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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Citiți în pegîne iV-a -
• In legătură cu transmiterea către Indonezia a administrației 
Irianului de vest
• Lucrările Conferinței pentru folosirea științei și tehnicii- în in

teresul regiunilor insuficient dezvoltate
• O propunere valoroasă a unor deputați finlandezi
• Sesiunea Marelui Hural Popular din R. P. Mongolă
• Lovitură de stat în Irak

Reducerea consumurilor specifice

economisită se pot 
distanta'' Petroșani—

im
pe

o prețioasă experiență 
reducerea consumurilor 

materiale și energie.

de combustibil le-au 
Bușoi Gheor- 
Banu loan și

In întimpinarea 
Zilei ceferiștilor 
Trenuri cu tonaj sporit

Timpul nefavorabil din ultima vreme nu i-a 
piedicat pe harnicii mecanici ai depoului C.F.R. 
troșani să-și desfășoare munca cu succes. A crescut 
continuu numărul trenurilor remorcate cb tonaj 
sporit. Numai în luna ianuarie s-au remorcat 190 
trenuri, tonajul remorcat în plus fiind de 23 980 tone.

Datorită întreținerii și pregătirii exemplare a loco
motivelor pentiu drum, mecanicii depoului au rea
lizat în luna trecută o economie de 510 tone de com
bustibil convențional.

Cu cantitatea de combustibil 
remorca 80 trenuri de marfă pe 
Simeria și retur.

Cele mai însemnate economii
obținut brigăzile conduse de mecanicii 
ghe, Pătroi Petre, Bogățeanu Nicoiae, 
alții.Din 1956, de cînd lucrează la termocentrala Pa- 

jpȘșeni, tînărul Gogoașă Constantin a devenit un 
muncitor de frunte In prezent el îndeplinește func
ția de mecanic principal la tabloul de comandă al 
cazanelor Și în prezent el continuă să învețeur
mează cursurile serale ale școlii de maiștri termo- 

mecanici.
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In stațiile
Petroșani și 
fost instalate zilele aces
tea două încărcătoare

• lectrice, care servesc 
încărcarea buștenilor 
vagoane C.F.R.

Prin punerea lor 
funcțiune se reduce 
pul de încărcare a

loiijitiol momii foroitieriloi
C.F.R. din

Livezeni au

e- 
la 
în

în 
tim-
V3-

goanelor la mai mult ie 
jumătate și în același 
timp se fac importante e- 
conomii de material lem
nos. La încărcarea unui 
vagon' șînt suficiențî 4 lu
crători, față de 18—20 de 
lucrători cîți era i nece
sari înainte de instalarea 
încărcătoarelor electrice.

La biblioteca din Petrila
./

In, cadrul activității cul
turale a clubului munci
toresc din Petrila, un loc 
important îl ocupă mun
ca cu 
mai în 
tui an 
cititori

cartea. Astfel, nu- 
prima lună a acss- 
cei peste 500 de 
au împrumutat a-

La întreținerea căii ferate
iată principala preo- 

cadrul secției L. 5 Petroșani, 
întrecere socialistă, colecti- 
planul pe luna trecută cu 

bune au obținut muncitorii

O linie bine întreținută 
cupare a ceferiștilor din

Desfășurînd o largă 
vul secției și-a depășit 
3,92 la sută Rezultate
de aici și în acțiunea de colectare a fierului vechi. 
De ia începutul anului și pînă în prezent ei au co
lectat și predat I.C.M.-ului Petroșani 42 tone fier 
vechi.

In fruntea întrecerii s-au situat districtele Petro
șani și Vulcan.

Cu sarcinile de plan depășite

800 de 
cititorii 
și minerii Csakvi

volume 
fruntaș!

proape 
Printre 
se află
Alexandru și Cordea Vic
tor, maistrul minier Că- 
pățînă Victor, Firoiu Mit 
cea, Stepanek Antoaneta. 
Lobonț Aurel, Baiu Mi
hai și alții.

O DISCUȚIE 
CROITORU

In blocul 57, scara l apartamen
tul 8 din Petrila locuiește minerul 
Croitotu Gheorghe.

Dacă iaci o vizită familiei care 
locuiește in acest apartament ar
putea să-ți deschidă chiar mineru>~ 
Cioitoru Gheorghe, un bărbat
ihaft, bine legat, 
vere. Te poftește 
să ocupi Ioc.

— Sintem o ia- 
milte numeroasă, 
însă pentu rnusa- 
iiri se găsește loc 
aricind Aparta
mentul în 
ne-ат mutat 
mai de trei 
este destul 
încăpător.

Aruncind o privire prin locuin
ță ifi dai seima că locatarul este 
un gospodar bun. Cele trei came
re sînt mobilate cu gust: mobilă 
combinată, mobilă pentru sufra
gerie, aparat de radio, aragaz, ma
șina pentru spălat rufe, intr-un 
cuvîr.t tot ceea ce este necesar 
unei familii.

Despre preocupările saie* de toa
te zilele vorbește cam puțin. Cu 
greu poli să afli unele dintre pre
ocupările locatarului de la apar
tamentul 8 Dacă aduci discuția 
despre minerit începe să devină 
mai vorbăreț

— Nu m-am gîndit în viata mea 
că o să ajung miner. Pînă prin

Gheorghe,
cu trăsături se- 

cu amabilitate

care
nu- 

luni 
de

Pregătirea din timp a trenurilor, o revizie amâ- 
■ nunțită a acestora contribuie la realizarea unor in

dicatori de calitate în exploatarea feroviară. Colecti
vul reviziei de vagoane Petroșani acordă o deose
bită atenție acestui lucru. Drept urmare sarcinile de 
plan pe întreaga unitate an fost depășite în luna ia
nuarie cu 4 la sută. In același timp, productivitatea, 
muncii a crescut cu 10 la sută, iar indicele de repa
rații a vagoanelor fără detașare a sporit cu 5 la 
sută. Cele mii pune rezultate le-au obținut lăcătușii 

de revizie Mă- 
nescu Petre, Gea- 
mănu Iulian, Cig- 
moian Iosif, Ti
par Gheorghe și 
alții.

Colectivul minei Aninoasa a a- 
cumulat 
privind 
specifice de
realrzînd pe această bază impor
tante economii la prețul de cost. 
Іц anul trecut aproape toate con
sumurile specifice au fost mai 
mici ca cele prevăzute. Sectoarele 
miniere cît și cele auxiliare • au 
manifestat un viu interes în acest 
sens.

Prin folosirea rațională a mate
rialului lemnos, buna gospodări
re a lui atît în subteran cît și 
la suprafață, acest consum a fost 
redus în 1962 cu 0,1 m.c. pe mia 
de tone de cărbune. Ca urmare 
a folosirii celor mai raționale sche
me de pușcare și a altor măsuri, 
la exploziv' s-a obținut o econo
mie de 34 kg. pe mia de tone 
de cărbune. Consumul de energie 
în general a fost mai mic de cît 
s-a prevăzut cu 2,7 kWh/tona de 
cărbune. Aceasta se datorește bu
nei întrețineri a utilajelor și ins
talațiilor, evitării Funcționării în 
gol sau sub puterea nominală a 
acestora, Cît și scurtării timpului 
de reparații. Economii s-du obținut 
și la materiale diverse. Ele re-, 
prezintă 0,56 lei/tona de cărbune. 
Toate acestea, au făcut ca la pre
țul de cost mina ’ Aninoasa să ob
țină în 1962 economii în valoare 
de 375.000 lei. Aceste economii 
ar fi fost de cîteva ori mai mari 
dacă exploatarea nu ar fi fost pe
nalizată pentru calitatea necores- 
punzătoare a producție? peste 
14,000 tone de cărbune.

Si în atfest an conducerea 
nei și cele ale sectoarelor au 
măsuri 
murile
rea pe 
sumul

ІЙ1- 
luat 

pentru încadrarea in cohsu- 
planificate, pentru reduce- 
cît posibil a acestora. Con
de lemn

zut față de anul 
pe mia de tone 
lucru impune o 
folosire a materialului lemnos, în-

CU MINERUL 
GHEORGHE

plăcut. 
hotărî!
M-am 

II, un-

Au redus timpul 
de imobilizare a vagoanelor

Muncitorii atelierului de zonă 
C.F.R. Petroșani se străduiesc ca 
vagoanele să fie reparate în cel 
mai scurt timp și să îmbunătățeas
că calitatea reparațiilor.

In luna ianuarie planul 
parații a fost îndeplinit în 
țte de 104,81 la sută, iar
zarea vagoanelor cu ocazia repa
rațiilor a fost redusă cu 9 la sută. 
S-au evidențiat 
Godeanu loan, 
Ioan, tîmplar, 
fierar, și alții.

de re- 
propor- 
imobili-

planificat a scă- 
trecut cu 3,6 m.c. 
de cărbune. Acest 
și mai judicioasă

locuirea luî pe scară tot mai lar
gă cu alte materiale. In primul 
rînd, se vor extinde' abatajele fron
tale armate 
timp se va 
în abataje 
în 1962 a 
cele patru 
loloșită. In 
sumului 
măsuri pentru podirea și banda- 
jarea rațională a abatajelor, pentru 
înlocuirea acolo unde este posibil 
a lemnului. Datorită măsurilor lua
te, mina Aninoasa s-a încadrat în 
consumul de lemn planificat încă 
din prima lună a anului în curs. 
Cele mai frumoase rezultate în 
acest domeniu au fost obținute de 

• sectoarele I și IV care au redus 
consumul de lemn cu peste 2 m.c. 
pe mia de tone. Consumul de e- 
nergie planificat a scăzut, de ase
menea, față de anul trecut cil toate 
că numărul mașinilor și al insta-

■ lațiilor a sporit. Pentru a nu de
păși acest consum se impun mă
suri care să conducă Ia o folo
sire cit mai rațională a energiei 
electrice și pneumatice. In acest 
scop va fi folosită experiența din 
anul trecut.

Reducerea consumurilor specifice 
s-a dovedit a fi un izvor impor
tant de economii. Doar; pe această 

, bază a reușit mina Aninoasa în 
.anul trecut să reducă prețul -de 
cost. Trebuie deci ca în 1963 acest 
izvor să ffe folosit din plin, în 
special în ce privește cOnsumSl de 
lemn, material atît de valoros în 
economia națională. Extinderea ar
mării metalice și a altor metode 
moderne de 
baza realizării
Sarcini. Așa
recție trebuie 
tenția. E necesar, de asemenea, ca 
toate consumurile să fie riguros 
urmărite, iar în vederea reducerii 
lor să fie găsite cele mai eficiente 
soluții.

în fier, Ifi același 
extinde armarea mixtă 
cameră, metodă care 

dat rezultate bune la 
abataje' unde a fost 

vederea reducerii con-
de cherestea s-au luat

susținere Constituie 
cu succes а acestei 
că în această ' di- 
îndreptată toată a- 

у

ȘT. EKART
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Acțiuni pentru popularizarea cărții
un concurs literar- 
istoric pe tema Uni
rii principatelor, pre
cum și recenzii 
marginea 
,,Risipitorii" 
treaga țară 
șantier" și
aceste acțiuni 
participat peste 350 
de tineri, i

'J -
л

acțium 
ia- 
în 
au 

o 
în- 
o-

numeroase
in cursul lunii 

r.uarie, de pildă, 
cadrul bibliotecii 
fost organizate 
dimineață literară 
chinată vieții și
perei lui M. ;Emi- 
nescu, o seară lite
rară consacrată crea
ției lui tev Tdlstoi.

■■ ■>

In scopul popu
larizării lucrărilor li
terare și atragerii de 
cît mai mulți cititori 
spre bibliotecă, con
ducerea clubului cen
tral 
din
preună cu colectivul 
bibliotecii, a organi
zat în ultimul timp

pe 
romanelor 

și „In- 
un imens 
altele. La

au

în mod deosebit 
lăcătuș, Bunchea 
Pavel Constantin.

al sindicatelor 
Petroșani, îm-

I. CRIȘAN 
corespondent

1946—1947 am lucrat in domeniul 
alimentar, dar nu mi-a prea 
.Și într-una din zile m-am 
să vin spre Valea Jiului, 
oprit la Petrila, la sectorul
de lucrez și astăzi. Meseria am 
învățat-o ca multi alți mineri din 
Valea Jiului/ Am urmat școala de 
ajutori minefi apoi școala de mi
neri. Citesc Cărți tehnice legate de 

meseria mea. Mă 
nou- 

dome- 
mineritului, 
o masă ala- 
de bibliote-

& interesează 
tățile din
niul 

Pe 
turi 
că se găsesc cî
teva cărți. Titlurile 
lor confirmă pre
ocupările și pa

siunea minerului Croitorii Gheor
ghe. „Exploatarea zăcămintelor de 
cărbuni". „Explozivii minieri și 
tehnica folosirii lor", „Cartea mi
nerului de Іа pregătiri", „Orga
nizarea lucrului de la înaintări ra
pide ', sînt cărți în tovărășia că
rora și-a petrecut multe seri, sînt 
cărți care I-au ajutat în muncă, 
care i-au deschis orizontul și i-au 
îmbogățit cunoștințele în domeniul 
mineritului. Deși le-a studiat, din 
cînd In cînd le mai consultă pen
tru a-și reîmprospăta cunoștințele.

FLAVHJ ISTRATE

La parterul blocurilor de pe strada Constructorul din Petroșani, (nălțate in ultima vreme, au 
fost deschise unități comerciale noi, cu • aspect modern, igienic. Iată două din aceste unități: ma
gazinul de pîine și măcelăria.

(Continuare in pag. 3-a)
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Unii Шііі oaralele — do dhdi mo

Procesul Martin de elaborare 
a otelului împlinește 100 de ani

La 23 aprilie 1963 se împlinesc 100 de ani de la 
data cînd Pierre Emile Martin de la întreprinderile 
„Forges de Sireuil" a inventat și aplicat procesul 
său de elaborare a oțelului.

Invenția aceasta a provocat o adevărată revolu
ție în siderurgie și s-a extins în așa măsură că în 
momentul de față % din întreaga producție de oțel 
provine din cuptoarele Martin. (Agerpres).

---------- o----------
Megafoane de sute de ani 

vechime
In orașul Pecs, cel mai 

important centru din re
giunea transdanubiană a 
Ungariei, cu prilejul re
construirii a două mos
chee, datînd din timpul 
ocupației otomane, au 
fost descoperite vase cu 
o vechime de cîteva sute 
de ani, ascunse în pereți. 
Arheologii unguri au a- 
juns la concluzia că, la

vremea lor, aceste vase 
au servit probabil drept 
megafoane în cele două 
moschee. S-a constatat că 
vasele erau „armoniza
te", în funcție de mări
mea lor, pe frecvente di
ferite. In cupolele celor 
două moschee au fost gă
site aproximativ 90 de 
astfel de vase-megafoane.

Legenda „Pietrei Arsc“
Ați urcat vreodată 

„Piatra Arsă" din masi
vul Bucegilor ? Oricum, 
poata v-ar interesa de 
unde vine acest nume. 
Iată legenda, așa cum a 
fost culeasă de V. A. 
Urechia și publicată în 
1891 :

„Cică s-au prăbușit o- 
dată la zi de mare cum
pănă norii cerului peste 
Valea Prahovei și s-au 
pornit dealuri!.- bătrîne 

de lut și s-au iezit gir- 
lele și s-au curmat și cale

re apune le-a fost deajuns
să ridice cîte un pumn
din malul iezit pe vale și
Să-l arunce între Vîrful
cu Dor și Jepi. Curăți-
t-au așa toată Valea
Prahovei și apelor le-au
așternut pat nou CU
prund și nisip galben. A- 
poi, pentru ca altă dată 
să nu mai risipească ploi
le muntele de lut scos 
din Valea Prahovei, cio
banii grămădiră peste el 
codri de lemn tăiat și 
deteră foc lemnelor de se

ȘTIA T• *
• Cartoful s-a ivit în 

Europa nu prea de mult ? 
Originar din țările înde
părtate — din America 
de Sud — ne-a fost a- 
dus de dincolo de mări 
In secolul al 16-lea îm
preună cu alte lucruri 
minunate. O vreme car
toful era cultivat nu în 
grădinile de zarzavat, ci 
în cele de flori, pentru 
amatorii de plante rara.

• Ceaiul a fost adus 
pentru întîia oară în Eu
ropa în anul 1610 și a- 
nume de cîțiva negustori 
olandezi de pe îndepăr
tata insulă lava ? O bu
nă bucată de vreme au 
băut ceai numai oamenii 
bogați, din pricină că era 
foarte scump. După ceai 
veni cafeaua. Negustorii 
francezi care fuseseră prin 
Turcia și Egipt, demult, 
povesteau despre un mi
nunat copac pe care-1 vă
zuseră prin acele ținuturi. 
Din semințele acestui co-

—=©=-

CĂ...
pac turcii fac o băutură 
care se numește „Cao- 
va" sau „cofa" și care se 
bea în locul vinului prin 
localuri.

• Ciocolata adusă din 
Mexic de vestitul călător 
Cortez, se deosebea ci 
totul de cea folosită as
tăzi ? Mexicanii preparau 
ciocolata dintr-un amestec 
de cacao, porumb, ■ piper 
și fără zahăr. Mai tîrziu 
au început să fabrice cio
colată, asemenea celei de 
astăzi.

• Nu e nevoie să ple
căm în cosmos sau să 
fim pe bordul unei nave 
satelit, spre a constata 
că Pămîntul se învîrteș- 
te ? Și că, mai simplu, 
putem observa acest fe
nomen vizitînd Observa
torul astronomic popular 
din București. Aici, un 
pet-dul uriaș, avînd un 
fir lung de 9,80 m., de 
care atîrnă o greutate 
de 22 kg., ns demonstrea-

trează pe viu,
■ , _ imediat, rotația 

planetei noastre.

In drum spre „Vîrful cu Dor" în calea excursio
niștilor apare cabana cu hcelași nume. Și cum dru
mul pină la țintă necesită efort, o haltă de „ajus
tare" prinde bine, mai cu seamă că la cabană gă
sești întotdeauna o mîncare gustoasă, un pat îm
bietor și chiar tovarăși de drum — schiori și aipi- 
niști.

și potecă de nu mai a- 
veau pe unde trece din
coace de munți ciobanii 
din țara Bîrsei cu turme
le lor. Dar ciobanul bîr- 
san știe că nu e singur 
și că romînu-i mult ca 
frunza codrului. Cu glas 
de bucium chemă în patru 
părți ale cerului și vin 
cei da-o limbă și vin și 
vin mereu...

Și atîția veniră că din 
zori de ziuă pînă la soa-

prefăcu lutul în stîncă. 
Și iată de ce acestui 
munte îi ziseră de atunci 
„Piatra Arsă".

Trebuie observat că 
Ceahlăul are o legendă 
asemănătoare. Potrivit ei, 
muntele ar fi fost ridicat 
de ciobanii moldoveni și 
transilvăneni, atit de 
mulți incit a fost de-a- 
juns ca fiecare să aducă 
doar cite un „pumn de 
tăriuă".

Locatarii străzilor Gheorghe 
■Șincai șt Filimon Sîrbu trăiesa 
în bună vecinătate. Cind cei de 
pe o stradă nu aveau apă, din 
motive bine cunoscute de echi
pele de apaductieri ale I.C.O. Lu 
peni, iși luau gălețile și se du
ceau la vecinii lor din strada „cea
laltă". Relațiile de bună vecină
tate insă nu se rezumau numai la 
„împrumutarea" apei. La un ne
caz al unora veneau ceilalți in a- 
jitor Astfel de aazuri au fost 
multe. Cînd locatarii străzii Fili
mon Sîrbu au fost amenințați de 
inundație de la canalul care trece 
prin cele două străzi, luerind cot 
la cot cu ei vecinii de pe Gheor
ghe Șincai au „croit" apei drum 
liber spre Jiu.

In iarna aceasta, care a fost la 
fel de vitregă pentru loeuitorii 
ambelor străzi, deși tare s-ar fi 
ajutat vecinii între ei, le-a fost 
peste putință, deoarece au dat de 
un necaz comun. Și pentru că cu

altceva nu se puteau ajuta, s-au 
adresat ziarului scriindu-ne despre 
necazul lor.

„Necazul" provine de la ciș
melele din cele două străzi care... 
au secat din neglijența apeductie- 
rilor. „Uitate", nepregătite să în
frunte gerul, cișmelele au înghe
țat și concomitent, locatarii celor 
două străzi au rămas fără apă.

Au anunțat ei pe cei compe
tent! cerind repararea urgentă a 
cișmelelor, au și fost trimiși „în 
recunoaștere" niște apeductieri, dar 
reparațiile necesare tot nu s-au 
făcut. Ele întîrzie deși sînt foarte 
așteptate, mai ales eă în situația 
în care se prezintă ambele străzi 
nu se pot ajuta între ele.

Conducerea sectorului I.C.O. Lu- 
peni ar trebui să analizeze aceas
tă stare de lucruri și fără să mai 
piardă timp să dispună urgent re
zolvarea problemei ce frămîntă pe 
locatarii de pe străzile Gheorghe 
Șincai și Filimon Sîrbu.

Culmea „amabilității66
In zilele noastre e foarte sim

plu să scapi de barba sau de pă
rul care ți-au crescut eventual 
peste măsură. Te prezinți la una 
din unitățile de frizerie ale co
operativei, la unitatea nr. II din 
Petroșani, de pildă, și scapi și de 
barbă și de părul care ți-au cres
cut prea mare. Dar, nu e de loc 
simplu ea la această unitate să 
scapi așa de ieftin.

— Poftiți aici, tovarășe — mi 
se adresă un lucrător tînăr din 
această unitate, al doilea pe stîn- 
qa de la intrare

— Ba nu, poftiți la mine, ex
clamă o altă lucrătoare, tot tî- 
nără. Și tot atunci am auzit și al
3-lea „poftiți la mine1 din СОІ-
tul celălalt al localului.

M-am oprit și m-am pus pe
gînduri : Acum ila cine să mă
poftesc ? 1 Trei locuri oferite deo-
dată adică un client Si trei
„poftiți". Acum să fi băiat deș-
tept, mi-am zis, să ghicești care
dintre cei trei s-ar supăra mai
puțin dacă l-aș alege pe celălalt. 
De fapt, de felul meu, nu-mi pla
ce să supăi pe nimeni.

Intre timp, cit mi-am pus pal- 
lonul în cuier, m-am hotărît să 
merg la lucrătorul care dintre cei 
trei m-a invitat prima dată. Și cu 
aceasta m-am așezat pe scaun. Dar 
credeți cumva că cu aceasta s-a 
terminat povestea ? Nicidecum 
Lucrătoarea cu al doilea „poftiți" 
a venit pînă la locul unde mă 
așezasem, și-a dus mîinile la șol
duri și pe un ton cît se poate de 
strident a început:

— Emil • — s-a răstit ea la 
luerătorul la care mă așezasem — 
să știi că eu sînt la rînd t N-ai 
dreptul să-mi iei clientul cînd eu 
am „numărul 13".

— Mă ierți, Silvia, răspunse 
Emil, dar eu am avut „numărul 
3". Deci eu sînt la rînd.

Și discuția se aprinde tot mai 
mult pînă cînd tov. Kinski Eea- 
terina, responsabila unității in
tervine prompt:

— Terminați cu discuția. Este 
oare frumos să purtați asemenea 
certuri în fața clienților ?

Intre timp au mai intrat în llo- 
cal încă doi clienți si eu am în
ceput să mă simt mai ușurat căci, 
'n fine, vor avea și ceilalți cli- 
enți. De altfel eram decis: dacă 
nai continua cearta, îl lăsam pe 
Emil să mă radă, doar pe jumă
tate iar cu cealaltă jumătate m-aș 
fi dus Ia al doilea „poftiți".

Da, așa am văzut eu aplanarea 
conflictului din unitatea de frize
rie nr. 11 din Petroșani. Sînt to
tuși curios dacă conducerea coo
perativei „Jiul" - n-af găsi alte mij
loace pentru prevenirea, unor ase
menea „conflicte" ?

M. BARA

------- —«=©=_

M fl NAI ВІЯЕ Mtt...
...Serviciul de gospodărire a! 

minei Lonea s-ar îngriji ca baia 
muncitorilor mineri din Jieț să 
funcționeze în bune condițiuni. 
Acest lucru presupune repararea 
celor 18 dușuri defecte iar în ves
tiar, asigurarea căldurii necesare 
pentru dezbrăcare-îmbrăcare.

...Conducerea O.C.L. Alimentara 
din Petroșani ar combate practi
ca folosită de personalul centru
lui de piir.e din cartierul Gh. Di
mitrov de a ține închis centrul 
cîte 30—40 minute în ore de 
vîrf, chipurile, pentru preluarea 
mărfii.

Sini încă mic și n-am pătruns 
în tainele literelor, dar tare aș
vrea să știu ce scrie în foaie...

Odată cu ritmul impetuos al 
construcțiilor, în acest domeniu 
au început să pătrundă o seamă 
de materiale noi, mai ușoare, prac
tice, mai ieftine decît materialele 
clasice de pînă acum: prefabrica
tele . de beton și ipsos, cărămizile 
de sticlă, masele plastice sub for
mă de soluții și plăci, foi etc.

Pe șantierele de construcții din 
Valea Jiului, prefabricatele de be
ton ,din ipsos și cenușă de termo
centrală au fost folosite cu suc
ces, dînd rezultate bune. De cu- 
rînd, la șantierul Lupeni s-a tre
cut și la folosirea materialelor 
plastice — sub formă de soluții 
— executîndu-se vopsirea exteri
oară la blocuri cu acetat de vi
nii. De aceea, mai jos, prezentăm 
cîteva domenii în care pot fi fo
losite cu succes materialele plas
tice in construcții.

BETOANE SI MORTARE: Ele 
cuprind două grupe de materiale : 
prima o constituie betoanele cu 
liant mineral (ciment, ipsos) șt 
adaus de polimeri i iar a doua — 
betoanele cu materiale plastice, 
fără liant mineral (ciment). Ast
fel, la prima grupă, prin adăuga
rea de rășini fenoUce și turanice 
sub formă de dispersie la beto •

nele preparate cu ciment, se mo
difică proprietățile acestora, ftî- 
cîndu-le mult mai rezistente, in 
cazul unui adaus de 20 la sulă 
(acetat de polivinil) din greutatea 
cimentului, rezistența se mărește 
pînă la 10 ori iar prin adăugarea 
de rășinoase fenolice, rezistențele 
mecanice ale betoanelor cresc pînă 
la 700 kg/cm2.

Procedeul de preparare a aces
tor betoane și mortare este sim
plu : rășina lichidă cu o concen-

din ciment și polimeti dau rezul
tate foarte bune la executarea par
doselilor, la clădirile industriale și 
publice, precum și la bucătării, gru
puri sanitare și casele de scări în 
blocurile de locuințe, a îmbrăcă - 
minților de beton rutiere cit și 
la alte elemente de construcții io 
care se cer rezistențe mari meca
nice și eventual impermiabilitate. 
Folosind polimerii, se pot obține 
ș: betoane cu ipsos de mare re
zistență mecanică și ia apă.

MATERIALE PLASTICE 
ÎN CONSTRICT»

trație de circa 75 la sută se a- 
daugă în betonieră sau malaxor. 
Acetatul de polivinil se prezintă 
sub formă de dispersie albă, apoa
să. Reglînd raportul dintre com- 
ponențli minerali (ciment, ipsos) 
și polimeri, se pot obține betoane 
șl mortare cu o adeziune, elasti
citate, rezistență la fracțiune și 
sarcini dinamice sporite, care sînt 
practic impcrmioblie. Jl Ія eîc se 
poale feivei donița de ciiUu, aa 
acceleratei de piișd.

Hetoanete si mortarele preparate

VOPSITORII, ZUGRĂVELI. TA
PETE : Lacurile și emailurile pre
parate cu rășini alvehidice sînt de 
diverse culori și nuanțe și se fo
losesc pentru vopsitorii pe pereți 
tencuiți, pe lemn și pe metal. Cu 
aceste lacuri se obțin pelicule lu
cioase, dure și rezistente la In
temperii. Finisarea cu lacuri și e- 
mailuri obținute din rășini de a- 
cest 1*1 se execută uc suprafețe 
pertccl uscate. Ele -.e aplică atlt 
cu pensula cit și mecanizat, cu 
pistolul. Cu vopsea mată și semi

mată „aplicată pe un glet de ipsos 
de 3—4 mm. grosime, se poate în
locui și imita faianța, la pereții din 
băi și bucătării.

Pentru vopsitorii se pot folosi 
și emulsiile de acetat de polivinil. 
Cu acestea se pot obține pelicule 
mate, semimate și lucioase. Ele 
au o bună aderanță la beton, mor
tar și cărămidă. Se întrebuințează 
la executarea vopsitoriilor exteri
oare și interioare în construcții, pe 
suprafețe incomplet uscate și se 
folosesc ia zugrăvirea exterioară 
a pereților. Hind etanșe la umi
ditate și permiabile ia vaporii de 
apă din clădiri, asigurînd trans
pirația pereților. In prezent, la 
unele blocuri de ia Viscoza — 
Lupeni, zugrăvirea exterioară se 
execută cu asemenea vopsele.

La tinisajuî interior se iolosesc, 
de asemenea, tapete bune produse 
cu materiale plastice. Durata tor 
de exploatare este mult mai lungă 
decît a tapetelor obișnuite : sînt 
rezistente la spălări cu apă și să
pun. Din rășini formaldehidice se 
obțin tapete stratificate care au 
proprietăți lizico-mecanice bune 
șl oferă lărgi posibilități decora
tive. Acestea pot fi utilizate atit 
la finisarea pereților cit și a mo
bilierului
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О discuție cu minerul 
Croitoru Gheorghe 

(Urmare din pag. l-a)

La întrebarea cum l-a ajutat în 
muncă studiul literaturii de spe
cialitate, după citeva minute de 
gîndire minerul Croitoru a spus: 

—In a doua jumătate a anului 
trecut, săpam o galerie direcțio
nală pe care o armam cu tier. La 
un moment dat am ajuns la о Ы- 
rurcafie unde trebuia să schimbăm 
sistemul de armare, adică să tre
cem de la profilul simplu al gale
riei ia protilul dublu. Deci trebuia 
găsită o solufre corespunzătoare 
M-am consultat cu maiștrii, cu or
tacii, cu inginerii. Cei mai mare 
ajutor l-am primit de la prietena 
mea cartea. In citeva seri am con
sultat lucrarea „Metode de susți
neri miniere". Am întocmit o schi
ță și am prezentat-o conducerii 
sectorului. Cu ajutorul tovarășilor 
din conducere, am reușit să tre
cem peste această greutate care se 
ivește uneori în meseria noas
tră de miner. Am mai avut și alte 
dificultăți pe care le-am inlătu- 
rat. Și cu siguranfă că în munca 
noastră Sb vor mai ivi multe pro
bleme de rezolvat. Mina este des
tui de capricioasă, insă dacă o 
cunoști te „împaci" cu ea destui 
de bine. In șaisprezece ani de cînd 
lucrez am reușit să o cunosc și 
т-am „împrietenit" cu ea și mi-e 
dragă. Aproape zilnic găsesc și în- 
tîlnesc ceva nou. Cărțile mă aju
tă să înțeleg mai bine și să re
zolv problemele care se ivesc.

—La sectorul II ai minei Petrila, 
, de la ortacii de muncă ai mineru

lui Croitoru am aliat unele aspec
te din munca sa. El conduce de 
zece ani o brigadă de mineri la 
lucrările de pregătiri și deschideri 
miniere. In tot cursul anului tre
cut a obținui depășiri intre 25—ЗЦ 
la sută. Cîștigul mediu: 2 500 lei 
lunar.

Munca minerului Croitorii a fost 
apreciată și răsplătită. In anul 
1957 comuniștii din sector l-au 
primit în rîndurile lor, iar in zi
le de sărbătoare alături de alte 
distincfii, pe pieptul lui strălucește 
„Ordinul Muncii clasa Ill-a".

Croitoru Gheorghe, fiu de țăran 
de prin părțile Moldovei, este as
tăzi un miner fruntaș și priceput, 
un neobosit căutător al noului. Or- 
tacii săi de muncă se mindresc cu 
el. Este un om care merită res- 

r-pectui și stima tuturor.

Pentru minerii din Lupeni
Condiții iot mai bune 

de muncS

La un punct
In aceste rile, Ia punctul de a- 

gitație F.D.P. de la clubul sindi
catelor din Petrila se desfășoară 
o vie activitate. Zilnic vin aici zeci 
și chiar șute de oameni ai muncii 
să participe la activitatea ce se 
desfășoară, să vadă dacă nu au 
fost omiși de pe listele de alegă
tori. Rînd pa rînd își fac apariția 
în sală cetățeni de pe străzile 
Dacilor, Parîngului, M. Sadoveanu, 
din cartierele 7 Noiembrie, Grigore 
Preoteasa. Fiecare consultă cu a- 
tenție listele de alegători, notează 
numerele de ordina de pe liste, 
pentru ca la 3 martie, cînd se vor 
prezenta în fața urnelor de vot, 
să poată fi găsiți mai ușor pe lis
tele de alegători.

Dar unii cetățeni stau nedume
riți în fața listelor. Tovarășii Brîn- 
dușa Aurel, Kovacs Mihai, Șiler 
Ludovic și alții nu-și găsesc nu
mele pa listele de alegători. Au 
cerut lămuriri de la agitatorii Fi
lip Augustin și Trufan Traian, 
împreună au mai verificat încă 
odată listele și s-au convins că 
toți cetățenii cu drept de vot de

A apărut:

în numele păcii 
și prieteniei

Lucrarea cuprinde documentele 
ofieiale precum și reportaje cu pri
vire la vizita conducătorilor de 
partid și de stat ai Republicii Popu
lare Romîne în Indonezia. India, 
Birmania. Iu reportaje se fac scurte 
incursiuni în istoria unor locali
tăți sau a unor străvechi monu
mente de artă care au fost vizi
tate de delegația țării noastre.

Cartea scoate în evidentă ma
rea contribuție pe care a adus-o 
vizita delegației Republicii Popu
lare Romîne, în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, la 
promovarea principiului coexisten
te; pașnice, la consolidarea rela
țiilor de prietenie dintre poporul 
nostru și popoarele Indoneziei, 

1 Indiei și Birmaniei. la întărirea 
cauzei păcii în lume.

Editura politică, 176 pag. — 
I 2,80 lei.

ril si a perforajului electric în 
abataje.

de agitație
pe strada Zorilor au fost omiși de 
pe listele de alegători. Acest caz 
a fost adus la cunoștiința Comi
tetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Petrila pentru a se 
lua măsuri.

Intr-un alt colt al sălii, în ju
rul agitatorului, s-au adunat mai 
multi cetățeni. Unul dintre ei este 
minerul pensionar Stoian Pavel. 
El nu este împăcat cu un singur 
lucru . numele lui și al soției sînt 
trecute greșit pe listele de alegă
tori. Tovarășul Filip Augustin a 
notat și acest caz într-un alt caiet, 
in aceea după-amiază și tovarășii 
Barac Aurel, Ștolea Nicolae, Na- 
gvszegi Andrei și alti 11 cetățeni 
din cartierele orașului, au consta
tat că numele lor na corespunde 
cu cel de pe listele de alegători.

Punctul de agitație de la club 
a devenit ■ foarte atractiv pentru 
oamenii muncii din oraș. Aici zil
nic poți asculta o conferință, o 
audiție muzicală sau să te așezi 
la masă și răsfoiești o revistă 
sau e carte pe care o ai la înde- 
mînă. In serile trecute, cîțiva ce
tățeni mai vîrstnici aa vorbit u- 
nui grup de tineri, care la 3 mar
tie vor vota pentru prima dată, 
despre algerile din trecut și pre
zent, despre drepturile și libertă
țile de care se bucură tinerii pa
triei noastre.

In solă e liniște deplină. Răspunde cea mai bună elevă din clasă. 
La șirul notelor de 10 înregistrate în catalog în dreptul numelui e- 
levei Rațiu Eugenia din clasa a Vi-a de la Școala de В ani din Vul
can s-a mai adăugat acum una — cea de la fizică.

Fotoreporterul nostru a surprins-c pe eleva Rațiu Eugenia în 
timpul răspunsului la ora de fizică.

STUDENT $1 INOVATOR FRUNTAȘ
Lucrează in uzină de peste 7 

ani. In secție este apreciat ca unul 
dintre cei mai buni muncitori, 
fiind în același timp și un inova
tor fruntaș. Iacă de la venirea in 
uzină s-a dovedit a fi conștiincios 
și priceput. Comuniștii i-au îndru
mat pașii spre învățătură. Și el a 
înțeles acest ajutor prețios al co
lectivului. Paralel cu munca în 
producție a urmat cursurile serale 
ale școlii medii mixte din Lupeni. 
Luna iulie a anului 1960 l-a gă
sit pe tînărul muncitor în fața 
comisiei de examinare pentru tre
cerea examenului de maturitate. 
Calm și hotărît, stăpîn pe cunoș
tințe, a răspuns cu siguranță la 
toate întrebările. Ultimul examen, 
cel de matematică, i-a adus și sa
tisfacția trecerii cu succes a exa
menului de maturitate. Aceasta a 
însemnat o mare bucurie pentru 
el, confirmîndu-i perseverența cu 
cars s-a pregătit. In producție mun
cea cu aceeași ardoare. I se în
credințau din zi în zi lucrări tot 
mai importante. Și harnicul mun
citor se străduia să le execute în
totdeauna cu promptitudine. Dar nu 
numai atît. Lucrările sale erau și 
de bună calitate. Harnic și perse
verent, el a atras aprecierea to
varășilor de muncă, a colectivului 
în care lucra. La primirea sa în 
partid, comuniștii au spus multe 
lucruri frumoase despre tovarășul 
lor de muncă,

— De azi înainte voi muncii și 
mai bine — i-a fost angajamentul.

A fost atras în mișcarea de ino

vatori, a contribuit prin inovațiile 
sale la creșterea productivității 
muncii, la obținerea de economii. 
Dar n-a renunțat la învățătură. 
S-a pregătit cu 4îrguinta și toamna 
anului trecut l-a găsit din nou în 
fața unei comisii de examinare. A- 
nalizîndu-i rodnica activitate, con
ducerea întreprinderii l-a recoman
dat să urmeze cursurile serale ale 
Institutului de mine din Petroșani. 
De data aceasta, deși era bine 
pregătit, emoțiile erau mai mari. 
Dar a mers curajos înainte. Ih 
fața comisiei a răspuns și de data 
aceasta calm și sigur. Astfel, a 
fost admis în institut.

A fost una din cele mal frumoa
se zile din viața sa.

De acum activitatea lui va fi și 
mai bogată. Ocupației de munci
tor și inovator fruntaș i s-a mai 
adăugat acum una: aceea de stu
dent. Și aici, ca și în producție 
el se achită conștiincios de sar
cini, îmbinind armonios cunoștin
țele căpătate în institut cu cele 
practice din meseria sa.

La recenta sesiune de examene, 
tînărul student, muncitor și ino
vator fruntaș, Popescu Ioan de la 
termocentrala Paroșeni — căci 
despre el este vorba — a obținut 
numai note bune.

Dacă întrebi pe oricine din uzi
nă despre tovarășul Popescu loan, 
îți răspunde cu mîndrie: „Cine 
nu-1 cunoașt? pe Popescu, „specia
listul" ? Lucrează în Secția repara
ții termomecanice. Inovațiile pro
puse de el și-au găsit o largă 
aplicare în procesul de producție 
din întreprinderea noastră. Atît cele 
aplicate cum sînt „Modificarea pre- 
setupelor la turbopompele d? ali
mentare nr. 1 și 2“ și „Modificarea 
sistemului de montare al discului 
statoric al turbopompelor de ali
mentare" cît și proiectul de inova
ție înaintat recent la cabinetul 
tehnic, sînt valoroase.

Aceeași părere o împărtășește 
șl tovarășul Dina Dumitru, șeful 
secției.

— Este un muncitor destoinic 
și conștiincios — spune dînșui. 
Muncitorii din uzină îi zic Po
pescu „specialistul". Și nu greșesc 
deloc dacă îi spun astfel. El exe
cută cu siguranță cele mai im
portante lucrări ce i se încredin
țează. Conducerea secției și con
ducerea uzinei, îl apreciem. De 
aceea l-am șl propus să urmeze 
cursul seral al Institutului de mi
ne din Petroșani.

Așa îl cunosc tovarășii săi de 
muncă, așa îl cunosc toți salaria- 
ții uzinai pe tînărul student și 
inovator fruntaș.

D. GHIONEA

An de an se îmbunătățesc con
dițiile de muncă ale minerilor 
din Lupeni In cursul anului ce a 
trecut, la mina Lupeni au fost 
«heltuiți pentru protecția muncii 
4.808.000 Jei, din care pentru teh
nica securității 259 000 lei, măsuri 
tebnico-sanitare 127 000 lei. pen
tru echipament de protecție și 
material igienic soma de 1 226 000 
lei, iar suma de 619 000 lei pentru 
alimentația specială a muncitorilor 
care lucrează ia locuri cu condiții 
grele de muncă. Valoarea echipa
mentului de lucru cu care au fost 
dotați minerii din Lupeni în anul 
trecut se ridică la suma de 2 512 000 
lei.

Aerajul minei cunoaște, de a- 
semenea, o continuă îmbunătățire. 
Pentru îmbunătățirea aerajului în 
subteran s-ац montat în anul tre- 
eut două ventilatoare cu un de
bit de cite 1500 m с./minut. A fost 
Fus în funcție motorul cu combus
tie internă 'a stația de ventila
toare Victoria. Au început lucră
rile pentru montarea unui venti
lator de 3240 m.c./minut la stația 
„Pianir ‘ care va fi pus în func
ție in acest an. De asemenea, sînt 
In curs de montare la suitorul 
central de aeraj două ventilatoa
re axiale cu un debit de cîte 4500 
m.c./minuL

In anul 1963 .«« va continua
extwdereu perforajului umed la 
toate lucrările de înaintare în ste

la odihnă și tratament
Pentru a-și reface forțele și a-și 

petrece concediile de odihnă în 
cele mai bune condițiuni, anul 
trecut prin comitetul sindicatului 
miner un număr de 650 mineri, 
tehnicieni și ingineri au fost tri
miși la odihnă sau tratament în 
cele mai frumoase stațiuni bal- 
neo-climaterice. In acest an nu
mărul minerilor și a celorlalți 
salariat! ai exploatării care vor 
beneficia de bilete de odihnă și 
tratament se va mări la aproape 
1 000. Pînă acum au și plecat în 
stațiuni de odihnă și balneo-cli- 
materice o sută de salariați.

Activități 
cultural educative

In anul 1962 la mina Lupeni au 
fost înființate șase brigăzi artis
tice de agitație care au prezentat 
36 de programe. In acest an nu
mărul brigăzilor artistice de la mi
nă se va ridica la opt. De altfel, 
in sectorul IV A. brigada artisti
că nou înființată și-a și prezentat 
primul program la consfătuirea 
de producție pe sector care a a- 
vut loc la sfîrșitul lunii trecute

In scopul ridicării nivelului pro
fesional, politic și cultural al mi
nerilor, comitetul sindicatului a 
prevăzut totodată tinerea in cadrul 
exploatării a unui număr de 60 
ae conferințe.

avram Mica

Din viața organizațiilor U.T.M

In familia celor mai înaintați tineri

în

ie

de

Fulgi mari de nea cădeau u- 
șor. Acoperișurile caselor au îm
brăcat veșmint de iarnă. Ulițele 
cartierului I din Lonea par 
pustii.

Dar, de după colțul străzii a- 
păru deodată un grup de tete. 
Printre ele — tinerele Sîrbu Lau
ra, Martinescu Florica și Dobo- 
can Ioana. Toate sînt îmbrăcate 
în straie groase, cu paltoane și 
haine îmblănite că s-a lăsat frig, 
nu glumă. In fața unei case fetele 
s-au oprit. Una din ele bătu 
fereastră și întrebă:

— Primiți oaspeți ?
— Cine-i ? Ei, voi sînteți 

telor I Poftiți, poftiți...
Gazda, tinăra Maria, o fată 

statură potrivită, cu ochi scin- 
teietori, a ieșit în prag, invltîn- 
du-și oaspetele să intre.

— Uite, Maria, pentru ce am 
venit la tine. Poate ai auzit și 
tu că nu de mult în cartierul 
nostru a luat ființă o organiza
ție U.T.M. fn momentul de față 
sintem cinci membre. Ce părere 
ai ? Nu crezi că ar fi bine să vii 
și tu în îamilia utemiștilor ?

Maria se uită cînd Ia una cînd 
la alta iar apoi răspunse:

— Bine, fetelor. Sînt de acord 
să muncesc și eu alături de voi. 
Joi voi trece pe Ia tine, Laura, 
să-mi dai și mie niște cărți din 
biblioteca volantă si un Statut 

să mă pregătesc pentru ziua 
cînd voi fi pusă fn discuția a- 
dunării generale.

...CrOindu-șl drum prin stratul 
gros de zăpadă, grupul de iete 
se abătu și pe Ia alte case. Rînd 
pe rînd ele au trecut și pe la 
Tincă Paraschlva, Apostol Ma
ria, Duk Irina și' altele. In acea 
zi geroasă, grupul de fete, în 
frunte cu Sîrbu Laura, secreta
ra organizației U.T.M. și Marti
nescu Florica, locțiitoare, a 
treierat tot cartierul, stind 
vorbă cu 30 de tinere.

Acum, atenția principală 
organizației U.T.M. din 
s-a îndreptat spre educarea a- 
cestor tinere. Ele au fost aju
tate să cunoască și 
gă rolul organizației 
fost îndrumate să-și 
permanență nivelul 
tinte politice și culturale. In a- 
cest scop s-a format un cerc de 
citit се-și desfășoară activitatea 
de două ori pe săptămînă. In 
cadrul cercului s-au citit nume
roase cărți, printre care amin
tim : „Soare, pietre șî cărbune". 
„Cînd și de ce a apărut religia". 
„Știința privește spre viitor" 
Tot prin grija organizației U.T.M. 
s-a organizat pe grupuri de case 
citirea în colectiv ă Statutului 
U T.M., a Unor articole apărute 
în „Scinteia tineretului" și în 

cu- 
de

a 
cartier

să ințelea- 
U.T.M., au 
ridice în 
de cunoș

rîndul 
tineret. In ulti- 
fost primite în 

Mac Ana, Leac 
și Andre oiu M.

revista „Tînărul leninist'. Fete
lor le-a fost recomandat să ci
tească manualul „Să ne cunoaș
tem patria socialistă". La. îndemnul 
organizației U.T.M. toate tine
rele de vîrstă utemistă din 
cartier s-au abonat la unul sau 
mai multe ziare și reviste.

Munca cu tinerele gospodine, 
entuziasta activitate desfășurată 
de organizația U.T.M. au dat 
roade. In decursul acestei ierhi, 
25 de tinere din cartier au ce
rut să fie primite în 
organizației de 
ma adunare au 
U.T.M. tinerele 
Zoe, Petcu G.

Odată primită in U.T.M., fie
care tinără a primit cîte o sar
cină concretă. Prisecan Măriți, 
de exemplu, răspunde de mobi
lizarea tinerelor din cartier la 
diferite acțiuni patriotice, Mac 
Ana are sarcina să organizeze 
informări politice etc.

Activitatea rodnică desfășura
tă de tinăra organizație de car
tier se datorește și faptului că 
aceasta a simțit din plin ajutorul 
comitetului orășenesc U.T.M. 
Petrila, prin tovarășul Bucinsehl 
Mihai, care participă la adună
rile generale ale organizației de 
bază, controlează și îndrumă în
deaproape munca organizației. 

Z. ȘUȘTAC
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Sesibnea
Marelui Hural Popular 

din R. P. Mongolă
ULAN BAT©R 8 (Agerpres)
La 8 februarie s-a deschis Ia 

Ulan Bator cea de-a patra sesiune 
o Marelui Нцгаі Popular, care va 
discuta și aproba planul de dez 
voi tare a economiei naționale și a 
culturii R. P. Mongole și bugetul 
republicii pe anul 1963. La sesiune 
se va discuta și problema dezvol 
tării viitoare a sistemului de în- 
vățămînt public,

Raportul cu privire la planul de 
dezvoltare a . economiei naționale 
a fost prezentat de către D. Mo- 
lonijamț, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniș
tri.
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Trupele yemenite au respins 
un nou atac al mercenarilor

SANAA 8 (Agerpres).
După cum anunță agenția MEN. 

un mare grup de mercenari au în
treprins la 7 februarie o nouă în 
cercare de a se infiltra pe terito
riul Repubjicii Arabe Yemen prin 
frontierele ei de nord-est. Subuni
tățile trupelor unificate de gră 
jliceri ale R A U. și Yemenului au 
deschis focul împotriva mercena
rilor

Aproximativ 100 de mercenari 
au Tost uciși, s ă capturat c mare 
cantitate de muniții și echipament 
ale inamicului, care a părăsit în 
grabă teritoriul Yemenului.
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întrunirea Consiliului 
Uniunii Europei occidentale

LONDRA 8 (Agerpres).
Consiliul Uniunii Europei occi

dentale s-a întrunit la Londra In 
ziua de 6 februarie li nivelul am 
basadorilor, pentru prima dată du
pă eșecul tratativelor de la Bruxel
les cu privire la aderarea Angliei 
Îs piața conrună. Uniunea militară 
a Europei occidentale întrunește 
Anglia și cele șase țări ale pieței 
comune.

- De data aceasta ședința de la 
Londra a Consiliului capătă o în
semnătate deosebită : Conflictul de 
la Bruxelles a înrăutățit conside
rabil relațiile dintre partenerii a 
cestui bloc șl în prezent ei se 
află în fața unei probleme grele — 
de a astupa fisurile adinei ivite 
în cadrul Uniunii Europei occi
dentale.

După părerea observatorilor po
litici Anglia intenționează să folo
sească participarea sa în Uniunea 
Europei occidentale pentru a-și
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Scopul vizitei
Iui Roswell Gilpatric 

în Japonia
TOKIO 8 (Agerpres).
Vizita în Japonia a lui Roswell 

Gilpatric, ministru adjunct de răz
boi al S.U.A., nu a durat decît 30 
de ore. In pofida duratei scurte a 
vizitei, Gilpatric a avut întreve
deri cu primul ministru Ikeda, cu 
Ohira, ministrul afacerilor externe, 
Fukuda, ministrul comerțului exte
rior și industriei, Shiga, ministru 
de stat la Ministerul de Război, 
precum și cu alte personalități mi
litare japoneze și americane.

Pe unii interlocutori el a căutat 
să-i convingă de necesitatea pen
tru Japonia a întăririi continue a 
forțelor ei armate, altora le-a fă
găduit că S.U.A. vor continua să 
acorde Japoniei ajutor militar, al
tora însă le-a recomandat să se 
orienteze . din punct de vedere mi
litar - după • țările N.A.T.O.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA

Io Іеваіпга iii нашим іаігв indonezia 
a admioisiraliei Iriaooini do vest

DJAKARTA 8 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al 

Indoneziei, Subandrio, și adjunctul 
secretarului general O.N.U., Na- 
rasimhan, au semnat la Djakarta 
acordul cu privire la accelerarea 
completării cu personal indonezian
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O propunere valoroasă 
a unor deputați finlandezi

STOCKHOLM 8 (Agerpres).
Propunerea celor zece deputați 

finlandezi reprezentînd Uniunea 
Democrată a poporului finlandez, 
Partidul Social-Democrat din Fin
landa și Uniuhea Agrară din Fin
landa, care au manifestat inițiati
vă în stabilirea colaborării Sue
diei, Norvegiei și Finlandei cu 
Uniunea Sovietica pentru valori
ficarea în comun a regiunilor de 
dincolo de cercul polar va fi dis
cutată la apropiata sesiune a Con 
siliului nordic de la Oslo între 16 
și 22 februarie cu participarea re
prezentanților parlamentelor, pre 
cum și a primilor miniștri și a al
tor membri ai guvernelor statelor 
nord-europene.

Șeful guvernului Finlandei, A. 
Karialainsn, referindu-se la iniția
tiva deputaților parlamentului fin
landez a declarat, după cum sub
liniază ziarul „Aftonbladet" că, 
,.este necesară o atitudine pozitivă 
fată de o asemenea colaborare în
tre popoarele vecine pentru a se 
acționa în vederea dezvoltării re
giunilor de dincolo de cercul po
lar".

menține pozițiile în Europa. Țelul 
urmărit de Anglia în organizațiile 
de tipul Uniunii Europei occidenta
le scrie în legătură cu aceasta 
ziarul „Guardian", este de a nu 
admite ca eșecul tratativelor de ia 
Bruxelles să atragă după șina în
lăturarea Angliei de la participa
re la consultările politice pe sca
ră largă a statelor europene, sau 
transformarea comunității lor în
tr-un bloc rigid izolat în cadrul 
Uniunii Europei occidentale.

ACCRA. — La invitația preșe
dintelui Ghanei, Kwame Nkrumah, 
la Accra se ailă președintele gu
vernului provizoriu al Republici' 
Togo, Nicholas Grunitzki și Antoi
ne Meatchi, ministrul finanțelor, 
transportului, poștelor și teleco
municațiilor.

Oaspeții togo Iezi au avut cu 
președintele Ghanei un schimb de 
păreri cu privire la probleme 
care prezintă interes pentru Gha
na și Togo.

GUAYAQUIL. — Greva persona
lului municipal din Ambato, care 
a durat aproximativ o lună, a 
luat sfîrșit cu victoria greviștilor 
Ei au reluat lucrul după ce condu
cerea Consiliului municipal le-a sa
tisfăcut toate revendicările.

HANOI. — După cum informea
ză agenția „Eliberarea", 35 de 
soldați și ofițeri americani printre 
care un colonel și un căpitan au 
pierit in ianuarie în junglă în lup
tă împotriva partizanilor' sud-viet- 
namezi. 15 intervenționiști au fost 
răniți. Potrivit relatărilor agenției, 
in prima jumătate a lunii ianuarie 
artileria partizanilor a doborît și 
avariat 20 de avioane și elicoptere 
ale adversarului.

WASHINGTON. — La 7 februa 
rie, John Kennedy, președin
tele S.U.A., a adresat Congresului 
un mesaj special cu privire la asis
tenta medicală în țară. Fi recu-
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a aparatului admnistrativ al Irianu- 
ini de vest.

Subandrio a declarat coresponden
ților că a căzut de acord cu Na- 
rasimhan asupra datei transmiterii 
către Indonezia a Irianului de vest, 
precum și asupra altor amănunte 
tehnice ale acestei probleme.

Iu legătură cu aceasta, rfarul 
„Aftonbladet" amintește, de ase
menea, despre poziția pozitivă a 
primului ministru al Norvegiei E. 
Gerhardsen în această problemă. 
Acest lucru îl dovedește cuvînta- 
rea sa din vara anului trecut, ros
tită în orașul suedez Kiruna, unde 
a expus ideea stabilirii colaboră
rii dintre U.R.S.S. și țările nordice 
în regiunile de dincolo de cercul 
polar.

Această colaborare între U.R.S.S. 
si Finlanda, precum și între 
U.R.S.S. și Norvegia se și desfă
șoară în prez?nt sub forma cons
trucției de către norvegieni și fin
landezi a hidrocentralelor electrice 
din regiunile nordice de graniță cu 
Uniunea Sovietică, arată „Afton
bladet".

Proteste în Suedia 
împotriva unor măsuri 

discriminatorii a'e S.U.A.
STOCKHOLM 8 (Agerpres). 
Ambasada americană din Stoc-

kholm a adus la cunoștința gu
vernului suedez' „măsurile SltJ.A. 
în legătură cu navigația comercia
lă spre Cuba". Despre aceasta. a- 
nunță oficial Ministerul Afacerilor 
Externe al Suediei într-o decla
rație pentru presă.

Larga opinie publică internațio
nală este din nou profund alarma
tă de acțiunile discriminatorii ale 
S.U.A.., scrie ziarul burghez „Svens- 
ka Dagbladet". Ziarul cheamă gu
vernele țărilor care șînt boicotate 
datorită discriminărilor S.U.A. să-și 
unească eforturile pentru „a-i cons- 
trînge pe americani să înțeleagă 
că nu Washingtonul trebuie să re
zolve problemele referitoare la li
bertatea de navigație pe mare".

noaște că în Statele Unite se re
simte o lipsă acută de medici. Id- 
tr-o situație deosebit de grea se 
află persoanele vîrstnice, pentru 
care cheltuielile legate de asisten
ța medicală „sînt adeseori excesiv 
de mari".

LONDRA. — Amiralul Mount ■ 
batten, șeful statului major al ar
matei engleze și Godber, ministru 
de stat în Ministerul Afacerilor 
Externe, au sosit la Londra, ve 
nir.d din Washington

Mountbatten s-a întîlnit cu pre 
ședințele Kennedy ,și cu reprezen 
tanti ai Departamentului de Război, 
Godber a examinat cu reprezen 
tanți ai Departamentului de .Stat 
desfășurarea tratativelor cu privire 
la interzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară.

LONDRA. — La 7 februarie, а 
sosit la Londra într-o vizită de 
patru zile Zafrulla Khan, preșe
dintele Adunării Generale a O.N.U 
In timpul' șederii sale în Anglia, 
el va avea convorbiri; cu lordul 
Home, ministrul afacerilor exter
ne, și cu Richard Butler, primul 
ministru adjunct.

NEW YORK. — Membrii sindi
catului muncitorilor tipografi din 
S.U.A. au hotărît să verse 3 la

Tel. interurban 322,- automat 269.

Lucrările Conferinței pentru foiosirea 
științei și tehnicii în interesul 

regiunilor insuficient dezvoltate
GENEVA. 8. — De la trimisul 

special Agerpres, C. Benga:
In cadrul lucrărilor Conferinței 

Națiunilor Units pentru folosirea 
științei și tehnicii în interesul re- 
qiunilor insuficient dezvoltate, prof 
ing. Țaigăr Simion președintele 
Comitetului de stat pentru muncă 
și salarii din R.P. Romînă a pre
zentat referatul „Probleme ale e: 
valuării și utilizării raționala a 
resurselor umane în procesul dez
voltării economice". Referatul a 
analizat eficiența utilizării re
surselor umane și a corelațiilor 
care trebuie să existe între rit
murile de creștere a producției so
ciale, a productivității muncii, a 
producției active și a resurselor 
de muncă. Delegatul R.P. Romîne 
s-a oprit asupra necesității ca o
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Lovitură de stat în Irak
Primul ministru Kassem a fost ucis — 

consiliu național al revoluției
BAGDAD 8 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

în zorii dimineții de 8 februarie 
în Irak a avut loc o lovitură 
de stat. Ofițeri ai armatei irakieue 
an preluat puterea și au proclamat 
crearea Consiliului Național al 
Revoluției Irakiene. In primul co
municat Consiliul a declarat că 
„sarcina sa este realizarea adevă 
ratelor țeluri ale revoluției din 
14 iulie 1958".

Răsculaților li s-au alăturat gar
nizoanele din HabbannU și Kirkuk
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Liderul pariidului laburist din Anglia 
încă n-a lost desemnat

LONDRA 8 (Agerpres).
In cadrul primului tur de scru

tin, care a avut loc în seara zilei 
de 7 februarie, pentru desemnarea 
liderului laburist din Anglia, a- 
nuntă agenția France Presse, nici 
linul din cei trei candidați la acest 
post n-a obținut majoritatea ab
solută pentru ocuparea locului de
venit vacant, în urma decedării lui 
Hugh Gaitskell, fost lider al aces
tui partid.

sută din salariul lor Fondului de 
ajutorare a muncitorilor tipografi 
areviști de la ziarele newyorkeze

HAVANA. — Ziarul „El Mundo 
a publicat un articol redacțional 
în care critică politica Statelor 
Unite îndreptată spre izolarea Cu
bei de celelalte țări ale lumii pe 
calea aplicării de măsuri împotriva 
societăților de navigație ale căror 
nave se ocupă cu transportul de 
încărcături între Cuba și țările 
socialiste.

RIO DE JANEIRO. — Lui nd cu- 
vintul la postul de televiziune, 
Santiago Dantas, ministrul finan
țelor al Braziliei, a declarat că a- 
nul 1963 va fi un an de refacere 
economică și de dezvoltare efec
tivă a Braziliei. Obiectivul princi
pal urmărit de guvern, a. spus el, 
îl constituie naționalizarea între
prinderilor din gospodăria comu
nală, combaterea inflației, înfăptui
rea unei serii de alte măsuri

LONDRA. — După cum infor
mează săptămînalul britanic „Eco
nomist", industria textilă vest-ger- 
mană întîmpină dificultăți. Numai 
în ultimii nouă ani, din 1954 pînă 
în 1962, scrie „Economist", „nu
mărul producătorilor în această 
ramură industrială a scăzut de la 

dată cu dezvoltarea industrială a 
țărilor insuficient dezvoltate să fie 
intensificată și producția agricolă, 
să se urmărească trecerea de la 
monocultură la cultivarea unor ga
me largi de produse agro-alimen- 
tare în vederea dezvoltării bazei 
alimentării proprii.

Prof, Remus Răduleț, delegat al 
tării noastre, a prezentat un ra
port privind problemele de cerce
tare și de organizare pe care le 
pune dezvoltarea viitoare a econo
miei energetice a țărilor în curs 
de dezvoltare. Vorbitorul a dat 
amănunte asupra lucrărilor făcute 
la no: în scopul cercetării și folo
sirii resurselor de energie ale ță 
rii, pentru care delegații la confe
rință au manifestat un interes deo
sebit.

Formarea unui
I

Printr-o hotărîre a Consiliului 
national au fost destituiți 18 ОЙ 
teri superiori, între care fostul gu
vernator militar. Ahmed Salab 
Abdi

Referindu-se la ultimele știri so
site din Kuweit, agenția M.E.N 
transmite că în dimineața zilei de 
8 februarie. Abdel Kerim Kassem. 
primul ministru al Irakului, a fost 
ucis în timpul bombardării statu
lui său major din clădirea Ministe
rului Apărării din Bagdad ds că 
tre unitățile răsculate ale forțelor 
militare aeriene ale Irakului.

După cum relatează agenția 
France Presse, pentru cel de-$l 
doilea tur de scrutin, care yă, 
avea loc la 14 februarie, au mai 
rămas doi candidați: Harold Wil
son, care a întrunit la primul tur 
de scrutin 115 voturi, și George 
Brown cu 88 de voturi. J. Cal- 
laqhan obținînd cel mai mic nu
măr de voturi (41) a fost sc<» 
automat de pa lista candidaților.

439 la 331". Cel mai mult a fost 
afectată regiunea Mdnchen—Glad
bach unde, peste 78 de fabrici tex
tile, ceea ce reprezintă aproxima
tiv un sfert din totalul acestora, 
și-au oprit producția în ultimii șase 
ani.

BONN. — in Germania occiden
tală continuă creșterea prețurilor 
la ptoduse alimentare, servicii pu
blice Au crescut simțitor și chi
riile.

Ziarul „Neue-Rheinzeitung" scrie 
că viteza creșterii prețurilor la ora 
actuală nu se micșorează.

LONDRA — „Spaniolii privesc 
de pe acum plini de îngrijorate 
perspectivele anului 1963" — scrie 
într-un articol consacrat situației 
economice din Spania săptămînalul 
britanic ..Economist". Subliniind 
„neliniștea provocată în Spania de 
greutățile economice pe care le-ar 
putea aduce acest an", „Econo
mist" relevă că, încă de la siîrși- 
tul anului trecut, economia Spa
niei a intrat . într-un declin îngri
jorător. In această ordine de idei, 
săptămînalul britanic amintește de
valorizarea accentuată a pesetasu- 
lul (moneda națională a Spaniei — 
N.R.), precum și „deficitul comer
cial vizibil care a fost evaluat 
la 560 de milioane de dolari, ceva 
mai mult decît dublu deficitului 
din 1961".

Tiparul: .,6 August" Petroșani


