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din firetiaMarți dimineața,, la sediul Comitetului Central al Partidului Co- munisi Român au început convorbirile între delegația Partidului Comunist Român și delegația Partidului Comunist din Grecia, care face o vizită în Republica Socialistă România.Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român au participat ‘ tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al ' C.C. ' al PtC.R., Paul Niculescu-Mi- zilf membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permajlent, se-

P.C.R., Mihai Da-C.C. alalalmembru al P.C.R.,C.C. ajCentralComitetuluiComunist din Gre- parte tovarășii Kostas
cretar ai C.C. lea, secretar Ghizela Vass, P.C.R.Din partea ăl Partidului cia au luat-Koliannis, prim-secretar al C.C. al P.C. din Grecia, Leonidas Stringos și Panos Dimitriu, membri ai roglui Politic al C.C. al PC. Grecia. .Convorbirile s-au desfășurat țr-o atmosferă tovărășească, caldă prietenie.

Bi- dininie
LA CLUBUL DIN LLI’EM

Optimism și încredere în forțe

Una din problemele cele mai actuale la mina Aninoasa este cea a sporirii vitezelor de vansare în abataje, 
productivitate ridicată 
muncii pe exploatare 
obține în primul 
calea creșterii 
ției pe abataj, 
folosirii cît mai 
a capacităților 
ducție — una din cerin
țele esențiale ale spori
rii eficienței economice.Principalele întrebări ne care și le pune în /prezent colectivul nostru pornesc de la ideea că în condițiile actuale de dotare tehnică o premi- ză- sigură de sporire a vitezei o constituie plasarea completă a locurilor de producție cu personal. Am ajuns la concluzia că. este necesară reanalizarea structurii întregului personal al minei.' ;Avem ' o experiență pozitivă îh domeniul rezultatelor pe care plasarea maximă a abatajelor 
o are asupra volumului
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producției. Aplicarea ini
țiativei 
pe schimb și 
abatajele 
gurătă pe 
ganizări 
procesului tehnologic cît 
și a plasării cu 9 __ 
meni pe schimb față de 
7 oameni cîți se plasea
ză de regulă, ne-a de
monstrat că prin acest 
lucru se pot obține nu 
numai producții superi
oare dar și productivi
tăți mult mai ridicate. In abatajul condus de brigadierul Cristea Aurel au fost obținute, pe această cale' producții mari și constante iar ftî- velul randamentului a ajuns la 9—9,5 tone ■ pe post. Asemenea realizări s-au obținut la. 6—8 a- bâtaje cameră din blocurile I și II din . stratul principal.
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W'La completul Aninoasa-sud se fac ultimele verificări tehnologice în vederea intrării definitive în -funcție . , _ a puțului nou,

La ordinea zilei, la clubul din Lupeni sînt pregătirile intense pentru concurs. Acum. este, perioada ultimelor retușări. Artiștii a- matori cît și publicul lupenean așteaptă cu înfrigurare concursul și întâlnirea preliminară cu formațiile artistice de amatori ale Casei de cultură din fixată’ pe data de Lupeni.Am stat deunăzi 
tov. Făiniș Dumi
tru, directorul clubului. din’ Lupeni despre desfășurarea pregătirilor artiștilor amatori din Lupeni pentru apropiatul concurs. Aflăm concurs aii fost mâții, dintre care se vor prezenta șapte. „Corul — după cum spunea interlocutorul nosțru —-'a fost.înscris în concurs sperând că-1 vom pune pe picioare. Dar n-a fost așa. De doi ani nu avem dirijor. Toate încercările de a găsi unf conducător priceput - al corului n-au. avut nici un re,zultăt" (!). - Comentariile sînt de prisos.

Petroșani —
5 martiede vorbă lacu

Artiștii amatori

Dintre formațiile clubului, echipa de lare a fost aceea care, în precedentele concursuri, a obținut cele mai, frumoase rezultate. De pregătirea celor 16 perechi de dansatori se ocupă și în prezent instructorul Viloaică Dumitru. Pentru concurs dansatorii au pregătit un tablou coregrafic folcloric, cu dansuri populare specifice, din cinci regiuni ale țării. Talentații soliști dansatori Florian Ion, Radu Ion și Drăgan

artistice ale dansuri popu-

T w j j Elec întregesc șise pregătesc pentru aniină speyranțeie
al VIII*Iea Concurs

astfel că pentru înscrise opt for-.
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(Continuare tn pag. a 2-a)
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Ghioceii nu au înflorit încă 
pe Valea noastră și totuși a- 
notimpul care își semnalează 
prezența, mai degrabă la ni
velul inimii decît la cel al 
termometrului, se face simțit 
pe zi ce trece.

Poate calendarul care ne 
vestește că începînd de azi 
pășim în luna care pune pri
măvara in drepturile ei, poate 
cele cîteva zile cu soare sau 
poate gingașele pernițe din 
catifea — parcă brodate cu 
mulțimea șnururilor multico
lore — care au apărut în 
toate vitrinele magazinelor de 
pe strada principală ne invi
tă să recapitulăm lista celor 
dragi, întru consemnarea res
pectării tradiției ce marchea
ză (cine știe de cînd) venirea 
primăverii pe frumoasele 
noastre plaiuri românești.

Sentimente curate, ca ză
pada de pe piscuri, gînduri 
nedestăinuite sau împărtășite 
dar mereu aceleași și-au ales 
ca mesageri sumedenie de fi
gurine arhicunoscute (și parcă 
totuși noi la fiecare început 
de martie) ca să poarte sim
bolul lor în milioane de e- 
xemplare pînă în cele mai 
îndepărtate colțuri ale țării.

In această zi, sintetizate în 
metalul micilor figurine, crea
te de mîini abile, gîndurile 
noastre se înșiruie festiv pe 
spațiul unui singur cuvînt: 
MĂRȚIȘOR.

Exploatarea fo
restieră Cîmpu 
lui Neag. la 
rampa de încăr
care a sectorului 
forestier Girbovu 
se pregătește 
nou transport 

bușteni

acestei ■ formații. Aceeași doiință de a se afirma, într-un. concurs de mare amploare, îi. animă atît pe cei. 30 componenți ai tarafului.. cît și pe soliștii vocali și instrumentiști de muzică populară. Se remarcă . prin calitățile vocale și prin virtuozitatea interpretării soliștii : Moldovan Iâ- cob„ Steț Niculina și Drăgoi loan (yoce), Sas Florea (taragot), Dră- ghici: Hiristoiu (saxofon) și Dumi- trache Gheorghe (acordeon), Grupul vocal feminin compus diti cadre - didactice — profesoare 
învățătoare din localitate — -pregătește sub îndrumarea structorului Baranyai Aurel. -,rAu fnai fost înscrise în' concurs : 
fanfara (instructor KoleșnicMihai), orchestra de 
A. Lăcătuș), 
de agitație.Am lăsat orchestra și ușoară. Pregătirile acesteimâții, ca și a celorlalte, normal. Insă din moment oe’tocmai înspre această formație sînt îndreptate multe din speranțele localnicilor, se cuvine a fi'menționate aici cîtevaSub forma unui 
tradă, intitulat adîncul inimii".

.25 și 
se in-

cuvinte în pluș, spectacol, de es- „Do, re, mi., din rodat deja în cî-
(Continuare în pag. a 3-a)

Gerul 
Bo-botezului

Era gerul Bobotezei; afară. 
In familia Iui Istratie Gheor- 
ghe din blocul 20, scara 4, a- 
partamentiil 80 din Petrila era 
botez. După ce ăla micu’ a 
fost „botezat", ăia mari s-au 
aghesmuit. Și-n loc să iasă pe 
ușa de la intrarea în bloc au 
plecat prin ușă. Cel puțin așa 
susține locatarul Zamfir Du
mitru de la apartamentul 65. 
Istratie, însă, 
lui 
cu 
ba 
de
tezului.

anumite ore pentru a ! reme
dia unele : defecțiuni. Numai 
de n-ar izbucni focul la t.C.O.; 
focul cetățenilor. Că n-o 
aibă cu ce-1 stinge.

să

din 
sub 

a*

chis ușa pe dinăuntru în timp 
ce vecina venise să ia copi
lul. Necedînd la pretențiile 
Iui, vecina a fost grav mo
lestată. Pentru fapta' sa,1 tri
bunalul i-a închis fui' . Uliu 
ușă. I-a închis-o pe dinafară. 
Și pentru mai ■ mult timp.

„Mehr Licht !". Se aude laI R.E.H. ?

spune că fetița 
Zamfir ar fi făcut isprava 

geamul. Cine, ne-cine, vor- 
e că geamul a rămas spart 
atunci, de la gerul Bo-bo

Și-așa-i bine
In stația „Strada Minei" 

Petrila călătorii așteaptă 
acoperiș. S-a îngrijit de
ceasta conducerea ' minei Pe
trila. Deși ghereta nu-i con
cepută după un proiect tip 
(cum se vorbește de mult), co
respunde scopului. Și-așa-i 
bine.

F o e !
Foc s-au supărat locatarii 

din Petroșani cînd au dat dru
mul la robinete și n-a curs 
apă. De trei zile sini tăcuți 
foc. Conducerea I.C.O. n-a a- 
nunțat că va opri apa între

Preful neomeniei
Minerul Uliu GheorgHe din 

Uricani avea vecini'de trea
bă. El își trimitea de multe 
ori soția la lucru cu Ziua ră- 
mînînd acasă doar cu copi
lul. Cînd pleca la șut lăsa co
pilul în grija vecinei 
Intr-una din zile,;. binele 
care i-1 făcea vecina i
urcat la cap lui Uliu. A

„Mehr LichtM !
Expresia îi aparține lui 

Goethe. „Mai multă lumină !" 
— a spus pe patul morții poe
tul german. Mai multă lu
mină ! — cer locatarii de pe 
strada Păcii din cartierul Ae
roport, cetățenii care Urcă; în 
autobuz din Stația ’ „Organi
zare", cumpărătorii care se a- 
urovizionează de la confplexul 
comercial 
n-ar exista
iluminat public. Există, 
pe strada Păcii nu arde 
timpul nopții nici una. din 
cele 15 lămpi, în stația Or
ganizare — nici una, iar'cele 
„plantate" în junii comple
xului au ars doar cîteva zile.

din cartier. Nu că 
pe aceste locuri 

dar 
în

sale, 
pe 

s-a 
în-

Scump, scump •••
O tînără din Petroșani își 

Vizita deseori un prieten din 
FaroȘeni, cartierul Sohodol. 
Intr-o seară, însă, vizita i-a 
displăcut. De ce ? I-a adus... 
semne. Apoi i-a plăcut că i-a 
adus și bani. De fapt ce se în
tâmplase ? Prietenul ei nu era 
acasă. Dar doi 
s-au oferit să-i 
duire pînă la 
Nicu. Credulă, a 
partamentul lor. 
și... bătută. Mai 
mai întâmplat 
Arpad și Dan 
căzut de acord 
să-i acorde o frumoasă sumă • 
de bani. De cîteva mii lei. 
Scump, scump și... nu face.

„binevoitori" 
acorde găz- 
venirea lui 

i intrat în a- 
A ieșit tîrziu 
târziu nu s-ă 
nimic. Vereș 
Laurean au 
cu „victimă"

Rubrică . redactată de 
Dumitru GHEONEA și
Ion CIOCLEI
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CADRAM tehnico-economic
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Atenfie Ia consumul 
de lemn de mină I

Sporirea eficienței 
activității economice a 
devenit pentru unită
țile industriale și de 
investiții o preocupare 
cotidiană. In industria 
nodstră minieră, îmbu
nătățirea calitativă a 
întregit activități eco
nomice presupune prin
tre altele, reducerea 
continua a consumului 
di materiale. Or, ne 
gîndim în primul rînd 
la consumul de lemn 
de mină, material uzi
tat 'prin excelență la 
Susținerea lucrărilor 
miniere.

> De remarcat că in 
anii trecuți, în cadrul 
exploatărilor din bazin 
s-au făcut pași însem
nați înainte pe linia 
reducerii consumului 
specific de lemn de 
mini. Rezultatele obți
nute atestă și faptul 
vă avem deja expe
riență, cunoaștem căile 
menite să asigure re
ducerea consumului de 
Ieftin. Tocmai de a- 
cteâ, pare cu atît măi 
de neînțeles rezulta
tul cu care im înche
iat prima lună a anu
lui la acest indicator.

. Consumul specific de 
lemn de mină planifi
cat â fost depășit în 
luna ianuarie pe 
C.C.V.j. ™ 3,32 m c 
pe 10B9 tone de căr
bune. £ o depășire 
nepetmls de mare1

De ce am ajuns la a- 
cest rezultat nefavora
bil ? întrebarea se a- 
dresează îndeosebi ex
ploatărilor Petrila, Vul
can și Aninoasa care 
au depășirile cele mai 
mari țață de Consumul 
specific. Astfel, mina 
Petrila și-a depășit 
consumul specific eu 
9 m c pe 1 000 tone, 
Aninoasa cu 6,2 m c 
pe 1 000 tone, iar Vul
canul cu 11,6 m c pe 
1 000 tone cărbune. Nu 
s-au încadrat fn con
sumul prevăzut nici 
minele iMpeni și Pa- 
roșeni.

Deci, întrebarea per
sistă : de ce s-a depă
șit. consumul specific 
de lemn și încă în 
proporții atît de mari ?

Fără îndoială există 
justificări. Falii, deran
jamente tectonice, pre
siune în straiele 5 și 6 la Petrila, zone tec- 
tonizate în stratul ÎS 
la Vulcan; necesitatea 
de stive suplimentare 
lă terminarea exploa
tării stratului 4, blo
cul III Aninoasa etc. 
Dar numai cauzele de 
natură tectonică vor 
fi concurat la această 
depășire ? Fără îndo
ială că nu.

Nu s-a perseverat 
însă suficient pentru 
extinderea armării me
talice la posibilitățile 
existente. De exemplu:

FuDttiDnafea (onsiaoia a agregaitloi meijtlln 
»a li asigurata urin rmralil de H tal tale

Gheorghe PĂTRAȘCUinginer șef al I.E.C. ParoșeniCalitatea lucrărilor de reparații 
«re o influență hotărîtOare asupra funcționării sigure și economice a agregatelor energetice. Plecînd de la acest considerent și avînd în 
Vădere lipsurile manifestate în âiîii precedenți în uzina noastră 
fii privința calității reparațiilor, conducerea I.E.C. Paroșeni a luat măsuri pentru îmbunătățirea substanțială în acest an a lucrărilor de reparații. Iată cîteva din măsurile aplicate încă de la începutul anului.In vederea creșterii continue a Calificării și perfecționării întregului personal. de reparații ne-am preocupat ca desfășurarea cursurilor de instruire să aibă loc in epndiții mai bune.Artl luat măsuri și pentru specializarea echipelor de reparații pe grupe de probleme și pentru stabilizarea competenței lor. A- Ceasta va Contribui la creșterea nivelului profesional al personalului si la întărirea spiritului de răpundere față de calitatea lucrărilor și ne va permite să asigurăm un control mâi riguros și o a- feiștgnță tehnică mai bună în timpul lucrărilor.Pehtru pregătirea din timp a pieselor de schimb și a materialelor necesare reparațiilor la agregatele de bază, s-au întocmit nomenclatoare pentru fiecare agregat, încă din luna decembrie 1966 Ele cuprind lucrările pentru executarea pieselor de schimb și a unor supansamble care se schim- bȘ complet, precum și pregătirea $i revizuirea dispozitivelor și Scu- IșlOr necesare reparațiilor.In lumina indicațiilor Plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 și lucrătorii energeticieni vor fnținci cu străduință pentru îmbunătățirea calitativă a întregii acti
vați economice din întreprinderea I 

stratul 15 mina Vul
can, stratul 5, blocul 
II și stratul 4, blocul 
IV de la mina Lupeni.

Nu se acordă încă 
atenție suficientă gos
podăririi materialelor. 
Se juitffică depășirea, 
bunăoară, prin faptul 
că lemnul a fost ver
de în luna ianuarie. 
Intr-adevăr. Dar, din 
punct de vedere teh
nic, calitatea materia-' 
lului nu justifică de
pășirea in măsura în
registrată de unele ex
ploatări.

In cadrul exploată
rilor noastre există po
sibilități reale pentru 
reducerea consumului 
de lemn de mină. Pen
tru aceasta se impune 
mai multă perseveren ■ 
ță în extinderea sus
ținerii metalice în a- 
Hataje precum și a ar
măturilor T.H. în pre- 
abatajele transversale 
— în cazul abatajelor 
cameră (Aninoasa) și 
în preabataje direcțio
nale — în cazul aba
tajelor frontale, în gă
sirea posibilităților de 
înlocuire a lemnului 
de la bandajare. Și 
încă o cerință valabilă 
pentru toate exploata
bile : mai mult simț 
gospodăresc in depozi
tarea ți utilizarea ma
terialului lemnos !

I. D.

noastră. Pentru ca sistemul energetic național să nu resimtă perturbați! în acest an din cauza I.E.C. Paroșeni, colectivul nostru va depune toate eforturile pentru ca reparațiile la toate cele trei centrale (Paroșeni, Vulcan și Petroșani) să fie de bună calitate, ca opririle suplimentare să fie evitate în întregime.
Metode noi 
hliirlurei uaei soliți) 
fit ilinră te aleii ti argila 
pe pereții urări lor miniereMetoda este eficace în cazul în care crăpăturile și fisurile masivului de cărbune sînt numai de suprafață, fără să aibă profunzime sau în cazul în care peretele de cărbune este relativ compact. Ea a fost experimentată în trei variante determinate de tipul de bandaj folosit și anume: bandajare cu seîndură, cu plasă de sîr- mă și bandajare cu seîndură și plasă de sîrmă. Procedeul este simplu și constă în prepararea unui amestec de clorură de calciu și argilă în soluție apoasă in diverse proporții în funcție de temperatură și umiditatea aerului din lucrarea minieră, care apoi — printr-un mijloc oarecare 
— se pulverizează pe peretele de 
cărbune».

Inițial pulverizarea acestei so
luții pe pereții lucrării s-a făcut 
cu o pompă obișnuită tip Ver- 
morel.Menționăm faptul că atît pentru pregătirea soluției cît și pentru pulverizare în cadrul S.C.S.M. a 
fost concepută o instalație spe-

Pe prim plan — creșterea 
vitezelor de avansare

(Urmare din pag. 1)Rezultate bune s-au obținut și în aplicarea noului procedeu de podire cu plasă metalică șl susținere cu stîlpi 1CEM1N la abatajul frontal din blocul I. unde brigada condusă de David Ioan a reușit să obțină randamente de 6-6,4 tone pe post, în prezent ea urmînd să atingă randamentul de 7 tone pe post. Este adevărat că perspectiva cea mai favorabilă pentru acest abataj este dotarea lui cu stîlpi de susținere feroma- tici, care ar asigura tăierea a două fîșii pe zi, actualele rezultate putînd fi considerate provizorii și ca o fază de tranziție.Aceste rezultate nu exclud însă existenta unor neajunsuri in exploatare, îndeosebi în legătură cu viteza de avansare care se obține în prezent la abataje. Pe drept cuvînt s-au făcut referiri critice la adresa minei A- nioasa în articolul tov. dr. ing. Roman Petru, atunci cînd s-a ă- rătat că la abatajele în strate subțiri se obțin viteze de avansare reduse, de 18,2 ml pe lună la cele în trepte răsturnate. O situație analogă este și la abatajele frontale pe înclinare din. stratele subțiri.O primă explicație și în același timp un prim punct asupra căruia urmează să insistăm este cel al suplimentării plasării cu efective a acestora. Media plasării în abatajul frontal pe înclinare din stratul 18, blocul I, a fost în ultimele luni de 1 post pe 11-12 ml de front, ceea ce considerăm foarte puțin, ținînd seama că densitatea optimă ar fi de 1 post pe 8-4 ml. Producția acestui abataj ar putea fi astfel dublată și e- ventual triplată.
lin aspect asupra căruia trebuie 

să ne 'oprim este și cel al disci
plinei in producție. Problemă am
plă, cu numeroase fațete, disci
plina in producție constituie ele
mentul hotărîtor pentru aplicarea 
eficace a oricărei măsuri. S-a do
vedit că, in brigăzile în care este 
o disciplină liber consimțită, con
solidată. respect profesional față 
de șeful de schimb, de brigadă șl 
față de maistru, acolo activitatea 
decurge în condiții optime. Spre exemplu, în brigada condusă de Schneider Francisc, din sectorul

de prevenirecială, dar confecționarea acesteia este întîrzîată.Prin procedeul tatonării S-a stabilit că in condițiile unei temperaturi de 28—30° C și o umiditate de 36—42 la sută raportul de 60 la sută argilă -|- 40 la sută clorură de calciu în soluție este cel mai eficace. Consumul specific a fost de 5 kg soluție pe m p pentru un strat. Au fost pulverizate
DIM ACTIVITATEA

CERCETĂTORILOR

6 straturi, ajungindu-se la o grosime totală de circa 2 mm, revenind astfel un consum specific de 30 kg soluție pe m p. Dintre cele trei variante experimentate s-a constatat că‘ varianta combinată, adică plasă de sîrmă și întăritură din seîndură este va
rianta cea mai eficace.Soluția imprimată pe peretele de cărbune, pe toată durata exploatării feliei s-a menținut foarte bine și a asigurat un mediu izolator față de pătrunderea aerului prin fisurile peretelui de căr
bune. Temperatura în abataj a 

111, numărul absențelor nemotivate, al sancțiunilor este cu mult redus sau chiar inexistent în raport cu alte brigăzi fie din același sector sau din alte sectoare, iMulti dintre minerii șefi de brigăzi, prin conduita lor personală, constituie exemple pentru muncitorii noștri, putîndu-i cita pe Criștefl Aurel, David Ioan, Dediu Vasile, Schneider Francisc și alții. Spre aceștia se îndreaptă atenția muncitorilor mineri și, mai mult, con- dueîndu-și cu competență brigăzile asigură producții ridicate care, desigur, sînt urmate și de eîș- tiguri corespunzătoare. Brigăzile respective se caracterizează prin- tr-o mare stabilitate în componentă.Conducerile sectoarelor noastre duc în prezent o muncă susținuta pentru omogenizarea brigăzilor din toate punctele de vedere, orien- tîndu-se permanent pentru promovarea unor șefi de brigăzi și de schimb cu cea mai înaltă competență profesională și care se bucură de stima și aprecierea unanimă.
Problema creșterii vitezei de 

avansare îh abataje impune și re
ducerea actualului raport dintre 
muncitori direct productivi și 
auxiliari. Luînd în considerație ca muncitori direct productivi pe cei din. abataje și pregătiri, raportul dintre aceștia și auxiliari în luna ianuarie a fost de 1 : 2,7. Ne propunem să îmbunătățim acest raport la 1 : 2,5,, ceea ce va presupune transferarea din sfera muncilor auxiliare înspre cele direct productive a cca. 60 oameni. Pentru moment sîntem îngreunați în această acțiune de necesitatea menținerii a două căi de acces finale 1 pentru transportul cărbunelui : una spre Petrila și alta spre Corcești. Considerăm însă că începînd cu trimestrul II acest lucru va fi posibil, cu care ocazie vom suplimentă personalul direct productiv. Pe lîngă acestea vom asigura o ritmici’nre a transportului precum și unele măsuri privind buna organizare a deservirii și aprovizionării abatajelor.Trebuie arătat, în încheiere, că în vederile conducerii E. M. Aninoasa, sub îndrumarea comitetului de partid, se situează pe prim plan problema creșterii vitezelor de avansare în abataje și a înlăturării neajunsurilor existente.
a focurilorscăzut de Ia 30° C la 22° C și s-a menținut constantă.

Inleîtarea unei soluiii 
de [lorură de taltlo si argili 
Io pereții Intrărilor miniereMetoda a. fost aplicată în zona abatajului 404 din sectorul IV al E. M. I.onea. Intrucît la săparea preabatajului în vederea extragerii unei porțiuni din felie cu camere, cealaltă porțiune fiind extrasă cu front lung, s-a creat un picior de cărbune între preabataj și linia de închidere a frontalului, cu grosimea între 1 m și 8 m, care se fisurase, există pericol de autoaprindere.Procedeul constă în forarea unor găuri de mină de diametru obișnuit și de lungimi diferite, ce nu depășesc 2—3 m, prin care apoi se introduce soluție de clorură de calciu și argilă la o presiune care variază în funcție de tăria si gradul de iisurație a cărbunelui, dar care de regulă nu întrece 12 atmosfere,In cazul abatajului 404 metoda a fost folosită concomitent cu pulverizarea soluției de clorură de calciu și argilă pentru prevenirea autoaprinderii cărbunelui din pi-

• Pentru Imtinnătătirea 
epirârii apelor

La instalațiile de preparare 
de la Petrila și Lupeni este în 
Curs de experimentare îmbu
nătățirea caracteristicilor de 
filtrare a îngroșatului de la 
decantoarele de șlam-sterll. 
Scopul acestei încercări este 
de a obține o scurtare a ciclu
lui de filtrate care va permite 
creșterea numărului de cicluri 
la instalațiile de filtre-presă și 
îmbunătățirea reținerii mate
rialului solid din apele rezi
duale. încercările efectuate pi
uă in prezent in laborator au 
arătat că, prin adăugarea dife- 
tlților reactivi, este posibilă 
creșterea volumului filtrat in 
unitate de timp de la simplu 
la dublu. Rezultatele cele mai 
bune s-au obținut cu var și cu 
Sulfat de aluminiu. Acest pro
cedeu — adăugirea de var la 
îngroșat — a fost experimen
tat industrial Ia preparația Pe
trila, timp de 3 schimburi, ob- 
ținîndu-se rezultate încuraja
toare. Urmează ca în cursul 
lunii martie să se facă încet- , 
cări industriale și cu sulfat de | 
aluminiu.

• Eiwrlniâri 
le utilaje ni

In cadrul programului pe a- 
cest an al centrului de cerce
tări de pe lingă C#C.V.J. un 
loc important ocupă șl expe
rimentarea de utilaje noi atît 
din producție indigenă cît și 
din import, in scopul de a fi 
extinse în minele Văii Jiului.

De la începutul anului s-au 
experimentat utilajele : ventila
torul pneumatic cu diametrul 
de 500 mm, tip W.L.P.-500 V 
cu un debit de aer aspirat de 
125 m c pe minut, ventilatorul 
V.M.P-4, fot pneumatic, cu un 
debit variabil de la 50 la 140 
m c pe minut In 3 trepte și 
ventilatorul electro-pneumatic 
„Turmag" cu diametrul de 400 
și 600 mm. Se experimentează 
și pompa „Jiu 200". E o pom
pă cu un debit de 300 m c 
pe oră, cu o înălțime mare de 
refulare — 52 m pe rotor.

de cuib (II)llerul determinat de preabataj și linia' de închidere a abatajului frontal. Densitatea găurilor a fost de o gaură la 2 m p iar presiunea de injectare a variat între 3 și 5 atmosfere. In acest scop s-a folosit pompa Duplex la care a fost racordat un injector. Poate fi. folosit cu succes injectorul tip Hausher. Din punct de vedere calitativ s-a folosit aceeași compoziție, adică 60 la sută argilă, plus 40 la sută clorură de calciu in soluția apoasă. Consmnul specific de soluție a variat intre 70—210 kg pe gaură.In urma aplicării acestor metode în abataje s-a lucrat fără pericol din punct de vedere al autoaprinderii cărbunilor. In concluzie se poate afirma ca cercetările au dat rezultatele scontate si au putut fi puse la îndemfna personalului direct productiv metode sigure de prevenire a focurilor de cuib. Succesul si rezultatele care se vor obține prin aplicarea acestor metode pe scară industrială este însă în funcție de conștiinciozitatea cu care se execută lucrările și mai ales de folosirea lor intr-un timp util.
Ing. IOAN TOMUȘ
Ing. IOAN UNGUREANU 
Ing. VASILE MARTA
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Concurs literar și de artă 
pentru pionieri și școlari

plastică ÎTUWIM

Scene reprobabile și „eroul" lor
TELEVIZIUNE

atragerii pionierilor spre creația literariiIn scopul 
și școlarilor și pentru stimularea preocupărilor lor în acest domeniu, Consiliu’. Național al Organizației pionierilor a inițiat un concurs de compuneri literare, la care pot participa pionierii și școlarii din clasele îll- VIII. Acest concurs se va desfășura pe două grupe de clase : grupa claselor III-IV șl grupa claselor V-VIII. Temele următoarele ;
țara mea"; „< 
mea"; „Mama 
<neu“ și „Satul (orașul) natal" (pen
tru elevii claselor III-IV), „Mulțu
mim din inimă partidului"; „Ce-i 
doresc eu țării mele"; „Ființa cea , 
mai dragă"; „De la fereastra va
gonului" și „Ce-aș dori să devin 
tn viață" (pentru elevii claselor 
V-VIIl).La concurs poate participa oricare pionier și școlar. Fiecare participant își va alege o temă din grupa recomandată clasei din care face parte. Concursul se va desfășura în ziua de 19 martie a.c. Lucrările notate cu bine, foarte oine z și excepțional vor fi expediate comisiei orășenești pînă în 31 martie.Pentru stimularea elevilor, în funcție de posibilitățile fiecărei școli se vor acorda premii în cărți și obiecte Cele mai bune lucrări vor ajunge pînă la Consiliul Național al Organizației pionierilor, Ia București.In vederea intensificării educației estetice în rîndul pionierilor și elevilor din școlile generale, a d zvoltării aptitudinilor în dome

niul artei plastice precum și pen
tru organizarea unei expoziții de desen și pictură, ce se va deschide la București în cinstea „Zilei pionierilor". Consiliul Național mai organizează, de asemenea, un concurs de artă plastică pentru elevii școlilor generale. Lucrările pot fi executate în pera, grafit, mei rămîne participant.fi depuse pînă la 5 aprilieIa comisiai'Jjutite vor fi trimise comisiei regionale la Deva care va proceda la o nouă triere, urmînd a expedia la București numai acele lucrări, care pot fi luate în considerație ca valoroase, pentru a fi

concursului sînt 
; „Mult mi-e draga 
O intimplare din viața 

mea"; „Prietenul

creion, acuarelă, tem- ulei etc. Alegerea tela aprecierea fiecărui Lucrările elevilor vora.c. orășenească; cele mai

Optimism
(Urmare din pag. 1)

în expoziția ce se vaprezentate organiza.Pentru o nă la acest de unități trebuie să acorde tot sprijinul micilor talente, să le stimuleze permanent încrederea în forțele proprii, în posibilitățile lor creatoare. După cum am fost informați, la Consiliul orășenesc al organizației pionierilor din Petroșani, în școli a început munca de depistare și îndrumare a tinerelor talente. Urăm mult succes elevilor din toate sediile generale ale Văii Jiului. dornici să participe ia concurs.

prezentare cît mai bu concurs, comandanții și directorii de școli

Fotbal
Zagreb, în meci 
pentru competiția

re
de

orchestra beneficia de cîteva de xnu- în apro- talenteteva spectacole, zică ușoară va piatul concurs artistice de certă valoare ca : FaurDumitru, Ragan Victoria și Iaco- bescu Aneta. Apreciat și cunoscut în Valea Jiului, cîntârețul de muzică ușoară din Lupeni, Faur Du- ,. mitru are de atins, în momentul actual, două obiective : cucerirea locului I la faza interîntreprinderi și aprecierile zecilor de mii de te-

Te-am văzut in stația de auto
buz din centrul orașului Vulcan. 
Așteptai ca și ceilalți călători so
sirea autobuzului de Vricani. Răb
darea dîimitale și a celorlalți că
lători n-a fost pusă la prea grea 
încercare.
1 670 și-a 
exact la
(pe acolo e doar urcarea t o știi și 
dumneata de altfel) au dat buluc 
călătorii. Doar cîteva mame cu 
copii în brațe au urcat prin față, 

haina", 
să arăți 
un om 
strecori

Autobuzul nr. 31 HD 
făcut intrarea in stație . 

fix. Spre ușa din spate

„De ce să-mi șifonez 
ți-ai zis — și vrînd parcă 
cum nu trebuie să facă 
civilizat ai încercat să te
prin ușa din față. Șoferul a luat

ed nu
să-și

pe dată poziție. Ți-a arătat 
se face ca ditamai voinic 
facă loc că coatele și Umerii prin
tre mamele cu copii i:i brațe. .1- 
tunci l-ai fulgerat cu o privire 
rău prevestitoare și, fără nici o 
jenă, l-ai înjurat in fel și chip.

Călătorii au luat atitudine ener
gică (și justă!) împotriva atitudi
nii dumitale oblipindu-le să urci 
pînă la urmă prin ușa din spate. 
O puteai face și fără intervenția 
lor, nu-i așa tovarășe Mărgăian 
Nicolae ? Ar fi bine ca cele îniîm- 
plate să-ți fie învățătură de viitor, 
Iar asemenea scene reprobabile să 
nu le mai repeți.

Se caută o echipă de alpinism

78,85
18,35

1 martie
Pentru cei mici: Ala BOld: 
Mărțișoare pentru copii 
emisiune muzical-distfOttivi.
Filmul: „Ham...
Pentru tineretul
lele babei".
Publicitate.
Ora exactă.
Telejurnalul de
Buletinul meteorologic.

Ham' 
școlar: „Zi-

seară.

18.50
18,58
19,00
19.20
19,23 Șah.
19,40 Aventurile lui Robin Hood.
20.10 Cabinet medical 'Pis.
20,30 Cîntă violonistul Ralph Hol
mes (Anglia).
20.50 Față-n față. Tema : Vînzătbri 

■— cumpărători.
21.20 Campionatul mondial de pa

tinaj artistic (figuri libere, 
perechi). Transmisiune de la 
Viena.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 închiderea emisiunii.Astăzi, la tur contînd fotbal „Cupa orașelor tîrguri", Dinamo Zagreb întîlnește pe Dinamo Pitești. Stațiile noastre de radio vor transmite, cu începere din jurul orei 18,30 repriza a doua a meciului. Transmisia se va face pe programul I.

Pînă pinism nu de mult a asociației
cele des obți- con

în picioare. Dacă echipa regulamentul întrecerii,

(Agerpres)HandbalMarți au fost Stabilite datele meciurilor Dinamo București — Hg. Copenhaga, contînd pentru sferturile de finală ale competiției masculine „Cupa campionilor europeni" la handbal. Primul meci va avea loc la 12 martie la București iar cel de-al doilea la 19 martie la Copenhaga. (Agerpres)
*ba Cluj înhandbal pentru mentul BtașOv pe Progresul București, iar Rapida întrecut cu 9—7 pe Universitatea Cluj.

turneul„Cupaa învins cu 16—12feminin deF.R.H.", Rul
(Agerpres)

echipa de al- sportive C.F.R. Petroșani era cotată printre mai bune din țară. Vorbesc pre acest lucru rezultatele nute de ea în majoritateacursurilor la care a participat. Astăzi din toate acestea nu au mai rămas decît amintirile, deoarece din vara anului 1966 echipa de alpinism C.F.R. Petroșani nu s-a mai prezentat la nici un concurs. Care să fie oare cauzele ?Răspunsul dat de consiliul asociației sportive C.F.R. are două variante : 1. O componenții echipei au armată și alți amatori nism nu s-au mai găsit; 2. Descalificarea, pe nedrept, a echipei la concursul de la Bușteni, din vara anului 1966, care a „dărîmat la pămînt“ moralul componenților echipei.La prima vedere s-ar părea că are dreptate consiliul asociației cînd susține aceste lucruri. Adevărul însă este cu totul altul. Pen tru că și în situația cînd o parte din componenții echipei au plecat să îndeplinească serviciul militar, trebuia să fie cine să le ia locul. Unde-i echipa de tineret ? Consiliul asociației s-a preocupat prea puțin de acest lucru, deși amatori de alpinism au fost și sînt printre tinerii ce lucrează în unitățile de cale ferată din complexul Petroșani. Pentru aceasta se cere însă muncă. Nici celălalt motiv — descalificarea pe nedrept a echipei
și în crederelespectatori, în cadrul apropiatei Întreceri „Dialog la distantă" (a fost selecționat în reprezentativa regiunii Hunedoara pentru întîlnirea cu clujenii). Felul cum decurg repetițiile formațiilor artistice de aici, dorința unanimă a acestora de a dovedi Că la clubul din Lupeni se depun eforturi susținute pentru ridicarea prestigiului clubului și pentru continua afirmare a noilor talente, dau intr-adevăr multe speranțe lupe- nenilor. Cele trei spectacole pre-

i n

Petroșan i parte din plecat în de alpi-

fortezentate în localitate au permis celor ce se ocupă cu pregătirea și îndrumarea artiștilor amatori să verifice potențialul .și, de ce n-am spune, „forma" în care se găsesc acum în preajma primei întîlniri artiștii din Lupeni. Atmosfera de Optimism, neexagerat insă, care domnește aici ne determină să credem că va fi o întiînire a adevăratelor talente locale în care va învinge, fără îndoială, dorința de afirmare și desigur, calitatea pregătirilor făcute.

— nu stă cunoștea nu făcea ce a făcut (s-a' legat de coardă cu o alltă echipă din concurs — Sănătatea Arad —• pe motiv că aceasta nu avea suficientă experiență). Aceasta este adevărata cauză pentru care echipa de alpinism C.F.R. Petroșani a fost descalificată.Dacă echipa s-a supărat (ca văcarul pe sat) și n-a mai vrut să ia parte la concursuri, trebuia ca asociația să ia atitudine energică împotriva acestei manifestări, să-i determine pe alpiniști să reprezinte în continuare culorile asociației în competițiile organizate de federația de specialitate.Faptul că echipa de alpinism C.F.R. Petroșani s-a dizolvat n-ă constituit un semnal de alarmă pentru consiliul asociației sportive. (Nu constituie nici la această oră) Cu ocazia adunării de dare de seamă și alegeri a noului consiliu de conducere al asociației nu s-a discutat aproape de loc despre acest lucru. Motivul e lesne de înțeles. Foarte mulți membri ai consiliului asociației sportive afirmă că alpinismul cheltuiește banii fotbalului. Dar nu e tocmai așa. Din vara anului 1966 nu s-a cheltuit aproape nimic pentru alpinism și nici în fotbal nu s-a făcut prea mult. Echipa de fotbal care activează în campionatul orășenesc și eră mai anii află acum la tului.Am dori caC.F.R. Petroșani — mîndria complexului și chiar a Văii Jiului — să-și regăsească busola, însă ajutată mai mult de liul asociației, de inimosul instructor sportiv Zolotaru Alexandru.

PROGRAM DE RADIO
2 martiePROGRAMUL I : 6,25 Programmuzical de dimineață; 6,45 Emisiune pentru pionieri; 7,00 Radiojurnal, sport. 7,30 Muzică ușoară; 8,00 Su

marul presei; 8,25 Moment poetic;8.30 La microfon, melodia preferată;9.30 Radiomagazinul ascultătoarelor; 10,00 Buletin de știri; 10,15 E- misiune de folclor,- 10,30 Radiora- cheta pionierilor;? 11,20 Cârti care vă așteaptă; 11,35 Forma(ia; Alexandru Avramovici; 11,45 Muzică populară; 12,00 Buletin de știri. Buletin meteorologic; 12,20 Cîteva minute de muzică ușoară12,36 Aici de cu Cristiana Pon- Craiova!,- 12,50muzică ușoară;

trecuți fruntașă, se mijlocul clasamen-echipa de alpinism
Trebuie eonsi-

I. CRIȘAN
C.F.R. Petroșani

grai?.,-Duete vocale13.30 Intîlnire cu melodii popularăși interpretul ——* 1 1
lin de știri.14,08 Melodii azi; 15,00 Soliști și formații artistice de amatori; 15,30 Casa de’ dis- curi Electrecord prezintă recitalul sopranei Arta Florescu; 16,00 Radiojurnal. Sport. Buletin meteorologic; 16,15 Cintece de Vidrei But- nariu, Paul Ghențer și Gelu Mi- hăiiă; 16,30 O poveste pentru voi, copii; 16,40 Premiere de operă de-a lungul anilor : „Cavaleria rusticană" de. Mascagni; 17,10 Emisiune culturală; 17,30 Poezia romanească și muzica; 18,00- Buletin de știri;18.30 In jurul globului; 18,15 Varietăți muzicale; 18,30 Cîntecul săp- tămînii „Inalță-te frumoasă țară" de Ion Chirescu; 18,40 Ritmurile cincinalului; 19,00 Seară pentru tineret; 20,00 Radiogazeta de seară. Continuarea neret";
Buletin 
ușoară;
23,52 Buletin de știri.

preferat; 14,00 Bule- Buletin raeted-tutier; de ieri, succese de

emisiunii „Seară pentru tî- 22,00 Radiojurnal, meteorologic; 22,20 22,55 Melodii în Sport. Muzică noapte;
DECADA CADOURILOR PENTRU FEMEI

• 27 februarie 8 martie

roto; N. Moldoveanu

Magazinele O-C.L. Produse industriale Pet
roșani sînt aprovizionate cu uri bogat sortiment 
de articole fi modele noi de produse Specifice 
sezonului de primăvară :

baticuri din rolan 
poșete P.V.C. 
umbrele 
eombinizoane din fire 
cămăși de noapte din 
tetice 
ciorapi 
batiste fine 
modele de pantofi 
mat nou 
bluze din țesături 
și mătase 
pardesie în modele
taioare din țesături de lină etc.

VIZITAȚI MAGAZINELE DE SPECIALITATE BINE 
APROVIZIONATE CU ACESTE ARTICOLE.

sintetice 
fire sin*

de

de

un for*

bumbac

noi
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Rezoluția Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii 
în problema vietnameză

PRAGA 28 (Agerpres). — In ultima zi a ședinței Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii, partiQpanții au adoptat o rezoluție în problema 
vietnameză. Agresiunea americană în Vietnam, se spune în rezoluție, 
rămîne principala problemă a situației internaționale. Popoarele lumii 
întregi sprijină într-o măsură tot mai mare poziția justă a poporului 
vietnamez, cer ca imperialiștii S.U.A. să înceteze războiul agresiv, să-și 
retragă trupele din Vietnamul de sud și să dea poporului vietnamez 
dreptul de a-și hotărî singur soarta. Prezidiul își reafirmă sprijinul de
plin față de poziția guvernului R. D. Vietnam cu privire la încetarea 
necondiționată a bombardamentelor americane deasupra teritoriului R.D.V. 
în vederea creării posibilității reglementării pașnice a problemei vietna
meze. El cheamă toate popoarele lumii să condamne cu hotărîre războiul 
nedrept dus de Statele Unite în Vietnam.

VIETNAMUL DE SUD

^Pafriofii au declanșat atacuri în 
cartierele periferice ale SaigonuluîSAIGON 28 (Agerpres). — Corespondentul agenției France Pres- se transmite- din Saigon -că în curstil zilei de luni, în cartierele periferice ale capitalei sud-vietna- meze au avut loc mai multe atacuri ale patrioților,Intr-unui din cartiere ,au fost răniți tr,ei ofițeri americani, iar două mine au explodat la o tabără mi

ACTE TERORISTE ÎN ADEN
ADEN 28 (Agerpres). — 

bombă aruncată luni seara a- 
supra locuinței fostului minis
tru principal al Adenului, Ab
del Qawee Mackawee, a pro
vocat moartea celor trei fii ai 
săi aflați în casă. Atentatul a 
cauzat, totodată, moartea al
tor tfei persoane aflate în a- 
propiere, iar casa a fost grav 
deteriorată.

Acesta a fost cel de-al doi
lea act terorist săvîrșit la A- 
den, în ultimele două zile, îm
potriva unor conducători ai 

"mișcării de eliberare. Macka
wee, care a fost înlăturat de 
autoritățile coloniale britanice 
în septembrie 1965 din postul 
de prim-ministru al teritoriu
lui, este astăzi secretar gene
ral al Frontului de Eliberare

La tratativele tripartite anglo-americano-vest-germang 

„Atmosferă de suspiciune 
și recriminări reciproce"

LONDRA 28 (Ager
pres). — Ședința de 
luni a convorbirilor 
tripartite anglo-ameri- 
cang-vest-germane a 
marcat o încordare 
considerabilă in rela
țiile dintre Anglia și 
R.F.G. In cercurile gu
vernamentale britanice 
se relevă că ședința 
s-a desfășurat „într-o 
atmosferă de suspiciu
ne și recriminări re
ciproce". Potrivit in ■ 
formațiilor publicate 
în cursul nopții, repre
zentantul britanic, 
George Thomson, mi
nistru de stat la Fo
reign Office, a relevat 
că țara sa este hotă- 
rîtă să procedeze la 
„reduceri masive" ale 
efectivelor sale stațio
nate în Germania oc
cidentală, dacă Bonn
ul va continua să re
fuze compensarea in
tegrală a cheltuielilor 
în devize pentru între
ținerea acestor trupe. 
Mai mult, Thomson a 

spus că guvernul bri
tanic dorește să se a- 
jungă la soluționarea 
acestei probleme îna
inte de prezentarea 
bugetului (la 11 apri
lie) și în orice caz cu 
cel puțin șase săptă- 
mîni înainte de expi
rarea termenului sta
bilit anterior de Lon
dra (1 iulie), pentru a 
putea angaja procedu
ra prevăzută de 
N.A.T.O.' și Uniunea 
Europei occidentale în 
vederea retragerii u- 
nei părți a trupelor 
staționate în Germania 
occidentală.

Reprezentantul vest- 
german, Ferdinand 
Duckwitz, și-a înăsprit 
și el poziția, afirmînd 
că nu întrevede posi
bilitatea de a se ajun
ge la soluția dorită de 
Marea Britanie. El a 
declarat că oferta pre
cedentă a R.F.G. Iz. a 
compensa 350 milioane 
de mărci nu mai este 
valabilă, cu atît mai

litară americană de lingă Saigon. Au fost rănite 9 persoane, iar una ucisă. Corespondentul agenției France Presse precizează că ambele explozii s-au produs pe șoseaua ce leagă Saigonul de Tay Ninh, provincie în care în prezent au loc lupte între patrioți și forțele americano-saigoneze.
al sudului ocupat al Yemenu 
lui (F.L.O.S.Y.). Duminică a 
fost asasinat un alt conducă
tor al acestei organizații, Mo- 
hamed Hasson, fost ministru 
în guvernul condus de Mac
kawee.

Comunicat comunKHARTUM 28 (Agerpres). — La Khartum a fost dat publicității comunicatul comun- ■ sudano-etio- pian după vizita întreprinsă de împăratul Haile Selassie. In comunicat se arată că. împăratul Haile Selassie și președintele Sudanului, Ismail Al Azhari, își reafirmă hotărîrea de a extinde cooperarea economică și culturală 

mult cu cît ea a fost 
respinsă de Anglia.

A urmat, apoi, o 
discuție în contradic
toriu în cadrul căreia 
delegatul britanic a 
precizat că guvernul 
său vede în oferta a- 
mintită un angajament 
ferm din partea R.F.G. 
și nu o simplă propu
nere. El a spus, de a- 
semenea, că aspectul 
financiar al problemei 
trebuie să domine as
pectele militare dato
rită dificultăților eco
nomice prin care tre
ce în prezent Anglia. 
Această părere se deo
sebește de cea expri
mată în cursul discu
ției de delegatul ame
rican, Robert Bowie, 
pentru care aspectele 
financiare și cele mi
litare constituie un 
tot.

Tocmai divergențele 
accentuate au deter
minat amînarea con
tinuării tratativelor pî- 
nă vineri.

„S.U.A. extind războiul 
împotriva 
Vietnamului de nord"WASHINGTON 28 (Agerpres). — „S.U.A. extind războiul împotriva Vietnamului de nord" — a declarat senatorul democrat Stephen Young, referindu-se la bombardarea de către artileria americană a teritoriului R. D. Vietnam și la minarea mai multor rîuri din a- ceastă țară. In legătură cu aceste acțiuni, ziarul „New York Times" scrie că „S.U.A.' au început o escaladare considerabilă a eforturilor 16r militare în Vietnam, în timp ce reprezentanții lor oficiali continuă să vorbească despre o- biective limitate și despre năzuința sinceră a Americii spre tratative și pace".
0 nonă sfflttî
a stocurilor ir aor ale S.U.fl.WASHINGTON 28 (Agerpres). — Oficiu] federal de rezerve a anunțat că stocurile de aur ale S.U.A. au scăzut în luna ianuarie cu încă 33 milioane dolari, ceea ce a făcut ca totalul aurului deținut de S.U.A. să atingă cel mai scăzut nivel din anul 1937, evaluîndu-se Ia 13,2 miliarde dolari. Franța, care a fost principala cumpărătoare de aur a- merican în primele nouă luni ale anului trecut, nu a mai efectuat, nici o achiziție de acest fel înce- pînd din luna septembrie ca urmare a scăderii rezervelor ei valutare.Stocurile de aur ale S.U.A, au scăzut cu 571 milioane dolari în anul 1966, cu. 1,7 miliardă dolari în 1965 și cu 125 milioane dolari în 1964.
sudano-etiopiandintre cele două țări. Cei doi șefi de stat au hotărît să , însărcineze comitete de experți cu studierea mijloacelor privind lărgirea cooperării în special în domeniile e- conomic, social și cultural. In cursul întrevederilor de la Khartum a fost evocată și problema rhodesiană. Cele două părți au considerat că măsurile adoptate pînâ acum se dovedesc insuficiente pentru a înlătura regimul rasist de la Salisbury.

• ISTANBUL, La Istanbul a avut loc o 
conferință de presă la care Alp Kuran, membru 
al conducerii Federației naționale a studenți
lor din Turcia, a cerut organizarea unei an
chete pentru a cerceta activitatea Agenției Cen
trale de Investigații a S.U.A. în Turcia. Cu a- 
cest prilej, el a declarat că în ultimul timp 
C.I.A. a manifestat un deosebit interes față de 
organizațiile de tineret din Turcia.

0 VARȘOVIA. In regiunile de sud ale Polo
niei au început lucrările agricole de primăvară. 
In condițiile climaterice ale R. P. Polone acesta 
reprezintă un caz excepțional, însă prognoza ine 
teorologică arată că in acest an primăvara va 
fi foarte timpurie. In majoritatea regiunilor su
dice ale țării zăpada s-a topit complet pe cîmp.

• RIO DE JANEIRO. încă 48 de persoane 
acuzate de „corupție și subversiune", după cum 
relatează agenția France Presse, au fost pri
vate luni de drepturile civile pe o perioadă 
de zece ani printr-un decret al președintelui 
Braziliei, Castelo Branco. Printre noii sancțio
nați figurează Adalgisa Rodrigues Cavalcante, 
reprezentant al unor cercuri politice de stingă, 
Lionel Brizola, cumnat al fostului președinte 
Joao Goulart, în exil din 1964.

• BELGRAD. Un număr de 39 nave, în va
loare de 85,4 milioane dolari, au fost livrate fir
melor străine de către șantierele navale iugo
slave în cursul anului 1966. Potrivit prevederilor 
contractelor încheiate pînă în prezent, construc
torii de nave din R.S.F. Iugoslavia vor livra pînă 
la sfîrșitul acestui an alte 21 de nave, în valoare 
de aproximativ 58 milioane dolari.

• BUENOS AIRES. Optsprezece persoane au 
murit duminică seara în timpul naufragiului 
unei ambarcațiuni cu motor, în delta fluviului 
Parana (statul Argentina). Printre victime s-au

Lucrările sesiuniiConsiliului ministerial al O.U.A.ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). — . La Addis Abeba continuă lucrările sesiunii Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane. După ședința plenară, miniștrii afacerilor externe s-au întrunit în cadrul unei reuniuni cu ușile închise pentru a asculta și examina raportul prezentat de„ Diallo Telli, secretar general al O.U.A., precum și proiectul de buget pe anul 1967-1968 al organizației. In raportul prezentat Diallo Telli a făcut o scurtă trecere în revistă, a realizărilor și succeselor obținute de O.U.A. din 1963 de la înființarea organizației. Pe agenda de lucru a sesiunii sînt înscrise probleme importante care
Audieri în legătură cu 
drama de la Cape KennedyWASHINGTON 28 (Agerpres). — In Comisia pentru aeronautică și spațiul cosmic a Senatului american au început audieri în legătură cu incendiul care la 27 ianuarie a distrus cabina spațială „Apollo", provocînd moartea a trei cosmo- nauți. James Webb, directorul Administrației naționale pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic, precum și Robert Seaman, și George Mueller, colaboratorii săi apropiați, au declarat, că N.A.S.A. preconizează două modificări esențiale la bordul cabinelor „Apollo" în scopul sporirii securității echipajului și pentru a evita incendii de genul celui de la 27 ianuarie. Este vorba în primul rînd de înlocuirea cu aer a oxigenului pur în cabinele spațiale în cursul „repetițiilor" la sol. In interiorul costumelor speciale, cosmonauților li se va administra în continuare atît la sol, cît și în cursul zborului, oxigen pur. In cursul zborului, o- xigenUl pur va forma și de acum înainte atmosfera din interiorul cabinei spațiale.S-a arătat, pe de altă parte, că în momentul dramei de la Cape Kennedy a existat un singur mod de a detecta incendiul și anume sistemul de televiziune în circuit închis. „Repetiția" nu a fost considerată ca o operație periculoasă și, în consecință n-a fost prevăzută nici o procedură pentru eventuale situații de urgență. Mueller a re

aflat și șase copii. Autoritățile locale au afir
mat că nava permitea ambarcarea a numai 75 
de persoane, dar a fost supraîncărcată cu încă 
45 de persoane. După cum anunță agențiile de y 
presă, pasagerii se aflau într-o excursie, iar ( 
numărul victimelor pare a fi mult mai mare.

£ NEW YORK. Senatorul Wayne Morse a 
declarat într-o cuvîntare ținută în fața studen
ților Universității Brown din Providence (Rhode 
Island) că va sprijini desemnarea senatorului 1 
Robert Kennedy drept candidat prezidențial al 
partidului democrat în vederea alegerilor din 
1968, dacă el va rupe cu politica vietnameză r 
Administrației Johnson.

• CAPETOWN. Colegiul electoral parlamen
tar din Republica Sud Africană l-a ales marți 
pe Eben Donges, în funcția de președinte al 
R.S.A. în locul actualului președinte, Charles 
Swart, care își va prezenta demisia la 31 
mai a. c.

• NEW YORK. Wharlest Jackson, casierul 
secției din orașul Natchez (Mississippi) a Asocia
ției naționale pentru propășirea populației de 
culoare (N.A.A.C.P.) și cunoscut militant în fa
voarea integrării rasiale, a fost ucis luni de ex
plozia unei bombe plasate în autocamionul pe 
care îl conducea. In august 1965, președintele 
secției locale a N.A.A.C.P., George Metcalfe, fu
sese grav rănit de explozia unei bombe plasați . 
în automobilul său.

• LIBERVILLE. Două societăți, una france
ză și alta americană, și-au încheiat studiile 
preliminare privind construcția unei căi ferate 
pentru ușurarea exploatării comerciale a mi
nereului de fier din Gabon.

Această importantă lucrare pentru economia 
Gabonului va costa 161106 000 dolari și va fi 
gata în șase ani.

preocupă Organizația Unității A- fricane — situația din Rhodesia și Africa de sud-vest, Africa de sud, teritoriile portugheze din Angola, Mozambic, Guineea Portugheză și Somalia Franceză. După examinarea raportului, delegații la sesiune și-au continuat activitatea pe comitete, în cadrul cărora sînt discutate diferite probleme politice și organizatorice ' înscrise pe ordinea de zi. Surse apropiate conferinței apreciază că dezbaterile cele mai ample vor avea loc cu prilejul examinării bugetului Comitetului O.U.A, pentru coordonarea ajutorului destinat mișcărilor de eliberare națională și în problema rhodesiană.

cunoscut, totodată, că tehnicienii nu erau în măsură să elimine complet sursele unui incendiu în cabină.James Webb și colaboratorii săi s-au abținut de la orice fel șde pronosticuri, dar specialiștii, sciSe France Presse, apreciază că înainte de începutul anului 1968 nu va avea loc, după toate probabilitățile, nici țin zbor spațial american cu nave avînd echipaj uman la bord. Astfel se arată că noua cabină „Apollo" va fi livrată abia în a doua parte a acestui an. Totodată, N.A.S.A. trebuie' să facă față unor probleme<inanciare, bugetul său actual fiind considerat Un „buget de austeritate".
întrunirea secretarilor 
Comisiei militare 
de armistițiu în CoreeaPHENIAN 28 (Agerpres). — La Panmunjon, anunță Agenția Centrală Telegrafică Coreeană, a avut loc ședința secretarilor Comisiei militare de armistițiu în Coreea. Secretarul părții coreeano-chineze a condamnat acțiunile provocatoare ale părții americane, care, încâlcind acordul de armistițiu și înțelegerile celor două părți, în ultima perioadă de timp a introdus în zona demilitarizată diferite tipuri de armament greu și automat, precum și personal militar.
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