQ 
C.C.VJ.

Noi mine
în Ьнжіппі Donefk
ІЯ «nul 1965, bazinul carbonifer 

Donețk din Ucraina își va spori vo
lumul extracției de cărbune și va 
da peste 172 milioane tone cărbune 
— eu Б mjljoane tone mai mult de- 
eît anul frecut.

Iț] afara celor trei mari mine, care 
vor fi date în exploatare în anut 
I96§, șe vor mai construi alte cinci 
mine-

Planurile pe anul 1965 fac parte 
din vastul program care prevșde să 
se construiască în Donbaș, în decurs 
d# două devenii, mine carbonifere 
pu p capacitate egală cu rea a tu
turor minelor aflate acum în func
țiune în acest bazin.
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Învățărnîntului de par 
atenția cuvenită

la 
de

* Cu lecțiile la zi
Biroul organizației de bază de 

preparația Lupeni șe preocupă 
buna funcționare a activității cursuri
lor de partid organizate în eadrul 
preparației. Aici își desfășoară acti
vitatea patru cursuri cu șase cercuri 
— un curs de studiere a Statutului 
P.M.R.. unul pentru studierea proble
melor de bază ale politicii partidu
lui cu cercuri anul I și Ii, un curs pen
tru studierea istoriei P.M.R. cu 
cercuri pșptru anii I și II șj un 
cyre de economie concreta. Jn faate 
cursurile sfat cuprinși aproape 
de eursanți.

Toate cercurile sfat cp lecțiile la ?j- 
Activitatea cercurilor este urmărită 
îndeaproape de către membrii birou
lui organizației de bază și unde se 
șonsțată vreo deficiență se iau mă
suri de îndreptare.

Pentru cei care lipsesc
Unii eursanți, din diferite motive, 

au lipsit de la unele lecții. Nagy 
loan, Berarii Dumitru, E'egedus Zol- 
fan, Miron Ioan, Răgan Constantin, 

AGENDĂ ELECTORALA

(Urmare din pag. I-a)

Aprecieri, propuneri
pares oamenilor muncii din circum
scripția electorală nr. 4 a Marii Adu
nări Naționale față de gospodărirea 
localităților Văii Jiului. El a asigu
rat alegătorii că va sprijini înfăp
tuirea propunerilor lor și va fi ală
turi de ei fa realizarea acestora-

ce se află fa apropierea acestei 
școli, o trecere pentru pietoni.

Lufail cuv intui în fața alegătorilor, 
tovarășul Cristea Aurel a arătat că 
probJWele ridicate dovedesc preclu

■e I

Grija
Tovarășii Furdui Romulus, Mătă- 

săreanu Mariana și Tomșa Maria 
sini bine cunoscuți în cartierul lor. 
Ei s-au situat în repetate rînduri în 
fruntea acțiunilor de înfrumusețare a 
orașului Lupeni mobilizind locatarii 
la acțiunile patriotice inițiate de sfa
tul popular. Șj, firesc, ca oameni ca
re au dovedii preocupare față de bu
na gospodărire a orașului, cei trei 
au fost din nou propuși candidați în 
alegerile de deputați pentru sfaturile 
populare.

Zilele trecute, candidatele Mătăsă- 
reanu Mariana și Tomșa Maria s-au 
înfilnit cu alegătorii din circumscrip
țiile orășenești nr 5 și 6, iar tovară
șul Furdui Romulus cu cei din Bir- 
cumscripția 217 a orașului regional 
Petroșani,

La îlltîlnirea care a avut loc la 
școala din cartier a participat un 
mare număr de alegători — peste 
150. Mulți dintre ei au luat cuvfatul. 
Tovarășii Kocșik Carol, Farkaș falia, 
Rush Ioan, Kelemen Petru, Boțoni 
Andrei, Ardei Dumitru, Kertesz Ana 
și Resiga Ștefan au arătat ce s-a rea
lizat în circumscripțiile respective și 
ce urmează să se mai facă pentru 
ca orașul Lupeni să fie cît mai fru
mps, mai bine îngrijit.

-я- De cum ne va permite timpul, 
Va trebui să trecem )a curățirea ca
nalelor de scurgere a apelor prove
nite din topirea zăpezii și ploi.

— Pentru a feri casele și școala 
din această parte a orașului de inun
dații, cerem ajutorul sfatului popu
lar pentru a construi diguri pe 
pîraiele Roșia și Lopștein ce traver
sează cartierele 80 Case și Lopștein.

— Vom dă ȘÎ noi o mină de aju
tor la efectuarea acestor lucrări — au 
spus cei care au luat cuvântul.

Alegătorii au făcui și alte propu
neri de ordin gospodăresc printre ca-

notă NU S-AR PUTEA OARE ?
Șgțp eifiemațggFgfglm Nwm- 

tșrie" din Brieani. Ă inpeppt filmul- 
E bun, amuzant. Dar o situație ne
prevăzută (de spectatori) duce la o 
strașnică bătaie (Іц film). Se încaie
ră și doi copii (in sală)- Pdt nimeni 
nu-i temperettsâ. Nu-i ppț prinde. A- 
(eargă prin sală ca prin p«rc. Ațipi, 
mai mic, vrea асш:ё. E de mult 20,30 
șl el în toc șă adoarmă ascidilnd... 
„Bună seara, copii", scincește Ja 
„Dreptul d« « fa naște". Grijulie, 
mamd ІІ cprișolecigă: „Uite, puișpr, 

ce frumos el Nu-ți place? De ce 
plîngi ?" „îmi plațe... să dolm". „Hai 
dormi în brațe la mama". „Acesă 
oleau Să dolm". (Deh, mai. sini și 

Efae Mihai, Mufaeanu loan șe nu
mără printre aceștia. Biroul organi
zației 
siv 
tru 
de 
zate 
gșifaiștu cercurilor 
parte.

jam-as pa-de bazp n-a
față de aceasță situație. Pen- 
cursanții care ди lipsit 

la unele jegjij au fast or-ggni- 
lecții speciale ținute de propa- 

<Jin care ei fac

legăturăIn strînsă 
cu problemele 

economice specifice
La preparația Lupeni funcționează 

și un cerc de economie concretă con
dus eu pricepere de propagandistul 
Ardelean Victor. In acest cerc frec
vența este de aproape sută la sută.

Potrivit indicațiilor primite, tova
rășul Ardelean Victor se preocupă 
de legarea strînsă a învățămîntului de 
problemele еодпотісе concrete spe
cifice unității respective, de îmbo
gățirea conținutului de idei și de 
creșterea effcdențej fecțiilpr. In acest 
scop programul cursului este comple
tat cu щэдгі tenie de tehnică 
industriala.

gospodărească
re: să ap fafaepfaMă bacurile arșe 
de pe străzi, șă se ridice zilnic de 
către I.C.Q. resturile menajere, să se 
respecte orarul de către medicfa de 
circumscripție sanitară din cartier- 

In înehejerea întîlnirii. candidații 
și-au exprimat hotărteea de a con
tribui la rezolvarea problemelor ri
dicate de către alegători.

Blocul D 11 din orașul Vulcan se află în plină construcție. Fotorepor
terul nostru a prins îp obiectivul fotografic momentul când un grup de con
structori, cu ajutorul macaralei, ridicau la înălțimea celui de-al 8-lea etaj, 
planșeul de beton ce urmează să fie montat.

părinți din ăștia care-și сШцгпІігеа- 
ză copiii de lă cele mai fragede virs- 
te). Dar nu numai la Urieani. Și in 
alte localități. Șp știu ei- Și bine ar fi 
șă se lase de acest obicei. Nu s-ar 
putea oare ?

Qar la Uric ani, in ațte părți mai 
puțin, unii spectatori mai mi p me
teahnă la filme și la spectacole. Se 
cheamă... semințomanie. De cum in
tră în șală șj pînă îeș, gur-a lor se 
irmisjarm^ mtf-o adevărată rișniță 
de semințe, Și așa de bine fa clănță
nesc dinții, Incit bruiază sonorul a- 
paraiului sau al actorilor și cîntăre- 
țițor de pe scenă, iar tu, tu specta
tor fără semințe, civilizat, nu poți 

fa допщпа 
Gftoagiu Tiiioqui 
Orăștie a fost des, 
chis un nou ma
gazin universal, 
pil etaj, cqmpiig 
din rțion alimen
tar și raion cu 
produse indus
trie (confecții, 
încălțăminte, ga
lanterie, textile, 
efa).

In fotografie: 
exteriorul 
zinului.

niaga-

O nouă linie de 
intrată în

Lș Fabrica „Steaua BleefriQl“ din 
Fneni a intrat în funcțiune o nouă li
nie de fabricat becuri, cu o capaci
tate de 1 5Q0 bucăți pe oră. Instala
țiile ei, complet automatizate, au o 
productivitate de 3,7 ori mai mare 
decît a utilajelor vechi. Noua linie 
este a patra de acest fel intrată în 
producție în ultimii ani ia fabrica din 
Fieni. Prin intrarea ei în funcțiune 
și prin modernizarea altor utilaje

Febra la temperaturi joase
(Urinare din pag. l-a)

fabricat becuri 
funcțiune
existente, capacitatea întreprinderii a. 
crescut anul acesta de 4.2 ori față 
de 1959.

Tutorials, noile Utilaje CU care , a 
fost înzestrată fabrica au permis rea
lizarea unor produse de calitate su
perioară și asimilarea unor sortimen
te noi. Printre becurile realizate re
cent se numără cele pentru iluminat 
vagoanele noi de cale ferată și cele 
pentru lămpile de mină.

(Agerpres)

și

să nivele și el meseria de dulgher.
Oamenii mimcese și învață. Ne re

petăm pirid spunem acest lucru, dar 
ațeșta e un ad№ăr mare. valabil 
aici tu Petrila.

Șgntiena яр e un peisaj static, 
înaintează cu pași repezi, ^adțnc 
inima decarului ruștic de la maggi- 
neg Peirilei. Acum, oamenii ■- sini jos 
la „rădăcina" construcțiilor. In cu- 
riad por ieși la suprafață. Pentru că 
frigul țje afară nu poate opri febra 
clin oameni.

El
iffl

І.Ш. Filiala Pelf ojani 
are vacante următoa

rele posturi 9

1 post de șef sec
ție, secția băuturi 
1 post de șef sec
ție, scoția

Doritorii se 
șa la I.C.R.A. 
serviciul plan»
menței nr. 1 telefon 461

vor adre- 
Petroșani, 
str. Cle-

18 februarie
PROGRAMUL I. 7,15 Melodii ce 

străbat lumea, 8,00 Sumarul presei, 
10,03 „Plimbare prin București" — 
muzică ușoară, 10,15 Lecturi literare 
la cererea ascultătorilor : Fragmerue 
dta romanul „Străinul" de Țjțus Po- 
puviei. 10,30 Melodii populare, 11,00 
Arii și dansuri din apere, 12,15 Pas
tel muzical, 13.05 Cfatgce și jocuri 
populare. 14,j0 „Melodii de dragoste" 
— muzică. ușO^ră, 14,30 Prietena 
noastră cartea, 15,25 Soliști și orches
tre de muzică populară, 10,30 Cu mi
crofonul prin regiunile Oltenia șj 
Argeș, 17,15 Antologie poetică : Geor- 
ge Topîrceanu, 17,40 Muzică populară, 
ceruta de ascultători, 18,00 Seară 
pentru tineret, 19.00 In ritm de dans, 
20,00 Radioggzeta de seară, 20,30 
Varietăți muzicale, 21.15 Părinți și 
copii, 21,30 Invitație la dans. PRO
GRAMUL II. 8,00 Coruri din opere, 
9.03 Muzică populară, 9,30 Vreau să 
știu (reluarea emisiunii dip 15 fe
bruarie), 11,03 Cîntece pentru ale

Cărți noi
In editura pentru literatură uni

versală au ieșit recent de sub ti
par următoarele lucrări.:

8. DANGULOV - „Lemn stă 
de vorbă cu America", traducător 
Ș. Anioniu. Volumul continuă і.іеіці 
de amintiri despre Lenin.

168 pag., 3 lei.
S. PELLICO — „închisorile me

le", în rominește de Nina Pacon.
246 pag., 5,50 lei.
F. HARDY — „Legendele din 

Valea lui Henson", o suita de pQ- 
vestiri din viața muncitorilor zi- 
lieri și a șomerilor australieni, 
tradusă de Petre Solomon.

244 pag., 5 lei (Colecția meri
diane).

D. QRANIN — „împotriva fur
tunii", roman inspirat de încercă
rile unor tineri savanți de a trans
forma, forța furtunii în izvor de e- 
nergie utilă. Traducerea romuieas- 
eă aparține lui Emil Serghie și 
Ana Gherasim.

454. pag., 13 lei.
I. SMUUL — „Nlarșa Japoniei", 

tradusă de A. Gabrielescu și G. 
Talus. 1

vechea brigadă s-a calificai dul
gher. Și acum „ucenicul" a deve
nit șef de brigada. „Bun băiat -r spu
ne despre el maistrul — se intere
sează de toate. Q șă fie un șef de 
brigada bun". Despre Hoj Dumitru 
— un băiat. subțirel, fără vreo mese
rie dt '.amantă — meșterul spune de 
asemenea cuvinte frumoase. НШ vrea 

urmări în bupe condițiuni specia' o- 
lul. Nu s-ar putea oare să i se pună 
capăt acestei metehne ? I Ba s-ar pu
tea. Dar nimeni dintre cei ctțmpețenți 
n-a încercat ș-o. facă. Despre semin- 
fâmania asta ș-a mai scris, s-p (nai 
vorbit, dar ea n-a fost lichidată. 
Cauza ? Un lucru este interesant: o 
practică avei de la care nimeni nu se 
așteaptă. Poate asta-i cauza. Ce zi
ceți ? t...

.-tei. mtine începe fotbalul și să 
vezi acolo șgminfomaaie. Hm $-0 se
căm de pe acum. Dar din rădăcini, 
nu numai așa... Poate să contribuie 
și... miliția.

D. PLOIEȘTEANU

234 pag., 4,50 lei.
MflRCEL AYME — „Ortțul uetre 

trece prin zid", o culegere de schi
țe și povestiri ale cunoscutului u- 
morist francez contemporan. In 
rominește de Tudor Măinescu.

286 pag., 5,50 lei.
V. FEQDOROV -- „Fîntina cu 

apă limpede", două nuvele tradu
se de Demostene Bote.2 și Ecateri- 
na Vwzar.

245 pag., 4,75 lei.
M. GALLAI — „Peste bariere 

nevăzute", lucrare inspirată din is
toria aviației sovietice. In rom't- 
nește de Tudor George și Gleb 
Bocunesau.

376 pag.. bJ5 lei.
In aceeași editură au mai apărut 

nai ediții ale romanelor „Germi
nai" de Em. Zola, „Doamna Bo
vary" de G. Flaubert și a volumu
lui „Nuvele" de G. Keller, au pri
lejul împlinirii a 150 ani de la 
moartea scriitorului clasic elvețian.

(Agerpres) i

geri, 11,57 Opereta „Lysistrața" de 
Gherase Dendrino — montaj muzi- 
cal-literar, 13,40 Concert . de pr'inz, 
14,35 Muzică din opere, 15,05 Inter- 
preți de muzică ușoară, 16,20 Dialog 
cu ascultătorii. 17,15 Muzică ușpară 
instrumentală, -18,00 Muzică corală 
de Sigismund Țoduță. 18,30 „Ia te 
uită ce mai fete" — muzică ușoară, 
19,05 Din comoara folclorului nos
tru, 19,30 „Cîntă viorile" — muzică 
de estradă, 19,50 Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice și coru
lui Radioteleviziunii.

( inematd zrafe
18 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
In întîmpinarea visului; REPUBLI
CA : Climate; PETRILA : Doi colo
nei; L1VEZEN1 : Cain a' XVIII-lea; 
ANINOASA : Intre maluri: LUPENI 1 
Haine aproape noi; URICANI: Cauze 
drepte.
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O.N.U.: Consultări privind crearea 
unui comitet special

NEW YORK 16 (Agerpres).
Ea sediul Organizației Națiunilor 

Unite din New York continuă con
sultările privind crearea unui comi
tet special pe care Aduaarea Gene
rală l-a însărcinat cu examinarea ge
nerală a problemelor referitoare Ia 
operațiunile O.N.U. pentru menține
rea păcii și a căilor de înlăturare a 
actualelor greutăți financiare ale or
ganizației Agenția TASS anunță că

reprezentantul permanent al U.R.S.S 
la O.N.U., N. T. Fedorenko, a dis 
cutat această problemă cu președinte
le celei de-a 19-a sesiuni a Adunării 
Generale, Alex Quaison SaosVy. 
crede că acest comitet special, 
dus de Sackey (tratativele se 
pe baza propunerilor sovietice)
buie să fie creat înainte ca Adunarea 
Generală să-și întrerupă pe o peri
oadă îndelungată lucrările salp.

Se 
con
duc 
tre-

întrevedere U Thant-Fedorenko
NEW YORK 16 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că reprezen

tantul permanent al Uniunii Sovieti
ce Ia O.N.U., N. Fedorenko, l-a vi- 
altat luni pe secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, U Thant, 
căruia i-a solicitat, un răspuns la 
cererea guvernului sovietic de a in
terveni pentru eliberarea coresponden
tului ziarului „Izvestia", Nikolai Hoh
lov. N. Fedorenko a subliniat din 
nou totala inconsistență a diferitelor 
pretexte în baza cărora autoritățile

congoleze continuă să-I țină în în
chisoare pe ziaristul sovietic și vor 
să însceneze un proces împotriva lui.

U Thant i-a comunicat lui Fedo
renko . că a întreprins demersurile co
respunzătoare pe lingă reprezentan
tul congolez la O.N.U., precum și pe 
lîngă autoritățile de la Leopoldville 
prin reprezentantul administrației 
O.N.U. Secretarul general l-a asigu
rat că va întreprinde măsuri supli
mentare.

încheierea lucrărilor Conferinței 
„Pentru pace în Europa

Prezențe romînești

яя

16 (Agerpres).
ministru francez, Georges

și India. Pe aeroport, referin- 
la rezultatele călătoriei. Pom- 
a declarat că este convins că

India și Pakistan a fost fo- 
pentru întărirea relațiilor 

și economice ale Franței cu

După vizita fui Pompidou 
în Pakistan și India

PARIS
Primul

Pompidou, s-a întors marți la Pa
ris după o vizită de 12 zile în Pa
kistan 
du-se 
pidou 
vizita 
lositoare 
culturale
cele două țări vizitate.

In legătură cu convorbirile avute 
cu primul ministru indian, Lal Baha
dur Shastri, Pompidou a arătat că 
ele s-au referit la situația din Viet
nam asupra căreia „concepțiile noas
tre în ce privește soluțiile privind res
tabilirea păcii în această regiune, 
sînt analoage".

ROMA 16. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite • 

Conferința „Pentru pace în Europa" 
organizată de „confederația interna
țională pentru dezarmare și pace" 
care cuprinde organizații culturale, 
politice și religioase din țările occi
dentale, și-a încheiat lucrările la Ro
ma.

A fost adoptată o rezoluție în care 
se cere încetarea acțiunilor agresive 
americane in Vietnamul de nord. In 
acest sens, participanții au declarat 
că sprijină inițiativa secretarului ge-

NAIROBI 16 (Agerpres).
Bombardarea teritoriului Ugandei 

de către avioanele forțelor armate 
congoleze a provocat nemulțumirea 
și dezaprobarea populației din nume
roase state africane. La Nairobi a 
avut loc un mare miting de protest

(Agerpres).
a- 
îr.

Un nou guvern la Saigon
SAIGON 16
Liderii militari sud-vietnamezi,

nunță agenția Reuter, au numit 
funcția de prim-ministru al guver
nului provizoriu din Vietnamul de 
sud pe Phan Huy Quat, fost minis
tru de externe în vechiul cabinet. 
Guvernul, lui Quat este cel de-al 9-lea 
din Vietnamul de sud de după înlă
turarea lui 
curs de 16 
diodifuzată.

Ngo Dinh Diem în de- 
luni. Intr-o cuvîntare ra- 

generalul Nguyen

Khanh, comandantul forțelor mili
tare sud-vietnameze, a declarat că 
după'instalarea guvernului Quat și a 
consiliului mitlitar civil, forțele armate 
sud-vietnameze „își vor îndeplini ro
lul lor pur militar". El a afirmat tot
odată că „liderii militari vor ac
ționa, dacă va fi necesar, ca media
tori" pînă cînd vor avea loc alegeri 
în Vietnamul de sud. Consiliul mili
tar sud-vietnamez a precizat că Phan 
Khac Suu rămîne în funcția de șef al 
statului.

Manifestafii antiguvernamentale 
în Spania

MADRID 16 (Agerpres).
Agenția France Presse transmite 

că peste 50 de preoți din țara basci
lor au manifestat în fața primăriei

TAȚI
Mijloace pentru detectarea schiorilor 

acoperiri de avalanșe
BERNA 16 (Agerpres).
După cum relatează „Ba Tri

bune de Geneve", in regiunea Su
per Saint Bernard au avut loc ex
perimentarea mijloacelor de detec
tare a schiorilor acoperiți de avalan
șe și provocarea pe cale artificială 
de avalanșe cu ajutorul rachete
lor.

Detectorul magnetic permite des
coperirea rapidă a unui om îngro
pat pînă la 3 sau chiar 5 metri în 
zăpadă, cu condiția ca victima să

fie prevăzută cu un magnet special 
care stabilește un contact sonor, 
ușor perceptibil, cu echipele de sal
vare. Placa magnefizată, de mărimea 
unui cap. de stilou, poate fi păs
trată într-un buzunar, în 
neu sau atașată de unul 
cancii schiorului. Cîteva 
sînt suficiente aparatului
ușor transportabil și prevăzut cu 
o pilă cu o durată de nouă ore pen
tru a localiza corpul îngropat 
zăpadă.

din Guernica în semn de solidaritate 
cu un preot din această regiune, care 
a fost trimis în judecată pentru că 
a declarat că poporul basc nu se bu
cură de libertate. De asemenea, el 
a acuzat poliția că torturează pe ti
nerii arestați. O manifestație asemă
nătoare a avut loc și la Madrid, unde 
100 de preoți au protestat în fața 
Tribunalului ordinei publice pentru că 
era judecat cu ușile închise un preot 
din Catalonia, urmărit pentru „pro
pagandă ilegală".

O.N.U., U Thant, pentru

s-a propus, convo- 
concomitent cu se- 
a unei conferințe

neral al 
convocarea conferinței de la Geneva 
în scopul reglementării pașnice a si
tuației din Vietnam.

Printre altele, 
carea la Londra, 
siunea N.A.T.O.,
europene pentru pace, studierea ini
țiativelor pentru pace 
crearea unor zone denuclearizate în 
Peninsula Scandinavă. în Europa cen
trală și în regiunea mediteraneano- 
balcanică, acordarea de sprijin țări
lor în curs de dezvoltare și altele.

în Europa,

Conferințe expuse 
de prof. Boris Cazacu
PARIS 16 (Agerpres).
Recent, profesorul Boris Cazacu, 

prorector al Universității din Bucu
rești, a ținut o serie de conferințe 
la Universitățile din Toulouse, Be- 
sancon, Grenoble și Dijon.

Expunerile sale „Limba vorbită, 
limba scrisă și stilul oral" și „Pro
blema istoriei limbii literare rorru- 
nești" s-au bucurat de o bună pri
mire în rîndul specialiștilor.

<SciU't(> știri

рог tmo- 
din bo- 
secunde 
detector,

în

rutier de la Fre- 
și Italia va putea 

dure fără tea- 
unor straturi de 

s-a

de
a

Tunel rutier în lungime de 12 290 m
PARIS 16 (Agerpres).
Viitorul tunel 

jus între Franța 
fi săpat în roci 
ma existenței
apă. La această concluzie 
ajuns în urma lucrărilor experi
mentale întreprinse de un grup de 
ingineri italieni care au străpuns

o galerie de explorare lungă
250 metri din partea italiană 
Alpilor în axul viitorului tunel.

Acest tunel va avea o lungime 
de 12 290 m și o șosea lată de 10,6 
metri, depășind tunelul de sub Mont 
Blanc cu 690 metri în lungime și 
cu 3,6 metri în lățime.

Lccuîlorii unui orășel indian terorizași 
de

DELHI 16 (Agerpres).
Locuitorii orășelului indian Ha- 

zaribag sînt terorizați de tigri, 
care fac ravagii în rîndurile popu
lației. După cum relatează ziarul 
„Amrita Bazar Patrika", in ultime-

tigri
le două săptămîni tigrii au devo
rat 31 de oameni, printre care o fa
milie întreagă de 7 persoane. Au
toritățile locale au instituit un pre
miu pentru nimicirea acestor ani
male feroce.

ai cărui participant au cerut înce
tarea acțiunilor agresive ale guvernu
lui de la Leopoldville și evacuarea 
tuturor mercenarilor și trupelor străi
ne din Congo. Un miting asemănă
tor a avut loc în orașul Zanzibar din 
Republica Unită Tanzania. Federația 
sindicatelor 
zibar și 
sindicatelor 
o declarație 
lidaritatea cu poporul Ugandei și cer 
încetarea imediată 
străine in Congo.

In cadrul ședinței 
misiei economice a 
Africa, delegatul Ugandei a dat ci
tire unei declarații a guvernului său 
în care acuză guvernul de ia Leopild- 
ville de acțiuni agresive fățișe îm
potriva Ugandei. In urma citirii de
clarației, delegatul guvernului ■ de la 
Leopoldville a părăsit sala „în semn 
de protest". El nu a dezmințit zbo
rurile provocatoare ale avioanelor gu
vernamentale, dar și-a exprimat ne
mulțumirea pentru mențiunea că a- 
Vioanele erau de proveniență ameri
cană. In declarația pe care a făcut-o, 
el a spus că Uganda s-ar fi. ameste
cat în treburile interne ale Congou- 
lui, deoarece „proveniența avioanelor 
utilizate de guvernul congolez 
interesează alte state".

DELHI. — Agenția France Pres- 
se relatează că noile incidente vio
lente care au avut loc luni in ora
șul Nellore, ca urmare a declarării r 
limbii Hindi drept limbă oficială, 
s-au soldat cu moartea a două per
soane și rănirea altor trei.

revoluționare din Zan-
Federația

au dat
în care-și

africană a 
publicității 

exprimă so-

a intervenției

de marți a Co-
O.N.U. pentru

nu

Un nou grup 
de mercenari în Congo
ZANZIBAR 16 (Agerpres).
Presa din Republica 

informează că, potrivit 
rații făcute de Michael 
ducătorul mercenarilor 
săptămîna viitoare va sosi în Congo 
(Leopoldville) un nou grup de 180 
de mercenari.

Sud-Africană 
unor decla- 
Hoare, con- 

lui Chombe,

DEMONSTRAȚIILE NE6RILOR DIN SELMA
NEW YORK 16 (Agerpres).
Aproximativ 2000 de cetățeni 

culoare din Selma (Alabama) au 
ganizat luni o demonstrație de protest 
împotriva ritmului lent în care se des
fășoară înregistrarea negrilor 
listele electorale. Demonstrația a

. condusă de Martin Luther King.

☆

de 
от

pe 
fost

NEW YORK 16 (Agerpres).
In cursul zilei de luni, în orașul Sel

ma (Alabama), au depus cereri pentru

„Programul Concorde 
a fost salvat"

PARIS 16 (Agerpres).
Un purtător de cuvîni al Minis- 

, ferului Transporturilor din Franța a 
declarat că guvernele francez și en
glez au hotărît să continue construi
rea în comun a avionului superso
nic de pasageri „Concorde", atît în 
ce privește prototipurile cît și pro
ducția de serie. „Programul Concor
de, a declarat purtătorul de cuvînt, 
a fost salvat".

I

’■‘FDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ■ Petroșani, str. Republicii nr 56. Tel. interurban 322, automat 269.

DAMASC. - - Un tribunal mili
tar special din Damasc a condam
nat la moarte cinci persoane și 
alte trei la muncă silnică pe viață, 
sub acuzația de a fi complotat îm
potriva securității statului.

BONN. — Compania americană 
„General Motors", anunță agenția 
D.P.A., va începe în cursul iStestei 
primăveri construirea unei noi 
uzine pentru montarea de automo
bile la Anvers (Belgia), care va 
începe să producă în 1967.

TOKIO. — Ministrul transportu
rilor al Japoniei a anunțat luni în 
cadrul unei conferințe de presă 
că guvernul japonez a hotărît să -■ 
construiască la Tokio un nou aero
port internațional, întrucît aeropor
tul Haneda nu mai face față ac
tualelor cerințe.

WASHINGTON. — Biroul Fede
ral de Investigații a arestat patru 
persoane acuzate de a fi conspirat 
pentru a arunca în aer statuia Li
bertății de la New York, monumen
tul lui Washington 
Statelor Unite și un 
Philadelphia.

din capitala 
monument din

urma ciocniriiANKARA. — In
a două autobuze pe șoseaua An- 
kara-Eskisehir nouă persoane 
fost omorîte, iar alte

au
55 rănite.

Spinelli, în- 
general al

NEW YORK. — P. 
sărcinat de secretarul 
O.N.U. cu misiunea de a ancheta 
ultimele incidente care au avut loc 
la frontiera dintre Izrael, Siria și 
Iordania, a remis secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, raportul 
întocmit de el după încheierea 
siunii.

mi-

л

înscriere 120 de negri și au fost în
scriși pe liste doar 91 de persoane. 
Alți 560 de negri au semnat' într-un 
registru care le dă prioritate pentru 
a depune cererea de înscriere. Agen
ția amintește că ziua de luni a 
fost ultima în care s-au primit ce
reri pentru înscrierea negrilor pe 
liste, urmînd ca altele să fie primite 
începînd de la 1 martie.

MANILA. — Un purtător de 
vînt al Ministerului Afacerilor 
terne filipinez a anunțat că guver
nul său a hotărît să închidă con
sulatul de la Capetown. Această 
măsură a fost luată în semn de 
protest împotriva politicii de apart
heid promovată de guvernul rasist 
al R.S.A.

Procesul criminalului de război 
Rajacovitch

VIENA 16 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reuter, 

în prima zi a procesului intentat 
fostului Obersturmfuehrer S,S., Raja
covitch Alias Erich Raja, care se des
fășoară în fața unui tribunal din 
Viena, apărarea sprijinită de repre
zentantul procuraturii a cerut recu
zarea juratului Josef Kahan pentru 
motivul că el este evreu și deci nu 
prezintă suficiente garanții de „im
parțialitate". Curtea a aprobat cere
rea apărării, astfel că juratul, care

cu- 
Ex-

și-a pierdut părinții în timpul celui 
de«i> doilea război mondial, a fost 
recuzat.

In continuarea dezbaterilor, s-a dat 
cuvîntul acuzatului care a negat în
vinuirile ce i s-au adus (Se știe că 
în calitate de șef al serviciilor din 
Belgia și Olanda, însărcinate cu „pro
blema evreiască'*, el a contribuit Ia 
deportarea a aproximativ 100 000 de 
persoane, precum și că a participat 
la uciderea a 82 de evrei).,
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