
Proletari di» toate țările, uniti-vd <

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

DIN DECADA
a crescut

e noutatea îmbucură- 
colectivele exploa- 

plusul pe bazin

plan. Se evi- 
privință in- 

Lupeni, cu un 
cărbune, Lo-

Aceasta 
toare pentru 
țărilor miniere : 
lt sfîrșitul celei de-a doua decade
djn februarie ■ a crescut de la 
2 962 la 3145 tone cărbune. Este 
un rezultat evident al strădaniilor 
depUse de minerii, inginerii și 
tehnicienii bazinului de a realiza 
ritmic sarcinile de 
dențiază în această 
deosebi exploatările 
plus de 1 593 tone
nea cu 728 tone precum și celelalte, 
«sare, cu excepția minei Vulcan 
— unica exploatare cu o rămînere 
în urmă de 169 tone cărbune — 
și^au depășit sarcinile în cea de-a 
doua decadă a lunii. Alături de 
mina Vulcan nu a „ținut cadența" 
în această lună nici sectorul mi
nier Paroșeni care a acumulat un 
minus de 435 tone cărbune.

Cu calitatea... 
vechea poveste>• Da, și în decada a doua cu caii- ' tatea cărbunelui brut s-a repetat vechea poveste; norma de cenușă nu a fost respectată de nici o exploatare minieră; pe C.C.V.J. înre- gi,strîndu-se. un conținut de cenușă . puncte fată de’ 34;7 prevăzut.- Cele mai’ mari depăși* la conținutul de cenușăminele Dîlja — 5.3 puncte, câni — 4 puncte, puncte. AninoasaDeci, mai mult alegerea șistuluimineri si tehnicieni!

le-au înregistrat
Uri-Vulcan — 3.3 

— 3 puncte.
intere» pentru vizibil, tovarăși

La investiții, 
(tear 95 la sutăIn a doua decadă, au continuat să bată pasul pe loc majoritatea sectoarelor de investiții. Cu excepția celor de la minele Petrila, A-
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Modernizarea fabricii 
de pîine din LupeniAu început lucrările dezvoltare a capacității

ninoasa și Lupeni, care și-au depășit sarcinile cu 27, 20, respectiv, 11 la sută, restul sectoarelor au rămas sub plan, iar unele, ca de pildă cele de la Uricani, Vulcan, Dîlja chiar «i cîte 85. 49, respectiv, 45 ml. Situația e îngrijorătoare și reclamă măsuri cuvenite. Și încă neîntîrziat!
LlOStlfflOllî  01 DăroiEiei

Pe exploatări Fată de 
pian

Dîlja 
Lupeni 
I.onea

105.8%
101,8%
101,5%

Pe sectoare

Sect. II Dîlja 148%
Sect. V Vulcan 113%
Sect. IX Lupeni 110% ,
Sect. 11 Uricani 108%
Sect. I și II Petrila 108%

La depozitul central al C.C.V.J. au fost recepționatf trei’ locomotive cu troley, 7 transportoare TP-1 ’ precum șf 5 trplii electrice -— sosite import; vor fi trimise la ploatările miniere în zilele re urmează.

UN FRAGMENT DIN URBANISTICA LUPENIULUI DE AZI

producție și modernizare la fabrica de pîine din Lupeni. După încheierea acțiunii — programată pentru trimestrul JV r al anului — capacitatea de producție a fabricii va crește cu 7 tone produse de panificație în 24 de ore.

In scopul deservirii bune a populației cu mobilă, în orașele București, lași, Tg Muieș și Suceava se experimentează, în acest semestru, sistemul desfacerii garnituri-
Mobilă la comandă

Noutăți la magazinul 
de electrotehniceLa LC.R.M. au sosit televizoare „Orion" (R.P.U.), „Dacia". (ecran de 59 Cm) și „Intim" (ecran de 47 cm), aparate de radio „Select" și „Mamaia", aparate de radio tranzistorizate „Nordic" și „Dunărea". Articolele: respective vor putea fi găsite în magazinele de specialitate în următoarele ' zile.:

Peste cîteva ore, la ca
riera de calcar din Bă- 
nița va răsuna o nouă 

puscătură

I

(Continuare înpag. a 3-a)

contribuție la creșterea dezbaterilor Prof. Cornel H0GMAN secretar al Comitetului pentru cultură și artă Petroșani

IN CAMPANIA ELECTORALA

Ioan TÂNASEinspector Ia filiala Petroșșn» a B.N.R.S.R.

lor de mobilă către populații? direct de la unitățile de industrie locală, care le produc.Totodată, pentru satisfacerea cerințelor cumpărătorilor, sfaturile populare, care au în subordine unități de acest fel, vor organiza, începînd din acest semestru, centre în care. se vor executa la comandă diferite tipuri de mobilă. .(Agerpres)

Printre unitățile economice nerentabile ale orașului nostru se află și I. F. Petroșani; In cursul anului 1967, întreprinderea este planificată cu o pierdere de 1500 mii lei. Or, întreprinderea are toate condițiile pentru a deveni rentabilă. Aceasta presupune însă să se elimine deficiențele și să. șe mobilizeze noi rezerve care să contribuie la reducerea cheltuielilor de producție, eliminarea pierderilor și creșterea productivității muncii.Q cale sigură de rentabilizare a întreprinderii o constituie înlăturarea deficiențelor din a- nul tea ?In unei cu mari întîrzieri și nerațional, contrar regulamentului de exploatare forestieră, care prevede ca doborîrea să fie cută cu vîrful la deal sau curba de nivel pentru a preveni deprecierile prin dere, așa cum de exemplu e- xistă în exploatarea Valea Popii. Intîrzierile în exploatarea masei lemnoase peste termenele legale au făcut ca în anul 1966 întreprinderea să plătească rentă pentru acte bisate în valoare de 373 mii. lei Cele relatate mai sus au condus la nerealizarea pianului la următoarele sortimente : ‘ la bușteni gater rășinoase în proporție de 83,06 la bușteni gater fag (98,27 tă), bușteni derulaj fag la sută), lemn de mină rășinoase (82,96 la sută), lemn celuloză fag (70,71 la sută), lemn de foc esență tare (64,52 la sută), precum și la refuzuri de calitate care în cursul anului 1966 s-au ridicat la 1 240 mii lei. Din aceste refuzuri, prin transformări din bușteni în lemn de foc sau prin trecerea de la o clasă superioară la alta inferioară s-au înregistrat pierderi în valoare de cca. 300 mii lei. Nerealizarea indicelui de utilizare a parcului de mecanisme a contribuit, de asemenea, la nerealizarea

1966. Care au fost aces-primul rînd, exploatarea părți a masei lemnoase
fă- pe se că-

(doar sută), la su- (81,52

(Continuare in pag. a 2-a)

O susținută muncă 
cultural-educativă 
și artistică de masăîntreaga activitate cultural-educativă ce se desfășoară la sate pînă la 5 martie, dată cînd vor avea loc alegerile ■ de deputați în sfaturile populare comunale, este menită să ducă la participarea și mai activă a cetățenilor la rezolvarea pe plan local a treburilor obștești, la îmbunătățirea activității sfaturilor populare, la extinderea și intensificarea inițiativelor cetățenești.Munca cultural-educativă și artistică, de masă își are ca obiectiv central, popularizarea politicii P.C.R. de înfăptuire a operei de desă- vîrșire a construcției socialiste. Toate acțiunile organizate la sate, în a- ceastă perioadă, vor sublinia succesele obținute de oamenii muncii din Valea Jiului și din regiunea Hunedoara, transformările care au avut lob în economia țării, în structura societății,, 

în viata celor ce mun-

cesc, realizările obținute de organele locale, precum și perspectivele deschise la Congresul al IX-lea al P.C.R'.In acest sens, pe linia propagandei științifice, conferințele și expunerile ținute la căminele culturale de la sate au tratat teme ca : „Dezvoltarea regiunii Hunedoara în anii cincinalului",- „Creșterea nivelului de trai al maselor în anii cincinalului"; Realizări obținute în Valea Jiului în. anii construcției socialiste"; „Economia Republicii Socialiste România în anii cincinalului"; „Valea Jiului ieri și azi"; „Sfaturile populare organe locale ale puterii de stat" ș.a.Munca culturală din această perioadă trebuie să aducă o însemnată eficientei privind realizările obținute. Ea stimulează participarea cetățenilor la ■ 
conducerea și rezolvarea

treburilor de stat și obștești pe plan local, precum și la îmbunătățirea activității sfaturilor pepu- lare.Există o ’ gamă largă de manifestări politice și educative ca: expuneri, simpozioane, întîl- niri cu brigăzile., științifice etc. care atrag la căminele culturale și biblioteci un număr din ce în ce mai mare de auditori. Tematica acestor manifestări se referă în primul rînd- la pro-' blemele legate de politica partidului nostru, de realizarea sarcinilor e- conomice pe anul 1967, ’ precum și la o serie de alte probleme legate de bunăstarea țărănimii. Brigăzile științifice au efectuat numai în luna ianuarie ac. un număr de

Artista emerita Teooora lutariii 
s tureril din nou•

Casa de cultură din 
Petroșani a găzduit luni 
seara recitalul artistei 
emerite Teodora Luca- 
ciu și al, pianistei Mag
da Nicolau. Prima parte 
a recitalului a fost des
chisă de pianista Mag
da Nicolau care a inter
pretat, cu degajare, So
nata lunii, 32 de varia- 
țiuni în do minor pre
cum și Sonata în fa mi
nor Appassionato de 
Beethoven.

Atenția, interesul și 
concentrarea publicului 
au fost însă 
la maximum 
zența artistei 
Teodora Lucaciu, aceas
ta și. ținînd cont de ori
ginea locală a artistei. 
Recitalul vocal al Teo
dorei Lucaciu a avut un 
contur cu totul nou, 
îmbibat cu o trăire e- 
moțională „la cea mai 
înaltă tensiune".

Nu avem decît cuvin
te de admirație pentru 
această < voce care gă
sește mereu noi resurse 
de perfecționare a ar
tei sale. Am reîntîlnit 
aceleași însușiri care au 
făcut-o cunoscută și a- 
preciată de public: ca-

solicitate 
de pre- 
emerite

litatea \șt finețea sune
tului, timbrului, acura
teța neostentativă â 
tehnicii, b concepție 
personală aproape ne
obișnuită în problemele 
stilistice. A fost pe rînd 
interpretă de lieduri, de 
arii din opere și din o- 
perete, dovedind în toa
te o stăpînire perfectă 
și o conducere sobră a 
vocii. Dacă ar trebui să 
ne exprimăm preferința 
pentru vreuna din a- 
ceste trei, ne-ar fi cu 
adevărat foarte greu, 
dar poate pînă la Urmă 
ne-am hotărî să încli
năm spre operetă. A- 
preciem îndeosebi miș
carea scenic#, reușind 
să creeze pe rînd un 
Cherubin expresiv, un 
Siebel tandru.. o . Mimi 
sau o Butterfly suavă. 
Pentru interpretarea cu
noscutelor arii din ope
retele „Rose-Marie“, 
„Paganini" și „Frumoa
sa mea doamnă“, co- 

. mentar-iul-, e inutil. De-a 
lungul întregului recital 
artista a fost servită fi
del de acompaniamen
tul fin al pianistei Atica 
Niculescu..

Teodora JURCA



I STEAGUL ROȘU

cadran iehnico>economic
flinamica producției pe 

acest an prevede o 
creștere substanțială a ex
tracției de cărbune din tri
mestru in trimestru. Iar pen
tru anul 1968 se prevede o 
creștere și mai mare. O con
diție fundamentală pentru a- 
coperirea acestei dinamici o 
constituie asigurarea indicelui 
de normalitate a rezervelor 
deschise și pregătite la ni
velul fiecărei exploatări și al 
fiecărui sector. Socotim util 
că în perspectiva sarcinilor 
sporite ce revin unităților 
combinatului in privința creș
terii extracției de cărbune în 
anii cincinalului, să abordăm 
0 întrebare mereu actuală 
pentru exploatările miniere: 
se ridică preocuparea colecti
velor minelor la nivelul răs
punderilor ce le pune asigu
rarea indicelui de normalita 
te a rezervelor deschise și 
pregătite ? Avem o justifica- 

, re deplină pentru abordarea 
acestei întrebări: In prima 
lună a anului am acumulat o 
r&minere în urmă la planul 
dt pregătiri de 1 616 m l; în

AGENDA
lat deformarea unei singure grinzi 
și aceasta datorită montării gre
șite.

CRONICĂ
ianuarie nici o exploatare 
minieră din bazin nu și-a 
realizat sarcinile la acest in
dicator, cele mai mari rămî- 
neri în urmă avîndu-le mi
nele Lonea — 347,1 m l, Pe- 
trila — 272,7 m l, Lupeni — 
250,2 m l, Aninbasa — 2'34 
m l, Paroșeni — 214,6 m l. 
Cum se stă după primele două 
decade din luna februarie ? 
De loc îmbucurătorI Planul 
de pregătiri a fost realizat 
dbar în proporție de 50,8 la 
sută; la planul de săpări s-a 
înregistrat o rammer? In ur
mă de 999 m l. Din nou con
statarea regretabilă: nici o 
exploatare nu și-a realizat 
sarcinile la planul de pre
gătiri.

Ce denotă situația redată ? 
Nu altceva decît faptul că 
pregătirea liniei active a fron
turilor de lucru, condiție sine 
qua non pentru asigurarea 
realizării sarcinilor sporite în 
trimestrele viitoare nu este 
privită încă cu destulă răs
pundere. Neîndeplînirea pla
nului de pregătiri poate fi 
calificată și ca o abatere de 
la disciplina de plan. Dar, 
chiar cu îngăduința de a iace 
abstracție de acest conside
rent, în cadrul exploatărilor 
noastre miniere se pot evi
denția numeroase cazuri cînd 
neglijarea realizării literarilor 
de pregătiri a condus la stag
nări în procesul de producție. 
Vn singur exemplu: cazul 
sectorului V de la mina Pe- 
trila.

Remedierea rămlnerilor in 
urmă, realizarea ritmică a 
planului de pregătiri se im
pune cu toată imperiozitatea 
pentru toate exploatările mi
niere, pentru toate sectoarele. 
Satisfacerea acestui deziderat 
reclamă depășirea concepției 
comode, cu totul nejustificate 
Că mai e timp pînă la... sfîr- 
șitul lunii, sau trimestrului 
pentru recuperarea rămîneri- 
lor în urmă. Dimpotrivă, rea
lizarea planului de pregătiri 
reclamă aceeași atenție, a- 
ceeași răspundere ca și înde
plinirea sarcinilor de produc
ție. Se impune plasarea cores
punzătoare a lucrărilor de 
pregătire, aprovizionarea opti
mă a brigăzilor ce lucrează 
la pregătiri, sprijinirea lor 
efectivă de către cadrele me 
dii tehnice și artificieri spre 
a-și realiza ritmic planul șt 
a obține viteze de înaintare 
Cit mai sporite.

I. D.

două lupi, în aba- 
est din stratul 3 al 
se experimentează 

metalice articulate, 
— de tip Van-

De aproape tajul frontal 2 minei Lupeni 470 de grinzide profil c heson wersch. Noile grinzi ce au a lungime de 1,25 m și o greutate de 56 kg prezintă o seamă de avantaje atît în ceea ce privește creșterea siguranței de exploatare, cit și în privința economicității. Astfel, dacă în cazul grinzilor Kl&me —- folosite anterior în acest abataj — au fost scoase lunar la suprafață sute de bucăți pentru diferite reparații, grinzile Vanwersch se comportă excepțional. După două luni de utilizare, s-a semna

La exploatarea Deva se aplică pentru prima dată în industria noastră minieră procedeul de susținere a preabatajelor cu armături metalice culisante. Aceasta înlocuiește sistemul clasic de susținere, care necesită un consum mare de material lemnos, creînd totodată posibilitatea realizării unor preabataje cu profil mai mare (a- proape dublu) fapt care permite mecanizarea completă a încărcării și transportului.In perioada de experimentare s-a constatat că noua metodă de

armare face posibilă creșterea cu 15-20 la sută a muncii în abataj, cheltuielile pentru susținere sînt mai 20 la sută, datorită armăturile metalice culisante pot fi ușor recuperate și utilizate la multe cicluri de lucru, fără a cesita modificări.
Pentru aerajul minelorIn cursul ultimei luni au date în funcțiune la exploatările din bazin 60 de ventilatoare pneumatice poloneze cu debite de 60- 120 mc pe minut.Au sosit, de asemenea, 10 ventilatoare electro-pneumatjce de tip Turmag. Noile tipuri de ventilatoare, ce se află în prezent în curs de verificare la I.C.S.M., au avantajul că în condițiile cînd se semnalează emanații de metan vor funcționa pneumatic, iar în lipsa emanațiilor cu energie electrică.

productivității De asemenea, lucrările de mici cu peste faptului cămaine-
fost

(Urmare din pag. I)sortimentelor menționate, doborît-secționat, fată de planificat de mecanizare de 84,9 la sută, s-a realizat abia 59 la sută, iar la faza scos-apropiat s-a realizat un indice de abia de 73 la sută față de un plan de 80,9 la sută. Cauzele nefolosirii din plin a parcului de mecanisme sînt: nein- treținerea în condiții optime a

La faza indicele
ciențele anului 1966 și a găsi posibilități de mobilizare de noi resurse pentru rentabilizarea întreprinderii. In acest scop venim cu următoarele propuneri :• Mecanismele să funcționeze la întreaga capacitate, încadrîn- du se în consumurile specifice la carburanți și piese de schimb.• Spre a se evita degradarea masei lemnoase, fasonarea să se facă la rînd, pe postață, asigurînd

ÎNTREPRINDEREA FORESTIERĂ

POATE FI
RENTABILA

mecanismelor (în cea mal mare pfi>i te sînt ținute sub cerul liber), ne-l efectuarea reparațiilor curente și capitale la timp, așa cum a fost cazul cu cele două cojitoare mecanice care în cursul anului 1066, nu au funcționat aproape de loc, iar două motoare Wisconssin noi sosite din import pentru funicu- lare nu au fost montate din luna luna decembrie, indicelui de me- doborît-secț ionat și neutilizarea tu-

în felul acesta și muncitorilor un cîștig mediu constant. Pentru a se elimina intîrzierile în exploatarea masei troducă zele.• Să catarge iar cheltuielile care afectează lemnul de foc să fie plătite ca atare.• Instalațiile pasagere să fie făcute din timp și în totalitate

lemnoase, să se acordul global la toate in- fa-îftse facă exploatarea acolo unde se pretează,

pentru a nu se mai produce cheltuieli suplimentare din fondurile de producție în vederea confecționării acestora în timpul exploatării.• Să se ia măsuri de ridicare a calificării maiștrilor și a muncitorilor, în special a lucrează cîndu-se ploatări.. • Să prin construirea de cabane special pentru oamenii de bază maiștri, mecanici, sortatori etc.• Reducerea la pierderilor de intensificarea modului cum rea.Rezultatele prindere în la începutul notă că colectivele exploatărilor, conducerea I.F. nu au trecut cu toată hotărîrea la eliminarea deficiențelor anului trecut, la valorificarea rezervelor interne bine cunoscute de altfel, pentru rentabilizarea întreprinderii.Ne socotim deci îndreptățiți să reamintim conducerii I. F. Petroșani, șefilor de sectoare și parchete cele subliniate de tovarășul Nicolae Ceausescu la Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966. „La noi întreprinderea care lucrează cu pierdere nu dă faliment, dar ea lovește îb interesele întregii economii. în interesele întregului popor".

acelora carela mecanisme, intensifi- asistența tehnică în ex-se permanentizeze cadrele construirea de cabane în
maximum a lemn la cioată prin controlului asupra se execută doborî-obținute de între- perioada scursă de anului curent de

CORIGENȚI LA N. T. S

ARTIFICIERI...Cine altul decît artificierul— omul care transportă, manipulează și utilizează la puș» care este cea fațăȘi care tare mai fesionale și chiar umane ne optim asupra cîtoiva zuri....Artificierul Tămaș luliu la mina Dîlja a fost găsit cărcînd găurile de pușcare prezența tuturor oamenilor din abataj. ...Artificierul Banc Augustin din sectorul V al minei Lonea a încărcat găurile în- tr-un abataj fără ca frontul de lucru să fie asigurat conform monografiei de armare. „.Artificierii Cioca Vasile, Iosif Mihai, Miclea Victor, din același sector al minei Lonea, au transportat materialul exploziv circulînd împreună în a- celași etaj al coliviei cu încă. 3 însoțitori, deci în total 6 persoane — fată de 2 cite admit N.T.S. ...Artificierul Pop Dumitru din același sector s-a dovedit și mai ingenios : spre a nu se mai încurca cu geanta— auxiliartransportării materialului exploziv — și-a vîrît explozivul în buzunare. Parcă era vorba de niște castraveciori...In fine, un caz și mai grav ne relatează nostru sectorul peni :

materialui exploziv —- chemat să dovedească mai mare responsabilitate de respectarea N.T.S. ? totuși sînt încă artificieri sfidează cele mai elemen- prevederi ale N.T.S., cele elementare obligații pto- Săca»dc- in- în

special destinat

corespondentul Tomuș Iosif din IV al minei Lu- mecanicul PopescuN. a găsit după un bandaj \ două cutii de exploziv și o legătură de capse. Mecanicul a anunțat la sector „descope- r rirea", iar materialul exploziv a fost restituit cu proces verbal. Dar artificierul care a „uitat" explozivul o fi fost găsit spre a i se întocmi și lui un „proces verbal" ?
DAN STEJARUmartie pînă în La nerealizarea canizare la faza a mai contribuitturor fierăstraielor mecanice. Astfel, dintr-un număr de 95 fierăstraie în dotare, au funcționat abia 67 (aceasta și datorită lipsei pieselor de schimb).In cursul anului 1966, prețui de cost a fost încărcat și de cheltuielile neeconomicoase — în valoare de 858 mii lei — care se compun din : amenzi și penalizări — 60 mii lei, dobînzi pentru împrumuturi restante — 553 mii lei, penalizări C.F.R. — 74 mii lei, 164 mii lei cheltuieli planificate peste necesar — identificate de controlul bancar și preluate la buget — și 7 mii cheltuieli pentru diverse publicații neprevăzute în plan. Cauzele care au generat aceste cheltuieli le constituie deficiențele din organizarea fluxului tehnologic, care au condus la neritmicitatea în producție, în procesul vrare a materialului și la de stocuri supranormative.Datorită neritmicîtățiiției, nu s-a realizat planul transport la C.F.F. decît în proporție de 95,88 la sută, iar la transportul auto I.M.T.F. abia în proporție de 71,63 Ia sută. Nerealizarea se datorește și neîncărcării mașinilor la sarcina maximă. Neîn- deplinirea planuluj de transport la C.F.F. a condus la depășirea prețului de cost pe tona transportată cu 5,50 lei, ceea ce a făcut ca întreprinderea să înregistreze o pierdere de 163 482 lei.

Conducerea I. F. Petroșani are 
condiții pentru a elimina defi-

de li- creareaproduc- de

Metode noi de prevenire a focurilor de cuib (I)Colectivul laboratorului de cercetare a avariilor din cadrul I.C.S.M. a avut ca obiectiv principal in cadrul lucrărilor de cercetare să precizeze cauzele autoaprinderii cărbunelui din pereții lucrărilor miniere din stratul 3 de la E. M. Lonea și să facă propuneri de prevenire a acesteia. Fenomenele de autoaprindere din pereții lucrărilor miniere sînt foarte frecvente în stratul 3 de la E. M. Lonea. Astfel, pe lingă cheltuielile mari care se investesc pentru lichidarea avariilor cauzate de prezența focurilor, ele constituie și un pericol permanent din punct de vedere al securității muncii în subteran.In urma cercetărilor și experimentărilor efectuate au fost determinate fenomenele care au loc în fazele premergătoare izbucnirii focurilor de cuib, au fost stabilite cauzele acestora precum și cele mai eficace măsuri de prevenire.Cu privire la cauzele care conduc la apariția focurilor de cuib s-au precizat următoarele : focurile de cuib sînt fenomene care se caracterizează prin autoîncăl- zirj sau autoaprînderi locale, pe o suprafață relativ mică a cărbu- neliii; localizarea auloîncălzirllor și autoaprinderilor este influențată în mod direct de microtectonica ma-

se! cărbunoase, accesul aerului spre punctele de aglomerare a compotienților petrografici cu afinitate mai mare față de oxigen; prezența piritei sub formă de cuiburi sau aglomerări și de natură epigenetică în fisurile și crăpăturile masei cărbunoase favorizează în mod direct autoaprinderile. Cu alte cuvinte, concentrațiile de pi-
rită în unele locuri ale masei căr- bunoase și în condițiile unor accidente microtecțonice pronunțate, constituie puncte periculoase pentru autoaprindere. Puncte periculoase în condițiile tnetodei de exploatare folosite pentru stratul 3 de la E. M. Lonea sînt zonele de intersecție ale preabatajelor transversale cu abatajele direcționale la nivelul feliilor de exploatare și, în general, zonele puternic afectate din punct de vedere tectonic. Nu poate fi stabilită o corelație între modul de realiza.”, a aerajului în abataje și zonele periculoase din punct de vedere al focurilor de cuib și nici zonele periculoase la nivelul profilului galeriei sau prea- batajului, întrucît din cercetările făcute pînă în prezent, rezultă ca

pericolul este același. Bandajarea necorespunzătoare a pereților lucrărilor miniere săpate în cărbune prin crearea unor zone mai puternic fisurate, influențează în mod direct asupra autoaprinderii cărbunilor.Ca o concluzie asupra celor de mal sus, menționăm că în vederea prevenirii focurilor de cuib, în afară de aplicarea unor metode speciale, atenția întregului personal al minei trebuie să se îndrepte spre cercetarea fisurii masivului de cărbune din pereții lucrărilor miniere în care -scop tre
buie să se asigure
bandajare corespunzătoare si creștere cit mai accentuată a tezei de înaintare a fronturilor lucru, pentru a micșora durata funcționare a preabatajelor. metode speciale s-au dovedit ficace pulverizarea unei soluții poase de clorură de calciu si gilă pe pereții lucrărilor miniere și injectarea aceleiași soluții la mică adîncime în strat. Acesta me
tode au fost experimentate fn roca 
abatajelor 404 și 102.

o susținere țî
c
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(va urma)

Ing. Ioan TOMUȘ
Ing. Ioan UNGUBBANV 
Ing. Vasile MARTA
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SCRISORI DE
Surprizele de la dispensarDușumelele pline de apă, instalația; sanitară defectă, acoperișul spart (reparație de mîntuială e- fectuată de I.L.L.), camere pline cu fum provenit dintr-o sobă șubrezită, tavanul crăpat — acestea sînt surprizele ce ți le oferă dispensarul circumscripției medicale nr. 3 din orașul Petroșani, i strada Mihai Eminescu. datori să se îngrijească podărirea dispensarului i acestea sînt condiții de pentru personalul sanitar de aici ? Dacă nu atunci de ce nu iau masuri ?

aflat în Oare Cei de gos-cred; muncă
loan CIURminer pensionar Petroșani

Mai* multa operativitate !Locuiesc în Uricani, strada Trandafirilor, blocul 3. In urmă cu cîteva zile s-a spart conducta prin care se alimentează cu apă potabilă blocul în care locuiesc. Am anunțat conducerea sectorului I.L.L. despre cele intîmplate dar nu prea 
. s-a grăbit nimeni să vină pentru /

Ion

intervin mai operativ la I.L.L. în asemenea

una dintre ta- liniștea : cea a1 n apartamen- petrecerile se

ENESCUUricani
la timp ta- de apă...

Așa că deo- să ne a- cu găleata de pe la
TELEVIZIUNE

l

a efectua reparația, camdată sînteff) nevoiți pro vizionăm vecini.De ce nu lucrătorii decazuri ? După cite știm cetățenilor li se cere să plătească xele pentru consumul
Ai uitat de vecini, 
tovarășe Bursuc ?In blocul nostru, B 4, din cartierul Braia al orașului Lupeni, relațiile dintre locatari sînt în general bune. Doar milii nu respectă lui Bursuc Vasile.tul acestei familii,țin lanț. Tropăiturile dansatorilorînfoeați fac să se cutremure blocul și să răsune scara de zgomote, de seara pînă dimineața.Ai uitat de vecinii tăi care trebuie să se odihnească după venirea de la șut, tovarășe Bursuc ? Ai uitat că atunci cînd ți s-a repartizat apartamentul în blocul B 4 te-ai angajat că vei respecta întocmai regulamentul ?

18,00
18,25

22 februarie
Pentru cei mici : A.B.C. De ce ?
Pentru tineretul școlar : Neobișnuita flUI- 
torie în lumea cărților.
Publicitate.
Ora exactă.
Telejurnalul de seară.

18,50
18,58
19,00
19,20 Buletinul meteorologic.
19,23

19,40
20,10
20,30

22,05
22,35
22.45

O invitație pentru cei care n-au vizitat., 
Goleștii.
Filmul „Aventurile lui Robin Hood".
„X, Y, Z".
Filmul artistic; „Lumea mare a celor 
mici" producție a studiourilor poloneze. 
Estrada tinereții.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
f

Dublă întîlnire de hochei la LupeniSimbătă și duminică a avut Iot pe patinoarul „Minerul" din Lupeni o dublă între echipele „Șurianul" „Preparatorul" Lupeni pentru campionatul regional juniori. Cu o mai mare ță> hocheiștii din Sebeș jj^t ambele întîlniri cu 
9—3 și. respectiv, 13—2. dențiat : Goția I., Istrate V., Lăn- crăjan P. de Ia Sebeș și Ardelean V. Ilieș L, Lupșe V. de Preparatorul.O notă slabă oficialilor care s-au îngrijit de numirea unui bitru, fiind nevoie să se apeleze la jucători.

Un grup de locatari din blocul B 4 
cartierul Braia Lupeni

Electricianul Pop Mihai de la U.R.U.M.P., s-a făcut 
cunoscut și apreciat prin calitatea bună a lucrărilor 
pe care le execută la locomotivele de mină. Iată-I 
în clișeu, efectuînd montarea părții electrice la o 
nouă locomotivă de mină.„Minerul1 întîlnire de hocheiSebeș și contînd de experien- au cîști- scorul de S-au evi-

lanu ar-
C. NADAcorespondent

I.E.C. PAROȘENI

O susținută muncă cultural
educativă șî artistică de masă

(Urmare din pag. 1)

sate. In aces- 
au fost atrași

0 ieșiri la 
te acțiuni 
peste 50 lectori și con
ferențiari din rîndul in
telectualilor de prestigiu : 
profesori, medici, juriști, 
agronomi, activiști de 
stat. In toate cele patru 
comune : Bănită, Iscroni, 
Aninoasa și Cîmpu lui 
Neag colective de fnvă-

^cum piesele grele pot fi strunjite 
in atelierul pzineiPînă acum în atelierul mecanic 
al termocentralei Paroșeni nu puteau fi strunjite piese cu un diametru mai mare de 400 mm. A- cestea erau trimise la U.R.U.M. Petroșani, depoul C.F.R. Simeria sau

chiar la uzina Energo-reparații București. De curînd I.E.C. Paroșeni a fost dotată cu un strung universal tip „Carusel" cu care se poate efectua strunjirea pieselor cu un diametru pînă la 1 250 mm în a- telierul metanie al centralei.

țători și profesori au lu
crat la elaborarea unor 
scurte monografii, 
sintetizează 
obținute în 
populare în 
pectivă și 
de dezvoltare ale aces- 
lor comune.

La adunările electorale, 
formațiile artistice de a- 
matori de la căminele 
culturale și cluburile
muncitorești au prezen
tat și vor prezenta în 
toată perioada spectacole 
cultural-artistice 
alegători, 
adecvat 
ment. La 
și alte 
prezentat 
tistice susținute de for
mațiile proprii. Forma
țiile artistice ale Casei 
de cultură din Petro
șani și ale Clubului mun
citoresc din Lonea au
susținut programe ia

care realizările anii puterii comuna res- perspectivele

pentru conținut eveni-cuacestuiBănița, Iscroni, localități s-au programe ar-

Cimpa, Bănița și Iscroni, 
Munca cultural-educativă 
are largi posibilități pen
tru a contribui la buna 
desfășurare a alegerilor 
de deputați în sfaturile 
populare comunale. Pen
tru aceasta se cere însă 
un sprijin mai substan
țial, din - partea sfaturi
lor populare, pentru pre
gătirea formațiilor artis
tice, întocmirea progra
melor șî a repertoriului 
precum și pentru mobi
lizarea cetățenilor la a- 
ceste acțiuni organizate. 
Numai în felul acesta 
campania de alegeri se 
poate desfășura într-o 
atmosferă de însuflețire, 
de activitate creatoare 
multilaterală pentru în
făptuirea 
tive ale

marilor obiec- cincinalului.

23 februarie \
PROGRAMUI I : 6,25 Program muzical de di

mineață; 6,35 Anunțuri și muzică,- 6,45 Emisiune 
pentru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,15 
Muzică ușoară; 7,30 Melodii distractive; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,10 In ritmul jocului; 8,25 
MOMENT POETIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 RADIOMAGAZ1NUL ASCULTĂ- 
TOARELOR; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 
Cîntă orchestra de mandoline a Ministerului 
Căilor Ferate; 10,15 „Ciobănaș cu turma-n mun
te" — emisiune de folclor; 10,30 RADIORACHE- 
TA PIONIERILOR; 11,20 CĂRȚI CARE VĂ AȘ. 
TEAPTĂ; 11,35 Zece minute în compania for
mației Enrico Fanciotti; 11,45 Gintă grupul vo- val și taraful Casei de cultură din Curtea de Ar. 
geș și orchestra de muzică populară a Casei de 
cultură din Orășție — regiunea Hunedoara; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 12,10 Uvertura la Opera 
„Nevestele vesele din Windsor" de Otto Nicolai; 
20,20 Muzică ușoară interpretată de Lavinia Slă- 
veanu,- 12,30 Aici, Cluj !,- 12,50 Din melodiile e- 
cranului; 13,00 Pagiiii de balet românesc,- 13,30 
întîlnire cu melodia populară și interpretul pre
ferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Evantai 
sonor,- 15,00 Din cîntecele și dansurile popoare
lor,- 15,20 Anunțuri și reclame; 16,00 RADIOJUR
NAL Sport. Buletin meteorologic,- 16,15 Medalion 
muzical : Eugen Teger,- 16,30 O poveste pentru 
voi, copii; 16,40 Premiere de operă de-a lungul 
anilor*: „Don Carlos" de Verdi; 17,10 DE LA 
FRESCELE VORONEȚULUI LA COLOANA IN. 
F-INITÂ; 17,30 POEZIA ROMANEASCĂ SI MU
ZICA; 18,00 BULETIN DE ȘT1RI; 18,03 IN JURUI» 
GLOBULUI; 18,15 Varietăți muzicale; 18,40 RIT
MURILE CINCINALULUI; 19,00 SEARĂ PENTRU 
TINERET, 20,00 RADIOGAZETA DE SEARA 
Continuarea emisiunii „Seară pentru tineret"; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic,- 22,20 Trei melodii de Mălineanu; 22,55 De
clarații de dragoste pe portativi 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI

CINEMATOGRAFE
23 februarie

AMINTIRILE
UNUI VECHI MINER
Eram într-una 

trila. Am întîlnit 
noștință care 
crîmpei din viața

din zile Ia Pe- 
aici o veche cu- 

mi-a istorisit un 
i unui cunoscut 

miner. De altfel numele lut Trifan- 
baci — căci despre el este vorba 
— figurează în volumul lui Geo 
Bogza „Oameni și cărbuni în Va- 

'. lea Jiului". Interlocutorul meu — 
un vechi pensionar —, l-a cunos
cut pe eroul lui Bogza, nu din 
cărți ci din viață, din muncă.

— Ce să-ți spun — începu el. 
L-am cunoscut pe Trifan-baci. Om 
dintr-o bucată. Miner priceput. 
Cjnd el era la șut, lucrurile mer
geau strună. Multe lucruri am În
vățat de la el. Am învățat să fiu 
om, am învățat meserie. Și pentru 
toate acestea îi port o vie amin
tire. I-am făcut vizite acasă pînă 
în ultimele clipe ale vieții sale...

După cîteva momente de tăcere 
adîncă, făcînd parcă apel Ia me
morie, continuă :

— S-a întimplat câ într-o zi să nti vină la șut. Eu eram tînăr 
maistru minier. N-am spus la ni
meni nimic. Mă gîndeam că o fi 
avut ceva în familie. A doua zi la 
fel, a treia, de‘asemenea. Ingine
rul șef mă luă deoparte și-mi spu
se ca pentru mine :

— Ce-o fi cu Trifan-baci de n-a 
venit la șut ?

Am dat din umeri.
— Te duci la el acasă și mii- 

ne dimineață îmi spui.

Așa am făcut. L-am găsit 
stînd în pat. Cînd i-am întins mina, 
am r&mas cu ea suspendată. M-am 
uitat nedumerit. El se uita la mine 
zirabind cu sfială. „Nu te supăra, 
băiatule, că nu-ți dau mina dar 
reuma asta îmi dă de lucru, mă 
necăjește al dracului de rău...“. M-a 
impresionat pînă la lacrimi. Atunci 
mi-am dat seama de ce lipsea de 
la serviciu. Cu toate acestea voia 
bună nu l-a părăsit. Am închinat 
împreună un pahar de vinars, am 
vorbit multe lucruri. Am observat 
că e la curent cu tot ce se întîm- 
plă în brigada lui. Zilnic 3-4 or
taci de muncă veneau să-i aducă 
la cunoștință tot ce se întîmpla 
mină. La fiecare le spunea că 
doua zi va veni la șut.

A doua zl m-am prezentat
inginerul șef și i-am spus. El a *ă- 
mas pe gin duri, apoi a murmurat 
pentru el : „Săracul bătrîn. Straș
nic om și priceput 
stat și eu pe 
un sentiment 
de râu și am 
cînd să plec, 
și-mi spuse :

— Te-ai interesat dacă omului 
nu-i lipsește ceva ? Să mergi să 
vezi dacă i-au scris consumul — 
pe acel timp așa se proceda cînd 
minerii vroiau, să se aprovizio
neze. Să-i scrie consumul, să ii du
că acasă și să aveți-grija de el.

Așa am făcut. După ce s-a

la
a

la

miner". Am 
gînduri. Mă încerca 
de milă, de părere 
început să oftez. Pe 

inginerul mă opri

făcut mai bine, a venit la șut. 
L-am înconjurat cu căldură și 
dragoste. Ortacii de muncă nu l-au 
mai lăsat să lucreze, el însă nu-i 
asculta. Le spunea zimbind : „Mun
ca îți prelungește viața și eu vreau 
să mai trăiesc". Așa a fost Tri» 
fan-baci, un om și jumătate. Un 
om care din profesia lui aspră, dar 
frumoasă, și-a făcut însăși viața. 
El nu concepea, nu-i trecea prin 
gînd că poate trăi fără muncă. 
Pentru ortaci era părinte. Le as
culta părerile. Cu vocea lui blîndă 
și domoală le îndruma pașii. Un
de era greu, punea umărul șî era 
totdeauna primul. A știut Să se 
facă respectat și iubit de oameni 
pentru că era modest și înțelept, 

. harnic și săritor la nevoie. Meritele 
lui de miner priceput au fost -*u- 
noscute de toii netrilenii șl de coi 
din Valea Jiului. Iată cum un ani, 
prin munca, cinstea și hărnicia sa. 
prin exemplul personal a știut sfi 
se facă respectat, îndrăgit șt apre
ciat. Mulți tineri au ce învăța de 
la cei care au

— Sînteți și 
pă pensie a ti 
intervenit eu, 
amintirilor.

— încă 12 ani. Am 43 de ani Iu- 
erați în mină și mă simt șl acum 
în puteri. Dar mă bucur de o nă- 
trînețe fericită. Pensia mi s-a mă
rit și no duc lipsă de nimic.

— După atîția ani de muncă, 
meritați o bătrînețe fericită și vă 
doresc, mulți ani șt sănătate.

dus greul, 
dvs. pensionar. Du 
mai lucrat — am 
intrerupîndu-i șirul

F. GLIGOREȘTEANU
P. S. Interlocutorul meu a fost 

Momea Ioan, miner pensionar.

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Gei 7 din Teba; Republica t Giu
seppe la Varșovia; PETRIEA : După mine canalii; LONEA —» Mi
nerul : Boccacio 70; 7 Noiembrie: Yoyo,- LIVEZENI: Legenda din 
tren; ANINOASA: Nu plînge, Peter; CRIVIDIA: Jocuri întrerupte; 
VULQAN: In fiecare zl sărbătoare,- PAROȘENI: Desene secrete,- 
LUPENI — Cultural: Aventurile lui Werner Hoit,- Muncitoresc : 
Gentlemenul din Cocody; BĂRBĂTENI: Noaptea Iguanei; URI
CANI : Procesul de la Nurnberg.

Grupul școlar C.F.R, 
calificare

P« data

■►•**•■**

A W U N
d<* 2 martie a. c. se

DE JIOMITESE

Timisoaraî

ȚA;
va ține la stația Petroșani

PENTRU SEORLft DE

Se primesc numai bărbați absolvenți ai școlii generale 
de 7 an* sau 8 ani și în lipsă de asemenea candidați se 
primesc și cu 4 clase elementare in vîrstă de 20—38 ani, 
care iși au domiciliul stabil în Petroșani sau 
60 km ir. jurul acestei localități.

ÎNSCRIERILE SE FAC PINA IN PREZIUA 
prin stațiile C.F.R. di* domiciliu sau. direct la i 
unde se pot primi și informații suplimentare.

Școala durează două luni, iar pe timpul școlii elevii pri
mesc o bursă lunară de 612 lei și abonamente de călătorie 4 
(gratuite) pe C.F.R. peutru deplasarea la locuință.

După absolvirea școlii, vor primi șalarii majorate CU 
12,5 la sută față de actualele salarii, uniformă gratuită, pre
cum șî permise de călătorie pe C.F.R. pentru ei Și familie.

pe o rază de

EXAMENULUI 
stația PetroȘam
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seneva Reluarea lucrărilor 
Conferinței Comitetului 

dezarmare

Sesiunea 
Consiliului A.I.E.A

celor 18 pentruGENEVA 21 (Agerpres). — Marți după-amiază au fost reluate lucră
rile Conferinței Comitetului celor 18 state pentru dezarmare. Ședin
ța, a fost prezidată de delegatul 
R.Â.U., Hussein Khallaf. Secretarul general al O.N.U., U Thant, a

adresat participanților la Conferință un mesaj prin care le cere să ia fără întârziere în studiu acele teme cu privire la dezarmare, care sînt cuprinse în rezoluțiile recentei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.
ROMA Dezbateri asupra bugetului 
pe anul 1967 în Camera DeputațilorA-Camera Deputaților au în- dezbalerile asupra bugetu- anul 1967, analizîndu-se în timp modul cum au fosl
.ROMA 21. — Corespondentul gerpres, Giorgio Pastore, transmite : In ceput lui pe acelașiîndeplinite prevederile bugetare pe exercițiul financiar al anului 1965. Capitolul destinat apărării naționale prevede 12,8 la sută din buget, ceea ce reprezintă un procent superior celui alocat în exercițiul precedent. Sumele destinate instrucțiunii publice sînt de 18,7 Ia sută față de 20,2 la sută în a- nul bugetar 1966. Se menționează, âe asemenea, că problemelor

ciale li se acordă 11,7 la sută, transporturilor 7,1 la sută, iar construcției de locuințe un procent minim, după cum observă comentatorii sută. politici, și anume 1,4 la

VIENA 21. — Corespondentul Agerpres, P. Stăncescu, transmite : Marți au început lucrările sesiunii Consiliului Guvernatorilor al A.I.E.A. (Agenția Internațională pentru Energia Atomică) — organul interimar de conducere a A- genției. Pe ordinea de zi sînt înscrise probleme ca : acordul de asistență tehnică pentru 1967; convenții în domeniul cercetărilor în fizica reactoarelor; activitatea pe mai departe a Centrului internațional Triest; toruluiDin cipă, în calitate de Dumitru Țibuleac, locțiitor al prezentantului permanent al pUblicii Socialiste România lîngă A.I.E.A.

HELSINKI 21 (Agerpres). — La Helsinki se desfășoară în prezent convorbirile dintre reprezentanții Partidului Social-Democrat din Finlanda și ai Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia, care întreprind o vizită oficială în această țară. Delegația iugoslavă condusă de Lazar Kolișevski, președintele Conferinței Federale a

U.S.P.M.I., a avut un schimb de păreri cu membri ai conducerii Partidului Social-Democrat din Finlanda, referitoare la probleme dezvoltarea celor două unele probleme actuale ți ei internaționale.Luni seara, membriiU.S.P.M.I. au avut o întrevedere cu președintele Partidului Social-Democrat, Rafael Paasio.

legate de țări și ia ale situa-delegației

so
Scrisoare de protest 
a Yemenului 
către secretarul general 
al 0. N. U. 21 (Agerpres). YemenuluiGeghman, a trimis■ NEW YORK Reprezentantul O.N.U., Yahya secretarului general al O.N.U., U Thant, o scrisoare în care protestează împotriva violării spațiului aerian yemenit de către britanice.In scrisoare se arată că, de 12 februarie, patru militare britanice au pătruns spațiul aerian al Yemenului. Este al șaptelea act de acest tuit de forțele militare împotriva Yemenului în numai șase săptămîni.Asemenea acțiuni sînt menite să pericliteze pacea și securitatea în această regiune și constituie o violare flagrantă a prevederilor Cartei O.N.U., se arată în încheierea scrisorii.

la

avioaneîn ziua avioane înfel înfăp- britanice decurs de

LONDRA

de fizică teoretică de la raportul periodic al direc- general.partea țării noastre parti- în calitate de observator, re- Re- pe
O altă comisie de specialiști 
se va deplasa în Vietnam21 (Agerpres). — universitar iugoslav, Dedijer, unul din vi- Tribunalului jnterna-

BELGRADProfesorul dr. Vladimir cepreședințiițional pentru investigarea crimelor comise de americani în Vietnam, zofului anunțat comisie deplasa colecționării tar la fața declarat profesorul iugoslav — va

institujt din inițiativa filo- britanic Betrand Russel. a : că a luat ființă o a patra deîn specialiști, care se va Vietnam în vederea de material documen- locului. Comisia — a

trî-fi condusă de un membru al bunalului, Lelio Basso (președintele P.S.I.U.P.) și va fi alcătuită din numeroși fizicieni și biologi. Ea își va începe cercetările în luna martie. Vladimir Dedijer a adăugat că, în total vor fi trimise în Vietnam, în vederea efectuării anchetei amintite, un număr de cinci comisii, urmînd ca concluziile acestora să servească drept bază procesului ce va fi intentat de tribunalul, al cărui ședințe de onoare este lordul sell. pre- Rus-
RECUNOAȘTERI SEMNIFICATIVEWASHINGTON 21 (Agerpres). — Intr-o depoziție făcută în fața Comisiei senatoriale pentru serviciile armatei, ministrul apărării ai S.U.A., Robert McNamara, a recunoscut că bombardamentele a- mericane asupra R. D. Vietnam nu și-au atins scopurile urmărite. Cu toate că și în perspectivă ministrul apărării al S.U.A. se a- rată convins ^damente scontate son, el a tinuareapra teritoriului R. D. Vietnam

pretextul că, „dacă vom bombardamentele, aceasta va interpretată ca o slăbiciune partea noastră".
opri fi din

PROVOCĂRI AMERICANE ÎN ZONA 

DEMILITARIZATA A COREEI /

că aceste bombar- nu vor da rezultatele: de Administrația John- încercat să motiveze con- bombardamentelor asu- sub
Disensiuni în partidul laburistLONDRA 21 (Agerpres). — Ras- purizînd la o interpelare în Camera comunelor, George Thomson, ministru de stat în Ministerul '■ - facerilor Externe, a declarat ’ ea guvernul britanic este hotărit ,.sâ-și ■ îndeplinească obligațiile sale pentru apărarea Federației Ărabiei de sud, atît timp cît ca rămîne răspunzătoare" de această țară..Prezența militară a Angliei in Federația Arabiei de sud, și „politica la est de Suez" a actualului guvern britanic fac de mai mult tlțnp, mai ales după inițierea unor măsuri de „înghețare" a cheltuielilor în vederea redresării situației economice britanice, obiectul

unor disensiuni serioase chiar în sinul partidului laburist. Deși a- ceste măsuri prevăd, printre altele, reducerea cheltuielilor militare în străinătate ale Angliei, insistența guvernului britanic de a-și menține bazele militare în această regiune a provocat nemulțumirea unui grup tot mai numeros de „rebeli" laburiști. Dintre aceștia, Woodrow Wyatt a acuzat în Camera Comunelor pe premierul Wilson că prin „proiectele sale militare costisitoare și inutile" a provocat Angliei actualele dificultăți economice. El a anunțat, totodată, că nu va vota în favoarea „planurilor de apărare pentru 1968, atunci, cînd vor fi supuse parlamentufui spre aprobare".
PERFORMANȚA
UNOR MINERI SOVIETICI
MDSCOV A 21 (Ager

pres),. — In regiunea 
Donbas, brigăzile de 
■mineri conduse ' I- 
vau Pilipenko și Ni
kolai Tihonov au reu
șit ■ performanța de a 
ft primii constructori 
de i mine sovietici care 
au ajlths la adîncimea 
de 1 200 metri. La a-

ceastă cotă ei au ter
minat construcția a 
două puțuri — unul 
cu schipuri și celălalt 
cu colivie — la mina 
„Pețrovskaia - Glubo- 
kaia“.

Pentru prima oară 
in Uniunea Sovietică 
la construcția puțuri
lor au fost folosite as

censoare cu mai multă 
cabluri, montate pe 
turnuri de extracție 
permanente. Aceasta 
permite utilizarea as- 
censoarelor respective 
și după intrarea minez 
in producție fără să 
mai fie necesar să se 
construiască turnuri șt 
ascensoare noi.

KESON 21 (Agerpres). — La propunerea părții coreeano-chineze a Comisiei militare de armistițiu din Coreea, marți a avut loc la Keson o ședință a secretarilor comisiei. în cadrul căreia colonelul Han Giu Kiun, reprezentant al părții coreeano-chineze, a protestat în legătură cu noile provocări a- mericane din zona demilitarizată. El a precizat că între 3 și 19 fe-

bruarie, partea americană a introdus în repetate rînduri în a- ceastă zonă armament automat și diferite tipuri călcînd astfel la armistițiu.gat secretarulneze, soldați americani au tras focuri de armă asupra porțiunii coreene a zonei ce constituie o rilor convenției

de arme grele, în- convenția cu privire Mai mult, a adău- părțiî coreeano-chi-
demilitarizate, ceea violare a prevede- amintite.

A început Conferința miniștrilor agriculturii 
din țările Pieței comune21 (Agerpres). — început lucrărileBRUXELLES La Bruxelles au Conferinței miniștrilor agriculturii din țările Pieței ceasta conferință probleme tehnice telor agrare alede acestea cei șase miniștri aborda din nou rării unui

Comune. La a- sînt discutate ale regulamen- C.E.E. In afară vorproblema elabo- sistem unic de subvenționare a agriculturii.Pînă în prezent, cele șase state membre ale Pieței comune nu au reușit să ajungă la o poziție comună în privința subvenționării agriculturii C.E.E. In opoziție eu
Dialog secret de Qaulle-KiesingerLONDRA 21 (Agerpres). .— Săp- tămînalul „Observer" relatează că între cancelarul vest-german, Kurt Georg Kiesinger, și președintele de Gaulle are loc în prezent un dialog secret în problema aderării Angliei la ‘Piața comună. Potrivit

ziarului, guvernul vest-german fi dispus să adopte punctele vedere ale guvernului francez legătură cu oportunitatea aderării Angliei la C.E.E. După părerea ziarului, șansele aderării Angliei la Piața comună nu sînt încă excluse.
• MADRID. Agenția France Presse anunță 

că cei 12 studenți spanioli arestați la sfirșitul 
săptăminit trecute la Madrid au fost deferiți 
justiției. Ei sînt acuzați că fac parte dintr-o 
asociație ilegală. Este vorba de Federația de
mocrată universitară, organizație interzisă de 
autoritățile franchiste,

• TEGUCIGALPA. Un avion din Honduras, 
cu 48 de pasageri la bord, s-a prăbușit și a luat 
foc pe aeroportul ' din Tegucigalpa. Patru per
soane au pierit in acest accident, iar multe al
tele au suferit arsuri grave. Printre supravie
țuitori se află și ministrul de interne al Hon
durasului. Virgilio Urmeneta.

• MGSCOV A. După cum anunță agenția 
TASS, organele de transporturi maritime ale 
Spaniei au anulat restricțiile legate de intrarea 
navelor comerciale sovietice în porturile spa
niole.

Agenția menționată precizează că în Uniunea 
Sovietică nu există nici un fel de restricții îm
potriva navelor comerciale străine, inclusiv îm
potriva celor spaniole.

• MELBOURNE. Intr-o declarație făcută la 
Melbourne, secretarul britanic pentru relațiile 
cu Commonwealthul, Herbert Bowden, a făcut 
cunoscut că în prezent se desfășoară negocieri 
în legătură cu crearea unei baze militare bri
tanice în Australia, la care ar urma să fie diz- 
locate forțele ce vor fi retrase de la alte baze 
britanice situate „la est de Suez". El a arătat 
că la negocieri participă și Noua Zeelandă.

O FRAGA. Un vînt puternic s-a dezlănțuit 
deasupra teritoriului Cehiei și Moraviei de nord 
Viteza lui a atins 60—80 km pe oră, iar în Praga 
aproximativ 100 km pe oră.

Furtuna care s-a abătut în noaptea de dumi
nică spre luni deasupra Cehiei de vest a smuls

RKDAGȚ1A ȘI ADMINISTRAȚIA 1 Petroșani, str. Republicii ar. 44. Țel. 1662. 269 (G.G.V-J).

ardeîn
\

ceilalți parteneri ai săi, Olanda’■a cerut înlăturarea unor serii de subvenții pentru agricultură.Miniștrii vor examina, menea, o propunere a C.E.E.. care de ase- Comisiei cuprinde măsurile pentru perioada de tranziție pînăla 1 iulie, cînd urmează să fie introduse prețurile comune la cereale.
Norvegia infenjionează 
să adere la Piafa comunăBONN 21 (Agerpres). — Int^/O declarație făcut la Bonn cu prilejul vizitei pe care o întreprinde în Republica Federală a Germaniei, ministrul comerțului exterior al Norvegiei, K. Willoch, a subliniat că Norvegia, ca și Anglia, intenționează să adere la Piața comună. El a precizat că o întârziere a negocierilor privind aderarea Angliei la Piața comună va crea piedici serioase în rezolvarea a- cestei probleme.

arbori din rădăcini și a întrerupt comunicațiile 
telefonice. Astfel, numai în raionul Karlovy Vary 
au fost scoase din funcție 11 linii telefonice in
terurbane.

9 PASADENA. Specialiștii Laboratorului pen
tru cercetări spațiale din Pasadena (California) 
au anunțat că au fost înlăturate defecțiunile în 
sistemul de transmisie și captare pe Pămînt a fo
tografiilor luate de sonda spațială „Lunar Orbi
ter 3". Dealtfel, aceste dificultăți nu au afectat 
cu nimic calitatea fotografiilor, ci doar au întâr
ziat primirea lor pe Pămînt.

• CAIRO. In timpul recentelor manifestații 
și demonstrații, care au avut loc în Aden în 
semn de protest împotriva hotărîrii autorităților 
britanice de a aniversa crearea Federației Ara
biei de Sud, peste 30 de persoane au fost omo- 
rite și mai mult de 2 000 arestate, a declarat 
un purtător de cuvînt al Frontului de eliberare 
al sudului Yemenului ocupat (F.L.O.S.Y.).

9 NEW YORK. La Universitatea Stanford din 
California, vicepreședintele Statelor Unite, Hu
bert Humphrey, a fost primit de un numeros 
grup de demonstranți care și-au exprimat pro
testul față de politica administrației în Vietnam 
și față de amestecul C.I.A. în problemele stu
dențești Agențiile de presă americane relatează 
că între studenții care scandau cuvintele „ru
șine, rușine"!, și garda vicepreședintelui s-au 
produs ciocniri. Un membru al gărzii a fost rănit.

• MADRID. Mai mulți muncitori de la mina 
„Lianas Minas" din provincia spaniolă Asturia, 
concediați de patronat, au refuzat să părăsească 
locul de muncă. Incepînd de luni, minerii se 
află la o adîncime de 300 metri sub pămînt. Ei 
au hotărit să nu iasă la suprafață pînă cînd pa
tronatul nu ii va reangaja.
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