
Organ al Comitetul»,’ orășenesc P.M.R. Petroșani și ai Sfatului popular orășenesc
Anul XVU XXII Nr. 4846 | Miercuri 19 mai 1965 4 pag. 25 bani

Viu interes față de recenta Hotărîre a partidului 
și guvernului

Avem condiții prielnice pentru 
sporirea numărului de animale

Recenta hotărîre a partidului și 
guvernului referitoare la îmbunătăți
rea regimului de valorificare a pro
duselor vegetale și animale are drept 
scop asigurarea unei mai bune a- 
provizionări a populației și industriei 
cu produse agro-alimentare. Hotărî 
rea stabilește un șir de măsuri pen
tru stimularea producției agricole și 
sporirea veniturilor gospodăriilor 
țărănești.

După cum se știe, la noi, în Valea 
Jiului, există condiții prielnice pen
tru sectorul zootehnic. Cele 13 000 
ha pășuni, numeroasele goluri de 
munte cu vegetație sub-alpină și al
pină avînd o bogată floră, crează 
posibilități favorabile pentru crește
re animalelor. In acest domeniu și 
piua acum au fost luate numeroase 
măsuri printre care se numără fer
tilizarea unor pășuni prin îngrășa- 
rea suplimentară a terenurilor, de
frișarea tufișurilor, tîrlirea etc. A- 
ceasta a dus la mărirea continuă a 
suprafeței pășunabile și obținerea u- 
nei cantități sporite de masă verde 
de pe ea. Astfel, cele 10 000 capete 
bovine și 26 000 ovine nu consti
tuie o limită, numărul lor poate fi 
mult sporit, fiind create condițiile

Măsuri juste și necesare
Lăcătușul de mină Chetroiu Nica 

de la sectorul III al exploatării mi
niere din Vulcan, se pregătea să in
tre în subteran.. întrebat dacă a luat 
cunoștință de recenta hotărîre a 
partidului și guvernului, a răspuns: 
„Da, am cițit-o cu interes și sînt 
convins că noile măsuri luate de 
partid și guvern vor stimula crește
rea producției agricole, iar aceasta 
va duce implicit la ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii de la orașe și sate. Atît eu 
cît și ortacii mei ne dăm seama de

ACTUALITATEA
ф Orchestra de muzică populară 

a Filarmonicii de Stat „Moldova" 
din Iași, aflată în turneu oficial prin 
Valea Jiului, prezintă azi, la ora 20. 
în sala clubului din Bărbăteni un 
concert-spectacol intitulat „Cu cîn- 
tec moldovenesc pe plaiurile patriei".

ф După ce a susținut în Petro 
șani o serie de .spectacole apreciate

PE DE
Л4 așiia aleargă cu vioiciune pe 

*'* drumul de munte. In față, 
valea Maleii se deschide largă în 
soarele dimineții de primăvară. Șo
ferul Vezan Iacob — 21 ani — fluie
ră vesel: e de abia ora 9 și face deja 
al doilea transport de bușteni. Ge 
idee bună a avut aseară — se gin- 
dește el — venind să doarmă la ca
bana forestieră din parchet. A cîș- 
tigat astfel o lumătaie de cursă — 
ore prețioase. Dacă „trage" tare, va 
putea face pină diseară 4 transpor
turi, în loc de 3 cit are planificai. 
Are ae ce să fie vesel. Mai ales că 
pentru el. venit din sectorul Lupeni, 
bazinul Jiețului are farmecul inedi
tului, al unei sâlbătăcii naturale 
mult mai pronunțate decît la „Tusu" 
Lupeni.

£heile liețului se arată curînd 
în botul autocamionului. 

Stîncile înalte, mohoriie. se ridică 
semețe în fața oamenilor. Parcă 
spun: „Pe aici nu se trece" 1 In
tr-adevăr, ele au constituit totdeauna 
o barieră puternică. Totuși, omul și

pentru creșterea unui nu- 
mare de animale decît cel

Sistemul de

de 
în 

re- 
A-

necesare 
mar mal 
existent actualmente, 
contractări îmbunătățit prin recenta 
hâtărîre crează noi stimulente pen
tru creșterea de animale și valorifi
carea lor. In prezent, noi avem con
tractate 200 capete bovine, 962 bo
vine tineret și 65 porci: posibilitățile 
sînt însă mai mari. De exemplu, 
la un efectiv de 5 000 de vaci, 
perioada trecută din acest an, a 
zultat 1000 capete tineret bovin, 
ceasta arată că se pot mări serios 
efectivele de animale existente și 
deci spori numărul de animale con
tractate pentru a fi predate statului. 
Prevederile noii hotărîri, stimulentele 
acordate, constituie un puternic im
bold pentru țăranii noștri muncitori 
în obținerea de noi realizări în creș
terea animalelor, mărirea numărului 
de contractări, sporirea producției 
de produse animaliere ceea ce duce 

na- 
trai

la dezvoltarea întregii economii 
ționale și creșterea nivelului de 
al populației.

Ing. ZEȚA ELENA
Președintele Consiliului Agricol 

Petroșani

necesitatea ca o parte din sumele 
care se dau în plus producătorilor 
ca urmare a majorării preturilor de 
achiziție la unele produse agricole, 
să fie acoperite prin creșterea prețu
rilor de 
dere că 
prestări 
astfel o 
familii sînt compensate, socotim că 
măsurile luate sînt juste și necesare.

Ne angajăm să sprijinim aceste 
măsuri muncind și mai bine pentru 
a trimite industriei mai mult cărbune".

desfacere. Avînd însă în ve
linele bunuri de consum și 

de servicii s-au ieftinit și că 
parte din' cheltuielile fiecărei

de public, unitatea 
cului de Stat din 
plasat la Lupeni. 
azi, ora 20, va 
care zi. Ia aceeași oră, pînă la data 
de 26
Circ", 
la ora 
prinde 
ținută 

„Dunărea" a Cir- 
București s-a de- 
Aici, începînd de 

prezenta în fie-

mai spectacolul „Stop 1... 
iar duminică și matineu de

16. Programul circului cu- 
dresură de lei și urși, sus- 
de Nina Buzdugă, acrobații

pe sîrmă, momente vesele etc.

dinamita le-au venit de hac : de 3-4 
ani, o frumoasă șosea forestieră 
răzbate adine in spatele întregului 
masiv al Parîngului, dină posibili
tatea de a exploata bogatul bazin 
forestier al liețului. Pe acest drum 
greu (care a suferit puternice stri
căciuni in timpul inundației din toam
nă) mașina este condusă cu aten
ție : ea trece pe muchie de mal, la 
atingere cu pereții de stincă. Tînăr. 
'iar cu o experiență de 3 ani in șo- 
ferie, Vezan conduce cu pricepere 
mașina, trecînd cu succes porțiunile 
grele După el, cu aceeași pricepere 
vin și Sărăcin Nicolae. Petrescu 
Nicolae și alți șoferi de la l.M.F.T, 
care fac transporturi de lemn la a- 
ceastă exploatare.

rigăzile de forestieri cuprind 
toți munții din acest bazin. 

Sicoi Nicolae Teșa lucrează sus pe 
vtrful „Burlanul" unde zăpada are 
și acum o grosime de peste un me
tru. Lemnul trebuie insă corhănit. 
De aceea, majoritatea oamenilor sînt 
sus. In vale au rămas doar Sicoi

Foto :
N. Moldovean u

Tinerețea 
Vulcanului.
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In întîmpinarea Congresului partidului
gn întîmpinarea celui de-al IV-lea 

Congres a! P.M.R. minerii din Pe- 
trila înscriu pe graficul de produc
ție realizări remarcabile. Sporind cu 
3 500 de tone de cărbune angaja
mentul anual, ei au hotărît să ex
tragă, peste plan, pînă în ziua Con
gresului 9 800 tone. Datorită entu
ziasmului și hărniciei brigăzilor de 
mineri, oît și măsurilor tehnico-or-

Roade
ale hărniciei

ganizatorice aplicate pînă în pre
zent. 6140 tone de cărbune au și 
luat drumul spre secțiile prepara
ției. Un mărit deosebit în obținerea 
acestei realizări revine colectivelor 
dan sectoarele II și ІП, care, gene- 
ralizînd aproape la toate locurile de 
muncă Inițiativa „două cîmpuri de 
cărbune pe schimb și aripă de aba
taj", au extras peste sarcinile de 
pian 2 300 și, respectiv, 2 500 de 
tone de cărbune. Merită a fi scoasă 
în evidență hărnicia brigăzilor con
duse de Bartok Icsif, Purda Con
stantin, Enache Chiriță și Laszlo 
Ștefan, care au reușit să realizeze 
o productivitate de 8 tone pe post 
și să economisească lunar impor
tante cantități de lemn.

Atît în adîncurile minei Petrila, 
unde angajamentele se măsoară în 
mii de tone, cît și în sectoarele de 
Ia suprafață, o deosebită atenție' se 
acordă economiilor. Suma de 
1000 000 lei economisită în numai 
patru 
bește 
cru.

luni Ia prețul de cost, vor- 
semnificativ despre acest lu-

BADUȚA CONSTANTIN 
corespondent

Rerkus, Sicoi Petru, Birla Dumitru. 
Adam Nicolae, Scrob Ioan și Pur- 
dui loan, care încarcă la rampe 
bușteni in mașini. Și cum le mai 
umblă mlinileI Cu „hei-rup"-ul rit
mic strigat de Sicoi Remus, lapi- 
nele împing vlrtos buștean după 
buștean in autocamion : th 10. minu
te, mașina este plină l Țimonea 
Samson — care muncește de decenii 
in pădure — lucrează cii echipa lui 
la corhănit tocmai la „Groapa Sea
că", brigadierul Nariță Sabin faso
nează lemnul la „Piriul Ursului", 
forestierul Neag Dumitru împreună 
cu ortacii lui fasonează la „Piriul 
Scoruș". 'Dar cine ar mai putea în
șira pe toți acești oameni bravi care, 
pe zăpadă mare, în ptoile parcă fără 
sfîrșit ale acestei primăveri năbădă
ioase. muncesc in munții de pe aici 
— de la „Cibanu" și pînă la „Ghe- 
’eș" t Zilnic, pe cărările abrupte dr. 
munte, ei se urcă în parchete, se 
luptă cu intemperiile spre a pune in 
valoare bogăția forestieră. Luna tre
cută, sectorul Lonea a realizat pla
nul producției globale in proporție 
de 169,62 la sută, iar cel de marfă

INTERVIUL NOSTRU

I atenfie:n
CALITATEA
VIITORULUI
COCS

și

acestepreparatorii

adre-
Voioulescu 

al preparației

ce î-a fost 
tov.

Minerii din Lupeni, Uricani 
Vulcan, cei care scot la ziuă cărbu
nele cocsificabii, și-au fixat în cin
stea Congresului partidului angaja
mente concrete în privința sporirii 
producției, a productivității muncii 
și îmbunătățirii calității cărbunelui 
brut. Implicit, și preparatorilor, cei 
care preiau rodul muncii minerilor. 
ÎI înnobilează și îl expediază spre cen
trele siderurgice, le revin răspun
deri mari: să preia întreaga pro
ducție trimisă de exploatări și să 
o prepare conform exigențelor spori
te în privința calității.

Cum își privesc 
obligații ?

Iată întrebarea 
sată zilele trecute 
Vasile, inginerul șef 
din Lupeni.

Răspunsul primit e
— Cu răspundere / 

preparatorii și-au 
mente mobilizatoare în cinstea Con
gresului. Și anume: să depășească 
recuperarea globală cu 0,5 puncte, 
să reducă cenușa globală cu 0,2 
puncte, să micșoreze conținutul de 
cenușă al cărbunelui special pentru 
cocs cu 0,3—0,5 puncte, să realize
ze 100000 lei ecoaomil la prețul de 
cost. întrecerea pentru realizarea a- 
cestor obiective a pornit cu însufle
țire. Colectivul uzinei muncește cu 
rodnicie și perseverează pentru va
lorificarea largă a rezervelor înter- 

edificator :
Ca și minerii, 

stabilit angaja

se oglindește și

— 103,80 la sută: cumulat pe 4 luni 
de zile planul a fost îndeplinit în- 
ir-o proporție de /17,30 la sută. In 
aceste rezultate
munca forestierilor din exploatarea 
Jieț. Și acurn, ei au în stoc la 
.fibanu", „Ghereș", „Fonetescu" 
diferite tasoane de lemn cuprinzînd 
cca 15 000 m c bușteni de brad, ca- 
re-și așteaptă doar transportul...

ți rumos este bazinul superior 
al Jiețuluit Virfuri semețe 

dormitind sub hlamida albă a ză
pezii. creste stincoase și chei pră- 
vălatice prin care apele aleargă in 
bulbuci de spumă albă, văi întune
coase si tăpșane înverzite care, la 
vară, vor fi locuri de plimbare ale ur
sului. in zmeuriș... Aici muncesc oa
meni — hărnicii forestieri — care 
dau glas munților, le zmulg bogăția.

In prima jumătate a lunii 
colectivul exploatării Jieț a 
gistrat noi succese. Acum, el 
ca să-și aducă partea lui de 
zări la îndeplinirea angajamentului 
de întrecere al 7. F. Petroșani in 
cinstea Congresului partidului: 500 
m c material lemnos 
timente peste plan! 
merită toată stima.

mai. 
înre- 
luptă 
reali

de diferite sor-
Strădania lor

ȘT. MIHA1

(Continuare in pag. 3-a)

Hărnicia și priceperea sînt calită
țile care-1 caracterizează pe strunga
rul Bergesar Gheorghe de la secția 
a V-a a minei Uricani.

:X|* * * 4^S

ne în scopul obținerii de realizări
mereu mai mari. De altfel, în spri
jinul înfăptuirii angajamentelor, con
ducerea preparației a elaborat un 
complex de măsuri iehnico-organiza- 
torice care, în parte, au și început să 
fie realizate. In lumina acestui plan, 
urmărim cu deosebire următoarele: 
executarea conform unui grafic a lu
crărilor de reparații și întreținere, 
eșalonarea pe decade a lucrărilor 
neproductive, întărirea asistenței teh
nice tn schimburile II și III, îmbu
nătățirea aprovizionării cu materiale. 
Pentru eliminarea strangulărilor am 
prevăzut terminarea rodajului tehno
logic și punerea in funcție la capa
citatea nominală a stației de epurare 
a- ctpelor, repararea iazului de sedi
mentare (compartimentul I), schim
barea elevatoarelor 1 și 3 de la ba
teria de zețaj, repararea elevatoru
lui de repetiție nr, 2,~ de. la jgheabul 
nr. 2, montarea centrifugii nr. 2 pen
tru cărbunele 0,3 special. Țin să 
subliniez că depășirile de plan de la 
exploatări, deci cărbunele în plus, 
va fi binevenit; slntem gafa să pre
luăm întreaga producție ce ne va fi 
livrată de exploatări. Așteptăm insă 
ca minele să lucreze ritmic.

Ne stă, de asemenea, în centrul a- 
tenției îmbunătățirea calității pro
ducției. In acest scop preconizăm 
montarea aparatului de luat probe la 
culbutorul de cărbuni bruți de pe 
banda viper 2; vom folosi posibilită-
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PREOCUPĂRI
PENTRU PROIECȚIA 
MUNCII MINERILOR

DISPOZITIV
pentru controlul funcționării 
ventilatoarelor de aeraj parfiai »

lor care 
astfel de

După experimentarea, in anul vi
itor, de către Stația de cercetări

a colectorului, denumită și

NL Captarea prafirtii la perforarea gturilor ascendente
Colectorul de praf este un vas cu 

e greutate de oca. 35 kg. in interio- 
rtil vasului colector, pe capacul a- 
cestuia îmbrăcat de un filtru de pîn- 
ză Toarte deasă, care ocupă aproape 
întreg spațiul din jumătatea superi
oară a vasului, se află un injector. 
Datorită depresiunii create de ejector, 
praful este aspirat de la talpa găurii 
prin cele patru orifîcii ale tăișului 
detașabil, prin canalul axial al sfrp- 
delului, prin tubul din axul longitu 
dînal al perforatorului și apoi priiltr-un 
furtun în colectorul de praf. Praful 
reținut de filtru cade in partea infe
rioară
cameră de depunere, care fiind deta
șabilă, după ce s-a umplut, 
locuiește cu o altă cameră de rezer- 
vș (instalația cete prevăzută cu două 
camere de rezervă). Distanța maximă 
admisă între perforator și vas, res
pectiv lungimea maximă de furtun, 
ăste de 7 m în cazul galeriilor și de 
56 m în cazul suitoarelor, ceea ce în
seamnă că, colectorul de praf poate 
fi situat în galeria din care începe 
săparea suitoarelor și nu trebuie ur
cat în frontul acestora, incomodînd pe 
mineri în timpul lucrului.

In urma experimentărilor efectuate 
la E. M. Petrila cu instalația de 
captare uscată a prafului descrisă 
în partea a doua, se poate spune că 
instalația este fără cusur, îh cazul 
perforării găurilor de mină orizon
tale și înclinate în sus. La perforarea 
unor astfel de găuri nu s-ău con
statat înfundâri ale capului detașa
bil, ale sfredelului sau furtunului de 
legătură dintre perforator și colecto
rul de praf. Dacă la perforarea us
cată a găurilor de mină orizontale 
cu perforatorul CP-19, fără captarea 
prafului, gradul de prăfulre mediu a 
fost de 57 816 part./cmc. aer, ia 
perforarea cu captare uscată gradul 
de prăfuire a fost de 1 115 part, pe 
cmc. aer, de unde rezultă o eficien
ță de captare a instalației Dryductor 
de 98 la sută. La perforarea găuri
tor înclinate în sus, aplicîndu-se per
forarea uscată fără captare, concen
trația medie de praf în atmosfera locu
lui de muncă a fost de 53 443 part./cmc. 
aer, iar la perforarea uscată cu cap
tare de I 265 part./cmc. aer, rezul- 
ttnd e eficiență de 97,6 la sută. 
Eficiența ridicată de captare a prafu
lui, clasează instalația Dryductor 
Holmah în rindul instalațiilor cu efi
cacitate mare, prin a cărei folosire 
la perforarea în suitoare și a găuri
tor pentru susținerea ancorată riscul 
îmbolnăvirilor prin silicoză a mineri-

se în-

iți desfășoară activitatea •* 
lucrări este înlăturat.

la 
din 

- cu eficiență ridicată 
8C 
An-

Ип activitatea 
cercetătorilor

sui-

— ........ =
pentru securitatea minieri și a celor
lalte instalații de captare arătate, se 
vor face propuneri de dotare a 
nelor din Valea Jiului cu tipul 
instalație care se va dovedi cel 
corespunzător.

Pînă la dotare, este indicată 
zeatrarea muncitorilor cu măști

mi- 
de 

mai

în-
eon

tra prafului. — procedeu folosit 
săparea unor suitoare la minele 
Valea Jiului 
(I.epestoc — U.R.S.S., Pirelii BN 
— Italia, Siebe — Gorman — 
glia, Medi — R.D.G., Drager 
R.F.G. etc.) precum și dotarea
toarelor cu coloane telescopice pneu
matice pentru ușurarea efortului fizic 
depus la operația de perforare, pen
tru ca muncitorii să poată suporta 
cu ușurință măștile pe figură.

Ing. P. B1T1R
O. MACAVEI și M. HE1NCZ 

tehnicieni
Stația de cercetări pentru securitate 

minieră Petroșani

In U.R.S.Ș. a fpst brevetai un dis
pozitiv pentru automatizarea controlu
lui de funcționare a ventilatoareioi 
de aeraj parțial caracterizat prin fo 
tosirea unui rel.eu de viteză V1RS-2M 
cu generator tahometric.

Pornirea ventilatorului se asigură 
prin apăsarea butonului IKN cu aju
torul releului IRPN.

Pentru trecerea la controlul auto
mat al ventilatorului, cheia IKL se 
fixează în poziția de jos și atonei, 
prin declanșarea releului 1RN prin 
contactul său conectează lampa de 
semnalizare 
funcționarea 
lui.

in cazul 
normale a 
rea 
torului electric, întreruperea cu
rentului electr» pe sector etc.)
se întrerupe contactul respectiv RP-1 
sau IKT și releiil IRN întrerupe cir 
cuitul lămpii de semnalizare a futic

ționării normale. Lampa se stinge și 
se închide contactul IRN2 din cir
cuitul ie semnalizare a avariilor 
Lampa OKI. se aprinde și soneria 
ZV da alarma.

Un
poate
(Din

singur
comanda

. Buletinul
al C.C.V.J.“)

panou de comandă
30 de ventilatoare, 
de informare tehnică

1KL, care 
normală a

semnalizează 
ventilator u

funcționăriideranjării 
ventilatorului (întrerupe 

circuitului, supraîncălzirea mo- 
electric, 
electric

Procedeu 
pentru stingerea 
incendiilor în mine

In U.R.S.S a fost elaborat 
vetul nr. 163 143 pentru un nbu 
cedeu de stingere a incendiilor
tarabe. Acest procedeu se bazează pe 
acțiunea 
grei a 
exemplu 
carului,
producere a reacției de ardere și 
calizează focarul incendiilor.

bne- 
pro- 
sub-

fizieo-ehimică a vaporilor 
anumitor hidrocarburi (da 
bromură de etil) asupra 

V aporii întrerup lanțul
fa
de 
fa-

In cazul apariției unui foc, sau 
producerii unei explozii, în subte
ran ia naștere monoxidul de carbon 
(CO), un gaz fără culoare, miros 
șau gust și foarte otrăvitor. In can
tități mici, de 0,12 la sută, respirat 
mai mult timp, produce otrăvirea, 
iar la 1 la sută provoacă moartea.

Pentru protecția căilor respirato
rii contra gazelor de mină care re
zultă din focurile, exploziile și in
cendiile din mină se întrebuințează 
măștile de autosaivare. In acest 
scop, fiecare miner trebuie să fie 
dotat cu o mască de autosalvare pe 
care trebuie să știe s-o folosească 
cu rapiditate, pentru еѵйагеа aspi- 
rării unor cantități periculoase de 
monoxid

Masca 
pe care 
mice de

Măsea 
fii tracta

de carbon
se bazează pe proprietatea 
r> au unele substanțe chi- 
a reține gazete otrăvitoare, 
este formată dintr-o cutie 
din tablă cu nervuri —

pentru a-i mări rezistența la șocuri, 
in care sînt așezate, pe site meta
lic?, strafe de substanțe care rețin 
umiditatea, monoxidul de carbon și 
corpurile străine djn atmosferă. De 
la cutia filtrantă pornește un tub 
gpfrat din pînză cauciucată care 
are la celălalt capăt piesa care se 
introduce în gură, numită muștiuc. 
Pe muștiuc se află supapa de expi
rație de care este legată clema de 
nas care închide nările pentru a 
opri respirația pe nas. Baza cutiei 
este din tablă perforată, 
permite trecerea aerului, 
trântă este prevăzută 
de susținere.

Tot acest ansamblu 
în cutia port-mască.
fie se închide apoi etanș prin 
rea unei benzi metalice prin 
toriire.

cu

pentru a
Cutia fil
ei cordea

introduce
Această
se

La capetele benzii sînt

cu- 
lipi- 

coel- 
unul

sau două inele care se 
deschiderea măștii.

Pentru ca masca 
să poată fi folosită, 
atmosfera minei să

folosesc la

autosalvare 
necesar ca

și expirații puternice după care se 
menține ciclul normal ăl respirației.

Cînd temperatura aerului inspirat 
prin mască ae ridică în ața măsură 
incit nu mai poale fi suportată, este 
semn că monoxidui de carbon a 
trecut peste limitele admise.

In acest caz se reduce la mini
mum posibil cantitatea de aer inspi
rată. In nici un cea. nu se 
muștiucul din gură.

Masca de autosalvare 
sește a singură dată,

Măștile de autosalvare

de
este
conțină maxi

mum 16 la sută oxigen, iar mono- 
xidul de carbon să nu depășească 
3 procente.

Masca de autosalvare se manipu
lează în modul următor :

1. Se aduce cutia port-mască în 
față, fără a fi scoasă de pe umăr 
cordeaua de susținere, cu inelele 
benzii de etanș are orientate în sus.

2. Se introduc degetele în inele sînt etanșe nu se pot folosi. Verifi- 
și se trage în sens invers înfășu- carea măștilor de autosalvare Ia

person aiului 
în mod co- 
totuși sala- 

mină fără 
La controa- 
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oa scoate

se folo-

care nu

CUM FOLOSIM 
MASCA DE 

AUTOSALVARE 
/

rării benzii, pînă la desfășurarea 
completă a acesteia (fig. I).

3. Se scoate masca din cutia 
port-mască și se petrece cordeaua 
de susținere după gît, iar cutia 
port-mască se aruncă (fig. 2).

4. Se introduce muștiucul în gu
ră fixîndu-se prin strîngerea Intre 
dinți a pintenilor într-o poziție fa
vorabilă respirației prin gură. In
troducerea se face astfel îndt apa
ratura supapei de expirație să fie 
orientală în sus (fig. 3 și 4).

5. Se opturează respirația nazală 
prin aplicarea clemei nazale. Se va 
avea grijă ca nările să fie complet 
închise.

6. Se execută două-trei inspirații

minele din Valea Jiul ui se face 
săptămînal, prin cufundarea în apă 
caldă la 40 grade Celsius, tunp de 
3 minute. Dacă în acest timp apar 
bule de aer din cutia port-mască, 
masca de autosalvare nu ae mai in- 
trebuin țează.

Masca de autosaloare este Un a- 
jutor ol minerului fi se folosește 
tind in lucrările miniere apar fum 
și gage, fără să șe aștepte dispo
ziția personalului de 
și control. Personalul 
trebuie să poarte In 
masca de autosalvare
prin lucrările miniere, iar în timpul 
lucrului s-o păstreze în apropierea 
locului de muncă, intr-un loc sigur.

supraveghere 
din subteran 

permanență 
tind circulă

Marea majoritate a 
a înțeles să folosească 
rect masca. Mai sini 
riați care circulă în 
mască de autosalvare. 
lele efectuate s-au găsit inuncih#^ 
care nu cunoșteau cînd se folotsfc,- 
masca de autosalvare. Aceasta a 
determinat reluarea instructajului 
asupra folosirii măștii, cu întregul 
efectiv din subteran.

La S.C.SM., secția de salvare 
minieră, în cadrul cursurilor de in
struire despre manipularea corectă 
a măștii se prezintă un film. Acest 
f3m a fost prezentat și la unele 
unități miniere urmînd ca periodic 
să fie proiectat la toate exploatările.

Pentru ca instructajul să aibă o 
eficacitate oît mai mare in rîndurîle 
personalului subteran, este necesar 
să se efectueze demonstrații practi
ce cu măștile care mi mai sînt e- 
tanșe sau au termenul de garanție 
depășit. De asemenea, este necesar 
să se facă exerciții în subteran pe 
raioane pentru a se observa modul 
cum se acționează în caz de avarii.

Este cunosc-ut că folosirea neco- 
rectă a măștii, folosirea măștilor 
neetanșe sau nepurtarea măștii de 
autosalvare poate provoca acciden
te. De aceea, fiecare angajat tre
buie să ajute, personalul de condu
cere în munca de instruire și urmă
rire a celui care nu respectă folo
sirea măștilor de autosalvare sesi- 
zînd orice abatere constatată.

S.C.S.M. Petroșani și organele 
de control și îndrumare de la ex
ploatările miniere an sarcina să 
popularizeze în permanență exem
plele bune și rele atît de 
tea în care lucrează cît 
alte unități.

Ing. IOAN FOCȘA -

Ing. IOAN 1LEANU -

I

Ia unita- 
și de la

S.C.S.M.

C.C.V.J
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> Ștafeta energiftor înalt*.

în atenție:
Calitatea 
viitorului cocs

(Urmare din pag. 1-ă) 

file de mică mecanizare pentru îm
bunătățirea continuă a recuperării. 
Mă refer, în primul rină, la recicla
rea preaplinelor apelor de spălare fi 
îmbunătățirea funcționării stației de 
epurare. S-a construit o stație de 
hidrociclorare a suspensiilor diluate 
de barită, instalația aflîndu-se in 
rodaj tehnologic (va fi o rezervă a 
îngroșat or ului nr. 2).

Urmărim, în cadrul reducerii con
ținutului de cenușă și a umidității 
producției globale, respectarea indi
catorului de calitate la toate soitu
rile și cu deosebire a cărbunelui 
special pentru cocsificare.

lată strădaniile, preocupările noa
stre cotidiene. Cu siguranță nici roa
dele nu vor întîrzie.

NOT-i: € E S E
Pe lingă unitatea T.A.P.L. nr. 68 

Uricani funcționează o cantină-restau- 
rant unde servesc zilnic masa nume
roși salăriați ai minei și instituțiilor 
din localitate. Inițiativa deschiderii a- 
cestui punct de alimentație publica 
s-a dovedit bine venită. Era necesar 
însă ca atît responsabilul unității 
respective (Fr. Demeter) cît și con
ducerea T.A.P.L. Petroșani să se fi 
îngrijit, eu măi mult simț de răspun
dere, ca această cantină să-și desfă
șoare activitatea iu condiții corespun
zătoare.

Tematică actuală
Simbăta trecuta, în fața gazetei de 

perete „Cărbunele păcii" de la mina 
Petrila se opreau mulți oameni. Apă
ruse o nouă ediție. Cete cinci spații 
erau ocupate de tot atîtea articole 
axate pe teme deosebit de actuale. 
In materialul „In cinstea celui de-al 
IV-Iea Congres al partidului", se re
latează despre succesele minerilor 
din Petrila in realizarea angajamen
telor de întrecere. Mai sînt ехриве 
articolele „In întimpinarea conferin
ței regionale de partid". ..Respecta
rea normelor de tehnica securității 
— obligație a fiecărui angajai", „Să 
ne pregătim temeinic pentru închi
derea invățămîntultii de partid", „Un

Ия scrisorile corespondenților
Noi zone verzi

Numeroși cetățeni din cartierul „7 Noiembrie" al orașului 
Petrila participă cu entuziasm la acțiunile de muncă patrio
tică pentru extinderea zonelor verzi. In ultimele zile ei au să- 

, pat, greblat și însămînțat cu iarbă peste 800 m p de tesren și 
au transportat cu autocamioanele, puse la dispoziție de către 
comitetul executiv al sfatului popular din localitate, 30 m c 
de pămfeit vegetal. Printre cei ce s-au evidențiat la munca 
patriotică se numără locatarii Farksș loan, Cireu Augustin, 
FHipoiu Toma, Bălan Dumitru. Vizaru Gheorghe, Brătilă Fran- 
etec, precum și utemiștii Pălimaru Vasile, Trifan Petru, Mo- 
raru Nicoiae, Perja Dumitru, Leoncă loan.

In tot timpul cît au durat acțiunile patriotice, deputata 
Dime Ludovica a fost prezentă printre cetățeni, coordonînd 
activitatea de înfrumusețare a cartierului.

PETRU GAINA

Hărnicie pe strada Dealului
Timpul frumos, statornicit de cîteva zile și pe Valea Jiu

lui. i-a îndemnat la ши ncă patriotică și pe cetățenii de pe 
strada Dealului a cartierului Grividia al orașului Vulcan. Ei 
au nivelat gropile, au eurățit șanțurile și au însămînțat flori 
de-o parte și de alta a străzii. Din cei mai harnici locatari 
ai străzii Dealului îi amihiim pe Suc iu Nicoiae și Elieabeta, 
Sava loan, Moldovan Nicoiae și Gliezvoi Anton.

INGLING ALFRED

Grijă fațade 0 m
Iii activitatea sa, comitetul sindi

catului prepareției din Petrila pune 
pe primul plan grija față de om. 
Pentru salariații care lucrează în 
condiții grele se asigură controale 
medicale periodice iar celor ее pri
mesc recomandare din pariea medi

AȘTE APT
Ceea ce nemulțumește îndeosebi pe 

abonații cantinei este aspectul săli
lor de mese. Tavanul, zidurile, fe
restrele sîrit murdare. Draperia, așe
zată deasupra ușii dintre sălile de 
mese, stă de luni de zile strîmbă, 
fără să deranjeze cîtuși de puțin pe 
eei ce lucrează acolo. In toc să ia 
măsuri, să insiste pe lîngă conduce
rea T.A.P.L. dm Petroșani ca unita
tea să fie zugrăvită, responsabilul 
ei s-a gîndit să acopere murdăria 
zidurilor cu... hîrtie în chip de tapet, 

număr tot mai mare de muncitori îșl 
completează studiile de cultură ge
nerală". Autorii celor cinci materiale 
stat tovarășii: Laszlo Ștefan, miner, 
membru al comitetului de partid de 
la mină. Carpen loan, activist de 
partid, Giurgiu Gheorghe, președin
tele comitetului sindicatului, ing. 
Вова Cornel, șeful serviciului de aeiraj 
și Ani Adam, lucrător Ia serviciul 
personal De menționat că noua edi
ție este prezen-tată sub o formă gra
fică atractivă, fiecare material avînd 
în centru cîte un desen sugestiv — 
o lampă de miner, o carie, un va- 
gonet de mină etc.

cului le sînt asigurate bilete pentru 
odihnă și tratament. In primul tri
mestru a] anului un număr de 22 
de salariați au plecat cu bilete de 
odihnă sau tratament în diferite sta
țiuni balneo-cb'materifce din țară, iar 
în trimestrul II urmează să plece 
alți 38.

I ?
lucru care dă sălilor de mese un 
aspect și mai urît.

Așa cum se prezintă in momentul 
de față localul cantinei-reștaurant din 
Uricani este necorespunzător. De 
altfel n-ar fi rău dacă în această 
direcție și-ar spune părerea și 
I.S.I.P.M.

Conducerea T.A.P.L. Petroșani cu
noaște situația acestui local. Cei 
eare-1 frecventează zilnic se întreabă 
oare ce se așteaptă de nu se Iau 
măsuri ca localul să intre în repa
rație ?

PORT
atletism Etapa orășenească 
a campionatului republican

Duminica 16 mai, pe stadionul 
Jiul din Petroșani, a avut loc eta
pa orășenească din cadrul campiona
tului republican de atletism, ediția 
1965. Au luat parte peste 250 de 
tineri și tinere din asociațiile spor
tive din Valea Jiului. Timpul fru
mos, terenul bine amenajat au per
mis realizarea unor performanțe deo
sebit de valoroase. Bine pregătiți 
s-au prezentat elevii Școlii sportive 
de elevi din Petroșani, prof. Peterfi 
Virginia și ai Școlii profesionale Lu 
peni, prof. Golubov AJihai, lată pri
mii clasați :

60 m plat — fete : Nemeș Marga
reta Lupeni; 80 m plat — băieți: 
Sălăjan loan — S.S.E.; 100 m juni
oare I: Nemeș Margareta — Lupeni; 
100 ni — juniori I : Dane Ignat —
S.S.E.; 100 m — seniori: Niculescu 
Mircea — Știința; 200 m — juni
oare I : Rotaru Angela — S.S.E.; 
200 m — juniori I : Dane Ignat —
S.S.E.; 200 m — seniori : Niculescu 
Mircea — Știința; 300 m — juniori 
II : Mihail Andrei — Școala profe
sională Petroșani; 400 m — juniori 
I : Racoți loan — Lonea; 400 m — 
seniori: Gergely Ștefan — Știința; 
500 m — junioare II: Mariaș Iu- 
liana — Lupeni; 800 m — juniori I: 
Ularu Vasile — Școala profesională 
Lupeni; 800 m — junioare I: Szoke 
Elisabeta — Lonea; 1000 m juniori 
II: Iancu Petru — Școala profesio
nală Lupeni; 1560 m — juniori 1: 
Ularu Vasile; .3 000 m — Juniori I: 
Balaș Carol — Școala profesională 
Lupeni; 5 000 m — seniori: Safta 
Toma — Minerul; 10 000 m — se
niori : Peter Aron; Ștafeta 4 x 100 
m — seniori: Știința Petroșani; Șta
feta 4 x 100 m — juniori I: S.S.E.; 
Lungime — juniori II : Katona La- 
dislau — Școala nr. 4 Petroșani; 
Lungime — junioare II: Florea Cris
tina S.S.E.; Lungime — juniori I: 
Dan Vladimir — S.S.E.; Lungime — | 

Meciul de fotbal, de duminică, dintre Preparatorul Petrila — 
Parîngul Lonea a fost condus de arbitru’ Csikos Gheorghe din Deva 
cu foarte multe scăpări. Ei a dat multe decizii eronate, s-a făcut 
că nu vede o serie de durități și acte de indisciplină.

SPECTATORII: ■ De ce o fi legat la ochi arbitrul?
— Dumnealui e om drept, nu vrea să fie părtinitor

junioare I : Rotaru Angela — S.S.E ; 
Lungime — seniori: Fărcașu Gheor
ghe •— Știința; înălțime — juniori 1 : 
Flețan Cornel — S.S.E.; înălțime — 
juniori II : Ardeleanu Victor — Școa
la nr. 4 Petroșani; înălțime — se
niori : Fărcașu Gheorghe — Știința; 
Greutate — juniori II: Andreile Pe
tre — Petrila; Greutate — senioara 
li : Poșa Doina — Iseroni; Greutate
— junioare I : Răduț Magdalena — 
Lupeni; Greutate — juniori I : Faze- 
kaș Bela -- Școala profesională Pe
troșani; Greutate seniori: Moroie 
Ioan — Minerul; Disc — junioare I: 
Răduț Magdalena — Lupeni; Disc -- 
juniori I : Ujhelyi Andrei - - S.S.E.: 
Disc — seniori : Codreanu Octavian
— Știința; Suliță — juniori I : 
Oprișă Cornel — S.S.E ; Suliță — 
juniori II : Șerban Aurel — Iseroni; 
Suliță — seniori: Codreanu Octavian
— Știința.

ANGHER ANDREI 
președintele comisiei orășenești 

de atletism

Campionatul orășeaesc 
de fotbal

Paralei cu campionatul regional 
de fotbal, se află in plină desfășu
rare și campionatul orășenesc. La a- 
ceastă întrecere au luat startul reto
rului 12 echipe, dar pe parcurs, for
mațiile Dinamo Petroșani, T.C.M.E. 
Paroșeni și I.M.P. s-au descompletat 
și s-au retras din competiție. Pînă 
acum s-au consumat 17 etape și ta 
fruntea clasamentului s-a instalat, 
de mai multă vreme, echipa mineri
lor din Uricani, principală candidată 
la promovarea în campionatul regio
nal. Bine se comportă și echipele 
Constructorul Lupeni, Energia Paro
șeni și Minerul Banița care, deși fără 
antrenori, sînt bine pregătite.

PROGRAM
20

PROGRAMUL 1. 5.00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 
5.06 Con, cri de dimineață; 5,30 
I ecția de gimnastică; 5.40 Conti
nuarea concertului de dimineață; 
6,00 RADIOJURNAL. Buletin me 
iectrelogic; 6.10 Jocuri interpretate 
de fanfara, 6.20, JURNALUL SA
TELOR, 6,30 Recomandări din pro
gram; 6,35 Mici piese instrumentale 
de estradă; 6.45 Salut voios de pio
nier; 7.00 RĂDIC’JURNAL; 7,15 
„Voioșie pe portativ" — muzică u- 
șoară; 7.30 Sfatul medicului : Scar
latina și prevenirea el; 7,35 Anun
țuri, muzica; 7.15 Uverturi de es
tradă; 8.10 SUMARUL PRESEI; 
8,0*' Formații corale de amatori de 
ta orașe și sate; 8.55 Muzică din 
perete; 9,25 Muzică ușoară; 10,00 

BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 „E pri- 
măvară-n viața niea“ - muzică u- 
suară; 10,15 Emisiune literară; 10,30 
C'intece despre apele patriei și jocuri 
populare; 11,00 Uverturi Ia opere;

DE
mai

RADIO
11.30 Muzică pentru fanfară de 
Dumitru Crăciunescu; 11,45 Piese 
instrumentale de Mircea Chiriac și 
Hilda Jerea; 12,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 12,03 „Te iubim, te cîntărn, 
tinerețe" — emisiune de cîntece; 
12.15 Nemuritorul tango; 12,30 Ver
suri ta lectura unor actori de la 
Teatrul de stat din Piatra Neamț; 
12.45 Piese simfonice; 13.05 Muzică 
populară interpretată de Maria Bu- 
faciu, Marcel Budală și Florea 
Neten. 13,40 Arii de coloratură din 
opere; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
14,05 Recomandări din program; 
14,10 Muzică ușoară interpretată de 
soliști care ne-au vizitat țara; 14,40 
Cotele apelor Dunării; 15,00 Prelu
diu simfonic de Ion Dumitrescu;
15.30 „Mindră, ntîndrulița mea" — 
emisiune de cîntece și jocuri; 16,00 
RADIOJURNAL. Buletin meteorolo
gic; 16,30 PRtE'lENA NOASTRA 
CARTEA; 17,00 Casa de discuri 
Electrecord vă prezintă recitalul de 

operă — Ion Buzea; 17.15 CU MI
CROFONUL PRIN REGIUNEA 
MARAMUREȘ; 17,35 Cîntece din 
folclorul nou și jocuri populare; 
18,00 SEARA PENTRU TINERET- 
19,00 Gintă, dansează - tinerețe; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARA;
20,30 Varietăți muzica-le; 21,15 Pă
rinți și copii; 21,30 Orchestrele: 
Walter Eichenberg, Benny Bennet și 
orchestra de estradă a Radiotelevi- 
ziunii vă invită la dans; 22.00 RA
DIOJURNAL Buletin meteorologic. 
Sport: 22,20 Luminița Cosmiri inter
pretează melodii de dragoste; 22,35 
Din nou la dans; 23,12 Octetul de 
coarde opus 7 ta Do major de Geor
ge Enescu; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 7.30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,35 Muzică ușoară; 
7.45 Piese instrumentale de virtuo
zitate; 8,00 Coruri din opere; 8.16 
Dansuri de estradă: 8,30 Recoman
dări din program; 8.35 Dansuri din 
evul mediu: 9,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 9,03 Soliști de muzică popu
lară; 9,30 Vreau să știu; 10,00.Suită 
de Gustav Holst; 10,31 Din operele 

lui Gluk; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,03 Ciniece pentru cei 
mici; 11,15 Gintă orchestra de mu
zică populară a Filarmonicii de Stat 
din Oradea; 11,30 UNIVERSITA
TEA TEHNICA RADIO: 11,45 Ca
ruselul melodiilor ■ - muzică ușoa
ră: 12,30 Muzică din opereta „Sal
timbancii" de Louis Ganne; 13.00 
BULETIN DE ȘTIRI; 13,03 Muzică 
de cameră de compozitori belgieni;
13,30 100 de ani de ta apariția re
vistei .Familia". însemnări de Ho- 
ria Oprescu; 13,40 Concert de prînz; 
14,35 Muzică din opere românești; 
15.00 BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 
Interpret! și melodii; 15,30 ANTO
LOGIE ІЮЕТІСА — Emile Verhae- 
ren; 15,45 Cîntă Jean Athanasiu — 
arii din opere; 16.00 Cîntăreții sate
lor; 16,20 DIALOG CU ASCULTĂ
TORII; 16,30 Concertul în l.a minor 
pentru violoncel și orchestră de 
Schubert — Cassado; 17.00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic; 17,15 
Excursie muzicală prin țară — mu
zică ușoară; 17,30 Sfatul medicului : 
Scarlatina și prevenirea ei; 17.35 
Anunțuri, muzică; 18,00 „Flori și 

melodii” — muzică ușoară; 18,15 
CARNET PLASTIC; 18,30 Recital 
Nan Marrianan; 18,45 Muzică ușoa
ră interpretată la diferite instru
mente; 19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
19,05 Romanțe îndrăgite; 19,30 In
stantanee cuJtural-artistice; 19.50 
Transmisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. In 
pauză; RADIOJURNAL: 22.00 Mu
zică de estradă; 22,30 ..Ba.1 la ope
retă": 23,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
23,05 In ritm de dans; 0,52 BULE
TIN DE ȘTIRI.

Cinemafo’jrale
20 mai

PETROȘÂNJ 7 NOIEMBRIE ; 
Spărgătorul; REPUBLICA : Legea 
și forța; PETRILA : Aripi negre; 
LONEA : Regina cînlecejor; IS- 
CRON1 : Cum stăm tinere; ANI- 
N'OASA : Popasul; LUPENI - 
MUNCITORESC: Aventură la mie
zul nopții.



* STEAGUL roșu
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Rezoluțiile adoptate 
de Consiliul Executiv al U.N.E.S.C.O.

Lupte puternice în partea de nord
a orașului Santo Domingo

PARIS 18. Corespondentul Ager
pres, Al. Ghebrghiu, transmite:

Consiliul Executiv al U.N.E.S.C.O. 
a adoptat o rezoluție privind pro
blema 
menit 
gerea 
neral,

intensificării programului său, 
să favorizeze pacea și înțele- 
internațională.
Rene Maheu a 

să prezinte un raport 
probleme la viitoarea 
mează să aibă loc în toamnă. In 
intervenția sa, reprezentantul R. P. 
Române, .acad. Athanase. Joja, a sub
liniat că pacea este o problemă ma
joră a lumii contemporane și că ea 
trebuie să ocupe un loc tot mai în
semnat în activitatea U.N.E.S.C.O.

In problema consecințelor intrării

Directorul ge- 
fost însărcinat 
asupra acestei 
sesiune ce ur-

Portugaliei in U.N.E.S.C.O. repre
zentantul R.P.R. a subliniat carac
terul perimat al sistemului colonia
list și a sprijinit protestul reprezen
tanților țârilor africane față de po
litica colonialistă a Portugaliei. 
Consiliul Executiv a adoptat o re
zoluție care cere directorului gene
ral al U.N.E.S.C.O. să întreprindă 
un studiu asupra situației învăță- 
mîntului din coloniile portugheze. 
Rezoluția prevede totodată că pînă 
la examinarea 
studiu de
Portugalia 
ticiipe la 
organizate

rezultatelor acestui 
către Consiliul Executiv 
nu va fi invitată să par- 
reuniunile internaționale 
de U.N.E.S.C.O.

SANTO DOMINGO 18 (Agerpres).
Puternice lupte au continuat să 

aibă loc în cursul nopții de luni 
spre marți în partea de nord a ora
șului Santo Domingo între trupele 
constituționalisie conduse de colone
lul Caamano și cele ale generalului 
Imbert Barrera. Luptele se duc pen
tru cucerirea unei piețe unde au fos' 
aduse din provincie alimente insur 
genților. Corespondentul agenției 
France Presse relevă că în ciudă 
rezistenței îndîrjite a insurgenților 
trupele generalului Barrera, sprijini
te de tancuri și tir de artilerie se

infiltrează în pozițiile controlate de 
insurgenți. In cursul acestor lupte 
s-a înregistrat un mare număr de 
inorți și răniți de ambele părți.

Pe de altă parte, noi incidente a- 
menință să se producă în mai multe 
localități din provincie și în special 
'a Santiago, unde populația se pro
nunță în sprijinul insurgenților con
duși de Caamano. Se anunță, de a- 
semenea, că situația din provincia 
Duarte, situată în nord-estul țării, 
cămine încordată. Aici trupele gene
ralului Imbert Barrera au recurs la 
represalii sîngeroase împotriva popu
lației.

Evenimentele din Bolivia
Un interviu
al președintelui Alqerieî

ALGER 18 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat revistei 

„Jeune Afrique" președintele Alge
riei, Ben Bella, a declarat că în ce 
privește problema vietnameză „Al
geria se solidarizează pe deplin cu 
Frontul național de 
Vietnamul de sud în 
acestuia. Considerăm, 
Frontul național de 
singurul reprezentant 
se pot duce tratative 
perîalist din Vietnamul de sud. De 
aceea insistăm ca programul Fron
tului național de eliberare din Viet
namul de sud să fie adoptat ca o 
bază de tratative".

președintele, se 
mișcărilor de e- 
indiferent unde

eliberare din 
toate acțiunile 
a spus el, că 

eliberare este 
legal cu care 

în războiul im-

Algeria, a spus 
pronunță de partea 
liberare națională, 
ar acționa acestea — în Congo, Pa
lestina, Vietnam, regiunea Mării Ca
raibilor, în sudul Peninsulei Arabe 
sau în coloniile africane. Președin
tele a cerut să se pună capăt poli
ticii de escaladare duse de Statele 
Unite în Vietnam.1 El a arătat că în 
prezent popoarele considerate de obi
cei ca făcînd parte din cea de-a treia 
lume au devenit un obiect al agre
siunii imperialiste. In acest sens, 
președintele a dat exemplu ultimele 
evenimente din Asia, 
rica Latină.
‘. к v-

LA PAZ 18 (Agerpres).
Guvernul militar din Bolivia 

decretat „starea de asediu" pe 
treg cuprinsul țării și a ordonat 
mobilizarea tuturor bărbaților între 
19 și 50 de ani într-o încercare de 
a contracara efectele grevei gene
rale declanșate la chemarea sindica
telor boliviene în semn, de protest 
împotriva expulzării din țară a fos
tului vicepreședinte al țării și cu
noscut lider sindical Juan Lechin 
Această hofărîre a fost luată după 
puternicele manifestații care au avut 
loc luni în . capitala boliviană cu 
participarea a peste 7 000 de persoa
ne, în cursul cărora un muncitor a 
fost ucis și 20 au fost răniți. Agen-

a 
în-

țla U.P.I. anunță că greva generală 
din La Paz s-a extins în principa
lele centre miniere ale țării unde a- 
proape 30 000 de mineri au încetat 
lucrul la 17 mine de cositor. Gre
viștii au ocupat minele din Catavi, 
Siglo Veinte și Huanuni, situate la 
sud-est de capitală.

Referindiu-se la situația din Boli
via, agenția U.P.I. consideră 
„junta militară are de înfruntat 
mai serioasă amenințare de la 
trarea sa în funcțiune în urmă
șase luni". Un purtător de cuvînt 
al guvernului a declarat marți că si
tuația în La Paz „este gravă" Pe 
străzile capitalei' patrulează trupe.

-PE SCURT —
LA PAZ. In semn de protest îm

potriva măsurilor luate de junta mi
litară contra liderului lor sindical 
și fostului vicepreședinte al Boli- 
viei, Iuan Lechin, muncitorii din 
întreprinderile industriale au decla
rai luni grevă.

BONN. La Bonn s-au încheiat lu
crările unei conferințe a studenților 
arabi care studiază în instituțiile 
de învățămînt superior din Europa 
occidentală. Participanții la confe
rință (reprezentînd 10 000 de stu- 
denți arabi) au adoptat o rezoluție 
de protest împotriva ajutorului a- 
cordat de Germania 
Izraelului.

CAPE KENNEDY. 
Administrația națională 
blemele aeronauticii și 
spațiului cosmic — a anunțat că la 
27 mai va fi lansat un satelit artifi
cial de tip „Pegasus", menit să mă
soare primejdia pe 
praful meteoriților 
cosmice.

LONDRA. Ieri a

occidentală

N.A.S.A. - 
pentru pro- 

cercetarea

care o prezintă 
pentru navele

a-

Africa și Ame-

Noi atacuri aeriene împotriva
R. D. Vietnam

HANOI
Agenția 

nunță că 
de luptă 
Tailanda,

18 (Agerpres).
vietnameză de presă a- 

în ziua de 17 mai avioane 
americane, avînd baza în 
au bombardat și mitraliat

mai multe teritorii 
provinciile Nghe An 
R. D. Vietnam. 
rapoarte, în provincia Nghe An a
fost doborît un avion.

populate din 
și Ha Tinh din 

Potrivit primelor

întrevedere între 
și Gromîko

ANKARA 18 (Agerpres).
La 18 mai președintele Turciei, 

Cemal Gursel, l-a primit pe A. A. 
Gromîko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., care se află într-o

încălcări ale apelor
ale R. P. Chin eze

teritoriale

că
cea 
in-
cu

Cemal Gursei

vizită oficială în Turcia, și a avut 
ou el o convorbire. In aceeași zi 
nistrul sovietic a fost primit de 
mul ministru Urguplu.

tni- 
pri-

început vizita o- 
ficială de 10 zile în Germania 
cidentală a reginii Elisabeta a 
a Angliei, însoțită de ducele d 
dinburgh.

Observatorii menționează că
ceasta este prima vizită în Germania 
a unui suveran britanic din 1913.

GEORGETOWN. In Guyana bri
tanică s-a anunțat un nou sabotaj 
săvîrșit de un grup de oameni încă 
necurtoscuți. La stația automată te
lefonică situată la 16 km de locali
tatea Heje a explodat o încărcătură 
cu dinamită care a provocat mari 
pagube.

CARACI. Citind rapoarte neofi
ciale, agenția Reuter a anunțat la 
18 mai că numărul persoanelor ca
re au pierit datorită puternicului 
ciclon dezlănțuit în estul Pakista
nului în urmă ou cîteva zile se 
dică acum la 12 000.

MADRID. După cum relatează 
genția Associated Press, experții 
gricoli afirmă că Spania se află
fața unei secete de mari proporții. 
O primăvară aproape fără ploi a rui
nat recoltele de grîne în numeroase 
regiuni. Și alte districte vor fi afec
tate dacă nu vor cădea ploi îmbel
șugate.

TOKIO. Potrivit datelor Biroului 
de statistică de pe lingă cancelaria 
primului ministru, la începutul anu
lui 1965 în Japonia existau 360 000 
de șomeri totali.

ri-

a- 
a- 
tn

PEKIN 18 (Agerpres).
După cum anunță agenția China 

Nouă, în dimineața zilei de 18 mai 
forțele navale ale S.U.A. au comis 
o nouă încălcare a suveranității te
ritoriale a R. P. Chineze. O navă

de război americană a pătruns în 
apele teritoriale chineze din regiunea 
estică a estuarului fluviului Minț- 
zian, în apele de coastă ale provin
ciei Futzian.

Republica Salvador nu va pune (rupe 
la dispoziția forței inferamericane

SAN SALVADOR 18 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Salvador, Hector Escobar 
Serrano, a anunțat că țara sa nu va 
pune trupe la dispoziția forței înter- 
americane din Republica Dominica
nă. El a motivat această hotărîre 
prin stare de urgență datorită cutre
murelor de părnînt ce sînt semnalate 
în prezent în Salvador. Ministrul a 
precizat totodată că, din aceleași

motive, reuniunea miniștrilor de 
terne din țările Americii Centrale, 
ce urma să aibă Ioc la 21 mai la 
Ciudad de Panama, a fost amînată.

in-

Expozifie de instrumente 
muzicale populare

ATENA 18. Corespondentul Ager
pres, C. Alexandroaie, transmite:

La Căminul de arte frumoase și 
Utere, s-a deschis prima expoziție 
din Grecia de instrumente muzicale 
populare. Exooziția este organizată 
de Ministerul Educației Naționale, 
în colaborare cu Muzeul de artă 
populară greacă și muzicologul 
Anoghionokis. Timp de 20 de ani a- 
cesia a adunat din toate regiunile 
Greciei aproape 200 de instrumente 
muzicale. Studierea acestor 
mente dovedește influența 
antice grecești și bizantine 
muzicii populare grecești și 
instrumentelor muzicale, arătînd tot
odată comunitatea dintre instrumen
tele grecești si cele ale altor 
balcanice.

lost transportat luni pe calea ae
rului la Washington unde va fi ex
pusă Ia „National Gallery". Pictura 
a fost vîndută în luna martie la li
citație pentru suma de 789 000 de 
lire sterline colecționarilor ameri
cani. Această vînzare a provocat o 
vie dispută in Anglia. In ciuda opo
ziției experților de artă britanici, 
Ministerul Comerțului al Angliei a 
emis o licență de export, muzeele 
britanice pierzînd astfel una din cele 
mai -mari capodopere ale picturii 
mondiale.

tată de paznicul muzeului care a ob
servat că tabloul nu era așezat cum 
trebuie pe perete.

lnterpal-ul și politia italiană au 
deschis o anchetă pentru a incerca 
să găsească prețioasa piesă a mu
zeului din Roma.

instru- 
muzicii 
asupra 
asupra

țări
pic-

Apelul lui U Thant adresat părților 
„implicate în conflictul 
din Republica Dominicană0

O celebră pictară 
a lui Rembrandt 
vîndută la licifafie

LONDRA 18 (Agerpres).
Celebra pictură a lui Rembrandt 

— portretul fiului său Titus — a

Dispariția unei prețioase 
piese a muzeului 
din Roma

/?ОЛМ 18 (Agerpres).
„Agata Schoenhoven", opera

torului flamand len van Schoorel 
(1529), care era expusă la Muzeul 
Doria Pamphili din Roma' de citeva 
zile fusese înlocuită cu o pictură 
falsă.

Evaluat la 80000000 lire, tabloul 
a fost sustras din muzeu și înlocuit 
cu o copie de o execuție excelentă 
de a cărui autenticitate nimeni nu 
se îndoia. Dispariția a fost consta-

Moștenire neașteptată
CASABLANCA 18 (Agerpres).

- Fernando Pastor Garcia, un fo
tograf argentinian din Casablanca, 
care ou un salariu lunar de 600 
dirhami cu greu își putea întreține 
pe cei șase copii ai să, a fost recu
noscut moștenitorul unei averi eva
luate la aproape 200 miliarde franci 
francezi vechi — în lingouri de aur 
și în pietre prețioase. Această avere 
a fost lăsată de vice-regele Peru
lui, Vincente Pastor Garcia, dece
dat în secolul XVIII.

După mai mulți ani de cercetări 
între numeroși pretinși moștenitori, 
în -cele din urmă trei din ei au fost 
identificați. că atare, printre care și 
fotograful din Casablanca. Acesta 
va putea încasa o mare parte a te
zaurului care se găsește depozitat 
la Banca Angliei din Londra.

NEW YORK 18 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a adresat un apel tuturor 
părților „implicate în conflictul din 
Republica Dominicană" pe care le 
invită să respecte cererea Consiliu
lui de Securitate cu privire Ia res
pectarea încetării focului. Subliniind 
că „mijloacele pașnice sînt singurele 
care pot duce la un acord trainic 
pentru reglementarea conflictului ac
tual din Republica Dominicană" U

Thant a arătat că „cei Interesați nu 
trebuie să precupețească nici 
fort pentru a se pune capăt lupte
lor. care au provocat atît. de multe 
distrugeri și vărsare de sînge" A- 
pelul consideră că 
diată a ostilităților 
pas esențial pentru 
lui propice găsirii
velor dificultăți prin care trece Re- 
publica Dominicană".

un e-

„încetarea ime- 
reprezintă un 

crearea climatu- 
unei soluții gra-

O nouă întrunire
a Consiliului O. S. A.

WASHINGTON 18 (Agerpres).
Consiliul Organizației Statelor 

mericane se va întruni din nou pen
tru a audia raportul misiunii O.S.A 
în legătură cu situația din Repu
blica Dominicană. Din surse apro
piate reuniunii se confirmă că par 
ticipanții la Consiliul O.S.A. vor stu
dia o formulă de compromis, care 
„ar putea scoate din impas pe plan 
politic actuala criză dominicană". 
Potrivit acestei formule. Antonio 
Guzman, fost ministru al agricultu
rii în guvernul lui Bosch, ar urma

A-
al 
in 
o- 
că

să devină președintele provizoriu 
unui guvern de coaliție format 
întregime din civili. Din cercurile 
ficiale americane se subliniază 
este vorba nu de o inițiativă ameri
cană ci de un proiect al Comisiei 
speciale a O.S.A. Acest proiect a 
fost primit favorabil de către misiu- 
nea americană condusă de George 
Bundy, consilier principal al preșe
dintelui Johnson pentru problemele 
apărării naționale, aflată la Santo 
Domingo.
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