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CÎTEVA CONCLUZII LA ÎNCHEIEREA 
ÎNVĂTÂMÎNTULUI IDEOLOGIC

I V

AL CADRELOR DIDACTICE w

In educarea tinerei gene
rații, în formarea viitoarelor 
cadre necesare înfăptuirii 
măreței opere de desăvîrșire 
a construcției socialismului 
și trecerii treptate la comu
nism, învățătorilor și profe
sorilor, le revin sarcini de 
mare răspundere.

Pentru a-și putea îndeplini 
cu cinste aceste sarcini, a 

marii încre- 
acordat, ca- 
trebuie să 

pasiune, cu 
constituie un 

urmat 
le-a

fi la înălțimea 
deri ce li s-a 
<£.ele didactice 
muncească cu 
entuziasm, să
exemplu demn de 
pentru tineretul care 
fost încredințat spre pregă
tire în vederea îndeplinirii 
sarcinilor de viitor.-

O cerință; de mare impor
tanță în afară de pregătirea 
teoretică profesională a fie
cărui cadru didactic este 
dezvoltarea orizontului de 
cunoștințe politice și ideolo
gice, însușirea aprofundată 
a politicii' partidului nostru.'

Conștiente de sarcinile, ce 
le revin, de sprijinul pe ca- 
re-1 găsesc în rezolvarea pro
blemelor izvorîte din proce
sul instructiv-educativ prin 
lărgirea continuă a orizon
tului ideologic, cadrele di
dactice din Valea Jiului, în 
marea lor majoritate, acor
dă importanța cuvenită pre
gătirii politico-ideologice. La 
îndemîna cadrelor didactice 
stau multiple forme, mijloa- 

*■ ce de ridicare a nivelului 
' politic și ideologic. In cadrul 

filialei universității serale 
de marxism-leninism studia
ză peste 80 profesori și în
vățători, iar în cercurile în
vățămîntului ideologic aproa
pe 600.

Recent a avut Ioc închide
rea învățămîntului ideologic 
al cadrelor didactice. Cu a- 
cest prilej s-a constatat încă 
o dată interesul crescînd al

didactice pentrucadrelor
pregătirea lor politico-ideo- 
logică.

Ayînd în vedere gradul de 
pregătire, experiența acumu
lată pînă în prezent în des
fășurarea' învățămîntului i- 
deologic, Comitetul ■orășenesc 
de partid Petroșani a stabi
lit ca în acest an' Convorbi
rile de închidere a învăță- 
mîntului ideologic să se or
ganizeze prin simpozioane.

Pentru desfășurarea sim
pozioanelor s-au fixat două 
teme, iar la fiecare temă 
s-a prezentat un ; anumit 
număr de referate. Așa, de 
exemplu, la prima temă, 
„Făurirea P.C.R. — necesi
tate istorică, obiectivă" s-au- 
prezentat referate cu privi
re la „Congresul 
— însemnătatea 
creării P.C.R.", 
continuatorul
tradiții de luptă revoluțio
nară și democratică, a po
porului". La tema a dptia în 
legătură ' cu unele probleme

privind conștiința socialistă, 
s-au prezentat referate des
pre „Trăsăturile moral-poli- 
tice ale educatorului de tip 
nou", „Atitudinea înaintată 
față de munca și apărarea 
proprietății socialiste — ce
rințe de seamă ale moralei 
comuniste" etc.

încredințarea întocmirii re
feratelor unor cadre bine 
pregătite cu experiență, a 
făcut ca acestea, în marea 
lor majoritate, să corespun
dă; să constituie totodată o 
bază pentru discuții.

Referatele prezentate, dez
baterile 
cadrul 
scos în 
în acest
cadrele didactice s-au , stră
duit să însușească în tot 
mai mare măsură ■ proble
mele cuprinse ■ în tematica 
studiată, să fie la curent cu 
cele mai noi documente ale 
partidului nostru.
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Minerul Lengyel Iosif, unul dintreMinerul Lengyel Iosif, unul dintre 
brigadierii fruntași ai minei Lupenibrigadierii fruntași ai minei Lupeni

Orare noi pentru 
unitățile comerciale

Ministerul Comerțului a cumpărătorilor se va 
Interior a întreprins noi' " extinde sistemul de aU- 
măsuri în vederea mai - 
bunei adaptări a pro
gramului de funcționa
re a rețelei’ comerciale 
de stat și cooperatiste 
cerințelor populației. 
Notil orar al magazine
lor a fost stabilit în 
funcție de programul 
de lucru al întreprinde
rilor și' instituțiilor. El 
prevede ca unitățile de 
alimentație publică — 
cofetării, patiserii, bu
fete, lacto-baruri — ca
re servesc micul dejun, 
să fie deschise de la ora 
6—6,30 sau cel mai tîr- 
ziu 7. Unitățile ampla
sate în vecinătatea în
treprinderilor și institu
țiilor își vor organiza 
astfel programul îneît, 
în timpul pauzei de 
prînz să poată servi o- 
perativ un număr cît 
mai mare de cumpără
tori. Restaurantele și 
celelalte unități de a- 
limentație publică, vor 
prelungi perioada de 
servire.a mesei de prînz 
pînă la orele 18,30. Pen
tru servirea-mai rapidă

u-
a 

să

toservire, iar acolo unde 
-int condiții plata direct 
la vînzător.

Noul orar prevede ea 
halele piețelor, ca și 
nitățile de desfacere 
iegumelor și fructelor
fie deschise între orele 
6—10 și 16—20,30, iar 
magazinele specializate 
de la 6 la 22.

Magazinele cu produ
se industriale își vor or
ganiza programul dife
rențiat, astfel ' îneît ■ în 
fiecare cartier să fie 
deschis cel puțin una 
din unitățile de același 
tip pînă la orele 20—21 
seara. Unitățile cu pro
duse - de uz îndelungat, 
vor fi deschise în jurul 
orei 11.30—12 și vor 
funcționa pînă. seara la 
orele 20—21. 1

Programele vOr fi afi
șate în vitrinele maga
zinelor, iar cînd vor fi 
închise se va indica ma- 

• gazihul' deschis cel mai 
apropiat.

Noul orar intra în vi
goare incepînd de la 5 
iunie.

(Agerpres)

ce au - avut loc în 
simpozioanelor au 
evidență faptul că 
an de . învățămînt

I af P.C.R. 
istorică a 
„P.C.R. - 

glorioaselor

(Continuate fn pag. a 3-a)

Incursiune fn planulde perspectivă

SIMPOZION DESPRE 
AVUTUL OBȘTESC

Mîine, 1 iunie, la ora 19, în sala de spectacole a 
Gasei.de cultură din Petroșani se va organiza un 
interesant simpozion avînd ca temă „Apărarea avu
tului obștesc, îndatorire morală și patriotică a fie
cărui cetățean". Vor expune tovarășii Emilian Igna, 
judecător la Tribunalul orășenesc Petroșani și Gheor- 
ghe Tatomir, avocat. , ■

In continuare se va prezența, în premieră. în Pe
troșani, filmul artistic românesc .„Merii sălbatici". 
Intrarea este gratuită.

PEISAJ CONTEMPORAN
SITESCU IOAN 

inginer șef al Grupului II 
construcții Petroșani

An de an, prin grija partidului și 
statului nostru, Valea Jiului, a-... 

ceasta cetate a cărbunelui, își 
schimbă înfățișarea, ;înnoindu-se, ca 
urmare a masivelor lucrări de con
strucții industriale și social-cultu- 
rale. Au fost construite importante 
unități industriale ca termocen
trala Paroșeni. ’preparația Co- 
roesti. Fabrica de produse lactate 
Livezenî, incintele noilor mine’ pîl*  
ja si Paroșeni. Alături de acestea, 
a crescut deosebit de mult con
strucția de locuințe și de așezămin
te socîal-cultural'e. Pînă în prezent, 
în Valea Jiului s-au dat în folo
sință peste 10 000 apartamente con
fortabile în toate localitățile.

înfățișarea nouă a orașelor Lu
peni, Vulcan, Petrila și Petroșani 
este de nerecunoscut față de ce a 
fost înainte. Concludentă este în a- 
ceasță direcție noua înfățișare a 
Lupeniului, unde alături de vechile 
clădiri pitice,' tip colonie, se ridică 
acum adevărate cetăți de locuit — 
blocuri cu 10-12 nivele — construite 
după ultimele metode tehnice și în-

a
zestrate cu tot confortul necesar: 
încălzire centrală, lift etc. Planul 
de perspectivă prevede, printre al
tele, ca pînă în 1970 Să fie date în 
folosință, în Valea Jiului, alte 7 936 
apartamente noi din fondul centra
lizat. ■ In toate localitățile se 
vor ridica noi cvartale de locuințe : 
la Petroșani se vor construi 2 100 â- 
partamente; la Petrila —1891; la 
Vulcan — 2 024 apartamente; la Lu- 
peni — 1.401 apartamente, iar la 
Uricani — 520 - apartamente. La o 
seamă de microraioane au și 
început lucrările de- Construcții. A- 
ceste. microraioane vor fi dotate eu 
drumuri de acces corespunzătoare, 
cu încălzire centrală, canalizare și 
zone verzi, cu platforme ■gospodă
reștii și locuri de joacă pentru co
pii; peșntru buna deservire a .loca
tarilor se vor construi la Petrila, 
Lupeni, Vulcan complexe comer
ciale jn care locuitorii, orașului vor 
putea găsi tot 
Tot la Vulcan 
a se construi o 
o capacitate de

însemnate fonduri vor fi inves? 
tite în lucrările cu caracter edi
litar ca ; alimentări ca apă. căiîăl 
liză.ri etc. Se vor execută circa 20 
km de conducte de apă. Prin a- 
ceasta se va mări debitul de apă 
potabilă, realizîndu-se totodată o 
mai bună deservire a populației.

In planul de perspectivă s-a pre
văzut construirea 
bane turistice în 
lui și Retezatului, 
gura crearea unor
fort mai bune pentru . turiștii ce 
vor veni să vadă frumusețile 
cestei regiuni.

Iaițiată de Consiliul oră
șenesc Petroșani al Or

ganizației pionierilor, întrece- - 
rea „Școală dragă, te iubim 
și te păstrăm" urmărește spo
rirea simțului de răspundere 
al pionierilor și școlarilor 
pentru. întreținerea și păstra
rea claselor, școlilor și împre
jurimilor acestora. In cadrul 
acestei întreceri, în tnr 1 tstrul 
III s-âu organizat în .școli' ac- , 
tivitâți ■: obștești cu qfre, prilej. 
s-au amenajat spații verzi și 
ronduri de flori, s-au plantat 
pomi ornamentali' etc. La cafe 
ați participat sute de elevi.

La Școala generală nr. 2 
din Lupeni, spre1 exemplu 
(director prof. Aldica Natalia);

ce te este necesar 
mai este prevăzut 
fabrică de pîitie cu 
40 tbne/zi.

și a trei, ca- 
munții Patîngu- 
fapt ce va asi- 
condiții de con-

Jurnal
pionieresc

In EDITURA POLITICĂ

a apărut

K. MARX —
F. ENGELS
Opere voi. 28

Volumul cuprinde corespon
dența dintre Marx. și. Engels 
și scrisorile adresate de ei di
feritelor persoane în perioada 
1852—1855, perioada reacțiunii 
politice. instaurate în Europa 
după înfrîngerea revoluției ,din 
1848—1849. . ,

808 p„ 15 lei

se acordă o grijă deosebită 
păstrării curățeniei. Exigența • 
cu care este urmărită păstra
rea , curățeniei în . școală ,de 
către cadrele didactice și e- 
levi, a dat rezultate. Atît cla
sele cît și coridoarele Școlii 
generale nr. 2 din Lupeni sî.nt 
curate, oferă o ambianță, plă
cută.

L

Foto: N. MoldoVeenuPANORAMA CARTIERULUI 8 MARTIE DIN PETRI LA

loc con- 
pe a- 

au par-
La Petrila a avut 

cursul „Dialog 
ceeași scenă" la care 
ticipat elevii claselor a IV-a 
A și D de lâ Școala generală 
nr. 1. In urma răspunsurilor 
bune date, a cîștigat detașa
mentul 
a IV-a 
țătoarea 
riul a 
concursului o excursie în re
giune. In urmă cu cîteva 
zile pionierii detașamentului 
clasei a IV-a A au plecat-în 
excursie. Itinerariul a fost sta
bilit pe ruta Sarmizegetusa, 
Deva, Hunedoara. Excursia a 
permis copiilor să-și îmbogă
țească cunoștințele de istorie 
cu noi amănunte despre tre
cutul îndepărtat al patriei.

de pionieri al clasei 
A, (comandant, învă- 
Pricop Eugenia). Ju- 

acordat cîștigătorilor

Gasei.de


2 STEAGUL R0Ș«

PE MARGINEA SESIUNII ȘJMNTIflCE A S. C. S. M.
Activitatea tehnico- 

organizătorică din sub
teran prezintă parti
cularități care o fac 
«ă se deosebească fun
damental de cea de la 
suprafață, în aer liber 
iau în încăperile in
dustriale. Datorită fap
tului că mediul de ex
tensiune este foarte 
redus în comparație cu 
cel de la suprafață, 
cît și datorită comple
xității rețelei de lu
crări miniere, anihila
rea efectelor nedorite 
ale fenomenelor din 
subteran ridică spre 
rertivore probleme 
**o* *eblte,  în rîndu! că
rora, aerajul minelor, 
utilajele șl materialele 
sigure, normele și in

- ■ ................. —

In domeniul yivVenirii pneumo
coniozelor s-au prezentat rezulta
tele cercetărilor privind aparatura 
utilizată la controlul pulberilor ca
re arată că pentru Industria mi
nieră, unde pe măsura introducerii 
mijloacelor de combatere, pulbe
rile care se formează, au o disper
sie înaltă, se impune continuarea 
studiului aparaturii conimetrice și 
gravimetrice. Analiza comparativă 
a metodelor chimice și metodei fi
zice prin difracția razelor X pen
tru dozarea bioxidului de siliciu 
liber scoate în evidență superiori
tatea acesteia din urmă care este 
mai precisă și necesită cantități 
mici de pulberi. In acest sens s-au 
prezentat lucrările : „Gravlmetria 
și conimetrla în controlul curent al 
condițiilor de expunere a pulberii 
în industria minieră"; „Metode de 
determinare a SiO2 liber in roci 
și utilizarea lor In estimarea con
ținutului de SiOj liber în între
prinderile miniere".

In continuare s-au prezentat date 
privind riscul de îmbolnăvire, sta
rea de sănătate și măsurile de 
combatere a pulberilor necesare a 
fl luate in diferite exploatări mi
niere (de barită, minereuri cupri
fere complexe și de cărbuni).

In cadrul lucrării „Aspecte ale 
dinamicii cordului și ale electro
cardiogramei In repaus și după 
efort la bolnavii cu silicoză" se 
prezintă rezultatele investigării fa
zelor de activitate ale inimii în re
paus și după efort la bolnavii de si
licoză stadiul 1, care arată Un mod 
de lucru în general puțin favorabil 
pentru economia cardiacă. Bub as
pectul mijloacelor tehnice de re
ducere a pulberilor, se expun re
zultatele obținute de unele exploa
tări, unde prin aplicarea unui com
plex de măsuri, concentrațiile de 
praf s-au redus pînă la limitele 
maxime admise. Se expun, de ase

strucțiunile care să 
îmbunătățească condi
țiile de lucru etc. joa
că un rol determinant 
pentru asigurarea se
curității procesului de 
producție și a perso
nalului.

Obiectivele principa
lelor domenii ale ac
tivității Stației de cer
cetări păntru securita
tea minieră din Pe
troșani au vizat in ge
neral ridicarea gradu
lui de securitate și 
îmbunătățirea condi
țiilor de muncă din 
industria minieră, creș
terea eficienței econo
mice a unor utilaje și 
instalații prin raționa
lizarea procedeelor teh
nologice sau eco

nomisirea de fon
duri valutare prin rea
lizarea unor produse 
indigene la nivelul ce
lor care se procurau 
prin import.

în majoritatea lor 
lucrările elaborate de 
colectivul S.G.B.M. a- 
duc utl aport impor
tant la rezolvarea u- 
nor probleme imediate 
impuse de protecția 
minieră, iar unele a- 
tacă domenii noi de 
cercetare, în strînsă 
legătură cu necesitățile 
producției.

Din prima categorie 
de lucrări fac parte, 
în special, cele care 
se referă la întocmi
rea nomogramelor pen
tru caisului secțiunilor 

economicoase ale lu
crărilor miniere în 
funcție de aeraj, no*  
mograme care pot fi 
folosite atît pentru 
controlul și verificarea 
aerajului la minele e- 
xistente cît și la pro
iectarea rețelelor de 
aeraj ale noilor mine; 
asimilarea noilor ti
puri de ventilatoare 
pentru aerajul parțial 
subteran; prevenirea și 
limitarea exploziilor de 
praf de cărbune prin 
extinderea injectării 
apei în strat și a ba
rajelor cu apă etc.

Din a doua catego
rie a lucrărilor se re
levă cele care se refe
ră la stabilirea indici
lor care caracterizează 

predispoziția la erupții 
a stratelor de cărbuni 
în vederea prognosis- 
carii erupțiilor; stabi
lirea periculozității pul
berilor de sulf și sul
furi și a mijloacelor 
de combatere ale a- 
prinderilor Ia pușca- 
re; degazarea preala
bilă a stratelor de căr
buni prin fisurare hi
draulică; cercetarea 
solicitărilor psihoîizio- 
logice în procesul 
muncii în subteran etc.

In actuala sesiune 
de comunicări științifi
ce cu tema : „Hesultd*  
teZe cercetărilor în do
meniul tehnicii securi
tății in minerit" s-au 
prezentat concluziile 
cercetărilor efectuate 

în toate domeniile 'e- 
numerdte anterior, în 
cadrdl unul număr de 
30 referate.

De menționat 'că la 
lucrările sesiunii, pe 
lingă personalul de 
cercetare al S.C.S.M. 
au participat, cu un 
număr însemnat de 
lucrări, cercetători și 
cadre de specialitate 
din Ministerul Sănătă
ții și Prevederilor So
ciale, institutul de cer
cetări științifice pentru 
protecția muncii Bu
curești, Institutul de 
mine Petroșani, Insti
tutul de expertiză și 
recondiționară a capa
cității de muncă Bu
curești și Centrul de 
cercetări pentru mine- 
nereuri din Baia Marc

menea, considerațlUrtl privind uti
lizarea substanțelor superficial ac
tive în combaterea pulberilor in
dustriale precum și rezultatele cer
cetărilor întreprinse asupra insta
lațiilor de desprăfuire care scot în 
evidență deficiențe ale acestora îh- 
cepînd chiar din faza de proiectare 
pentru remedierea cărora se pre
zintă o serie de măsuri concrete și 
eficiente. In acest sens au fost pre
zentate referatele : „Noutăți în com
baterea prafului prin folosirea sub
stanțelor superficial active": „Po
sibilități de ridicare a eficienței in
stalațiilor de desprăfuire"; „Posi
bilități de reducere 0 prăfulrii în 
minele din țara noastră pînă la li
mitele admise"; .Pneumoconioza 
produsă de praful de cărbune și 
posibilități de prevenire".

Utilaje miniere 
și aparataje 
de solvere cit 
mai perfecționate

soluții noi, ericiENir pentru 
RIDICAREA GRADULUI DE SECURITATE

Aarajul minier — 
mereu mai optim

In domeniul aerajului minier s-au 
prestata! un număr de 3 lucrări, 
prima — „Influența aerajului ia 
stabilirea profilelor optime ale 1U- 
ctlrllor miniere" — scoate în eVi- 
dență necesitatea determinării pro- 
flletor optime ale lucrărilor minie
rii — una din condițiile de bază 
cb determină micșorarea prețului 
dfc cost pe tona de substanță mi
nerală utilă extrasă. Se prezintă 
metodele fundamentale de calculă
rii a Secțiunilor optime existente 
în literatura de specialitate și te 
indică o metodă originală de cal
cul prin nomogrăme a secțiunilor 
economicoase ale lucrărilor minie
re, Metodele propuse reduc consi
derabil timpul de lucru și sîftt a- 
plicabile, în orice condiții de de
bit de aer, durată de exploatare 
sail de zăcămînt.

AI doilea referat — „Asimilări 
de ventilatoare pentru aerajul par
țial iu subteran" — te refera la 
rezultatele cercetării instalațiilor de 
aeraj parțial, rezultate ce scot în 
evidență importanța transportului 
economic a debitului de aer pe 
cbftducte pînă în frohtul de lucru, 
drept o condiție esențială ce tre
buie impusă la asimilarea și con
struirea de ventilatoare moderne 
Cti parametri superiori.

Referatul „Unele probleme lega
ta de aerajul minelor cu potențial 
siiicogen ridicat" scoate în eviden
ță principalii factori care modifi
că compoziția și proprietățile ae
rului proaspăt introdus în lucră
rile miniere subterane. Se sublinia
ză că, la proiectarea și dimensio
narea aerajului minier nu se țirte 
cont de toți acești factori, deși 
prin aerajul minier se pot influen
ța favorabil nu numai factorii fa- 
vdriăitihți ăi îmbolnăvirilor profesiu
nii*  prin silicoză ci șt praful sill- 
cb^en. Aceasta se poate realiza 
prin calcularea debitului de aer 
proaspăt, astfel, ca acest debit Să 
asigure diluarea prafului pînă la 
concentrații nepericuloase.

împotriva explo
ziilor de metan 
pi praf de cărbune

Pe aeeastă temă, s-au preaentat 
pfltfu lucrări. Lucrarea „Măsuri de 
pffevealre și de limitate a explo- 
zflter da praf de cărbune" prezintă 
cttldr care conduc la formarea 
prafului de cărbune în mina si 

de măsuri ce trebuie ă- 
plicate pSfttru prevenirea și ltmi- 
tarOa «xplMttlor de praf. DUtre a-

IN INDUSTRIA MINIERA
ceste măsuri, sînt menționate: u- 
mezlrea in masiv a cărbunelui cu 
apă sub presiune, folosirea bura*  
julul cu apă, stropirea prafului 
depus șî precipitarea celui din at
mosfera prin stropirea cu apă pul
verizată, captarea prafului cu aju
torul filtrelor, șistificarea, crearea 
crustelor de sare, folosirea baraje
lor cu șistifiant sau cu apă.

Referatul „Degazarea prealabilă 
a stratelor de cărbuni prin fisura
re hidraulică din sonde forate de 
la suprafață" a subliniat că deși 
metodele clasice de degazare s-au 
perfecționat, o dată cu acumularea 
unei anumite experiențe în acest 
domeniu, acestea au, prin natura 
lor, o serie de dezavantaje care 
sini greu sau imposibil de elimi
nat. In scopul îmbunătățirii securi
tății muncii s-au elaborat teoretic 
și apoi s-a experimentat metoda 
fisurării hidraulice a stratelor de 
cărbuni. Metoda constă în injecta
rea, printr-o sondă, în stratul de 
cărbune a unui fluid sub presiune, 
fluid care produce fisurarea stra
iului în jurul sondei. Pentru men
ținerea fisurilor, o dată cu fluidul 
se injectează și nisip de o anumită 
granulație. După terminarea fisu
rării, lichidul șe evacuează la su
prafață, fiind urmat de migrarea 
metanului din zona fisurată.

Referatul „Studierea conținutului 
de metan din cărbune și a Indicilor 
care caracterizează predispoziția la 
erupții ■ stratelor de cărbuni", tra
tează soluțiile șl metodele construc
tive șl de cercetare cele mai a- 
decvate pentru determinarea con
ținutului de metan din cărbune. 
Sînt prezentate rezultatele obținu
te prin măsurători efectuate în la
borator, în mină, pe probe colec
tate de la mai multe fnine din Vâ- 
lea Jiului. Studierea șl stabilirea 
conținutului de metan și a indici
lor caraeterîsțici fenomenelor de 
erupții, pe strate, pe blocuri, mine 
și bazine, va permite elaborarea 
unor hărți de prognosticate care 
vor servi la clasificarea stratelor 
de Cărbune In funcție de pericolul 
de metan.

Comunicarea „Stabilirea periculo
zității pulberilor de sulf șl sulfuri, 
mijloace de combatere a aprinde 
ril»r șl posibilități de pușcare", 
subliniază faptul ea prin încercă
rile efectuate, s-au stabilit concen
trațiile minime de expiozivltate ă 
pulberilor de Sulf de la Leșul Ursu
lui șt a pulberilor de sulf nativ și 
de rocă Cu impregnații de sulf de 
la Gura Haiti. In vederea stabilirii 
posibilităților de efectuare a lucră
rilor de pușcare th condiții de si
guranță, cercetările în faza inițială 
au fost orientate spre elaborarea 
explozivilor de siguranță și stabi
lirea parametrilor de siguranță la 
pușcaraa cu microîntîxziere. Gonclu- 
Zille rezultate în urma acestor cer

cetări, stabilesc direcțiile de dez
voltare a viitoarelor cercetări.

Medicina muncii 
și prevenirea 
accidentelor

Ergonomia — medicina muncii și 
prevenirii accidentelor în industria 
minieră — formează obiectul unui 
număr însemnat de comunicări in
teresante care analizează munca 
din subteran din punct de vedere 
’1 solicitărilor psihofiziologice și a’ 
riscului de accidentare.

In ceea ce privește adaptarea la 
efort a minerului, se scoate în e- 
vidență o situație bună în primele 
ore ale zilei de muncă și un ușor 
dezechilibru funcțional spre sfîrși- 
tul zilei de muncă. Aceasta în ca
drul lucrării „Aspecte ale adaptării 
la munca profesională a unul grup 
de mineri din sectorul cărbunelui".

Particularitățile muncii în subte
ran unde, pe lingă factorii speci
fici de mediu intervin riscul 
de accidentare și tensiunea emo
țională, impun solicitări crescînde 
ale aparatului neuromotor și ale 
proceselor psihice, în general, mai 
intense decît în condițiile prestă
rii muncii la suprafață, ceea ce 
reclamă măsuri pe îmbunătățire a 
regimului și condițiilor de muncă 
în subteran, in acest sens s-au pre
zentat lucrările: „Contribuții la 
problema adaptabilității organismu
lui In munca minieră", „Aspecte 
ale oboselii la minerii de la ex
ploatarea lignitului" șl „Unele ca
racteristici psihologice ale postului 
de muncă in mină".

In vederea reducerii riscului de 
accidentare și îmbolnăvire a mun
citorilor din subteran se fac pro
puneri privind :

— Angajarea selectivă a munci
torilor în subteran în vederea re
ducerii riscului de accidentare și 
îmbolnăvire Aceasta solicită supu
nerea noului angajat la Uh examen 
medical complex și adoptarea unui 
îndrumător cu indicații și contra
indicați} pentru munca în subte
ran;

— îmbunătățirea actualului sis
tem de instruire a muncitorilor noi 
angajați prin realizarea unor mă
suri care să asigure o bună pregă
tire profesională și crearea unei 
opinii de masă în acțiunea de pre
venire a accidentelor. în acest scop 
s-a propus înființarea de mine- 
școală șl a unui centru experimen
tal pentru pregătirea instructori
lor, propuneri expuse în lucrarea 
„Cercetări privind îmbunătățirea 
instructajului muncitorilor noi an
gajați".

In cadrul temei „Probleme de fi
ziologie și igienă legate dh echipa
mentul de protecție individuală", 
sînt indicate o Serie de considera- 
țiuni interesante privind criteriile 
ce se impun a fi respectate la ela
borarea echipamentului de protec
ție individuală pentru industria 
minieră, criterii care trebuie să ți
nă seama atît de condițiile de la 
locul de muncă precum și de con
cordanța dintre forma și dimensiu
nile echipamentului și caracteristi
cile anatomo-fizlologice ale orga
nismului.

Masuri hotarlte 
împotriva 
pneumoconiozelor

In legătură cu utilajele electro
mecanice și aparatele de salvare u- t 
țilizate în industria minieră s-a 
prezentat comunicarea „Cercetări 
în vederea stabilirii condițiilor op
time de iluminat de la rețea, in lu
crările de abataj și pfegatite". Stu
diul se referă la o metodă o^i- 
nală — fotogrametrică — aplicată 
la măsurarea nivelelor de iluminat 
în subteran pentru stabilirea valo
rilor minime, maxime și medii ale 
iluminării unui abataj sau unei ga
lerii precum și la rezultatele mă
surătorilor adaptometrice efectuate 
pe un lot de muncitori din locu
rile cu iluminat fix de la rețea. 
In cadrul lucrării „Funcționarea 
motorului Diesel tip D-103 în
lucrările miniere subterane" se
expune contribuția cercetărilor la 
îmbunătățirea caracteristicilor con
structive ale locommivelor Diesel 
de mină românești. Comunicarea 
„Considerații privind măsurarea re
zistenței de izolație și a capacității 
rețelelor electrice miniere" anali
zează metodele de măsurare a re
zistenței de izolație și a capacității ( 
rețelelor electrice cu neutrul izolat. 
Se propune o metodă de măsurare 
a parametrilor R, C, ai rețelelor e- 
lectrice miniere fără deconectarea 
tensiunii.

In multe procese mecanice ca de 
exemplu frecarea sau despărțirea 
unor corpuri solide, ungerea flui < 
delor prin tuburi, pulverizarea unOi 
prafuri sau lichide etc., apare fe
nomenul de electrostatică. Lucra
rea „Pericolele descărcării sarci
nilor electrostatice și măsuri de 
protecție împotriva lor in exploată
rile miniere" prezintă cazurile po
sibile de încărcare electrostatică în 
industria minieră, dînd totoda
tă și o serie de exemple ce au dus 
la accidente și avarii în procesul 
de producție.

Deficiențele constatate în utili
zarea rațională a aparaturii de sal
vare si modul de remediere a aces
tora sînt prezentate în cadrul te
mei „Cercetări privind utilizarea 
rațională a aparaturii de salvare 
minieră" Lucrarea se referă la r" 
cercetările efectuate în cadrul Sec
ției de salvare a S.C.S.M., seoțînd 
în evidență modul de înlăturare a 
deficiențelor constatate în vederea 
folosirii acestei aparaturi îh de- 1 
pline condiții de siguranță.

★
Sesiunea S.d.S.M., comunicările 

expuse, dezbaterile ce au avut loc 
în jurul acestora precum și propu
nerile făcute de participant! — în
treaga f râmi n tare științifică pen- * 
tru găsirea unor soluții cît mai e- 
ficiente pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a securității 
muncii in minerit, constituie noi 
păși in dezvoltarea contribuției cer
cetătorilor în direcția îmbunătă
țirii și a perfecționării condițiilor 
de securitate și de muncă în mi
nele din Valea Jiului și celelalte 
bazine din țară Lucrările de cer
cetare constituie o materializare a 
strădaniilor cercetătorilor de a în
făptui sarcinile puse de partid în 
vederea îmbunătățirii calitative a 
întregii activități economice.

Ing. luliana LEȚU
S.C.S.M.
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AICI TREMIE FĂCUTĂ ORDINE
tnult timp. Și anul tfe- 
cut erau aproximativ 
în aceeași poziție. In 
unele, o parte din sti
clă s-a prefăcut în cio
buri.

Se pune întrebarea: 
așa trebuie să arate 
im depozit chiar de la 
fațadă ? Cine plătește 
geamurile sparte 1 Ci
ne garantează că nu 
se pot sustrage mate
riale ?

Conducerea I.C.R.M. 
să dea răspunsul I

TELEVIZIUNE
Iii 

C.F.». 
fabrica 
moara 
I.OJ.L.

spatele Stației 
Petroșani, între 
de mezeluri șl 

de porumb a 
se află depozi

tul I.C.R.M. și o rampă 
de descărcare pentru 
mai mulți beneficiari 
organizată în plină 
stradă. In permanență 
această porțiune de 
stradă este ocupată cu 
diferite materiale {ba
last, cărămizi, bitum 
etc.) care încurcă cir
culația. Cîte o dată 
materialele descărcate

se transportă operativ, 
de Cele mai multe ori 
însă stau cu săptfimî- 
nile.

Aspectul cel mai de
zolant — o adevărată 
pată pe fața 

dă
Clădirea are 

dărăpănată și 
materiale stau 

s de pereți, 
cu

(Urmare din pag. 1)

orașului 
depozitul— îl

Î.C.B.M.
fațada < 
diverse : 
rezemate 
Stau cu lunile și 
anii. De exemplu lăzile 
cu geamuri armate tia
re se văd în fotogra
fie zac aici de ioarte

Multe cadre didactice de la șco
lile generale nr. 1 și 2 din Lupehi, 
1 și 4 din Vulcan, 1 și 3 din Pe
troșani, 5 Petrila și altele s-au pre
zentat bine pregătite, au participat 
activ Ia discuții, contribuind astfel 
la asigurarea nivelului corespun
zător ăl simpozioanelor.

Desfășurarea învățămîntului ideo
logic al cadrelor didactice și sim
pozioanele care au avut loc au scos 
însă la iveală și existența unor lip
suri, care pe viitor se cer a fi înlă
turate.

In anul de învățămînt care s-a 
încheiat, circa 90 la sută din ca
drele didactice din Valea Jiului au 
studiat Istoria P.C.R. Interesul pen
tru studierea istoriei partidului 
nostru constituie un fapt pozitiv. 
Aceasta însă c-u condiția ca în cer
curile respective să se facă un stu
diu mai profund, cursanții să acu
muleze noi cunoștințe

Acest criteriu n-a fost respectat 
în întregime și astfel s-au întîlnit 
cazuri cînd studiul s-a mărginit ia 
redarea unor materiale, sau chiar 
la manualele școlare. In aceasta si
tuație este limpede că nivelul în
vățămîntului n-a fost peste tot cel 
dorit, că s-au manifestat tendințe 
de formalism, generate de como
ditatea unora dintre cursanți.

O bună parte dintre cadrele di
dactice n-au studiat încă materia
lismul dialectic și istoric, socialis
mul științific, economia politicii.

CU toate acestea, doar la liceul din 
Lupeni și la cel din Vulcan în acest 
an*.s-au  studiat asemenea disci
pline.

Dezbaterile purtate in legătură 
cu disciplina, morala comunistă, 
n-au fost suficient de combative. 
Lipsa de combativitate, de spirit 
critic au caracterizat și referatele 
prezentate la această temă. Aces
tea n-au cuprins exemple concrete, 
n-au luat atitudine împotriva unor 
abateri, manifestări de indisciplină 
care se mai ijitilnesr In unele școli. 
Se manifestă o rezervă din partea 
unoi’ cadre didactice de a lua po
ziție critică față de tovarășii lor 
de muncă.

Tot cu prilejul dezbaterilor ce au 
avut loc s-a constatat 
cadre didactice 
duiesc să fie la 
nou în politica 
a partidului și
tîmpină greutăți în interpretarea 
justă a anumitor fenomene care se 
petrec astăzi, nin reușesc 
prindă concluziile practice 
terialul studiat.

Ținînd seama de 
tant pe- care îl are 
ideologic, de unele

18,00
18,30
19,00

19,30
20,00
20,25

20,40

22,15
22,35
22,45

mai
economică, 
mici: „Ala-Bala*'.  
cvartetului Dimov

Jmpor-

să des- 
din ma

că mai sînt 
cate nu Se stră- 

curent cu ceea ce e 
internă și externă 
statului nostru, în-

24,00

cît timp ? Aceasta va hotărî 
tribunalul. Oricum sfînt, sfînt 
dar pentru asemenea păcate 
nu există nici iertare și nici 
milostivenie.

rolul
învățămîntul 

lipsuri mani
festate în acest an este necesar ca 
în viitor organizațiile de partid din 
școli să acorde o mai măre atenție 
organizării studiului in mod dife
rențiat, îndrumării cadrelor didac
tice spre acele forme care sînt mai 
eficace și să exercite un control 
mai susținut asupra pregătirii per
sonale a fiecărui cursant.

•-

Anunțăm pe amatorii 
popice din Petrila că după 
atîtea ofuri și promisiuni li 
S-a satisfăcut, în sfîrșit, o do
rință ce datează de cîțiva ani!, 
la club, s-a deschis 
zile popicăria. Era

Anonimele nu mai 
sînt anonime

de citeva 
și cazulI

A dispâruf 
„Sfîntul W

domiciliul

Deci cele 1 000 de lacuri din 
Piața Victoriei din Petroșani 
vor dispare. Se lucrează in
tens la asfaltarea pieții. Bra
va gospodari. Cit despre cele 
1000 de lacuri, ducă-se! Pe 
Cuvînt că nu le regretăm.

se confunda cu 
care-l vedem pe 
Acesta are alte 

„Sfîntul" nostru, 
Anton, obișnuia 

„chirugicăle"

Csorsz Anton, eu 
uneori în Brad, alteori pe un
de Se putea, avea și el o pa
siune bisericile. Se dădea 
în vînt după ele și mai ales 
după ce era în ele. De aici i 
s-a tras denumirea și de „Sfîn
tul" (A nu 
..Sfîntul" pe 
micul ecran, 
preferințe), 
alias Csărsz
?a facă operații 
ia cutiile de danii și la tot 
ce-i cădea sub mină prin bi
serici. Prin regiunea noastră 
a reușit să „consulte" vreo 
șapte biserici. Ultimele două 
consultații le-a făcut in 20 
mai la Petroșani și 22 mai la 
Vulcan. Apoi a trebuit, fără 
voia lui, să dispară. Pentru

Schimb de locuinfă
După ce a tras un chef 

strașnic, tui Căldărar Petru 
i-a venit să facă pe voinicul. 
A chemat pe vecinul său lon- 
eiulescu Alexandru în stradă 
și, așa netam-nesam l-a lovit 
•u cuțitul. Ionciulescu se află 
acum sub îngrijire medica
lă, în afară de orice pericol. 
In schimb Căldărar Petru va 
fz nevoit să-și schimbe locu
ința pentru 
un schimb 
tru el, dar 
Așa e cînd
mina lui, nici...

Florea Petru, muncitor la 
Depoul C.F.R. Petroșani avea 
simțul răspunderii și obiecti
vitătii foarte „dezvoltate". Tri
mitea aproape zilnic sesizări 
și reclamații, în mai multe 
exemplare, la diferite organe. 
Și cum avea curajul răspun
derii le semna pe toate... ano
nim. Intr-o zi insă, din in- 
tîmplare, a fost găsit caietul 
lui cu 
A fost 
poului 
dacă 
reale.
contrazis. Drept răzbunare a 
înaintat la miliție o reclamă- 
ție, de data aceasta cu sem
nătură, în care pretindea că 
în carnețelul cu pricina ar fi 
avut 300 lei și deci i s-ar fi 
furat. Firește, au urmat cer
cetări, zile pierdute, oameni 
cinstiți puși pe drumuri. Ce
rerea i-a fost pînă la urmă 
respinsă. O dată a semnat 
el cu numele adevărat și 
tund...

evidența anonimelor, 
convocat colectivul de- 
să-și spună părerea 
cele „reclamate" sînt 
Bineînțeles că a fost...

PROGRAM
1

PROGRAMUL 1 : 6,00 RADIO
JURNAL. SpOrt; 6,20 Radio-publi- 
citate; 7,00 RADIOJURNAL. Sport; 
7,45 Sumarul presei; 8.00 Tot înain
te. Emisiune cu prilejul sărbătoririi 
Zilei internaționale a copilului; 8,20 
MOMENT POETIC; 8,25 La micro 
fon, melodia preferată; 9,30 RA- 
DIOMAGAZINUL ASCULTĂTOA
RELOR; 10,10 Cîntece de viață 
nouă; 10,30 „Brăduțul singuratic1' 
•— poveste muzicală pentru copii 
de LSurențiu PrOfeta; 11,00 BU
LETIN DE ȘURI; 11,03 Cronică e- 
cOnomică; 11,15 Parada soliștilor și 
a orchestrelor de muzică ușoară; 
12,00 Muzică ușoară; 12,15 Din în
semnările instructorului artistic; 
12,25 Estrada artistului amator; 
14,00 Cîntă formația Edmond Deda; 
14,35 Refrene dragi — muzică u- 
șoără; 15.00 BULETIN DE ȘTIRI:

un timp. Firește, 
dezavantajos pen- 
și l-a ales singur, 
și-o face omul cu

Iunie
15,05 MUZEE ȘI EXPOZIȚII; 15,20 
Instrumentiști de muzică Ușoară; 
15,40 Radio-publicitate; 15,50 Melo
dii populare; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 16,30 Ritmuri nemuritoare : 
valsul și tangoul; 16.50 Emisiune de 
folclor; 17,10 FAPTE DIN ISTO
RIE : UNIREA PRINCIPATELOR; 
17,35 Program de muzică simfo
nică: 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,05 RADIO SIMPOZION : „RIT
MICITATEA ȘI EFICIENȚA IN AC
TIVITATEA DE INVESTIȚII: 18,25 
Muzică ușoară de Constantin Ale
xandru; 18,40 IrtcUrSiune în coti
dian; 19,00 Concert de melodii ro
mânești; 19,30 Sport; 19,40 Varie
tăți muzicale; 20,00 RADIOGA- 
ZETA DE SEARĂ; 20,30 Cîntă 
Puica Igiroșanu și Cristophe; 20,50 
Mic concert folcloric; 21,05 AN
TENA TINERETULUI; 22,00 RA-

lubrică redactată
C. COTOȘPAN

ft

a-

de

DIOJURNAL. Sport; 22,15 Intîlnire 
cu jazz-ul; 22,45 MOMENT POE
TIC; 23,00 Almanah muzical; 24,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile
nopții; , 2,55-3,00 BULETIN DE 
ȘTÎRL

FILME
1 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Călăreții de poney; Republica : Po
rumbelul de argilă; PETRILA : Că
pitanul zero; LONEA — Minerul: 
Cei 7 din Teba; 7 Noiembrie : Fan- 
tomas; LIVEZENI : Prima zi de li
bertate; ANINOASA : Unde ești 
acum .Maxim; PAROȘENI : Cele 
patru zile ale orașului Neapole; 
VULCAN : Insulele fermecate; LU
PENI — Muncitoresc: Olandezul 
zburător; Cultural: Benin în Po- 
lonia; BĂRBĂTENI : Evadatul.

31
Teleeroniea
Pentru cei
Concertul
— transmisiune de la Soția. 
Telejurnalul de seară.
Cronica discului.
Micul demiurg — reportaj 
filmat realizat de Studioul de 
Televiziune București.
Filmul artistic : „Dragostea șl 
moda“.
Panoramic.
Telejurnalul de noapte.
Campionatul european de 
box. Semifinale. Transmisiune 
de la Roma.
închiderea emisiunii.

Piese de seNM mtn 
îs tind le aiigvekinle

întreprinderea industrială „Băl- 
mâreana" din *Baia  Mare a asimi
lat pentru fabricație o serie de 
piese de schimb pentru 18 tipuri 
de autocamioane și autoturisme, 
care sînt folosite uzual în țara 
noastră. Printre piesele destinate 
comerțului, intrate, recent în pro
ducție, se află, de asemenea, Bil
ioane de braț suspensie, arcuri 
pentru saboți, discuri de ambreiaje, 
coliere pentru fixarea tobei de e- 
șapamenț, capete de legătură pen
tru braț de amortizor, precum și 
altele necesare întreținerii și re
parării autoturismelor, (Agef-pres)

întreceri în cadrul 
Spartachiadei de v&ră

Etapa de masă a Șpartachia-ki 
de vară se află în plină desfășu
rare în asociațiile sportive din în
treprinderile și instituțiile Văii 
Jiului.

Printre asociațiile sportive care 
au dovedit măi multă preocupare 
în organizarea întrecerilor se nu
mără : Minerul Uricanl, Jiul, Con
structorul minier, Minerul din Pe
troșani și altele. La Uricani au în
ceput și sînt 
întrecerile 
angrenate 
tot atîtea

■

in plină desfășurare 
Ia fotbal, în care sînt 
7 echipe reprezentînd 
sectoare de muncă.

La Jiul Petroșani, 12 echipe șe 
întrec la diferite ramuri sportive.

La Constructorul minier au foit, 
de asemenea, antrenați în întreceri 
un număr însemnat de tineri și 
oameni ai muncii.

Nu putem spune aceleași cuvinte 
de laudă însă despre asociațiile 
sportive : Viscoza și Constructorul 
din Lupani, Minerul Vulcan, W- 
nerul Banița și Utilajul Petroșani 
care, pînă la această oră, nu au 
inițiat nimic.

S. BALO1
corespondent

BOX

Reprezentanții Văii
La Hunedoara a avut loc prima 

etapă a campionatului republican 
de box pe echipe. Conform regu
lamentului stabilit de Consiliul re
gional al U.C.F.S., campionatul se 
va desfășura în patru etape ; prima 
la Hunedoara, a Il-a la Cugir, a HI-a 

, la Brad și ultima la Lupeni.
In prima etapă, selecționata Văii 

Jiului a întîlnito pe cea a Orașu
lui Brad, pe care a învlns-o eu 
13—11. A doua întîlnire a opus re
prezentativele orașelor Hunedoara 
și Cugir. Cel mal tehnic boxer al 
etapei a fost desemnat Cercel loan

învingători
din Lupeni, cel mai tînăr boxei*  fii 
reuniunii.

Victoriile boxerilor din Valea 
Jiului au fost obținute de : Berin- 
țan T., Sărăcin N., Cercel I. (toți 
au cîștigat prin abandon), Pașito- 
niu M. (a cîștigat prin descalifica
rea adversarului în repriza â 
Santa V. (a cîștigat fără adversar). 
Lupșa D. și Popescu Șt. au făcut 
meciuri hule, iar Sasz Ioan a fost 
învins la puncte.

Componenții lotului ca și antre
norii Barbu N. și Pop V. merită 
felicitări.

D BREZOIANU
corespondent

Olli! II 1)1 SERVICIU
Preparajia cărbunelui Corcești
(orașul Vulcan) angaiează imediat
4 mecanici de locomotivă cu aburi

Doritorii se vor adresa ia biroul 
personal al unitafii menționate. 

Sînt acceptați și pensionarii
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Evoluția evenimentelor din Orientul Apropiat
Cairo
Ziarul „Al Ahram" anunță că 

vase aparținînd unităților navale 
ale R.A.U. au deschis un foc de a- 
vertisment asupra unui petrolier ca
re încerca să treacă prin strîmtoa- 
rea Tiran (Golful Akaba). Potrivit 
aceluiași ziar, petrolierul aparține 
unei companii americane, dar na
vighează sub pavilion liberian. Re- 
feîindu-șe la acest incident, agen
ția- Reuter relatează că vasul a fost 
nevoit sa se întoarcă în Marea 
Roșie.

Președintele R.A.U., Gamal Ab
del Nasser, a primit luni seara o 
delegație sudaneză condusă de 
Nkhider Hamad, membru al Con
siliului Suprem din Sudan. Agen
ția 'M.E.N. menționează că delega
ția. sosită de la Khartum „are mi
siunea de a transmite președintelui 
Nasser că guvernul și poporul su
danez sprijină R.A.U." în actuala 
situație din Orientul Mijlociu si 
Apropiat.

Toate trupele canadiene care fa
ce. parte din forțele O.N.U. din 
regiunea Gaza au fost retrase în 
cursul zilei.de luni, relatează agen
ția Associated Press. 700 de cana
dieni și 200 de danezi, aparținînd 
acelorași forțe ale O.N.U., au sosit 
luni noaptea pe calea aerului în o- 
rașul italian Pisa, într-o scurtă es
cală spre patriile lor.

Alger
In urma reuniunii extraordinare 

de luni, sub președinția șefului sta
tului algerian, Boumedienne, a fost 
adoptată hotărîrea „de a se trimite 
unități militare algeriene în Orien
tul Mijlociu".

Rabat
In cursul unei convorbiri a- 

vute marți la Rabat, direc
torul general al Cabinetului regal 
al Marocului, Driss M’Hammedi. 
i-a comunicat oficial ambasadoru
lui R.A.U. în Maroc că regele 
Hasșan al II-lea „a pus la dispo
ziția Comandamentului militar u- 
nificat arab și a Republicii Arabe 
Unite unități ale forțelor armate 
regale marocane".

P'ne’dad
Paștul de radio Bagdad a anun

țat că în capitala Irakului peste

0 hotărîre a Ministerului 
aviației al S.U.A.

Ministerul aviației al S.U.A. a 
făcut cunoscut luni că a hotărît 
menținerea în serviciul activ al 
aviației militare, pe o perioadă de 
încă un an, a peste 3 700 de pi- 
loți care au ajuns la limita de vîrs- 
tă său care doresc să se reîntoar
că în viața civilă.

„ Măsura a fost luată, în special, 
pentru subofițeri și ofițeri pînă la 
gradul de colonel.

Atentat la Lausanne
•LAUSANNE 30 (Agerpres). — O 

bombă cu plastic a explodat în pli
nă zi la Centrul de verificare a au
tomobilelor din Lausanne. întregul 
parter al imobilului, care cuprinde 
seryidiile administrative și o cen
trală telefonică, a fost devastat. Ex- 
plpzia a fost atît de mare, încît a 
deplasat placa de beton armat ca
re separă parterul de subsol. Explo- 
ria a avut loc Ia ora 14,00, cînd bi
rourile erau pustii. Numai așa se 
explică faptul că nu au fost vic
time omenești. Au fost rănite doar 
cinci persoane, care se aflau în a- 
propiere.

Acesta este al cincilea atentat 
care s-a produs Ia Lausanne de la 
începutul lunii. Populația, relatea
ză France Presse, este îngrozită de 
îndrăzneala teroriștilor care dis
pun de mari cantități de explozive. 

50 000 de persoane și-au manifestat 
protestul față de poziția S.U.A. în 
actuala situație din Orientul Mij
lociu și Apropiat și sprijinul pen
tru poziția R.A.U.

Guvernul Irakului a invitat marți 
toate țările arabe producătoare de 
petrol să participe în cursul lunii 
viitoare la o conferință la care se 
va discuta politica comercializării 
petrolului arab în lumina actualei 
crize din Orientul Mijlociu. Con
ferința ar urma să dezbată o serie 
de rezoluții adoptate la ședința 
de duminică a Cabinetului irakian, 
cînd s-a anunțat că Irakul va în
ceta livrările de petrol către orice 
țară care participă sau sprijină 
atacuri împotriva R.A.U., Siriei, 
Iordaniei și Libanului. Guvernul 
irakian a lansat un apel către toa
te țările arabe producătoare de 
petrol să înceteze exportul de pe
trol către asemenea țări.

Tripoli
Primul ministru al Libiei, Hus

sain Maziq, a declarat că armata 
libiana „se află -în stare de alarmă 
și este pregătită să lupte alături de 
trupele celorlalte țări arabe". El a

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NEW YORK 30 (Agerpres). — 

La cererea Republicii Arabe Uni
te, Consiliul de Securitate a înce
put luni discutarea situației din 
Orientul Apropiat și Mijlociu. A 
fost dezbătut, de asemenea, rapor
tul remis Consiliului de secretarul 
general al O.N.U., U Thant, pri
vind rezultatele convorbirilor pe 
care le-a avut Ia Cairo cu oficia
litățile egiptene.

Reprezentantul S.U.A., Arthur 
Goldberg, care a luat primul cu- 
vîntul, a arătat că, după părerea 
sa, ar fi necesar ca autoritățile 
egiptene să renunțe la blocarea 
golfului Akaba în perioada de a- 
calmie cerută de secretarul gene
ral U Thant în raportul său.

Reprezentantul R.A.U., Mohamed 
El Kony, a arătat că țara sa nu 
intenționează să întreprindă nici 
o acțiune agresivă împotriva Iz- 
raelului, dar își va exercita drep
tul legitim de apărare. Principalul 
scop al R.A.U., a spus el, este re
venirea la condițiile existente îna
inte de 1956, precum și respecta
rea de către Izrael a tuturor pre
vederilor acordurilor de armisti
țiu egipteano-izraelian. El a sus
ținut că acordurile nu limitează 
dreptul R.A.U. de a impune res
tricții asupra circulației în golful

GREVE IV ITALIA
Marți au declarat o grevă de 24 

de ore lucrătorii de pe șantierele na
vale ale porturilor italiene Triest, 
La Spezia, Genova și altele. Gre
viștii revendică înnoirea contractu
lui colectiv de muncă pe scară na
țională.

Un număr de 350 000 muncitori 
din industria textilă au declarat la 
rîndul lor o grevă de 48 de ore — 
a treia în ultimele două săptămîni 
— cerînd reluarea tratativelor cu 
conducerile întreprinderilor, pentru 
semnarea noilor contracte de mun
că. Grevele au fost organizate de 
sindicatele pe ramură ale celor trei 
mari centrale sindicale — Confede
rația Generală a Muncii din Italia, 
Confederația Sindicatelor Oameni
lor Muncii din Italia și Uniunea Ita
liană a Muncii. 

NOUA CONSTITUI IE A ECUADORULUI
In Ecuador a fost proclamată în noaptea de 29 mai a.c. noua con

stituție a țării. In cadrul unei ședințe solemne a Adunării Consti
tuante, președintele provizoriu al țării, Otto Arosemena Gomez, a depus 
jurămîntul pentru respectarea și apărarea Constituției.

79 de deputați ai Adunării Constituante au semnat noua Constitu
ție.

adăugat că „nu va permite nici u- 
nei puteri străine să folosească te
ritoriul țării ca bază pentru acțiuni 
militare împotrivă arabilor".

Ierusalim
Ministrul de externe al 

Izraelului, Abba Eban, a 
ținut marți o conferință de presă, 
în cursul căreia a declarat că ța
ra sa „nu va abandona dreptul 
de navigație în golful Akaba și 
este gata să facă în acest scop 
orice sacrificiu". O altă condiție a 
soluționării actualei crize din O- 
rientul Mijlociu, pusă de ministrul 
de externe izraelian. este reduce
rea numărului trupelor statelor 
vecine, aflate la frontierele sale.

Tel Aviv
Ministrul de finanțe al Iz

raelului, Pinhas Sapir, a pă
răsit marți Tel Aviv, plecînd spre 
S.U.A. într-o declarație făcută pe 
aeroport, el a subliniat că scopul 
călătoriei sale este „de a găsi o 
soluție pentru unele probleme ce 
se pun în prezent economiei țării", 
în legătură cu criza din Orientul 
Apropiat.

Akaba și prin strîmtoarea Tiran.
■ Lordul Caradon (Marea Brita- 

nie) a declarat că înainte de toa
te, Consiliul trebuie să-și concen
treze eforturile în direcția rezolvă
rii problemei golfului Akaba, ți- 
nînd cont nu numai de interesele 
țărilor riverane, ci și de intere
sele tuturor puterilor maritime.

Reprezentantul Izraelului, Gi
deon Rafael, a cerut retragerea 
tuturor forțelor pe pozițiile exis
tente la începutul lunii mai, res
tabilirea libertății de navigație în 
golful Akaba și prin strîmtoarea 
Tiran.

A. Fedorenko. reprezentantul 
U.R.S.S., a subliniat că discutarea 
acestei probleme în Consiliul de 
Securitate trebuie să pornească 
de la plîngerea depusă de R.A.U. 
împotriva Izraelului.

In cadrul ședinței au mai luat 
cuvîntul delegații Argentinei, Bra
ziliei. Indiei, Etiopiei și Canadei, 
care du sprijinit apelul secretaru
lui general al O.N.U,, U Thant, în 
favoarea unei perioade de acal
mie în tensiunea din Orientul A- 
propiat și Mijlociu.

Marți seara au continuat dezba
terile Consiliului de Securitate pri
vind situația din Orientul Apropiat 
și Mijlociu.

Arme și muniții descoperite la Lagos
După cum anunță un comunicai al guvernului federal al Nigeriei, la 

bordul unui avion care urma să decoleze din Lagos spre Port Harcourt 
(Nigeria orientală) au fost descoperite importante cantități de arme și 
muniții destinate Nigeriei de est. Acestea, apreciază observatorii de pre
să, ar reprezenta „sprijinul" pe care provincia orientală a Nigeriei, 
posesoarea unor importante zăcăminte petrolifere, îl primește din partea 
unor companii străine, interesate in exploatarea acestora.

Proeesul Ben Barka
După șase săptămîni de la re

luarea în fața Tribunalului Senei 
din Paris procesul Ben Barka se 
apropie de sfîrșit.

In rechizitoriul pronunțat luni 
în fața Tribunalului, procurorul 
general, Toubas, a declarat că, 
după părerea sa, locotenent colo-

MIHIST80L AFAtERILIîl EXTERNE AL UIMEI 
I PARASIT S1RGAP0AE, PlEEliR SPRE JMA

SINGAPORE 30. — Trimisul spe
cial Agerpres, Țuiu Florea, trans
mite : Ministrul de externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, și-a în
cheiat marți vizita oficială pe ca
re a făcut-o în Republica Singa
pore la invitația ministrului de 
externe al Singaporelui, Rajarat
nam. In cursul dimineții, minis
trul de externe român și persoa
nele care îl însoțesc au părăsit o- 
rașul Singapore, plecînd spre Ja
ponia. Corneliu Mănescu a fost 
condus la aeroport de Rajaratnam 
și de funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe al Re
publicii Singapore.

înainte de plecare, pe aeroport, 
ministrul român a declarat ziariș
tilor că peste tot, în timpul vizi
tei, a fost întîmpinat cu prietenie 
și că a avut discuții sincere cu o- 
ficialități ale Republicii Singapore.

LONDRA

Eamera (omoneloi Ui reia
LONDRA 30 (Agerpres). — Du

pă vacanța de primăvară, Camera 
Comunelor își va relua astăzi, 
miercuri, activitatea. Deschiderea 
va fi marcată de o dezbatere con
sacrată crizei din Orientul Mijlo
ciu și Apropiat. Premierul brita
nic Harold Wilson va face în le
gătură cu aceasta .o declarație. Un 
alt subiect care preocupă în pre
zent cabinetul Wilson este even
tuala aderare a Angliei la Piața 
comună. Londra dorește ca trata
tivele cu C.E.E. să înceapă fără 
întîrziere și speră Că Frtmța hti se

Secesiunea Provinciei 
Orientale a Nigeriei

LAGOS 30 (Ager- 
pres). — Guvernatorul 
militar al Provinciei 
Orientale din Nigeria, 
locotenent-colonelul O- 
jukwu, a citit marți 
dimineața la postul de 
radio Enugu o procla
mație, anunțînd sece
siunea acestei provin
cii a cărei populație 
este de 14 milioane 
locuitori.’ Guvernatorul 
militar a făcut cunos
cut că toate legăturile 
dintre statul secesio
nist denumit Biafra și 

fosta federație nigeria- 
nă sînt considerate 
rupte. Ojukwu a men
ționat, însă, în procla
mație că autoritățile 
din Biafra vor respec
ta toate acordurile sau 
tratatele ce se aplicau 
fostei provincii. Guver
nul statului Biafra va 
garanta bunurile per
soanelor, proprietățile 
străinilor ce locuiesc 
în noua republică cu 
condiția ca acestea să 
respecte suveranitatea 
statului. Pe plan ex

se apropie de sfirșh
nelul Dlimi și generalul Oufkir au 
fost principalii instigatori ai ră
pirii în octombrie 1965 a lideru
lui opoziției marocane, Ben 
Barka.

Congresul studenților
La Cetatea Univer

sitară din Antony, lîn- 
gă Paris, a avut loc 
Congresul studenților 
greci din Europa, con
vocat pentru examina
rea situației create în 
Grecia după lovitura 
de stat militară. Au 
participat reprezen-

tanți ai 15 000 de stu- 
denți greci, care înva
ță în Franța, Belgia, 
Elveția. Marea Brita- 
nie. R.F.G., Uniunea 
Sovietică, Polonia și 
Cehoslovacia.

Congresul a adoptat 
o rezoluție prin care 
se cere folosirea tutu-

Stabilirea de relații diplomatice 
între România și Singapore, a sub
liniat el, va contribui la dezvol
tarea multilaterală a relațiilor din
tre cele două țări și va da un curs 
concret legăturilor reciproce • în 
interesul ambelor țări, al păcii; și 
securității internaționale.

„Comunicatul comun este foarte 
constructiv pentru că el consem
nează hotărîrea celor două țări de 
a stabili relații diplomatice, a de
clarat, la rîndul său, ministrul, de 
externe al Singaporelui. Desigur, 
a spus el, relațiile diplomatice re
prezintă doar cadrul în care ur
mează să se dezvolte și să se in
tensifice în toate domeniile lega
turile dintre cele două țări. Sînt 
sigur că relațiile dintre România 
și Singapore vor crește pe o bază 
reciproc avantajoasă''.

astăzi dezbaterile
va opune acestui deziderat. In cer
curile politice londoneze se men
ționează că în cursul întrevederi
lor sale cu președintele de Gaulle 
la 19 iunie la Paris premierul 
Wilson va încerca să-și convingă 
interlocutorul de „necesitatea" â- 
derării Angliei la C.E.E. Războiul 
din Vietnam, situația în Asia, și 
relațiile anglo-americane vor/figu
ra, de asemenea, printre princi
palele puncte pe agenda Camerei 
Comunelor ca și aî^îlnirii dintre
Wilson și președintele S.U.A., John- 
Stta, fâ 2 iunie.

tern, Biafra acceptă 
principiile enunțate în 
Carta O.U.A. și O.N.U. 
și-și afirmă intenția 
a face parte din Com- 
monwealthul britanic 
în calitate de stat in
dependent și suve
ran. Locotenent-colone
lul Ojukwu a decla
rat că „va lăsa poar
ta deschisă tuturor a- 
celora care doresc să 
se asocieze noului stat 
pentru a se constitui 
într-o entitate econo
mică'.

Satelii comun
La baza americană Vandenberg 

(California) a fost lansat luni seara, 
cu ajutorul unei rchete americane, 
primul satelit construit de cele 10 + 
țări membre ale Organizației eu
ropene pentru, cercetări ■, spațiale 
(E.S.R.O.), destinat studierii radia
ției solare și cosmice. Satelitul, îh 
greutate de circa 75 kilograme, nu 
s-a plasat însă pe orbita terestră 
polară dinainte stabilită, ca urmare 
a neaprinderii celei de-a patra trep
te a rachetei purtătoare. Lansarea „ 
s-a făcut în cadrul unui program 
comun de cercetări spațiale al 
N.A.S.A. și E.S.R.Q.

greci din Europa
ror mijloacelor pentru 
înlăturarea dictaturii, 
constituirea unui gu
vern provizoriu com
pus din reprezentanții 
tuturor partidelor .de
mocratice și convoca
rea unei adunări con- 
stituante.
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