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Colectivul E.D.M.N.
Hotărîți să obțină realizări de 

seamă în înfăptuirea sarcinilor din 
primul an al cincinalului, muncito
rii, inginerii și tehnicienii de la 
E.D.M.N. s-au angajat:

• să depășească planul de 
producție cu 1500 tone de 
cărbune;
• să obțină o productivi

tate a muncii cu 5 kg/post 
mai mare decât s-a prevă
zut;
• să realizeze planul de 

Investiții al minei Paroșeni Cu

10 zile inainte de termen, 
adică o depășire de 120 ml.

Comitetul sindicatului și condu
cerea exploatării vor lua măsuri de 
întărire a disciplinei socialiste a 
muncii, de reducere la maximum 
a nemoțivatelor și învoirilor.- Tri
mestrial, la nivelul conducerii ad
ministrative, se va analiza modul 
în care se realizează angajamentele 
și se vor lua măsuri eficiente în 
acele compartimente unde se con
stată deficiențe.

și minusurile ÎNCEPUTULUI DE AN
Colectivului celei mai mari exploatări miniere din bazi

nul nostru — mina Lupeni — îi revin în anii cincinalului 
sarcini de mare însemnătate în sporirea producției de căr
bune cocsificabil. Spre a fi în pas cu ritmurile cincinalului, 
minerii, inginerii și tehnicienii acestei mari unități carbo
nifere au de satisfăcut exigențe noi în domeniul perfecțio
nării organizării producției, realizării ritmice a planului și 
promovarea tehnicii noi.

In ce măsură satisface colectivul minei aceste exigențe 
in prima lună a anului; care sint plusurile și minusurile în
ceputului do an în activitatea minei; dar perspectivele de 
viitor ? La aceste întrebări am solicitat răspunsul tovarășului 
OPRIȘ DUMITREI, inginerul șef al exploatării.

— Considerăm că mina a luat 
„startul" cu bine. Aceasta cu toate 
că în prima zi de lucru, după 3 
zile de rqpaus, am rămas datori 
preliminarului cu peste 200 tone. 
In perioada ce a urmat mina și-a 
redresat activitatea. Am ajuns chiar, 
față de 5 052 tone preliminate, la 
o producție zilnică de 5 238 tone. 
„Minusul" din primele zile ale lunii 
scade vizibil iar pînă Ia sfîrșitul 
decadei a doua va fi recuperat. Pu
tem afirma deci, cu certitudine că

- prima lună a anului, cu toate dl
l'- ficultățile ce ni le ridică în față 

intemperiile iernii, va fi încheiată 
de minerii Lupeniului cu planul de
pășit.

— Pe ce se bazează această 
certitudine ?

— Avem create toate premisele 
în acest scop. Linia de front e asi
gurată, colectivele sectoarelor mun
cesc cu rodnicie, hotărîte să rea
lizeze cu cinste sarcinile sporite ce 
le stau în față. Ca dovadă, din 
cele 9 sectoare productive 5 sînt 
cu planul depășit, iar celelalte se 
află, de asemenea, pe drumul cel 
bun...I

— Și anume ?

— Să le luăm pe rînd : Ia sec
torul II intră în funcție pe stratul

5/III cinci abataje frontale. Greutăți 
au fost întîmpinate prin faptul că 
în două abataje au apărut falii. Dar 
și acest inconvenient este în curs 
de înlăturare. De asemenea, am ve
nit în ajutorul minerilor prin dota
rea abatajelor cu stîlpi hidraulici, 
pompe Hausher pentru injectarea 
apei sub presiune în strat. Totodată, 
sectorul a fost dotat cu un mono- 

INTERVIUL NOSTRU
rai — instalat în galeria de cap — 
pentru ușurarea aprovizionării a- 
batajelor cu material lemnos. Per
severăm mai ales pe linia omoge
nizării brigăzilor. Sectorului îi sînt 
asigurate deci toate condițiile pen
tru a depăși planul lunar. La sec
torul IV am întîmpinat greutăți da
torită emanațiilor de metan pe stra
tul 8-9. Prin măsurile aplicate pen
tru intensificarea aerajului s-au 
creat condiții de pușcare și în fron
talul de pe stratul 8-9. In abatajul 
frontal de pe stratul 4 am introdus, 
de asemenea, o pompă Hausher. Si 
colectivul acestui sector are, deci, 
posibilități pentru a realiza planul 
lunar. Mai rămîne în schimb să-l 
ajutăm în completarea efectivului,
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Cartea, 
un prieten apreciat

La biblioteca căminului cultural 
din Bărbăteni vin zilnic zeci de ci
titori. Unii restituie, alții iau alte 
cărți. Pentru aceștia cartea a de
venit cel mai apreciat prieten în 
Zilele geroase de iarnă. Numai în 
prima jumătate a lunii ianuarie a.c. 
biblioteca a distribuit cărți la 280 
de cititori. Au fost citite peste 
I 770 de volume între care se nu
mără cărți de literatură beletristi
că, științifică sau tehnică. Printre 
cititorii cei mai activi se numără; 
Timișan Vasile, Stancu loan, Chirilă 
Eugen, Munteanu loan, Stancu Ilie.

Emil TETILEANU 
corespondent

spre a se putea plasa mqi intens 
frontalul de pe stratul 4. Acest lu
cru se va face Ia începutul deca
dei următoare. Dar mai rămîne un 
deziderat ce se cere avut în vede
re de conducerea sectorului: pu
nerea Ia punct a căilor de acces 
spre stratul 5. La sectorul VII a în- 
tîrziat deschiderea abatajului fron
tal din stratul 5/V, tot din cauza fa
liilor. Dar greutatea a fost învinsă, 
abatajul a fost dat în exploatare, 
iar sectorul are, de asemenea, con
diții pentru depășirea planului. La 
sectorul VIII, cu cea mai mare ră- 
mînere în urmă, intră în exploa
tare 3 panouri pe stratul 13 care 
vor asigura realizarea planului lu
nar.

— In ce direcfie se perse
verează la mina Lupeni pen
tru a crea premise sigure rea
lizării ritmice a planului ?

— Urmărim cu deosebire, pe baza 
unei diagrame, lucrările de întreți
nere în vederea punerii la punct a 
căilor de acces spre abataje. Aces-

Interviu luat de 
Ion DUBEK

• Elementele profesiei și 
ale pasiunii

• Cifra 13? 0 cifră ca
re aduce bucurii

ф Necunoscutul a devenit 
familiar

• Mîinile astea ale noas
tre

Л 1b, omătul se dezmier- 
dă parcă singur corn- 

pletîndu-se cu steluțele ca
re nu mai contenesc să 
cadă. Omătul a pus că
ciulă albă peste tot. Șantie
rul, alb și el, e punctat din loc 
in loc de mogildețe negre — 
oamenii, care se mișcă cu niște 
rosturi anume. O macara iși 
deplasează silueta intr-o direc

(Continuare in pag. 3-a)

Totul a pornit de la o 
sfoară. Da, da, de Ia o 
sfoară de întins rufele. 
Una din locatare ocupa
se mai mult loc cu ru
fele. Cealaltă, furioasă 
a vrut să le dea jos. Și 
de aici ceartă, scandal. 
Au intervenit in gîlcea- 
vă și bărbații. Pînă aici 
cele două familii se în- 
țeleseseră destul de bi
ne. Ba chiar s-ar putea 
spune că erau în relații 
destul de apropiate, prie
tenești; își făceau vizite 
reciproce iar la nevoie 
se ajutau. Și acum, din 
cauza unei sfori, au a- 
juns să se dușmănească, 
să nu se mai salute, să 
nu se mai respecte. Așa 
că ambele familii erau 
pornite să se războiască 
„pînă-n pînzele albe". 
Cearta s-a oprit însă la 
timp. Ajunse în, fața co
misiei de împăciuire, am
bele familii și-au dat 
seama că au greșit Re
gretau. La întoarcere 
drumul spre casă l-au 
făcut împreună, jenate 
de cele întîmplate mai 
înainte dar împăcate la 
gindul că lucrurile nu 
.ajunseseră mai departe.

Iată așadar cum, in
tervenția tovarășilor din 
Comisia de împăciuire a 
făcut să se schimbe din 
nou în bine cursul re

lațiilor dintre cele două 
familii.

Munca în comisiile de 
împăciuire, nu e deloc 
ușoară. Ea cere multă 
răbdare, înțelegere, spi
rit de observație și chiar 
tact pedagogic. Da, da 
tact pedagogic. Pentru 
că trebuie să știi cum 
să lucrezi cu fiecare om 
în parte, să-l lămurești 
și în , ulțima instanță, 
să-l educi. Cazul de mai 
sus e semnificativ.

Bunăoară în orașul 
Petrila au fost discutate, 
în cadrul celor două co
misii de împăciuire (una 
la Petrila, alta la Lo
nea) nu mai puțin de 
395 de reclamații. Cele 
mai multe plîngeri erau 
împotriva unor coloca
tari în privința folosirii 
în comun a instalațiilor 
sanitare, bucătărie etc.). 
In asemenea cazuri, la 
propunerea comisiei de 
împăciuire. Comitetul e- 
xecutiv a cerut sprijinul 
Tribunalului pentru a 
lua măsuri de evacuare 
a locatarilor recalcitranți 
Așa s-a procedat în ca 
zurile cetățenilor Pop 
Aurel din cartierul 7 No 
iembrie blocul 7 scara 
II ap. 22 și Stănușit 
Constantin din cartierul 
8 Martie blocul 5 ap. 16.

Sînt însă și altfel de 
cazuri care ajung în fa

ța comisiei de împăciui
re : certuri între fami
lii declanșate din 1 ? miri 
ce: gălăgia pe care o 
fac copiii, scene de ge
lozie, injurii, bătăi. Nu-i 
ușor să-i împaci pe cei 
ce au pășit pragul Co
misiei ca niște dușmani 
Și totuși pînă la urmă 
în multe cazuri lucruri
le se schimbă. Ignat E- 
lena din Cimpa a ajuns 
la o 'ceartă cu familia 
Cerghezan din Petrila 
dintr-un lucru de nimi
ca. Kristali Anton, pre
ședintele uneia din co
misii, în fata căreia a 
ajuns cazul celor două 
familii, le-a ascultat cu 
răbdare apoi le-a tras o 
muștruluială bună. . Si 
muștruluiala le-a prins 
bine. Cele două familii 
au plecat împăcate, je
nate că au ajuns la con
flict.

In alte situații, cînd 
competența Comisiei este 
depășită, s-a recurs la 
sprijinul Comitetului e- 
xecutiv. Președintele Co
misiei a propus ca îm- 
pricinații -să fie chemați 
în fața Comitetului exo 
cutiv și să se stea de 
vorbă cu ei. Așa s-a pro
cedat în cazul soților 
Mareș loan și Mareș 
Ileana, care erau pe 
punctul de a se despărți 
din cauza unei neînțe

Echipa de lăcătuși condusă de Fănuș Ioan de Ia U.R.U.M.P. execută 
repararea unei locomotive electrice de 100 C.P. pentru mina Lonea.

IN CLIȘEU: echipa de lăcătuși în frunte cu tov. Fănuș loan, verificînd
după plan lucrările executate.

DORINȚA ~

de a te întrece pe tine
ție anume și-și rotește brațul 
lăstnd încărcătura tot Intr-un 
loc anume. Șantierul I Fie vară 
sau iarnă, pentru cel ce a îm
brățișat meseria de construc
tor el e terenul de aplicație al 
cunoștințelor sau poate, " mal 
mult, al pasiunilor. Elementele 
proiesiei astea sint: mistria, 
pensula, ierăsttăul, cheia de 
îndoit Her și... casele care se 
ridică văzînd cu ochii. Sînt e- 
lementele profesiei și, pentru 
unii, ale pasiunii de a construi.

ATeagoe Gheorghe — șeful 
■* * unei. brigăzi complexe 

care înglobează dulgheri, fie
rari, mecanici și necalificați, la

I. CIOCLEI

(Continuare în pag. 3-a)

legeri, cu toate că aveau 
un copil. Cînd au ple
cat de la sfat, neînțele
gerea a dispărut, iar fa
milia a rămas unită. Cu 
rezultate asemănătoare 
s-au încheiat și litigiile 
dintre Balint Varvara și 
Bocșa Ana din Petrila, 
Dioâne Salomeia și Buză 
Nicolae, Micloș Iosif și 
Simionescu Miu~și a.

- Majoritatea cazurilor 
care apar în fața comi
siilor de împăciuire se 
încheie, așa cum e si 
normal, prin împăcarea 
părților în litigiu. A- 
ceasta este un merit in
contestabil al celor din 
comisiile de împăciuire, 
oameni cu prestigiu. Sti
mați și ascultați de to
varășii lor. Ei reușesc 
să oprească la ,,timp ne
înțelegerile, să înlăture 
norul dușmăniei care 
plana la un moment dat 
deasupra unor oameni 
porniți pe calea, certei. 
Oprind la timp aceste 
neînțelegeri Comisia de 
împăciuire a făcut să 
dispară dușmănia din
tre oameni, iar aceștia 
să nu irosească bani și 
zile în zadar pentru pro
cese lungi, la tribunal

...In primul caz, totul 
a pornit de la o sfoară 
Dar cîte ' asemenea 
„sfori” nu sînt. Multe 
însă- se opresc la Comi
sia de împăciuire, o a- 
devărată școală a edu
cației, a moralei, mijloc 
important de înrădăcina
re a bunului simț.

C. COTOȘPAN
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pentru ingineri.

CE S.A FĂCUT,
CE VA TREBUI
S A S E MAI РАСА peni
COMBATEREA SILICOZEI

Ce este silicoza...
к

In activitatea da exploatare a 
cărbunelui, muncitorii tint expuși 
acțiunii prafului de roci «i prafului 
da clxbune. Contactul direct al a* 
paratului respirator cu pulberile de
termin* Imbolntviri in diferite re
giuni ale acestui aparat, din care 
cea mai importanta este îmbolnă
virea pllmlnilor. Aceste îmbolnă
viri sa numesc pneumoconioze *1 se 
caractarixeaz* printr-un proces de 
fibrosl tn țesutul pulmonar. Dintre 
toate prafurile anorganice, praful 
care confine bioxid de siliciu liber 
(cuarț) are cea mai intensă acțiune 
de fibrozare a plămînului și este 
deci cel mai periculos. Astăzi, ni
meni nu эе mai îndoiește de faptul 
că pneumo conioza cea mai răspîn- 
dită și în același timp cea mai gra
vă ca evoluție și prognoză este si
licoza deoarece cauzează o flbroză 
pulmonară extensivă, progresivă și 
ireversibilă.Ireversibilitatea consti
tui» caracteristica esențială a sili
cozei. După unii autori, dacă orga
nismul este sustras, într-o fază foar-

...și cum apare
In ultimul timp, la unii dintre 

cei care lucrează în minele de căr
buni se constată apariția unei forme 
de pneumoconioză proprie minerilor 
din cărbune. Este vorbă de o sili
coză evident modificată, cu forme 
clinice benigne cu evoluție lentă 
și care apare după o activitate de 
10-15 ani în mină, în cazul expunerii 
numai la praful de cărbune cu un 
conținut redus de bioxid de siliciu 
liber. Problema este deosebit de 
importantă și ridică necesitatea a- 
plicării măsurilor de combatere a 
pulberilor nu numai în steril ci și 
In lucrările de extragere propriu- 
zisă a cărbunelui.

In unele cazuri, în lipsa măsu
rilor de protecție, silicoza poate să 
apară mult mai repede sub forma 
așanumitei silicoze galopante; apare 
acolo unde cantitatea de praf este 
foarte mare, numărul particulelor de 
siliciu, de asemenea, mare, dimen
siunea lor foarte mică, iar concen
trația de bioxid de siliciu liber 
peste 90 'la sută. Această formă 
ttte foarte gravă și apare după 1-2

Rezultatele experimentărilor
Da-a lungul anilor trecuți, S.C.S.KI. 

Petroșani a determinat concentra
tul» de praf care se formează în 
decursul diferitelor operații, in ca
zul dnd se lucrează fără aplicarea 
mijloacelor de combatere, pentru a 
se cunoaște nivelul prăfuirii și ris
cul de îmbolnăvire. Acestea ating 
tn madia valori considerabile: la 
perforare în galerii cu profil sim
plu de 63 000—94 000 particule/cmc 
aer, la perforare în puțuri de 66 000 
—121000 part./cmc aer, la încăr
carea manuală de peste 1000 
pert-Zcmc aer, la încărcarea pe 
bandă de cauciuc de 20 000 
part./cmc aer, la încărcare cu 
mașina EPNf-1 în galerie profil 
dublu de 3 000 part./cmc aer, 
la pușcare (la 15 minute du
pă explodarea găurilor) de 
1! 000 particule/cmc aer. Dacă la 
valorile mart ale concentrațiilor de

Pagină îngrijită de 
Ing. PAVEL BTTIR 

rt 
FRANCSC VETEO 

ta incipientă influentei nocive a 
prafului șilicogen, procesul de fi
brozare s-ar opri In evoluția sa, 
ceea ce alții Insă, contestă. Dacă fi- 
broza a devenit evidentă, ea evo
luează progresiv, chiar dacă mun
citorul este scos din praf, fiindcă 
In plămîn persistă un important 
depozit de bioxid de siliciu, care 
nu poate fi eliminat. Este ceea Ce 
deosebește silicoza de celelalte boli 
profesionale.

In afară de factorul etiologic (cau
zal) propriu-zis, pentru ca să se 
producă o silicoză prin inhalare de 
praf un rol important îl mai joacă: 
gradul de dispersie a prafului (pul
berile considerate periculoase sînt 
cele cu dimensiuni între 0,2 — 5 
microni); concentrația bioxidului de 
siliciu din praf (nocivitatea prafuri
lor este proporțională cu cantitatea 
de siliciu pe care o conține); com
poziția amestecului de praf; durata 
expunerii muncitorilor la praf; reac
tivitatea individuală; regimul de 
muncă și altele.

ani de muncă în mediu cu praf. 
Boala progresează foarte repede și 
determină incapacitatea de muncă.

Este cunoscut faptul că în con
diții egale de expunere, silicoza 
poate apare după intervale de 
timp diferite sau poate să nu apară 
deloc. Aceasta depinde de unii fac
tori individuali de predispoziție, de 
sensibilitate la pulberi sfiicioase. Se 
consideră că această predispoziție e 
legată de existența unor afecțiuni 
ale căilor respiratorii superioare șl 
în special pulmonare ca: deviații 
de sept, sinusite, bronșite, conges
tii pulmonare, bronhopneumonii, 
astm și, mai ales, tuberculoză pul
monară. Tuberculoza favorizează a- 
pariția silicozei după cum silicoza 
predispune Ia tuberculoză sau a- 
gravează un proces bacilar existent.

Ceea ce trebuie reținut din cele 
arătate este faptul că silicoza este 
o boală profesională în cazul căreia, 
singura metodă de luptă contra ei, 
sînt mijloacele tehnlco-medlcale de 
prevenire și în primul rînd com
baterea prafului șilicogen.

praf care se formează la lucrul fă
ră aplicarea mijloacelor de comba
tere se mai adaugă și dispersia ri
dicată a prafului (95—96% șub 3 
microni și 68—80% sub 1 micron), 
rezultă că în aceste condiții riscul 
de îmbolnăvire este mare ceea ce 
impune aplicarea de măsuri care 
să oonducă la reducerea gradului 
de prăfuite pînă la valorile maxime 
admise.

tncepînă cu ahul 1956, la exploa
tările miniere din Valea Jiului si 

■ în colaborare cu acestea, S.C.S.M. 
a experimentat mijloacele tehn'ce 
de combatere a prafului. A fost în
cercat aparatul Nemcsek de cap
tare uscată a prafului la gura gău
rii; s-a experimentat perîorajul u- 
med (I960), stropirea la încărcare, 
perdeaua de ceață și burajul cu 
apă la pușcare folosind apa simplă 
șl apa cu adaus de substanțe u- 
mectante (1961). In 1962—1963 șl 
1964 se fac încercări în fază In
dustrială de injectare a apei fu 
strat, în 1964 se stabilește eficien
ța stropirii asupra reducerii prăful- 
rtt la punctele de încărcare, trans
port și ■ descărcare-reîncărcare a 

cărbunilor și, în sfîrșit, în anul 1965 
se face un studiu documentar asu
pra dotației necesare minelor din 
Valea jiului pentru combaterea pra
fului șilicogen în lucrările miniere 
înclinate și verticale în săpare. Din 
anul 1964, în cadrul S.C.S.M. se 
studiază pe o instalație de labora
tor parametrii funcționali ai măș
tilor de protecție individuală con
tra prafului. Reiese că în Valea 
Jiului au fost experimentate mij
loacele tehnice cele mal eficiente 
de reducere a prafului.

Rezultatele privind eficiența de 
reducere a prafului din atmosfera 
frontului de lucru au arătat că o 
eficiență ridicată o asigură perfo- 
rajul umed lateral, perforajul umed 
axial și dispozitivul Holman, la 
perforare; stropirea cu apă, la în
cărcarea manuală și mecanică; bu
rajul cu apă și perdeaua de ceață 
■— la pușcare. S-a experimentat, la 
E. M. Petrila burarea găurilor cu 
fiole din material plastic, cu auto- 
încbldere. In urma experimentării 
a 2 500 bucăți rezultă că procedeul 
de pușcare cu buraj cu apă poate

Masca Pirelli. Un lot de măști 
de acest tip a sosit de curlnd in 
Valea Jiului ut mind să intre in do
tarea exploatărilor miniere.

CONCLUZII. SARCINI DE VIITOR
Dacă Ia E. M. Petrila situa

ția în ceea ce privește perfo- 
rajul umed este bună, nu a- 
ceeași este situația Ia celelalte 
mine din Valea Jiului (numă
rul locurilor de muncă în ca
re se perforează umed este 
mult sub cel planificat).

Pentru Îmbunătățirea situa
ției în viitor, se desprind o 
serie de concluzii șl sarcini ca
re trebuie să fie permanent în 
centrul atenției cadrelor din 
producție șl a celor din insti
tutele de cercetări și anume:

1. Frecvența cazurilor de îm
bolnăviri prin silicoză în mi
nele din Valea Jiului și dina
mica acestora pe ultimii 5 ani 
impune luarea de măsuri ur
gente și eficace pentru com
baterea prafului în steril cît 
și în cărbune.

2. Mijloacele de combatere 
experimentate cu rezultate bu
ne și anume; perforajul umed, 
stropirea, perdeaua de ceață, 
burajul cu apă, injectarea apel 
in strat trebuie generalizate 
în toate locurile de muncă.

Investițiile făcute cu aplica
rea și generalizarea acestor 
mijloace conduc în mod sigur 
la reducerea numărului de îm
bolnăviri, precum șl la reali
zarea de importante economii 
prin reducerea cheltuielilor a- 
cordate pentru ajutoare de 
boală, cheltuieli de tratament 

fi generalizat cu rezultate bune.
Injectarea apei în strat prin găuri 

scurte de 2 m și prin găuri lungi 
de 6 m a dat rezultate bune atît 
din punct de vedere al reducerii 
concentrațiilor de praf de cărbune 
cît și din punct de vedere econo
mie și в-a propus pentru generali
zare.

Rezultatele obținute la încerca
rea a 20 tipuri de măști de pro
ducție străină șl indigenă, efectua
tă la S.C.S.M. în 1964 și 1965, a 
permis selecționarea unor tipuri 
care au trecut cu succes examenul 
probelor de laborator. Aceste tipuri 
sînt: LEPESTOC (U.R.S.S.), PI
RELLI 3 N 8 C (Italia), SIEBF GOR
MAN (Anglia), ADER IDEAb 
(R.F.G.), DRAGER (R.F.G.) și MEDI 
(R.D.G.).

Rezultate bune au fost obținute, 
de asemenea, și cu materiale fil-

Experiența minerilor petrileni
In ceea ce privește perforajul u- 

med, orientarea inițială a fost spre 
sistemul cu debitare laterală a apei, 
cu manșon mobji pe sfredel. Intro
ducerea ciocanelor perforatoare 
CP-17, cu parametrii constructivi 
superiori ciocanului CP-19, adapta
te pentru debitarea axială a apei, 
se pare că s-a bucurat de o apre
ciere mai bună din partea mineri
lor decît perforajul umed lateral.

Inceplnd cu anul 1963, In măsura 
în care mina Petrila a fost aprovi
zionată cu utilajul necesar, in mod 
treptat toate lucrările miniere în 
steri] au fost dotate cu perforatoa
re cu infecție axială, azi nemai- 
existînd nici o lucrare în steril de 
lungă durată fără perfora] umed. 
Pentru buna desfășurare a proce
sului de perforare umedă, brigăzile 
respective au fost dotate cu 6—7 
perforatoare CP-17 din care 3 în 
funcțiune, 1—2 în rezervă, 1—2 în 
reparație,, precum și cu furtunuri

Dacă avem în vedere că îm
bolnăvirile de silicoză înseam
nă părăsirea locului de muncă 
de către muncitori cu expe
riență vastă care nu mal poate 
fl valorificată, precum și limi
tarea posibilităților unul schimb' 
util de experiență intre mine
rii vechi șl generația tinără, 
rezultă în mod indiscutabil că 
aplicarea măsurilor și mijloa
celor de reducere a prafului 
contribuie cu o pondere im
portantă Ia ridicarea produc
ției și a productivității muncii.

& Pentru combaterea prafu
lui tn lucrările miniere verti
cale și înclinate, unde perfo
rajul umed s-a dovedit dificil 
de aplicat, să se ia măsuri pen
tru procurarea dispozitivelor de 
captare uscată a prafului la 
perforare.

4. Dotarea cu măști să se ex
tindă In toate locurile unde 
din motive bine justificate nu 
se pot aplica mijloace mal e- 
fleiente și mai comode de com
batere a prafului, In astfel de 
locuri să se ia. de asemenea, 
măsuri do realizare a unul ae
ră] eHcace.

5. Pentru reducerea efortului 
fizic șl deci a cantității de praf 
inhalate do către muncitori să 
se doteze locurile de muncă 
cu suporți telescopici și să se 
extindă folosirea mașinilor șl 

trânte de producție indigenă (pro
duse la Uzina de prelucrare a ma
selor plastice Buzău) ceea ce ne 
îndreptățește să sperăm că în cu- 
rînd se va realiza o mască româ
nească cu parametri la nivelul rea
lizărilor pe plan mondial.

S.C.SAf. Petroșani. Instalație pen
tru experimentarea măștilor de pro
tecție individuală contra prăfuiții.

de cauciuc cu diametrul de 13 mm 
pentru presiunea de apă piuă la 10 
atm. pentru fiecare perforator în 
funcțiune. Pentru o cît mai bună 
instruire a minerilor în aplicarea 
perforajului umed, au fost însărci
nați, timp de 6 luni, numai cu a- 
ceastă problemă, un maistru meca
nic și un lăcătuș, specializați în u- 
nefte pneumatice. După o lună de 
zile de instruire a brigăzilor dota
te și a mecanicilor de sectoare 
unde lucrau brigăzile, au fost ridi
cate de la toate aceste brigăzi stra
delele folosite la perforaj uscat

Lucrul cu perforaj umed a înce
put cu cele mai bune brigăzi, care 
se bucură de prestanță în cadrul 
minei. Rezultatele acestora au con
stituit un indemn concludent pen
tru toate brigăzile. Astfel că azi 
nu numai că inertia a fost învinsă, 
dar minerii refuză lucrul fără per
forai umed la lucrările în steril de 
lungă durată.

mecanismelor (mașini de încăr
cat, de tăiat cărbune etc.).

6. O dată aplicate și gene
ralizate mijloacele și măsurile 
de reducere a prăfuirii, aces
tea trebuie urmărite asupra e- 
ficienței care o realizează prin 
măsurători sistematice ale gra
dului de prăfuire. In acest 
sens considerăm că este nece
sar să se organizeze Ia C.C.V.J. 
un laborator central dotat cu 
aparatură și personal de spe 
clalitate care să efectueze mă
surători la toate minele și să 
țin* evidența condițiilor de 
mediu din locurile depistate 
ca periculoase.

7. Paralel cu măsurile tehni
ce de prevenire și combatere 
se impun, de asemenea, o se
rie de măsuri medico-sanltare 
Șl anume: examenul medicei 
Ia angajare, examenul medical 
periodic din 6 in 6 luni al 
muncitorilor din locurile peri
culoase și al celorlalți munei- 
torl o dală la un au, pentru 
depistarea precoce a îmbolnă
virilor pneumoconlotice șl 
prescrierea măsurilor ce ae im 
pun (schimbarea locuhti «*• 
munci, etc.) precum și o serie 
de măsuri menite ai ersnri 
rezistența organizatului cum 
stat organizarea ааааЮгШог de 
noapte, gimnastică respiratorie 
alimentație rațională. betiotera 
pia și educația sanitaiă-
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Mersul revoluției 
tn istoria românilor

Dorința de a te întrece pe tine

Unitatea națională fu visa
rea iubită a voevozilor noștri 
cei viteji, a tuturor bărbaților 
noștri cei mari, care întrupară 
în sine individualitatea și cu
getarea poporului, spre a s 
manifesta lumii. Pentru dînsa 
el trăiră, munciră, suferiră și 
muriră. Pentru dînsa Mircea 
cel Bătrîn și Ștefan cel Mare 
M luptară toată viata lor în
delungată și traseră asupră-le 
năvălirea Îngrozitoare a Tur
cilor, pentru dînsa Mthai cel 
Viteaz cade ucis în cîmpul 
Turda, pentru dînsa, Șerban 
Cantacuzino bea otravă, pen
tru dînsa Horia moarte cum
plită pe roată suferi. Desele 
războaie intre Moldova și Ța
ra Românească n-avură altă 
pricină : luptîndu-se pentru su

MIHAIL KOGĂLNlCEANU

Dorința vie și logică
a marii majorități a românilor

...Unitatea Principatelor a 
fost visul de aur, țelul ispră
vilor a marilor bărbați ai Ro
mâniei, a lui Iancu Huniad ca 
și a lui Ștefan cel Mare, ca 
și a lui Mlhai Viteazul, a lui 
Vasile vodă, ca și a lui Matei 
Basarab. (._)

Unirea Principatelor este dar 
dorința vie și logică a marii 
majorități a românilor. „Steaua 
Dunării" este jurnalul Unirei. 
Prin aceasta ea nu urmează

Spicuiri din presa vremii
23 ianuarie 1859 (Dintr-o co- 

; respondență publicată în ziarul 
„Patria" nr. 22/1859). „Intre 10 
și 11 ore, deputății se duc la 
Adunare. Un batalion de oști
re ocupă partea dinspre răsă
rit a curții Mitropoliei. Porțile 
sînt închise și păzite cu senti
nele de dorobanți de ai poli 
tlel. Poporul începe a se adu
na pe șesurile dealului Mitro
poliei; voiește să intre, dar nu 
se da voie decit acelora cu 
bilete. Profitând de venirea e- 
plscopului de Buzău, poporul 
trece peste santinele și porțile 
nu se mai închid, curtea Mi
tropoliei este tixită de popor 
Semnalul se dă și un alt ba
talion vine asupra Mitropoliei.

Intre aceste, camera se des
chide.

...Discuțiile se încep din ca

premație, aceste țări se luptau 
pentru unitate. Dar din neno
rocire domnii și boierii țărilor, 
inspirați de simtimentul egoist 
și individual, nu lși ziseră > 
„Sîntem cu toții Români, sîn- 
tem frați, hai să ne unim ță
rile împreună", ci ziseră s „Sln- 
tem Moldoveni sau Munteni, 
să ne supunem nouă țara Mun
tenească sau țara Moldovei" 
De aici iscară susceptibilități 
și împerecheri fatale, care îm
piedicară unirea de obște do
rită. Aceea ce concuista n-a 
putut isprăvi, frăția o va face- 
Aceea ce voevozii noștri -ei 
mari cu vitejia lor n-au putut, 
poporul armat și întărit de ud 
principiu o va putea.

— Fragment —

unei utopii; ea apără numai 
interesul vital al patriei. Uni
rea Principatelor este singurul 
mod în stare de a consolida 
naționalitatea românilor de a 
le da demnitate, putere și mij
loace pentru a împlini misia 
lor pe pămîntul ce de către 
Cel de Sus li a-a dat spre moș
tenire.

(„Steaua Dunării", Ieși 1 
octombrie 1855)

păt; dar este întreruptă de 
strigătele poporului de afară. 
Se trimite o deputațiune, ca să 
întrebe ce vrea poporul. Po
porul întreabă: ce caută oș
tirea ? și cere depărtarea ei. 
Adunarea invită pe spătarul 
(carele este și deputat), ca să 
dea ordin oștirei să șe depăr
teze. Poporul amenință să pă
trundă în Adunare... Urlete și 
vociferări înfricoșate... vor să 
spargă ușile clopotniței și cer 
să tragă clopotele... Spătarul 
dă ordin și batalionul, carele 
începuse a intra în curtea Mi
tropoliei se Întoarce...

...Cu toată asprimea guver
nului, locuitorii săteni, în mici 
cete, se strecor și vin în ca
pitală; se vorbește că au să 
vie de prin toate județe.

(Urmare din pag, l-a)

șantierul de locuințe din Vul
can — a venit pe șantier din- 
tr-un sătuț din Got] cu zestrea 
cea mai de preț t dorința de 
a munci și de a învăța mese
rie. De la dorință și plnă la 
meserie, plnă la pasiune e un 
drum lung. Dulgherul spătos 
și totdeauna gata să dea o mi
nă de afutor acolo unde e ne
voie de el, a străbătut drumul 
acesta tn treisprezece ani. Trei
sprezece ani intr-un oraș des
pre care altădată nu știa dealt 
poate din lecțiile de geografie 
din școala primară I

МОТА

Spartachiada... doar pe afiș
Un afiș mare anunța pe tinerii 

Sportivi uricăneni că duminică, 16 
ianuarie, la ora 9,30 se vor or
ganiza la club dispute sportive la 
șah, tenis de masă, popice, în ca
drul Spartachiadei de iarnă a. tine
retului. Dar întâlnirile n-au fost or
ganizate. La tenis de masă s-au pre
zentat 5 persoane, la șah vreo 7-8, 
iar la popice... nimeni. Afișul anunța 
că întrecerile sînt organizate de 
comitetul U.T.C. în colaborare cu 
A.S Minerul Uricani. Dar tova
rășul Vlădut de la^ U.T.C. a trecut pe 
la club... întâmplător și în loc să ia 
inițiativa organizării e-a postat lingă 
masa de biliard.

Plusurile și 
începutului

(Urmare din pag. l-a)

te lucrări se vor termina integral 
în trimestrul I și vor crea condiții 
pentru o aprovizionare optimă, fără 
strangulări, pe tot cursul anului, a 
locurilor de muncă. Avem în aten
ție, de asemenea, realizarea ritmi
că a planului de pregătiri spre a 
preveni eventualele surprize în 
privința liniei de front și ca pînă 
la sfîrșitul anului să ajungem la 
coeficientul de rezerve pregătite de 
1,9 față de 1,8, cît am avut la fi
nele anului 1965. Pe linia extinderii 
tehnicii noi țin să relev că în cursul, 
acestui trimestru încă 2 abataje 
frontale vor fi dotate cu stâlpi fer- 
romatici; în stratul 5 sînt în curs 
de introducere stîlpi hidraulici de 
tip GS-4-5M, iar în martie va fi re
pus în funcție pe stratul 18 plu
gul de cărbune.

Rămîne să perseverăm în conti
nuare pentru întărirea disciplinei, 
folosirea din plin a timpului de lu
cru, respectarea N.T.S. In această 
privință așteptăm un sprijin substan
țial din partea sindicatului, prin 
crearea unei opinii puternice împo
triva acelora care încalcă disciplina 
în producție și N.T.S.-ul. în ceea 
ce privește conducerea minei, am 
întreprins o seamă de acțiuni în-

Eroul nostru, in cei 19 am 
de muncă, s-a ridicat de la ni
velul unui om fără meserie ia 
nivelul unui șei de brigadă 
destoinic, bun organizator că
ruia i se poate incredlrtfa ori
ce sarcină grea cu siguranța 
că o va îndeplini. Vulcanul 
tînăr a crescut sub ochii și cu 
contribuția Iui.

fin altul, cu o biografie 
U întrucîtva asemănătoare 

e șeful unei brigăzi de zidari, 
Măndoiu loan se numește șl 
conduce o brigadă formată din 
12 oameni și cu el... 13. Intr-o 
lună șl ceva, cei treisprezece

S-au disputat cîteva partide ami
cale de șah, tenis de masă, popice 
și... atât, Tovarășii care trebuiau să 
organizeze întrecerile au uitat com
plet de sarcinile ce le reveneau. 
Cel puțin, din partea A. S. Minerul 
n-a trecut nimeni pe la club. Nici 
măcar... întâmplător. Și în Uricani 
sînt multi tineri care ar dori să 
participe la diferite întreceri orga
nizate, numai că nu prea are cine să 
le organizeze. Așadar, la Uricani, 
Spartachiada de iarnă a tineretului 
e prezentă doar pe afiș. Tovarăși 
de la U.CF.S. Petroșani, întrebeți-i 
puțin de activitate pe uricăneni I

G V.

minusurile 
de an

deosebi în privința întăririi asis
tenței tehnice și a supravegherii lo
curilor de muncă in toate schimbu
rile. Toți maiștrii minieri sînt în 
curs de reexaminare la N.T.S. și 
urmează lectoratul tehnic din cadrul 
exploatării. De asemenea, întreg 
personalul tehnic din conducerile 
minei și a sectoarelor a fost îm
părțit pe schimburi spre a asigura 
o asistență tehnică eficientă în 
toate sectoarele.

In fine, colectivul minei, persona
lul tehnic al exploatării este hotă- 
rît să muncească cu rodnicie spre 
a îndeplini și depăși sarcinile de 
plan din prima lună a anului, să 
pună în valoare noi rezerve interne 
în scopul realizării ritmice și la 
toți indicatorii a sarcinilor de plan 
pe anul 1966 — primul an al cin
cinalului. 

ANUNȚ
Grupul școlar minier Lupeni angajează pe 

post de PEDAGOGI — absolvenți ai școlilor 
medii de cultură generală cu examen de matu
ritate. Cererile se depun la secretariatul școlii* 
personal de către solicifanfl.

zidari au executat In blocul 
D 3 (care in prezent e Ut sta
diul de finisaj pentru predare) 
zidăria despărțitoare și tencu- 
ielile pentru aproape.,. 13 a- 
parlamente. )

\T ici unul, nici altul din
14 cei doi nu țineau mese

ria „în degetul mic" atunci 
cind au venit in șantier — u- 
nul cu 13 ani în urmă, altul 
Cu 8 ani-, ba n-o cunoșteau 
deloc. Cite nu se Învață însă 
cu un plus de strădanie șt cu 
un pic de gindire. Cit de greu 
a mers la Început glisarea pri
mului bloc ișt mal aduc amin
te cei doi, cum de altlel fft 
aduc aminte și tehnicienii șan
tierului. Acum brigada lui 
Neagoe se află la al șaptelea 
„glisant". Ai lui Măndoiu au 
și ei palmaresul lor de „gli
sante". 3e lucrează în serie si 
experiența are un cuvînt hoți- 
tîtor de spus. Important e că 
necunoscutul a devenit fami
liar, așa cum le-a devenit fa
miliar acestor oameni orașul 
despre care altă dată nu știau 
decit din lecțiile de geografie.

/"’efe relatate le-am at/at,
'*”' poate din gura acestor 

doi oameni, dar mai mult de 
ia conducerea șantierului și de 
Ia secretarul de partid. I.a des
părțire, ne-ат strins mitnile 
ca niște cunoscut! mai vechi. 
Oamenii țceia aveau niște 
mtini viguroase, asprite de 
muncă, dat erau mtndrt parcă 
de mlfnlle lor, de puterea băr
bătească ce sălășluiește In ele 
și din care crește viața unul
oraș.

In Editura politică
a apărui;

V. L LENIN

OPERE COMPLETE 
voi. 36

800 pag., 12 lei

Volumul conține lucrările 
scrise în martie-iulie 1918, în 
care este reflectată activitatea 
multilaterală desfășurată de 
V. I. Lenin în condiții cind Ru
sia Sovietică era încercuită de 
atate imperialiste ostile, care 
se pregăteau de intervenție mi
litară împotriva el, iar în in
terior clasele exploatatoare du
ceau o luptă înverșunată îm
potriva Republicii sovietice.

PROGRAM DE RADIO
20 ianuarie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Cîntece de viață 
nouă și jocuri populare; 5,40 Uver
turi pentru fanfară; 6,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru- 
tier,- 6,22 Hore și șîrbe; 6,30 Anun
țuri și muzică; 6,45 Salut voios de 
pionier; 7,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 7,15 Muzică 
ușoară; 7,30 Cîntece și jocuri popu
lare,- 7,45 Muzică de estradă; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 Sfatul 
medicului: Cunoștințe practice cu 
privire la îngrijirea bolnavului la 
domiciliu; 1Q.00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,30 Vreau să știu; 11,00 Mici for
mații vocale și orchestrale de mu
zică ușoară,- 11,26 Concert! grossi 
opus 6 de Haendel; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 
12,10 Cîntă Felician Fărcașu și Ilie 

Udilă; 12,30 Aici... Iași!; 12,50 Fi
nalul din oratoriul „Tudor Vladimi- 
rescu"; 13,10 Concert de prînz; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier,- 14,08 Din creația compozito
rilor Aurel Giroveanu și Gelu So- 
lomonescu; 15,00 Pagini alese din 
opera „Carmen" de Bizet; 15,30 
CONTRIBUȚII LA O MONOGRA
FIE A CULTURII DE MASĂ; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic,- 16,20 Un sat cu vechi 
tradiții corale: Domnești — Regiu
nea Argeș,- 16,40 STANȚE PENTRU 
UNIRE; 16,55 Muzică din operele 
lui Mozart; 17,15 DINAMICA IN
DUSTRIALA; 17,35 Figuri șl mo
mente din Istoria muzicii româ
nești; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 IN JURUL GLOBULUI, 18,13
Nunta în folclorul nostru; 19,00 

SEARĂ PENTRU TINERET; 20,00 

RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
O interpretă a muzicii ușoare gre
cești : Nana Mouskouri; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Muzică 
ușoară; 21,15 Cronica literară; 21,25 
Varietăți folclorice; 21,45 Cîntă for
mația de muzică ușoară Paul Ghen- 
țer; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,20 Orches
tra Armando Migiani; 22,55 Patru 
cîntece de Eugen Teger; 23,10 Clau
de Debussy și poezia franceză; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru
tier; 7,45 Recomandări din program,- 
7,50 Program de cîntece; 8,00 Me- 
lodiî populare din diferite regiuni 
ale- țării? 8,30 Fragmente din ope
ra „Preceptorul în încurcătură" de 
Donizetti; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
9,31 Intermezzo vesel cu muzica 
ușoară; 9,55 Cîntă Ellsabeta Pavel 
și fluierașul Gheorghe Gigea; 10,10 
Recital de operă; 10,25 Scurt pro
gram de muzică ușoară; 11,00 BU

LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic; 11,07 Emisiune de melodii 
populare; 11,30 Din țările socialiste; 
11,55 Festival „Salzburg 1965"; 12,30 
Program de polci; 13,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 13,30 Soliști de muzică 
ușoară; 14,00 Simfonia a V-a în re 
minor, „Reforma** de Mendelssohn 
Bartholdy,- 14,30 Popas folcloric mu
zical pe plaiuri oltenești; 15,00 
RADIOJURNAL, Sport. Buletin me
teo-rutier,■ 15,30 Ascultătorii ne soli
cită; 16,00 Muzică de estradă; 16,30 
Emisiune de basme; 17,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic,- 17,30 Cîntă orchestra de mu
zică populară „Сегпедцга" din Pia
tra Neamț,- 17,40 Sfatul medicului: 
Cunoștințe practice cu privire la în
grijirea bolnavului la domiciliu; 
17,45 O mare interpretă de operă: 
Ana Roja Vasiliu; 18,00 Capricii 
de Paganini,- 18,15 ZIARE, ZIARIȘTI, 
OPINII; 18,30 Anunțuri, reclame și 
muzică; 19,00 BULETIN DE ȘTIRI;
19,03 Emisiune de romanțe; 19,30

Cîntă Helen Schapiro; 19,50 Tran
smisiunea concertului carului și or
chestrei simfonice ale Radlotelevi- 
ziunii, dirijor Emil Simion. In pauză : 
RADIOJURNAL; 21,40 Varietăți mu
zicale; 22,30 MOMENT POETIC; 
22,35 Arii din opere; 23,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Sport; 23,07 Melodiile 
tonomatuiuh 0,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

Cinematografe
20 ianuarie

PETROȘANÎ — 7 NOIEMBRIE: 
Old Shatterhand; REPUBLICA: 800 
de leghe pe Amazoane,- PETRILA : 
Există un asemenea flăcăui x'LONEA : 
Runda 6-a; ANINOASA: Joe Limo- 
nadă; LUPENI — MUNCITORESC: 
Prima zi de libertate;



VIETNAM
ф МмНезІе răspîndife de pafriofi pe străzile 

Saigaeahri ф Noi lupte ф Debarcarea a peste

SAJGON 18 (Agerpres). — Marți 
tSmineața. forțele patriotice au răs- 
pcndil pe străzile Saigonului nu
meroase manifeste antiguvernamen
tale si antiamericane în care che
mau populația și armata să sprijine 
lupta patrioților. Formațiuni ale for
țelor patriotice au supus, tot marți, 
шші atac de mortiere cartierul ge
neral al celei de-a doua divizii a 
armatei sud-vietnameze și al tru
pelor americane din orașul Quang 
Ngai. provocînd pierderi trupelor 
saigoneze. O mașină transportînd 
o oficialitate civilă de la misiunea 
americană a căzut într-o ambus
cadă organizată de patrioți în a- 
propierea orașului Saigon. In ace
lași timp, avioanele americane au

O nouă întorsătură
în cazul Ben Barka

Esîb posibilă oroanizarea le negocieri între Anglia 
ti Rhodesia

PARIS 18 (Agerpres). — Anche
ta cazului Ben Barkj a luat, ince- 
pînd de luni seara o întorsătură 
nouă. Polițiștii, care, deținînd a- 
dresa domiciliului provizoriu al 
lui Georges Figon s-au prezentat 
acolo pentru a-1 aresta, în momen
tul cînd se aflau la ușa aparta
mentului au auzit o împușcătură. 
Pătrunzînd apoi în apartament, au 
descoperit cadavrul acestuia. Prin 
moartea Iui Georges Figon a dis
părut unul din principalii martori 
ai misterioasei răpiri și dispariții-a 
liderului marocan. Figon este cel 
care a avut ideea de a crea fil
mul „Basta", al cărui consilier teh
nic urma să fie Ben Barka. Aces
ta este motivul pentru care cei 
cfoi urmau să se întilnească pe bu
levardul Saint-Germain des Preș

iffiniit ciotniri lslr« irigatele roneoleze 
il ’•plasamente it іашіапш Kafanoli»zi

ENTEBBE 18 (Agerpres). — După 
cum relatează gazeta „Uganda Ar
gus", în orașul Kabinda, situat în 
apropierea frontierei dintre Congo 
(Leopoldville) și Uganda, au avut 
loc puternice ciocniri între armate

continuat raidurile asupra regiu
nilor controlate de forțele patrio
tice.

☆

SAIGON 18 (Agerpres). — Luni 
dimineața a început debarcarea în 
Vietnamul de sud a unui nou lot 
de soldați americani, cuprinzînd 
mai mult de 7 000 soldați Astfel, 
scrie agenția A.F.P., efectivul mili
tar al S.U.A. în Vietnamul de sud 
va ajunge la 190 000. Operațiile de 
debarcare au loc în regiunea St. 
Jacques, la sud de Saigon. Coman
damentul american a luat severe 
măsuri de pază, folosind efective 
ale celei de-a doua brigăzi din ca
drul diviziei 25 de infanterie.

în dimineața cînd s-a produs ră
pirea liderului marocan. Imediat 
după aceea, Figon a dispărut îm
preună cu alte cîteva persoane im
plicate în această afacere. A urmat 
apoi seria de depoziții de toate 
genurile, dintre care unele con
tradictorii, cu care Georges Fi
gon a inundat presa. Astfel, cu 
cîteva zile în urmă „Г Express” a 
publicat confesiunea lui Figon care 
susținea că ar fi fost martor ocular 
la asasinarea lui Ben Barka de 
către generalul Oufkir, ministru de 
interne al Marocului.

In cursul cercetărilor întreprinse 
pentru descoperirea împrejurărilor 
în care s-a produs moartea lui 
Georges Figon, medicul legist a 
constatat că ar fi vorba de o sinu
cidere.

le congoleze și detașamente ale jan
darmeriei katangheze, care-1 spri
jină pe fostul premier Chombe. 
Ziarele menționează, de asemenea, 
că ambele părți au suferit pierderi 
importante.

EVENIMENTELE 
DIN NIGERIA

LAGOS 18 (Agerpres). — Citind 
postul de radio Lagos, agențiile de 
presă relatează că maiorul Chuku- 
ma Ngzewu, conducătorul rebelilor 
și liderul așa-zisului „Consiliu revo
luționar", a anunțat luni că se pre
dă „jurînd credință" guvernului 
militar condus de Ironsi.

In cadrul unei conferințe ds 
presă, generalul Ironsi, comandan
tul armatei, care a preluat con
ducerea țării, a spus că acceptă 
„declarația de loialitate" a lideru
lui rebel și promisiunea acestuia că 
forțele sale se vor afla la dispozi
ția noului guvern. Ironsi a mențio
nat că „rebeliunea a fost un act 
de dezordine în cadrul armatei ni- 
geriene". El a reafirmat o decla
rație făcută anterior, potrivit că
reia, scopul său este de „a resta
bili ordinea în țară", adăugind că

SALISBURY 18 (Agerpres). — In
tr-un interviu televizat, premierul 
rhodesian, Ian Smith, a declarat că 
este posibilă organizarea de nego
cieri cu Marea Britanie, afirmînd 
totodată că sancțiunile instituite 
împotriva Rhodesiei nu sînt efi
ciente și că petrolul continuă să 
intre în Rhodesia. „Sînt pregătit să 
manifest indulgență în negocieri", 
a spus Smith. Referindu-se la con
dițiile pe care le pune pentru înce
perea negocierilor, el a refuzat să 
expună care sînt ele, dar a afir
mat că „Rhodesia trebuie să rămî
nă independentă".

In legătură cu recentele măsuri 
luate de autoritățile de la Salisbu
ry privind raționalizarea produselor 
petrolifere, Smith a arătat că în vi
itor nu crede că vor mai fi nece
sare noi raționalizări, întrucît „pe
trolul continuă să intre în țară". 
Nu a arătat însă de unde și în ce 
cantităti. Smith a relatat apoi că o 
serie de „experți de peste mări" 
afirmă că sancțiunile nu sînt calea 
cea mai bună pentru a acționa 
împotriva Rhodesiei. Confirmînd 
ineficienta sancțiunilor, Smith a 
declarat că nu poate să prezinte 
cifre ale balanței de plăți rhode- 
siene, dar a afirmat că „ea este în
curajatoare".

va rămîne în funcție „pînă la ela
borarea unei noi constituții". Ge
neralul Ironsi a anunțat ziariștilor 
că pe perioada interimatului, țara 
va fi condusă de un „consiliu mi
litar suprem". Răspunzînd upor în
trebări privind intențiile sale de 
viitor, respectiv dacă intenționează 
să rămînă în funcție și după in
troducerea noii constituții, el a 
răspuns: „sper că nu", adăugind, 
însă, că nu poate preciza cît va 
dura perioada pînă cînd „viața va 
reveni la normal în țară". In le
gătură cu soarta primului ministru 
federal al Nigeriei, Abubakar Tafa- 
wa Balewa, răpit în cursul pre
luării puterii de către militari, 
Ironsi a afirmat că „se depun în 
continuare eforturi pentru regăsi
rea Iui și a ministrului de finanțe".

Luni, Sikota Wina, ministrul gu
vernării locale al Zambiei, care se 
află într-o vizită în S.U.A., a avut 
convorbiri cu oficialitățile Departa
mentului de Stat în legătură cu 
posibilitatea dobîndirii unui sprijin 
economic, necesar în actuala situa
ție creată, ca urmare a instituirii 
de sancțiuni împotriva Rhodesiei. 
La sfîrșitul convorbirii cu Thomas 
Mann, subsecretar de stat pentru 
probleme, el a declarat că au dez
bătut situația din Rhodesia și con
secințele boicotului economic îm
potriva Rhodesiei asupra econo
miei Zambiei. Fără a intra în de
talii, Wina a arătat că Zambia are 
de suferit de pe urma măsurilor 
luate împotriva Rhodesiei în ceea 
ce privește aplicarea planului său 
de dezvoltare economică. Iată de 
ce, a subliniat el, „noi insistăm a- 
supra folosirii forței militare și nu 
împărtășim optimismul guvernului 
britanic". Cu toate acestea, Zambia 
este pregătită să mai aștepte un 
timp pentru a vedea cît de eficace 
sînt sancțiunile economice, a spus 
în încheiere Wina.

GRUPUL ASASIN 
DIN

PE SCURT
♦ PRAGA, — Secretariatul 

Federației Sindicale Mondiale a 
adresat o telegramă președin
telui Venezuelei, în care ex
primă un protest hotărit îm
potriva arestării ilegale a lide
rilor sindicali — C. A. Pardo 
și I. Liugo — și cere elibera
rea lor.

*

Secretariatul F.S.M. a trimis 
un protest primului ministru 
al Sudanului împotriva interzi
cerii ilegale a ziarului „Al-Ta- 
liya", organul Federației sindi
catelor din Sudan, cerînd anu
larea acestei hotărîri, respec
tarea libertății presei și a al
tor libertăți democratice in 
Sudan.

< BERLINUL OCCIDENTAL. 
Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, fratele lui Ma
rius Van der Lubbe.^de origi
nă olandeză, condamnat la 
moarte de tribunalul Suprem 
al celui de-al treilea Reich în 
1933, sub învinuirea de incen
diere a Reichstagului, a cerut 
Tribunalului din Berlinul oc
cidental anularea acestei sen-j 
tințe. O cerere asemănătoare a* 
fost însă respinsă în 1958. 
motivîndu-se aceasta prin invo
carea unei legi potrivit căreia 
trecuse un timp prea înde
lungat de la asasinarea de că
tre naziști a lui Van der Lubbe. 
Această lege a fost însă abolită 
în septembrie 1965.

♦ PRETORIA. — Intr-o de
clarație făcută presei, primul 
ministru al Republicii Sud A- 
fricane, Hendrik Verwoerd, a 
făcut cunoscut că data desfă
șurării alegerilor generale a 
fost fixată pentru 30 martie 
a.c.

PE SCURT”

R. DOMINICANA

Perspective întunecate Ia
LUXEMBURG 18 (Agerpres). — 

După lucrările ședinței de luni 
după-amiază a Consiliului Ministe
rial al Pieței comune, în care mi
nistrul afacerilor externe francez 
Couve de Murville a prezentat o 
serie de propuneri, subliniind din 
nou „dreptul inalienabil al națiu
nilor de a se pronunța în mod su
veran asupra propriilor lor inte
rese", Pierre Werner, primul mi
nistru și ministrul afacerilor exter
ne al Luxemburgului (președintele 
Consiliului Ministerial al C.E.E. pe 
timp de șase luni), a oferit un di
neu de lucru. După cum mențio
nează agenția France Presse, „di
neul nu a dus la o dezghețare a 
atmosferei" între „cei șase". Dim
potrivă, precizările făcute de de
legația franceză la ședința de după- 
amiază se pare că au creat o oa
recare rigiditate, mai ales în rîn- 
d’il delegației R.F.G.

Agențiile de presă afirmă totuși 
că Franța ar fi renunțat la unele 
condiții dificile pe care le punea 
în vederea revenirii Ia masa tra
tativelor, susținînd că problemele 
sînt negociabile și că „nu trebuie 
considerate ca un ultimatum". Dar 
Couve'de Murville a subliniat că 
Franța dorește aplicarea imediată 

a tratatului de fuzionare a celor 
trei executive ale organismelor 
vest-europene (Piața comună, Eura
tom și C.E.C.O.) ceea ce, de fapt, 
înseamnă implicit o înlocuire au
tomată a membrilor actualei comi
sii a C.E.E. (comisia Hallstein) îm
potriva căreia Franța manifestă se
rioase reticente.

După dineu, Joseph Luns, minis
trul de externe al Olandei și-a de
clarat pesimismul. El a precizat că 
„cei cinci" au dat de înțeles Fran
ței că unele din revendicările a- 
cesteia, cum ar fi menținerea ab
solută a dreptului de veto, nu pot 
fi acceptate de parteneri.

Ministrul de externe vest-german, 
Gerhard Schroder, a refuzat să 
facă declarații, dar secretarul său 
de stat, Rolf Lahr, a apreciat că 
„perspectivele sînt foarte întune
cate". Franța a adăugat un element 
nou, foarte nefavorabil probleme
lor dificile de „stil" ale Comisiei 
și celor privind sistemul de vot, a 
precizat vorbitorul. Potrivit decla
rației lui Lahr, delegația franceză 
a refuzat să trateze orice altă pro
blemă (bugetul comunităților, run
da Kennedy etc.) pînă cînd nu se

Luxemburg
va lua o hotărîre pentru crearea 
unei comisii unice prin fuzionarea 
celor trei executive vest-europene. 
„Menținerea acestei noi cereri, a 
încheiat Lahr, constituie cel mai 
bun mijloc de a duce la un eșec, 
iar „cei cinci" nu vor să-și asume 
riscurile".

☆

Prșsa franceză continuă să acor
de spații ample lucrărilor sesiunii 
de la Luxemburg a Consiliului Mi
nisterial al C.E.E. Astfel, „La Na
tion" observă că „în cadrul „regă
sirii" de la Luxemburg se precizea
ză atribuțiile exacte ale C.E.E. la 
propunerea lui Couve de Murville", 
în timp ce „Г Aurore" observă că, 
la dezbateri, ministrul de externe 
francez „a prezentat un memoran
dum sever". „Combat" este de pă
rere că „Franța vrea să pună sub 
tutelă Comisia (Hallstein — N.R.), 
ceea ce pare să excludă șansele u- 
nui acord, dar nici nu-1 compromit 
definitiv". „Le Populaire" mențio
nează că „Franța rămîne pe pozi
țiile sale" iar ,,L' Humanite", în e-. 
ditorialul său, scrie: „chiar în ca
zul unei apropieri între „cei șase", 
aceștia nu pot pune încă capăt dis
cuțiilor...".

SANTO DOMINGO 18 (Ager
pres). — Referindu-se la surse di
plomatice din Santo Domingo, a- 
genția Reuter informează că un 
grup alcătuit din aproximativ 200 
de tineri ofițeri, denumit de agen
ție „grupul asasin" poartă răspun
derea pentru actele de terorism co
mise in ultimele trei luni în capi
tala dominicană. Mulți dintre acești 
ofițeri, afirmă agenția sînt membri 
ai Scolii centrale a forțelor armate 
controlată cîndva de generalul Elias 
Wessin, fostul șef al juntei mili
tare de la San Isidro (aflat în pre
zent în străinătate). Aceștia s-ar 
face vinovați de „defăimarea gu

Noi acfiuni americane 
de extindere a războiului în Laos

KHANG KHAY 18 (Agerpres). — 
Postul de radio Patet Lao a anun
țat că trupele forțelor armate ale 
grupării de dreapta, sprijinite de 
americani, au lansat în ultimul timp 
atacuri pe scară largă împotriva 
regiunilor eliberate din partea cen
trală și de jos a LaosuluL

începînd de la 8 ianuarie, aceste 
trupe au atacat regiunile Co Dang 
și Tham bai, din provincia Cam 
mon. An fost, de asemenea. dizlo- 

vernului provizoriu" condus de 
Garcia Godoy și de nerespectarea 
ordinelor date de acesta. De ase
menea, grupul poartă răspunderea 
pentru campania de teroare dez
lănțuită împotriva Partidului Revo
luționar Dominican al fostului pre
ședinte, Juan Bosch, care a decla
rat recent că 180 de adepti ai 
săi au fost uciși începînd din luna 
septembrie anul trecut, cînd a fost 
instaurat guvernul provizoriu. Po
trivit acelorași surse, vina princi
pală pentru declanșarea inciden
telor sîngeroase de la 19 decem
brie anul trecut, din orașul San
tiago, revine tot acestor ofițeri.

cate trupe la vest de Co Dang si 
la Ba Sam, precum și la sud de 
regiunea Seno, în provincia Savan- 
naket. de unde se îndreaptă spre 
regiunile Pha Lan, Keng Khan, 
Tang Oi și Se Kong Kang. 
In același timp, avioane ame
ricane cu baza în Tailanda si 
Vietnamul de sud au bombardat 
regiuni din provincia Cammon și au 
efectuat raiduri asupra. Laosului 
de jos.
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