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RASPLATA 
CURAJULUI 
Șl SPIRITULUI 
DE SACRIFICIU

Duminică 26 decembrie, în 
orașul Petroșani a avut loc 
solemnitatea înmînării unor 
decorații.

CU PLANUL 
ANUAL 
ÎNDEPLINIT
Minerii pefrileni

Ieri in schimbul de dimineață, 
4 ■ x minerii din Petrila au obținut un 
*a<- succes deosebit in muncă. Ei au ra

portat îndeplinirea integrală a sar
cinilor de producție pe anul 1965.

Din abatajele exploatării au fost 
extrase 'și expediate industriei noas
tre socialiste 11 800 tone de cărbu
ne peste sarcinile de plan la si. 
Randamentul pe exploatare a cres
cut la 1,280 tone cărbune pe post 
Prin extinderea metodei pușcării se
lective și alegerea șistului vizibil 
la punctele de încărcare, conținutul 
de cenușă din cărbunele extras a 
fost redus cu peste 1 la sută. La 
aceste rezultate, o contribuție de 
seamă au adus-o minerii din sec
toarele Ш șt IV care au extras cea 
mal mare cantitate de cărbune pes- 
te sarcinile de plan.

S-au evidențiat fn mod deosebit 
brigăzile de mineri conduse de 
Pnrda Constantin, Cîșlaru loan, 
Laszlo Ștefan, Apostol Ioan, Stan 
Constantin, Cu coș Gheorghe și Si
dorov Vasile care au obținut ran
damente de cite 5—7 tone de căr- 
fame pe post

I

Sectorul minier 
Banița

’ Colectivul sectorului minier Ba
nița a obținut un succes însemnat 

activitatea sa: realizarea sarci
nilor de plan la extragerea calca- 
rulul metalurgic pe anul curent, cu 
10 zile înainte de termen I

Un aport deosebit la obținerea 
acestui succes l-au adus brigăzile 

* de mineri-pietrari conduse de Vla
dislav Marcu, Toth Francisc și Ghe- 
rasim Petru, care și-au depășit lună 
de lună sarcinile de plan. De ase
menea, folosirea metodei moderne 
de pușcare în masă a stîncii de cal
car a asigurat continuu materialul 
necesar lucrului brigăzilor.

Continuînd întrecerea socialistă, 
pînă ieri dimineață, brigăzile sec
torului minier Bănița au reușit să 
extragă 6 000 tone calcar metalur
gic peste sarcinile de plan anuale. (Gontinuare In pag. 3-a)

Her Maria și Szlovik Rozalia — două bobinatoare evidențiate 
'* muncă ' de la A.R.E. Vulcan. Motoarele electrice bobinate de a 

'* te două muncitoare corespund întotdeauna cerințelor de calitate.

DEZBATEREA CIFRELOR DE PLAN PE 1966
0 bază trainică

Ba ora ciad a început adunarea 
activului comitetului de partid al 
minei Aninoasa pentru dezbaterea 
cifrelor de plan pe anul 1966, din 
abatajele minei se pregăteau să-și 
ia drumul spre ziuă, ultimele tone 
de cărbune din planul pe anul 19(55. 
Acest fapt, cu adîncă semnificație, 
vine să confirme hărnicia unui co
lectiv fruntaș care și-a cucerit me
rite deosebite în întrecerea pentru 
mai mult cărbune necesar înfloririi 
patriei.

Prezentarea cifrelor de plan pe 
1966 — primul an al noului cinci
nal — a prilejuit o amplă analiză 
care a scos în evidență atît expe
riența pozitivă dobîndită pînă acum, 
în vederea generalizării ei, cit și 
neajunsurile ce trebuie remediate. 
Cele peste 19 000 tone de cărbune 
extrase peste plan de la începutul 
anului curent sînt rezultatul muncii 
entuziaste desfășurate în toate sec
toarele exploatării, al inițiativelor 
valoroase, al priceperii și perseve
rentei cu care comuniștii minei au 
mobilizat întregul colectiv la învin
gerea greutăților. Așa cum s-a sub
liniat în referatul prezentat de tov. 
Ledrer Iosif, șeful exploatării,

la baza succeselor colectivu
lui minei Aninoasa stă preo
cuparea pentru folosirea tutu
ror posibilităților de creștere

I. BRANEA

Mobilizați și bine pregătiți
Mina tonea a cunoscut în anii 

șesenalului o puternică dezvoltare. 
Volumul de investiții a crescut de 
trei ori, productivitatea s-a ridicat 
de la 0,932 tonc/post la 1,270 tone 
pe post; a crescut substanțial și pro
ducția extrasă. In prezent se lucrea
ză cu intensitate la sistematizarea 
minei și centralizarea extracției pro
ducției.

In urmă cu cîteva zile, la E. M. 
I.onea a avut Ioc adunarea activului 
comitetului de partid pentru dez
baterea sarcinilor de plan care re
vin exploatării în primul an al șe
senalului. Din referatul prezentat 
de către inginerul Feier Gheor
ghe, șeful exploatării, a reieșit că 
în ultimele luni, la cele trei guri 
de mină s-a muncit cu însuflețire,- 
drept urmare, minusul cumulat în 
prima jumătate a anului a fost re
cuperat, minerii loneni pregătindu-se 
să raporteze depășirea sarcinilor de 
plan pe 1965 cu peste 10 000 tone 
de cărbune energetic.

Aceste realizări își află explicația 
în faptul că îndrumarea activității 
de către comitetul de partid a fost 
mai eficientă, întrecerea socialistă 
mai bine organizată, consfătuirile 
de producție s-au ridicat la un nivel

Tineri interpret 
într-un recital
de muzica instrumental

O dată cu încheierea 
primului trimestru al a- 
cestui an școlar elevii 
școlii de muzică și arte 
plastice din Petroșani 
au tăcut o verificare a 
rezultatelor obtinule in 
interpretarea unor piese 
muzicale la diferite in
strumente.

Recitalul de muzică 
instrumentală susținut 
duminică, 26 decembrie, 
la Teatrul de stat de că
tre elevii acestei ' școli 
a avut darul de a in
cinta pe cei prezent i în 
sală și in același timp 
a scos la iveălă pe 
cifiva „virtuoși" ai ar
cușului, flautului sau 
pianului care au de
monstrat că .posedă 
reale calități interpreta
tive.

Programul a fost bo
gat, cuprihzind 27 de 
piese muzicale iiparți- 
nînd marilor cornpozi-

superior, calificarea și ridicarea ■ ca
lificării s-au bucurat de atenția cu
venită, la majoritatea locurilor de 
muncă s-a asigurat un aeraj cores
punzător. •;

Atît din referat cit și din discuții 
a rezultat că exploatarea ar. fi putut 
raporta succese si mai de seamă 
dacă în activitatea colectivului nu 
s-ar fi semnalat unele deficiențe; 
este vorba de repartizarea șl folosi
rea nejudieioasă a efectiyelor, mul
te cazuri de indisciplină și încălcări 
ale N.T.S., rămînerea sub plan a u- 
nui număr ridicat de brigăzi, extra
gerea neritmică a cărbunelui, repa
rații de slabă calitate la utilaje, de
pășirea consumului de energie și 
materiale. Aceste deficiente explică 
în bună parte neîndeplinirea indi
catorilor planifi
cați de productr- 
vitate și preț de 
cost.

In anul viitor, 
colectivului ex-

FR. VETRO

(Continuare in
pap. 3-a)

tori W. Mozart, Pt. Schu
bert, A. Dvorak, R. Schu 
mann, D. Șostakovici, S. 
Drăgoi și alții.

„Semnalul" primelor a- 
corduri melodioase a fost 
dat de elevele Ivanis Ѣ- 
manuela la vioară și 
Kiirmoczky Adela ia 
Pian, ambele in clasa a 
lll-a, care au interpretat 
o parte din concertul in 
si minor de Rieding. A 
poi au urmat alții și 
alții, începînd din clasa 
a II-a și pînă la a VllI-a, 
sirăduindu-se iiecaie 
să-și demonstreze ..vo
cația", precizia și sigu
ranța.

O adevărată revelație 
a spectacolului a conști- 
luit-o elevul Csutak Ște
fan (în fotogralie) din 
clasa a III-a care a in
terpretat la vioară Con
certino de A. lanșinov.

Precizia și mai ales gra
vitatea cu -care și-a exe
cutat partitura a slirnit 
ropote de aplauze.

O apariție la iei de 
incîntătoare a lost ți 
micufa Meister lolavda 
din clasa a Il-a. Cu o 
vioară tot așa de micu
ță, ea a interpretat co
rect și cu indemînare 
un cintec popular ius.

Dar cei care au con
tribuit la creșterea va
lorii acestui spectacol au 
fost elevii din clasele a 
Vil-a și a VllI-a. Ascul
ți nd Humoresc de Dvo
rak. interpretat la vioa
ră de elevul Demeter 
loan sau Premier Solo 
de Ch. Dancla interpre
tat de elevul Munleanu 
Valentin am avut, la un 
moment dat, impresia că

...Cu luni în urmă, atunci 
cînd ploile torențiale au pro
dus inundații ce amenințau cu 
distrugerea valori materiale 
de sute de milioane lei și pu
neau în pericol zeci de vieți 
omenești, membrii formațiilor 
PCI. ale exploatărilor minie
re Lupeni, Uricani, Aninoasa, 
Lonea precum și ostașii com
paniei militare P.C.I. au inter
venit cu curaj și spirit de sa
crificiu. Printre aceștia se aflau 
și uteciștii Daj Viorel și Pre
da Grigore. Utecistul Daj Vio
rel conducea o echipă de sal
vatori la punctul denumit Fa
brica din orașul Petrila (bo- 
nea).

Punîndu-și în pericol propria 
viață în lupta cu furia apelor, 
utecistul Daj Viorel a salvat 
pe cei aflați în casele inunda
te. Eroismul său a fost răsplă
tit : viețile omenești - aflate în 
pericol — printre care copii și 
bătrîni — au fost salvate.

ba fel ca și tînărul din for
mația P.C.I. a minei bonea, u- 
tecistul Preda Grigore, șeful 
formației P.C.I. a exploatării 
miniere din bupeni a dat do
vadă de mult curaj și de spi
rit de organizare în situații 
excepționale; cum au fostin
cendiul de la moara de grîu 
din localitate, unde a repșit să 
limiteze întinderea focului si 
inundațiile de la începutul 
verii trecute cînd furia ape
lor aînenința puțul centru 
de Ia mină.

Intr-un cadru solemn, tova
rășul colonel Georgescu loan, 
comandantul grupului P.C.I. 
Hunedoara-Deva a înmînat to
varășului Daj Viorel Ordinul 
Muncii cl. III, iar tovarășului 
Preda Grigore medalia „Paza 
Contra Incendiilor". La solem
nitatea înmînării decorațiilor 
au participat șefii formațiilor 
P.C.I. din Valea Jiului.

MARGARETA MICA

ascuit un muzician pe 
deplin consacrat, care 
știe să smulgă viorii cele 
mai variate sunete.

Talentată pare a li și 
eleva Demeter Ehsabeta 
care ă interpretat la 
ilaut Menuet de Mozart, 
iar la pian Humoresc de 
Dvorak.

La sfîrșit, spectatorii 
incîntați de valoarea 
spectacolului au ascultat, 
cu emoție Balada de C. 
Porumbescu. interpretată 
de elevul Delioreanu Ni- 
colae din clasa a VlI-a.

Aplauzele de la slirși- 
tul spectacolului au răs
plătit strădania tinerilor 
mterpreți și a profeso
rilor Leca Margareta. 
Balasko Matilda, Mike 
Elisabeta, Mânu Adrian 
Masek Etelca și a altora.

N. ARVINTE
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Oameni de știință sovietici 
elaborat proiectele unor mine 
draulice moderne cu o capacitate 
de 900 000—2 400 000 tone cărbu
ne pe an. Sînt executate de ma
șini toate operațiunile complexe ca: 
detașarea cărbunelui, scoaterea lui 
la suprafață și transportarea la 
destinație. Toate agregatele sînt di
rijate de

Minele 
fi legate 
centralele 
prinderi siderurgice, cu ajutorul u- 
nor conducte prin care cărbunele 
va fi transportat la distanță de zeci 
de kilometri.

Procesul de extracție a cărbune
lui va decurge în felul următor: 
mecanicul va pune în funcțiune hi- 
dramonitorul. Un jet subțire de 
apă va perfora cu rapiditate stratu
rile dure de cărbune. Presiunea 
apei poate fi de 250-500 și 3 000- 
10 000 atmosfere.

Proiectanții lucrează de asemenea 
la crearea unor complexe hidrau
lice' puternice, mecanizate, dotate cu 
pompe de mare presiune.

In U.R.S.S., acest procedeu de ex
tracție a cărbunelui s-a dovedit a 
fi cel mai eficient. In primele mine 
hidraulice din Uniunea Sovietică a 
fdst atins cel mai înalt grad de 
productivitate a muncii In industria 
minieră. In minele hidraulice gi
gantice, productivitatea muncii va 
crește și mai mult.

la distantă.
hidraulice gigantice vor 
de consumatori, respectiv 

termoelectrice, ți între

TEHNICA MINIERĂ
Combina Karagandinoț

In bazinul Karaganda (Kazahstan) 
a fost experimentată combina mi
nieră „Karagandineț", capabilă șă 
sape în decurs de o oră 15 m de 
galerie. Combina a fost realizată la 
Institutul local de cercetări științi
fice în domeniul cărbunelui. Expe
riențele Industriale au arătat că a- 
ceastă combină poate fi folosită în 
mod eficient pentru extragerea căr
bunelui de grosimi mari și mijlocii.

Cu acest tip de combină se poate 
lucra pe toată Înălțimea frontului șl 
ea permite executarea de lucrări 
cu profil diferit. Două mașini „Ka- 
ragandineț" pot extrage aproape 
3 000 tone de huilă în decurs de 
24 de ore, ceea ce echivalează cu 
producția unei mine cu capacitate 
medie.

Armătură minieră din cărbune
Armăturile din lemn se folosesc 

în mine din timpurile străvechi. 
In vremurile noastre au fost create 
diferite tipuri de armături: meta
lice, de beton si beton armat. Re
cent colaboratorii Institutului „Slb- 
ghiprogormaș" au început să întă
rească galeriile miniere chiar cu 
cărbune, după ce el a fost cimentat 
In prealabil. Astfel a fost obținut 
un material denumit carboplast. El 
s-a dovedit cu mult mai rezistent 
decît betonul, deși materialul con
ține cca. 90% 'cărbune.

Primul lot de tubinguri experi
mentale fabricate la Uzina „Karbo- 
lit" din Kemerovo a fost încercat 
la mina „Koksovala 2" din regiunea 
Prokopievsk-Kiselevsk. La această 
mină, armătura de lemn nu rezista 
din cauza presiunii puternice. Gale-

riiie întărite prin carboplast 
zistă bine sub presiunea i 
miniere. Carboplastul a rezistat la 
presiunea de 342 t/mp, adică 
3,5 ori mai mult decît armătura 
lemn. Potrivit calculelor, noua 
mătură va aduce numai minelor 
regiunea Prokopievsk — Kiselevsk e- 
conomii în valoare de 1,5 milioane 
ruble pe an.

Noua armătură mai trebuie însă 
perfecționată. Realizatorii ei țin 
seama de observațiile minerilor și 
vor efectua noi cercetări pentru 
îmbunătățirea tehnologiei de fabri
cație și pentru reducerea prețului 
de cost.
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REZERVELE MONDIALE
DE CĂRBUNI
Revista franceză „L'Usine 

cat următoarele date privind 
de cărbuni (în miliarde tone]

Nouvelle" a publi- 
retervele mondiale
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America de nord
S.V.A. (fără Alasca) 1585,8 88,9 36,6
Alasca 94,3 5.4 1,8
Canada 95,8 5,4 1,9
Mexic 4,7 0,3

1700,4 100,0 34,3

America de sad

Columbia 13,2 63,5 0,3
«ВШа 3,4 10,3 0,1
AMe țări 4,2 20,2 0,1

28,8 100,0 0,5

Aala
U.R.S.S. (inclusiv
partea eurepeei»!) 1322,8 52,3 25,0
China 1115,1 44,1 21,8
India »,4 2,7 1,4
Japonia 11,2 0,5 0,2
Alte țări 9,4 0,4 0,2

2527,9 100,0 49,5

Europa
Germania (Occidentală
și Răsăriteană) 315,6 47,5 6,2
Marea Britanie 188,1 28,3 3,7
Polonia 88,2 13,3 1,7
Cehoslovacia 20,9 3,1 0,4
Franța 14,0 2,1 0,3
Alte țări 37,7 5,7 0,7

664,5 100,0 13,0

Africa
R.S.A. 75,0 97,4 1,5
Alte țări 2,0 2,6

77,0 100,6 1.5

Oceania
Australia 63,7 98,5 1,2
Alte țări 1,0 1,5

64,7 100,0 1,2

Totalul rezervelor mondiale : 5 115,3 100,0

Pușcare cu aer comprimat
lntr-un strat de 4 m grosime s-a 

introdus — ca metodă nouă de 
exploatare — tăierea cărbunelui din 
front prin pușcare cu aer compri
mat (sistem Armstrong) și încărcarea 
lui în transportorul blindat cu o 
mașină de încărcat cu descărcare 
laterală (Salzgitter HI. 80 RK).

Abatajul frontal în lungime 
155 m, este de 2,35 m Înalt și 
un culoar liber de circulație
cca. 1,60 m. Avansarea frontului 
se face în pas de 1,60 m. Susți
nerea se execută în lemn, iar diri
jarea coperișului prin rambleiere.

Introducerea pușcării cu aer com
primat împreună cu încărcătorul la
teral face posibilă mecanizarea o- 

perației de în
cărcare cu lopată 
in abatăje fron
tale cu susținere 
in stîlpi.

Echipe de mi-' 
neri, compuse din 1 

4-5 oameni au rea
lizat astfel o pro
ductivitate medie 
de 44 t/ол. față 
de cca. 15 t/o.s. 
clnd pușcarea se

făcea cu exploziv și încărcare ma
nuală.

Avantajele ce rezultă din pușca- 
rea cu aer comprimat față de puș- 
carea cu exploziv se pot rezuma 
lâ :

1. Siguranța totală împotriva a- 
prinderii de metan.

2. Protejarea coperlșului prin ac
țiunea de împingere a aerului com
primat.

In principiu, folosirea pușcării cu 
aer comprimat este posibilă oriunde 
se folosește pușcarea cu exploziv. 
Ea poate fi folosită de ăsemeiiea 
pentru înmuierea cărbunilor înain
te de havare sau tăiere cu plugul 
și în strate înclinate.

Limitele de productivitate a ex
ploatării cu pușcare cu aer com
primat și încărcarea cu încărcător 
lateral depind de dimensiunile În
cărcătorului și puterea motorului 
său. Tipul HL 80 RK poate П fo
losit Ia grosimi de strat pînă la 
1,65—1,70 m șl un pas de avansare 
8 frontului de 1,60 m. Deplasarea 
pe înclinare a încărcătorului — la 
o presiune de 4 ats — este limitată 
azi la 12 grade,- se preconizează a- 
plicarea unor gheare pe plăcile șe
nilelor care să ridice această limită 
la 20 grade.

Siiliaru 
шіімііі miioni

Intre august 1983 și martie 1965 
s-au folosit într-un abataj frontal 
dintr-o mină din R.F.G. cadre pă
zitoare Hemscheldt de 850/1 730 mm 
înălțime. Lungimea frontului a fost 
de 190 m„ iar grosimea stratului 
de 1,30—1,40 m. Cu o garnitură de 
260 de cadre s-au extras din 3 a- 
bataje 373 000 tone.

Deosebit de interesant este faptul 
că s-a dovedit că aceste cadre pă- 
șltoare pot fi folosite șl In condiții 
de zâcămînt destul de grele. Astfel 
au fost trecute sărituri de falii de 
1—1,5 m, — ce-i drept, cu susți
neri suplimentare și scăderi de 
productivitate, însă în nici un caz cu 
dificultăți deosebite.

Costul acestor susțineri a fost în 
cele 3 abataje de 3,30, 2,50 șl 2,37, 
față de 6,33 mărci germane pe tonă 
la susținerea interioară cu grinzi 
Vanwersch și stîlpi Gerlach tip Du
plex S 60.

Experiența aceasta a arătat că 
susținerea pășitoare este o condi
ție primordială pentru automatiza
rea totală a abatajelor. Ea permită 
o exploatare concentrată, eliberea
ză pe om de munci grele și măreș
te siguranța de lucru în abataj.

МИMUU
La mina „Mirgalimsal" din 

Kazahstan a fost stăbilit un 
nou record mondial. Miliarii 
din brigada lui N. Kuleș, lau
reat al Premiului Lenin, au să
pat în 31 zile lucrătoare 1 237,6 
m galerii orizontale.

Anul trecut, aceeași briga
dă a săpat, în același interval 
de timp, 1 192,1 m galerii ori
zontale, ceea ce a constituit,' 
de
un record mondial. Pentru pri
ma oară în practica mondială, 
minerii au folosit o metodă 
mecanizată în flux, da încăr
care a materialului săpat.

H
La o mină din S.U.A. s-a 

introdus un sistem de automa
tizare al cărui cost este apre
ciat la 10 milioane dolari.

Acest sistem de automati
zare a minei se compune din 
transportoare care debitează 
cărbunele în buncărul de acu
mulare cu o capacitate de 
4 000 t, de unde cărbunele este 
transportat la o distanță d| 
4.75 mile. De notat că viteză 
de transportat a cărbunelui 
este de 800 t/h.

IB
La Simmenfluh 

experimentează o 
nă de săpat galerii subterane. 
Ea este prevăzută cu o șaibă 
mare care se rotește în Sen
sul invers al acelor ceasorni* ' 
cuiul pe care se află 4 șaibe 
mici cu un diametru de 1 th 
și care pătrund în roeft rotin- 
du-se în direcția acelor cea
sornicului împreună cu „cuți
tele" montate pe ele. Se pro
duce o dislocare rapidă a ro
cii, viteza de lucru fiind de 
cce. 1 m/h sau 20 m pe zi.

După terminarea probelor e- 
ceastă instalație, în greutate 
de 80 t, va fi exportată în Ja
ponia.

De notat că gratie 
instalații se 
late de peste 
ііііііі; Яр;

In U.R.S.S.

cărbunelui

(Elveția) se 
nouă mași-

pot săpa 
4 m.

acestei 
galerii

grup de raționalizatori 
Trustul „Sverdlovugol"

Un nou procedeu
Un 

de la
a propus un nou procedeu de 
căptușire a galeriilor de ros
togol din minele de cărbune, 
pentru a mări astfel durata 
lor de serviciu, a reduce 
cheltuielile de reparare și a 
spori gradul de securitate 
a muncii. Rostogolul este ar-

do căptușiră a rostogolurilor
mat cu cadre asemănătoare 
cu tocurile de ușă. La mijlo
cul cadrelor se instalează 
stîlpii de susținere. Pe am
bele părți, stîlpii sînt căptu
șiți, la înălțime diferită, cu 
scînduri. In despărțitură, du
pă cum prevăd regulile de 
exploatare, sînt lăsate la fie
care cinci metri ferestre de

observație cu dimensiuni de 
20X20 cm. Pentru întărirea 
construcției galeriile rostogo
lurilor sînt armate supli
mentar cu bare vechi do e- 
tel avînd diametrul de 18-28 
mm.

Noul procedeu de căptuși- 
re aduce trustului economii 
de 100—120 mii ruble pe an

r
a fost eliberat 

brevetul nr. 183 143 pentru un 
nou procedeu de stingere s 
incendiilor subterane (In minei. 
Acest procedeu se bazează pe 
acțiunea fizico-chimlcă a va
porilor grei a anumitor hidro
carburi (de exemplu bromură 
de etil) asupra focarului in
cendiului. Vaporii întrerup lan
țul de producere a reacției de 
ardere șl localizează focarul 
incendiilor.

.1
V

IN DOMENIUL PROTECȚIEI MUNCII
tem de semnalizare în 
galeriile subterane, de
numit semnalizarea aro
matică, care este încer
cat în prezent în minele 
din Kuzbas.

Schema de semnaliza
re prin injectarea In ae- 
rul din mină a unui gat 
puternic mirositor este 
simplă. In galeriile de 
mină se injectează prin 
sistemul de eeraj, îm
preună cu aer proaspăt, 
un gaz cu miros pătrun
zător asemănător cu mi
rosul de varză acră, sem- 
naliztndu-ee în felul a- 
cesta apariția unei a- 
variL

Noul sistem folosit 
pentru prima dată In U- 
niunea Sovietică permi
te semnalizarea avariilor 
de la pupitrul de 
mandă. Dispecerul 
serviciu apasă doar 
un buton, pentru ca
lelș umplute cu etil-mar- 
captan să se spargă și 
să împrăștie prin gale
riile miniere mirosul 
specific.

Detector 
de metan

Elec-Firma „English 
trie" a realizat un de
tector de metan cu se
miconductor!, 
rul căruia poate 
coperit metanul 
ne și în uzine.

Grație acestui 
ment se asigură 
care continuă, în 
cente, a conținutului de 
metan. Dacă conținutul 
de metan este sporit, se 
aprinde un semnal roșu.

In detector există două 
elemente sensibile în
călzite, amplasata In ab
sorbitoare de flacără, 
care se găsesc în 
partea superioară a 
carpului instrumentului, 
ceea ce permite contro
larea conținutului de 
metan în partea superi
oară a galeriei. Fiecare 
element sensibil repre
zintă un termocuplu li
pit într-un tub de sticlă 
pe care există o înfășu
rare de încălzire. Un e- 
lemept sensibil este a- 
coperit cu un cataliza-

cu ajuta- 
fi des- 
în mi

instru- 
o indi- 

pro-

tor pe care se oxidează 
metanul, ceea ce sporeș
te temperatura acestui 
element în raport cu e- 
lementul fără acoperire. 
Diferența semnalelor de 
ieșire ale tetmocupluri- 
ior sub formă de semnal 
de eroare, este debitată 
pe un amplificator cu 
semiconductoare, care 
deconectează indicatorul 
luminos și circuitul de 
măsurare. De îndată ce 
vreunul din 
sensibile . se 
se aprinde 
luminos de
bastră. Instrumentul este 
alimentat de un acumu
lator cu plumb 
funcționează timp de 
ore.

Saismoacuslica 
aplicată 
în minerii

rul în care se extrage 
cărbunele sau se șapă 
galerii.

elementele 
defectează, 

un semnal 
culoare al-

care
10

Sistem 
de semnalizare 
a prezentei 
avariilor

co
de 
₽• 

flo-

auSpecialiștii sovietici 
pus la punct un neu sie-

In bazinul carbonifer 
Donbas a început să fie 
aplicată selsmoacustica 
minieră care îl va feri 
pe mineri de degajări de 
gaze sau dărimări de 
galerii.

Oameni de știință din 
diverse țări ale lumii au 
emis cca. 200 de ipoteze 
referitoare la originea si 
esența acestui fenomen 
natural.

Cu ajutorul unui sis
tem de aparate, din care 
face parte geofonul, se- 
ismoreceptorul sl apara 
te de înregistrare a su
netelor, se „ascultă" sec 
torul de strat în curs de 
exploatare și rocile ce II 
înconjoară.

Descifrînd caracterul 
zgomotelor din masivul 
muntos, captate de geo- 
fon, specialiștii dau un 
pronostic pentru 34 de 
ore, stabilind dacă este 
sau nu periculos secte-

Un nou flp 
d« ахріожітатги

Este cunasCut perico
lul pe care-1 prezintă ga
zul metan pentru mineri- 1 
Este suficientă cea may J 
mică sclnteie pentru ca 
să se producă o explo
zie. Pentru a evita acest 
pericol a fost realizat un 
laborator In miniatură, 
lat de 4,3 cm, înalt de 
12,5 cm sl clntărlnd 370 
g, cu ajutorul căruia mi
nerii pot fi avertizați 
din timp despre pericol. 
Acest laborator a test 
construit la Institutul de 
cercetări științifice Ser- 
chard, din Franța. Par
tea esențială a noului 
instrument este un de
tector de platină, dare 
devine incandescent dlfed 
aparatul este conectat 
$1 care arde metanul 
din proba de aer. Rezul
tatele se văd pe un ca
dran. Se pot efectua uni 
după alta, 1Q0 de analiv 
ze de gaz. t



STEAGUL ROȘU

DEZBATEREA CIFRELOR DE PLAN PE 1966
O bază

(Urmare din pag. l-a)

a productivității muncii, de 
realizare ritmică a sarcinilor 
de plan. Sub conducerea co

mitetului de partid, conducerea mi
nei și conducerile sectoarelor au 
Căutat să asigure fiecărei brigăzi . 
cohditii optime pentru realizarea 
planului, pentru creșterea producti
vității muncii. Aprovizionarea toi 
mai bună a brigăzilor cu material 
lemnos, vagonete goale, întărirea a- 
sistenței tehnice in toate schimbu
rile, măsurile luate pentru întreți
nerea căilor de acces, au dat mine
rilor din abataje posibilitatea șă 
muncească rodnic, reușind să rea
lizeze o productivitate medie pe 
l t an mai mare decît cea pla- 

'vfrficată. In mod deosebit a contri 
buit la creșterea productivității 
muncii aplicarea inițiativelor „două 
fîșil pe zi" în abatajul frontal, „două 
cîmpuri pe schimb și aripă" în a- 
batajele cameră etc. Cele mai mari 
contribuții la îndeplinirea înainte 
de termen a planului de stat pe 
anul/ 1965 le-au adus colectivele 
sectoarelor III, IV, I, care și-au de
pășit planul de producție cu 4,8 la 
sută, respectiv, 2,3 și 2,1 la sută. De

t г a i n i
remarcat că toate sectoarele 
minei Anindasa încheie anul 
1965 cu sarcinile de plan În
deplinite. Experiența realizării 

planului pe 1965 pune în evidentă 
valoarea practică a măsurilor luate 
de conducerea exploatării, sub în
drumarea competentă a comitetului 
de partid, pentru repartizarea judi
cioasă, în funcție de posibilități, a 
sarcinilor de plan pe sectoare, 
astfel ca aceste sarcini să' poată fi 
îndeplinite.

Realizările anului 1965 constituie 
o bază trainică pentru îndeplinirea 
prevederilor planului pe 1966. In
tr-adevăr, planul pe primul an al 
noului cincinal pune în fata colec
tivului minei sarcina de a extrage 
870 000 tone de cărbune, cu peste 
30 000 tone de cărbune mai mult 
decît în 1965.

In cuvîntul lor, tovarășii Dumitraș 
Ioan, Bihavecz Adalbert. David 
Ioan, Stănescu Virgil, Burlec Cornel, 
Feier Nicolae, Legrand Iosif și alții 
au subliniat măsurile necesare în
deplinirii cu succes a sarcinilor pe 
noul an.

Adunarea activului de partid a 
subliniat că sarcinile planului pe 
1965 —- parte integrantă a progra

mului de dezvoltare multilaterală a 
patriei noastre, elaborat de cel de-al 
LX-lea Congres al ₽.СЛ„ ѴОГ fi în
deplinite cu succes* In cuvîntul 
lor, tov. Ghioancă Victor, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani și Iliescu Gheorghe, di
rector tehnic al C.C.V.J. au dat in
dicații prețioase pentru Îmbunătăți
rea continuă a activității minei. 
Tov. Ghioancă Victor a subliniat în
deosebi necesitatea ridicării continue 
a nivelului muncii de partid — 
creșterea rolului conducător și mo
bilizator al organizațiilor de bază 
— garanția traducerii în viată a ci
frelor planului pe noul an.

In cadru] adunării cu activul, а 
fost adoptat planul unic de măsuri 
pentru îndeplinirea planului pe 
1966 și programul dezbaterii cifre
lor de plan pe sectoare.

Totodată au fost stabilite angaja
mentele de întrecere pe 1966:

extragerea peste plan a unei 
cantități de 5 000 tona de căr
bune, realizarea unei produc
tivități cu 5 kg de cărbune 
pe post mai mare- decît cea 
planificată, obținerea ugțui im
portant volum de economii.

 1
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Mobilizați
(Urmare din pag. l-a)

ploatării miniere de la Lonea îi revine 
sarcina să extragă cu 20 000 tone 
de cărbune mai mult decît în 1965, 
să realizeze un randament de 1,220 

ji-one pe post și un preț de cost de
160 lei/tona de cărbune extrasă.

In cuvîntul lor, inginerii Ciriperu 
Vaslle, Grozav Ioan, Bălănescu loan, 
Brînduș Aurel, Lăsat loan, Rebelea- 
nu Vaier, Robu Ștefan, Felea Li- 
vlu, Lapșanscbi loan, tovarășii Popa

și bine pregătiți

NOTĂ

AU VENIT, 
S-AU UITAT 
Șl... AU PLECAT

Minerul Purdescu Dumitru 
din Uricani locuiește In ora
șul nou, la blocul 13. S-a ni
merit sd ocupe un apartament 
la ultimul etaj. In vecinătatea 
acoperișului. Fiind tăcut, pro
babil, de mintuială, acoperișul 

' ytu prea este și acoperămint 
• pentru că li plouă omului in 

casă. Si asta mai de multe 
luni. Așa se tace cp tovarășul 
Purdescu s-a adresat cu Încre
dere sectorului I.L.L. din Uri
cani. Și iată că in primăvară 
iși face apari} ia o echipă de 
meseriași cate a lucrat ceva la 
acoperiș; ziceau că-1 repară. 
Cit de bine a fost reparat s-a 
văzut cu ocazia unei ploi mai 
zdravene, din iunie: ploua fn 
casă la fel ca și înainte de re
parație.

A urmat o nouă cerere că
tre I.L.L. Acum s-a prezentat 
la apartamentul cu pricina 
maistrul Căliman Ștefan, de la 
unitatea I.L.L. Uricani. S-a ui
tat prin apartament, a notat, 
a explicat că „In casă plouă 
din cauza... terasei" f t I), că 
„este vorba de o greșeală de 
construcție" și a plecat. După 

j două săptămtm și-a făcut apa
riția funcționara Muzuran Mag- 
-da. A cercetat și dînsa „cazul" 
și a promis că va trimite me
seriași ca să „vindece" acope
rișul. Dar mult așteptatii me
seriași n-au venit nici oină 
azi. Intre timp, avind in ve
dere că-i plouă și lui In casă. 
s-a hotărlt să-și incerce noro
cul și vecinul tovarășului Pur
descu tocind o altă cerere că
tre unitatea I.L.L. Tovarășul 
Purdescu se pregătește să zu
grăvească (pentru nu se știe 
a cita oară) apartamentul Și 
oamenii așteaptă că doar-doar 
Se vor hotărî tovarășii de la 
I.L.L. să vină, să vadă și să 
nu mai plece I Să le repare 
oamenilot, In sfîrșit. acoperișul.

( - F. V,4____________

Aurel, Gavrilescu Gheorghe, Colda 
Ionel, Șandru Iosif, Puican Ștefan 
au arătat că sarcinile minei pa 1966 
— care decurg din programul ela
borat de cel de-al IX-lea Congres 
al P.C.R. — găsesc colectivul ex
ploatării mobilizat șl bine pregătit 
și sînt deci pe deplin realizabile.

Particlpanții la discuții au făcut ■ 
serie de propuneri referitoare la sc 
lutionarea definitivă a transportulu 
de, Ia suprafață, folosirea rațională 
a utilajelor, îmbunătățirea aerajului 
partial și a transportului, ramble- 
ierea într-un termen scurt a abate 
jelor, asigurarea sectoarelor cu u- 
nfele utilaje și piese de schimb de 
stringentă necesitate; au vorbit des
pre măsurile ce se Întreprind pen-11 
tru ca în viitor munca să se des
fășoare la am- nivel corespunzător*? 
noilor sarcini.

Luînd cuvîntul, inginerul Ml* 
huț Gheorghe, șeful serviciului de 
planificare din C.C.V.J., a indicat 
ca în anul viitor, la mina Lonea 
să se manifeste mai multă preocu 
pare pentru respectarea discipline! 
financiare, rentabilității, Îndeplinirii 
sarcinilor la toți indicatorii și la 
toate nivelele — exploatare, sector, 
brigadă, schimb — iar buna folosire 
a forțelor de muncă să stea în a- 
tenția tuturor cadrelor de condu
cere.

In încheierea dezbaterilor plenâ-

rei a luat cuvîntul tovarășul 
Pllnișoară Tltus, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Petro
șani, care a arătat că întregul co
lectiv al minei Lonea va trebui șă 
tragă maximum de învățăminte din 
lipsurile semnalate în acest an în 
activitatea exploatării, acordînd o 
deosebită atenție, în primul rînd, ex
tragerii ritmice a producției, îmbu
nătățirii muncii de .planificare, li
chidării grabnice a deficiențelor în 
aprovizionare, întăririi rolului mai
ștrilor șl creșterii autorității aces
tora, întăririi disciplinei, folosirii 
rationale a timpului de lucru, îm
bunătățirii raportului dintre perso
nalul direct productiv-și cel auxiliar, 
bortele și rezervele colectivului mi
nei vor trebui canalizate spre rea
lizarea la termen și în bune con- 
dițiuni calitative a sistematizării mi
nei și centralizării, spre realizarea 
integrală a tuturor indicatorilor de 
plan, iar respectarea normelor de 
tehnica securității să constituie un 
obiectiv primordial, o chestiune de 
prestigiu a întregului colectiv. Co
mitetul de partid va trebui să în
drume cu mai multă competență și 
la un nivel ridicat activitatea e- 
conomică, șă controleze cu exigență 
sporită conducerea tehnică adminis
trativă în vederea mobilizării în
tregului colectiv la îndeplinirea in
tegrală a planului de producție.

SPORT•SPORT
„Cupa 30 Decembrie" la baschet
La I.M.P. au luat sfîrșit de curînd 

întrecerile de baschet din cadrul 
„Cupei 30 Decembrie". Timp de o 
lună de zile competiția a fost ur
mărită cu ardoare de un mare nu
măr de spectatori — studenti. Fi
nala a opus echipei anului IV — 
mine pe aceea a anului IV — e- 
lectro. Meciul a fost viu disputat, 
pasionant, de un bun nivel tehnic. 
Practlcînd uri joc mai spectaculo- 
șt beneficiind de jucători mai teh
nici, echipa anului IV — electro a 
cîștigat detașat cu 52—37. S-au re
marcat Gruia, Keul, Ghergheli, Du
mitrescu de la învingători, Dumitru, 
șl Dinescu de la învinși.

Locul III a revenit pe merit e- 
chipei anului II — mine, care, după 
un început mai slab, șl-a revenit 
șl a prestat meciuri de bună ca
litate.

Competiția baschetbalistică din 
cadrul I.M.P. dotată cu „Cupa 30 
Decembrie", s-a bucurat de o largă 
oopularitale în rîndul studenților, 
reunind la întreceri 10 echipe. Ea 
a fost bine organizată de către ca
tedra de educație fizică care a a- 
cardat premii atlt echipei câștigă
toare, cît și celei clasate pe locul 
II, fapt ce s constituit un bun sti
mulent pentru studenții aflat! în 
întrecere.

A B.

O nouă secție sportivă
. In cadrul asociației sportive „Mi
nerul" Uricani a luat ființă o nouă 
secție. Este vorba de secția de 
tenis de masă care include în rîn- 
durile sale un mare număr de ti
neri și tinere. Pentru popularizarea 
acestui frumos sport cu paleta și 
mingea de celuloid s-a pus la dis
poziția iubitorilor lui o sală spe
cială unde, în fiecare seară se dis
pută partide Interesante între elevi, 
tineri si vîrștnicl. Deseori se orga
nizează concursuri sistem turneu.

desemnîndu-se cei mai buni. Din 
păcate aceste concursuri nu se or
ganizează, cum ar fi firesc, de că
tre asociația „Minerul", ci de ama
tori.

Printre cel mai activi și pasio
nați sportivi la întrecerile de te
nis de masă din Uricani se numă
ră: ing. Naghi C., Crișap T., Crls- 
tea D., Avram M. și multi alții.

V. COANDRÂȘ 
corespondent

Г - ------------- i - /
ГААКДМПС CU PAJLElUL ZILEI DE 

30 ЛЕСЕМбЯіЕ Si A ANULUI NOU «UClTÂAi 
MiNtaiLOb. r£HtUCÎ£Nlt.OA ț) MGlNEAlLOA AEM- 
TAU AtlULTMKLA aar.iNUTC În ANUL 19ІЛ 
UAjNOU-LL NOI kVCC&SE în Vii год..
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Manifestări 
consacrate celei de-a 
18-a aniversări 
a republicii

ți. R. S. S.
MOSCOVA 28. Corespondentul 

Agerpres, S. Podină, transmite: A- 
cociația de prietenie sovieto-româ- 
nă a organizat la Casa Prieteniei 
popoarelor o seară consacrată ce
lei de-a 18-a aniversări a procla
mării republicii. Despre realizările 

•rului român au vorbit scriitorul 
Iurii Kolesnikov, și Titus Sinu, con
silier al Ambasadei române, la Mos
cova.

Seara s-a încheiat cu un program 
de filme documentare.

Celei de-a 18-a aniversări a pro
clamării republicii noastre i-a fost 
consacrată și o adunare la Insti
tutul de relații internaționale. Prof, 
ț. P. Ilinski a făcut o expunere în 
legătură cu dezvoltarea României 
în cei 18 ani de republică.

In încheiere a fost prezentat fil- 
mtiî românesc „Gaudeamus Igitur"

1N JAPONIA
TOKIO 28 (Agerpres). — Asocia

ția de prietenie Japonia—România 
a organizat o ședință festivă dedi
cată aniversării proclamării repu
blicii noastre. Președintele Asocia
ției, H. Kuroda, membru al Parla
mentului din partea Partidului so
cialist, a făcut o expunere despre 
înfăptuirile poporului român în cei 
18 ani de republică A luat, de a- 
semenea, cuvîntul Dumitru Borșan, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
Republicii Socialiste România 
Tokio.

A urmat un program cultural
cadru] căruia au fost Drezentate 
filme documentare românești.

al 
la

în

Săptămîna filmului românesc 
la Atena

Protest norckvietnamez
ATENA 28 (Agerpres). — Cores

pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : La Atena s-a în
cheiat săptămîna filmului românesc. 
Realizările cinematografiei noastre, 
printre care „Pădurea spînzurați- 
lor", „Neamul Șoimăreștilor", „Dar- 
clee" și „Patru pași spre infinit" 
s-au bucurat de un frumos succes. 
Filmul „Pădurea spînzuraților", de 
pildă, a fost caracterizat ca „o ma
re realizare cinematografică", care

rară sensibilită

subliniat impor- 
culturale între

conține scene de o 
te artistică.

Totodată presa a 
tanța schimburilor
țările balcanice pentru cunoașterea 
reciprocă a popoarelor acestei zone 
și a realizărilor lor pe plan cul
tural-artistic. Artiștii români Sil
via Popovici și Ștefan Ciubotâra- 
șu, care au participat la săptămîna 
filmului românesc, au avut în a- 
ceastă perioadă numeroase între
vederi cu oameni de artă și cultură.

PROBLEMA CIPRIOTA
In dezbaterea parlamentului Greciei.

ATENA 28 (Agerpres). — In par
lamentul Greciei au Ioc dezbateri 
în problema cipriotă. Ilias Tsirimo- 
kos. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al Aface 
rilor externe al Greciei a declarat 
că nu există nici o altă soluție pen
tru rezolvarea problemei cipriote 
decît tratative intre părțile intere
sate

Referindu-se la poziția Greciei, 
Tsirimokos a reafirmat că guver
nul' grec nu a refuzat niciodată tra
tativele. „Ceea ce noi am refuzat 
a fost discutarea acestei 
în afara O.N.U. — fără 
rea guvernului cipriot și
voinței poporului acestei insule"

probleme 
participa- 
împotriva

a Adunării Naționale a Turciei
ANKARA 28 (Agerpres). — In 

cadrul dezbaterilor în problema ci
priotă din Adunarea Națională a 
Turciei an luat cuvîntul numeroși 
deputați reprezentînd cele șase 
partide politice din Turcia.

Vorbind în numele Partidului 
muncitoresc din Turcia președinte
le acestui partid A. Aybar a cerut 
convocarea unei conferințe a repre
zentanților Turciei, Greciei și Marii

Britanii cu participarea reprezen
tanților celor două comunități din 
Cipru și a unui reprezentant al 
O.N.U.

Plaja comună

O nouă reducere a tarifelor vamale 
și urmările ei

ROMA 28 (Agerpres). — Incepînd 
de la 31 decembrie a. c„ tarifele 
vamale la produsele pe care le va 
importa Italia din țările membre 
ale Pieței comune (Franța, Germa 
nia occidentală, Belgia, Olanda si 
Lțixembutg) se vor reduce cu încă 
16 la sută. Față de tarifele exis
tente în momentul intrării în vi
goare a tratatului dintre „cei șase" 
(1 ianuarie 1958), tarifele vamale 
vor reprezenta în 1966 numai 20 
la sută în relațiile cu ceilalți mem
bri ai Pieței comune.

care

Reducerea tarifelor vamale între 
țările comunitare va avea reper
cusiuni imediate asupra preturilor 
produselor italiene, subliniază agen
ția A.N.S.A., dînd ca exemplu pre
țul automobilelor de import,
va scădea în dauiîa producției pro
prii. De asemenea, această reduce
re a tarifelor vamale intercomuni- 
tare va produce nemulțumiri în 
rîndul țărilor occidentale nemem
bre ale Pieței comune și, în primul 
rînd, țărilor A.E.L.S.

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
SOFIA. Industria radioelectronics 

a R. P. Bulgaria numără în prezent 
10 întreprinderi situate în diferite 
regiuni ale țării. Anual ele pro
duc peste 70 000 de televizoare în 
6 modele și peste 150 000 de apa
rate de radio în 22 modele.

BUDAPESTA. Potrivit recentei 
statistici demografice întocmite de 
Direcția Centrală de Statistică a 
R. P. Ungare, populația acestei țări 
este în prezent de 10 161 000 locui
tori.

SOFIA. Guvernele R. P. Bulgaria 
și Republicii Islamice Mauritania 
au hotărît stabilirea de relații di
plomatice la rang de ambasadă

MADRID. Agenția Union 
Francaise d'Informations rela
tează că în cursul anului 1965 
costul vieții a crescut în Spa
nia cu 12 la sută. Spania ocu
pă- in ceea ce privește crește

rea costului vieții, primul loc 
în Europa occidentală.

TUNIS. Societatea italiană de 
petrol E.N.I. și guvernul tunisian 
au semnat un acord privind exploa
tarea în comun a resurselor de pe
trol tunisian. Acordul se referă. în 
special, la regiunea Bir Aouine. 
unde de curînd a fost descoperit 
nn zăcămînt petrolifer apreciat la 
35—40 milioane tone.

I.IMA. O ambarcațiune eu 
motor s-a răsturnat în timp ce 
transporta 60 de persoane pe 
rîul Ucayali, în Peru. In aceas
tă catastrofă și-au găsit moar
tea 22 de persoane, dintre care 
16 copii. Se pare că accidentul 

a fost provocat de supraîncăr
carea ambarcațiunii.

LONDRA. Gruparea de dreapta a 
Partidului conservator din Marea 
Britanie a dat publicității o decla

R1 XAwfLA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, etr. Republicii r>-

HANOI 28 (Agerpres). — Intr-un 
mesaj de protest transmis de mi
siunea de legătură a înaltului Co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze Comisiei internaționale 
de supraveghere și control din 
Vietnam se menționează că la 25 
și 26 decembrie, numeroase forma
țiuni de avioane de luptă cu reac
ție americane au efectuat zboruri 
de recunoaștere și provocare dea
supra provinciilor Quang Ninh, Ha 
Tinh și Quang Binh, din R. D. Viet
nam, precum si în regiunea frontie
rei dintre R. D. Vietnam

La 25 decembrie, două :
★

SAIGON 28 (Agerpres). 
gențiile de presă informează 
marți dimineața, la un post guver
namental situat la 200 kilometri 
nord de Saigon au avut loc noi 
lupte între forțe ale patrioților sud- 
vietnamezi și trupele guvernamen
tale. Citind un purtător de cuvînt 
militar, agenția Reuter relatează că 
în cursul acestei lupte, care a du
rat mai mult de o oră, din rîndul 
trupelor guvernamentale au fost o-

23 
Zi-
a-» 
în

și Laos, 
nave de

★

A- 
că

război americano-saigoneze au pă
truns în apele teritoriale ale R. D. 
Vietnam, în largul coastei provin
ciei Thanh Hoa. In noaptea de 
decembrie și în primele ore ale 
Iei de 24 decembrie, două nave 
mericano-saigoneze au pătruns
apele teritoriale ale R. D. Vietnam, 
au percheziționat două vase de 
transport răpind trei persoane și 
confiscînd bunurile aflate la bord. 
In mesaj se cere punerea în liber
tate a persoanelor arestate 
cetatea actelor 
împotriva R. D.

★

morîti și răniți 
oameni.

SAIGON 28 
tribunal militar
damnat la moarte 4 din cei *20 de 
răsculați din regiunile muntoase ale 
platourilor înalte din centrul Viet
namului de sud. După cum se știe, 
la 17 decembrie, în aceste regiuni 
a izbucnit o revoltă a populației, 
îndreptată împotriva guvernului sai- 
gonez.

de război 
Vietnam.

aproximativ

(Agerpres). 
din Pleiku

și în- 
comisej

Ѵ5-/

100 de

— Un
a con-

franțaî inundații 
și Lorena

PARIS 28
acestea, 
mai ales 
vestice,
însemnată a

în Alsacia

în 
în 

s-a

(Agerpres). — Zilele 
întreaga Franță, dar 

regiunile ei nordice și 
înregistrat o creștere 
nivelului apelor fluvi-

ÎNCERCĂRI DE VIOLARE 
G.A FRONTIEREI R. D.

BERLIN 28 (Agerpres). — După 
Cum transmite ageriția A.D.N., în 
ultimele zile au fost semnalate în
cercări -de violare a frontierei 
R.D.G. cu Berlinul occidental. Pa
za de frontieră a R.D.G. a fost si
lită să riposteze pentru a împiedi
ca violarea frontier».

La 27 decembrie, generalul maior

Recordul lui Couve
PARIS 28 (Agerpres). — Actualul 

ministru
Maurice Couve de Murville, a e- 
galat la 27 decembrie recordul în 
istoria Franței în ceea ce privește 
durata rămînerii neîntrerupte în 
funcție a unui ministru de externe 
Recordul pînă la acesta dată era 
deținut de Talleyrand, ministrul de 
externe al lui Napoleon Bonaparte 
El a deținut acest poșt neîntrerupl

de externe al Franței

rație, în care se pronunță împotri
va embargoului asupra petrolului 
instituit de către guvernul britanic 
împotriva Rhodesiei, și propune să 
se treacă imediat Ia negocieri între 
guvernul britanic și guvernul rasist 
al lui Ian Smith, în scopul realiză
rii unui compromis „reciproc avan
tajos"

SANTO DOMINGO. Președin
tele guvernului provizoriu al 
Republicii Dominicane, Hector 
Garcia Godoy, a declarat în 
cadrul Unei conferințe de pre
să că „guvernul nu va modifi
ca data alegerilor prevăzute să 
aibă loc la 1 iunie, anul viitor. 
Alegerile se vor desfășura in 
ciuda situației pe care cei ce 
nu doresc scrutinul încearcă 
să o agraveze" — a spus el.

HA GA. In Olanda a fost consti
tuit un partid republican.

Intr-un interviu radiodifuzat. 
Dunnewind, unul dintre membrii 
Comitetului „executiv al acestui nou 
partid, a declarat că vor fi înfiin
țate filiale în orașele din vestul

Tel. interurban 322, automat 269.

Poppe, comandantul mili- 
orașului Berlin, capitala 

a dat publicității un aver- 
în care se arată că va fi 
dispună luarea unor măsuri

Helmut 
tar al
R.D.G., 
tisment 
silit să
de securitate Ia frontiera de stat în 
cazul cînd Senatul Berlinului occi
dental nu va fi în stare să pună 
capăt acțiunilor provocatoare.

de Murville
între 21 noiembrie 1799 și 17 iunie 
1807. (Mai deținuse acest post timp 
de aproape 3 ani, înainte, în tim
pul Directoratului). Couve de Mur
ville a devenit ministru de externe 
la 1 iunie 1958 sub președinția ge
neralului de Gaulle. El are de 
semenea șansa să-și mențină
continuare această funcție după ce 
de Gaulle a fost reales ca preșe
dinte al Franței pentru încă o pe
rioadă de 7 ani.

a- 
în

Olandei și vor fi desemnați candi
dați pentru viitoarele alegeri mu
nicipale și provinciale, care urmea
ză să se desfășoare aici.

SALISBURY. Un purtător de 
cuvînt al poliției rhodesiene a 
anunțat că 26 de africani au 
fost condamnați de tribunalul 
din regiunea Sipolilo la muncă 
silnică pe diferite termene, în
tre 2 și 7 ani. Ei sînt acuzați 
de a fi participat Ia acțiuni îm
potriva „proprietăților".

ANKARA. Comisia financiară a 
Adunării Naționale a Turciei a a- 
doptat. la propunerea ministrului a- 
nărării, Ahmet ToDaloglu, bugetul 
militar pe anul 1966, în valoare de 
3 377 921 000 lire turcești, •

BONN. Luni, tribunalul din 
Bonn a condamnat șase foști 
membri ai Gestapoului la mun
că silnică pe perioade între 
trei și șapte ani. Ei au fost a- 
cuzați de complicitate la asa
sinarea (în decembrie 1944 și 
februarie 1945) a unor persoa
ne de origine străină.

ilor, ceea ce a provocat inundați"^, 
serioase în Alsacia și Lorena. Senhr 
și afluenții ei amenință, de aseme
nea, cu revărsarea. Se așteaptă ca 
Sena, care a crescut cu 4,30 metri, 
să atingă marți dimineața nivelul 
său maxim, depășind chiar pe 
din 1958, cînd anumite cartiere 
Parisului au fost inundate.

Ministerul Lucrărilor Publice 
comunicat că numeroase șosele 
fost blocate de sute de metri cubl 
de pămînt și arbori dezrădăcinați, 
traficul fiind asigurat de autorită
țile locale prin deviații.

cel 
ale

a 
au

Sesiunea
Adunării Populare 
a R. P. Albania

TIRANA 28 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.T.A., în du- 
pă-amiaza zilei de 27 decembrie 
deschis la Tirana sesiunea Adunăm’ 
Populare a R. P. Albania. Participă 
conducători de partid și de stat, 
deputați și invitați. Pe ordinea de 
zi a sesiunii se află proiecte de 
legi privind unele modificări ale 
codului muncii, asigurările sociale 
și înființarea a două ministere.

Adunarea Populară a aprobat în 
unanimitate proiectul de lege cu 
privire la unele modificări ale co
dului muncii, prezentat de Bilbil 
Klosi, ministrul justiției.

Lucrările sesiunii continuă.

Scopul vizitei 
lui Humphrey 
în Extremul Orient

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Vicepreședintele S.U.A., Hubeijț 
Humphrey, a părăsit luni sear? 
Washingtonul, plecînd într-o căȘ 
torie oficială în patru țări din Ex
tremul Orient, aliate ale Statelor 
Unite — Japonia, Filipine, Taiwan 
și Coreea de sud. Cu toate că mo
tivul oficial al acestei călătorii (ca
re după părerea corespondenților 
occidentali de presă constituie „pri
ma misiune diplomatică importantă 
încredințată lui Humphrey de pre
ședintele Johnson") este participa
rea la ceremoniile de învestitură a 
noului președinte ai Filipinelor, 
Ferdinand Marcos, în cercurile po
litice din Washington se subliniază 
că în centru] întrevederilor pe ca- 
re vicepreședintele american le va 
avea cu conducătorii țărilor vizi
tate se va afla problema vietnameză
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