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Al treilea 
turbocompresor

Brigada de lăcătuși montori con
dusă de Pecsi Francisc de Ia T.C.M.C. 
a început la mina Urioani montarea 
unui turbocompresor de 275 mc pe 
minut. Acesta este al treilea turbo
compresor de acest fel care se mon
tează în Valea Jiului. El va contri
bui la îmbunătățirea alimentării cu 
aer comprimat a minei Uricani. Bri
gada de lăcătuși care îl montează 
a venit aici de la Paroseni, unde a 
terminat de curînd montarea în ter
menul la care s-a angajat, a turnu
lui pentru instalația de săpare a pu
țului auxiliar,

Prin confribufie 
voluntară

Cu cîteva luni în urmă, la Iscroni, 
'ntr-o adunare cetățenească, sătenii 
au luat hotărîrea de a extinde spa
țiul școlar cu încă două săli de clasă 
prin contribuție voluntară și muncă 
patriotică. Dornici de a termina cele 
două săli de clasă pînă în toamna 
acestui an, locuitorii din comună au 
început o dată cu primele semne ale 
primăverii să transporte în curtea 
școlii materialul de construcție ne
cesar. Pînă în prezent ei au transpor
tat cu căruțele și au depozitat în 
curtea școlii 30 m c de piatră din 
•Ibia Jiului.

CORNEA TITU
■ corespondent

---------

Pentru înfrumusețarea 
orașului

Sfatul popular al orașului Petrila 
s-a întrunit recent într-o sesiune 
pentru a stabili planul de măsuri în 
vederea înfrumusețării orașului. Prin
tre altele, în acest an se prevede 
extinderea zonelor verzi cu încă 2 
ha, îndeosebi în jurul noilor blocuri 
E 6 și E 7, F 1 și F 2. S-a stabilit 
ca în luna aprilie să se inițieze mai 
multe acțiuni pentru curățirea și re- 

4 facerea zonelor verzi.

GAINA PETRU ;
muncitor

Trimestrul 1 a adus tnun-
• ’ citorilor pietrari din Bădița 

satisfacția realizării integrale 
a sarcinilor de plan. Pentru 
trimestrul II, se prevede ex
tragerea a 75 000 tone calcar 
siderurgic, care trebuie livrat 
furnaliștilor din Hunedoara, 
Călan și Reșița. Intr-o con
vorbire avută cu tovarășul 
STRĂUȚIU FLORIN, șeful 
carierei, ne-au fost relatate 
următoarele aspecte din mun
ca și preocupările acestui 
colectiv, pentru realizarea 
sarcinilor planificate t

„Iama, cu toate asprimile ei, se 
Simte deosebit de mult în activita
tea carierei, unde munca se des
fășoară zi și. noapte sub cerul li
ber, Aceasta a și făcut ca, cu 
toate străduințele depuse, pe pri
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Printre brigăzile fruntașe ale minei Vulcan se numără și cea de frontaliști din abatajul lui Zaharia 
Constantin. Brigada a încheiat luna martie cu o depășire însemnată — 591 tone de cărbune. Fotoreporterul a sur
prins o parte din membrii brigăzii înainte de a intra în mină — minerii din schimbul Iui Pîisok Moise.

INTERVIUL NOSTRU

Sarcinile trimestrului II
vor fi realizate exemplar
mele două luni ale anului, realiză
rile să fie mai mici decît cerințele 
îndeplinirea planului trimestrial era 
în pericol.

Colectivul nostru nu s-a demo
bilizat însă. In Iun» martie, am 
depus toate eforturile pentru recu
perarea rămînerii în urmă. Produc-

Răspunde Străuțiu Florin 
șeful carierei Bănița

ția a fost trecută, în mare parte pe 
orizontul II unde aveam front per
manent de lucru, s-a organizat 
mai bine transportul, brigăzile de 
pietrari au fost omogenizate. Rezul
tatul : In luna martie, am obținut 
o producție record: 28 193 tone 
calcar siderurgic, putînd expedia 
astfel, de pildă, Hunedoarei 16 725 
tone calcar, Reșiței 4 080 tont cal
car — depășindu-se sarcinile de 
plan prevăzute la acești beneficiari.

O deosebită contribuție la succe
sele arătate au adus-o brigăzile de 
PIETRARI ale lui Toth Francisc. 
Fogaras Martin, Vladislav Marcu, 
Igna Gavriiă, MECANICII DE DIE- 
SEL Vlădoia Augustin, Bodor la- 
noș, Nagy Fancisc, Orban Lorincz.

Trimestrul II pune sarcini mari 
în fața noastră: extragerea și li-

Mîine, ora 19, un colectiv de ac
tori de la Teatrul de Stat din Tîrgu 
Mureș (secția romînă) prezintă în 
sala Teatrului din Petroșani piesa de 
teatru „Doi pe un balansoar" de 
William Gibson.

Seară literară
Azi, ora 19, clubul sindicatelor din 

Lupeni organizează pentru tinerii 
muncitori din localitate o frumoasă 
seară literară.

Cu acest prilej colectivul de muncă 
al bibliotecii clubului va prezenta în 
fața invitaților scurte expuneri pe 
tema: „Oamenii de știință și litere 
și pacea".

Expunerile vor fi urmate de un 
spectacol cinematografic adecvat

Citiți în рачіпа 1Ѵ-а

• Noi proteste împotriva ac
țiunilor agresive ale S.U.A. 
în Vietnam

• Teritoriul R. D. Vietnam din 
nou bombardat

• Prezențe romîneșO
• Știri sportive
• In cîteva rînduri 

vrarea a 75 600 tone calcar side
rurgic pentru Hunedoara, Călan și 
Reșița! Este o sarcină însemnată 
pe care o vom îndeplini întocmai. 
Avem oameni harnici și pricepuți 
la cariera noastră: PIETRARII: 
Stănilă loan, Hegediis, Dionisie, 
Portee Dionisie, Năstăse Constan
tin, Bălan Constantin, Bile Tă- 
nase, Jitea Ioan II, Ciopei Tra
ian, Lungu Ioan, Apti Sudic, Enea 
Andrei, Crețu Nicolae, MAIȘTRI! Ji
tea Vasile, Vladislav Viorel, Schultz 
Mihai, Dărăbuț Petru, ARTIFICIE
RII Panțiru Ioan, Mihuț loan, 
Laslău Sabin, EXCAVATOR 1STUL 
Trănoiu Alexandru, muncitorii de 
Ia transporturi Achim Nicolae, Hre- 
nic Aurel, Nistor Mihai, Sipos Fran
cisc și alții sînt mîndria colectivu
lui, permanent în fruntea între
cerii socialiste.

Pentru realizarea în bune condi- 
țiuni a planului pe trimestrul II, 
am preconizat și o seamă de mă
suri tehnico-organizatorice: deschi
derea completă a orizontului III și 
plasarea lui cu efective Ia întreaga 
capacitate de producție, introduce
rea forării în două schimburi la fo 
reză, executarea unei pușcări ma
sive — 9 găuri de foreză — pen-

(Continuare in pag. 3-a)

La joia de tineret pe care comi
tetul U.T.M. de la termocentrală a 
programat-o mîine, ora 18, la. clubul 
din Paroșeni, tovarășul Ungureanu Ti- 
beriu va expune în fața tinerilor e- 
nergeticieni o conferință intitulată: 
„Tinerețe, educație, răspundere".

In continuare: muzică, dans, jocuri 
distractive.

Conferință tehnică
Mîine, ora. 16, în sala de ședințe 

a sectorului I. E. Uricani, se va pre
zenta, în cadrul unui lectorat teh
nic pentru sondori, conferința „Pre
venirea și rezolvarea accidentelor teh
nice în fundul găurilor de sondă".

Conferința va fi ținută de tovară
șul Stan Ioan,, maistru sondor.

ÎNNOIRI
La îngemănarea rrtunților Retezat 

și Sebeș, culmile carstice ale Bădi
ței fac hotar intre apele Streiului și 
Jiului, între Țara Hațegului și bazi
nul Petroșaniului. Frumuseți monta
ne :. stinci golașe, suișuri și cobori- 
șuri repezi, văi înguste și ape tumul
tuoase te intimpină la tot pasul, sHr- 
nindu-ți admirația față de opera na
turii. Ele incintă pe turist, făcindu-l 
să-și zăbovească pașii In fața știu- 
cii de calcar de la Peștera Bolii, a 
meandrelor sinuoase ale pinului Bo- 
bei, cascadelor prăpăstioase și che- 
iurilor stincoase ale piriului Sdiabul, 
turnului de pază de la Crivadia — și 
altor asemenea frumuseți.

Transportul rutier se desfășoară 
Insă greoi pe această traversare a 
Carpaților. Drumul cu pante mari, 
curbe bruște și o lățime uneori in- ! 
suficientă solicită mult șoferii. De 
aceea, modernizarea acestei șosele, 
are o mare importanță economică și 
turistică. Doar, se deschide o cate 5 
modernă de legătură intre Valea Jiu- ’ 
lui și Valea Mureșului. |

...Betoniera uriue tară încetare.
Din pîntecul ei metalic, varsă la inter
vale regulate cantități însemnate de be
ton. Maistrul Raț Ștefan urmărește 
fiecare „șarjă". Mecanicul Neagoe 
Mărgărit este insă liniștit — călită- I 
tea corespunde. Doar, se toarnă cu- 
leea din amonte a marelui pod de 
beton da la Crivadia și nici nu-i de 
joacă I Jos, in fundația săpată adine 

Ііп stincă, inginerul Miclăuș Vasile, 
șeful lotului Crivadia. urmărește și 

J el atent felul cum lucrează echipa 
de betoniști a lui Cătălina Vasile. 
Cei 600 m c beton din această cttlee, 
care vor suporta arcul de susținere- 
a podului, trebuie turnați cu atenție, 
după straturile de rezistență cerute 
de proiect. Lucrarea se desfășoară în 
bune condițiuni, 600 m c beton in a- 
ceastă culee, încă pe atiția in culeea | 
din aval, apoi turnarea arcului prin- ■ 
cipal — numai acest pod de cca 100 j 
m lungime peste prăpastia Crivadia 
va „înghiți" 2500 m c beton, fără a 
mai socoti' grinzile prefabricate pen
tru suprastructură.
' ...Culmea Băniței este cel mai 

înalt punct peste care se face tra
versarea rutieră a -Carpaților în a- 
ceastă parte a țării. Acum, trecerea 
va scădea in înălțime cu cca 10 me
tri; pentru noua oariantă moderni
zată a șoselei, constructorii conduși 
de maistrul Mureșan Gheorghe au 
excavat mii de metri cubi de pămînt, 
au făcut 16 000 m c zidărie de spri
jin și alte lucrări de artă, tăind o 
cale nouă prin deal. Zidarii în pia
tră Molnar Ioan, Bumbaru. Eugen, 
muncitorii Szeghedi loan. Covaci 
loan și alții ca ei au adus o contri
buție însemnată la această lucrare. 
Luna viitoare, noul traseu, mai ușor 
și fără pericole, va fi dat deja în cir
culație, spre bucuria șoferilor.

...Inginerul Glavce Andrei a pas 
de curînd în lucru un obiectiv în
semnat al proiectului noii șosele: 
serpentinele de la Peștera Bolii. în
guste, cu coluri bruște, aceste ser
pentine dau in prezent mult de lucru 
șoferilor, in special iarna sau în tim
pul ploilor, Zilele lor sint însă nu
mărate. Zeci de muncitori construc
tori au atacat deja această lucrare 
dificilă, tăind noi căi de acces, cu 
pante .dulci, curbe largi, conform ce
rințelor unui transport rutier modern. 
Totodată, se va reduce din înălțimea 
pasului de trecere și va crește patul 
drumului de acces incit diferența de 
nivel actuală va scădea simțitor,

*
Lucrările de modernizare a șoselei 

Petroșani — Crivadia (partea pînă 
la Simeria este deja gata) sînt ata
cate pe întreg traseul. In Crivadia, 
la Merișor, in comuna Bănița, la 
Peștera Bolii și pînă la Petroșani — 
în dreptul piriului Roșia — sute de 
muncitori constructori lucrează de 
zor la poduri și terasamente, ziduri 
de sprijin și canalizări, excavări și 
umpluturi terasiere. Ei sint hotărlți 
ca in cursul trimestrului III să dea 
in circulație provizorie (cu patul dru
mului balastat) porțiunea de la Bă
nița către Crivadia, iar în trimestrul 
IV al anului, o bună parte din res
tul noului traseu al șoselei moderni
zate aflate in curs de construcție.

Panglica șerpuitoare a șoselei mo
derne, avintîndu-se peste dealuri și 
văi, va deschide calea pentru un 
transport mai rapid, comod și mai 
ușor l

MIHAI ȘTEFAN
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ba.ș&oala randamentelor înalte

ORGANIZARE SUPERIOARA —
VITEZE DE AVANSARE MARI

Forme de ridicare 
a pregătirii cadrelor

Colectivul sectorului IV de la E. 
M. Vulcan a obținut rezultate deose
bite in cursul acestui an. in primul 
trimestru minerii sectorului și-au de
pășit sarcinile cu 5 000 tone de căr
bune. O contribuție deosebită la acest 
succes a adus-o brigada condusă de 
minerul Șerban Nicolae din abatajul 
cameră nr. 4 din stratul 3 blocul IV. 
Brigada se remarcă îndeosebi pfin 
randamentele sporite ce le obține lu
nă de lună. In ultimele trei luni pro
ductivitatea atinsă în abatajul brigăzii 
lui Șerban Nicolae s-a ridicat Ia 7,96 
tone/post în ianuarie, la 7,76 tone pe 
post în februarie, iar în luna martie, 
cînd abatajul a ajuns la culcuș un
de stratul e străbătut de numeroase 
intercalații de steril, s-a realizat, de 
asemenea, un randament sporit de 
6,54 tone pe post, față de 5,13 tone 
pe post planificat. Pe această bază, 

. brigada a realizat în trimestrul I o 
depășire de peste 2 800 tone cărbune. 
Ce a stat la baza acestor succese ? 
Vitezele sporite de avansare care în 
primul trimestru s-au ridicat în me
die la 203 ml/lună. Țin să subliniez 
că în primele două luni, cînd condi
țiile de zăcămînt au 
fost favorabile, vi
teza de avansare 
realizată de bri
gadă s-a ridicat 
la 220 ml/lună.

Brigada a ajuns 
Ia acești indici 
printr-o organizare 

superioară a mun
cii. Dar mai întîi, 
aă descriem carac
teristicile locului 
de muncă. Am mai 
arătat, abatajul es. 
te situat în blocul 
ГѴ a) stratului 3. 
Cîmpul minier 
ere o dimensiune ' 
de 65 ml pe direc
ție și o grosime 
medie de 35 ml.
Se folosește meto- 

. da de exploatare în 
felii orizontale, cu 
camere direcțio-

Combaterea prafului de cărbune- 
mijloc de prevenire a silicozei (II)

La E. M. Petrila, experimentările 
au avut loc intr-un abataj cameră 
din stratul 3. înainte de efectuarea 
operației de încărcare a găurilor de 
mină în vederea pușcării, abatajul, 
preabatajul transversal, compartimen
tul de circulație a) suitorului și ros
togolul au fost stropite cu apă cu 
ajutorul pulverizatoarelor. înainte de 
inițierea exploziei, o dată cu retra
gerea artificierului de lă. frontul de 
lucfu, s-a pus în funcțiune pulveri- 
‘zatorul montat Ia o distanță de 7-10 
m de frontul de lucru, astfel încît 
pușcarea a avut loc sub jet de apă 
pulverizată, combătîndu-se în acest 
fel și praful provenit de la pușcare. 
După explozia încărcăturii de explo
ziv, pulverizatorul a rămas în stare 
de funcționare pe tot timpul celor 
15 minute prevăzute de N.T.S. după 
care s-a permis reintrarea muncito
rilor la frontul de lucru. înainte de 
începerea operației de încărcare pe 
transportor, se suplimentează stropi? 
rea cu apă a cărbunelui. Această o- 
perație de stropire se repetă în tim
pul încărcării atunci cînd pe tal uz 
•e Observă cărbune neumezit.

In fiecare abataj s-au efectuat 
cite 3—4 măsurători, atît în condiții 
fără combaterea prafului, cît și în 
condiții de pulverizare cu apă a punc
telor de deversare sau de stropire a 
aărbunelui înăiâie de încărcare, re-

nale de la coperiș spre culcuș. Tăie
rea cărbunelui se execută prin perfo
rare — pușcare, iar susținerea cu 
armare mixtă — lemn și stîlpi me
talici tubulari. Dirijarea coperișului 
se execută prin prăbușire totală. Pen
tru evacuarea producției, abatajul es
te dotat cu transportoare S.K.R.-ll și 
T.P.-l în aripi. Producția se varsă 
în suitorul colector șl se încarcă la 
orizontul de transport — 480.

Abatajul are două aripi, est și 
vest, în care se lucrează simultan 
Organizarea lucrului are Ia bază o 
ciclogramă, iar ca / obiectiv realiza
rea unei avansări de 2 ml/schimb. 
Desfășurarea operațiunilor 
ciclului de producție țste 
graficul alăturat.

Brigada lucrează cu 9
pe schimb: 2 mineri, 2 ajutori mi
neri și 5 vagonetari; este deservită 
de un artificier, un lăcătuș, un ma- 
nipulant de crațer. Asistența tehnică 
este asigurată de un maistru miner 
de schimb, iar în doua schimburi de 
cite un prim-maistru miner.

Brigadă dovedește multă perseve
rență în respectarea ciclului de pro- 

în cadrul 
redată in

muncitori
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coltîndu-se de fiecare dată un nu
măr mare de probe de praf din at
mosfera locurilor de muncă.

a) In abatajul frontal stratul 15, 
blocul VI, sectorul IV В, E. M. Lu- 
peni, măsurători de prăfuire au fost 
efectuate în panoul Iii. Ca urmare 
a pulverizării apel la punctele de 
deversare, conținutul mediu al pra-

Dîn activitatea 
cercetătorilor 

ftilui în aer la intrarea în panoul 
111 a fost de 1072 part/cm3 aer față 
de 3593 part/cm8 aer ia măsurăto
rile fără pulverizarea apei la punc
tele de deversare, eficiența medie a 
pulverizării fiind de 70,1 la sută. La 
intrarea aerului în panoul II, s-au 
determinat concentrații medii de 1205 
part/cm3 aer față de 4130 part/cm3 
aer, eficiența medie respectivă fiind 
de 70,8 ia sută. Se observă că în 
urma pulverizării apei la punctele 
de deversare a transportoarelor, con
centrațiile de praf în aerul de intra
re în panourile abatajului scad foar
te mult, apropiindu-se de concentra
ția maximă admisă de 1000 part/cm8 
aer pentru cătbunii de la E. M. Lu- 
peni — care conțin sub 10 la ardă 
ȘiO2 Uber.

ducție, în realizarea unei avansări de 
două cimpuri pe schimb și aripă de 
abataj, precum și a tuturor indicato
rilor de plan. In această direcție țin 
să subliniez că în cadrul fiecărui 
schimb toți membrii brigăzii știu pre
cis ce au de făcut și astfel timpul 
de lucru eete folosit din plin, pro
ductiv. De asemenea, atît colectivul 
brigăzii, cît și conducerea sectorului 
se preocupă de menținerea ritmului d« 
lucru, de realizarea în fiecare lună 
a unor indicatori ridicați. De altfel, 
factorii ce asigură continuitatea suc
ceselor brigăzii se pot rezuma ast
fel : omogenitatea brigăzii, respecta
rea strictă a ciclogramei de lucru, con
dițiile tehnico-materiale optime create 
brigăzii precum și o asistență teh
nică minieră și electro-mecanică op
timă.

Pe măsura acumulării unei expe
riențe și mai bogate, prin ridicarea 
calificării minerilor, prin îmbunătă
țirea continua a deservirii abatajului 
brigada va ajunge la indicatori de 
productivitate mereu mai mari.

Ing. R0D1CA FLAIDAR
mina Vulcan

b) In abatajul frontal din stratul 
5, blocul 111 A, sectorul I В, E. M. 
Lupenî, concentrația de praf la in
trarea aerului în abataj fără pulve
rizarea apei а fost de 2745 part/cm8 
aer, iar în condiții cu pulverizare a 
fost de 3,5 ori mai mică (783 part/cm3 
aer), eficiența medie a stropirii fi
ind de 71,4 la sută.

c) In abatajul cameră 1 E, stra
tul 3, blocul II. sectorul III E. M. 
Petrila, ca urmare a stropirii cărbu
nelui pușcat înaintea încărcării, con
centrația medie de praf în frontul de 
lucru a scăzut de la 5104 part/cm3 aer, 
la 2215 part/cm3 aer, depășind totuși 
de 2,2 ori concentrația maximă ad
misă de 1000 part/cm3 aer.

III. Concluzii
1. Concentrațiile de praf care se 

formează în locurile de muncă din 
cărbune la încărcarea și transportul 
acestuia, fără folosirea mijloacelor 
de combatere, depășesc de 3,5—5,1 
ori limita maximă admisă. Desigur, 
la lucrările de perforare și pușcare 
această depășire este și mai mare. 
Dacă la, aceasta se adaugă gradul 
înalt de dispersie al prafului de căr
bune și existența în compoziția sa 
a bioxidului de siliciu liber mai ales 
în ca2ul straielor cu intercalațit ste
rile, ratase ci riscul îmbolnăvirilor

Indicatorii tehnico-economici mereu 
mai înalți ce revin unităților miniere 
din Valea Jiului, impun extinderea 
continuă a tehnicii noi, a procedeelor 
avansate, îmbunătățirea organizării 
muncii. Iată un deziderat care, pa
ralel cu o dotare tehnico-materială 
corespunzătoare presupune o preocu
pare susținută pentru îmbogățirea cu
noștințelor tehnico-profesionale ale 
cadrelor.

La mina Petrila, acțiunea de îm
bogățire a cunoștințelor tehnice ale 
minerilor și personalului tehnic se 
bucură de atenția cuvenită din par
tea conducerii tehnice și a comisiei 
inginerilor și tehnicienilor de pe lin
gă comitetul sindicatului. Principale
le forme folosite sînt cursurile de ri
dicare a calificării, lectoratele tehni
ce. De subliniat că în stabilirea pro
filului acestor cursuri, cît și a te
maticii lecțiilor s-au avut în vede
re cerințele majore ale progresului 
tehnic, ale producției. Astfel, încă la 
începutul anului, în cadrul minei s-a 
deschis un lectorat tehnic — pe te
ma calității producției, indicator de 
primă importanță al planului de pro
ducție — pentru toți șefii de brigadă 
din cadrul minei. In cadrul lectoratu
lui s-au expus materiale în legă
tură cu posibilitățile de reducere a 
conținutului de cenușă din cărbunele 
depilat în abataje, influența calității 
producției asupra prețului de cost, 
asupra consumului de energie etc. 
Lecțiile, strîns legate de preocuparea 
brigăzilor de mineri față de îmbună
tățirea calității cărbunelui brut, au 
constituit pentru brigadieri un pri
lej de ample discuții asupra posibi
lităților de îmbunătățire a calității 
producției. Din aceste discuții s-a 
născut propunerea de a se studia in
troducerea unui nou procedeu, mai 
real, de penalizare a brigăzilor ce 
nu se încadrează în conținutul de 
șist vizibil admis. Ca o completare 
a lectoratului C.I.T.-U1 din cadrul 
minei a inițiat numeroase conferințe 
precum și schimburi de experiență 
între brigăzi în legătură cu acțiu
nea de îmbunătățire a. calității pro
ducției. De menționat că atît lecți
ile cît și conferințele au fost expuse 
de ingineri și economiști, cadre cu 
pregătire de specialitate.

O altă formă a propagandei teh
nice folosită la mina Petrila este 
cursul de ridicare a calificării orga
nizat pentru toți maiștrii mineri și

e-

de silicoză există și în locurile de 
muncă în cărbune, ceea ce impune 
aplicarea mijloacelor de combatere 
și în aceste lucrări.

2. In cazul abatajelor cu front 
lung, în care tăierea se face fără uti
lizarea explozivilor, la aplicarea stro
pirii cărbunelui în punctele de de
versare de pe un transportor pe al
tul, în special la începutul circuitu
lui de transport, concentrațiile de 
praf în suspensie în aerul care cir
culă în abataj pot fi reduse pînă la 
valori care depășesc cu puțin limita 
maximă admisă. Depășirea limitei 
maxime admise este mai mare în 
frontul de lucru ai abatajelor came
ră, ca urmare a concentrațiilor de 
aeraj parțial legate de reducerea pră- 
îuîrii.

3. Pentru reducerea concentrațiilor 
de praf din atmosfera abatajelor sub 
limita maximă admisă este necesar 
ca pe lingă stropirea cărbunelui la 
încărcare și transport, să se aplice 
mijloace de combatere și la celelalte 
operațiuni (injectarea apei în strat, 
ciocane de abataj cu stropire, buraj 
cu apă, perdea de ceață, stropirea 
abatajului la începutul schimbului, 
intensificarea aerajului etc.).

4. In condiții curente de exploata
re, generalizarea stropirii nu com
portă dificultăți mai ales în cazul 
minelor unde pentru prevenirea și 
combaterea exploziilor de praf de 
cărbune se folosește apa.

Ing. PAVEL BITIR
Stația de cercetări 

pentru securitatea ntfnie- I

care se ține de două ori pe lună, 
avînd drept scop lărgirea pregătirii 
tehnice a maiștrilor, întărirea rolului 
ce ie revine în calitate de organiza
tori și conducători direcți ai procesu
lui de producție Iată cîteva din lec
țiile cuprinse în programul acestui 
curs : „Organizarea transportului sub
teran și aprovizionarea locurilor de 
muncă", „Consumurile specifice de 
energie și micșorarea factorului de 
putere”, „Prevenirea accidentelor m 
stratele subțiri", „Trecerea transportu
lui general ai minei la orizontul 
XIV“, „Posibilități de reducere a 
consumurilor specifice de lemn la 
mina Petrila" etc. In trimestrul II, 
programul cursurilor a fost îmbogă
țit mai ales cu lecții axate pe îm

bunătățirea protecției muncii, organiza
rea muncii în abataje etc. In ca
drul minei funcționează, de aseme
nea, un curs de ridicare a calificării 
pentru mecanici de locomotivă. de 
puțuri. însoțitori de tren și electri
cieni de mină.

In afara cursurilor, comisia ingi
nerilor și tehnicienilor din cadrul mi
nei se folosește și de alte posibili
tăți ale propagandei tehnice. Lunar, 
în cadrul clubului se expun diferite 
conferințe tehnice; la stația de ra
dioamplificare și gazeta de perete 
a C.I.T. se prezintă recenziile celor 
mai noi lucrări tehnice.

Se poate afirma deci, că la mina 
Petrila se folosesc forme multiple în 
acțiunea de ridicare a pregătirii teh- 
nico-profesionale a cadrelor. Dar 
sînt posibilități pentru a se face și 
mai mult, îndeosebi pe linia conferin
țelor tehnice (care se cer mai bine 
organizate!) precum și în ce pri
vește folosirea bibliotecii tehnice care 
în prezent nu are condiții de a sa
tisface un număr mai mare de ci
titori.

Deci,, cu și mai multă inițiativă, 
cu și mai multă pasiune și perseve
rență se poate și trebuie făcut maî 
mult I

1. DUBEK

Colțul celor cerUți 
cu N.T.S.-ui

De ce a fost mutat 
Drăghici

Drăghici Hoția, din sectorul VII 
transport al minei Petrila a lost 
semnalisl la unul din puțurile au
xiliare ale exploatării. Lucrează in 
mină de 8 ani. Deci, timp suficient 
pentru a-și asimila cunoștințele 
tehnico-profesionale indispensabile 
unui lucrător din subteran. A aflat, 
cu siguranță, și despre articolul 
din. N.T.S. care precede ca o ce
rință elementară că; „in minele 
grizutoase și cu praf de cărbune 
este interzisă introducerea oricăror 
rechizite de fumat (pipe, tabache
re, țigări) sau obiecte cu flacără 
(lămpi cu flacără. CHIBRITURI, lan
terne electrice etc.)". Dar de a- 
ceastă prevedere, despre care de 
la primul instructaj N.T.S. la an
gajare, cit și ulterior, cu ocazia 
reinstruirilor periodice, semnalistul 
Drăghici Horia a uitat ca prin 
minune. Grăbit nevoie mare, a ui
tat că in buzunarele salopetei cu 
care se intră in mină nu se intro
duc chibrituri. A intrat in mină. Dar, 
aici, la un control, a fost desco
perit cu „corpul delict" in buzu
nar.

Ce a urmat ? Ce era firesc I 
Pentru că oamenii și-au dat sea
ma că deși instruit Și reinstrait în 
repetate rinduri Drăghici Horia 
tot nu a ajuns să înțeleagă nece
sitatea respectării prevederilor 
N.T.S., au hotărit să nu-i mai dea 
prilejul să poată „greși”. El a fost 
mutat DEFINITIV la un alt loc de 
muncă LA SUPRAFAȚA. Doar se 
știe: mina nu iartă neglijențe ase
mănătoare cu ale semnalistului 
Drăghici...

D. IVANARU
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Laboratorul de aeraj de la Stația de cercetări pentru securitate mi
nieră din Petroșani. Fotografia reprezintă modelul aerodinamic pentru de
terminarea coeficientului de rezistență a lucrărilor miniere.

Dialog cn locatarii

Sînfeți mulfumiti 
de căminul dumneavoastră?

Primele semne ale primăverii, 
încă timide pe la noi, slnt totuși 
din ce In ce mai vizibile. De-a lun
gul Văii se ivesc pe alocuri sălcii 
cu muguri verzi, plini de sevă, 
prin parcuri fire firave de iarbă 
răsar din pămintul umed... Aceste 
semne, au căpătat la Lupeni o 
semnificație deosebită, ca in atîiea 
alte localități din Vale și din în
treaga țară. Aici, în așezarea ur
bană care găzduiește cîteva mii de 
familii ale harnicilor mineri, pri
măvara înseamnă 
o nouă. treaptă 
pe drumul ascen
dent al înfrumu
sețării orașului. 
Din fondul de a-
menajări și întrețineri de spații 
verzi, sfatul popular a prevăzut in 
acest an 271000 lei pentru plan
tarea unor „arbori și arbuști de-a 
lungul străzilor și in jurul noilor 
blocuri, amenajarea unor mici ba
ze sportive, terenuri de joc pentru 
copii etc. Peste 380000 lei vor li 
cheltuiri pentru reparații de pavaje, 
amenajarea străzilor 6 August, 
Pompierilor, După cocs, Grafit, 
precum și pentru curățirea Șl con
solidarea talu2urilor pirdielor Ro
șia, Ștefan și Lopșțein. Nerăbdă

tori să dea di mai repede viață 
proiectelor proprii de înfrumuseța
re a cartierelor și locuințelor lor, 
sute de cetățeni au pornit iniția
tive lăudabile. Tonul a fost dai, 
cum era și firesc, de către comi
tetul executiv al sfatului popular 
din localitate. Inir-una din zilele 
trecute parcurile „Libertății", „6 
August", terenul de sport din fața 
morii și Cele cîteva ronduri din 
centrul orașului au cunoscut frea
mătul muncii patriotice. In frunte

Cu primăvara prin Lupeni
cu tov. Brașoveanu Victor, preșe
dintele comitetului executiv al sfa
tului popular, salariații sfatului, 
ai sectoarelor I.C.O., I.R.E.H.,
I.L.L. și ai cooperativei „Deservi
rea." au curățit șl greblat aleile, 
au săpat rondurile și gropi pentru 
plantarea unor noi arbuști. Printre 
participanții la acțiune s-au numă
rat Pop Rozalia, Bartoș loan, Far
kas Minerva, Buzata Ilie, Cașotă 
Aristică. Karacsony Rozalia, Coroi 
Petru și alții.

Ca un ecou al primei acțiuni de 
masă s-au declanșat în zilele care 
au urmat noi și noi acțiuni de 
muncă patriotică. Locatarii unuia 
dintre cele mai noi blocuri — В 5, 
din cartierul Braia 11 au greblat 
„șl săpat. terenul viran abia pără
sit In toamnă de constructori. De 
inițiativă au dat dovadă numeroa
se alte comitete de bloc din cartie
rele Viscoza I. 11 și Ill, care au 
organizat acțiuni de curățire a 
spațiilor și ' rondurilor amenajate 

în alți ani, pre
cum și cei 100 de 
elevi ai școlii pro
fesionale care la 
chemarea comi
tetului orășenesc 

U.T.M., au sprijinit inițiativele ce
tățenilor, au săpat gropi și au 
plantat puieți de arbori între noul 
cinematograf șl vechiul complex 
comercial din cartierul Viscoza.

Conștienți că prin munca lor 
contribuie la înfrumusețarea car
tierelor, a împrejurimilor blocuri
lor confortabile in care locuiesc, 
cetățenii din Lupeni participă în 
număr toi mai mare la acțiunile 
de curățenie și înfrumusețare.

V. STRAUȚ

Incepînd cu numărul de față al 
ziarului „Steagul roșu" ne propunem 
o discuție cu locatarii în legătură 
C“ calitatea și confortul apartamente- 

.r, și cu problemele de urbanis
tică ale noilor cartiere.

iată ce ne-au declarat in cadrul 
acestei anchete cîțiva locatari din 
cartierul nou Livezeni :

Familia lui Hendly Adalbert, tini
chigiu la U.R.U.M.P. s-a mutat în 
apartamentul 31 din blocul 38 anul 
trecut. Apartamentul e situat la eta
jul IV. Dar gospodina (căci dînsa 
a răspuns la anchetă) nu are decît 
cuvinte de mulțumire la adresa con
structorilor.

„Cei care ne-au făcut casa — spu
nea gospodina — au avut și gust și 
pricepere. Bucuria unui apartament 
nou nu ne-a fost umbrită pînă acum 
de nimic. Cred însă că ar fi bine 
ca acei ce proiectează blocurile, să 
evite pe cît e posibil tipurile de 
apartamente în care pentru a ajunge 
la baie trebuie neapărat să treci 
prin camera de zi. Dorința fiecărui 
locatar este să poată intra direct din 
hol în fiecare dependință, sau ca
meră".

Observația o găsim bună și cei ce 
acceptă proiectele tip pentru blocuri 
sau lansează comanda de proiectare, 
trebuie să țină seama de dorințele 
locatarilor.

Blocul nr. 42 а fost predat in 
cursul anului 1963. Are deci o „ve
chime" de un an și ceva. In acest 
bloc, ocupă un apartament și locata
rul Puiu Nicolae, muncitor la 
I.C.M.M.

„In toate apartamentele etajului IV 
— spunea soția acestuia — zugră

SA PREVENIM INCENDIILE
In perioada aprilie — octombrie in

cendiile izbucnesc mai ușor. Marea 
lor majoritate se datoresc neglijen
țelor și necunoașterii celor mai ele
mentare reguli de prevenire.

In acest fel s-au produs incendii 
ia gospodăriile cetățenilor : Brătila 
Domnica din satul Dealul Babii (din 

cauza unei sobe necorespunzătoare), 
Mihăiasă loan din Paroșeni (din 
cauza unui scurt circuit electric), la 
mai multe locuințe din Petrila și 
Petroșani (din cauza coșurilor defec
te) și în pădurile din jurul loca
lităților lscroni și Urieani (din cauza 
unor țigări aprinse sau a focului lă
sat nesupravegheat).

Trebuie arătat, cu regret ca nere
guli care crează ut: pericol mărit 
tie incendii se constată și la unele 
șantiere și obiective în exploatare 
cum sînt: Șantierele energo și mon
taj Paroșeni, construcții blocuri Pe
troșani, I.C.M.M. Petroșani T.C.M.C. 
Coroești, I.O.l.L. Petroșani. I.F., E.M. 
Lonea, O.C.L. Alimentara ș.a. Aceste 
nereguli constau în folosirea neco
respunzătoare a instalațiilor eleclrice 
de iluminat și forță motrică, a sis
temelor pentru încălzirea diferitelor 
substanțe în procesul tehnologic.

Lupta împotriva incendiilor consti
tuie o sarcină a fiecărui cetățean, 
a conducătorilor de întreprinderi, in
stituții și organizații. Se indică deci 
respectarea cu strictețe a regulifot 

veala tavanului s-a deteriorat la pu
țin timp după ce locatarii au intrat 
în apartamente. Aceasta din cauză 
că terasa blocului nu a fost bine 
executată și permite pătrunderea prin 
ea a apei de ploaie. Obiectele Sani
tate — chiuvetă, spălător, port-pro- 
sop etc. sînt prinse foarte slab în 
perete și aproape s-au desprins". Se 
vede că aici constructorii au rămas 
datori calității.

Blocul cu nr. 59, și-a primit lo
catarii la sfîrșitul anului trecut. Lo
catarii de pe scara 11-a s-au grăbit 
însă să dea scării lor un aspect cit 
mai plăcut. Dar nu acesta este o- 
biectul anchetei. Cîteva gospodine 
s-au adunat în jurul nostru. Între
barea „sînteți mulțumite de căminul 
dumneavoastră ?“ a primit un răspuns 
unanim: Dai Și dacă am avea și 
apă caldă (blocul e racordat la o 
centrală pusă în funcție provizoriu) 
atunci mulțumirea noastră ar fi și 
mai mare.

Apa caldă la blocurile noi din 
acest cartier e într-adevăr o problemă 
de care ne-am mai ocupat. Ne-am 
propus să facem o incursiune și la 
centrala termică. Aici, electricienii și 
mecanicii de la I.L.L. tocmai de
montau cele două pompe pentru ridi
carea apei in boilere. Se încercase a 
se da drumul la apă caldă, dar pom
pele nu funcționau dn cauză că 
dispozitivele de cuplare la motoare 
erau rupte. Să sperăm că nu va în
cepe tirul corespondenței pe tema: 
„Cine e de vină că pompele nu 
funcționează ?“ I.L.L. și șantierul de 
instalații, vor rezolva — credem — 

în cel mai scurt timp acest defect.

generale de P.G.I., adică : să nu se 
exploateze instalații electrice sau de 
încălzit defecte sau improvizate, co
șurile de zidărie sa tie izolate la 
trecerea lor prin planșee combusti
bile, iar burlanele metalice să nu 
fie scoase prin ferestre, streșini fără 
a se izola în mod corespunzător.

Copiii trebuie educați și suprave- 
gheați să nu se joace cu focul în 
cadrul gospodăriilor.

Fiecare cetățean trebuie să știe bine 
că în păduri este interzis cu desă
vârșire ă se face foc deschis. El poate 
fi aprins la o distanță minimă de 
100 de metri față de liziera pădurii. 
Focurile deschise în curți, pe cîmp 
nu sînt admise pe timp de vînt, chiar 
dacă sînt supravegheate. Fumatul în 
depozite, grajduri, păduri magazii, 
poduri sau în alte locuri cu pericol 
de incendiu și explozie, este interzis..

Cenușa din sobe și cuptoare trebuie 
stinsă cu apă și apoi depozitată în 
gropi amenajate iă o distanță de cel 
puțin 50 m față de orice construcție.

Să nu se aprindă focurile cu sub
stanțe ușor inflamabile (benzină, pe
trol, etc) sau să fie lăsate fără su
praveghere lămpi care folosesc li
chide inflamabile.

La folosirea aragazelor, să se res
pecte indicațiile din broșura primită 
o dată cu cumpărarea lor.

Orice cetățean care observă un 
incendiu sau un început de incendiu

Sarcinile 
trimestrului II 
vor fi realizate 
exemplar

(Urmate ain pag. l-a)

tru obținerea a. cca. 30 000 tone 
piatră dislocată dintr-o dată, eva
cuarea mecanică a sterilului cu 
ajutorul unui excavator și cami
oane basculante. De asemenea, lu
crăm la instalarea unei stații de 
ciuruire a ZAVUREI pentru alege
rea pietrei de 10-30 mm pe care 
Hunedoara o aglomerează și o Fo
losește Ia Furnale; executăm o ga
lerie nouă de transport la orizon
tul III și vom săpa un suitor de 
colectare a pietrei de la orizontul 
II cu o capacitate de ptnă la 700 
tone înmagazinaj; va fi deschisă o 
galerie de cercetare a rezervelor de 
calcar și a calității pietrei la 
orizontul I ceea ce ne va ajuta la 
o mai bună orientare și grupare 
a fronturilor de lucru; se vor face 
descopertări masive ale stincii pen
tru crearea unor noi capacități de 
producție.

75000 tone calcar siderurgic ex
tras și livrat, este o cantitate mare. 
Sintern însă convinși că, prin mă
surile aplicate și prevăzute pentru 
lunile următoare, ne vom realiza 
cu cinste sarcinile de plan dind 
calcar ritmic și de bună calitate t".

în păduri sau în alte locuri, este 
obligat să anunțe imediat cel mai 
apropiat sfat popular sau unitate de 
miliție, ocol silvic, șantier de exploa
tare forestieră, instituție, întreprindere 
folosind mijlocul cel mai rapid (te
lefonul, cal, bicicletă, mașină etc.). 
Cetățeanul care a descoperit un în
ceput de incendiu este obligat a de
pune personal toate silințele pentru 
localizarea și stingerea lui.

Cpt. UNGUR GHEORGHF. 
inspector șef S.P.I.

PUBLICITATE

I.C.R.A. Filiala Petroșair
Angajează de urgență

— Șef secție alimente 
la depozitul nr. I Petroșani.

Doritorii se vor adresa la I.C.R.A. 
Filiala Petroșani, strada Oltului nr. 1 
telefon 461.

I.S.I.P.M. PETROȘANI
Strada Republicii nr. 99 

ANGAIEAZA IMEDIAT 

ADMINISTRATOR 
salarizare 1225 — 1400

CONDIȚII DE ANGAJARE : 
Studii superioare, 6 ani funcfii eco

nomice sau administrative
Studii medii, 8 ani funcții economi

ce sau administrative.

PROGRAM
IU

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 5,30 
Lecția de gimnastică; 6,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic; 6,10 
Cîntece despre oțelari; 6,20 JURNA
LUL SATELOR : Utilizarea rațională 
a serelor; 6,30 Recomandări din pro
gram; 6,35 Intermezzi; 6,45 Salut vo
ios de pionier; 7,00 RADIOJURNAL; 
7,15 Mici piese interpretate la acor
deon; 7,30 Sfatul medicului : Sinuzi- 
tele; 7.35 Anunțuri, muzică; 7,45 Me
lodii de estradă: 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,06 Formații artistice de 
amatori; 8,55 Pagini distractive din 
operete; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,03 Muzică ușoară, 10,15 Lecturi 
la cererea ascultătorilor: Balade

• populare; 10,ЗѲ Cîntece și jocuri
• populare; 11,00 Pagini din opera 

„Nevestele vesele din Windsor" . de 
Otto Nicolai; 11,30 Muzică pentru 
fanfară de Dumitru Crăciunescu; 
11,45 Sonata opus 14 nr. 3 în fa mi
nor de Muzio Clementi* 12,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 12,03 Coruri pentru 
copii, 12,15 Muzică ușoară de Marius 
Mihail; 12,30 Din viața literară a o- 
rașului Baia Mare; 12.45 Suită din 
baletul „La piață" de Mihail Jora; 
13,05 Melodii populare; 13.40 Arii 
din opere; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
14,05 Recomandări din program: 
14,10 Mic concert de muzică ușoară; 
'15,00 Simfonia a V-a.în re major de 
Mencjelssohn Bartoldy; 15,30 Muzică 
populară; 16,00 RADIOJURNAL. Bu
letin meteorologic; 16,30 PRIE
TENA NOASTRA CARTEA; i7,00 
Cîntă Constantin Gabor; 17,15 
CU MICROFONUL PRIN RE
GIUNEA OLTENIA: 17,35 Cîntece 
din folclorul nou și jocuri cerute de 
Ascultători; 18,00 Seară pentru tine
ret; 19,00 Cîntă, dansează tinerețe; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARA; 
20,30 Varietăți muzicale; 21,15 PĂ
RINȚI ȘI COPII; 21,30 Muzică de 
dans; 22,DO RADIOJURNAL. Buletin 
meteorologic. Sport; 22,20 Iritîlnire 
dansantă; 23,52 - 23.55 BULETIN’ DE
ȘTIRI. PROGRAMUL II. 7,30 BU
LETIN DE ȘTIRI; 7,35 Pe aripile 
melodiilor; 7,45 Capricii pentru vioa- 

j ră solo de Paganini; 8,00 Pagini dis- 
1 tractive din opere; 8,15 Potpuriuri de 
j estradă; 8,30 Recomandări din pro-

DE RADIO
aprilie

gram; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
9,03 Doine și jocuri populare; 9,20 
Vreau să știu. (Reluarea emisiunii 
din 12. IV); 10,00 Suita de balet 
„Dragostea vrăjitoare" de Manuel 
De Falia; 10,30 Muzică din opera 
„Trubadurul" de Verdi; 11,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 11,03 „Tineret mîn- 
dria țării" — emisiune de cîntece; 
11,15 Cîntă orchestra de muzică 
populara „Cernegura" a Sfatului 
popular din Piatra Neamț; 11,30 U- 
NIVERSITATEA TEHNICA RADIO 
— Ciclul construcții — Utilaje de 
mică mecanizare pe șantiere de ing. 
Valeria Goran; 11,45 Muzică ușoară; 

.12,15 Suita „Colțuț copiilor" de De
bussy; 12,32 Fragmente din opereta 
„Frumoasa mea" de Loewe; 13,00- 
BULETIN DE ȘTIRI 13,30 
Meridiane; 13,40 Concert de 
prînz; 14,30 Recomandări din 
program; 14,35 Balete din opere; 
15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 
Pagini orchestrale din muzica de es
tradă; 15,30 ANTOLOGIE POETICA. 
Poeți clasici persani; 15.45 Cinci cîn
tece negre de Xavier Montsalvatge; 
16,00 Melodii populare; 16,20 DIA
LOG CU ASCULTĂTORII; 16,30 
Concertino în stil clasic de Dinu Li- 
patti; 17,00 RADIOJURNAL. Buletin 
meteorologic; 17,15 Tineri soliști de 
muzică ușoară; 17,30 Sfatul medicu
lui : Sinuzitele; 17,35 Anunțuri, re
clame, muzică; 18.00 Cîntă corul Ra- 
dioteleviziunii; 18,15 CARNET PLAS
TIC. Profil clujean : Sculptorul Ro
mulus Ladea; Stiluri în grafica noa
stră — însemnări de Marina Vanei; 
18,30 ..DIN ISTORIA OPEREI", E- 
misiunea a VII La. COMEDIA MU
ZICALA ITALIANA IN SECOLUL 
AL XVII-LEA; 19.00 BULETIN DE 
Ș1TR1; 19,05 Seară de romanțe cu 
Mia Braia și violonistul George Ni- 
culescu; 19,30. Schiță de monografie 
culturală : comuna Luieriu, Regiunea 
Mureș Autonomă AAaghiară; 19,45 
Muzică: 19.50 Transmisiunea concer
tului orchestrei simfonice a Radiote- 
ievîziunii; In pauză : RADIOJUR
NAL; 22,30 Muzică din opereta „Voe- 
vodul țiganilor" de Johann Strauss; 
23,00 BULETIN DE ȘTIRI; 23.05 
Muzică de dans; 0,52—0,55 BULE
TIN DE ȘTIRI.



4 STEAGUL' ROȘU

Noi proteste împotriva acțiunilor 
agresive ale S.U.A.
TOKIO 13 (Agerpres).
La Tokio a avut loc un miting de 

protest împotriva agresiunii america
ne în Vietnam organizat de Partidul 
Socialist din Japonia. Participanții 
la miting au adresat președintelui 
S.U.A., Lyndon Johnson, o scrisoare 
de- protest, cerînd încetarea acțiuni-

in Vietnam

lucrările
Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam

(Agerpres).
10 aprilie s-au desfă-

HANOI 13
Intre 8 și 

șutat la Hanoi lucrările, celei de-a 
doua ..sesiuni a Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam.

La sesiune au participat președin
tele Ho Și Min, precum și alți. con
ducători de partid și de stat.

Fam Van Dong, președintele Con
siliului de Miniștri, a prezentat un 
raport cu privire la „noua situație 
creată de agresorii americani și 
sarcinile poporului vietnamez pentru 
înîrîngerea lor".

Au mai fost prezentate rapoarte 
de către Ministerul Apărării Națio
nale, Comisia pentru reunifîcarea na
țională de pe lîngă Consiliul de 
'Miniștri și Comitetul permanent al 
Adunării Naționale a R. D. Vietnam.

Președintele Ho Și Min a rostit o 
cuvîntare.

Participanții la sesiune au adoptat 
hotăriri cu privire la acordarea de 
împuterniciri speciale Comitetului 
permanent al Adunării Naționale, 
pfeeum și cu privire Ia revizuirea 
și completarea actualei legi a 
viciului militar obligatoriu.

lor agresive ale Statelor Unite șî 
evacuarea tuturor trupelor ameri
cane din Vietnam.

Reprezentanți ai participanților la 
miting au trimis mesaje țărilor par
ticipante la Conferința de la Gene
va din 1954 și țărilor membre ale 
Comisiei internaționale de suprave
ghere și control pentru îndeplinirea 
hotărîrii privind încetarea focului în 
Vietnam.
„S.U.A. 

sîngeros 
fășoară 
supra
nord, extind 
bardamente".

In mesaje se arată că 
continuă un război colonial 
în Vietnamul de sud, des- 
atacuri aeriene masive
teritoriului Vietnamului de 

amploarea acestor botn-

a-

☆

13 (Agerpres). 
englez „Voice", edi- 

din 
său 

în
a

Criticînd

LONDRA
Săptămînalul 

tat de im număr de sindicate 
Anglia, a publicat în primul 
număr din aprilie un articol 
care se cere încetarea imediată 
războiului din Vietnam,
sprijinul pe care guvernul englez îl 
acordă politicii americane în Viet
nam, revista scrie: „Cheltuind ba
nii pentru întreținerea bazelor mili
tare pe teritoriile altor state, 
ror popoare nu le 
faliment economia 
țăm pe muncitorii 
fără lucru și fără 
tență, ... sortim eșecului programul 
nostru de construire de locuințe și 
asigurări sociale".

ale că- 
doresc, ducem la 
engleză, amenin- 
noștri să rămînă 
mijloace de exis-

ser-

Teritoriul R. D. Vietnam 
din nou bombardat

HANOI 13 (Agerpres).
După cum anunță agenția V.N.A., 

la 13 aprilie avioane americane și 
sud-vietnameze au pătruns în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam și au 
bombardat insulele Con Co și Hon 
Mat, precum și regiuni populate si
tuate de-a lungul unor șosele din 
provinciile Nghe An și Quang 
Binh. Artileria antiaeriană a Arma
tei Populare a R. D. Vietnam a 
doborît 3 avioane cu reacție și a 
avariat numeroase altele.

Pozițla partidului E.D.A. 
fată de raportul lui Galo Piaza

ATENA 13 Corespondentul Ager
pres, . C. Alexandroaie, transmite :

Comitetul Executiv al partidului 
E.D.A. a dat publicității un comu
nicat în care se arată că prin pu
blicarea raportului Piaza, problema 
Ciprului poate și trebuie să facă pa
sul hoiărîtor în direcția soluționării 
sale definitive.

Raportul Piaza, se arată în co
municat, conține multe elemente po
zitive ca, de pildă, soluționarea și 
reglementarea problemei pe baza 
Cartei O.N.U., condamnarea regimu
lui tratatelor de la Zurich, respecta-

și stabili- 
;n insulă, 
federaliză- 
propunerii

rea integrității teritoriale 
rea principiului majoritar 
excluderea separării sau 
rii Ciprului, acceptarea
de demilitarizare etc. Raportul con
ține însă, după părerea E.D.A., și 
elemente negative care alterează în 
■mare măsură și chiar neutralizează 
elementele pozitive, amînă soluțio
narea problemei și împiedică autode
terminarea

Singura 
inunicatul, 
cipriot să
viitorului său.

insulei.
soluție justă, relevă co- 
este de a lăsa 
hotărască singur

Intre 15 și 19 aprilie

La Accra va avea loc o sesiune 
a Comitetului executiv al F.M.T.D

ACCRA 13 (Agerpres). '
Intre 15 și 19 aprilie la Accra 

— capitala Republicii Ghana — va 
avea loc o sesiune a Comitetului e- 
xecutiv al Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat (F.M.T.D.) Parti
cipant la sesiune vor examina pro
bleme privind solidaritatea cu lup
ta popoarelor africane pentru inde-

poporul
asupra

in în- 
im- 
or-

pendență națională și pace 
treaga lume, împotriva forțelor 
perialismului și colonialismului, 

celui de-al 
al tinere- 
Alger, ani- 
la înființa-

PREZENTE ROMINEȘTI
ACCRA 13 (Agerpres).
Ambasada R. P. Romîne în Gha

na a organizat o gală de filme în 
cadrul căreia a fost prezentat fil
mul artistic „S-a furat o bombă" și 
mai multe filme documentare despre 
R.P.R.

Filmele s-au bucurat de o bună 
apreciere din parte celor prezenți.

☆
ATENA 13. Corespondentul Ager- 

pres, C. Alexandroaie, transmite:
La 12 aprilie, academicianul Gh. 

Mihoc, rector al Universității din 
București, și Octav Livezeanu. vi
cepreședinte al I.R.R.C.S., au făcut 
o vizită conducerii Comisiei națio
nale a Greciei pentru U N.E.S.C.O. 
Cu această ocazie a avut loc . un 
schimb de vederi privind activita
tea celor două comisii ale U.N.E.S.CO.

In aceeași zi, acad. Mihoc a do
nat în numele Bibliotecii centrale 
a Universității din București, c se
rie de cărți Bibliotecii Universități; 
din Atena. Rectorul Universității a-t 
teniene, C. - Papaioanu, a mulțumit 
pentru darul primit.

ganizarea și desfășurarea 
IX-Iea Festival mondial 
tului și studenților de la 
versarea a 20 de ani de
rea F.M.T.D. și alte probleme.

Atentat nereușit 
la тіа|а președintelui Nigerului

NIAMEY 13 (Agerpres). 
Corespondentul agenției France 

Presse la Niamey anunță că marți

Urmările catastrofale ale uraganului 
ce a bîntu t în Vestul mijlociu al S.U.A

NEW YORK 13 (Agerpres).
Crucea Roșie din S.U.A. a anun

țat că numărul victimelor provocate 
de uraganul,, de o intensitate neo
bișnuită, ce a bîntuit în șase state 
din Vestul mijlociu a depășit cifra 
de 240 morți și cel puțin 5 000 de 
răniți. Se crede că alte victime con
tinuă să se afle sub dărîmăturile clă 
diirilor 
mii de 
cuință, 
nu pot
precierilor societăților de asigurări,

se crede că ele se ridică la cîteva 
sute de milioane de dolari.

In statul Indiana, care a fost cel 
inaî puternic lovit, se consideră că 
acesta a fost cel mai mare dezas
tru natural din istoria acestui stat. 
In numeroase localități nu funcțio
nează curentul 
turile telefonice, 
întreruptă .

dimineața a avut loc un atentat ne
reușit la viața președintelui Nige
rului, Hamani Diori. A fost ucis un 
copil, iar mai multe persoane au 
fost rănite. Autorul atentatului, care 
a aruncat o grenadă în clădirea în 
care se afla președintele, a fost 
arestat.
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Primul contact 4г'
între S.U.A. și Franja 
prin intermediul 
lui „Early Bird"

WASHINGTON 13 (Agerpres).
Societatea pentru exploatarea sa

teliților de comunicații (Comsat) a 
anunțat că luni a fost stabilit pri
mul contact între Franța și Statele 
Unite prin intermediul p&nului sa
telit de telecomunicații comerciale 
„Early Bird", lansat recent de la 
Cape Kennedy, rfj,Comsat" a precizat 
că la începutul acestei faze experi
mentale vor avea loc transmisii 
transatlantice, ce vor dura mai multe , 
zile, ale unui semnal radio continuu. 
Primele experiențe au fost apreciate 
ca reprezentînd „un succes total".

electric, apa, legă- 
iar circulația este

Industria minieră din Columbia 
prezintă semne de stagnare

BOGOTA 13 (Agerpres).
Asociația națională a industriași

lor din Columbia a dat publicității 
un studiu asupra situației economiei

distruse de uragan. Zeci de 
persoarie au rămas fără lo- 
iar pagubele materiale nici 
fi încă evaluate. Potrivit a-

IRI SP RTIVE
(R.S.F. Iugoslavia) 

edi- 
te- 

am- 
de

BELGRAD 13 (Agerpres).
La Liubliana 

se deschide mîine cea de-a 28-a 
ție a campionatelor mondiale de 
nis de masă, competiție de mare 
ploare care reunește peste 400
sportivi și sportive din 46 de țări. 
Campionatele încep cu probele pe 
echipe pentru cupele „Swaythling"

★

BUDAPESTA 13 (Agerpres).
După consumarea a. 4 ture, 

campionatul european feroviar 
șah de. la Kecskemet conduce echipa 
U.R.S.S. cu 21,5 puncte,

★

Stadionul Dinamo din 
găzduiește astăzi întâlnirea 
țională de fotbal dintre reprezenta
tiva de tineret a R. P. Romîne și 
formația iugoslavă Vjvodina Novi- 
sad. Formația de tineret va fi al
cătuită din următorul lot: Constan- 
tinescu și Andrei (portari), Lupes-

★ +
Echipele campioane de volei ale 

țării noastre: Rapid București (mas
culin) și Dinamo București (femi- 
!nin) susțin’ astăzi primele întâlniri 
ăm cadrul semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni".

Voleibalistele de la Dinamo evo-

-- bărbați și Corbillon — femei. In 
preliminarii, selecționata 
a țării noastrq (Giurgiucă, 
lescu, 
juca în 
ban, în 
(Maria 
Mihalca, 
echipele 
liei.

*

masculină 
Negu- 

Reti, Cobîrzan, Păun) va 
grupă cu India, Grecia, Li* 
timp ce formația feminină 
.Alexandru, Constantinescu, 
Ivan) va avea ca partenere 
Franței, Indoneziei și Ita-

în 
de

urmată

★

Capitală 
interna-

R.S.
Ro-

15,5

De-

★
de R. P. Bulgaria 19,5 puncte, 
Cehoslovacă 19 puncte, R. P.

ntână 17,5 puncte, R. P Ungară 

puncte, Austria 14 puncte.

★
cu, Barbu, D. Nicolae, Petescu,
leanu și Șurdan (fundași), Năftă- 
năilă, Jamăischi, Oct. Popescu (mij
locași), Sorin Avram, Badea, Mate- 
ianu, Frățilă, Sasu, Moldoveanu (ata- 

va începe la ora

unde întâlnesc pe 
Germane, Dinamo

cânți). Partida
16,30.

luează la 
campioana 
Berlin.

*
Berlin, 
R. D.

In sala
ora

(Agerpres)

i Floreasca din Capitală, de 
la ora 19, Rapid București întâl
nește pe S. K. Leipzig. (R. D. Ger
mană). (Agerpres)

Forțele insurgenților congolezi 
și-au intensificat acțiunile

LEOPOLDVILLE 13 (Agerpres),.
Agenția Associated Press anunță 

că în ultimele zile forțele insurgen
ților congolezi „care continuă să 
controleze vaste suprafețe în pro
vincia Stanleyville" și-au intensifi
cat acțiunile. Un grup de insurgenți 
a atacat o unitate de mercenari în

vecinătatea localității Aba, provocîn- 
du-i pierderi serioase. Agenția men
ționează că Unitățile de mercenari 
comandate de colonelul Mike Hoare 
se află într-o situație dificilă în 
regiunea tropicală din vecinătatea 
orașului Stanleyville.

țării în care subliniază că propa
ganda întreprinsă de promotorii pla
nului „Alianța pentru progres", care 
prezintă această țară drept „un mo
del", este dezmințită de „marile ob
stacole întâmpinate în dezvolt ’fea 
producției agro-alimentare și indus- 
triale". Documentul adaugă, totodată, 
că „industria minieră prezintă sem
ne de stagnare, ca urmare a absen
ței unei politici de sprijinire a sec
torului minier șî din cauza slabelor 
investiții de capital național în aceși 
sector economic". Studiul subliniază 
că o situație asemănătoare poate 
întâlnită și în industria textilă, 
pielăriei și metalurgică.

fi
a

e î te v a r î n <1 u r ■
MOSCOVA. — Tradiționalul fes

tival artistic de primăvară „Stelele 
Moscovei", care va începe anul a- 
cesta la 5 mai, va fi consacrat crea
ției lui Ceaikovski, de la nașterea 
căruia se împlinesc 125 de ani.

LONDRA. — După șapte zile de 
dezbateri. Camera Comunelor a adop
tat luni seara, cu 313 voturi pentru 
și 294 contra, noul buget al guver
nului laburist.

WASHINGTON. — Willy Brandt, 
primarul Berlinului occidental, a so
sit la Washington unde va avea în
trevederi cu președintele S.U.A. 
Johnson, cu secretarul de Stat, Dean 
Rusk, și cu ministrul apărării, Ro
bert McNamara.

ATENA. — Luni seara a sosit la 
Atena, la invitația parlamentului 
grec Pierre Pflimlin, președintele A- 
dunării consultative a Consiliului 
Europei occidentale.

In Capitala. Greciei, Pflimlin va 
purta discuții asupra unor probleme

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, sir. Republicii nr. 56. Țel.,interurban 822, automat 2f _

internaționale și îndeosebi asupra 
situației din Cipru.

ROMA. 
lucrători 
blice ale 
grevă de 
riilor. La 
rurgii.

— Cei 20 000 de medici și 
sanitari din spitalele pu- 
Italiei au început luni o 

3 zile cerind mărirea sala- 
grevă nu participă chi-

TOK1O. 
matra Oii 
Company" 
ției Jiji 
portante 
Rantau 
flate la
au o capacitate de 115 kilolitri pe zi.

— Societatea „North Su- 
Development Cooperation 
a anunțat, potrivit agen- 

Press, că a descoperit im- 
straturi de țiței în insula 

din Sumatra. Straturile, a- 
o adîncime de 810 metri,

PAR1S. .— Autoritățile franceze 
arestat la Marsilia pe Gilles Bus- 
cia, unu] dintre cei mai periculoși 
membri ai Organizației armate se
crete (O.A.S.)

După cum relatează agenția Fran
ce Presse, Gilles Buscia a mai fost 
arestat în februarie 
luni mai târziu, cu 
gardian al închisorii 
întemnițat, Buscia a 
deze.

au

1963, dar șapte 
concursul unui 
în care se afla 
reușit să eva-

DAR ES SALAM. — Guvernul 
Republicii Unite Tanzania a hotărit 
să naționalizeze alte șase firme par
ticulare din Zanzibar și insula Pem
ba. In urma acestei hotărîri, nu
mărul firmelor particulare din Zan
zibar și Pemba, care au fost națio
nalizate in ultimele 10 zile, se ri
dică la 25.

MANAMA. — Luni, in capitala 
Bahreinului a avut loc o procesiune 
in memoria celor uciși de gloanțele 
soldaților britanici în timpul acțiu
nilor greviste și demonstrațiilor din 
această insulă. După procesiune a 
urmat o demonstrație a populației 
împotriva căreia a intervenit poliția.

SEUL. — Un număr de 3 000 de 
studenți sud-coreeni au luat pațte 
la demonstrația de marți dimineața 
de la Seul, organizată în semn de 
protest împotriva tratativelor japono- 
sud-coreene.
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