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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

CEFERIȘTII
Cu angajamentele îndeplinite
Starea liniei, 
în continuă îmbunătățire

Continua dezvoltare a transportu
lui feroviar, prin introducerea în ex
ploatare a noi locomotive și vagoa
ne de mare capacitate, care circulă 
cu viteze sporite, a pus în fața 
muncitorilor de la întreținerea căii fe
rate sarcini sporite. Pentru a se putea 
face față acestor cerințe, liniile de 
cale ferată trebuie întreținute în cea 
mai perfectă stare. De aceea, între
gul colectiv de muncitori de la secția 
L 5 Petroșani șî-a îndreptat atenția 
spre îndeplinirea acestei sarcini, reu
șind să îmbunătățească starea liniilor 
din stații și din afara lor. De la în
ceputul anului și pînă în prezent, 
planul de reparații a fost depășit cu
14,15 la sută, reușindu-se astfel să 
se îndeplinească angajamentele în 
cinstea zilei de 1 Mai cu 10 zile mai 
devreme. Munca colectivului de mun
citori de la atelierul de reparații al 
secției L 5 — care a depășit planul 
de producție cu 48,1 la sută — a 
adus un aport* deosebit 1a aceste 
realizări.

Panoul evidenfiafilor în întrecerea socialistă

BANCF.U ȘTEFAN, 
artificier, 

mina Vulcan

Un maistru bătrîn asemăna pom
pa de injecție a unui motor cu 
inima unui organism uman. La fel 
ca și inima, mica pompă de injec
ție pulsează în trupul metalic al 
motorului, regulat și continuu. Ea 
trimite pe arterele acestuia, printr-un 
mecanism destul de complicat, flui
dul vital — carburantul, accelerînd 
sau încetinind mișcările sigure ale 
vehiculului.

In țara noastră, „inimile" de 
motoare se fac la Uzina mecanică 
din Sinaia. In întreprinderea care 
producea cîndva cuie, șuruburi și 
paturi metalice, pompele de injec
ție — mecanisme de mare preci
zie — se fac acum în serie. După 
10 ani de experiență, în care timp 
întregul utilaj a fost reînnoit și 
modernizat la cerințele tehnicii ac
tuale, uzina de „inimi" din Si
naia are cu ce se mîndri. Capaci
tatea sa este de 5,7 ori mai mare 
decît în urmă cu 10 ani, produc
ția integrală a anului 1954 fiind 
realizată în prezent în mai puțin 
de 70 de zile. De aici se livrează 
astăzi industriei noastre construc
toare de mașini circa 30 de tipuri 
de pompe de injecție.

Caracteristicile tehnâco-economice 
ale pompelor de injecție romînești, 
situate la nivelul celor mai bune 
produse de acest fel cunoscute în 
tehnica mondială, satisfac integral 
nevoile uzinelor producătoare de 
motoare Diesel electrice din țara

Colectivele de muncitori și teh
nicieni ale unităților de cale fe
rată din complexul Petroșani au 
desfășurat larg întrecerea socia
listă în cinstea zilei de 1 Mai. 
Munca lor plină de avînt a fă
cut ca angajamentele luate sâ 
fie îndeplinite înainte de termen.

Mărîuri încărcale 
peste plan

Muncitorii din cadrul R.C.M.-ului 
Petroșani au depus în această pe
rioadă strădanii pentru a putea ra
porta îndeplinirea angajamentelor 
luate înainte de termen. Asigurarea 
tuturor stațiilor cu vagoanele nece
sare pentru încărcarea mărfurilor 
prezentate la transport a făcut ca 
zi de zi să se încarce însemnate 
cantități de mărfuri peste plan. De 
la începutul anului pînă în prezent 
au fost încărcate peste plan 240143 
tone mărfuri, ceea ce înseamnă o 
depășire a planului cu 16,4 la sută 
și îndeplinirea angajamentului luat 
cu 8 zile mai devreme. In același

ătARTON DIONISIE, 
miner șef de brigadă, 

mina Lupeni

£
noastră. Prestigiul cîștigat atît în 
țară cît și peste hotare de trac
toarele, utilajele petroliere și de 
alte instalații a însemnat, în ace
lași timp, o recunoaștere elogioasă 
a meritelor piuncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor Uzinei mecanice 
din Sinaia, care au asigurat buna 
funcționare a acestor motoare prin- 

UZINA DE INIMI I
tr-o „inimă" de cea mai înaltă 
calitate.

în întrecere 
cu micronii

„In tehnică, îmi spunea construe-' 
torul șef Laurențiu Doinaru, insu
ficiența cardiacă este inadmisibilă. 
De aceea la noi precizia este im
perativul numărul tmu“.

De-a lungul a trei etaje, cît 
ține noua hală din beton și sticlă, 
unde se fac inimile de motoare, 
muncitorii se întrec eu micronii. 
Fiecare piesă, oricît de minoră ar 
părea la' prima vedere, se execută 
cu toleranțe obligatorii de ordi
nul unei miimi dintr-un milimetru, 
’nchipuiți-vă ce înaltă calificare se
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timp, prin încărcarea tuturor vagoa
nelor la capacitatea lor maximă, s-a 
îmbunătățit sarcina, statică cu 7 la 
sută și s-a făcut o economie de 478 
vagoane.

Reducerea timpului 
de reparații

I-ncă din primele zile ale acestui 
an, colectivul atelierului de zonă 
C.F.R. din Petroșani și-a îndreptat 
atenția spre depășirea sarcinilor de 
plan la reparația vagoanelor. In a- 
cest scop s-au organizat întreceri 
între toate echipele de meseriași. 
Lftcrînd zi de zi cu elan, colectivul 
acestei unități a reușit să depășească 
planul de producție cu 3,72 la sută, 
să reducă imobilizarea vagoanelor 
cu 13 Ia sută, iar prețul de cost cu 
6( la sută, îndeplinind angajamentul 
hiat în cinstea zilei de 1 Mai cu 7 
zile mai devreme. S-au evidențiat 
echipele de lăcătuși conduse de șefii 
de echipă Godeanu Ion și Ghețu 
Victor, cele de tîmplari și forjori con
duse de Benchea Ion și Носа Avram.

I. CR1ȘAN 
corespondent

CAPRAR VAS 1 LE, 
maistru principal, 

U.R.U.M.P.

cere acelora care concură la rea
lizarea acestui produs, în compo
nența căruia intră aproximativ o 
mie de repere ! M-am oprit în fața 
unor mașini destul de mici ca în
fățișare, dar care efectuează ope
rațiunile de cea mai mare preci
zie — găurile din corpul pulveri- 
zator al pompelor, prin care car

burantul pătrunde în camerele de 
ardere ale motoarelor. Știți ce dia
metru au aceste găuri ? Prin ele 
nu pot trece decît cele mai sub
țiri fire de păr...

Toleranța de un micron la ma
rea majoritate a pieselor, cît și 
realizarea unui diametru de 0,275 
milimetri în corpul pulverizatorilor au 
solicitat în uzină înnoiri și per
fecționări tehnologice dintre cele 
mai moderne, mașini prelucrătoare 
de cea mai mare precizie. In sec
ția de prelucrare am întîlnit unele 
dintre aceste mașini agregat foarte 
moderne, care permit executarea 
simultană a mai multor piese sau 
a mai multor operații la aceeași 
piesă. Alte mașini automate fac 
posibilă obținerea unor viteze pînă

Micuța Andriaș Mariana zîmbește fericită scrutînd parcă viitorul. 
E firesc. Peste puțin timp ea va păși cu succes în clasa a Il-a a Școlii 
generale de 8 ani nr. 4 din Vulcan, unde învață.

F R l M O S l L
LA LOC DE CINSTE

Pe teme ale activității 
sfaturilor populare

vie activitate ca-

Zilele trecute, un redactor al zia
rului nostru, a discutat cu tovarășul 
Mistrik Francisc, vicepreședinte al 
Sfatului popular al orașului Petrila, 
despre preocuparea sfatului popular, 
a locuitorilor, pentru continua înfru
musețare a orașului, lată ce a spus el:

— Locuitorii Petrilei doresc ca o- 
rașul in care trăiesc să devină din 
zi în zi mai frumos, ca străzile, noiile 
cartiere să aibă o 
înfățișare plăcută, 
un aspect estetic 
corespunzător ce
rințelor. Această 
preocupare se ma
terializează printr-o
re s-a extins dintr-un cartier în al
tul, dimir-o stradă în alta. In mobi
lizarea cetățenilor la activitățile de 
înfrumusețare a orașului, care au 
început încă la sfîrșitul lunii martie, 
un cuvînt hotărîtor l-au avut depută
ții, comitetele de cetățeni, responsa
bilii scărilor de la blgcuri și orga
nizațiile de bază din cartiere.

Inițiativa curățirii spațiilor din ju
rul blocurilor, a zonelor verzi s-a 
extins la Lonea în cartierul M. Emi- 
nescu unde s-a nivelat terenul și în 
prezent se lucrează la extinderea zo
nelor verzi și amenajarea unor te
renuri de joacă pentru copii. O mun
că însuflețită au depus și locuitorii 
din cartierul 6 Martie. îndrumați de 
salariați ai sfatului popular, care 
au fost repartizați să se ocupe de 
înfrumusețarea orașului, locatarii a- 
cestui cartier art amenajat alei, ron
duri și au plantat sute de fire de 
flori.

Și în Petrila cetățenii au mani
festat interes pentru ca orașul în 

la 120 000 turații pe minut, ceea 
ce are un mare rol în realizarea 
unei înalte precizii de prelucrare. 

Comunistul Aurel Voicilă mi-a 
vorbit despre marea importanță ce 
o are în fabricația de pompe pen
tru injecție, imediat după precizia de 
execuție, duritatea pieselor. Și a- 
ceastă caracteristică se măsoară 
tot în microni, cu aparate compli
cate, deoarece piesele fiind foarte 
mici și supuse continuu unei uzuri 
la temperaturi înalte pot provoca 
greutăți în buna funcționare a 
motoarelor. Dar și această proble
mă a fost rezolvată cu succes prin 
dotarea uzinei cu instalații mo
derne, care permit tratarea pieselor 
la temperaturi de minus 70 grade 
Celsius, sau în atmosfere neutre, 
ceea ce le dă o foarte mare du
ritate.

☆

Perfecționarea produselor, mărirea 
rezistenței la uzura pieselor, co
laborarea tot mai bună cu oame
nii de știință sînt dovezi grăitoare 
prin care colectivul Uzinelor meca
nice din Sinaia, răsplătit cu înalta 
distincție „Ordinul Muncii" clasa I, 
caută să nu dezmintă renumele bun 
de care se bucură. El contribuie 
permanent la dezvoltarea indus
triei noastre constructoare de ma
șini.

MIRCEA IONESCU 
redactor la Agerpres

trăiesc să devină mai frumos, 
atractiv. In cartierul 6 Martie, 
exemplu, s-a amenajat un para

care 
mai 
spre 
înconjurat de un gard viu, s-au plan
tat' zeci de trandafiri. Tot ca o ex
presie a preocupării pentru frumos, 
au început lucrările de reamenajare 
a parcului „Dr. Petru Groza" care 
în curînd se vor termina.

Majoritatea acțiunilor inițiate pen
tru înfrumusețarea 
orașului s-au făcui 
prin activitatea ob
ștească a cetățe
nilor. Pînă în pre
zent s-au efec

tuat peste 3 600 ore de muncă pa
triotică la care și-au adus contri
buția aproape
S-au însămînțat cu iarbă 1,5 ha te
ren, s-au plantat peste 6 000 fits-de 
flori, și 2 000 arbori ornamentali.

Printre deputății care au dovedit 
inițiativă și interes în efectuarea lu
crărilor 
CFiiraș 
culescu 
Petrila,
Szatmary Petru și alții din Lonea.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent, ne îngăduie să afirmăm că ora
șul nostru întîmpină ziua de 1 Mai 
în haină de sărbătoare. Ne vom stră
dui ca realizările obținute să le dez
voltăm în așa fel, ca în Petrila fru
mosul să fie la loc de cinste,.

600 de persoana.

de înfrumusețare se numără 
Viorica, Latkulik Maria, №- 
Vasile, Dima Ludovica din 
Melczer Mihai, Matei Aron,

Perspective cotidiene — Cartierul 
Livezeni — Petroșani.
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ORGANIZARE SUPERIOARĂ
INDICATORI TEHNICI 
MAI INALTI

Abatajul cameră nr. 2 este situat 
în zona centrală a stratului 5, blocul 
III, sectorul IV Aninoasa. Stratul 
prezintă aici frecvente neregularități 
pe direcție îndeosebi în aripa estică. 
Mai ales din această cauză, randa
mentele obținute la acest loc de 
muncă de către brigăzile care au lu
crat aici nu depășeau 4,80—6 tone 
pe post.

In luna ianuarie 1965 a fost pla
sată la acest abataj o brigadă tînără 
care obținuse rezultate frumoase, 
respectiv de cite 7,35—7,80 tone pe 
post, față de 5,40 tone pe post pla
nificat în stratul 3.

Cu toate că brigada nu a mai lu
crat la stratul 5, necesitățile produc
ției au impus plasarea ei la acest 
ioc de muncă. La început s-au găsit 
mai mulți sceptici care susțineau că 
brigada condusă de minerul Dediu 
Vasile, căci despre ea este vorba, nu 
va mai obține aceleași rezultate ca 
în stratul 3. Aceste „previziuni" au 
fost însă contrazise chiar din prima 
lună, cînd brigada a realizat un ran
dament de 6,51 tone/post față de 
4,64 tone/post planificat. l.n lunile 
ce au urmat apoi, față de aceeași 
productivitate planificată, brigada a 
obținut randamente mereu sporite, de 
cite 6,60—6,80 tone/post. (tare este 
secretul acestor rezultate deosebite ?

Brigada nu are oameni deosebiți. 
Ea lucrează cu o formație de 16 
posturi pe zi, respectiv 4 mineri, 6 
ajutori mineri și 6 vagonetari. Se
cretul succeselor brigăzii constă în 
faptul că brigada formează un co
lectiv omogen, bine organizat, cu 
componenți disciplinați și o pregăti
re profesională corespunzătoare. Prin- 
tr-o organizare superioară a muncii, 
folosirea rațională a timpului de lu
cru, brigada folosește cu succes ciclo- 
grama de lucru prevăzută {vezi 
schița) și obține viteze de avansare 
sporite. In primul trimestru, bunăoa
ră, brigada a realizat Viteze de a- 
vansare medii de cîte 95 m 1/lună, 
față de 80 m 1/lună indicator pre-

Colțul celor certați
cu N.T.S.-ul

UITUCUL
— No, dragi tovarăși, cum s-ar 

zice, terminarăm șutul — zise sa
tisfăcut ortacilor minerul șef de 
schimb, Hoțea loan. Și in timp ce 
părăsea locul de muncă transmise 
celor care abia intraseră în schim
bul Ш că pot să continue pregă
tirile in vederea prăbușirii.

Ajuns la ziuă, parcă cineva ii 
șoptea la. ureche: „Ai făcut bine 
Hoțea ?“ Nu dădu însă importan
ță acestor șoapte și calculă in 
glnd cam in cit timp vor putea a- 
taca o nouă cameră. Parcă vedea 
deja cărbunele negru și lucios lu- 
ind drumul puțului. „De întimplat, 
nu se va întîmpla nimic t“ iși zise 
Hoțea: doar sint miner cu vechime; 
N.T.S.-ul îl am in buzunarul ăl 
mic...“.

Schimbul HI. La abatajul nr. S 
est, minerii deja podeau. ^Locul de 
muncă era „curățit" de cărbune de 
schimbul 11 condus de Hoțea. Dar 
să vezi belea! In abataj se ivi 
maistrul miner principal Păduraru 
Stere. Maistrul observă pe dată o 
neregulă. Zări un colț de scindu- 
ră ce i se păru suspect. II ridică. 
Să vezi minune: începu să curgă 
cărbune; fusese „uitat" de minerul 
Hoțea care se pare, că nu prea a 
avut „in buzunarul ăl mic" și ar
ticolul 668 (care prevede extrage
rea completă a cărbunelui).

A doua zi, „uitucul" nostru, Ho
țea, venind la șut cu gindul la a- 
tacare s-a trezit „atacat" cu o 
mustrare scrisă cu avertisment.

REZULTATE DEOSEBITE
văzut în planul tehnic. Iată ce con
duce la randamentele cu cîte două 
tone pe poet mai mari decit indica
torul planificat și, în ultimă instan
ță, la depășirea lună de lună a pia
nului de producție. Astfel în perioa
da ce a trecut de 1a începutul anului, 
brigada a extras peste plan 1015 tone 
de cărbune.

Pentru eliminarea cu deșăvîrșire a 
timpilor morți, din inițiativa șefului 
de brigadă, pentru fiecare schimb au 
fost pregătiți cîte 1 —2 oameni care 
execută ia perfecție operații ca lun
girea transportorului T.P.-l, a co
loanei de aeraj și a coloanei de aer 
comprimat. Se poate spune deci că 
brigada are o pregătire complexă 
și, astfel. în loc să piardă timp cău- 
tînd lăcătușul de serviciu pe sector 
— și care deseori e ocupat la acea 
oră — omul specializat pentru ope
rațiile amintite înlătură la timp ava
riile mecanice. Acesta este doar un

ftrfOFirtS -A—t— JntJrcdrej earbune/ui
fac. ți erdwdred ddze/er™*** ^t/ffitred fwi/ff/w

Noi construcții miniere
La exploatarea minieră Dîlja, una 

din cele mai tinere din bazinul car
bonifer al Văii Jiului, se lucrează la 
săparea și amenajarea unui nou puț 
de mină. Este vorba de puțul auxi
liar nr. 3 care în final va avea o 
adîncime de 450 m. El va servi la 
transportul de material în subteran, 
Ia evacuarea sterilului rezultat de la 
lucrările de pregătiri miniere și la 
îmbunătățirea sistemului de aeraj. Ma
șina de extracție instalată la acest

ЕщШМ [aM№ Io urs de pregătire lo 11.0.6.
In prezent, în Niederlausitz (R.D.G.) 

sint în curs de pregătire șapte noi 
exploatări la zi de cărbune brun. 
Cea mai importantă este cea de la 
Welzow — Sud, care cu capacitatea 
ei de 29-30 milioane tone cărbune

Un mijloc eficace de protecție împotriva electrocutării
instalațiile de punere la pămînt 

constituie cel mai important mijloc 
de protecție împotriva electrocutării 
la toate instalațiile electrice miniere 
de ia suprafață sau din subteran. 
Principiul protecției este simplu și 
ușor de executat. Cu toate acestea, 
accidentele electrice de pînă acum 
consemnează multe cazuri care pu
teau fi evitate dacă instalațiile de 
punere la pămînt erau executate și 
întreținute conform prescripțiunilor 
tehnice de specialitate.

Prin electrocutare se înțelege tre
cerea curentului electric prin corpul 
omenesc producînd leziuni mecanice 
(distrugerea țesuturilor) și efecte 
termochimice (arsuri, descompunerea 
sîngelui, tulburări în sistemul nervos 
ete.).

Valoarea curentului periculos pen
tru viața omului depinde de mai 
mulți factori, dar s-a constatat că 

exemplu din multe altele ce pot fi 
date și pe care brigada le rezolvă cu 
promptitudine.

Fără a se bucura de condiții teh- 
nico-materiafe deosebite create de 
conducerea sectorului, brigada obți
ne rezultate remarcabile. Aceasta 
datorită perseverenței de care dă do
vadă în folosirea la maximum a ce
lor 8 ore de muncă, pentru buna în
treținere a utilajului, respectarea mo
nografiei de armare etc.

Prin randamentele mari ce le ob
ține, prin atenția ce o dovedește față 
de respectarea indicatorului de cali
tate, brigada se menține de multă 
vreme în fruntea întrecerii ce se des
fășoară între brigăzile sectorului șî 
exemplul ei este urmat și de alte 
brigăzi ale sectorului nostru.

Ing. VASILE CH1CINAȘ 
șeful sectarului IV 

Aninoasa

puț, care a intrat ieri în funcție, 
este acționată de un motor de 320 
kilowați, are o capacitate de tran
sport de 200 mc material pe oră și 
lucrează cu o viteză de 8 m pe se
cundă.

Tot la această exploatare, munci
torii întreprinderii de construcții și 
montaje miniere din Petroșani lucrea
ză la montarea unui funicular, la 
noua clădire a lătnpăriei și la o pu
ternică stație de ventilatoare.

pe an va da ea singură o cantitate 
aproape egală cu aceea din 1936 la 
toate exploatările de cărbune brun 
din Niederlausitz. Această exploatare 
va acoperi începînd din 1966-1967 ne
voile de cărbune ale combinatului 
Schwarze Pumpe.

Executarea corectă a 
punerilor la pămînt (I)

0,1 Amper sau mai mare este cel 
mai periculos. In ceea ce privește 
tensiunea periculoasă, statisticile o- 
liciale arată că pentru un om sănă
tos tensiunile mai mari de 40 volți 
pot fi mortale.

Cu cît rezistența electrică a omu
lui este mai mică cu atît tensiunile 
periculoase au valori mai mici. Ast

fel, pe baza legii lui Ohm — I = 
V
V

se poate calcula că pentru o tensiu
ne de 40 V și o rezistență a omu
lui de 400 Ohmi, curentul va fi de 
0,1 Amper.

Măsurătorile practice au arătat că 
rezistența omului ia valori diferite 
între cîteva sute de Ohmi și peste '

Ritmul rapid de creștere a produc
tivității muncii este determinat, înain
te de toate, de nivelul tehnic al 
mjloacelor de producție și de apli
carea în practică a cuceririlor științei 
și tehnicii.

In industria minieră, care se carac
terizează printr-un consum mare de 
manoperă și materiale deficitare, me
canizarea lucrărilor grele și cu vo
lum mare de muncă, folosirea în
locuitorilor materialului lemnos și în 
general mecanizarea complexă a ope
rațiilor, întîmpină greutăți mari din 
cauza condițiilor variate în care se 
execută lucrările miniere. Cu toate 
aceste dificultăți, în acest domeniu, în 
cursul primului trimestru din acest 
an, la minele Văii Jiului s-au ob
ținut uneie realizări importante -- 
concretizate în înfăptuirea indicatori
lor din planul tehnic. ,

Astfel, mașinile de încărcat folosite 
la săparea galeriilor au fost utilizate 
mai intens, încărcîndu-se mecanic 
19,8 la sută din sterilul rezultat, față 
de 16,5 la sută cît s-a realizat în 
aceeași perioadă a anului trecut. Re
zultate bune au obținut pe această 
linie minele Uricani și Paroșeni unde 
planul de încărcare mecanică în 
galerii a fost realizat în proporție 
de 147 la sută și, respectiv, 128,7 
Ia sută. Nu același lucru se poate 
spune despre E.M. Lonea, E. M. 
Vulcan și E. M. Lupeni unde pre
vederile planului tehnic nu au fost 
realizate.

Și în domeniul mecanizării tăierii 
cărbunelui în abatajele cu front 
lung s-au obținut rezultate superi
oare față de anul precedent. Astfel, 
dacă în trimestrul I 1964 nivelul de 
mecanizare al acestei operații a fost 
de 1,97 la sută, în trimestrul I 1965 
această cifră a crescut la 3,1 la sută 
prin utilizarea combinei KWB-2 în 
stratul 18 la Vulcan, a două haveze 
KMP-3 în stratul 15 la Lupeni și 
introducerea combinei 1K-52 M în 
stratul 18 la Uricani.

Pentru încărcarea mecanică ta să
parea puțurilor s-a utilizat un număr 
de 7 greifere ia E. M. Lonea, B.M. 
Petrila, mina Dîlja și Aninoasa sud, 
încărcîndu-se tnecanic 66,7 la sută 
din sterilul rezultat. Cele mai bune 
rezultate s-au obținut la Dîlja și 
Aninoasa sud unde încărcarea steri
lului obținut la împușcare s-a făcut 
complet mecanizat.

Tot pe linia mecanizării operațiilor 
grele și cu volum mare de muncă, 
s-a pus un accent deosebit pe me
canizarea transportului în abataje, 
prin dotarea acestora cu transpor
toare cu raclele. Astfel, 87,9 la 
sută din producția realizată îff aba
taje s-a transportat mecanizat.

Rezultatele mecanizării operațiilor 
grele și cu volum mare de muncă 

mie de Ohmi. Transpirația, murdă
ria, oboseala și alți factori determi
nă scăderea rezistenței electrice a 
corpului omenesc.

Electrocutarea intervine în două 
cazuri:

1. Corpul omenesc scurtcircuitează 
direct două faze aflate sub tensiune;

2. Curentul străbate corpul ome
nesc și se scurge în pămînt.

Primul caz intervine în situația 
cînd se lucrează la instalațiile e- 
lectrice aflate sub tensiune. Normele 
de securitate interzic aceasta, sau 
prescriu măsuri speciale pentru evi
tarea acestei situații.

Cazul al doilea este moi frecvem 
«î mtervine atunci cînd, în mod ac 

au determinat în mare măsura 
creșterea vitezelor medii de avansare. 
Dacă în abatajele cu front lung 
avansarea medie a fost în trimestrul 
I de 23,2 m/lună, aceasta datorită 
condițiilor neprielnice de zăcămînt 
care au existat în abatajele de la 
minele Lonea, Vulcan și Uricani 
(apofize, infiltrații de apă, falii, ac
cidente tectonice etc.), în lucrările 
miniere de înaintare și abatajele ca
meră, vitezele medii de avansare au 
crescut. Astfel, în galerii s-a înain
tat cu 56 m/lună, față de 54,8 m pe 
lună în anul 1964, realizările cele 
mai bune obținîndu-le mina Dîlja 
(70,6 m/lună), mina Paroșeni (60,0 
m/lună) și mina Lonea 63,9 m pe 
lună). In abatajele cameră, prin apli
carea inițiativei „două cîmpuri pe 
schimb și aripă" s-a atins o viteză \ 
de avansare de 91,9 m/lună, cu 5,5 
la sută mai mare decît în aceeași 
perioadă a anului precedent.

Reducerea continuă â consumu
lui specific de material lemnos 
a stat și stă în permanență în cen
trul atenției colectivelor din cadrul 
C.C.V.J. Introducerea armării meta
lice în abatajele frontale a făcut ca 
lemnul să fie înlocuit, iar consumul 
specific să scadă de la 52 mc pe 

1 000 tone, cît era în anul 1955, Ia 
38,25 mc/1 000 tone în anul 1964. Au 
fost extinse abatajele frontale, ex- 
trăgîndu-se cu susținere metalică 22,4 
la sută din producția totală și depă- 
șindu-se prevederile planului cu 2,2 
la sută.

Cu toate că pe C.C.V.J. consu
mul specific de lemn a fost depășii 
cu 0,58 mc/1 000 tone, acest consum 
este totuși mai mic cu 0,38 mc pe 
1 000 tone față de realizările din 
anul 1964. La această reducere a 
mai contribuit și extinderea susține
rii metalice la 90 la sută din lucră
rile miniere de înaintare executate 
în această perioadă.

Mergîndu-se pe linia găsirii celor 
mai optime scheme de amplasare a 
găurilor de mină în lucrările, minie
re de pregătire și de abataj, consu
mul specific de exploziv a teist re
dus cu 4,5 la sută față de preve
derile planului.

Desigur, problema tehnicii moderne 
și a introducerii noului trebuie să 
constituie preocuparea permanentă a 
întregului corp tehnico-ingineresc șî 
în special a celor care conduc ne
mijlocit procesul de producție. x

Trebuie să se țină seama de fap
tul că extinderea tehnicii existenta 
și introducerea tehnicii noi constituie 
principala rezervă pe seama căreia 
trebuie să crească în viitor produc
tivitatea muncii.

Ing. MIRCEA POPA 
C.C.V.J.

cidental, părțile conducătoare ale in
stalațiilor electromecanice vin în con
tact cu o singură fază aflată sub 
tensiune, în urma defectării izola
țiilor la instalațiile electrice. Atin- 
gînd un astfel de obiect, curentul va 
străbate corpul omenesc și se scurge 
la pămint electrocufînd persoana in 
cauză.

Ca mijloc eficace de protecție îm
potriva electrocutării ce intervine în 
acesi din urmă caz este executarea 
unei legături electrice. între părțile 
metalice ale instalațiilor ce pot a- 
junge accidental sub tensiune. Dacă 
rezistența circuitului de punere la 
pămînt este mult mai mică decît re
zistența omului, curentul nu va trece 
prin corpul omenesc ci se va închide 
la pămînt prin conductorul de le
gare la pămînt.

(Continuare în numărul viitor)

A. HAUPTMANN 
inginer principal proiectant 

U.P.D.
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FRUNTAȘII DE LA 9 VEST
Ora 10. A trecut jumătate din 

șut; frontul a fost deja îndreptat 
și armat, s-a ridicat un jug și a- 
cum e de lucru la peretele care 
desparte abatajul de camera veche. 
Din cauza presiunii, acest perete 
a fost sfărîmat. Un om solid, scund, 
dezbrăcat pină la brlu — minerul 
Tarcaș, potrivește scitidurile în pe
rete. Altul, mai înalt, slăbuț, cu 
vorba domoală, șeful de schimb 
Rus Mihai, dirijează această ope
rațiune. Oamenii sînt bine dispuși, 
glumesc și rid mai ales cind inter
vine in discuție Beraru. Talabă, 
vagonetarul de rol, un oltean isteț 
și simpatic, mi-a prezentat mem
brii brigăzii cu o zi in urmă. A- 
cum îl văd cum se strecoară cu 
dibăcie printre armături; aduce 
lemn, potrivește un furtun și dis
pare apoi în întuneric. Revine 
curirid aducînd un vas cu apă 
proaspătă. Ora 11. Șeful de schimb 
și minerul Tudor ac he Marin s-au 
postat la front; trupurile se încor
dează și apoi se aude răpăitul sa
cadat al pichamerelor. Praf fin de 
cărbune se împrăștie prin abataj. 
Trupurile transpirate încep să se 
cănească Ajutorul de miner Be- 
retfu și vagonetarul Radu Dinu au 
început încărcarea cărbunelui pe 
transportor.

La gura rolului, Talabă are din 
plin de lucru. Deschide drum căr
bunelui să cadă în vage net, apoi 
îl oprește, alege piatră și iar în
carcă. Pină la sfirșitul schimbului 
din acest abataj, de la 9 vest, au 
luat drumul luminii 39 vagonete 
încărcate cu rod mineresc.

i ☆

Cișlaru avea 19 ani cind a venit 
la Petrila. Asta era în 1952. De a- 
turui muncește tot la sectorul HI. 
S-a calificat miner și a crescut ca 
om in brigada comunistului Szabo 
Carol.

In ianuarie 1959 a luat ființă o 
nouă brigadă la sectorul Iii al mi
nei Petrila. Au fost trimiși aici oa
meni din întregul sector; brigadier 
a fost numit Cișlaru. Li s-a dai. 
în primire abatajul nr. 9 oest. 
Ceea до a realizat în seurt timp 
brigada condusă de Cișlaru, a în
trecut așteptările. După numai 3-4 
Іш^., la 9 vest muncea un colectiv 
destoinic și unii despre care a în
cepui să se scrie în ziare. De a- 
iunci, an de an, extrag peste pre
vederi mii de tone. In anii șese- 
лаіиіш, plusul se ridică la 21140

în Editura politică au apărut
Marx-Engels-Lenin — 
despre rolul industriei 
In dezvoltarea societății

Lucrarea constituie primul titlu 
dintr-o nouă colecție cuprinzînd 
culegeri din scrierile clasicilor 
marxism-leninismului legate de cele 
mai importante probleme ale ac
tualității construcției socialiste.

Intr-o ținută grafică îngrijită, 
cu un format adecvat, aceste cule
geri contribuie la răspîndirea lar
gă a învățăturii marxist-leniniste 
în țara noastră, mijlocind un con
tact cit mai strîns eu bazele teo
retice ale construcției socialiste.

In această primă lucrare sînt 
grupate materiale în care sînt ex
primate ideile geniale ale clasici
lor marxism-leninismului în ceea 
ce privește rolul de prim ordin al 
Industriei în dezvoltarea neconte
nită a forțelor de producție — fac
tor hotărîtor în transformarea so
cietății, in trecerea de la feudalism 
la capitalism și apoi de la orîn- 
duirea burgheză la cea socialistă, 
în progresul necontenit al societă
ții socialiste.

de tone; 1400 vagoane cu cărbune 
peste plan trimis industriei... Or
tacii lui Cișlaru realizează lunar 
viteze mari de avansare — între 
150 și 210 m l, iar randamentul 
planificat îl depășesc cu cite 1,5-2,2 
tone pe fiecare post.

In urmă cu o lună, Cișlaru a 
fost chemat să împărtășească la 
stația de radioamplificare a minei 
secretele succeselor brigăzii sale.

Brigadierul fruntașilor de la 9 
vest, minerul Cișlaru loan.

A vorbit în genere! despre' lucruri 
cunoscute. „La înființare, din bri
gada noastră doar doi ortaci erau 
membri de partid. Acum avem 11 
membri de partid și doi candidați. 
Lucrez alături de ei de 4—5 ani. 
Stabilitatea in brigadă, buna or
ganizare a muncii, folosirea tim
pului de lucru cu chibzuință și ri
dicarea calificării — cam acestea 
explică rezultatele noastre".

Și totuși, cițiva oameni au ple
cat din această brigadă. Este vor
ba de minerii Șișu, Rotaru și Kiss. 
Au fost numiți șefi de brigăzi. Așa 
că brigada lui Cișlaru poate fi 
considerată o rezervă de cadre mi
nerești.

De pregătirea politică a ortaci
lor săi s-a ocupai chiar Cișlaru 
(este membru al biroului organiza
ției de bază de peste 4 ani). Cind 
au fost prirmfi în rîndurile candi- 
dafitor de partid, minerul Baciu 
Teofil și ajutorul de miner Ghimeș 
Panielimon au aout cite o reco
mandare de la brigadier. 10 oa
meni din brigadă au absolvit școli 
de calificare de un an; Radu Dinu 
o absolvă in iunie pe cea de aju
tor miner, iar Beraru se înscrie în 
iulie la cea de miner. Alți patru 
își completează studiile; Cișlaru, 
loniță, Rotaru și Cîrstea fac cu-

Protecția muncii — 
o preocupare de seamă

80 pag., 1,25 lei
Broșura prezintă importanța ca

re se dă problemelor protecției 
muncii în țara noastră, arată acti
vitatea depusă de către conduce
rile tehnico-administrative, de or
ganele sindicale și organele de 
stat pentru igienă și protecția 
muncii pentru înfăptuirea sarcini
lor ce le revin în vederea evitării 
accidentelor și a îmbolnăvirilor 
profesionale și asigurarea unor 
bune condiții de igienă a muncii.

ȘTEFAN STOICA
Adunările sindicale lunare 
și consfătuirile de producție

64 pag., I leu
Lucrarea împărtășește experiența 

organelor sindicale din Uzina 
„Progresul" din Brăila în mobili
zarea salariaților la dezbaterea șl 
rezolvarea problemelor de produc
ție. Sînt arătate metodele folosite 
pentru pregătirea adunărilor sindi
cale lunare și a consfătuirilor de 
producție, pentru traducerea în 
fapt a propunerilor făcute în adu
nări și a hotărîrilor consfătuirilor 
de producție, în vederea sporirii 
continue a eficienței acestora. 

noștință cu operele lui Eminescu 
și Sadoveanu, fracțiile ordinare etc. 
Sînt elevi în clasa a Vl-n,

...Și seria succeselor brigăzii 
continuă. In această primăvară, i 
s-a decernat, pentru a doua oară, 
diploma de fruntașă. La 13 membri 
ai brigăzii li s-a înminat — tot 
pentru a doua oară, insigna rubi
nie de fruntaș. In trei luni de 
muncă rodnică, de la 9 vest au 
fost extrase peste plan. 1340 tone 
de cărbune: (față de angajamen
tul anual de 600 tone). Este una 
din cele mai mari depășiri din ex
ploatare. La această depășire, pină 
ieri dimineață s-au mai adăugat 
286 de tone.

...Lingă intrarea In blocul ad
ministrativ al minei Petrila, te 
intimpină un panou cu o fotogra
fie mare, din care te privește un 
chip puțin încruntat. Este însoțit 
de o explicație: „Cișlaru. Ion. Bri
gada pe care o conduce se menți
ne an de an in fruntea întrecerii 
socialiste". Pe unul din panourile 
alăturate se poate vedea chipul 
altui miner destoinic al Petrilei — 
Szabo Carol. Ucenicul alături de 
profesor... Aici este necesară » 
completare: ucenicul și-a întrecut 
de-acum profesorul.

FR. VETRO

La cinematograful „7 Noiembrie"

Premiers feitivi a filmului
„PlSOBEI SPIMZUReTILOR"

Astăzi la ora 17, la cinematogra
ful „7 Noiembrie" din Petroșani are 
loc premiera festivă a noului film ro- 
mînesc „Pădurea spînzuraților" reali
zat după romanul cu același nume 

de Liviu Rebreanu. Scenariul filmu
lui aparține lui Titus Popovici iar 
regia lui Liviu Ciulei. Distribuția cu
prinde printre alții pe Victor Reben- 
giuc, Liviu Ciulei, Gyorgy Kovacs, 
Ștefan Ciubotărașu, Ana Szeleș, Qina 
Patrichi, Andrei Csiky, Emeric 
Schaffer, Costache Antoniu, Emil Bo
ta, Laszlo Kiss și Nicolae Tamazo- 
glu.

Despre conținutul filmului vor vor
bă prof. Elena Stoican și prof. Ioan 
Poporogu.

PROGRAM
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PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 5,06 
Concert de dimineață; 5,30 Lecția 
de gimnastică; 6,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 6,10 Cîntece și 
marșuri patriotice de Emil Lerescu, 
Anatol Vieru și Ion Chioreanu; 6,20 
Jurnalul satelor; 6,30 Recomandări 
din program; 6,35 Piese de estradă; 
6,45 Salut voios de pionier; 7,00 RA
DIOJURNAL; 7,15 Melodii distrac
tive; 7,30 Sfatul medicului : Cura de 
ape minerale în bolile de stomac; 
7,35 Anunțuri, muzică; 7.45 Taran
tule și bolerouri; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,06 Suite corale de: Au
rel Stroe, Dariu Pop și Aurel Ivăș- 
canu; 8.55 Pagini orchestrale din o- 
peretele lui Arthur Sullivan; 9,25 
Ciclul „Concert grossi opus 6"; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 „Cîntă 
chitara" — muzică ușoară; 10.15 Lec
turi literare la cererea ascultători
lor; 10,30 Emisiune de folclor; 11.00 
Pagini din- operele compozitorului 
Mihail Ivanovici Glinka; 11.30 Pie
se distractive interpretate de fanfa
ră; 11.45 Piese de Marcel Tournier; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12.03 
Formații corale de la sate; 12,15 
Cîntă Rodica Paliu și sextetul Vic
toria — muzică ușoară: 12,30 Din 
viața literară a orașului Iași; 12,45 
Program interpretat de orchestrele 
simfonice din Galați și Sibiu; 13,10 
Din muzica popoarelor; 13,40 Arii și 
.duete vesele din opere; 14,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 14,05 Recomandări 
din program; 14,10 Soliști și forma
ții de muzică ușoară; 15,00 Simfo
nia „Ellora" de Akutagawas; 15,30 
Muzică popuAară; 16,00 RADIQJUR-

PORT•SPORT
i a p T E
Patru campioni regionali din Petrila

Sîmbătă și duminică s-a desfășu
rat la Hunedoara faza regională a 
campionatului individual de juniori 
la lupte clasice. Au participat 40 
sportivi din orașele: Petrila, Hune
doara, Deva. Concursul s-a bucurat de 
un deosebit interes deoarece a adus 
pe saltea pe cei mai buni jucători 
din regiune.

Deși foarte tineri, cei 15 concurenți 
din asociația „Jiul" Petrila au reu
șit să se ridice la nivelul adversa
rilor, care mai reprezentaseră regiu 
nea la finala pe țară.

Continuînd seria victoriilor, atît în 
campionatul diviziei B, cît și în ca
drul campionatelor individuale, tină- 
rul Moț Florian și-a învins detașat 
toți adversarii, cîștigînd pentru a 
doua oară titlul de campion regional 
la juniori la lupte clasice și cu a- 
ceasta dreptul de a participa la fi
nalele pe țară ce se vor ține lă 
Cluj în zilele de 14-16 mai a.c.

Un alt sportiv care a cules roa
dele unei munci intense este elevul 
Dudaș Gheorghe, luptătorul cel mai 
subtil al întregii reuniuni. Stăpîn pe 
procedeele tehnice, el s-a „distrat" 
pur și simplu în întîlnirile susținute, 
cîștigînd detașat cu 18 puncte dife 
rentă și prin tuș.

HANDBAL

tiaoa oraseiieasta a tâmpi aa№ suia»
In ziua de 22 aprilie, terenul de 

handbal de la stadionul Jiul din Pe
troșani a găzduit etapa orășenească 
a campionatului școlar pe anul 1965. 
La întrecere au luat parte un număr 
de 5 echipe de băieți reprezentînd: 
Școala medie Lupeni, Școala profesio
nală Lupeni, Școala medie Vulcan, 
Școala medie Lonea și Școala me 
die Petroșani. In mod nejustificat a 
lipsit echipa Școlii profesionale din 
Petroșani băieți. Dintre echipele 
feminine, numai cea a Școlii medii 
din Petroșani s-a prezentat. Iată re
zultatele înregistrate : Școala medie 
Petroșani — Școala medie Vulcan 
24-15: Școala medie Lupeni — Școa
la profesională Lupeni 9-6; Școala 
medie Petroșani — Școala medie Lo
nea 14-13; Școala medie Petroșani — 
Școala medie Lupeni 19-6.

După cum arată și scorul, elevii 
din Lonea au dat o replică serioasă

DE RADIO
aprilie

NAL. Buletin meteorologic; 16,15 
Piese instrumentale preclasice; 16,30 
PRIETENA NOASTRA CARTEA; 
„început" — versuri ale pionierilor 
și școlarilor; Pagini alese din lite
ratura pentru copii; 17,00 Arii din 
opere interpretate de Vera Rudeanu;
17.15 Cu microfonul prin regiunea 
Brașov; 17,35 Din comoara folclo
rului nostru; 18,00 SEARA PENTRU 
TINERET: 19,00 Cîntă. dansează — 
tinerețe; 20.00 RADIOGAZETA DE 
SEARA; 20,30 Varietăți muzicale;
21.15 Părinți și copii : Sceneta „Prie
tenie"; 21,30 In ritm de dans; 22.00 
RADIOJURNAL. Buletin meteorolo
gic. Sport; 22,20 Melodii lirice; 22,51 
Mari interpret! ai muzicii lui Chopin; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 BULETIN 
DE ȘTIRI: 7.35 Muzică ușoară; 7,45 
Miniaturi instrumentale pentru vioa
ră, pian și violoncel: 8.00 Coruri din 
opere; 8,15 Piese orchestrale de es
tradă: 8,30 Recomandări din pro
gram; 8,35 Muzică de cameră de 
Alfred Mendelsohn; 9,00 BULETIN 
DF ȘTIRI; 9,03 Muzică populară; 
9,30 Vr<u să știu (Reluarea emisiu
nii din 26 aprilie); 10.00 Concertul 
>n Re major pentru vioară și or
chestră de Constantin Bobescu; 10,32 
Pagini din opera „Valiza schimba
tă" de Rossini; 11.00 BULETNI DE 
ȘTIRI; 1103 „Sînt pionier" — emi
siune de cîntece; 11,15 Cîntă or
chestra de muzică populară „Doina 
Olteniei" a Filarmonicii de stat din 
Craiova; 11.30 Universitatea tehnică 
radio; 11,45 Mdodii de pretutindeni;
12.15 ProgTam interpretat de studenți 
ai Conservatorului de muzică <№1

Ceilalți doi campioni regionali 
sînt Buciuman Mihai și Băgăian Con
stantin. Aceștia au fost cei mai 
buni la categoriile respective. Suc
cesul lor nu mai necesită comenta
rii. Bine s-au comportat și tinerii 
Brîndușa Sandei, Mileti Sandu, Tă- 
taru Petru, Racoți Nicolae, Sepși lo- 
sif, care au ocupat locurile II în 
categoriile respective.

Frumos s-a luptat elevul Brîndușa 
Sandei care a realizat cel mai pal
pitant meci al reuniunii. Deși a con
dus mult timp datorită unei orien
tări greșite a dat posibilitatea ad
versarului să acumuleze un avantaj 
minim de puncte șl să cîștige. Acest 
sportiv, care e un exemplu la în
vățătură în Școala generală de 8 
ani Petrila, e un exemplu și pe tere
nul de sport.

Pe lingă titlu au trecut Tătar Pe
tru și Racoți Nicolae. Avînd în ve
dere că ne mai desparte puțină vre- 
ipe pină la finala pe țară, la lupte 
clasice, recomandăm celor patru cam
pioni regionali, să se pregătească cu 
sîrguință, să dea dovadă de mo
destie și să asculte de sfaturile an
trenorilor care i-au adus pe aceste 
trepte. Tuturor le dorim succes I 

colegilor lor din Petroșani, fiind în- 
trecuți la limită.

Ultimul meci, disputat între elevii 
Școlii medii Petroșani și Școala me
die Lupeni, a oferit spectatorilor un 
joc frumos, evidențiindu-se îndeosebi 
jucătorii de la Petroșani, care și-au 
depășit sub toate aspectele colegii 
din Lupeni.

Clasamentul primelor trei echipe se 
prezintă astfel : 1. Școala medie Pe
troșani: 2. Școala medie Lupeni; 3. 
Școala medie Lonea.

S-au evidențiat Floca și Anghel de 
la Petroșani, Negrilă, de la Vulcan, 
Palgar și Berințan de la Școala pro
fesională Lupeni, Barbu, Pușcașu și 
Nemeș de la Școala medie Lupeni.

La buna desfășurare a întîlniri- 
lor, și-au adus aportul și arbitrii 
Crîsnic Gheorghe și Purică Dorin care 
au prestat arbitraje de calitate.

S. BAL©!

Iași; 12,45 Arii din operete; 13,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 13,03 Tri© 
orchestral opus 1 în Do major de 
Jan Ștamitz; 13,30 Meridiane; 13,40 
Concert de prînz; 14,30 Recoman
dări din program; 14.35 Arii din 0- 
pere; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
15,05 Dansuri de estradă; 15,30 E- 
misiune literară; 15.50 Lieduri de 
Haydn; 16,00 Soliști instrumentiști 
de muzică populară: 16,20 DIALOG 
CU ASCULTĂTORII; 16,30 Concert 
ghicitoare; 17,00 RADIOJURNAL 
Buletin meteorologic; 17,15 Muzică 
ușoară; 17.30 Sfatul medicului : Cura 
de ape minerale în bolile de stomac; 
17,35 Anunțuri, reclame, muzică; 
18,00 Cîntă corul Radioteleviznxnii;
18.15 Carnet plastic Artele decorati
ve; 18.30 „Din istoria operei"; 19,00 
Note de drum din Japonia; 19.05 „Ce 
frumoasă-I viața noastră" — emisiu
ne de muzică populară; 19,30 „De 
la. Mare pîn-la Maramureș" (Instan
tanee cultural-artistice); 19.45 Muzi
că; 19,50 Transmisiunea concertului 
orchestrei de Studio a Radlotelevi- 
ziuniî. In pauză RADIOJURNAL; 
22.30 „Sub clar de lună" — program 
de melodii lirice din ooerete: 23,00 
BULETIN DE ȘTIRI: 23,03 Intilni- 
re cu dansul; 0,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

Cinematografe
29 aprilie

PETROȘANI — 7 NO1EMBR1B: 
Pădurea spînzuraților; REPUBLICA : 
A treia rachetă; PETRILA : Lumea 
comică a lui Harold Loyd; LONEA: 
Micul pescar; L1VEZENI: Placido; 
ANINOASA : Tînărul de pe vasul 
Columb; LUPENI - MUNCITO
RESC: Tovarășii.
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Situația din Republica Dominicană 
continuă să rămînă confuză

NEW YORK 27 (Agerpres).
Conferința Națiunilor Unite pentru 

comerț și dezvoltare își continuă lu
crările la New York. Reprezentanții 
mai multor țări, printre care Gha
na, Guineea, Irak, Franța, R. P. Po
lonă, Tanzania, R.S.F. Iugoslavia, au 
prezentat un proiect de rezoluție care

cere ca sediul permanent al con
ferinței să fie stabilit în Europa, de 
preferință la Geneva. Statele Unite 
și țările latino-americane doresc ca 
sediul conferinței să se afle la New 
York. Consiliul Conferinței urmează 
să adopte o hotărîre în această pro
blemă pînă la sfîrșitul acestei săp- 
fămîni.

Sosirea lui U Thant la Viena
VIENA 27 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a sosit marți la Viena, unde 
va participa la lucrările Comitetului 
pentru coordonarea activității orga
nelor specializate ale O.N.U. In tim
pul șederii sale în Austria, U Thant

se va întâlni cu cancelarul Austriei, 
Josef Klaus, și ministrul de externe, 
Bruno Kreisky. De aici el va pleca 
la 30 aprilie în Elveția pentru a 
avea convorbiri cu membrii guvernu
lui elvețian.

SANTO DOMINGO 27
Situația din Republica 

după lovitura de stat de duminică 
continuă să rămînă confuză. Tele
gramele de presă transmise în cursul 
după-amiezii de marți anunță că au 
loc în continuare ciocniri între in
surgenți și trupele rămase credin
cioase triumviratului, 
oanelor de Ia
Isidro, aflate 
raiului Wessin, 
curile asupra
și a podului de pe șoseaua 
leagă Santo Domingo de baza de 
la San Isidro, aflat sub controlul 
insurgenților. Au fost bombardate, 
de asemenea, pozițiile ocupate de in
surgenți în afara orașului, pe căile 
de acces spre capitală. Postul
radio din Santo Domingo face apel 
continuu la populație să se alăture 
luptei pentru „revenirea la ordinea

(Agerpres). 
Dominicană

Raidurile avi- 
baza aeriană San 
sub comainda gene- 
și-au concentrat ata- 

p al a tu lui prezidențial 
care

O declarație 
a vicecancelarului Austriei

constituțională". O știre transmisă de 
Associated Press informează că uni
tăți navale, care sprijineau pînă acum 
pe insurgenți, au trecut de partea 
forțelor care se opun întoarcerii în 
țară a fostului președinte, Juan 
Bosch, aflat în prezent în exi'l în 
Costa Rica. Aceeași agenție men
ționează că guvernul Wessin și for
țele care îl susțin nu sprijină trium
viratul răsturnat de Ia putere, 
se pronunță pentru 
noi junte militare 
zeze în decurs de 
generale. Alte știri
din ordinul guvernului Statelor Uni
te a început evacuarea americanilor 
aflați în Republica Dominicană, deși 
președintele provizoriu Molina Urena 
a asigurat că garantează viața aces
tora.

Santo Domingo continuă să rămînă 
în întregime sub controlul insurgen
ților.

ci 
instaurarea unei 
care să organi- 
trei luni, alegeri 
informează că

de

VIENA 27 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută luni la Vie

na, vicecancelarul Austriei, Bruno 
Pittermann, care s-a înapoiat de la 
Londra, unde a participat la confe
rința liderilor socialiști din Europa 
occidentală, a subliniat că la viitoa
rea întrunire ministerială de la 24-25 
mai a A.E.L.S. (Asociația Europeană

a Liberului Schimb) vor fi luate o 
serie de inițiative noi în vederea unei 
apropieri între acest organism și Piața 
comună.

Partidele socialiste vest-europene, 
a declarat Pitterman, vor pregăti 
propuneri urmărind realizarea de 
„aranjamente economice între cele 
două blocuri politice din Europa".

Teritoriul R. D. Vietnam 
din nou bombardat

Programul noului guvern olandez
HAGA 27 (Agerpres).
Noul premier olandez Jacobus 

Cais a prezentat marți Parlamentu
lui programul guvernului. In decla
rația făcută cu acest prilej, primul 
ministru J. Cais a menționat că în

va
guver- 

atașament

Mlnire
de Gaulle-Gromîko

mi-

președintele

Gromîko 
discutat

a 
cu 
de

relați-

PARIS 27 (Agerpres).
La 27 aprilie, A. Gromîko, 

nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
care se află într-o vizită oficială în 
Franța, a fost primit de 
de Gaulle.

După convorbire, A. 
declarat ziariștilor : „Am
președintele de Gaulle o serie 
probleme care se referă la 
Йе dintre Franța și Uniunea Sovie
tică, precum și* unele probleme in
ternaționale. Sint temeiuri să afirm 
că această convorbire a fost utilă, 
iar atmosfera a fost prietenească".

SAIGON. —. Marți dimineața, în 
sala Palatului de Justiție din Sai
gon, a început procesul autorilor 
încercării nereușite de lopitură de 
stat din 19 februarie a.c. Sîrit acu
zate 45 de persoane, în cea mai 
mare parte ofițeri, dintre care nu
mai 26 se găsesc in boxa acuzaților, 
restul, sint judecați in contumacie

ALGER. — La Alger a început 
la 26 aprilie o reuniune a exper- 
ților din 25 de țări africane, în 
domeniul folosirii mijloacelor vi

zuale și auditive, 
în ajutorul pro-

' cesului de învăță- 
mînt. Participant!!
la conferință au vizionat, în cursul 
primei zile a lucrărilor, o expozi
ție. a acestor mijloace folosite în 
prezent în școlile de artă.

CIUDAD DE GUATEMALA. — 
Adunarea Națională a Republi

cii Guatemala a adoptat un amen- ,■ 
dameni la noua constituție, prin 
care se interzice oricărui condu
cător civil sau militar, care a con
dus o lovitură de stai, să se pre
zinte la alegerile prezidențiale.

LAGOS. — Președintele Nige
riei, Benjamin Nnamdi Azikiwe, a

politica externă noul guvern 
continua linia urmată și de 
nele precedente, adică 
țață de alianța Atlantică și sprijini
rea inițiativei de unificare politică 
și economică a Europei occidentale". 
Premierul olandez a menționat tot
odată că actualul guvern este dis
pus să participe la tratativele pri
vind colaborarea politică a „celor 
șase" țări membre ale Pieței comu
ne, dar că va continua să acorde 
în același timp importanță întăririi 
legăturilor tradiționale existente între 
cele trei țări membre al Beneluxului 
(Belgia, Olanda și Luxemburg).

HANOI 27 (Agerpres).
După cum anunță agenția de pre

să V.N.A., în noaptea de 26 spre 27 
aprilie, precum și în ziua de 27 a- 
prilie, avioane americane 
nameze au bombardat și 
repetate rînduri teritoriul 
nam, precum și insulele

și sud-viet- 
mitraliat în 
R. D. Viet- 
Con Co și

Hon Ngu. Unitățile armatei popu
lare au doboriț cinci avioane ina
mice.

Misiunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei Populare 
Vietnameze a transmis Comisiei in
ternaționale de supraveghere și con
trol un protest împotriva noilor ata
curi.

Vizita delegației 
militare rom ine 
în R. S. Cehoslovacă

PRAGA 27. Corespondentul Ager
pres, Al. Liță, transmite:

Marți 27 aprilie, delegația milita
ră romînă, condusă de generalul de 
armată Leontin Sălăjan, ministrul 
Forțelor Armate ale R.P.R.. care în
treprinde o vizită prietenească în 
R.S. Cehoslovacă, s-a întâlnit în sala 
Teatrului Armatei cu reprezentanți ai 
Ministerului Apărării Naționale al 
R.S. Cehoslovace și militari din gar
nizoana Praga.

La adunare au. participat ministrul 
Apărării Naționale al R.S. Cehos
lovace, generalul de armată B. 
Lomsky, și locțiitori ai acestuia, ge
nerali și ofițeri ai Armatei Popu
lare Cehoslovace.

Au fost prezenți, de asemenea, am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Romîne la Praga, prof. 
Gh. Nițescu, și membrii ambasadei.

Au participat atașații nrilițari ați 
țărilor socialiste acreditați la 'Praga

După intonarea imnurilor de stai 
ale R. P. Romîne și R. S. Cehos
lovace, au rostit cuvîntări ministrul 
Apărării Naționale al R. S. Cehos
lovace, generalul de armată B. Lom
sky și conducătorul delegației mili
tare romîne, generalul de. armată 
Leontin Sălăjan, ministrul Forțelor 
Armate ale R. P. Romîne.

Adunarea s-a desfășurat sub sem
nul prieteniei romîno-cehoslovace.

In încheiere a avut loc tin pro
gram artistic.

Semnificația alegerilor organelor conducătoare 
ale Camerei deputaților din Argentina

BUENOS AIRES 27 (Agerpres).
Arturo Mor Roig, membru al parti

dului de guvernămînt Uniunea 
vică radicală a poporului, a 
reales ca președinte al Camerei 
putaților a Argentinei cu 160 
turi pentru, față de 15 contra,
neficiind de voturile grupului paria-

ci- 
fost 
De- 
vo- 
be-

&U-A.: Noi manifestații ale negrilor
NEW YORK 27 (Agerpres).
In numeroase orașe din sudul 

S.U.A. au avut Ioc duminică și luni 
noi manifestații ale negrilor. La De
mopolis (statul Alabama), un grup 
de tineri negri au manifestat în 
sprijinul integrării rasiale și înscrie
rii lor imediate pe listele electorale. 
Poliția locală a intervenit pentru a-i 
împrăștia folosind bastoane și gaze

lacrimogene. După incidentele care 
au avut loc, a fost organizată o nouă 
demonstrație, la care au participat 
350 de negri^ Poliția a intervenit din 
nou operînd numeroase arestări.

In cursul unor ciocniri de pe stră
zile orașului Parkesburg (statui Pen
nsylvania), un negru a fost rănit de 
către un tînăr alb. Transportat la 
spital, tânărul negru a încetat din 
viață.

declarat în fața ziariștilor că „toa
te statele africane au obligația de 
a participa la conferința africană 
la nivel înalt", care va avea loc 
Ia Accra în luna septembrie.

PARIS. — Cu prilejul aniversă
rii a 20 de ani de la eliberarea 
deținuților din lagărele de concen
trare naziste, la Paris a fost edi
tată o revistă-album care evocă a- 
mintirea victimelor lagărelor mor- 
ții. Primul tiraj de 170 000 de exem
plare a fost deja epuizat, astfel

In ciieva. rindtiri

căreia va avea convorbiri cu re
prezentanții guvernului britanic.

NEW YORK. — Un purtător de 
cuvînt al aviației americane a a- 
nunțat că un avion de tipul „U-2“ 
s-a prăbușit luni la limita bazei 
aeriene Edwards (California). Pi
lotul, un inginer al societății 
„Lockheed Aircraft", constructoarea 
avionului, a murit.

SAN SALVADOR. — O intensă 
activitate seismică se înregistrează 
în Republica Salvador. De la 18 a- 

pritie a. c. au fost 
înregistrate 145 
cutremure, dintre 
care cele mai

puternice s-au produs în zilele de 
24, 25 și 26 aprilie, atingînd între 
4 și 6 grade pe scara Richter.

ROMA. — Lucrările Congresu
lui consacrat împlinirii a 700 de 
ani de la nașterea marelui poet 
italian Dante Alighieri, deschis la 
20 aprilie la Florența — orașul 
natal al poetului — s-au transfe
rai la 26 aprilie la Verona. (Ve
rona este primul oraș unde a trăit 
Dante în esrii).

mentar justițialist (peronist). In ace
lași timp, Tecera del Franco, din 
partea grupului justițialist a fost 
ales vicepreședinte al Camerei cu 
134 voturi pentru și 41 contra, pri

mind sprijinul partidului guverna
mental U.C.R.P. Este pentru prima 
oară din anul 1955 cînd un deputat 
justițialist face parte din biroul Ca
merei.

Alegerile organelor conducătoare 
ale Camerei deputaților a Argenti
nei au fost urmărite cu mult in
teres de observatorii politici din 
Buenos Aires.

Pe de altă parte, după cum tran
smite agenția France Presse, pe 
pian social tensiunea care caracte
rizează în ultima vreme raporturile 
dintre ministrul muncii, Fernando 
Sola, și comitetul executiv al Con
federației generale a muncii din Ar
gentina s-a agravat și mai mult în 
ultimele zile. Comitetul executiv al 
Confederației generale a muncii 

•hdresase, recent, ministrului o 
cerere de audiență, dar acesta a 
răspuns că așteaptă să primească mai 
întîi un memorandum asupra proble
melor ce urmează să fie discutate. 
Confederația generală a muncii a a- 
nunțat că această procedură este 
inacceptabilă.

Prezențe romîneșfi
PARIS 27. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite:
Sub auspiciile Asociației generale 

a esperantiștilor din Franța și cu 
concursul ambasadei R. P. Romîne 
din Paris a avut loc la Palatul in
stitutului de cultură olandeză din 
Paris o seară culturală. Profesorul 
Sigismund Pragano, șeful catedrei 
de limbă romînă de la universitatea 
din Amsterdam, a conferențiat des
pre țara noastră referinduyse în spe
cial la viața culturală. A' urmat o 
gală de filme documentare romî* 
nești. ' x. ■.

Brazilia a efectuat 
prima lansare 
a unei rachete experimentale

RIO DE JANEIRO 27 (Agerpres).
Brazilia a efectuat prima lansare 

a unei rachete experimentale în co
laborare cu Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
din S.U.A. Lansarea a avut loc de 

la baza „Barreira de inferno" din 
statul Guanabara.

Prof. Antonio Moreira Couceiro, 
președintele Consiliului național de 
cercetări științifice, a declarat că 
aceste experiențe au drept scop „son
darea ionosferei în cadrul cercetă
rilor meteorologice".

Supoziții în legătură 
cu existența vieții pe Marte

Incit a fost necesar un nou tiraj 
de 130000 de exemplare.

LONDRA. —• Muncitorii de la 
mina „Deep Duffriin" din Moun
tain Ash (Wales) au hotărît con
tinuarea grevei declarate săptămîna 
trecută în semn de protest îm
potriva comportării nemulțumitoare 
a administrației față de tinerii mun
citori.

LONDRA. — Primul ministru al 
Republicii Trinidad-Tobago, Eric 
Williams, a sosit la Londra pen
tru o vizită de 12 zile în cursul

WASHINGTON 27 (Agerpres).
Comitetul spațial al . Academiei Na

ționale Americane de Științe a dat 
publicității un. raport în care sub
liniază că „este pe deplin rezonabil" 
să se creadă că o „formă de viață" 
poate exista pe planeta Marte. Ela
borat de un grup de 35 de savanți 

la cererea Administrației Naționale 
pentru problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.), 
raportul arată că Statele Unite tre
buie să acorde prioritate mijloacelor 
de cercetare a existenței unei „for
me oarecare de viață" pe alte pla
nete, îndeosebi pe Marte.

Savanții au recomandat să fie în
treprinse imediat măsuri pentru ex
plorarea „cît mai intens posibilă" a 
acestor planete ținînd seama de con
dițiile favorabile prezentate de pozi
țiile astronomice ale Pămîntului și 
planetei Marte în acești ani. Ei au 
propus ca în anul 1971 să fie tri
misă spre Marte o navă cosmică fără 
echipaj, pentru a obține date mai 
complete decît cele care vor putea 
fi oferite de satelitul „Mariner-4“, ce 
urmează să fotografieze „planeta ro
șie" în luna iulie.
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