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In întâmpinarea Congresului al IV-lea al
Angajamentul 
minerilor din Vulcan

Pînă la sfîrșitul lunii aprilie, din 
abatajele minei Vulcan au fost ex
trase peste sarcinile de plan 2 497 
tcine de cărbune. Pe baza rezultate
lor obținute în primele 4 luni ale 
anului, a experienței dobîndite și 
analizînd posibilitățile pe care le are, 
colectivul exploatării s-a angajat ca 
în cinstea celui de-al IV-lea Congres 
al P.M.R. să extragă peste sarcinile 
de plan 3 500 tone de cărbune, să 
depășească productivitatea planifi
cată cu 5 kg pe post, 
prețul de cost să 
100 000 lei economii.

mentele au la bază un plan corespun
zător de măsuri tehnico-organizatorice

iar la 
realizeze 
Angaja-

In întrecerea ce se 
între sectoarele miniere 
Combinatului carbonifer 
lui, pe baza producției 
prima decadă а lunii mai, pe pri
mele locuri se clasează:

desfășoară 
din cadrul 
Valea Jiu- 
extrase în

I Vulcan
II Aninoasa

Față de
Sectorul plan

Fața de 
anga
jament

De la începutul anului, brigada care are în frunte pe minerul Purda 
Constantin (în clișeu, cîțiva din membrii brigăzii) a extras, peste sarcini, 
1 200 tone cărbune.

Sect. IV Vulcan
Sect. V Lonea
Sect. III Petrila
Sect. I В Lupeni
Sect. I A Lupeni 
Sect.
Sect.

înapoierea de la Praga și Berlin a delegațiilor 
de partid și guvernamentale ale R. P. Române

Comunist din Cehoslova- 
guvernului R. S. Cehos- 
luat parte la sărbătorirea 

XX-a aniversări a elibe-

Marți după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Praga, de
legația de partid și guvernamentală 
a R. P. Române, condusă de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R,, președintele Consiliului de 
Miniștri, care, la invitația C.C. al 
Partidului 
cia șî a 
lovace, a 
celei de-a
rării Cehoslovaciei de sub jugul fas- 

' cist. Din delegație au făcut parte 
tovarășii Iosif Banc, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului, regional Mureș-Autonomă Ma
ghiară al P.M.R., general-locotenent 
în rezervă Mihail Corbuleanu și 
Gheorghe Nițescu, ambasadorul R.P. 
Române la Praga.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Nicolae
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Obiectivele anului 1965 — predate la termen

MAI MULTE CAI
ACELAȘI SCOP:

RESPECTAREA TERMENELOR DE PREDARE
Volumul important al construcți

ilor de iocuințe care se execută în 
prezent în Valea Jiului, reclamă o 
preocupare continuă pentru găsirea 
de căi noi care să ducă la accelera
rea ritmului lucrărilor, la reducerea 
termenelor de execuție a apartamen
telor.

In consfătuirea de producție pe 
trimestrul I a constructorilor de lo
cuințe de la grupul de șantiere nr. 
2 Valea Jiului care a avut loc zilele 
trecute, s-au discutat rezultatele ob
ținute în primul trimestru precum și 
căile pe care trebuie perseverat pen
tru a imprima lucrărilor un ritm 
mai susținut, la nivelul cerințelor.

Referatul prezentat de către condu
cerea grupului 2 de șantiere a ana
lizat cu răspundere lipsurile ce s-au 
manifestat în cursul primului tri
mestru și cauzele care le-au generat. 
Planul comun de măsuri al organi
zației de partid, organizației sindi
cale și conducerii tehnico-administra- 
tive, îmbogățit cu o seamă de pro
puneri făcute de participanții la con
sfătuire, cuprinde măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea organizării mun
cii, care vor duce, nemijlocit, la re
cuperarea rămînerilor în urmă din 
trimestrul I (nerealizarea producti
vității), la înfăptuirea și depășirea 
sarcinilor pe primul semestru al a- 
nului. Printre măsurile preconizate, 
se numără: mecanizarea operațiuni
lor de încărcat-descărcat a agregate-

externe,
gu-

din

Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Bîrlădeanu, Paul Niculescu-Mizil, Pe
tre Blajovici, Gheorghe Gaston Ma
rin, Gheorghe Rădoi, Cornejiu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor 
membri ai C.C. al P.M.R. și ai 
vernului, activiști de partid.

☆ ■
La plecare de pe aeroportul 

Praga, delegația a fost condusă de
Josef Lenart, membru al Prezidiului 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele guvernu
lui R. Ș.. Cehoslovace. Otakar Si- 
munek, membru al Prezidiului C.C. 
al Partidului Comunist din Cehos
lovacia, vicepreședinte al guvernu
lui, Vaclav David, ministrul aface
rilor externe, Josef Kudrna, ministrul 
afacerilor interne, reprezentanți ai 
instituțiilor centrale și organizațiilor 
obștești.
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1965

lor și cimentului, extinderea acordu
lui global, executarea la blocurile 
înalte a placajului de cărămidă o 
dată cu glisarea, intensificarea în
trecerii socialiste și altele.

Participanții la discuții — în nu
măr destul de mare — au subliniat 
cu toții că pe șantiere există posibi
lități și rezerve care nu au fost în
deajuns folosite. In organizarea lo
curilor de muncă sau a șantierului 
nu s-a găsit întotdeauna forma cea 
mai adecvată și aceasta rămâne ca 
o sarcină de viitor. Organizarea ju
dicioasă a lucrului, la care s-a re
ferit marea majoritate a vorbitorilor, 
prezintă o problemă complexă. Ea 
cuprinde ordinea care trebuie să e- 
xiste la fiecare loc de muncă, preo
cuparea cadrelor tehnice de conduce
re față de crearea frontului de lucru 
spre a asigura un flux continuu de 
lucru precum și munca de îndruma
re a oamenilor, aplicarea în produc
ție a propunerilor lor creatoare.

Un exemplu de orientare greșită 
în crearea frontului de lucru s-a ma
nifestat Ia Vulcan. Aici zona în care 
se va muta în curînd centrul de 
greutate al șantierului a fost lăsată 
pe planul al doilea. Datorită acestei 
greșeli, șantierul a rămas descoperit 
cti frontul de lucru pentru echipele 
de zidari. Pentru ieșirea din acest 
„gol“, propunerea făcută de ingine
rul Pienaru de a se trece la orga
nizarea lucrului pe schimburi în zona 
blocurilor E 1 — 2—3, F 8 se cere 
neîntârziat transpusă în practică.

Șantierul de la Lupeni a adresat 
tuturor șantierelor o chemare la în
trecere. Chemarea are ca principal 
obiectiv — reducerea cu 15 zile a 
termenului de execuție pe fiecare bloc 
planificat a 
pînă la 
P.M.R.

Că iile 
execuție 

fi predat în perioada 
de-al IV-]ea Congres alcel

accelerare a ritmului de 
lucrărilor sînt multiple, 

constructorilor nu a

de 
a

Consfătuirea
făcut decât să arate multitudinea și
diversitatea lor. Constructorii și-au 
exprimat hotărîrea de a-și canaliza 
în viitor activitatea pe aceste căi, 
asifel încît cel de-al IV-lea Congres 
al partidului să-i găsească Ia capă
tul unei perioade de muncă prodi
gioase, cu un bilanț bogat de reali
zări în lupta pentru predarea în tim
pul cel mai scurt а apartamentelor, 
pentru reducerea prețului de cost și 
îmbunătățirea calității construcțiilor.

Delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Române condusă 
de tovarășul Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, care, Ia invitația C.C. al 
P.S.U.G., Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri al R.D. Germane, 
a participat Ia sărbătorirea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Germaniei de sub jugul fascist, s-a 
înapoiat marți după-amiază în Capi
tală. Din delegație au făcut parte 
tovarășii Matei. Ștefan, prim-secre- 
far al Comitetului regional Argeș al 
P.M.R., general-locotenent Petre Con- 
staniinescu și Ștefan Cleja, amba
sadorul R. P. Române la Berlin.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Alexandru 
Moghioroș, Gogu Rădulescu, Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor ex-

Mesajul președintelui 
Consiliului de Miniștri al R.P.R., 

Ion Gheorghe Maurer, 
adresat întâlnirii reprezentanților 

comitetelor de colaborare balcanică
Președintele Consiliului de Miniș

tri al R. P. Române, Ion Gheorghe 
Maurer, a adresat celei de-a 5-a 
întâlniri a reprezentanților comitetelor 
pentru colaborare și înțelegere reci
procă între popoarele din Balcani un 
mesaj în care transmite un salut 
cordial și urări călduroase de suc
ces.

Comitetele de colaborare balcanică, 
se spune în mesaj, aduc un sprijin 
prețios promovării ideilor nobille ale 
coexistenței pașnice, înțelegerii și 
prieteniei, colaborării multilaterale 
între popoarele din această zonă.

Este îmbucurător să constatăm că 
între statele din regiunea balcanică 
au avut loc și continuă acțiuni în 
spiritul apropierii și înțelegerii reci
proce, răspunzînd năzuințelor și in-

MAISTRUL MINER
conducăioriil
și organizatorul direct 
al producției

In ultimii ani, o dată cu creșterea 
nivelului producției și a productivi
tății muncii s-a întărit și personalul 
mediu tehnic de ia exploatările mi
niere. Maiștrii mineri și electrome
canici din subteran au, în majorita
te, o pregătire tehnico-economică co
respunzătoare, ceea ce le permite să 
preia toate atribuțiunile tehnico-or
ganizatorice care le revin pe linia 
organizării și conducerii producției.

In scopul creșterii rolului și auto
rității maiștrilor, corespunzător ce
rințelor stadiului actual de dezvolta
re a tehnicii și producției, partidul 
și guvernul, prin hotărîrile luate, au 
reglementat atribuțiile, drepturile și 
obligațiile acestora.

Din principalele atribuțiuni și o- 
bligații ale maistrului stabilite prin 
aceste hotărîri considerăm necesar 
a reaminti următoarele: maistrul 
este conducătorul unic al sectorului 
de lucru ce-i este încredințat și 
poartă răspunderea pentru îndeplini
rea sarcinilor la toți indicii primiți.

Nimeni, ,în afară de maistru, nu 
are dreptul să dea dispoziții munci
torilor care lucrează în locurile de 
muncă din sectorul său. Toate dis
pozițiile șefului de sector (secție) 
se transmit numai prin maistru.

Exploatările sînt obligate să repar
tizeze maiștrilor prin șefii de sectoa
re cu cel puțin 5 zile înainte de în
ceperea lunii, sarcinile de producție, 
fondul de salarii corespunzător și 
alți indici tehnico-economici stabiliți 
pentru raionul pe care-1 conduce 
maistrul. Atribuțiunile maistrului cu
prind repartizarea justă și rațională 
a muncitorilor la locurile de muncă, 
distribuirea lucrărilor în mod cores
punzător calificării muncitorilor, asi
gurarea locului de muncă cu mate
riale și cu tot ce este necesar reali
zării producției în condiții de depli
nă securitate și igienă a muncii. 
Maistrul este dator să instruiască 

terne, membri ai C.C. al P.M.R. 
ai guvernului, activiști de partid.

Au fost de față Ewald Moldt, am
basadorul R. D. Germane în R. P. 
Română, și membri ai ambasadei.

☆
Pe aeroportul Schonefeld din Ber

lin delegația а fost condusă de 
Georg Ewald, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Alexander Abusch, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane. Heinz Kuhrig, prim-vice- 
președinte al Consiliului pentru agri
cultură, Hans Witiik, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului economiei na
ționale, Georg Stibi,. locțiitor al mi
nistrului de externe și alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membrii Ambasadei R. P. Române în 
R. D. Germană și alți membri ai 
corpului diplomatic. (Agerpres) 

tereselor popoarelor acestor țări de 
a consolida și dezvolta relațiile tra
diționale de prietenie și colaborare.

România consideră de datoria sa 
să-și aducă contribuția la statorni
cirea în această regiune a unor re
lații de bunăvecinătate și de cola
borare pașnică. Propunerile guver
nului român, vizînd înfăptuirea unei 
înțelegeri multilaterale interbalcanice, 
își păstrează pe deplin actualitatea. 
Realizarea lor ar fi în interesul tu
turor popoarelor din regiunea noas
tră geografică 
contribuție de 
internațională.

Guvernul și 
milita și în viitor cu aceeași consec
vență pentru traducerea în viață a 
acestor nobile idealuri.

și -ar reprezenta o 
seamă la destinderea

poporul român vor

muncitorii de sub conducerea. sa a- 
supra normelor de tehnica securită
ții în vederea executării corecte a 
lucrărilor atribuite.

Deficiente
De la apariția hotărîrii Comitetu

lui Central al P.M.R. și a Consiliu
lui de Miniștri privind ridicarea ro
lului maiștrilor în producție s-a con
statat că , precizarea atribuțiunilor, 
drepturilor și obligațiilor maiștrilor 
precum și măsurile luate pentru 
creșterea nivelului lor tehnico-profe
sional au condus la rezultate pozi
tive în ridicarea rolului și îmbună
tățirea activității maiștrilor în ■ pro
ducție.

Cu toate rezultatele obținute, la 
exploatările miniere din Valea Jiului 
se constată și unele deficiențe atît 
în ce privește îndeplinirea atribuțîu- 
nilor tehnico-profesionale cît și în 
respectarea drepturilor și obligațiu
nilor maiștrilor. Dintre acestea con
siderăm necesar a sublinia pe cele 
mai importante și anume: se întâr
zie repetat, lună de lună, repartiza
rea sarcinilor de plan maiștrilor. 
Drept consecință, maiștrii iau 
noștință de indicatorii principali 
plan abia cu 1—2 zile înainte 
începerea lunii, neavînd timpul

cu- 
de 
de 

ne-

Ing. FODOR ARCADIE 
șeful serviciului muncă și salarii 

C.C.V.J.

(Continuare în pag. 2-a)

Actualitatea

urși, prezentată de 
acrobații, momente

își dau concursul 
lulîevici, Duo Kaf-

dintre 
Lupeni.

ф In Petroșani a sosit Circul 
de Stat din București cu specta
colul „Stop 1... Circ !“. Instalat în 
halele piețîi, Circul prezintă acest 
spectacol începînd de azi, ora 20, 
în fiecare zi pînă la data de 16 
mai, iar duminica și matineu de la 
ora 16. Programul cuprinde dre
sură de Iei și 
Nina Buzdugă, 
vesele etc.

La spectacol 
și artiștii Duo 
tanski, Naideman-Neidin din R.P, 
Bulgaria.

ф C.S.O. Petroșani organizează 
începînd din acest an „Cupa Văii 
Jiului" la fotbal. Iri cadrul cupei, 
pe stadionul din Petroșani va avea 
loc azi, ora 16,30 meciul 
echipele Jiul Petrila-Minerul

♦ La Vulcan, în sala de 
a T.C.M.C. este programat 
rnîine, ora 18, tin simpozion pe 
tema „Materiale noi folosite Ia 
pardoseli și parchete".

ședințe 
pentru

ф Lectoratul de cultură generală 
de pe lîngă clubul sindicatelor din 
Petrila a programat pentru rnîine, 
ora 16, în sala clubului conferința 
„Rolul educației prin muncă".



SWAGUL ROȘ0

MAISTRUL MIVER
conducătorul 
al producției

(Urmare din pag. l-a)

s*șar pentru prelucrarea acestor in
dicatori cu muncitorii și luarea de 
«niWWT organizatorice optim? peniru 
realizarea lor.

Aceste întârzieri se justifică prin 
formele greoaie prin care șe ajunge 
la stabilirea sereinifor de pfen «le 

. sectoarelor (pornind de )g conduce
rea exploatărilor, țrepînd prin servi
ciile tehnice, topografie, muncă și 
salarii, planificare). Șeful de sector 
primește indicatorii da plan în 2$-^30 
ale lunii, nesvînd timpul necesar 
pentru defalcarea acestuia pe fiecare 
maistru în parte.

La repartizarea sarcinilor de pro
ducție pe maiștri nu se au iu tot
deauna în vedere locurile do muncă 
existente, numărul de brigwi și d« 
muncitori din subordinea maistrului 
precum și sarcinile de plan ale bri
găzi. Astfel, la o analiză efoptugtă 
1? E. M. Petrila s-a constatat că la 
sectorul II sarcinile de producție re
partizate maiștrilor mineri din raio
nul I erau cu mult mai mari <fo:it 
suma planurilor brigăzilor dip subor
dine. Este evident că, în asemenea 
cazuri, maiștrii nu-și pot realiza 
sarcinile de plan cu toate cg depun 
tot interesul pentru ca brigăzile din 
ГаІОПИІ lor să-și realizeze sarcinile. 
In celălalt raion, situația era inver
să; maiștrii avînd sarcini mai mici 
degît brigăzile de mineri, caz în ca
re maiștrii își pof realiza sarcinile 
de plan chiar dacă brigăzi]? rămîn 
sub plan. Acești maiștri, desigur, nu 
sînt legați de realizările brigăzilor 
pe care le condu* și le organizează. 
Asemenea defalciiri formale ale sar
cinilor de plan nu pot duce la îmbu
nătățirea cointeresării maiștrilor în 
realizarea sarcinilor de plan de către 
brigăzile de mineri. Exemple de a- 
cest fel șe întîlneșc la majoritatea 
exploatărilor miniere. Sînt foarte 
frecvente cazurile cind maiștrilor li 
9t întocmesc planurile arbitrar, prin 
simpla împărțire a planului sectoru
lui după numărul raioanelor.

Cu ocazia controalelor făcute, s-au 
mai întîlnit cazuri cînd conducerile 
sectoarelor au dat ordine de execu
ție direct șefilor de brigadă sau 
chiar muncitorilor, substituind prin 
«ceasta sarcina maistrului, Aseme
nea practici conduc la slăbirea auto
rității și prestigiului maistrului.

O «Iță deficiență care mai persistă 
în aplicarea holărîrilor privitor la în
tărirea rolului maistrului constă to 
faptul că maiștrii nu «tot consultați 
cu ocazia diferitelor premieri ?***

și organizatorul direct

promovări in funcție a personalului 
din subordine, deficientă cere slă
bește prestigiul șî autoritatea «• 
veatofe-

Pentru întărirea 
rolului maiștrilor

Cu pîteva șâptârnîni în urmă, con
ducerea combinatului a analizat mo
dul fo care își îndeplinesc maiștrii 
mineri atrlbuțluiiife fer lumina hotă- 
rîrilor în vigoar?, dispunînd o wfe 
de măguri pentru întărirea rolului 
mafetflfor în conducerea șl organiza
rea producției- Astfel, «-au dispus 
următoarele: sarcinile de plan lu
nar® ale maiștrilor mineri trebuie 
stabilite In concordanță cu planurile 
de producție »ie brigăzilor din sub- 
ordinea niaiatruliu. îmbinând prin a- 
ceasta cointeresarea maiștrilor mi
neri țn realizarea planului cu cea a 
brigăzilor de mineri.

Conducerile exploatărilor să ve
ghere ea raionarea sectoarelor să 
fie astfel Ideulfe încît fiecărui maistru 
să-I revină un număr de locuri de 
muncă de producție, întreținere și ac
tivitate de transport posibil de con
trolat conform N.T.S. Vor trebui lua
te toate măsurile pentru ea stabili
rea și repartizarea indicatorilor de 
plan pe sectoare să fie terminate la 
timp pentru a da posibilitate șefilor 
de sectoare aâ defalce acești indica
tori pe raioane astfel ce la 25-96 
ale lunii să fie inmînate maiștrilor 
mineri

Q dată cu luminarea planurilor, 
șeful sectorului este obligai să pre
lucreze șl măsurile ce se vor lua 
pentru realizarea fiecărui indicator 
în parte. In vederea urmăririi mo
dului cum maiștrii își realizează 
sarcinile de pian s-a stabilit ea 1? 
sfîrșfftd fiecărui schimb maistrul să 
raporteze șefului de sector sau a- 
jutorului său modul cum s-au reali
zat sarcinile de plan, atîț In ca pri- 
vește producția și pregătirile, cît și 
lucrările de întreținere. De aaeme-, 
nea, raportul va cuprinde o situație 
a locurilor de muncă in ceea ce pri
vește respectarea М.Т.Я., nereguli 
constatate precum și măsurile luate 
in pureul rehinibulut

Vor fi luate măsuri pentru ca re
partizarea muncitorilor ia lacurile de 
muncă se ae facă numai de către 
maistru, întrucât acesta cunoaște cel 
mai bine aptitudinile, calificarea și 
capacitatea de hieru a personalului 
din subordine, el răspund» de jn, 
atruife» profesională Și pe linte de 
protecție a muncii а acestora. Se in
terzice, de asemenea .schimbarea pla

sării muneiforilor făr§ știrea maistru
lui în «ubordtoea căruță se gășese 
aceștia. De asemenea, va trebui 
curmata practica de a da ordine di
rect muncitorilor; toate dispozițiile 
șefului de sector, a ajutorului Său, 
aia maiștrilor principali se transmit 
muncitorilor numai prin maistru.

Aplicarea măsurilor prevăzute va 
aalgUM creșterea în continuare a 
rolul w maiștrilor În producție, 
va, ridica răspunderea lor în orga
nizarea muncii, în asigurarea condi
țiilor necesare respectării normelor 
de tehnjca securității, va contribui la 
crearea condițiilor necesare pentru 
îndeplinirea ritmica și depășirea pla
nului de producție, pentru realizarea 
tuturor indicatorilor de plan.

N. R. fn dorința de a eontribui ia 
întărire? ralului maiștrilor de la ex
ploatările miniere din Valea Jiului 
în îmbunătățirea continuă a proce
sului de producție, în remedierea 
deficiențelor ce se mgl manifestă în 
sectoarele miniere în privința reali
zării ritmice a sarcinilor de plan, 
respectării N.Ț.Ș., folostrji timpului 
de lucru etc., redacția noastră își 
propune o nouă rubrică în paginile 
tehnicii miniere, pe tema ■ „Maistrul 
miner, conducătorul w organinatort^ 

direct al producției". Pentru susți
nerea acestei rubrici, invităm ca
drele tehnice de la exploatări, ingi
nerii, tehnicienii, maiștrii mineri să 
serie redacției despre felul Cum își . 
îndeplinesc maiștrii mineri atribuțiile 
precum și problemele ce se mai ri
dic# în legătură cu activitatea lor.

Instalație de aspirare a prafului tip Dryduetor Holman.

II. Captarea prafului
, la perforarea- găurilor ascendenta

Dacă perforarea umedă și-a dove
dit eficacitatea și «ațe aplicata cu 
precădere în prezent în lucrările mi
niere gffeonțafo și cu înclinare mi= 
ca, fa perforarea găurilor de mină în 
gazul săpării de suitoare și la sus
ținerea cu ancore, lucrări la care 
minerii sînt incomodați de către apa 
d? .spălare, perimarea uscată cu 
captarea prafului câștigă fot mai mult 
teren și se pare 
că viitorul aparți
ne captării uscate- 
Exista tendlța ca 
în minele adînci și 
calde, chiar și la 
perforarea găurilor orizontale, să se 
aplice perforarea eu? captarea uscată 
întrucît perforarea umedă înrăutățește 
climatul minelor. De asemenea, per- 
forajul uscat se poate apjica și în 
roci care șe umflă puternic la apă 
*au în rocile fisurate precum și în 
terenuri înghețate,

Construcțiile de instalații de cap
tare a prafului s-au dezvoltat fie pe 
principiul captării de la gura găurii 
de mină, fie pe principiul captării 
prafului de la talpa găurii de mină. 
Dispozitivele bazate pe primul prin- 
ejpiu necesită o etanșare bună a gu
rii găurii de mină printr-un mijloc 
corespunzător (clopot, disc, capac 
preagarnitură etc,) pentru a evita ie
șire? prafului în atmosfera tocului de 
muncă, lucru ce nu se poate realiza 
Întotdeauna corespunzător, din cauza 
neregularităților frontului. De aseme
nea, etanșarea sfredeluiui în șistemui 
de închidere al gurii găurii produce 
dificultăți și scăpări de praf avînd 
în vedere eă în gaura de mină exis

Din activitatea 
cercetătorilor

ta o supraprșsiune creată de aerul 
comprimat.

La dispozitivele bazate pe cel de-al 
doilea principiu, praful este «gpfeat 
prin sfredel și apoi în continuare fie 
printr-un cap de aspirație asemănă
tor manșonului de la perforajul umed, 
fie central, prin perforator ca apoi 
să treacă printr-un furtun de eva
cuare a prafului îfltr-un filtru. Aeea- 

te dispozitive înlă
tură dezavantajele 
arătate și în aon- 
secință tipurile de 
instalații cu aspira- 
rea prafului de la 

talpa găurii sînt mei numeroase «teeît 
iele cu așpirarea prafului de la gura 
găurii.

Dintre tipurile care s-au impus da
torită caracteristicilor superioare pe 
care te prezintă (gabarit, greuț'-re, 
eficiență, domeniu de aplicabilitâi ) 
se enumără: instalația TBIOT- 
D.S,P,3 (SB) (U.R.Ș.S,), instalația 
Dryduetor Holman (Anglia), insta
lația Konigsborn (R.F.G.), instala* 
ția T.P.F.-l și Т.РІР.-2 (R. 8. Ce
hoslovacă) și instalația Huekatadt 
(R.D.Q.). Dintre acestea, in trimestrul 
J 1965 ș-g experimental de către la
boratorul pentru combaterea prafului 
sillcogen ai S.C.S.M. din Petroșani. 
Ia mina Petrila, instalația Dryduc. 
tor Holman. Aceasta face parte djn 
instalațiile de captare uscată a pra
fului de Ia talpa găurii de Plină.

instalația (vezi foto) este formată 
dințr-un perforator pneumatic de 
construcție specială și din colectorul 
de praf. Perforatorul, eu o greutate 
de 26 kg, montat pe un suport te
lescopic ușor, din aluminiu, se deo
sebește de construcțiile obișnuite- prin 
tubul (țeava) din axul său longitu
dinal destinat trecerii prafului rezul
tat la perforare. Sfredelii! este pre
văzut cu un canal axial cu diame
trul de 10 mm. Tăișurile detașabile 
ale sfredeluiui sînt armate în for
mă d« cruce avînd lățimea de 
mm. Caracteristic pentru acest tăiș, 
este forma lui cilindrică prin care 
se evită c« praful din fundul găurii 
M ajungă în spatele tăișului rțgjf- 
zîndu-se astfel captarea lui apr<ț^e 
integrală. De asemenea, »e remarcă 
găurile din tăișul detașabil care sînt 
amplasate lateral și al căror diame 
tru este de 6 mm (sînt amplasate 
în total i găuri),

(Va urma)

log. P. BIT1R 
©. MAGAVBl și M. HEING2 

tehnicieni
S.C-S.M, Petroșani

Măsuri 

eficiente 

pentru 

îmbunătățirea 

protecției 

muncii l

Față de perioada corespunzătoare 
a anului trecut, în primul trimestru 
al anului curent, accidentele de 
mutică la mina Lonea s-au redus cu 
14,9 la sută. Reducerea numărului de 
accidente țț, niai «te», reducerea to
tală a accidentelor grave este con
secința preocupării susținute pentru 
înfăptuirea și aplicarea planului de 
măsuri tehnico-orgaiiizatorice întoc
mite la începutul anului pe mină, 
sectoare și secții și completat cu 
propunerile făcute de muncitori cu 
ocazia ședințelor de analiză a ac
tivității pe linia protecției muncii.

Din analizele lunare pe sectoare 
₽i exploatare a problemelor de pro
tecție ? muncii s-au desprins o sea
mă de concluzii pe baza cărora s-au 
remediat numeroase deficiențe de la 
locurile de muncă- Au fost întocmite 
programe de întreținere a galeriilor 
direcționale și transversale din cadrul 
minei Lonea 1, de rambleere a lu
crărilor auxiliare de adîncire a pu
țului principal Lonea L.de îndiguire 
a orizonturilor 673 și 632 de la Lo
nea I spre a preveni inundarea mi
nei cu ape din pîrîul Gimpei, de 
rebetanare a unor porțiuni de galerie 
direcțională la orizontul 686 din ca
drul Mctorufal III, un program pentru 
îmbunătățirea acrejHkrf din cadrul 

sectorului II pînă la străpungerea 
suitorilor de la orizonturile 615 la 
652, precum și pentru crearea bara
jelor și a zonelor de șistificare pen
tru focurile de munca fără apă și 
cu acumulări de praf de cărbune ex
ploziv.

Programele de mai sus și altele si
milare au fost întocmite în cadrul 
sectoarelor și avizate de conducerea 
minei, Numeroase prevederi din aces
te programe au fost realizate, iată 
doar cîteva : S-au reactualizat o se
rie de instrucțiuni pentru manevrarea 
și manipularea unor utilaje în sub-, 
termi și suprafață, Rețeaua de apă 
potabilă a fost extinsă la mina Lo
nea lj pînă la puțurile oarbe nr. 6 
și 7. La lacurile cu debjte mari de 
apă ca cefe din blocul Jieț s-au luat 
măsuri de captare a apelor- Toate 
lpcurile de muncă sînt dotate cu 
instalații de iluminat fix. S-a îm
bunătățit aprovizionarea locurilor de 
muncă cu vagonete goale și cu ma
terial lemnos.

In cadrul secțiilor, sectoarelor și 
pe exploatare s-au luat și alte mă
suri ce gp condus la reducerea nu
mărului de accidente, măsuri ee con
tinuă a se aplica și acum în vede

re* îmbunătățirii condițiilor de mun
că șl de 3 maritale.

Problemele «te protecție a muncii 
trebuie să ffe în permanență în e- 
tenția cadrelor care conduc, organi
zează și controlează procesul de 
producție. Mai sînt unele cadre teh
nice, cu deosebire maiștrii mineri, 
care trec cu ușurință pe lîngă o serie 
dg deficiențe ce pot conduce la ac- 
eldente. Astfel, se găsesc coloane de 
aeraj care nu aînt etanșe prin faptul 
că la flanșe se utilizează un număr 
mai mic de butoane pentru legarea 
tuburilor, iar în unele cazuri nu se 
montează garnituri. Iată cum se e 
plică faptul ca niai există o șeamă 
de tocuri de muncă eu aeraj scurt 
circuital.

Din cauza presiunilor mari ce 
există la Lonea I și Lonea II, este 
necesar să se extindă susținerea de
finitivă si pe durată lungă a galeri
ilor cu profile mai mari — Q.S,B.3, 
Mai mult trebuie făcut în ceea ce 
privește respectarea monografiei de 
armare în abataje. In cursul anului 
1904 și chiar în anul 1965 s-au pro
dus la E.M. Lonea o serie de sur
pări ee puteau conduce la acciden
tarea muncitorilor datorită faptului că 
armăturile au fost iincomptete, res

pectiv, fără strîngători la grinzi. Mai 
sînt și alte deficiențe: lipsesc gră
tarele metalice la secțiile de tran

sport la suitori, în speciei la sec
toarele ll și IV, O serie de suitori 
nu corespund cerințelor N-T.S, fiindcă 
pe mart porțiuni iipsesc scările; în 
multe locuri scările sînt defeete, ga
baritele silit reduse ori chiar inac
cesibile.

Muncitorii ș| personalul de con
trol trebuie să dovedească mai multă 
răspundere față de lămpile de mină 
spre a nu se mai găsi în subteran 
lămpi defecte. Din programele de 
lucru, întocmite pentru îmbunătățirea 
protecției muncii, nu se respectă în- 
trutotul acea prevedere de a se crea 
baraje șl zone de șistificare pentru 
locurile periculoase. Instructajul mun
citorilor în unele cazuri пц este la 
nivelul cerințelor. I,a instruirea pe
riodică se prelucrează un număr res- 
trîns de articole din N.T.S., ce nu 
au legătură cu activitatea ce o de
pune în mină salariatul respectiv.

In concluzie, în vederea reducerii 
numărului de accidente, conducerea 
minei va trebui să ia măsuri mai 
eficiente pentru realizarea la timp și 
în bune condițiuni a tuturor preve
derilor din programele de îmbunătă
țire a protecției muncii.

Ing. VLADIMIR 01QSAN 
C.C-V.J

L.de
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Buna întreținere a locomotivelor are importanță deosebita în desfășu
rarea normală a transportului în subteran.

nota Neînduplecatul

Iat|-i pe lăcătușul Rodiei Nieolae, unul dintre muncitorii ni mei 
pffcepuți <fe la mina Dîlja, făcînd revizia unei locomotive.

RITMIC ȘI DE CALITATE
Preparatorii din Petrii» desfășoară 

eu cntuzjaam întrecere» socialistă 
pentru a pune la dispoziția centrelor 
siderurgice cît mai mult cărbune de 
bună calitate.

Printre sectoarele prepa rației care 
continuă șirul succeselor se numără 
și cel condus de tînarul inginer Tu
dor Mihai, șeetor fruntaș în întrece
rea socialistă pe anul trecut și care 
îndeplinește în mod ritmic sarcinile 
și angajamentele în întrecere. De la 
începutul anului și pînă în prezent, 
eotețțjvul sectorului prelucrare a pro
dus 2300 tone cărbune brichete pes
te sarcina planificată, respectînd con

SÎNGELE, DAR PENTRU VIAȚA
Sănătatea este bunul cel mai de 

preț al omului, Șj totuși, sînt unele 
utomente în viață cînd nu te poți 
bucura din plin de acest bun.

Exista cauze multiple care pot 
duoe la îmbolnăviri sau accidente. 
OmuJ trebuie să știe ș>ă șe ferească 
de acestea. Dacă totuși se întîmplă 
uneori să se îmbolnăvească 
sau să se accidenteze, problema 
principală este să fie ajutat să se 

vindece, .să fie redat familiei, socie
tății, Medicii și personalul sanitar, 
sînt aceia cărora li s-a încredințat 
această sarcină de înalt umanism. 
Și ei își aduc zi de zi contribuția 
tor prețioasă la vindecarea celor 
suferinzi, folosind mijloacele terapeu

comitent și condițiile de calitate.
Aceste succese își au izvorul în 

hărnicia de care au dat dovadă 
schimburile conduse de Pîrvu Șerban și 
Sofalvi Ludovic, de la șecțja uscă- 
torie, precum și schimburile conduse 
de Molnar life, Popa Petru și Maior 
Iosif de 1» brichetaj e»re și-au or
ganizat cu pricepere munca. In ceea 
ce privește întrețjnerea și repararea 
utilajelor într-un termen mai scurt 
față dfe cel planificat, o însemnată 
contribuție au adps-o brigăzile de 
lăcătuși conduse de Lorentz Hen
rip, Boțan El is ie și alții.

tice pe care știința medicală te pune 
la dispoziția.

in unele situații, viața bolnavilor 
nu poate fi salvată decît eu ajutorul 
stogului- Nu rareori, transfuzia este 
de cea mai mare urgență și singura 
intervenție salvatoare, lată de ce, fie
care unitate spitalicească trebuie să 
fie asigurată în price moment din zi 
și noapte cu un stoc corespunzător 
de sînge conservat.

Dar de unde acest singe ? Desigur 
ds la alte persoane, de la donatorii 
de sînge voluntari. Conștiențj că sîn- 
gele donat este un dar de mare 
preț pentru tovarășii săi de muncă, 
pentru prieteni și uneori chiar pen
tru membrii familiilor lor. tot mai

Cooperativa „JfriP 

EVIDENȚIATA PE ȚARi
Ieri, membrii cooperativei mește

șugărești „Jiul" din Petroșani gu 
trăit un moment de шаге: bucurie: 
primirea „Diplomei de cooperativă 
evidențiată pe țară in ramura presta- 
țiuni de servicjj industriale, acordată 
de UQECOM pentrp rezultatele ob
ținute anul trecut în întrecerea, socia
lista desfășurată între cooperativele 
meșteșugărești din țară.

La baza acestui succes au stat de
pășirea planului producției globale 
pe anul trecut cu 11,7 la șută, a pla
nului de prestații către populație cu 
13,2 la șută, sporirea productivității 
muncii în ramura industrială eu 
18,5 la sută, obținerea unui benefi
ciu de 006 000 lei și realizarea sarci
ni lor planului valoric cu 58 zile mai 
devreme. Totodată, unitatea a pri
mit și drapelul de cooperativă frun
tașă pe regiunea Hunedoara.

Cooperativa „Jiul" Petroșani dispu
ne în prezent de 63 centre da deser
vire и populației, cu aproape 30 di
ferite feluri de prestații, deservite 
de 450 membri cooperatori.

Cooperatorii de la „Jiul" sînt hota- 
fîți să muncească în așa fel îneît 
anul acesta să obțină succese și mai 
frumoase in activitatea lor de de
servire a populației din localitățile 
Văii Jiului. «

Ш il NKli Mlfttl
Deținător al fitilului și diplomei 

de sector fruntaș m întrecerea so
cialiști pe «toi 1963 și 1964, ;
torul III de la mina Petrila a ob- ’ 
ttouț și în acest an realizări de 
seamă- In primul trimestru, randa
mentul planificat a fost întrecut cu 
90 kg cărbune pe post. iar după pa
tru luni de muncă rodnică, depăși
rea la producția extrasă se ridică 
la I 788 tone de cărbune. Animate 
de întrecerea entuziastă ce se des
fășoară în cinstea celui deral ІѴ-Іеа 
Congres a| partidului, brigăzile din 
sectarul III șj îndeosebi cele con
duse de minerii Purda Constantin, 
Rotaru Ioan, Laazlo Ștefan și Bar- 
tok Iosif —■ șu realizat în prima 
decadă a lunii mai depășiri cuprin
se între 50 și 300 tone de cărbune.

mulți oameni ai muncii din Valea 
Jiului devin donatori de șîuge volun
tari. Mulțumirea lor de a fi salvat 
prin aceasta viața celor afiați în 
primejdie, de a-i reda societății, fa
miliei, constituie cea mai mare re
compensă.

Oameni al muncii din Valea Jiu
lui ! lntrați în număr cît mai mare 
în rîndurile donatorilor voluntari. 
Prezentați-vă pentru donare de sin
ge la stația dț recoltare și conser
vare de sînge din Petroșani din 
strada Cloșca nr. 2. Recoltarea de 
Singe se face in fiecare joi dimi
neața între orele 7-12 I

Dr. PONOVA TEODOR

Costin Iosif. gestionarul magazi
nului „Fera-Cfurnica" nr. 7% din [I- 
rigauu, are o calitate prin care *e 
deosebește de ceilalți confrați de me
serie — „calitatea" de a cere de ta 
cumpărători, pentru mărfurile mai 
rare, cite ceva in pluș față de prețul 
dinainte stabilit. De vrei să cumperi 
astfel marfa, de la el bine, iar de nu 

te privește, bl-ai dealt să mergi 
în alte localități să-ți cumperi marfa 
respectivă. Asta nu ți-o spune franc, 
ei in mod subtil. In una din silele 
trecute i-a spus-o pe ocolite și cum
părătorului Ruteanu Constantin, A- 
ceșta, după citeva săptămipi de aș
teptare a aflat cu bucurie că la ma
gazinul nr. 72 au sosit contoare. Și 
imediat a plecat spre magazin, cu 
bani potriviți (exact prețul unui con
tor), Dar, tocmai de aceea a avut 
ghinion. Deoarece, după ce a пита
го! banii, gestionarul i-a aruncat 
înapoi cumpărătorului, spunîndu-i 

PUBLICITATE
I.C.R.A. filiala Petroșani angajează:

— 1 ief le lepozli, leioiitu Petrejanl
— I sell de sedie. depozitul Petrojani
— 1 magaziner, depozitai Petroiaiii.

Doritorii se vor adresa la Filiala I.C.R.A. Petro
șani, strode Oltului nr. 1, telefon 4 6 1,

„să vină altă dată, că acum nu-l 
poate servi fiindcă contoarele au fost 
riindute". Contoare existau insă, in 
rafturi, la vedere. A insistai cumpă
rătorul să fie servit, dgr gestionatul, 
l-a „consolat" ironic: „mai așteaptă 
că o să-ți oină riruhd". Degeaba au 
încercat în mod politicos Zăman Ni- 
COlae și Tudprică Dicolpe — dpi to
varăși de muncă de-aî lui Rudeanu. 
aflați Iniimplător in magazin — să-t 
înduplece pe gestionar. Acesta, fără 
nici un motiv, nu s-a lăsat înduple
cat. In aceeași zi insă, Mladin Ște
fan, un alt locptpr din Uricani și-a 
cumpărat contor, de la magazinul nr. 
72 fără să și-l fi pus deoparte dina
inte Ce-i drept, astfel de manifestări 
lipsite de corectitudinea cerută unui 
lucrător din comerțul nostru socia
list, silit rare. Tocmai de aceea fie 
trebuie însă stlrpite.

S. VASI1.ESGU
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PROGRAMUL 1. 5.00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 
5,06 Concert de dimineață; 5 30 
Lecția de gimnastică; 5,40 Conti
nuarea concertului de dimineață; 
6,00 RADIOJURNAL. Buletin me
teorologic; 6,10 Cîntece patriotice. 
6,20 JURNALUL SATELOR; 6.30 
Recomandări din program; 6.35 
Program de passodoble; 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 RADIOJUR
NAL; 7,15 Muzică ușoară interpre
tată la hava-iană; 7,30 Sfatul me
dicului : Accidentele la copii; 7,35 
Anunțuri, muzică; 7,45 Muzică u- 
șoară; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,06 Ansambluri corale de ama
tori de la orașe șl sate; 8,55 Selec. 
țiuni din operete; 0,23 Legende de 
dragoste; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,03 Tineri soliști de mu
zică ușoară; 10,15 Antologie poe
tica 1 HRISTO BOTEV; 10,30 Mu
zică populară din Banat; 11,00 
Fragmente din opere; 11,30 Piese

mai
pentru fanfară de Gheorghe Str- 
ghie; 11,45 Muzică vocală de Tu
dor Ciortea; 12,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 12,03 E iarăși primăvară 
— muzică ușoară; 12,30 Calendar 
literar pe luna mai; 12,46 Dansuri 
simfonice; 13,06 Melodii populare 
din regiunile patriei; 13,40.Arii de 
virtuozitate din opere; 14.00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 14,05 Recoman
dări din program; 14,10 Muzică 
ușoară canadiană; 14,24 Mozaic 
muzical; 15.0Q Pagini din muzica 
de balet; 15,30 Soliști de muzică 
populară; 16,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 16,16 Con
certul pentru clavecin, flaut, oboi, 
clarinet, vioară si violoncel de 
.Manuel de Falia; 16,30 PRIETENA 
NOASTRA CARTEA: .Jliada*' de 
Homer; 17,00 O nouă interpretă a 
muzicii de operă : Grace Bumbrv; 
17,15 CU MICROFONUL PRIN 
REGIUNEA BAGAU; 17,36 Cîntece 
din folclorul nou și jocuri cerute

de ascultători; 18,00 SEARA PEN
TRU TINERET; 10,00 Ginta, dan
sează — tinerețe; 20,00 RAD1O-
GAZETA DE SEARA; 20,30 Varie
tăți muzicale; 21,15 PĂRINȚI ȘI 
COPII; 21,30 Muzică de dans; 
22,00 RADIOJURNAL. Buletin me
teorologic. Sport; 22,20 Dansați în 
ritmul preferat; 23.10 Noi înre
gistrări de muzică de cameră; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL IL 7.3Q BULETIN 
DE ȘTIRI; 7.3.6 Dansuri de estra
dă interpretate la diferite instru
mente; 7,45 Muzică instrumentală; 
8,00 Muzică din opere de Wolf 
Ferrari: 8,16 Uverturi de estradă: 
8,30 Recomandări din program; 
8,35 Fantezii, instrumentale; 9.00 
BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 Șolfeti 
de muzică populară; 9,30 Vreau 
să știu (reluarea emisiunii dto 10 
mai); 10,00 Program interpretat de 
orchestrele simfonice din Cratova. 
Oradea și Iași: 10,30 Interpret <fe 
operă; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,03 Cîntă corul căminului «alte
rai din comuna Malu eu flori; 
11,15 Mujică populară interpretată 

la diferite instrumente; 11.30 UNI
VERSITATEA TEHNICA RADIO; 
11,46 „Buchet de melodii" — mu
zică ușoară; 12,15 Suita româ
nească pentru flaut și pian de Car
men Petra-Basacopol; 12,30 Selec- 
țiuni din opereta „Lăsați-mă să 
cînt" de Gherase Deudrino; 13,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 13,03 So
nata în Re major pentru vioară și 
pian „Sonata primăverii" de Jo
seph Marx; 13,30 Amintiri despre 
Camil Petrescu; 13,40 Concert de 
prînz; 14,30 Recomandări din pro
gram; 14,35 Pagini orchestrale din 
operele lui Berlioz; 15,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 15.05 „Melodii... 
melodii", muzică de estradă; 15,30 
Scriitori la microfon; 15,44 „Patru 
eîntece de lume" de Ștefan Mgn- 
goianu; 16,00 Melodii lăutărești; 
16,20 DIALOG CU ASCULTĂTO
RII; 16,30 Rapsodia chineză de 
Sian Sin hai; 17,00 RADIOJUR
NAL. Buletin meteorologic; 17,15 
Muzică ușoară de Emanuel Iones- 
eu; 17,30 Sfatul medicului: Acci
dentele la copii; 17,35 Anunțuri, 
reclame, muzică; 18.00 Piese cerate 

pe versuri de Mihai Eminescu; 
18,15 CARNET PLASTIC; 18.80 
„DIN ISTORIA OPEREI"; ІЭД0 
BULETIN DE ȘTIRI; 19,06 Seară 
de romanțe; 19,30 Ani de ucenicie: 
Speciile poeziei. Prezinte acad. 
VICTOR EFTIMIU; 19,50 Trans
misiunea concertului orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. In pau
ză- RADIOJURNAL; 22,00 Muza- 
că de estradă; 22,30 Melodii lirice 
din operete; 23,00 BULETIN PE 
ȘTIRI; 23,05 Soliștii și orchestrele 
eîntă, dumneavoastră dansați; 0,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
13 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Un nou Ghilgameș; REPUBLICA ; 
Sofii în oraș; PEȚR1LA ; încurcătură 
htestemată; LONEA: Veselie ia 
Acapulco; ANINOASA : Aripi ne
gre; LUPENI — MUNCITORESC: 
Există un asemene» flăcău,
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In problema intervenției S.U.A. în Republica Dominicană

Intîlnirea reprezentanților
Comitetelor de colaborare balcanică

ATENA 11. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmite:

La Atena se desfășoară lucrările ce
lei de-a 5-a întîlniri a reprezentan
ților Comitetelor de colaborare bal
canică din Bulgaria, Grecia, Iugos
lavia și România. Reprezentantul Ci
prului participă în calitate de ob
servator.

Intîlnirea a fost deschisă de Sta. 
matis Merkuris, 
rii elene pentru 
nică.

S-a dat citire 
adresate întîlnirii
le Consiliului de Miniștri al R. P. 
Române, Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, Petar Stambolici,

președintele mișcă- 
înțelegerea balca-

mesajelor de salut 
de către președinte-

președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Todor JivkoV.

In cuvîntul său, prof. M. Gftel- 
megeanu, președintele Comitetului ro
mân pentru colaborare și înțelegere 
reciprocă între popoarele din Bal
cani, a vorbit despre dezvolta
rea relațiilor între țările și 
balcanice și contribuția adusS 1* î- 
ceasta de comitetele de cofabofaw 
balcanică.

Au mai rostit cuvîntări președintele 
Comitetului bulgar acad. Sava Ga- 
novski, președintele Ligii iugoslave 
pentru pace, independență și egalita
te în drepturi a popoarelor, Lazar 
Moisov, și I. Potamidis, observator 
din partea Republicii Cipru.

Lucrările întîlnirii continuă.

Vietnamul de sud

că trupe 
eliberare 

întreprins 
mai un 
împotriva

Atac de mari proporții împotriva forțelor 
militare americane și a celor guvernamentale

SAIGON 11 (Agerpres).
Agenția V.N.A. anunță 

ale Frontului național de 
din... Vietnamul de sud au 
în dimineața zilei de 11 
•atac de largi proporții
forțelor militare americane și a ce
lor guvernamentale din localitatea 
Song Be, capitala provinciei Phuoc 
Long, situată la 78 de mile nord-est 
de Siaigon. Datorită puternicelor 
vituri date inamicului, partizanii 
reușit să dețină timp de șase 
controlul orașului.

lo-
au
ore

In cursul luptelor, după cum re
latează , agenția U.P.L, cinci soldați 
americani au fost omorîți, iar alți 
13 răniți. Din surse militare de la 
Saigon 
daților 
omorîți 
ridicat 
iar al 
trupele
tale au abandonat pe cîmpul de lup
tă cantități masive de 
niții.

sol- 
fost 
s-a

se arată că numărul 
sud-vietnamezi care au 
în eursul acestei lupte 

la aproximativ 116 oameni, 
rănitilor la 78. De asemenea,
S.U.A. și cele guvernamen-

arme și mu-

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NEW YORK 11 (Agerpres).
La 11 mai, Consiliul de Securi

tate a continuat examinarea proble
mei intervenției americane în Repu
blics Dominicană. La începutul șe- 
cfinței, Carlos Velasquez, reprezentan
tul Uruguayului, a prezentat un pro
iect de rezoluție, propunînd Consi
liului de Securitate să reafirme drep- 

, ftd ponorului dominican la autode- 
să cheme părțile în liti- 

fa încetarea focului și la înce- 
pereă de tratative. Proiectul de re
zoluție nu condamnă direct inter- 

• venția . armată nord-americană ' și nu 
se referă la necesitatea evacuării 
trupelor nord-americane din Republi
ca Dominicană.

N. T. Fedorenko, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, a declarat că orice 
rezoluție a Consiliului de Securitate 
trebuie să reliefeze necesitatea de 
e pune capăt imediat agresiunii Sta-

telor Unite împotriva Republicii Do
minicane și trebuie să ceară retra
gerea fără întîrziere a forțelor ame
ricane. Hotărîrea Organizației State
lor Americane de a crea o așa-zisă 
forță interamericană constituie o în
călcare a Cartei O.N.U. și este des
tinată să mascheze agresiunea ame
ricană în Republica Dominicană, a 
spus Fedorenko, respingînd 
cercările de a abate Consiliul 
Securitate de la sarcina sa.

Reprezentantul Statelor Unite, Ad- 
lai Stevenson, a exprimat opoziția 
americană față de rezoluția depusă 
de Uruguay, afirmînd că textul pre
zentat încearcă să interpună Con
siliul de Securitate în acțiunile în
treprinse de O.S.A. La cererea de
legatului Iordaniei, sprijinit de dele
gatul Uruguayan, Consiliul de Secu
ritate а hotărît să amîne votul asu
pra rezoluției propusă anterior 
U.R.S.S. pentru 13 mai.

apoi în
de

de

PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

HANOI 11 (Agerpres).
In ziua de 10 mai, avioane ame

ricane și sud-vietnameze au bombar
dat și mitraliat regiuni populați 
tuate de-a lungul șoselelor din 
vincia 
Tinh 
Con

:e si- 
pro- 
Ha 

și 
apele teritoriale

Thanh Hoa, provincia 
și insulele Hon Mat 
Co, din

I n /4
C 1

Potrivit unui comu- 
dat publicității la

ALGER. — 
nicat oficial 
Alger și transmis de agenția Al- 
gerie Presse Service, la 12 mai va 
avea loc o întrevedere între preșe
dintele Algeriei Ben Belta și regele 
Marocului 'Hassan al II-lea. Discu
țiile vor fi consacrate relațiilor din
tre cele două țări și problemelor 
interarabe.

NAIROBI. — Ziarul „East Afri
can Standard", care apare la Nai
robi a caracterizat „alegerile" care 
au avut loc recent în Rhodesia de 
sud drept „o farsă tragică". „Re
zultatul acestei înscenări, scria zia
rul, constituie o ironie la adresa 
a ceea ce numim reprezentare de
mocratică, deoarece aproape 
4 000 000 de băștinași africani au 
fost înlăturați total de la partici
parea la alegeri".

CIUDAD DE PANAMA. — Mar
co Aurelio Robles, președintele Re
publicii Panama, intr-un discurs 
radiotelevizat ținut cu prilejul pri
mei aniversări a alegerii sale a 
declarat că negocierea cu Statele 
Unite a unui nou tratat cu privire 
la Canalul Panama face parte din 
principalele sarcini ale guvernului.

DELHI. — Primul ministru al 
Indiei, Lal Bahadur Shastri, a avut 
luni o întrevedere cu Lee Kuan 
Yew, primul ministru al guvernu-

Șeful
înaltului

mi-
Co-

ale R. D. Vietnam, 
siunii de legătură a 
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze a înaintat Comisiei in
ternaționale de supraveghere și con
trol un protest în. legătură cu noile 
acțiuni agresive asupra teritoriului 
R. D. Vietnam.

t e v a л
r 1

lui din Singapore care se află în 
vizită în India.

LUSAKA. — Cu ocazia unei 
adunări organizate în orașul Ja
meson, președintele Zambiei, 
neth Kaunda, a declarat că 
sa va refuza să recunoască 
pendența Rhodesiei de sud,
aceasta va fi declarată în mod uni
lateral de guvernul lui Ian Smith.

Ken- 
țara 

inde- 
dacă

CIUDAD DE MEXICO. — Нес- 
toro Hurtado, delegatul Venezue
lan la Comisia economică a O.N.U. 
pentru America Latină, care își 
ține lucrările în capitala Mexicu
lui, a declarat că Venezuela a 
hotărît să adere la Asociația la- 
tino-americană a comerțului liber 
(A.L.A.C.L.).

NEW YORK- — Potrivit rela
tărilor revistei „Newsweek" agen
ția Centrală de Investigații a 
S.U.A. dispune în momentul de 

față de 12 avioane de spionaj de 
tipul „YF-12 A" care efectuează 
misiuni in afara teritoriului S.U.A. 
Avionul „YF-12 A", succesorul lai 
„U-2", are o viteză de 2 600 ki
lometri pe oră.

BONN. — Violente furtuni s-au 
abătut asupra Bavariei de sud pro- 
vocînd mari pagube. In regiune^ 
Prien și a lacului Chiem mai mul
te vile au fost inundate, au fost

Evoluția evenimentelor 
din Republica

SANTO DOMINGO 11 (Agerpres).
In cursul nopții de luni spre 

■ marți, agențiile occidentale de presă 
- anunțau, referindu-se la surse ale 

Ambasadei S.U.A. din Santo Do
mingo, demisia generalului Elias Wes
sin, comandantul forțelor dominicane 
de dreapta. In cursul zilei de marți, 
știrea n-a fost însă confirmată de 
surse dominicane, iar agenția Uni
ted Press Internațional a citat un 
purtător de c.uvînt al ambasadei a- 
merîcane care a declarat că Wes
sin „reconsideră" hotărîrea sa pri- 

; vind demisia.
In aceleași cercuri s-a menționat 

că prin îndepărtarea lui Wessin ofi
cialitățile nord-americane și junta 
milițaro-civilă, condusă de generalul 
Imbert Barrera scontează pe o „re
conciliere" cu forțele constituționa- 
lîste.

Dominicană
In cadrul unei conferințe de presă 

ținute luni, colonelul Francisco Ca- 
amatio, președintele guvernului con
stituțional, a cerut îndepărtarea și 
exilarea generalului Wessin, a gene
ralului Juan Cespedes și a coman
dorului Francisco Caminero ca o con
diție pentru începerea convorbirilor 
în scopul de a găsi o soluție politică 
a crizei dominicane.

In capitala dominicană, s-au pe
trecut mai multe incidente în cursul 
cărora un ofițer american a fost ucis 
și trei militari au fost răniți. Pos
tul de radio Santo Domingo, aflat 
în mîinile forfelor constituționaliste, 
a anunțat că trupele americane au 
atacat clădirea dar au fost respinse. 
Potrivit agenției Reuter,
acestui post de radio sînt 
zent bruiate.

VIENA 11 (Agerpres).
In marea sală „Musikverein" din 

Viena a avut loc luni după-amia- 
ză, în prezența membrilor guver
nului austriac și a peste 250 de 
invitați de peste hotare, deschide
rea oficială a festivităților consa
crate împlinirii a 600 de ani de 
la înființarea Universității din Vie
na. Din partea R. P. Române par
ticipă Acad. Constantin Daicovi- 
ciu. rectorul Universității din Cluj, 
Prof. Univ. Ion Creangă, rectorul 
Universității din Iași și Prof. Univ. 
Alexandru Bălăci, prorector al 
Universității din București.

In cursul serii .delegațiile pre
zente au asistat la reprezentarea 
operei „Cavalerul Rozelor".

PARIS 11 (Agerpres).
In orașul Arles din Franța a 

avut loc 
Consiliului 
toare.

Cu acest
Adunarea generală l-au ales pe 
reprezentantul român Gheorghe Fe- 
neser 
fiului

La 
sada 
tat o 
vînătoare.

NEW YORK. — Revista newyor- 
keză „World Theatre" dedică în 
întregime numărul 3 din volumul 
13, apărut recent în capitala; 
S.U.A., dezvoltării teatrului în Re
publica Populară Română.

Adunarea generală a 
internațional de vînă-

• M prilej, participanții /

ca vicepreședinte al Consi- 
internațional de vînătoare. 
încheierea dezbaterilor Amba- 
R.P.R. din Paris a prezen- 
gală de filme cu subiecte de

emisiunile
în pre-

Reuniunea consultativă a O.S.A.
WASHINGTON 11 (Agerpres).
Reuniunea consultativă a Organi

zației' : Statelor Americane, întrunită 
în ședință la Washington, a aprobat, 
la cererea expresă a Statelor Unite,

comisiei 
membri,

uri
dezrădăcinați copaci, și numeroase 
vase au fost scufundate de vîntul 
care bătea cu 100 km pe oră.

RQMA. — In Italia 
lucrările de construire 
zii Sestri Levante-Livorno. 
strada, care va avea o 
149 km, este o ramură 
ternaționale, denumită 
plănui de sistematizare 
din Europa, aprobat în 
de la Geneva. Șoseaua „nr. 1“ va 
lega orașele Londra-Paris-Nisa-Ro- 
ma-Palermo.

au început 
a autostră- 

Auto- 
lungime de
a liniei in- 

nr. 1 în 
al șoselelor 

convenția 
„nr. 1"

NEW YORK- — Referindu-se la 
faptul ca primul din membrii Ku 
Klux Klanului acuzați de asasina
rea Violei Liuzzo, luptătoare pentru 
drepturile civile, nu a fost con
damnat încă. Martin Luther King 
a declarat în orașul Selma că in 
Statele Unite „crima este încă fa
vorizată".

JANEIRO. — La Rio 
a fost dat publicității, 
un comunicat comun 
cu vizita șahului Ira-

RIO DE 
de Janeiro 
luni seara, 
în legătură
nului în Brazilia. In comunicat se 
arată că au fost discutate proble
me privind dezvoltarea relațiilor 
economice și culturale între cele 
două țări, mentionîndu-se că vor 
continua negocierile în vederea în
cheierii unui acord cultura] și a 
altuia comercial.

menținerea în funcțiune a 
speciale, alcătuită din cinci 
care a mediat săptămîna trecută a- 
cordul de încetare a focului la San
to Domingo. Comisia ar urma să-și 
continue eforturile pentru „restabili
rea unor condiții normale" în Re
publica Dominicană, precum și pen
tru adoptarea măsurilor necesare 
pentru crearea unui „comandament 
militar unificat iinteramerican". Prin 
aceasta nu se urmărește altceva decît 
perpetuarea amestecului S.U.A. și al 
altor țări latino-americane în afa
cerile interne ale Republicii Domini
cane. In favoarea propunerii au vo
tat 14 țări, trei au fost contra (Me
xic, Uruguay și Chile), iar trei s-au 
abținut de la vot (Ecuador, Peru 
și Venezuela). ,1

Evoluția stației 
automate „Luna-5“

MOSCOVA 11 (Agerpres).
Spre seara zilei de 10 mai a.c„ în 

conformitate cu programul de zbor, 
s-a procedat la corectarea traiecto
riei urmate de stația automată „Lu- 
na-5“.

După ce stația s-a orientat în mod 
automat după Soare și Lună, a fost 
conectată o instalație propulsoare de 
corectare pentru modificarea traiec
toriei de zbor în direcția stabilită.

Traiectoria modificată se precizea
ză pe baza datelor telemetries. >*Se 
mențin legături stabile prin radfcrcu 
stația „Luna-5“.

La 11 mai, ora 2,00 (ora Mosco
vei), stația s-a aflat la o distanță 
de 260 000 de km de Pămînt.

Scad rezervele de aur 
ale S.U.A.

WASHINGTON 11 (‘Agerpres).
Ministrul de finanfe al Statelor 

Unite Henry Fowler, a declarat că 
rezervele de aur ale S.U.A. âu scă
zut în primele patru luni ale anu
lui cu 975 de milioane dolari, față 
de 125 milioane de dolari — în tot' 
cursul anului trecut.

Congresul Uniunii sindicatelor 
din Norvegia

OSLO 11' (Agerpres).
La Oslo au început lucrările ce

lui de-al XXI-lea Congres al . Uniu
nii sindicatelor dim Norvegia. Ordi
nea de zi cuprinde prezentarea da
riilor de seamă 
nii și Comisiei 
seamă, privind

ale conducerii Uniu- 
de revizie. Darea de 
situația politică va

fi prezentată de primul ministru nor
vegian, Einar Gerhardsen. Vor fi dez
bătute, printre altele, directivele pri
vind încheierea noilor contracte co
lective. Totodată, va fi discutată 
problema stabilirii de contacte 
strînse cu sindicatele din țările 
cia liste.

mai
§o-

Cancelarul Erhard

Erhard, 
va face 

oficială 
va

s-a anunțat că 
cancelarul R. F.
la 3 și 4 iunie 

în S.U.A. Cu acest 
avea o serie de între-

WASHINGTON 11 (Agerpres). - 
La Washington

Ludwig 
Germane, 
o vizită 
prilej, el
vederi cu președintele Johnson și 
cu alte personalități ale Administra
ției americane, în cursul cărora va 
discuta problema germană, și rela
țiile din cadrul N.A.T.O.

va vizita S.U.A
Iul 
di-

Motivul oficial al invitării 
Erhard în S.U.A. este primirea 
plomei de doctor Honoris Causa a 
Universității 
York. Agențiile 
el va 
S.U.A. 
dintele 
rile pe 
11 și 12 iunie 
ței, de Gaulle.

profita 
pentru 
Johnson 
care le

Columbia din New 
de presă relevă că 

de șederea sa în 
a-1 întîlni pe preșe- 
înainte de întrevede- 
va avea la Bonn Ia 
cu președintele Fran-
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