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VÎN ATUL —

o mare bogăție 
a țării noastre

Din timpuri străvechi și pînă

FAPTE DE VREDNICIE IN MUNCA
Un sector 
evidențiat

La mina Petrila în fruntea în
trecerii socialiste se situează 
colectivul sectorului III. De la 
Începutul anului și pînă in 
prezent din abatajele acestui 
sector a fost extrasă peste sar
cinile planului o cantitate de 
9 533 tone de cărbune, din ca
ro 1 720 tone în luna octom
brie.

O contribuție de seamă au 
adus-o lâ acest succes brigă
zile de mineri conduse de co
muniștii Enache Chiriță, Laszlo 
Stefan, Cprițoi Ștefan, care 
și-au depășit planul pe luna 
octombrie cu 380—480 tone de 
cărbune. Printre brigăzile care 
au fost declarate evidențiate 
în întrecerea socialistă pentru 
depășirea angajamentelor pe 
luna octombrie se numără cele 
conduse de Rofaru Gheorghe, 
Husan Iosif, Kondo Nicolae. 

PETRU GĂINĂ 
corespondent

Roade 
ale hărniciei

Colectivele cu producția cea 
mai mare pe luna octombrie 
de la E. M. Vulcan sînt sec- 
l oarele I si IV». Sectorul I a 
dat luna trecută peste plan 
1 399 tone cărbune, iar secto
rul IV — 1 294 tone.

Rezultatele obținute se dato- 
resc hărniciei și priceperii cu 
care au lucrat brigăzile con
duse de minerii Nicoară Ale
xandru, Irimie Floricel și Za- 
haria Constantin de la sectorul 

.1. De la sectorul IV s-au evi
dențiat brigăzile care au in 
frunte pe minerii Costea loan, 
Cazimir Mihai, Cîmpeanu Sa
bin și Bălțatu loan.

OLGA VÎTCĂ 
corespondent

Mina Aninoasa 
cu angajamentul 
anual îndeplinit

Minerii din Aninoasa, 
fruntași în îritrecerea so
cialistă pe bazinul car
bonifer al Văii Jiului, 
au . obținut Un succes 
deosebit, în muncă. Ieri, 
la sfîrșitul schimbului I, 
ei au extras cea de-a 
15-a mie tonă de cărbu
ne peste sarcina de plan 
la zi, îndeplinindu-și ast
fel integral'angajamentul 
luat în întrecerea socia
listă pe întregul an. In 
același timp, ei au rea
lizat încă de pe acum 
indicatorul prevăzut la 
productivitatea muncii 
pentru primul an al cin
cinalului. Randamentul 
^e exploatare a crescut 
la 1,340 tone de cărbu
ne pe post (este cel mai 
înalt randament înregis
trat la mina Aninoasa 
în anii șesenalului).

Prin reducerea cheltu
ielilor de producție, 
acest an, minerii anino- 
seni au obținut econo
mii suplimentare la pre
țul de cost în valoare 
de aproape 600 000 lei, 
iar conținutul de cenușă 
din cărbunele trimis pre- 
parației a fost redus, 
față de procentul ad
mis, în medie cu 0,5 la 
sută.

Unul dintre meseriașii 
harnici ai secției strun- 
gărie de la atelierul me
canic al minei Lupeni 
— strungarul Racolța 
Vasile.

RAID 
ANCHETA

Depozitele de combustibil 
ân fafa semnelor vremii

Se vede pădurea 
din depozitul gol...

La Vulcan, cetățenii au multe ne
cazuri cu depozitul de lemne: de 
multe ori, nu găsesc combustibil în 
el, fiind amînați de o zi pe alta.

— Se vede pădurea din curtea 
depozitului — spune cu amărăciune 
gestionara Păstrăveanu Elena. Ce 
folos însă că la „Crividia", la o dis
tanță de numai 2 km, stau 3 000 
metri steri lemn de foc, dacă în 
depozit nu-i nici un lemn. Fores
tierii motivează ba că nu sînt ma
șini, ba au plecat oamenii. Dar, cu 
asta nu se încălzește nimeni !

Cerul de noiembrie ne a- 
vertizează încruntat: ploaie, 
lapoyiță, zăpadă, iată ce ne... 
așteaptă. Semnele vremii nu 
pot îdșelă pe nimeni — sîntem 
în prag de iarnă. Este timpul 
cînd gospodarii își cercetează 
cămara, se preocupă de apro
vizionarea pentru sezonul rece 
care vine.

Combustibilul constituie un 
capitol important al acestei 
pregătiri: AI COMBUSTIBIL, 
AI CĂLDURĂ PENTRU IAR
NĂ ! Să pornim deci și noi 
după această marfă atit de 
căutată.

Iin porta ni 
cărbune!

Un teren întins 
cu cîteva grămă
joare de lemne, 
o clădire netermi
nată și două cînta- 
re basculă; aces
ta este tot depo
zitul de lemne nr. 
33 — Lupeni.

Sîntem nou așe
zați aici — spu
ne gestionara De- 
mian Ana — și 
n-am avut timp să 
ne aranjăm gos-

aveți ceva lemne și

tul 
cui 
nu 
de

forestier aduce des- 
lemne. față de grafi-

podăria. Totuși, dacă constructorii 
ar termina clădirea biroului, sfatul 
ne-ar ajuta să nivelăm terenul, ar 
avea alt aspect depozitul.

— Văd că 
cărbuni.

— Sectorul 
de puține
de livrare. Cît despre cărbuni, 
de mult am primit 2 vagoane 
la mina Sărmășag — reg. Cluj.

—Aici la Lupeni unde este cea
mai mare mină de cărbuni a țării ?

— Da! Așa a planificat direcția 
regională a Combustibilului: In 
toate depozitele noastre din Valea 
Jiului — primul bâzih carbonifer al 
țării — se aduc cărbuni „importați''.

din Rovinari — Oltenia, Sărmășag 
— Cluj etc. Muncă, vagoane tran
sport cheltuieli — ce le pasă !

Tarifa mai scumpa 
decât Căina •••

— Cum poți să ceri atîta ? Nu 
ți-e rușine ?

— Dacă vă place, bine, dacă nu, 
duceți-le în spate acasă !

Discuția aprinsă desfășurată la 
poarta depozitului, ne-a atras aten
ția. Un cetățean se certa furios cu 
un căruțaș, care-i rîdea în nas. Ce 
se întîmplă ?

— Am de scos lemne — ne spu
ne cetățeanul. Insă îmi trebuie o 
căruță. Dar căruțașii cer niște pre
turi... mai mult chiar decît lem
nele.

Gestionara depozitului confirmă : 
da, este adevărat. De pildă un ce
tățean din Lupeni care stă în Vis- 
coza — Bărbăteni, are de scos, lem
ne pe tichetul U 1. Lemnele costă 
79 lei, iar transportul 80 Iei !

Sfatul popular nu a fixat prețuri 
de transport, nu controlează și nu-1 
preocupă felul cum se aprovizionea-

(Continuare în pag. 3-a)

Ștefan MIHAI

în zilele noastre, n-a fost dru
meț sau călător străin care tre- 
cind prin țara noastră să nu 
rămînă vrăjit de frumusețea a- 
cestor meleaguri. Varietatea 
reliefului și clima țării noastre 
fac să avem nu numai peisaje 
de o neasemuită frumusețe, ci 
și o floră și o faună Ia fel de 
bogate și variate. Litoralul și 
Delta, cîmpia și zona dealurilor 
cu apele și nesfîrșitele păduri 
de foioase, munții, codrii de 
conifere, pajistețele alpine și 
piscurile sure ale Carpaților, 
fiecare cu florile, arborii, ape
le, peștii, păsările și celelalte 
viețuitoare se îmbină într-un 
singur tot de o rar întîlnită 
frumusețe, varietate și bogăție.

Aceste condiții fac ca Româ
nia, pe lingă alte bogății cu
noscute, să se пишете printre 
țările cu cel mai bogat și mai 
variat fond de vînătoare din 
Europa. Delta Dunării — unică 
pe continentul nostru, cu cele 
aproape jumătate de milion de 
hectare de apă și stuf ale ei, 
constituie un adevărat paradis 
al vînătorilor și pescarilor 
sportivi. Primăvara și toamna 
se întîlnesc aici peste 300 de 
specii de păsări de apă. Aces
ta este singurul loc din Euro
pa în care cuibărește pelica
nul, stîrcul lopătar și călifarul 
roșu. In Deltă se mai întîlnesc 
lebede, egrete, rațe și gîște 
sălbatice, stîrci, iar pe plauri 
sînt adesea întîlniți mistreți, 
lupi, vulpi, vidre și nurci. Tot 
aici trăiesc toate speciile de 
pești specifici zonei temperate, 
remareîndu-se în mod deosebit 
sturionii — nisetrii, morunii 
etc. Recordul de mărime însă 
îl deține somnul. Din această 
specie au fost pescuite exem
plare care au ajuns pînă la 
600 kg.

In zonele de cîmpie și deal, 
în lunci, zăvoaie, în pădurile 
de stejar și fag se întîlnesc 
mistreți, iepuri, lupi, dropii, 
fazani, potîrnichi, prepelițe, po
rumbei și turturele. In pădu
rile de șes sînt astăzi des în- 
tîlnite căprioarele grațioase și 
uneori și cerbii lopătari. Codrii 
nesfîrșiți de brad și molid de 
pe coastele Carpaților adăpos
tesc o faună bogată în care 
cerbul și ursul constituie cele 
mai prețioase exemplare.

MARIN ROTARU 
Redactor la Agerpres

(Continuare in pag. 3-a)

• In magazinele de produse industriale, de tricotaje 
$1 de încălțăminte din Petroșani, au sosit feri importante 
cantități de produse pentru sezonul rece : paltoane pen
tru cei mici cit și pentru cei mari, diftină, bârchet, finet, 
ciorapi de bumbac și șosete de lină, flanele plușate, 
treninguri, jersee, încălțăminte cu talpă de cauciuc, pre
cum și alte articole de sezon.

• Bibliotecara clubului sindicatelor din Petroșani în 
emisiunea locală a stației de radioficare prezintă astăzi

la ora 17 recenzia roma
nului „Triunghiul" de 
Simion Pop.

• In cadrul joii de tineret, colectivul bibliotecii clu
bului muncitoresc Vulcan, în colaborare cu comitetul 
orășenesc U.T.C. a programat pentru mîine, la pra 18,30, 
o seară literară intitulată „Poemul lui Octombrie", care 
va fi urmată de jocuri distractive.

e La cinematograful „Cultural" din orașul Lupeni a 
avut Ioc recent un concurs „Cine știe cîștigă" pe mar
ginea filmelor românești prezentate în arest an specta
torilor lupeneni.

ACTUALITATEA

Ne aflăm la jumătatea primului trimestru 
al anului de îpvățămînL Elevii învață zi de 
zi cu conștiinciozitate. Iată un aspect de la 
o oră de lucru manual la Școala generală 
nr. 2 Petroșani.

Pregătiri
Colectivul întreprin

derii forestiere Petro
șani, a început pregă
tirile în vederea nou
lui an forestier încă 
cu luni înainte. Astfel, 
au fost verificate acte
le de punere în valoa
re Ia masa lemnoasă 
destinată exploatării în 
1968 și s-au fixat con
strucțiile principale ne
cesare la fiecare par
chet. Pînă în prezent 
s-au stabilit procesele 
tehnologice și instalați
ile de scos-apropiat la 
peste 90 la sută din 
parchete, dîndu-se prio
ritate acelora din care 
se vor erei stocuri 
pentru producția tri
mestrului I 1966. Se

pentru noul an
vor monta 12 instalații 
de funicular și amena
ja 3,6 km drum de trac
toare. Totodată, pentru 
a asigura o folosire 
mai rațională a meca
nismelor, s-a înființat 
un : curs de calificare 
pentru mînuitori de fe- 
răstraie mecanice (drui- 
biștij la sectorul Cîmpu 
lui Neag și s a trimis 
un număr important de 
alți mecanizatori (funi- 
culariști, tractoriști) la 
cursuri organizate de 
alte întreprinderi fores
tiere din țară.

Intrucît în noul an 
de muncă sarcinile de 
plan cresc cu circa 12 
la sută, se ridică pro
blema deschiderii a

noi guri de exploatare, 
sarcină care va prinde 
viață o dată cu termi
narea lucrărilor la dru
murile forestiere de 
la Căprișoara, Molidu, 
Lolaia, Buta și mărirea 
capacității la depozitele 
finale Lupeni și Live ■ 
zeni ca și sporirea nu
mărului de mașini pen
tru scoaterea lemnului 
exploatat.

Colectivul de munci
tori și tehnicieni al în
treprinderii forestiere 
Petroșani va face totul 
să se achite de sarci
nile ce-i revin în pre
gătirea noului an de 
muncă — 1966.

ing. bădica n. 
directorul I. F.



PE PRIM PLAN

GRIJA FAȚA DE 

CONDIȚIILE DE MUNCA
Pentru îmbunătățirea protecției

ЕЖИТЕ, CERINȚE N01

Asigurarea condițiilor prielnice de 
lucru constituie una din cerințele 
de bază ale îndeplinirii și depășirii 
(danului de producție, creșterii 
productivității muncii și eliminării 
posibilităților de accidentare. Aces
te condiții constau din: acces co
respunzător lâ locurile de muncă, 
aera] optim, dotare și aproviziona
re la timp cu cele necesare.

Grija deosebită care se manifes
tă pentru a asigura minerilor con
diții optime de muncă se concreti
zează și în cei 17 492 700 lei chel- 
tuiți tn primele 9 luni din acest an 
la unitățile C.C.V.J. pentru protec
ția muncii. S-au luat măsuri de do
tare a minelor și unităților cu uti
laje de bună calitate care să asi
gure în primul rînd un aeraj la 
nivelul cerințelor prescrise de 
N.T.S., iluminat corespunzător și 
transport mai bun.

Minele au fost înzestrate în 1965 
cu 102 ventilatoare pneumatice de 
300 șl 400 mm și 56 ventilatoare 
electrice. Pentru îmbunătățirea ae- 
rojului general al minelor Petrila 
*1 Vulcan, au fost puse aici în 
funcție stații principale de aera] 
cu ventilatoare moderne, regla- 
ЬЙе.

In vederea determinării mai ra
pide și precise a conținutului de 
metan din atmosfera locurilor de 
muncă și din curenții principali da 
ieșire a aerului din mină, la ex
ploatările Petrila, Vulcan și Uri-

Aparat de salvare tip Medi, folosit la exploatările miniere din Va
lea Jiului.

îmbolnăvirile pot fi prevenite!
Ocrotirea sănătății înseamnă crea

rea celor mai bune condiții de mun
că, prevenirea îmbolnăvirilor și vin
decarea cît mai rapidă a celor bol
navi, mărirea capacității de mun
că a celor ce muncesc și prelun
girea duratei medii a vieții.

Față de sarcinile sporite puse în 
fața oamenilor muncii în viitorul 
cincinal igienei și protecției muncii 
va trebui să i se acorde o atenție 
mai mare. In ultimii ani, în spe
cial în 1965 în acest domeniu s-au 
obținut realizări importante la ma
joritatea unităților C.GV.J.

PENTRU REDUCEREA EFORTU
LUI FIZIC s-au introdus mijloace 
mecanizate de încărcat ca: greifere 
la săparea puțurilor, mașini de în
cărcat steril la lucrări orizontale, ti
puri modeme de susținere metalică.

In ceea ce privește prevenirea 
ÎMBOLNĂVIRILOR PROFESIONALE 
(silicoza) nu s-a reușit nici pînă în 

• 17 milioane lei pentru pro

tecția muncii • Peste 7000 

tablouri sugestive £ Cabine

te ILLS.

câni vor fi introduse 320 metano- 
metre, cu perspectivă de a mai 
primi în curînd încă 200 metano- 
metre ce vor fi repartizate la ce
lelalte exploatări.

Exploatările au mai fost dotate 
în acest an cu 25 locomotive de 
mină, 2 042 vagoneti, 158 transpor
toare T.P.-l, SKR-11, TR-3 și
„SLASK". Tot în această perioadă 
s-au luat măsuri de schimbare a 
tuturor măștilor de autosalvare, de 
la exploatările care au fost înzes
trate cu măști, și urmează ca pîn.l 
la sfîrșltul anului să se doteze CU 
măști de autosalvare toate minele. 
S-au repartizat la exploatări șl n- 
nltăți peste 7 000 tablouri sugesti
ve pe teme de N.T.S. cu specific 
minier ce au fost afișate Ia supra
față și în subteran. S-a trecut la 
înființarea de cabinete N.T.S.i unde 
salariații exploatărilor pot găsi în 
permanență material documentar 
pentru însușirea normelor de teh
nica securității.

In scopul măririi siguranței în 
transportul orizontal, s-au luat mă
suri 0e creștere a profilului, îm
bunătățirea calitativă a susține
rii iar în locurile cu presiune ma
re (cum este cazul lă orizon

prezent să se creeze o opinie de 
masă și o preocupare permanentă 
a conducerilor exploatărilor și a 
C.C.V.J. pentru introducerea și ge
neralizarea perforajuhll umed, a 
stropirii cu apă, singurele metode, 
pînă în prezent eficiente în preve
nirea silicozei.

Lipsa de apă potabilă nu poate 
constitui un argument pentru nein- 
troducerea perforajulul umed, de
oarece I.S.I.P.M. Petroșani a indicat 
folosirea și a apei Industriale pen
tru perforaj umed și stropire, după 
o prealabilă tratare conform nor
melor sanitare.

INSTRUCTAJUL LA ANGAJARE 
ȘI PERIODIC constituie unul din 
mijloacele principale care contribu
ie la înlăturarea cauzelor acciden
telor în muncă și îmbolnăvirilor 
profesionale. Pe această linie se 
observă, de asemenea, o îmbunătă
țire atît ca formă cît și în conținut 

tul 400 al minei Lonea) se utili
zează element! de betonate din 
andezit. La noile orizonturi de 
concentrare a producției de la 
minele Petrila, AninoaȘa și Lonea 
s-a trecut la utilizarea de linii fe
rate cu o greutate de 24 și 32 
kg/ml. In aceste lucrări se va fo
losi exclusiv iluminatul fluorescent.

In semestrul П, organele GGV.J. 
au efectuat controale preventive la 
unele exploatări cu care ocazie 
s-au constatat o serie de deficien
te în starea lucrărilor miniere, a 
utilajelor, în respectarea N.T.S.- 
uluî. Există încă unele lucrări ca
re nu corespund cerințelor și căro
ra nu li se acordă importanța cu
venită, nefiind suficient întreținute. 
Asemenea lucrări s-au găsit la sec
toarele I și III de la E. M. Lonea, 
sectoarele I și III de la E. M. Pe
trila și sectorul IV de Ia E. M. Lu- 
peni. Se constată, de asemenea, că 
o mare parte din maiștri tolerează 
unele abateri de la normele de 
protecția muncii și пц iau măsuri 
concrete și imediate de remediere 
a lipsurilor. De aceea, este nece
sar să se ia cele mai eficace mă
suri pentru întărirea rolului mais
trului în procesul de producție.

Pentru îmbunătățirea activității 
din domeniul protecției muncii 
consider necesar pentru viitor:

• Să se urmărească întreți
nerea permanentă a lucrărilor 
miniere la timp și de bună 
calitate;

• să existe mai multă preo
cupare pentru ridicarea nive
lului cunoștințelor profesiona
le ale muncitorilor, prin școli 
de calificare, cursuri de scurtă 
durată, vizionarea de filme 
cu caracter de protecția mun
cii și frecventarea cabinete
lor de N.T.S,;

• munca de prevenire să 
fie o preocupare principală a 
tuturor inginerilor și tehnicie
nilor;

• să fie imprimată tuturor 
angajaților respectarea cu 
strictețe a normelor privind 
cazurile de acumulări pericu
loase de metan și praf de 
cărbune;

• să se muncească conti
nuu pentru întărirea discipli
nei în procesul de producție 
sub toate aspectele, creșterea 
exigenței față de execuția lu
crărilor miniere și față de acei 
ce comit abateri de la N.T.S.

Ing. DUMITRU POPEANĂȘ 
șeful serviciului producție 

din CC.VJ.

a instructajului, dar Se mai întîlnesc 
și cazuri de instructaj formal șl 
fișe completate fictiv (sectorul II, 
E. M. 'Lonea,- sectorul II, Ё. M. 
I.upeni).

EVIDENȚA $1 CERCETAREA AC
CIDENTELOR 1N MUNCĂ cu inca
pacitate temporară nu se face co
rect, în sensul că nu se cercetează 
la timp, iar vinovat! de accident, 
în marea majoritate a cazurilor, 
sînt făcuți accidentalii sau alți mun
citori și nu ace .-a care trebuiau să 
ia măsurile de securitate. Acest 
aspect negativ s-a întîlhit la toate 
unitățile C.GV.J.

Unitățile C.GV.J. au echipament 
de protecție dar verificarea $1 în
treținerea acestuia nu se face co
respunzător. Nu sînt amenajate spă
lătorii pentru îmbrăcăminte, nu se 
face verificarea In termen a minu
nilor și cizmelor dielectrice,- nu se 
schimbă întotdeauna la timp măș-

Măsurile de securitate e muncii 
IB etapa actuală м caracterizeaxl 
printr-un nivel tehnic nemalîntUnit 
pînă în prezent datorită perfecționă
rii industriei constructoare de ma
șini, electronicii, ciberneticii.

Dotarea și măsurile de asigurare 
a securității muncii in minele noas
tre sînt, de asemenea, în perma
nentă modernizare. Țlnînd seama 
de aceasta, în baza celor mal re
prezentative realizări pe plan mon
dial, se impune a se ține seama de 
următoarele :

№' In privința procesului de ra- 
ționallxere și sistematizare a 

aerajulut geneiaL Realizarea unor 
orificii echivalente de peste 2,0 mp 
prin creșterea secțiunii de săpare a 
lucrărilor miniere. Lucrările cu pro
fil mare prezintă avantaje tehnico- 
economice importante care trebuie 
Să determine pe proiectant! să le 
tipizeze; individualizarea pe cît po
sibil a circuitelor generale de 
aeraj, pentru asigurarea stabilității 
sistemelor; distribuția curenților de 

FIG. 1 : Ventilator reversibil tip Korfmann
aeraj pe baza etanșării lor cores
punzătoare,- să se studieze și să se 
ia măsuri în consecință în vede
rea realizării posibilităților de în
călzire a aerului iarna, de inver
sare, în caz de nevoie, a curen
ților etc.

Asimilarea noilor tipuri de 
ventilatoare de aeraj princi

pal sau parțial trebuie să constituie 
o preocupare permanentă a indus
triei constructoare de mașini. Pînă 
la realizarea acestora este necesar 
a se procura din import: ventila
toare electropneumatice sau rever
sibile de tipul Korfmann (fig. 1) 
sau ventilatoare cu motorul în a- 
fara curentului de aer viciat.

In domeniul luptei cu meta
nul se impune a se realiza 

a clasificare reală, care să asigure 
atît securitatea muncii cît și posibi
litatea modernizării procesului teh
nologic. Vor trebui întreprinse mă
suri în vederea degazării zăcămin
telor (Lupeni), a stabilirii tendinței 
de degajări spontane șl de genera
lizare a procesului de modernizare 
a grizumetriei (folosirea grizume- 
trelor portative»cu care deja au 
fost utilate exploatările noastre și 
a detectoarelor staționare va permi
te creșterea gradului de securitate 
și precizie în detectarea metanului).

ІЩІ Creșterea gradului de secu
ritate în ceea ce privește U- 

tilajele electro mecanice va putea 
ii asigurată prin: crearea condiți
ilor pentru realizarea circuitelor 
cu siguranță intrinsecă; asimilarea 
cablurilor ecranizate; extinderea u

tile de autosalvare cu termen ex
pirat (E. M. Petrila, EJM. Vulcan 
și E. M. Aninoasa).

Cu ocszla controalelor s-a consta
tat că nu se Intretfn digurile de 
izolare a lucrărilor vechi, iar bara
jele din subteran pentru preveni
rea exploziilor de praf de cărbune 
nu sînt întreținute conform instruc
țiunilor (E. M. Aninoasa si E. M. 
Vulcan).

Se impune ca în viitor să se in
sista mai mult, să se muncească 
mai organizat, cu mai multă perse
verență și răspundere tn vederea 
creării unei opinii de masă pentru 
respectarea normelor de tehnica 
securității și a măsurilor de protec
ție a muncii. Este cert că sarcinile 
de producție trebuie îndeplinite; a- 
ceasta se poate realiza însă numai 
cu oameni sănătoși. Tocmai de 
aceea sarcinile de producție și pro
tecție a muncii trebuie tratate cu 
aceeași răspundere.

Ing. CORNEL СІОСАГ 
I.S.I.PJvl. Petroșani

tiiiilril releelor de scurgere tip 
RSA-1, fabricate In țari.

ajyiî Pentru combaterea silicozei 
se impune luarea următoarelor 

măsuri; să se studieze posibilita
tea organizării unor comisii de 
combatere a silicozei alcătuite din 
cadre medicale și tehnice care să 
coordoneze întreaga activitate in 
acest domeniu; asimilarea metodelor 
de control mai simple, accesibile 
exploatărilor (de exemplu metode 
gravimetrice cu filtru); procurarea 
si experimentarea utilajelor sau 
dispozitivelor pentru captare usca
tă a prafului; dotarea serviciilor de 
aeraj de la unități cu aparatură de 
control și organizarea instruirii co
lectorilor la S.C.S.M.; organizarea 
pe lingă serviciile mecanicului șef 
din unități a unor secții speciale 
pentru întreținerea mijloacelor teh
nice de combatere a prafului sili- 
cogen; asimilarea Unei măști anti- 
praf de producție indigenă Ia nive
lul produselor celor mai bune din 
alte țări.

Dezvoltarea în 
continuare a 
S.C.S.M. ca in
stitut de sine stă
tător, cu un grad 
de utilare în con
tinuă creștere, ca 
și sarcinile ca
re îi revin, atrage 
după sine necesi
tatea unei activi
tăți susținute ca
re să fie caracte
rizată prin : mo
dernizarea meto- 

dologillor de cerce
tare în ceea ce privește procedee 
noi de măsurare și încercare și lăr
girea bazei matematice a soluțiilor 
tehnico-economice.

Realizînd norme corespunzătoare 
unei dotări în plină dezvoltare, o* 
plicîndu-le în mod judicios, vom 
conduce prin activitatea noastră 
tehnico-organizatorică, educativă și 
socială Ia realizarea obiectivului 
fundamental; reducerea și chiar ex
cluderea accidentelor.

Ing. RÂUL BĂLTĂREȚ0 
director adjunct științific

Ing AUREL MANEA 
cercetător științific principal 

S.C.S.M.

Colțul celor certați 
cu N. T. S

Ca la Verdun
Negoiță Fane, nu e artificier 

de azi sau de ieri. De peste 3 
ani exerseazd aceasld profe
sie de răspundere la secto
rul III al minei Vulcan. A a- 
vut deci timp suficient să se 
convingă că una din cerințele 
mari ce i Ie ridică in față, 
munca de artificier este co
rectitudinea, respectarea cu 
strictețe a normelor de puș- 
care.

Un fapt petrecut de curfnd 
a indicat Insă contrariul.- că 
artificierul Negoiță n-a înțeles 
Încă pe deplin marile răspun
deri ce i le ridică în fața 
munca de artificier. A fost 
chemat să paște in galeria 
direcțională din culcușul stra
tului 5. orizontul 480. A intro
dus in găuri o cantitate exa
gerat de mare de explozivi 
care in urma pușcării a a- 
variat locul de muncă. Efec
tul mecanic al exploziei a 
rupt apărătorul pus de a pro
teja cablul de forță, a distrus 
acest cablu care a luat foc tn 
urma sttMrii. Deci avarie, o- 
pritea locului de muncă, an
chete... Urmările puteau ii 
iniă mai nefaste... $1 de ce 
toate acestea f Pentru cd i-a 
venit așa din senin intr-o ti 
Să nesocotească normele de 
securitate a munca, să tragă 
o puțcătură ca la... Vetdun.

D. IVĂNARU
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Mina Vulcan. Un schimb din brigada Iui Zaharia Constantin, de la sectorul I — cel condus de mine
rul Ilina Dumitru — fotografiat înainte de plecarea in subteran.
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Vînatul — o mare bogăție 
< a țării noastre

(Uimaie din pag. l-a)

La noi vînatul trăiește în stare 
absolut sălbatică, nu în parcuri de 
creștere a vînatului, ca în alte țări. 
Așa se explică de altfel și viguro* 
zitatea și robustețea lui. Un singur 
exemplu în această privință este c- 
dificator. In timp ce media greută
ții cerbului din Germania este de 
125,2 kg, la cerbul carpatin ea este 
de 250 de kg. Alături de cerb, ur
sul a dus departe peste granițe 
faima vînatului din Carpați. In cele 
mai multe țări din Europa, urșii au 
dispărut de mai bine de două se
cole. In Carpații noștri, însă, ei se 
mențin intr-un efectiv de peste 
3 000 de exemplare. Aici au fost 
împușcați urși a căror greutate tre
cea cu mult de 400 kg.

Depozitele de combustibil 
în fata semnelor vremii

(Urmare din pag. l-ai

ză populația cu combustibil. (Nici 
mașină de tăiat lemne nu are depo
zitul).

Ca pisica și cîinele.~
...așa se înțeleg între ei între

prinderea forestieră și Combustibi
lul. Forestierii datorează mari can
tități de lemne depozitelor de com
bustibil Petroșani, Vulcan și Lupeni. 
De cite ori cere lemnele. Combus
tibilul primește puține lemne și- 
multe promisiuni!

Oamenii depozitelor se răzbună și 
ei: cînd vin autocamioanele cu 
lemne, ei taie din cantitățile aduse, 
pe motiv că mașinile nu sînt sufi
cient încărcate, lipsește la cuba]... 
Si, neînțelegerile continuă.

După masă 
nu se vinde!

Sînt mulți cetățeni care folosesc 
la gătit lămpi de petrol. Este un

In munții noștri trăiește de ase
menea rîsul, supranumit „tigrul Car- 
paților", cocoșul de munte și ierun
ca. Sus, pe crestele stîncoase stă- 
pînește „regina înălțimilor", capra 
neagră. România deține recordul 
mondial cu un trofeu de capră nea
gră împușcată în munții Făgărașu
lui. In apele vijelioase și reci de 
munte cresc păstrăvi, lipani și cel 
mai mare solmonid european — 
lostrita.

Statul nostru acordă o atenție 
deosebită bunei gospodăriri a aces
tei mari bogății naturale, păstrării 
șl sporirii ei. Din cele 22 milioane 
hectare teren de vfnătoare, 15 mi
lioane sînt gospodărite de Asocia
ția generală a vînătorilor și pesca
rilor sportivi, iar restul de Ministe
rul Economiei Forestiere. întregul 

mijloc economic, la îndemîna fiecă
rei gospodine.

Cum se face distribuirea petrolu
lui ? Destul de prost. Programul de 
desfacere începe deobicei pe Ia Ora
8- 9 și se termină cam la ora 13-14. 
După amiază nu se mai vinde pe
trol. Dar ce să facă oamenii care 
lucrează înainte de masă ? Compe- 
trolului, nu-i pasă!

Ar trebui ca programul de desfa
cere a petrolului să fie intre orele
9- 17, pentru ca toți să poată face 
cumpărături, indiferent în ce schimb 
lucrează 1

☆

Constatări, fapte. Ele arată că 
problema asigurării unei bune apro
vizionări cu combustibili a popu
lației, încă nu-i rezolvată satisfă
cător.

Dacă întreprinderea forestieră, 
Combustibilul și Competrolul nu se 
interesează de această treabă, poa
te secția comercială a Sfatului popu
lar Petroșani are un cuvint de 
spus».

teritoriu este împărțit în fonduri 
de vînătoare care a fost încredin
țat spre gospodărire vînătorilor con- 
stituiti în grupe. împreună cu cor
pul de pază, aceștia îngrijesc tere
nul, ajută vînatul cu hrană în tim
pul iernilor grele și combat dăună
torii acestuia.

Vînătoarea se face pe baza pla
nurilor stabilite, asigurîndu-se ră- 
mînerea unui stoc de reproducție 
cate să asigure creșterea de la an 
la an a efectivelor de vînat. Prin 
vînarea în fiecare an a exemplare
lor slabe, anormale sau degenera
te, se asigură o selecție, păstrîndu- 
se în teren numai vînatul viguros. 
Fauna tării se îmbogățește și prin 
colonizările de vînat, în special că
priori și fazani, care se fac în fie
care an, în noi terenuri care pe 
vremuri au fost sărăcite sau sînt 
lipsite de anumite specii.

Buna gospodărire, creșterea și 
vînarea rațională permit sectorului 
vînătoresc să livreze in fiecare an 
pentru consumul intern și pentru 
export circa 3 000 tone carne de 
vînat împușcat și peste un milion 
de piei șl blănuri. In afară de a- 
eeasta, în fiecare an se exportă în 
țări ca Franța, Italia, Belgia și al
tele, cîteva zeci de mii de iepuri, 
fazani si potîrnichi vii pentru refa
cerea fondului de vînătoare al a- 
cestor țări.

De la an la an se dezvoltă tot 
mai mult o altă formă superioară 
de valorificare a vînatului, și anu
me turismul de vînătoare. Faima 
vînatului de la noi a trecut de 
mult granițele tării și tot măi multi 
vînători turiști din alte părți vin 
la noi să împuște cerbi, urși, mis
treți, căpriori, lupi și alte specii 
de vînat. In numeroasele scrisori 
pe care aceștia le trimit apoi Aso
ciației generale a vînătorilor șl 
pescarilor sportivi din țara noastră 
își exprimă mulțumirea și admira
ția pentru bogăția faunei, frumuse
țea peisajului, prietenia și ospita
litatea cu care au fost primiți șl 
totodată dorința de a reveni in 
România.

Echipa studențească, urmărttoarea 
liderului campionatului regional de 
fotbal s-a deplasat duminică la Le
nea cu dorința arzîndă de a învinge. 
Studenții au abordat puternic me
ciul din primele minute. Lonenii 
le-au răspuns cu aceeași monedă. 
Și cu încă una, neplăcută: durita
tea (curmată la timp și cu autori
tate de arbitru). Se joacă rapid de 
ambele părți și, pe rină, Covaci, 
Munteanu, Răsădeanu de la oaspeți, 
Ujbra și Baky de la gazde sînt pe 
punctul de a înscrie. Apărările ce
lor două echipe însă funcționează 
bine și scorul rămîne alb pînă la 
pauză.

In repriza secundă studenții ișl 
impun superioritatea, plimbă inteli
gent mingea, creează faze spectacu
loase, dar nu reușesc să maree, Pa
pură și Pănescu trăgînd imprecis 
spre poarta lui Duk. In acest timp, 
lonenii se apără organizat și con
traatacă periculos, dar nici ei nu fi
nalizează. Dominarea studenților își 
spune însă cuvîntul în minutul 65, 
cînd Covaci, primind o minge re
cuperată cu efort de Răsădeanu, șu- 
tează în poarta goală. Lonenii nu 
se împacă de loc cu această situa
ție și atacă dezlănțuit. Ei sînt pe 
punctul de a egala în minutele 80 
și 83. Mingea se plimbă prin fața 
porții lui Holda, dar înaintașii lo- 
neni se bîlbîie, ezită și apoi... ra
tează. Dar dacă lonenii puteau ega
la, și studenții puteau majora sco

Ш ІІІІІШ — linul ftltli l-d
Meciul nu s-a ridicat la un ni

vel corespunzător, dar a plăcut prin 
dîrzenia cu care s-a disputat. Jucă
torii ambelor echipe au făcut mul
tă risipă de energie, s-au „bătut" 
pentru fiecare minge, dar n-au reu
șit să concretizeze. In primele 45 
de minute jocul se desfășoară sub 
semnul unui echilibru de forțe, deși 
Bbjte, Pali și Breda de la gazde ra
tează bune ocazii de a marca. 
Oaspeții se dedări însă la durități 
și Pal! este nevoit să părăsească 
temporar terenul.

Repriza secundă aparține gazdelor, 

Preparația cărbunelui Corcești 
Angajează imediat s

— un frezor calificat 
lăcătuși calificafi

— mecanici maținiști de funicular 
electricieni calificați

— țefi de manevră califieafi auto* 
rizați
un mecanic de locomotivă abur 
calificat*autorizat

— un maistru mecanic
Cel interesați se vor adresa la sediul pre- 

parafiei din orașul Vulcan, regiunea Hunedoara.

rul. Ocazii au avut destule. Aintn- 
tiîn doar șutul lui Bulbucan dintr-o 
lovitură de la 18 metri care a șters 
bara laterală a porții lui Duk.

Scor final 1-0 pentru Știința, Vic
torie muncită Șl, ca atare, meritată.

D. G.

N. R. Tovarășul Ion Mure- 
șan din Lonea ne-a adus la 
cunoștință atitudinea huligani
că a jucătorilor locali Duk și 
Pul, care, de fiecare dată 
aduc injurii arbitrilor și prac
tică un joc dur. Jucătorul Pui 
a amenințat și pe corespon
dentul nostru Ion Teșcan, pen
tru că scrie la ziar lucruri 
reale, dar cu care ei, jucători 
indisdpUnațl, nu-£ de acord. 
Tovarășul Mureșan condamnă 
totodată pasivitatea antreno
rului Pop Adalbert față de 
atitudinea nedemnă a acestor 
fotbaliști, care n-ar trebui să 
mai existe pe stadioanele 
noastre.

intr-adevăr așa este. Be ее 
nu luațl măsbri disciplinare, 
tovarășe Вор ? Conducerea a- 
sodației sportive Paringul mi 
are nimic de spus 1 Despre 
actele de indisciplină a unor 
fotbaliști din Lonea s-a mai 
scris. Și totuși ele persistă. 
Nu e în ordine. Se așteaptă 
Mituri concrete.

Pali reintră în joc și, ta minatul 
65, el marcă unicul gol al partidei 
dintr-o lovitură liberă de la apro
ximativ 20 de metri de poarta ad
versă. Oaspeții se. apropie și ei de 
cîteva ori de poarta lui Crîsnic, dar 
nu reușesc Să modifice rezultatul 
de. 1-0 pentru Minerul Aninoasa cu 
care a luat sfîrșit partida.

Arbitrul Ambruș Geza din Orăș- 
tie a condus cu multă competentă, 
a fost prompt și hotărît în decizii.

C. DÂNILÂ 
corespondent

PROGRAM DE RADIO
4 noiembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri) 5,06 Melodii popularei 5,40 
Marșuri sportive; 6,00 Radiojurnal. 
Sport,- 6,22 Cîntecel de voie bu
nă — emisiune de folclor; 6,30 
Anunțuri și muzică; 6,45 Salut vo
ios de pionier; 7,00 Radiojurnal. 
Sport; 7,18 Cîntece distractive;
7.30 O voce cunoscută : Yves Mon
tând; 7,45 Jocuri din diferite re
giuni ale țării; 8,00 Sumarul presei;
8.30 La microfon, melodia prefera
tă; 9,30 Sfatul medicului; Sfaturi 
pentru bolnăvii de reumatism; 9,35 
Dansuri și coruri din opere; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Cvartetul de 
coarde în mi minor de Giuseppe 
Verdi; 10,30 Vreau să Știu; 11,25 
Melodiile anotimpurilor — muzică 

ușoară; 12,Q0 Buletin de știri. Bu
letin meteorologic; 12,13 Săptămî- 
na muzicii sovietice .- prelucrări de 
folclor; 12,30 Aici... Tîrgu Mureș!; 
12,50 Concert de prînz; 14,00 Bu
letin de știri; 14,08 Melodii... me
lodii; 15,00 Opera „Estrada maes
trului Pedro" de De Falia; 15,30 
Dicționar cultural. Ascultătorii în
treabă — brigada științifică a e- 
misiunii răspunde,- 16,00 Radiojur
nal. Sport; 16,35 Duete vesele din 
operete; 17,00 Formația Enriko 
Fanciotti — muzică ușoară; 17,15 
Piese instrumentale de Emmanuel 
Chabrier și Fritz Kreisler; 17,30 
Cîntece de viață nouă și jocuri 
populare la cererea ascultătorilor; 
18,00 Buletin de știri; 18,03 In ju

rul globului,- 18,10 Seară pehtru 
tineret,- 19,00 Cîntă, dansează, ti
nerețe,- 19,40 Selecțluni din opere
ta „Contesa Mărita" de Kalman; 
20,00 Radiogazeta de seară; 20,30 
Melodii îneîntătoare; 20,45 Noapte 
bună, copii,- 20,55 Cîntă Jenny Lu
na și Emilio Pericol!; 21,15 Croni
ca literară; 21,25 Cîntă Stefan Lă- 
zărescu și Constantin Busuioc,- 21,45 
Muzică ușoară grecească; 22,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo
rologic,- 22,15 Cîntă orchestra de 
estradă a Radioteleviziunii; 22,55 
Lieduri de Tudor Ciortea; 23,35 
Muzică ușoară de Richard Stein 
Și Dinu Serbănescu,- 23,50 Buletin 
de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 7,50 Cîn
tece de Marin Constantin,- 8,00 
Orchestre de muzici^ populară din 
regiunile patriei; 8,30 Pagini din 

opere comice; 9,00 Buletin de 
știri; 9,31 Muzică ușoară; 10,00 So
liști și formații artistice de la sa
te,- 10,25 Selectiuni din opereta 
„Saltimbancii" de Louis GannO; 11,00 
Buletin 'de știri; 11,10 Cîntece cio
bănești și jocuri populare; 11,30 
Din țările socialiste; 12,25 Muzică 
distractivă interpretată de fanfară; 
12,45 Cîntece de muncă; 13,00 Bu
letin de știri; 13,30 Din creația de 
muzică ușoară a compozitorilor noș
tri; 14,04 Cantata „Comunistul" de 
Constantin Balade pe versuri de 
Nicolae Labiș,- 14,30 Cîntece și jo
curi din Muntenia,- 15,00 Radiojur
nal Sport; 15,30 Mutică din ope
reta „Lăsați-mă să cînt" de Ghe- 
rase Dendrino; 16,00 Uverturi și 
potpuriuri de estradă; 16,30 Emi
siune de basme,- 17,00 Radiojurnal. 
Sport; 17,15 Cîntece napolitane de 
Emil Skeletti; 17,40 Sfatul medi

cului : Sfaturi pentru bolnavii de 
reumatism; 17,45 Scenă din opera 
„Ion Vodă cel cumplit" de Gheor- 
ghe Dumitrescu; 18,15 Ziare, zia
riști, opinii,- 18,30 Anunțuri, recla
me și muzică; 19,00 Buletin de 
știti; 19,05 Din comoara folcloru
lui nostru; 19,30 Săptămîna muzi
cii sovietice; „Katerina Ismailova" 
— operă în patru acte și nouă ta
blouri de Dmitri Șostakovici (ac
tele I și al II-lea); 20,51 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic) 
21,06 Opera „Katerina Ismailova" 
de Dmitri Șostakovici (actele al 
III-lea și al IV-Iea),- 22,30 Moment 
poetic: „Lacul codrilor albastru";
22,35 Muzică ușoară interpretată 
de orchestre de coarde,- 23,00 
Buletin de știrb Sport; 23,10 Sim
fonia a II-a în Re major de 
Brahms; 23,50 Melodii lirice,- 0,50 
Buletin de știri.
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MOSCOVA 2 (Agerpres).
Cu ajutorul unei puternice rache

te purtătoare, în U.R.S.S. a fost lan
sată cu succes stația cosmică știin
țifică „Proton-2" cu un aparataj 
complex de măsurat și control. 
Greutatea totală a sarcinii utile 
(fără ultima treaptă a rachetei pur
tătoare) este de 12,2 tone, cea mai 
mare greutate utilă care a fost pla
sată pînă în prezent pe orbită cir- 
cumterestră.

COMUNICAT
cosmică „Proton-2‘‘ a fost 

pe o orbită cu apogeul de 
și perigeul de 191 km. In- 
orbitei este de 63 de grade

Stația 
plasată 
637 km 
clinația
și 30 minute, iar perioada de rota
ție de 92,6 minute.

Din informațiile telemetrice pri
mite pînă 
paratajul 
cosmice 
normal.

Centrul
prelucrează informațiile primite.

în prezent rezultă că a- 
instalat la bordul stației 
„Proton-2" funcționează

de calcul și coordonare

Reprezentantul Iordaniei la O. N. U. 
primit de U Thant
NEW YORK 2 (Agerpres).
Reprezentantul Iordaniei la O.N.U., 

Muhammed el-Farra, a fost primit 
luni de secretarul general al O.N.U., 
U Thant, căruia i-a cerut să între
prindă „acțiunile necesare" imediate 
pentru a preîntîmpina „înrăutățirea 
rapidă" a situației la frontiera din
tre Iordania și Izrael. Reprezentantul

Iordaniei, menționează agenția Reu
ter, a avut o discuție similară și cu 
actualul președinte al Consiliului de 
Securitate, Fernando Ortiz Sanz 
(Bolivia). El și-a rezervat dreptul de 
a cere convocarea Consiliului de 
Securitate pentru examinarea acestei 
probleme.

Franța și Elveția importatori principali
ai aurului britanic
LONDRA 2 (Agerpres).
Potrivit datelor statistice, în luna 

septembrie Franța a fost cel mai ma
re importator de aur din Marea Bri- 
tanie. In această lună valoarea ex
portului britanic de aur s-a ridicat 
la 67,1 milioane lire sterline, dintre 
care 33,4 milioane lire sterline au 
revenit Franței. In primele nouă luni 
ale anului 1965 valoarea aurului ex
portat în Franța s-a ridicat la 399,8 
milioane lire sterline reprezentînd

peste 60 la sută din exportul total 
de aur al Marii Britanii în valoare 
de 652,4 milioane lire sterline. Al 
doilea loc după Franța în ce privește 
importul aurului britanic îl ocupă 
Elveția, care în luna septembrie a 
achiziționat 
valoare de 
line.

o cantitate de aur în
18,7 milioane lire ster-

SOVIETO-FRANCEZ

sovieto-francez.
se subliniază că în 
convorbiri a avut 

de păreri în timpul

MOSCOVA 2 (Agerpres).
La încheierea vizitei oficiale în

treprinse în Uniunea Sovietică în
tre 28 octombrie și 2 noiembrie de 
Couve de Murville, ministrul afa
cerilor externe al Franței, la Mos
cova a fost dat publicității un co
municat comun

In comunicat 
cursul acestor 
loc un schimb
căruia au fost dezbătute relațiile so- 
vieto-franceze, precum și proble
mele principale ale politicii interna
ționale care interesează cele două 
părți.

O atenție deosebită a fost acor
dată problemelor europene. Părțile 
au subliniat cu satisfacție că în ul
timul timp se observă o tendință 
spre normalizarea relațiilor dintre 
statele din Estul și Vestul continen
tului european. Cele două părți 
și-au expus părerile în problemele 
securității europene 
din Asia de sud-est. 
tat că evenimentele 
stîrnesc o neliniște
dă și au subliniat din nou primej
dia pe care aceste evenimente o 
reprezintă pentru cauza păcii. Gu-

și ale situației 
Ele au consta- 
din Vietnam 

mereu crescîn-

vernele U.R.S.S. și Franței conti
nuă să considere că rezolvarea a- 
cestei probleme poate fi găsită nu
mai pe baza aplicării cu strictețe 
a acordurilor de la Geneva din a- 
nul 1954. Cele două părți au exa
minat problemele legate de menți
nerea păcii în întreaga lume și au 
căzut de acord asupra continuării 
schimbului de păreri în problemele 
referitoare la dezarmare.

Analizînd problemele relațiilor bi
laterale sovielo-franceze, se subli
niază în continuare, miniștrii și-au 
exprimat satisfacția față de dezvol
tarea acestor relații în diferite do
menii. In comunicat sînt enumerate 
realizările obținute de cele două 
țări în domeniu] colaborării econo
mice, culturale și tehnico-științifi- 
ce. Miniștrii au exprimat dorința 
guvernelor lor de a încheia un a- 
cord corespunzător cu privire la co
laborarea în domeniul cercetărilor 
cosmice.

SOCIALISTE
Ritm intens 
de construcții
SOFIA 2. Corespondentul A- 

gerpres, C. Linte transmite:
Extinderea noilor metode în 

construcția de locuințe în R.P. 
Bulgaria, și în primul rind fo
losirea prefabricatelor, permite 
ca în acest sector să se rea
lizeze indici din ce in ce mai 
înalți. Dacă în 1950 la Sofia au 
fost construite numai 550 apar
tamente, iar în 1960 — 2 326, 
în primele nouă luni ale aces
tui an au fost date în folosință 
circa 4 700 apartamente. Alte 
aproape 3 000 sînt în stadiul de 
finisare și urmează să fie date 
în folosință pînă Ia sfîrșitul a- 
nului. ■ ■ r

12 medici 
și 50 de felceri 
la 10 000 de locuitori

In aceeași zi, Couve de Murville 
și persoanele care l-au însoțit în 
călătoria sa în Uniunea Sovietică 
au plecat spre patrie.

Critici la adresa guvernului portughez
LISABONA 2 (Agerpres).
La 2 noiembrie un grup 

reprezentanți ai vieții
de 101 
publice 

din Portugalia au dat publicită
ții un manifest în care critică gu
vernul portughez pentru „atitudi-

Sub semnul solidarității 
cu poporul dominican

Primul tîrg comercial 
internațional 
de pe continentul asiatic

BANGKOK 2 (Agerpres).
Intre 17 noiembrie și 10 decem

brie se va desfășura în capitala 
Tailandei, din inițiativa Organiza
ției Națiunilor Unite, primul tîrg 
internațional de pe continentul a- 
siatic. Pînă acum și-au anunțat par
ticiparea ‘aproximativ 2 500 de com
panii din peste 40 de țări din în
treaga lume.

Țările participante la Tîrg vor or
ganiza în această perioadă conferin
țe pe ramură în problemele agricul
turii, comerțului și transportului si 
comunicațiilor.

BUENOS AIRES 2 (Agerpres).
Organizația „Mișcarea pentru au

todeterminare și solidaritate cu po
poarele din America Latină", con
dusă de senatorul Ramires, a dat 
publicității o declarație în care „în 
numele poporului argentinian con
damnă intervenția în Republica Do
minicană și cere retragerea imediată 
a tuturor trupelor străine din aceas
tă țară”. „Sîntem gata să apărăm 
principiul neintervenției și dreptul 
la autodeterminare, și ne exprimăm 
solidaritatea cu poporul dominican", 
se spune în declarație.

Totodată, se subliniază că inten
țiile S.U.A. de a alcătui o forță mi
litară interamericană permanentă, nu 
reprezintă decît o încercare de a 
crea o „bază juridică" pentru noi in-

tervenții în țările de pe continentul 
latino-american.

CARACAS 2 (Agerpres).
In cadrul dezbaterilor celei de-a 

patra conferințe naționale a organi
zației de tineret a Partidului social- 
creștin, vorbitorii au condamnat 
noua intervenție străină în Republi
ca Dominicană. Participanții la con
ferință și-au manifestat solidaritatea 
cu patrioțli dominicani, chemînd po
poarele din țările latino-americane 
să se unească în lupta împotriva im
perialismului.

nea sa totalitaristă". Manifestul 
sprijină revendicările mai multor 
candidați ai opoziției pentru alege
rile din duminica viitoare, privitoa
re la acordarea dreptului de auto
determinare coloniilor portugheze 
de peste mări. Operațiunile milita
re desfășurate de armata portughe
ză împotriva forțelor de eliberare 
națională din aceste teritorii sînt 
calificate ca un război „care nu 
poate fi cîștigat".

Semnatarii manifestului sublinia
ză că sînt conștienti de primejdiile 
acțiunii lor și arată că locuințele 
multora dintre ei au și fost perche
ziționate de poliție.

ULAN BATOR 2 (Agerpres). 
Ocrotirea sănătății în R. P- 

Mongolă a contribuit la redu
cerea mortalității populației 
mature de trei ori și la copii 
de opt ori. In prezent, Ia fieca
re 10 000 de locuitori revin cîte 
12 medici și 50 de felceri. In
stitutele superioare de medici
nă din R. P. Mongolă sînt ab
solvite in fiecare an de cîte 
500 de persoane. S-a extins tot
odată și rețeaua de spitale. Da
torită acestui fapt, la fiecare 
10 000 de locuitori revin în pre
zent 87 de paturi de spital.

Impiegatul cfe mișcare 
înlocuit de un robot
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SANTO DOMINGO 2 (Agerpres)
Locotenentul Gravizno Rivera Pe 

na, membru al escortei Dersonsle a 
președintelui provizoriu al Republi
cii Dominicane, Garcia Godoy, a fost 
asasinat luni de doi necunoscuți. A- 
ceastă crimă a provocat un val de 
indignare în rîndurile locuitorilor 
capitalei dominicane.

PREZFNȚE ROMÂNEȘTI
BUDAPESTA 2. Corespondentul 

Agerpres, A. Pop, transmite:
Luni seara, la teatrul universitar 

din Budapesta a avut loc o seară 
literară românească. Prof. univ. Ta
mas Lajos, șeful catedrei de limbă 
și literatură română de la Universi
tatea ,,Eotvos Lorant", a vorbit des
pre poezia românească.

Artiștii maghiari au recitat din li
rica română. Au fost interpretate, 
de asemenea, cîntece populare ro
mânești și a rulat filmul „Homo 
Sapiens".

LENINGRAD 2 (Agerpres).
Prima gară din U.R.S.S., unde 

munca impiegatului de mișcare 
a fost in întregime înlocuită de 
un robot, este gara Leningrad- 
Finlandskaia, care deservește 
calea ferată locală. In această 
gară un robot „memorizează" 
numerele sutelor de trenuri e- 
lectrice care trec zilnic la in
tervale scurte prin gară. Robo
tul „știe" exact ora sosirii și 
plecării acestora, ține seama cu 
precizie de timpul la care tre
nurile se încrucișează în gară.

Aparatele automate cu pro
gram, create de specialiștii din 
Leningrad sînt capabile să adu
că și modificări în mersul tre
nurilor, adică să pună în circu
lație trenuri suplimentare sau 
să reducă, după nevoi, numărul 
trenurilor.

o ex- 
emise

• MILANO
La Milano s-a deschis 

poziție de mărci poștale 
în întreaga lume, consacrate
implinirii a 700 de ani de la 
nașterea marelui poet 
Dante Alighieri. 40 000 de tim
bre prezintă ilustrații
rele lui Dante, precum și efigii 
cu chipul poetului.

data de 
ani după 
de Chrîs- 
aseamănă

așa-numita

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
italian

la ope-

• PARIS
Agenția France Presse anun

ță că la Paris a fost răpit de 
pe bulevardul Saint Germain, 
Mehdi Ben Barca, condamnat 
la moarte în contumacie de un 
tribunal militar din Rabat.

Membrii Ambasadei maroca
ne din Paris declară că nu dis
pun de nici un fel de informa
ții in legătură cu această ră
pire.

• OSLO
Exploratorul norvegian Halge 

Inslad a prezentat o nouă har
tă ilustrind primele călătorii 
ale vikingilor in America de

Nord. Harta poartă 
1599, adică 100 de 
călătoria întreprinsă 
tofor Columb. Ea se 
foarte mult cu
„Skaalaholt Мар", o hartă în
tocmită In Islanda in 1590, și 
cuprinde detalii care nu sînt 
incluse pe harta, despre care 
se presupune că a fost realiza
tă cu 50 de ani 
lumb și care a 
luna trecută de 
Yale.

înainte de Co- 
fost publicată 

U niversitatea

• ROMA
La Genova s-a deschis o 

nouă ediție a Tîrgului interna
țional de comunicații, la care 
prezintă exponate 300 de firme 
din 12 țări. Tirgul oferă pano
rama celor mai noi realizări în 
transporturi și telecomunicații: 
printre acestea se află și o ra
chetă poștală italiană, „Grillo- 
2", care transportă foarte rapid 
poșta in insule și peste munți,' 
în locuri greu accesibile prin 
alte mijloace.

LONDRA. Furtuni puternice bîn- 
tuie într-o mare parte a nordului Eu
ropei. In regiunea insulelor britani
ce furtuna a provocat moartea a 
șapte persoane, dintre care cinci 
erau marinari ai fregatei norvegie
ne Bergen. Celelalte două persoane 
au fost victime ale accidentelor cau
zate de vînturile care s-au abătut 
asupra Angliei cu o viteză de 135 
km pe oră. Un vas britanic încărcat 
cu ulei vegetal, care se îndrepta 
spre coasta atlantică a Irlandei, a 
fost cuprins de flăcări în largul o- 
ceanului.

RIO DE JANEIRO. O ciocnire 
soldată cu victime s-a produs în lo
calitatea venezueleană Anzoategui 
între un grup de partizani și un 
pluton al armatei guvernamentale. 
Este pentru a doua oară consecutiv 
cînd gțupuri de partizani acționează 
în această localitate. Prima oară 
partizanii au sechestrat pe prefec
tul orașului și un agent al poliției.

TOKIO. In cadrul unei ședințe a 
conducerii Partidului socialist s-a 
hotărît ca partidul să depună „toate 
eforturile pentru a obține dizolva
rea camerei inferioare a Parlamen
tului japonez" în cazul în care Par
tidul liberal-democrat de guvernă- 
mînt nu va renunța la intenția sa 
de a ratifica tratatul japono-sud- 
coreean.

WASHINpTON. La Washington a 
fost creată o comisie comună pen
tru energia atomică și navigația 
maritimă în vederea realizării unui 
program de dezvoltare a navigației 
comerciale deservită de vase acțio
nate cu energie atomică. După cum

la 
a-

a-

se știe, primul vas comercial ameri
can, acționat cu energie atomică, 
„Savannah" a fost dat circulației 
maritime în august 1965, pe trase
ele care leagă S.U.A. de porturile 
din Marea Mediterană și țările Eu
ropei de nord.

ROMA. Potrivit statisticilor ofi
ciale date publicității la Roma, nu
mărul șomerilor în Italia era la 1 
septembrie de 1 046 651 persoane, 
reprezentînd o creștere cu 7,24 
sută față de aceeași perioadă a 
nului trecut.

PEKIN. Agenția China Nouă
nuntă că Ia invitația Consiliului 
chinez pentru promovarea comer
țului internațional, la Pekin a sosit 
un grup de oameni de afaceri din 
Japonia, condus de Rokuro Mimura 
și Kendo Tayamă.

absolvenți ai „Școlii pentru medicina 
zborurilor aeriene și cosmice", înființată în urmă cu trei ani 
la Roma, și-au primit diplomele. Această școală funcționează 
pe lingă Universitatea din Roma, dar este condusă de aviația 
militară italiană. Cursanții au la dispoziție tot felul de instru
mente și dispozitive care să permită reproducerea condițiilor 
din spațiul cosmic, ca de pildă „un turn al lipsei de gravita
ție". Se fac, de asemenea, experiențe de Izolare pe termen 
îndelungat de lumea exterioară, pentru a controla reacțiile 
organismului. .. f

ROMA. Primii șase
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