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CITIȚI ÎN
+ încheierea vizitei lui Er

hard la Londra
♦ Ziua eliberării Africii
< Lucrările Consiliului de 

Securitate — Rezoluția cu pri
vite la Rhodesia nu a fost a- 
doptată

+ Ancheta suplimentară în 
cazul Ben Barka

PAGIM 4-A
In provincia Buganda a 

fost proclamată starea excep
țională

+ în legătură cu staționarea 
trupelor franceze în R.F.G.

' + După decretarea stării de. 
urgentă în Anglia — greva 
marinarilor continuă

început
La sfirșitul lunii tre

cute, sectorul de produc
ție de la mina Dîlja În
registra unul din cele 
mai mari minusuri pe 
întregul bazin. Era ur
marea, Îndeosebi, a greu
tăților produse de lucră
rile vechi, cu multiplele 
surprize ce le aduc aces
tea. In acea vreme, ra
poartele zilnice de la 
conducerea sectorului e- 
rau de obicei furtunoase 
și maiștrii plecau acasă 
supăraf i.

încă din primele zile 
ale lunii mai, întreaga 
activitate a sectorului a 
cunoscut un avint deo
sebit. Colectivul sectoru
lui I iși propusese să în
cheie luna cu o depă
șire de cel puțin 1 000 
tone de cărbune.

Iată cum se materiali
zează acesta hotărîre. In 
abatajul 3 est, unde 
muncește brigada co
munistului Rotam Dumi- 
Hru, se avansează zilnic 
tntr-p singură aripă, cite 
4 metri. In abatajul or
tacilor brigadierului O- 
preanu Gheorghe „de la 
nr. 2", din blocul V. 
s-a făcut de curînd a- 
tacarea in două părți 
și transportoarele abia 
prididesc să aducă in 
pura lacomă a suitorului 
Cărbunele desprins din 
fronturi. Oamenii din 
brigada comunistului 
Cosma Remus, plasați 
intr-un abataj din stra
tul 5, au terminat cură
țirea cărbunelui din lu
crările vechi și abatajul 

intrat din plin in căr
bune curat.

Măsuri întreprinse în 
sector ? Ne relatează 
despre ele maistrul mi
nier Moldovan Ioan, se
cretarul organizației de

PE TEME 
DE 

EDUCAȚIE

Nu rareori se intîmplă să auzim 
critici la adresa unor tineri, care 
— într-o măsură mai mică sau mai 
mare — au atitudini necorespunză
toare. Uneori, cel ce critică (și asta 
se întîmplă destul de des) trece la 
generalizări de genul „pe vremea 
mea tinerii erau mai politicoși" sau 
„astăzi tineretului i se permit prea 
multe", etc. Problema comportării 
tineretului, a justeței unor apre
cieri ale adulților despre tineri, este 
desigur și o problemă complexă și 
multilaterală.

De data aceasta doresc să tratez 
un aspect pe care îl consider deo
sebit de important, și care ne 
scapă de multe ori nouă celor 
adulți. Este vorba de faptul că 
uneori sintem dispuși să examinăm 
cu multă amănunțime lipsurile și 
defectele de comportament ale ce- 
Iot tineri, dar sintem mai puțin dis 
puși să considerăm că, în majorita
tea cazurilor, exemplul furnizat ti
neretului de unii adulți este detes 
labil.

in procesul de educare a omuln 
tînăr— copil sau adolescent — pu
terea exemplului es’e enormă și, de 
multe ori, decisivă. Nu vreau să 
afirm prin aceasta că tînărul copia
ză orice, fără discernămînt. Tinere 
tul nostru este mai perspicace, ma 
cult, mai dezvoltat psihic decît ti
neretul generațiilor trecute. Tinerii 
de azi se bucură de condiții de 
trăi, de posibilități și perspective pe 
care tinerii din trecutele genera lir 
nu le-au putut avea.

Ne întrebăm totuși surprinzător 
ce rar : de unde și-au însușit unii 
tiheri obiceiuri proaste : lipsă de po
litețe, nneori atitudine de chiul, lip- 
-A -,e respect etc. 7

de urcuș- «
partid nr. 1 C și ingi
nerul Dragomir Dumitru.

— A fost asigurată li
nia de front; s-a com
pletat necesarul de ar
tificieri, transversalele 
nr. 1 și 2, de la orizon
tul 670, au fost rearma- 
te; se rebandajează trans
versala nr. 2 est, blocul 
I; la stratul 3, blocul V, 
s-a planat linia ferată. 
Mai notați că averrt 
cîțiva artificieri activi 
ca Goț Nicolae, Brumă 
Petru, Nagy Zoltan și 
Cubinski Grigore, iar în
trecerea între schimburi 
e deosebit de animată.

— $i cine conduce a- 
ceasta întrecere ?

Drept răspuns, maistrul 
Moldovan coboară de pe 
perete un grafic. Din el 
reiese că schimbul con
dus de prim-maistrul Ia- 
ko Ștefan, cu cele 2 388 
tone trimise la lumină 
de la începutul lunii, se 
află în frunte.

Ora 14,30. A ieșit din 
mină șeful de sector, in
ginerul Munteanu Petru, 
unul din pionierii Dlljei 
renăscute. Discută cu 
maiștrii din primul 
schimb, cere lămuriri ce
lor de la transporturi, 
se interesează de apro
vizionarea cu vagonete 
și material lemnos — ca
re le mai dau bătaie de 
cap — dă citeva indica
ții maiștrilor din schim
bul II.

Acum, la rapoartele cu 
maiștrii se discută calm. 
Ieri a fost a șaptea zi 
cînd în dreptul sectoru
lui a fost înscris semnul 
plus. Depășirea este deo
camdată de 555 tone. A 
început urcușul spre a- 
tingerea țintei propuse...

V. F.

In prezent în întreaga 
tară se desfășoară o ac
țiune de vaccinare anti- 
difterică a copiilor cu
prinși între 3 luni și 7 
ani. La copii' între 1 an 
și 3 ani Ii se efectuează 
vaccinarea asociată (an- 
tidifterică — antitetanică 
și împotriva tusei con 
vulsive).

Produsele biologice fo
losite sînt preparate de 
Institutul dr. Ion Canta- 
cuzino din Capitală.

PILDA CELUI
I. EȘANU

Doctor în medicină

Antrenați în focul unui criticism 
sterili, uităm de prea multe ori că 
de fapt tînărul care a comis gre
șeala a imitat într-o măsură oare
care pe un adult.

De exemplu problema fumatului. 
Unii se scandalizează : „Iată-1 pe tî
nărul XI Are numai 18 ani și fu
mează. E nepermis. Vai ce rușine!“. 
Dar de unde a luat exemplul fuma
tului tînărul X? De la alți tineri ca 
el ? Mai probabil că a luat acest 
exemplu de la adulți, a considerat 
că fumatul este un atribut al adul
tului și că fumînd va fi considerat 
mai matur, mai serios, și în conse
cință i se va acorda o considerație 
sporită.

Puterea exemplului personal, am
plificată de spiritul ascuțit de obser
vație și perspicacitate al celor tineri 
are o mare forță de influență, sub 
cele mai nebănuite aspecte.

De exemplu, exigența și principia
litatea. Reproșam unui tînăr tendin
ța de a-și lua examenele pe căi o- 
colite, prin relații personale. Tînă
rul observase că au existat împre
jurări cînd unii au reușit să treacă 
"'xamenele prin astfel de metode și, 
din comoditate, s-a gîndit să facă la 
fel. Nu-1 scuz și bineînțeles nici 
atunci nu l-am scuzat; caracteris
tica esențială a tînărului este și 
Irebuie să fie munca dîrză, ambiția 
de a fi printre cei mai buni, de a 
fi folositor societății noastre so
cialiste. Dar nu m-am putut opri să 
fac următoarea reflecție : dacă acest 
tînăr nu ar fi observat nici un caz

Permanența în rtndul evidențiaților lună de lună 
ai atelierului de reparații electrice Vulcan e o carac
teristică a bobinatorului Burghel Mihai.

Vaccinarea antidifferică 
a copiilor

Datorită programului 
anual de imunizări, ini
țiat' de către Ministerul 
Sănătății și Prevederilor 
Sociale, în (ara noastră 
morbiditatea prin difte- 
rie a scăzut de la 16,7 
Ia snta de mii de locui
tori în anul 1949 la 0,07 
în prezent. De asemenea, 
îmbolnăvirea prin teta- 
nos a scăzut de la 6,7 
la suta de mii de locui
tori in 1955, la 1,1.

(Agerpres)

MATUR
de lipsă de exigență sau lipsă de 
principialitate, dacă ar fi observat 
că este inutil să uzezi de „pile" nu 
ar fi recurs la ele. Cine i-a furnizat 
fie chiar și un singur exemplu prost 
de lipsă de exigență sau lipsă de 
principialitate ? Desigur că numai un 
adult.

Dacă analizăm alte comportări re
gretabile observăm că, în marea lor

(Continuate în pag. 3-a)

INTERVIUL NOSTRU 

în preajma încheierii 
învățământului de partid

0 Convorbirile recapitulative — mijloc de aprofundare 
a cunoștințelor

0 Conținutul de idei și aplicativitatea lui în munca 
de fiecare zi

0 Cursanți absenți și la propriu și la figurat
Iată-ne ajunși in preajma încheierii anului de invăță- 

mînt de partid. înainte de a avea Ioc și ultima convorbire 
recapitulativă se cuvine să se facă o scurtă trecere în 
revistă a felului în care s-a desfășurat învă(ămîntul de partid, 
aceasta cu atît mai mult cu cit în acest an, în toate cercurile 
și cursurile s-au studiat istoricele documente ale celui de-al 
IX-lea Congres al partidului nostru, documente care au tra
sat liniile directoare pentru anii viitori în toate domeniile 
de activitate. Acest lucru s-a făcut Ia toate organizațiile de 
bază din Valea Jiului in cadrul adunărilor generale, pre
cum și de majoritatea propagandiștilor.

In cadrul unui interviu solicitat de ziarul nostru, tova
rășul inginer Dumitraș loan, propagandist la unul din 
cercurile de economie concretă de la E. M. Aninoasa, ne-a 
relatat lucruri interesante.

Conținutul de idei al învăță- 
mîntului de partid a fost împle
tit cu activitatea practică de 
fiecare zi a cursanților ?

Invățămîntul de partid nu este un 
scop în sine. El trebuie să ducă la 
ridicarea continuă a nivelului poli
tico-ideologic al cursanților, la 
lărgirea orizontului lor de cunoș
tințe, la cunoașterea temeinică a 
hotărîrilor partidului, a politicii saie. 
A cunoaște însă teoretic, fără să 
aplici îh practică cele învățate, e 
ca și cînd ai face un luGru doar 
pe jumătate, ba chiar nici pe atît. 
De acee'â, în cadrul ‘semilîarulor am 
căutat ‘ să cSlăuzesc discuți
ile spre practica de fiecare 
zi a cursanților. Aș vrea să 
dau doar un singur exemplu în 
acest sens. In cadrul seminarului 
despre industrializariea țării și im
portanța ei, discuțiile au fost axate 
îndeosebi pe sarcinile industriei 
carbonifere în general și ale minei 
Arlinoasa în special. Toate acestea, 
concretizate cu sarcinile ce-i revin 
fiecărui cursant în parte, privind 
creșterea producției și productivită
ții muncii, reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității cărbu
nelui. Nu multă vreme după ce a

FAPTE LA ZI
+ Teatrul muzical 

din Galați prezintă mîi- 
ne, la ora 17 și la ora 
20, în sala Teatrului 
din Petroșani un con
cert spectacol intitulat 
„O seară de muzică u- 
șoară". La concert iși 
dau concursul Sonia 
Cruceru, Wily Donea, 
Ionel Miron, Ica Ba
dea, Alexandru Jula, 
Mimi Alexandru și alți 

interpreți de muzică u- 
șoară.

+ In cartierul Live- 
zeni-Petroșani s-a ter
minal recepția unui 
nou bloc cu 40 de a- 
partamente. Este vorba 
de blocul F 6 ale că
rui apartamente vor fi 
ocupate în curînd de 
locatari.

+ In curînd începe 
sezonul călduros. Bunii

avut loc seminarul respectiv cursan
tul David Ioan, șeful unei brigăzi 
de mineri, a venit cu soluția ca 
podirea abatajului frontal în care lu
crează să se facă cu așezarea pla
sei de sîrmă direct pe tavan. Care 
sînt avantajele acestui nou sistem 
de podire ? Efectuarea în timp mai 
scurt a acestei operații și executa
rea ei simultană cu alte lucrări, o 
mai mare securitate a muncii, pro
ductivitatea sporită și extragerea de 
cărbune de mai nună calitate.

Care este frecvența Ia semi- 
nafii ? La discuții participă în 
mod efectiv toți cursanții ?

In ceea ce privește frecvența, n'u 
ne prea putem lăuda, ea oscilează 
între 60-70 la sută. Există o cau
ză obieativă, care explică a- 
cest lucru. Cercul de economie con
cretă pe c^re-l conduc este format 
din mineri, artificieri și maiștri din 
sectoarele I, II și III. încadrarea lor 
s-a făcut înainte de formarea or
ganizațiilor de bază pe schimburi 
și din această cauză ne-am trezit în

D. CRIȘAN

(Continuare în pag. 3-a)

gospodari, din Lupeni, 
au început din timp 
lucrările de amenajare 
a ștrandului, care sînt 
pe terminate. La Petrila 
însă, nimeni nu se în
grijește să înceapă lu
crări de amenajare a 
ștrandului.

încă nu-i tîrziu să 
începeți aceste lucrări, 
tovarăși de la prepa- 
rația din Petrila I
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4lu life le de 20 ți 21 mai a. c., 
ia aula Inititutului de mine din 
Petroșani s-au desfășura! lucră- 
rile sesiunii de referate și eo- 
^micări științifice în dome
niul securității muncii in mi
nerit. organizată de către Sta- 
(m de cercetări pentru secu- 
rgate minieră in colaborare cu 
secția mine — energie a Gon- 

Național al Inginerilor 
Si Tehnicienilor. Au fost pie
re mate 26 de referate și co
municări.

In pagina de iață redăm re
zumatul a cinci lucrări care, 
coutiderăm. prezintă interes 
pentru cadrele tehnice din Va
lea Jiului.

IN DEZ
BATEREA 
SPECIA
LIȘTILOR

• Sesiunea de referate și comunicări a S.C.S.M. Petroșani

Studiile efectuate în cadrul 
S.C.S.M. Petroșani încă din anul 
1955 au stabilit cauzele izbucnirii 
focurilor subterane, (în marea majo
ritate 'ele s-au datorat autoaprin- 
derii cărbunilor din spațiul exploa
tat sau din imediata vecinătate a 
lucrărilor de abataj). Cercetările au 
fost orientate apoi asupra aerajului 
în zonele cu foc urmărindu-șe 
scurtcircuitările eurențllor de aer 
prin spațiul exploatat, cu scopul de 
a preveni autoaprlnderea resturilor 
de cirbune,

Măsurătorile efectuate în 1965 pe. 
circuitele d« aeraj ala lentilelor și 

log, TOMUȘ I„ ing, CĂ- 
HAVAN C., lng. STAN D.

sectoarelor din cadrul E. M. Lu
pani, E. M. Vulcan și E. M. Petrila 
au avut drept scop să stabilească 
pierderile de depresiune pe diferite 
trasee, dar mai ales între orizon
turile care delimitează nivelul de 
exploatare, în vederea unei analize 
comparative a rezultatelor astfel 
obținute, cu privire la zonele de 
frecventă în ceea ce privește auto- 
aprinderile fată de cele în care nu 
au fost semnalate focuri de mină.

CONCLUZII; ,
1. Valorile pierderilor de sarcină 

între orizonturile de bază fi aeraj 

CONDIȚIILE
DE MUNCA 
DIN SUBTERAN

în zona de exploatare a stratului 
3 variază între 8,05 — 0,635 mm 
H2O. Pierderile de presiune ma
ximă, au fost înregistrate în ve
cinătatea suitorilor de aeraj.

2. Debitele de aer realizate nu 
satisfac în general necesarul reașit 
din calcul.

3. Orificiile echivalente realizate 
pe zone de exploatare au valori 
cuprinse între 0,68 — 2,872 mp, iar 
pe abataje între 0,048 — 1,35 mp.

4. Din cercetările efectuate rezul
tă că o pierdere de presiune de 
pînă la 1 mm HjO- realizată de-a 
lungul unul suitor de abataj, între 
orizontul de aeraj și orizontul de 
bază, nu eete periculoasă din punct 

de vedere al scurtcircuitării curen- 
tilor de aer prin spațiul exploatat 
si deci a] pericolului de autoaprtn- 
dere al resturilor de cărbune,

5. Depresiunile realizate ia venti
latoare variază între 61,4 — 162 mm 
col. apă cu excepția stației de ven
tilatoare Planlr de la E- M, Lupani 
unde se realizează 270 mm col. apă.

6. Diferența de nivel între stafiile 
de ventilatoare și orizonturile d» 
aeraj variază de la 36,5 pînă la 
368 m, iar între orizontul de aeră} 
și orizontul de bază de Ia 22 la 
68 m.

7. Orizonturile de aeraj și zo. 
nele de exploatare se găsesc în 
majoritatea cazurilor în domeniul de 
influentă al instalațiilor principale 
de ventilatoare.

8. Depresiunile create de ventila
tor se găsesc cuprinse între limitele 
considerate ca nepericuloase, după 
cercetătorii sovietici, din punct de 
vedere al autoaprinderiî.

9. Ca metodă de reducere a de
presiunii In zona de exploatare 
s-a dovedit eficace montarea ușilor 
în transversalele sau galeriile de 
legătură cu suitorul de aeraj-

10. Ținîndu-se seama de faptul că 
zonele exploatate din cadrul stratu
lui 3 constituie în cadrul sistemu
lui de aeraj legături paralele cu 
partea superioară a suitorilor de 
abataj, montarea ușilor de serai >n 
transversalele de cap nu este Indi
cată, deoarece crează depresiuni in 
circuitul local de aeraj, favorizînd 
astfe] scurtcircuitările curentilor de 
aer prin spațiul exploatat și deci 
autoaprinderea cărbunilor.

1

itfete mi te njlnlvi
iUiinisiosi

lng, TAT SABIN, chim- 
H1NDOREANU ELENA, 
tebn. STOICESCU MIHAI

Cercetările anterioare, efectuate 
de către S.C.S.M. Petroșani, au fost 
orientate în scopul elaborării unor 
rețete de explozivi care să satis
facă atît cerințele de securitate (an- 
tjgrizutanță, siguranță față de pra
ful de cărbune și conținut redus de 
gaze nocive) cit și cerințele de ex
ploatare (capacitatea de lucru, sen
sibilitatea la transmiterea detona
tei, rezistență la umiditate, etc.).

Concluzia acestor cercetări a sub
liniat încă o dată inoportunitatea 
Căutării de „explozivi antigrizu- 
ioși abseluți", linia de cercetare 
fiind aceea de a elabora explozivi 
de siguranță la care, pentru condi
ții anumite, posibilitatea de aprinde
re să fie minimă, explozivi care să 
corespundă și din punct de vedere 
tehnico-economic.

Prin cercetările efectuate la 
S.C.S.M. Petroșani în 1965 au fost 
elaborate și experimentate în fază 
de laborator rețetele explozivilor 
antigrizutoși tip A2 și tip A3.

Explozivii antigrizutoși tip A2 și 
A] corespund atît din punct de ve
dere al parametrilor de siguranță 
analizați teoretic și experimental, 
cît și din punctul de vedere al 
indicilor balistici, cu excepția tran
smisiei.

Intrucît cercetările S.C.S.M au
scos în evidentă și influența granu- 
latlei sărurilor asupra parametri
lor de explozivitate și siguranță, 
cercetările vor fi continuate în co
laborare cu Combinatul chi
mic Făgăraș pe o gamă mai 
largă de variante și cu urmă
rirea în paralel a procesului de fa
bricație, în scopul îmbunătățirii ex
plozivilor de siguranță și a condi
țiilor de fabricație a acestora.

Determinarea centrelor de greutate în 
producerea accidentelor la unele mine

Studiul materialelor folosite la construcția 
utilajelor electrice antigrizutoase

lng. PISO IOAN, infl. 
STRAT VASILE, lng. BĂL 
TÂREȚU FLORICA, tebn, 
MACAVEI ALEA.

Prevenirea accidentelor d? 
muncă, asigurarea și menține
rea integrității corporale a an- 
gajaților este o obligație re
glementată prin legi și in a- 
celași timp o datorie a tutu 
ror conducătorilor de uniflfe 
miniere, știut fiind efee'ui ne 
gativ al accidentelor asupr 
viet’i de familie, asupra pro
ductivității muncii și morelu 
lui în întreprindere.

După natura cauzelor cate 
le-nu generat, celă mai multe, 
accidente se petrec datorită 
căderilor de roci. După căde 
rile de roci o altă cauză cart 
generează multe accidente la 
toate exploatările este trans
portul. La toate exploatările 
luate în Studiu, orele în care 
se petrec cele mai multe acci
dente sint ultimele patru din 
Schimb. Deficiențele in apro
vizionarea cu material lemnos 
și vagonele goale se reflectă 
șl ele în mod negativ în posi
bilitatea dozării raționale a e- 
fortului de-a lungul celor opt 
ore de muncă și favorizează 
apariția oboselii. Starea de o-

Stația de cercetări pen
tru securitate minieră 
din Petroșani.

Inginerul Ionescu Du
mitru, luorînd în labora- 
torul de metan, praf de 
cărbune și degazare. 

bosaală care se instalează că
tre sfirșitul schimbului rezul
tă și din determinările medi
cale efectuate.

Majoritatea abaterilor care 
caracterizează modul defectuos 
de lucrg se manifestă prin :

— nerespectarea monografi
ilor de armare; neglijarea cop- 
turirii, efectuarea acestei ope- 
raiiuni in mod superficial sau 
cu une.'.e nepotrivite, ceea ce 
explică n amărui cel mai ridi 
cat de accidente datorate Că 
derilor de roci, bandajarea su
perficială; poziții greșite de lu
cru în abataj; manipularea me 
canismelor fără calificarea ne
cesară; executarea unor ope
rațiuni de către muncitori fără 
calificare (vagonetari care lu
crează la armare); nerespec 
'.area normelor de secu-ritate 
a transport (circulația P» 

benzi și printre vagonete, cu
plare și decuplare in tdmpu1 
mersului, indisciplină la trans 
portul personalului pe puțuri |.

Pentru eliminarea deficiențe 
lor constatate la exploatările 
miniere, s-au făcut propuneri 
de măsuri pentru fiecare ex 
ploatare în parte și propuneri 
cu caracter general.

Considerațiuni privind determinarea conținutului de bioxid 
de siliciu liber, din roci prin metoda chimică cu acid fosforic

Prevenirea îmbotaăvlrilor de si
licoză cunoaște în Romania socia
listă o dezvoltare tot mai mare; se 
îmbină măanrile de igienă șj pro
tecție a muncii eu o largă activitate 
de combatere tehnică. In industria 
inioiiieră. stabilirea potențialului si- 
llcogen la locurile de muncă este 
una din condițiile de bază pentru 
aplicarea normelor de prevenire și 
combatere a îmbolnăvirilor de si
licoză.

Problema principală Ia aprecie
rea cantitativă a conținutului de 
bioxid de siliciu liber este sepa
rarea sau punerea in evidentă a 
acestuia fată de bioxidul de siliciu 
legat, printr-o metodă fizică sau 
chimică specifică.

In analiza chimică, pentru deter
minarea bioxidului de siliciu Uber 
o serie de factori ca: durata și 
temperatura atacului chimic, inter
acțiunea componenților rezultați în 
reacțiile chimice și eliminarea a 
ceetoro. reactivitatea diferită a mi- 
seralelor Ineoțiitoare față de reac
tivul de boxă al metodei au deter
minat alegerea unei metodologii 
de lucru care să permită obținerea 

lng. OPREA N„ lng. PU 
SAC M„ ing, VlNATORU 
I., ing. BRATUCU I,

Cercetările întreprinse in 
străinătate au arătat efi scin- 
tei-le produse prin frecare sau 
lovire sini capabile, în anu
mite condiții, să aprindă a- 
mestecul exploziv din mine du
pă cum urmează ; aprinderi da 
torită scinteilor de frecare 
sau lovire intre metale,- aprln 
deri datorită scinteilor de fre 
care sau lovire între metal și 
rocă; aprinderi datorită seîntej- 
lpr de frecare sau lpvlre între 
roci.

Unul din metalele de care 
S-an ocupat mai mult cercetă 
torii străini este aluminiul și 
aliajele sale. Interesul susci
tat de acest material rezultă 
din însușirile sale, fiind utili
zat pe scară mare la construe 
Ha utilajelor portabile,

Metodele experimentale, folo
site curent in lucrările de cer
cetare pentru studierea peri 
colului scinteilor, se pot grupa 
în două mari categorii:

A. METODE EXPERIMENTA
LE PRIN LOVIRE :

a. metode cu greutăți prin 
cădere;

Chim, HlNDOREANU E„ 
Ing. PATRAȘCU M., 
Chim. BUMBACESCU S., 
Tehn. ȘTEFAN E.

de rezultate reproductiblle și sufi
cient de exacte-

METODA CU ACID FOSFORIC 
a fost recomandată și de colocviu, 
de la Lisabona, ținut în 1965. Sta
ția de cercetări pentru securitate 
minieră, după încercări efectuate 
prin metoda cu tetralină, cu piro 
sulfat de potasiu, a trecut la ex
perimentarea și aplicarea metode, 
cu acid fosforic.

Metoda se bazează pe proprieta
tea acidului fosforic de a forma 
complecși solubili cu silicatii și 
oxizil metalici, în anumite condiți’ 
de timp și temperatură, în care re 
activitatea fată de bioxidul de si
liciu liber, practic, ©ate nulă.

In concluzie. Metoda chimică cu 
acid fosforic, este o metodă speci
fică de determinare a bioxidului de 
siliciu liber care eferă o precizie 
satisfăcătoare pentru caracteriza*ea 
potențialului silicogen în vederea

b. metode prin Împușcare? 
cu arma;

c, metode cu ajutorul cioca
nului.

B. METODE EXPERIMENTA
LE PRIN ROTIRE:

a metode cu disc rotativ și 
fricțiune intermitentă;

b. metode cu disc rotitor ?i 
fricțiune continuă.

Cercetările efectuate au sta
bilit o clasificare a materiale
lor după capacitatea de aprin
dere prin scinteiere in ordinea 
micșorării pericolului de.aprin
dere. Fierul pe fler și aHațui 
efe alum.niu pe fier (pur) pre- 
zintă capacitate mică de aprin 
dere, iar fierul pe fier oxidai 
orezintă o durată a scinteiloi 
mai mare, dar temperatura tor 
este mai mică. Amestecul aer- 
metan, cu 6,4 la sută metan, 
este cel mai ușor aprins de 
seînteile produse prin lovirea 
aliajului de aluminiu cu oței. 
Probabilitatea de aprindere se 
mărește cu creșterea umidttă 
fii relative a amestecului de 
metan — aer, în special în ca
zul scinteilor aliajelor de alu
miniu cu magneziu,

Studiind instalațiile existente 
în străinătate, în cadrul 
S.C.S-M. s-a propus o cameră 
pentru încercări la lovire.

stabilirii măsurilor de prevenire și 
combatere a îmbolnăvirilor de sili
coză.

Metoda este operativă și întru- 
cît nu necesită aparatură specială 
și costisitoare (cu excepția creu
zetelor de platină) ea poate fi a- 
plicată și de către laboratoarele 
sectoarelor de cercetare din indus
tria minieră

In activitatea de cercetare știin
țifică, în viitor, este necesar ca 'a 
determinarea conținutului de bioxid 
de siliciu liber să se utilizeze și me
tode fizlco-chimice citate de litera
tura modernă ca de exemplu : me
toda de analiză prin difracția raze
lor X, care permite chiar și identi
ficarea modificărilor cristaline ale 
bioxidului de siliciu liber (tridimit 
și cristobalit). Această metodă, pe 
lingă posibilitatea de utilizare ca 
metodă de control față de metoda 
chimică constituie și un instrument 
de valoare științifică în domeniul 
cercetărilor medicale noi privino 
clarificarea rolului varietăților cris
talini de bio»1'* de siliciu libei ia 
etiopaiologia silicozei.



Fochistul principal Barbu Nicolae de la uzina electrică Petroșani, 
se numără printre cai mal conștiincioși muncitori de la această unitate.

Iată-1 supraveghind functionarea instalațiilor cazanului.

SPORT • SPORT e SPORT
fotbal Campionatul orășenesc
jln etapa XXII-a a canrpionațu 

■h orășenesc de fotbal s-au întîlnit 
Blipele Preparația Petrila — Con
structorul Lupeni. Victoria obținu
tă de petrileni cu 2-0, după un joc 
de mare tensiune, le-a adus o du
blă satisfacție : două puncte și șefia 
clasamentului. Prin înfrîngerea lide
rului, duelul dintre cele două echi- 

i pe din fruntea plutonului devine 
și mai încordat. Constructorul Lu
peni are de jucat trei meciuri, 
adică cu un meci mal mult decit- 
Preparația Petrila (acasă cu Prepa-

1. Preparația Petrila
2. Constructorul Lupeni
3. C.F.R Petroșani
4. Minerul Bănița
5. Minerul Uricani
6. Preparatorul Lupeni
7. Constructorul Petroșani
8. Energia Paroșeni
9. Minerul Petroșani

10. Știința II Petroșani 
.- 11. Minerul II Lupeni

12. Jiul II Petrila
13. Sănătatea Petroșani

ugbi jiul Petrila —
In deschiderea meciului de fotbal 

dintre Jiul și C.F.R. Arad a avut loc 
partida de rugbi Jiul — Metalul Hu
nedoara. Intîlnirea a suscitat mult 
interes în rîndul spectatorilor. Se 
întîlneau echipa nou formată — 
Jiul și Metalul, echipă cu vechi 
state de serviciu în divizia B. Cu 
toate că nu prea au avut o con 
cepție de joc, jiuliștii puteau cîș- 
tiga acest meci, avînd în vedere 
numărul de ocazii pe care le-au 
ratat. Totuși rezultatul obținut este

ralorul Lupeni, în deplasare cu Mi
nerul Uricani, iar ultimul meci cu 
C.F.R. Petroșani acasă). Preparația 
Petrila are de susținut un meci di
ficil în deplasare cu Energia și 
acasă cu Minerul Bănită. Teoretic 
ar putea acumula un punctaj egal 
cu Constructorul — rămînînd ca 
golaverajul să decidă.

Alte rezultate • Preparatorul Lu
peni — C.F.R. Petroșani 1-1; Con
structorul minier Petroșani — Mi-, 
nerul Bănită 3-4.

In urma acestor jocuri, iată cum 
arată clasamentul:

22 20 1 1 74—11 41
21 19 1 1 73— 7 39
22 16 3 3 51—19 35
23 15 1 7 57—32 31
23 13 2* 8 51—28 28
22 12 2 8 40—31 26
22 12 1 9 43—37 25
21 9 1 11 41—46 1»
22 9 1 12 33—51 19
24 5 0 19 19—68 10
24 2 0 22 10—66 4
24 1 0 23 4—72 2
24 0 1 23 2—73 1

Metalul Hunedoara 3-3
echitabil și arată un real progres 
făcut de tînăra formație de la o 
etapă la alta. Cu toate că au fost 
dominați și conduși cu 3-0, mai 
bine de o repriză, în urma unei lo
vituri de pedeapsă, rugbiști jiuliști 
au găsit resursele necesare să 
egaleze printr-o frumoasă încer
care realizată pe linia de treisfer- 
turi. Pentru jocul practicat merită 
felicitări întreaga echipă a Jiului. 
Bun arbitrajul prestat de D. Zam
fir București.-

Ir preajaa încheierii ln»ățâmlntutai 
de partid

(Urmare din pag. l-a)

cerc cu cursant! ce-și desfășoară ac
tivitatea pe toate schimburile, 
e greutatea principală. Ci nd 
cursanții dintr-un schimb 
din celălalt. Greu e și 
bilizarea cind trebuie

nu 
cu 

să

Aici 
vin 
vin 

mo- 
«t«i

de vorbă cu nouă secretari de or
ganizație de bază spre a le aduce 
la cunoștință cine a absentat si cine 
nu. Pentru remedierea acestui nea
juns aș veni cu o propunere. Cum 
la E. M. Aninoasa există trei cer
curi de economie concretă ele să-și 
desfășoare activitatea pe schimburi.

PILDA
CELUI MATUR

su-

în 
Că 

toți 
rău.

soția ?
măsuri de apre- 
pentru adulți și 

In orice caz ti-

(Urmare din pag. l-a) 

majoritate, au fost imitate, sau 
gerate de comportări corespunză
toare la persoane adulte.

Să mai dau un exemplu: beția. 
Atîta vreme cit vor fi văzuti oameni 
în toată firea mergînd pe patru că
lări, sau dfndu-se în spectacol 
diferite localuri, este evident 
unii tineri, pentru că nu știu 
să discearnă ce e bine și ce e
sînt tentați să facă la fel, chiar dacă 
numai din motivul că îmbătîndu-se 
li s-ar părea că vor fi considerați 
„adulți", „maturi”.

Dacă însă toți adulții vor oferi 
exemple bune, o fizionomie morală 
ireproșabilă sînt convins că s-ar 
evita aproape în totalitate greșe
lile celor tineri.

Cum poți să-i reproșezi copilului 
tău că nu învață dacă el nu te-a 
văzut niciodată (sau foarte rar) cu 
cartea în mînă ? Cum poți să cerți 
pe copilul care a răspuns obraznic 
dacă tu l-al oferit nenumărata prile
juri să asiste chiar acasă Ia certuri 
și scandaluri ? Cum poți să-i ceri 
tînărului să fie politicos cu femeile 
în autobuz dacă te îmbulzești la 
urcarea în mașină iar acasă te-a 
văzut bruscîndu-ti

Nu există două 
cipre.- una valabilă 
alta pentru tineri,
neretul nu esțe dispuș să accepte 
două măsuri de apreciere. Tineretul 
esțe exigent și ironizează pe drept 
cuvînt pe cel ce vine cu aere mo
ralizatoare, dar de fapt nu știe șă 
se comporte in conformitate cu pre
tențiile emise.

Pentru a putea avea pretenții de 
Ia tineret noi, cei mai în vîrstă, tre
buie să avem platforma morală ne
cesară, trebuie să le oferim, prin 
comportarea noastră de acasă, de 
la locul de muncă și jn clipele noas
tre libere, exemple demne de urmat. 
Să fim convinși că atitudinea noas
tră nu ne privește numai pe noi ci 
in mod cu totul special se reflectă 
asupra mentalității și educației ce
lor tineri că — în concluzie — 
prin toate actele noastre, prin mo
dul nostru de a gtndi și de a ac
ționa, constituim un exemplu — bun 
sau rău — și influențăm mentalita
tea, modul de comportare al celor 
tineri. Să luăm deci aminte !

Stat convin* cS frecvența s-ar im- 
bunătăți simțitor. Același lucru cred 
ci e$ie valabil peste tot acolo unde 
exiști organizații de bară pe schim
buri.

In altă ordine de idei, aș vrea să 
arăt că și discuțiile din cadrul se- 
minariilor sînt in funcție de parti
ciparea la cursuri și de studierea 
aprofundată a materialului biblio
grafic indicat. Cursanți cum sînt: 
Gnistea Aurel, David Ioan, Crates 
Zaharie, Dumitraș Nicolae, Bănică 
Mihai și alții, care participă cu re
gularitate Ja tnvătămînt, studiază 
întregul material bibliografic, poar
tă discuții combative, îmbină cele 
învățate cu activitatea de produc
ție. Trebuie să arătăm însă că, cu 
toate strădaniile noastre, mal șînt 
încă unii cursanți absenți de la în- 
vătămîntul de partid și la propriu 
șl la figurat. Fie că absentează de 
la cursuri fie că nu iau decît ara
reori cuvtntul și atunci numai după 
multe insistente. Printre aceștia se 
numără Șalok loan și Gall Mihai.

timp

au 
•tw

in cursul anului de învățl- 
In vederea pregătirii lor din 
și în mod temeinic, data, ziua, 
și ora cînd vor avea loc au 
anunțate tuturor cursantilor. 

organizate cu unii

Dac» convorHxHe recapttaka- 
tive au fost pregătite din 
și in mod temeinic T

Convorbirile recapitulative 
drept scop aprofundarea celor 
diate 
mint, 
timp 
locui 
fost
Consultațiile 
cursanți au avut menirea să clari
fice unele probleme mai puțin în
țelese. De o bună apreciere s-au 
bucurat discuțiile avute între mine 
și unii cursanți chiar la locurile lor 
de muncă, unde ideile au fost con
cretizate pe Ioc prin exemple prac
tice. Primele convorbiri recapitula
tive au și avut de fapt loc, Ele 
s-au desfășurat la un nivel corespun
zător. Rămîne să acordăm aceeași 
atenție și, grijă și convorbirii vi
itoare.

După părerea mea, anul de îrivă- 
țămînt de partid nu trebuie să se 
încheie o dată cu convorbirile re
capitulative. Propagandistul trebuie 
să discute cu cursanții și în peri
oada de vară, să-i îndrume să stu
dieze noile documente de partid 
apărute între timp.

ANUNȚ
Sfafia de cercetări pentru securitatea mi

nieră cu sediul în Petroșani, str. Dr. Petru Groza 
nr. 32-34

Angajează prin concurs
un lăcătuș mecanică fină

Concursul se va fine ia sediul stafiei în data 
de 6 iunie 1966 și va consta din:

— o probă practică pentru categoria Vlll-a;
— o probă teoretică privind prelucrarea 

metalelor.
Informații se pot obfine de la serviciul plan 

organizarea muncii, telefon 661-665, interior 144.

I. C. R. A. 
Petroșani

angajează 
de urgență

conducători auto
Informații la telefon 

240.

COMBINATUL 
CARBONIFER 

VALEA JIULUI
ANGAJEAZĂ

mecanici loco 
motivă C.F.R.
lăcătuși revi 
zic vagoane

PROGRA M
26

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier,- 6,10 Pro
gram muzical de dimineață; 6,15 
Transmitem pentru sate; 6,22 Pro
gram muzical de dimineață; 6,30 
Anunțuri și muzică; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier,- 7,15 
Program muzical de dimineață; 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,30 La ml 
crofon, melodia preferată; 9,30 Sfa
tul medicului : Alimentația în ano
timpul călduros; 9,50 „Cîntec ve
sel" — muzică ușoară,- 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,05 Cîntă pentru 
dumneavoastră Viorica Flintașu, Du
mitru Ciobanu și Nicolae Bob Stă- 
nescu; 10,30 Vreau să știu; 11,00 
Din repertoriul Operei de stat din 
Cluj; 11,30 Pe aripile valsului; 11,45 
„Multe flori sînt înflorite" — emi
siune de cîntece populare; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic,- 12,10 Muzjcă din opereta

DE RADIO
mai

12.30 Aici, Timișoara; 12,50 „Har
nicele țesătoare" — program de 
cîntece,- 13,00 Caravana melodiilor;
13.30 Muzică populară interpretată 
de Elisabeta Mcldoveanu — Nes
tor, Stan Simion și Nqlu Iovănescu,- 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier; 14,08 Două melodii cu 
George Bunea,- 14,15 „Povestea u- 
nei Iubiri” — muzică ușoară; 15,00 
Muzică populară ; la microfon llie 
Bulgaru și Ștefan Stroe; 15,20 
„ACASĂ LA... CASA DE CULTU
RĂ"; 16,00 RADIOJURNAL. Sport 
Buletin meteorologici 16,20 Un vir
tuoz al naiului; Damian Luca,- 17,05 
Anotimpurile în muzică ușoară,- 17,20 
DINAMICA INDUSTRIALĂ; 17,40 
Piese concertante de muzică ușoa
ră; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 
IN JURUL GLOBULUI, 18,13 Pro
gram de romanțe; 18,30 Muzică u- 
șoară,- 18,35 FIGURI ȘI MOMENTE 
DIN ISTORIA MUZICII ROMA

populare preferate; 20,45 Noapte bu
nă, copii; 20,55 Soliști și orches
tre de muzică ușoară; 21,15 Cronica 
literară de Matei Călinescu; 21,25 
Vă place aceste melodii ? — mu
zică ușoară; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic,- 22,20 
„La porțile nopții” — muzică ușoa
ră; 23,10 Pagini inedite din muzica 
de cameră; 23,40 Mărturisiri pe 
portativ,- 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

(lAEWATOGRAFB

NEȘTI; 19,00 SEARĂ PENTRU TINE
RET; 20,00 RADIOGAZETA DE 

''’rai nou” de Ciprian Porumb.escu; - SE-ARĂ;20,3O Intîlriire cu cîntacele

26 mai
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Ani clocotitori; REPUBLICA: La 
porțile pămintului; LIVEZENI: Cu 
mîinile pe oraș; ANINOASA: Că
pitanul din Tenke$i PAROȘENI: 
Căpitanul zero,- CRIVIDIA: Arena 
circului; VULCAN: Colina; URI
CANI ■■ intîlnire la Ischia; PETRI
LA : Dansul etern; LONEA — 7 
NOIEMBRIE.- Romulus și Remus; 
MINERUL : Trageți în Stanislas !; 
BĂRBÂTENI: Hanka; LUPENI — 
CULTURAL : Fifi înaripatul; MUN
CITORESC : Ghepardul.

NU UlTAȚÎ I REFUZAȚI 
LÂMNLE DEFECTE *---------
DUCEREA LOR 
In mInâ poate 
AVEA URMĂRI

GRAVE.
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Încheierea vizitei 
lui Erhard la Londra

LONDRA 24 (Agerpres). — Marți 
s-an încheiat la Londra convorbirile 
cancelarului Erhard cu primul mi- 
mstru Wilson și cu alți membri ai 
guvernului britanic. In același timp, 
Mțehael Stewart și Gerhard Schro- 
dar, miniștrii de externe ai celor 
deu țări, au examinat separat pro- 
hinrr legate de unele aspecte ale 
reiațnlcc auglo-vcst-germane, de 
stnația din Asia de sud-est și de 
Rhodesia. In încheierea tratativelor 
aogio-vest-germane, în cursul după 

irrii a avut loc o ședință pienară 
ca participarea lui Erhard și a lui 
Wilson și în prezenta unui număr 
de membri ai guvernului britanic.

Deși un comunicat oficial nu a 
Iest dat încă publcității, din cercu
rile britanice autorizate s-a aflat că 
în cadrul acestor întrevederi, al ca
rer obiectiv principal a fost exami
narea situației create prin hotărî-

rea Franței de a se retrage diiin co
mandamentele integrate ale N.A.T.O., 
cele două părți au căzut de acord 
că este necesar ca S.A.C.E.U.R. (Co
mandamentul suprem aliat pentru 
Europa), S.H.A.P.E. (Cartierul gene
ral suprem al forțelor aliate din 
Europa), precum și Consiliul 
N.A.T.O. și Comitetul militar per
manent al N.A.T.O., să fie transfe
rate în regiunea Bruxelles. (In pre
zent, Consiliul N.A.T.O. își are se
diul la Paris, iar comitetul militar 
la Washington). S-a stabilit că ho- 
tărîrile finale în această privință 
ver fi luate la Conferința Consiliu
lui Ministerial al N.A.T.O., care va 
avea loc la 7 și 8 iunie, la Bru
xelles.

In aceeași zi, cancelarul Erhard 
a fost primit în audiență specială 
de regina Elisabeta.

li niilKia BuBsoda a lost orodamata
starea eiwlionall»

KAMPALA 24 (Agerpres). — pos
tul de radio Kampala a anunțat că 
președintele Ugandei, Milton Obote, 
a proclamat starea excepțională în 
Buganda. Totodată, la Kampala au 
fost ordonate restricții de circulație 
pe timpul nopții. Radio Kampala a 
menționat că măsurile guvernului 
central ugandez sînt determinate de 
evenimentele ce au avut loc în Bu
ganda — una din principalele patru 
provincii ale tării. Regele acestui 
teritoriu, Edward Mutesa ii, potri
vit aceluiași post de radio a cerut 
autorităților centrale să părăsească 
teritoriul Bugandei pînă la data de 
30 mai a.c.

Agențiile de presă relatează din 
capitala Ugandei că cercurile sepa
ratiste feudale din Buganda desfă
șoară de mai mult timp o acțiune 
secesionistă deschisă față de gu
vernul central, mergînd pînă la a- 
doptarea unei rezoluții (în parlamen
tul local) prin care se respinge 
noua constituție și se proclamă „in
dependenta" regatului Bugandei. Mu- 
tssa II a adresat secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant o scrisoare 
în care amenință că, „dacă pînă la 
data fixată (30 mai) autoritățile cen
trale ugandeze nu vor părăsi teri
toriul Bugandei, în această regiune 
a Africii va fi tulburată pacea și 
ordinea"

După cum se știe, în luna februa
rie a.c., în Uganda a fost abro
gată vechea constituție federală, a 
fost creat un stat unitar și elabo
rată o nouă constituție. Fostul 
prim-ministru al țării, Milton O- 
bote, a fost ales apoi de parlament 
președinte al republicii. Acțiunea 
din februarie a avut loc în urma u- 
nor incidente provocate de aceleași 
cercuri separatiste din Buganda, 
sub conducerea lui Mutesa II.

O nouă provocare 
împotriva Cubei

HAVANA 24 (Agerpres). — La 21 
mai de la baza maritimă militară ame
ricană Guantanamo a fost comisă o 
nouă provocare împotriva Cubei. In 
declarație se arată că dintr-un ca
mion militar american a fost des
chis focul asupra unui post cubanez 
de grăniceri. Un soldat cubanez a 
fost ucis. La cîteva ore după acest 
incident, un post american situat 
la 4,5 km sud de intraTea în baza 
Guantanamo a deschis focul asu
pra unui alt post cubanez de gră
niceri.

Ziua eliber
Astăzi se sărbătorește 

Ziua eliberării Africii, 
potrivit hotăiîtii adopta
te ir, 1963 de prima con
ferință a șeiilor de sta
te si guverne ale Afri
cii libere, ținulă la Ad
dis Abeba. De atunci, a- 

f ceasta dată constituie
un prilej de trecere in 
revistă a succeselor ob
ținere de popoarele de 
pe continentul african 
in lupta lor pentru con
solidarea independentei 
naționale și pentru înlă
turarea moștenirii colo
niale.

Dacă in 1945 în Afri
ca nu existau decît trei 
slate independente, în 
prezent numărul lor s-a 
ridicat la 36. Ele ocupă 
o suprafață ce reprezin
tă aproape 90 la sută 
din întregul continent 
fiind locuit de peste 230 
milioane de oameni. A- 
nui acesta își vor pro
clama independența alte 
două state — Bechuana- 
iandul și Basutolandul. 
Apariția pe harfa conti
nentului negru a unui 
asemenea număr de sta
te independente după cel 
de-al doilea război mon
dial este consecința am- 
plorii crescinde a miș
cării anticolonialiste

pentru libertate și inde
pendență națională din 
Africa, pentru sfărimarea 
definitivă a rămășițelor 
colonial ismului.

După proclamarea in
dependenței naționale 
statele africane au urmă
rit cucerirea independen
tei economice, fără de 
cate nu este posibilă li
chidarea definitivă a ex
ploatării resurselor so
iului și subsolului african 
și a forței de muncă de 
către colonialiști, nu este 
posibilă lichidarea îna
poierii și analfabetismu
lui — moșteniri ale tre
cutului. Statele africane 
ndependente au obținui 

succese in dezvoltarea 
economică de sine stă
tătoare. Ele acționează 
pentru lichidarea subdez
voltării, care este o con
secință a îndelungatei o- 
presiuni coloniale. In a- 
cest scop, ele iau atitu
dine fermă in vederea 
micșorării decalajului 
dintre statele industriali
zate și statele în curs 
de dezvoltare, în vede
rea valorificării bogăți
ilor naturale. Deopotrivă. 
se înregistrează progrese 
în dezvoltarea culturii, 
in primii rînd în lichi
darea analfabetismului

Lucrările Consiliului de Securitate Ancheta suplimentari 
în cazul Ben Barka

— Po- 
a altor 
Consi- 

proiec- 
Rhode-

Rezoluția cu privire la Rhodesia 
nu a lost adoptată

NEW YORK 24 (Agerpres). 
ziția S.U.A., Marii Britanii și 
țări occidentale a împiedicat 
liul de Securitate să adopte 
tul de rezoluție cu privire la
sia, prezentat de 33 de țări africane. 
Acest proiect cerea Marii Britanii 
să întreprindă măsuri mai hotărîte 
pentru înlăturarea regimului colo
niștilor albi rhodesieni, prin insti
tuirea unei blocade economice totale 
și intervenția armată, în baza pre
vederilor capitolului 7 al Cartei 
O.N.Ul Proiectul de rezoluție nu a 
obținut însă majoritatea necesară de 
două treimi pentru a fi adoptat. In 
favoarea lui au votat Iordania, Mali, 
Nigeria, Uganda, U.R.S.S. și Bulga
ria,- împotriva lui s-a pronunțat Noua 
Zeelandă, iar S.U.A., Marea Brita- 
nie, Argentina, Olanda, Japonia, 
Franța, Uruguay și ciankaișistul 
s-au abținut

Intr-o conferință de presă, ținută 
după încheierea ședinței, ministrul 
afacerilor externe al Zambiei, Si
mon Kapwepwe, care a sosit spe
cial la New York pentru a susține 
proiectul de rezoluție în fața Con
siliului de Securitate, a declarat că 
va informa Organizația Unității Ă- 
fricane despre dezbaterile 
liului. El 
teri s-au

tisfăcător, „întrucît ele au permis 
să arate cine ne sprijină și cine 
este împotriva noastră". „Rezultatele 
eforturilor noastre nu sînt măsurate 
cu voturi — a spus Abellatif Ra- 
hal, secretar general in Ministerul 
Afacerilpr Externe al Algeriei. Cel 
mai important lucru este că a fost 
demonstrată unanimitatea africanilor 
în această problemă".

Potrivit agenției U.P.I., în cercu
rile delegaților africani de la O.N.U. 
se consideră că viitoarele acțiuni 
în problema rhodesiană urmează să 
fie hotărîte de Organizația Unității 
Africane.

PARIS 24 (Agerpres). — Judecă
torul de instrucție Zollinger a în
cheiat luni ancheta suplimentară în 
cazul Ben Barka, cerută de Curtea 
de Apel din Paris. Dosarul, care 
conține noile constatări făcute de 
judecător, a fost predat tribunalu
lui. Nici o descoperire senzațională 
nu a fost făcută în timpul anchetei 
suplimentare, iar presupunerile pri
vitoare la rolul jucat de diferite 
alte persoane din poliția franceză 
în răpirea liderului marocan, care 
au determinat inițierea acestei noi 
anchete, nu s-au adeverit, 
afacerea se află în stadiul 
se găsea la încheierea 
propriu-zise.

In legătură cu staționarea 
trupelor franceze în R.F.G.

Consi- 
a spus că aceste dezba- 
încheiat într-un mod sa

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
La Washington s-a anunțat că 

secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, și ambasadorul R.F.G. în 
Statele Unite, Heinrich Knappstein, 
au ajuns la o înțelegere potrivit 
căreia R.F.G. să înceapă tratative 
cu privire la staționarea trupelor 
franceze in Germania occidentală 
La o conferință 
după întrevedrea 
pstein a declarat

de presă, 
cu Rusk, 
ziariștilor

ținută 
Knap- 
că a

După decretarea stării de urgență 
marinarilor continuăîn Anglia — greva

LONDRA 24 (Agerpres). — De
cretele intrate luni în vigoare la 
Loridra, prin care se instituie starea 
de urgență, prevăd pedepse de la 3 
luni închisoare și amenzi de 100 de 
lire sterline pentru ,orice încălcare 
a legislației stării de urgență. Gu
vernul a fost autorizat să blocheze 
prețurile unor produse alimentare 
și să rechiziționeze anumite catego
rii de „bunuri mobiliare", ca ma
șini, vase etc;

Ministrul transporturilor a fost 
împuternicit să ordone deplasarea 
din porturi a navelor aflate în gre
vă, iar ministrul poștelor a fost 
la rîndul său autorizat să limiteze 
folosirea publică a telefonului, te
legrafului și a altor mijloace de 
telecbmuncații, în interesul poliției, 
pompierilor și serviciilor publice.

Partidul Comunist din Marea Bri-

tanie a dat publicității luni seara 
un comunicat, în care își exprimă 
protestul față de instituirea stării 
de urgență pe care o consideră „un 
act arbitrar și de presiune politică 
îndreptat împotriva marinarilor". In 
același timp, în comunicat se atrage 
atenția guvernului să nu recurgă 
la folosirea armatei și a marinei 
militare, în încercarea de a face 
să eșueze greva.

In ciuda introducerii stării de 
urgentă, greva marinarilor conti
nuă. Activitatea principalelor por
turi britanice, unde se află imobili
zate navele comerciale a fost pa
ralizată. Numărul greviștilor se a- 
propie de 15 000 și se prevede ca 
pînă la sfîrșitul săptămînii să ajun
gă la 22 000. încercările de medie
re în conflictul dintre greviști și 
armatori, la care s-a recurs din nou 
luni, au rămas fără rezultat.

w ‘ •• AC • _ • •arii Africii
Primul festival mondial 
al artei negre de la Da
kar a constituit o ex
presie a spiritului crea
tor african, ilustrat prin 
literatură, arte plastice, 
dans, cîntec. Festivalul a 
întrunit participarea re
prezentanților artei ne
gre din 44 de țări, ă ară
tat lumii întregi contri
buția adusă de arta nea
gră la civilizația univer 
sală.

In prezent șîntem ma. 
lorii unor încercări de 
menținere a dominației 
colonialismului și rasis
mului. Un exemplu con
cludent îl constituie si
tuația din Rhodesia, un
de, de mulți ani, poporul 
Zimbabwe 'cere să i se 
acorde independența. Mi
noritatea albă in frunte 
cu Ian Smith a recurs 
anul trecut la manevra 
proclamării așa-zisei in
dependențe în condițiile 
menținerii ia putere a 
albilor, fără participarea 
majorității africane. Po
porul Zimbabwe, prin 
reprezentanții săi — U- 
niunea poporului african 
Zimbabwe și Uniunea 
națională africană, parti
de interzise de regimul 
de ia Salisbury — și-a 
anunțai hotărî rea de a

continua lupta pină la 
cucerirea unei adevărate 
independențe. In Ango
la, Mozambic, Guineea 
Portugheză și insulele 
Capului Verde, popoare
le duc o luptă aprigă 
de eliberare de sub do
minația colonialiștilor 
portughezi.

In lupta lor, popoare
le Africii se bucură de 
sprijinul puternic și per
manent al tuturor forțe
lor progresiste ale con
temporaneității și in pri
mul rînd al țărilor so
cialiste, al mișcării mun
citorești internaționale

Politica statului nostru 
socialist exprimă înalta 
Prețuire pe care poporul 
nostru o dă mișcării de 
eliberare națională și ti
nerelor state indepen
dente din Africa.

Cu prilejul Zilei eli
berării Africii, poporul 
român își exprimă încă 
odată solidaritatea cu 
mișcarea de eliberare na
țională și cu tinerele 
state, urîndu-le să obți
nă noi succese în con
solidarea independenței 
naționale.

GHEORGHE BEJ IN ARI U

Venezuela

Acțiunile patriotice
se intensifică

CARACAS 24 (Agerpres). — Zia
rul „Ultimas Noticias" anunță că 
acțiunile detașamentelor de parti
zani din Venezuela continuă să se 
intensifice. In districtul Guanare 
partizanii au deschis focul și au 
atacat un camion al trupelor gu
vernamentale.. Comandantul poliției 
districtuale, Teodosio Octavio, cu
noscut în întreaga țară pentru cru
zimile sale împotriva țăranilor bă- 
nuiți a avea legături cu mișcarea 
de partizani, a fost scos din luptă
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Practic, 
în care 

anchetei

fost discutată ultima notă 
trimisă Bonnului în care 
de la Paris anunța că își va re
trage trupele din R.F.G. dacă can
celarul 
hard, 
trupele 
R.F.G.

vest-german, 
nu declară că 

franceze să

franceză 
guvernul

Ludwig ' Er- 
doreștejMca 
rămit^'^țn

PE SCURT
LEOPOLDVILLE. — Agenția 

Maghreb Arab Press, citind ț 
surse bine informate din Leo
poldville, relatează că guvernul 
congolez intenționează să lan
seze un mandat international 
de arestare împotriva fostului 
premier Moise Chombe, căruia 
i s-a retras imunitatea parla
mentară. După cum se știe, 
retragerea imunității parlamen
tare a fost hotărâtă de parla
ment pe motivul că Chombe 
desfășoară activitate dușmănoa
să la adresa președintelui Mo
butu.

NEW YORK. — La baza ae
riană de la Vandenberg (sta
tul California) a fost lansr^

I luni un satelit-secret artifir R 
al Pămîntului. Lansarea s-aM 
fectuat cu ajutorul unei raci^^R- 
te de tipul „Thor-Agena".

BUENOS AIRES. — In Ar
gentina au încetat lucrul pen
tru 24 de ore 165 000 de fero
viari. Greviștii protestează îm
potriva înlîrzierilor în plata 
salariilor.

MOSCOVA — Ordinul Le
nin a fost acordat renumitului 
chirurg sovietic, Alexandr Viș- 
nevski, autorul primei opera
ții din Uniunea Sovietică pe 
cord „uscat". Vișnevski este, 
de asemenea, autorul primei o- 
perații din lume pe cord cu 
anestezie locală. ,

NICOSIA. — O nouă explo
zie s-a produs luni seara la 
sediul principalului oficiu poș
tal din cartierul Pite. Explo
zia a provocat numeroase pa
gube materiale. Aceasia este cea 
mai puternică explozie sem
nalată în decurs de un an în 
sectorul grec din capitala ci
priotă.

Acord asupra programului viitorului guvern 
de coaliție din Finlanda

HELSINKI 24 (Agerpres). — Parti
dul social-democrat, Partidul de 
centru, Uniunea Democrată a Popo
rului Finlandez și Uniunea Social 
Democrată a muncitorilor și micilor 
agricultori au căzut de acord asupra 
programului viitorului guvern de 
coaliție finlandez în care vor fi re
prezentate. Tratativele pe marginea 
programului au fost dificile și mai 
cu seamă cele asupra problemelor

vizînd politica agrară și fiscală, 
precum și cele ale salariilor și pre
țurilor.

Acordul intervenit între cele pa
irii partide marchează un pas ho- 
lărîtor în direcția formării coaliției 
guvernamentale care va fi prezidată 
de Rafael Paasio, președintele Parti
dului social democrat. Noul guvern 
va deține în parlament 153 de lo
curi din cele 200.
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