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gerea deputafilor în Marea Adunare Națională s-a întrunit la Palatul Re
publicii, în ședință de lucru, sub președinția tovarășului acad. prof. Ilie 
Murgulescu, președintele comisiei.

Comisia Electorală Centrală a adoptat notăriri în vederea îndeplini
rii sarcinilor ce îi revin, potrivit legii nr 9/1952 pentru alegerea deputați
lor în Marea Adunare Națională. (Agerpres)

Primele succese pe frontul cărbunelui
nerii Văii Jiului în noul an de mun
ca s-a’ soldat cu primele izbînzi pe 
frontul cărbunelui. Iată doar cîteva 
din cele maî semnificative.

1965, de a depăși planul anual cu
4 500 tone cărbune.

PE TEME DE ÎNVĂȚĂMÎNT
»

‘ Din calendarul pe 1965 au fost 
desprinse primele file. Luni, i-a venit 
rîffdul filei cu prima zi de lucru din 
nbul an. Și primul pas făcut de! mi-

Turnut unuia din puțurile auxiliare 
ale minei Petrila,

Productivitate sporită
Printre colectivele care au înscris 

din prima zi de lucru succese deo
sebite pe graficul întrecerii se află 
și minerii sectorului III al minei Pe
trila. In primele 24 de ore după ce 
a început ofensiva din adîncuri pe 
1965, din abatajele acestui sector au 
fost trimise la zi 132 tone cărbune 
peste plan. Lă baza acestui prim 
succes se află productivitatea de 
4,067 tone/post — cu 634 kg/post 
mai mare decît cea planificată pe 
sector. Brigăzile care și-au adus 
din plin contribuția la obținerea aces
tor succese sînt cele conduse de mi
nerii Băcilă Aurel. Bartok Iosif, 
Cîșlaru loan și Rotaru Ioan, care au 
realizat în abatajele lor randamente 
de cîte 7,7—7,3 tone pe post, în 
medie cu cîte o tonă pe post mai 
mare decît sarcina prevăzută. Re
zultate bune aii obținut din prima zi 
a noului an și brigăzile conduse de 
Purda Constantin, Miclea I. Gavrilă, 
Terenyî Ludovic. Jurca loan, Laszlo 
Ștefan și altele.

Fruntașii minei Petrila au „pășit 
cu dreptul" din prima zi a noului 
an. Succesele lor sînt rezultatul mă
surilor tehnico-organizatorice aplicate 
încă din ultimul trimestru al anului 
trecut pentru crearea condițiilor opti
me de muncă pe 1965, precum și 
muncii pline de entuziasm cu care 
au pornit brigăzile de mineri la în
făptuirea angajamentului asumat pe

Nici o brigadă sab plan
Succese însemnate au repurtat din 

prima zi 
brigăzile 
al minei 
sarcinile 
4 ianuarie_ — ____ ___ ________
cocsificabil. In această zi, pe sector 
s-a realizat o productivitate de 2,460 
tone/post — cu 219 kg/post mai 
mare decît cea prevăzută. Depășirea 
planului dirr prima zi, precum și 
randamentul sporit s-a obținut în a-. 
batajele brigăzilor conduse de mi
nerii Sorescu Constantin, Scorpie 
Nicolae și Hrițcan Vasile. Un succes 
demn 
prima 
și-au 
plan.

de muncă a noului an și 
de mineri din sectorul II 
Uricani. Ele și-au depășit 

de plan în cursul zilei de 
cu 83 tone de cărbune

de relevat la sectorul II ; din 
zi, toate brigăzile sectorului 

realizat și depășit sarcinile de

Printre brigăzile care contribuie 
efectiv la succesele sectorului XI .in
vestiții al minei Petrila se numără 
și cea condusă de minerul Dogaru 
Sevastian. (In clișeu un schimb al 
brigăzii). Brigada este evidențiată 
lună de lună în întrecerea socialistă.

Anul școlar 1964 — 1965 are o în
semnătate deosebită în istoria învă- 
țămîntului din patria noastră. In a- 
cest an s-a încheiat procesul de ge
neralizare a învățămîntului de 8 ani, 
înfăptuindu-se astfel una din sarci
nile mărețe trasate de cel de-al III- 
îea Congres al P.M.R.

Ținînd seama de răspunderea ce 
revine școlii prin înfăptuirea acestei 
sarcini, cadrele didactice, conducerile 
școlilor, precum și secția de învă- 
țămint și-a îndreptat cu osebire 
atenția, în primul trimestru din acest 
an școlar, spre îmbunătățirea calită
ții învățămîntului. Potrivit indicațiilor 
date de către secția de învățămînt 
planurile de muncă ale școlilor au 
fost mai cuprinzătoare. O atenție 
deosebită s-a dat organizării activi
tății extrașcolare și muncii educative 
în rîndul elevilor. Cadrele didactice 
s-au pregătit cu mai mult simț de 
răspundere, au utilizat la lecții cele 
mai bune metode de predare, folo
sind un material didactic adecvat, 
au căutat să aducă elemente noi la 
lecții pentru ca acestea să fie mai 
atractive. Pregătirea temeinică a ca
drelor didactice se oglindește în re
zultatele la învățătură obținute la

Fe- 
toți 
cu- 

șco-

sfîrșitul primului trimestru al anului. 
școlar curent

Sînt în Valea Jiului școli de 4- 
ani unde procentajul de promovați, 
la încheierea trimestrului 1, a fost de 
100 la sută. Printre acestea pot fi 
menționate școlile de 4 ani din Buta, > 
Valea de Pești, la care, deși cu po
sibilități mai reduse, datorită conș
tiinciozității învățătorilor Nistor 
licia și Simionescu Constantin, 
elevii sînt promovați și posedă 
noștințele cerute de programa
iară. Aceeași situație bună la învă
țătură există și la școlile de 4 ani 
de la Firîzoni—Uricani, Peștera Belii 
și altele. Dacă analizăm procentajul 
de 91 la sută al promovaților clase
lor I—IV putem trage concluzia că, 
în primul trimestru, învățătorii au 
depus un efort susținut spre a răs
punde sarcinilor puse de partid și 
guvern în domeniul învățămîntulut

O situație maî slabă s-a găsit la 
Școala generală de 8 ani din Ani- 
noasa, unde elevii au promovat în 
procentaj de 85 la sută Ia 
I — IV, și de 74 la sută la 
V—VIII. Faptul că situația 
vățătură n-a ajuns la nivelul
punzător cerințelor reflectă aportul 
insuficient al cadrelor didactice, pre
cum și a controlului conducerii țco- 

la ridicarea nivelului procesnlui 
învățămînt la această școală.

clasele 
clasele 
la în- 
cores-

Mărfuri vîndute în două zile
Mult așteptata zăpadă, care s-a așternut în ultimele două 

zile ca un covor alb peste toată Valea Jiului, î-a îndem
nat pe iubitorii sparturilor de iarnă să se îndrepte spre ma
gazinele cu articole 
numai din magazinul 
peste 20 pereclii de 
numeroase săniuțe și

In același scurt interval de timp la 
Petroșani s-au vîndut două garnituri 
„Căliman", 3 garnituri de mobilă de bucătărie și alte articole 
de uz casnic în valoare 
magazin a sosit un nou

totală de peste 66 000 lei. Ieri, la 
lot de garnituri.

schi, 12 perechi patine, 
sezon.
magazinul de mobilă din 
complete de mobilă tip

de sport. De luni și pînă ieri dimineață 
de sport din Petroșani au fost vîndute 
boc anei pentru 
alte articole de

copiii mi- 
i localitate.

prilej, Ы- 
Krujelak 

povesti co-

Azi, la ora 10, în 
sala de lectură a clu
bului muncitoresc din 
orașul Petrila, are loc 
o dimineață de bas
me pentru 
nerilor din 
Cu acest 
bliotecara 
Ana va j 
piilor cîteva din cele 
mai cunoscute basme, 
scrise de marele nos
tru povestitor 
Creangă.

Prof. ION DUMBRAVA 
inspector metodist, 

Secția de învățămînt a Sfatului 
popular al orașului ’Petroșani

(Continuare in pag. 3-a)
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Lectorat pentru mineri
In cadrul lectoratului pentru mi

neri organizat la mina Vulcan, in
ginerii și tehnicienii prezintă perio
dic conferințe cu privire la ce e nou 
în minerit. Ieri, inginerul Stoica 
Petru, șeful sectorului III, a prezen
tat în fața muncitorilor și tehnicie
nilor din sectorul de transport con
ferința tehnică „Mecanizarea stației 
de culbutare a minei Vulcan". Ur
mătoarea conferință ce va fi expusă 
în fața minerilor în cadrul lectora
tului se intitulează „Importanța și 
căile ridicării productivității muncii".

Schimbările
Dîlja

de pe dealul

Drumețul anonim се-și poartă 
pașii în aceste zile de iarnă pe 
dealul Dîljei rămîne plăcut surprins 
de ceea ce vede aici: dantelăriile 
de oțel, beton și sticlă ale con
strucțiilor industriale noi, cabluri, 
instalații etc. care dau peisajului 
rustic un plus de farmec.

Constructorii au venit, aici — 
dacă ne e permis să spunem așa 
— in marș, paralel cu tovarășii 
lor din adîncuri — 
șui a început de 
jos, din incinta 
minei Dîlja și a 
continuat sus pe 
dealuri pînă de
parte, către Ani- 
noasa. Arhitectura 
obiectivelor noi de
liar nr. ! de pe dealul Dîljei mai 
întîi, și apoi de la puțurile nr. 2 
și 3 a completat peisajul montan 
cu ceva care îi lipsea de mult.

Și iată, azi, liniștea relativă 
care a urmat zilelor înfrigurate 
de muncă 
spartă — 
tul ritmic 
au intrat
de la puțul auxiliar nr. 3, astăzi 
se fac încercările la mașina de ex
tracție a puțului, astăzi a intrat 
în probe centrala de încălzire a 
apei pentru prepararea .betonului 
necesar .la construirea puțului. 
Muncitorii și tehnicienii de la 
I.C.M.M. au ridicat aici, în cursul 
anului ce a trecut, o casă pentru 
mașina de extracție și au montat

minerii. Mar-

industrială a 
la puțul auxi-

mașina, o casă de compresoare 
în care au și montat aceste agre
gate, un turn metalic pentru insta
lația provizorie 
înaltă tensiune, 
etc.

Ultimii care 
acestea pline de pitoresc vor 
lăcătușii din brigada 
losif, electricienii din 
ParaSchiv Alexandru, 
perioada de rodate a 

sini 
auzul 
concentrată 
pra motoarelor. Ei 
le-au dat viață 
și iot ei trebuie 
primii „pași". Șe- 
lacătuși-montori e

de săpare, linii de 
centralele termice

vor părăsi locurile 
fi 

lui Szekely 
brigada lui 
Acum, In 

instalațiilor, 
toți aici cu 

și privirea 
asu-

Indemînare și con
știinciozitate, iată 
ce o . caracterizea
ză pe muncitoarea 
Шег Maria din a- 
telierul de bobinaj 
ușor al S.R.E. 

Vulcan. .

intensă a fost din nou 
de astă dată de dudui- 
al motoarelor. Astăzi 

în rodai compresoarele

să le corecteze 
ful brigăzii de 
și cel mai in vîrstă din formație. 
Are „la activ" lucrări de montaj 
de mașini de: extracție și ■ compre- 
soare, de mașini pentru acționarea 
îttnicularelor. Colegul lui, șeful
brigăzii de electricieni, e ceva
mai tînăr dar nu mai prejos tn 
hărnicie și pricepere.

— Noi am venit aici cînd sufla 
vintul iernii și mina ne îngheța pe 
metal, iar nările ni se lipeau de 
frig. Dar noi am fost mai tari 
decît vitregia iernii. O dată cu 
construcțiile de aici și din altă 
parte, cu greutățile muncii, au 
crescut și oamenii noștri. Oameni

I. CIOCLEI

(Continuare în pag. 3-a)

o voce din

se auzi iar

nana Maria

După ce a dereticat prin casă, nana 
Maria a mai trecut o dată prin curte 
să vadă dacă n-a uitat ceva. Cînd i 
s-a părut că totul e în ordine, a îm
brăcat cojocelul și a pornit grăbită. 
La prima cotitură s-a abătuț din 
drum. A intrat în ograda unei case 
arătoase, de curînd construită. Un
cline voinic, ivit din dosul lemnelor 
stivuite, a început să latre puternic. 
Femeia s-a oprit. Profitînd de poto
lirea cîinelui, a strigat stăpîna :

— Savetăă 1
— Da I — răspunse 

casă.
— Vii ia cămin?
— Stăi un pic 1 — 

vocea.
Peste cîteva minute,

se afla în tovărășia Savetei. Pe drum 
au întîlnit și alți săteni care mer
geau spre căminul cultural. Cînd au 
ajuns, au văzut adunate în stradă 
grupuri, grupuri de oameni. Au in
trat. Locurile s-au ocupat repede. 
Sala a devenit neîncăpătoare pen
tru cei aproape 100 de locuitori ai 
Maleii care și-au dat îniîluire, în 
ziua aceea, la căminul cultural.

Conferința „Ion Creangă" expusă 
de învățătoarea Sîrbu Rodica a fost 
ascultată cu atenție și interes. Apoi a 
urmat programul artistic prezentat de 
elevii claselor a IV-a de la Școala 
generală de 8 ani nr. 4 Petroșani. 
Școlarii s-au prezentat bine pregătiți 
în fața spectatorilor din Maleia. Atît 
cîntecele, recitările, cît și dansurile 
prezentate s-au bucurat de aprecierea 
țăranilor muncitori. Cu vii aplauze 
au fost răsplătiți și micii interprăți 
ai scenetei muzicale „Fagul", pre
cum și echipa de gimnastică a șcOlii.

...Locuitorii din Maleia au plecat 
mulțumiți spre casele lor. Nu puțini 
au fost cei care și-au exprimat do
rința de a participa mai des 
fel de manifestări. Serbările 
sînt mult apreciate de țăranii 
tori din Maleia. De aceea, ar
ca Ia căminul cultural din sat, să 
se organizeze mau multe programe 
cultural-ariistice.

la ast- 
șcdlare 
munci- 
îi bine

Я. &
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Un an de rodnice cercetări
Cerium tetawștijnțțfică. spri 

jta permanent a) producției; este che
mată să perfecționeze și să elaboreze 
procedee tehnice superioare care aă 
conducă la îmbunătățirea procesului 
<te producție te creșterea perma
nentă a productivității muncii. Sta
ția de cercetări pentfii securitatea 
minieră din Pețroșani, înființată cu 15 
’UI in urmă, a fost de la început 

Stația de cercetări pentrp securitatea minieră. In 
laboratorul de utilaj electric minier, inginerul Oprea 
Nicol ae efectueșză măsurători.

profilat# pe cercetări tehnico-științi
fice în domeniul tehnicii securității 
și protecției muncii în industria mi
nieră, in scopul îmbunătățirii conti
nue a condițiilor de muncă din sub
teran.

Baza materială nou creată și a- 
cordarea fondurilor necesare înzes
trării laboratoarelor și instalațiilor 
de cercetare din noul pavilion, dat 
m folosință la începutul anului lteri.

Colțul celor certați
cu N. T,

Un mecanic distrat
Galeria direcțională de la ori- 

zaniui 53S. din sectorul IV al mi
nei Lonea. Zi obișnuită de muncă.

La transversala nr. 502, vago
netarul Stanciu Mihai descarcă un 
cărucior cu lemn și iese apoi in 
direcțională să ducă vagonetul la 
rampa puțului orb. Pînă aici ni- 
rmi deosebit.

In drum spre puf, Stanciu este 
însă aiuns din urmă de o locomo
tivă L.A.M.-4 pe țâre o conducea 
mecanicul Mirza Virgil. Mirza l-a 
VMut pe vagonetar țmpingmd de 
eărucicu și s-a aprobat totuși in 
viteză, ri foarte aproape de Stăm- 
eiu. țaistiuița reglementară este 
de iii metrii In mod firesc, ar fi 
trebuii să oprească laeeunoiiva 
sau să-i încetinească mersul. Mai 
ales că Stanciu i-a cerut aceasta- 
iter vail Virgil era pus pa glu
me: cică să-l bage in sperieți pe 
Stanciu. Cam nepotrivită glumă 
după pite se va vedea...

Stanciu s-а Ins păi min t ă t auzind 
eă locomotiva ii atinge țălcliete și 
a spirit spre peretele galeriei. £o- 
tamotiva fitrtd im viteză, l-a stri
vit cu cabina de perne fraefarta- 
«ta-* vagonetarului clavicule. Așa 
că Măza a reușii să-l. bage pe 
Startciu nu numai în sperieți- d și 
«A spital.

Stanciu va zace cel puțin 45 de 
zile. Preadiștraiul mecanic Mîrza 
Virgil a (ost sancționat cu mustra
te scrisă cu avertisment și radie
rea integrală a primă pe două luni. 
Poate i-a ți de învățătură că in 
moacă au-i permis a sa umbla cu 
t&Miii. ei se impune disciplină, 
respectarea N.T.S.-ului l

, FR. VETRO 

asigură condiții optime d« cercetare. 
Munca de cercetare din anul 1964 

s-a încheiat cu predarea în termen 
a celor Să probleme din planul de
partamental de cercetări tehfltca- 
științilice și cu rezolvarea a încă 27 
lucrări în afire plantata (expertise, 
asistență tehnică etc.), Calitatea lu
crărilor etectaate în acest an a mar 
cat o creștere față de anii precedențe 

6 dintre ele fiind 
apreciate сц cali
ficativul „excep
țional".

In obținerea suc
ceselor de mai sus 
s-au evidențiat ta 
mod deosebit in
ginerii cercetători 
lonescu Dumitru, 
Coculescu Marcu 
Lay Tiberiu, Dfcu 
Alexandru, Cocu- 
lesett Grigore, ML 
clieș Gheorghe, Șa- 
batin Igor, Manea 
Aurel, Niță Ser- 
ghie, Oprea Nicolae, 
Tat Sabin, Bitir 
Pavel, Strat Vasi- 
le, C.ărăvan Cons
tantin, Tomuș loan, 
tehnicienii Moraru 
Gheorghe, Maca- 
vei Olimpiu, Heintz 
Matei, Stoieescu 
Mihai, Macavei A- 
lexandru. Sink Io
sif. Binder Iosif 
și muncitorii OIL 
vedi Toma, La- 
zăr loan. Vladislav

Silviu, Pricep Francișe, Gali Vasite. 
Ghiura Ștefan, l,drenez Magda.

Ttf în anta tracta, S C Ș.M, a W 
cp! un bilanț al realizărilor în ce| 16 
api de existență printr-un sîtnpnzimi 
d« comunicări științifice închinat ce 
lei de-a AX-a aniversări a eliberă 
di patriei

Dintre problemele cete mai im 
portante atacate de colectivul de cer
cetare ta anul 1964 amintim; pușca 
rea ta masive fierbinți; metode spe
ciale de pușcare în mediu grizuios: 
studiul eeeficietataui de rezistență la 
circulația aerului pe model pentru 
lucrări armate în inele simple de 
bolțari ; elaborarea de rețete noi de 
explozivi aptigrizuteși; studierea pa
rametrilor aerajului parțial în lycrăi i 
miniere și pe stand ta laborator:

III Metode moderne de săpare 
și susținere a pufurilor

III Susținerea cu cuvelaje 
din beton

La săparea puțurilor cu metode 
obișnuite s-a folosit și susținerea cu 
cuveiaje din beton după sistemul 
efe lucru да paralel săpare-susținere, 
metodă ce se «plieri. ta U.R.S.S. Lu
crările de săpare se execută cu in
stalații montate la suprafață; o 
mașină de extracție cu un motor de 
240 kW pentru evacuarea sterilului 
și un troliu pentru materiale, de 130 
kW. Diametrul puțului nr. 1 Jujnaia, 
utide s-a aplicat acest sistem, era de 
6 m și adîncfaiea de 450 m.

ta puț se găsește podul suspendat 
eu două etaje cu diametrul de 5700 
mm pe care se află troliile ce susțin 
mașinile de încărcat. Podul se fixea
ză în puț cu ajutorul unor dispozi
tive speciale mobile care se înfig 
în susținerea definitivă. încărcarea 
Sterilului se execută cu 2 greifere 
de 0,16 m c, în chita e autudescăr- 
cătoare de 1,5 m c capacitate. Cobo- 
rirea euvelajeler ae face cu tfqliul. 
La săparea și susținerea puțului 
lucrează o brigadă complexă, pe 4 
schimburi, a 12 oameni fiecare-

Executarea 
puțurilor oarbe

Dacă problema săpării puțurilor 
principale de ia suprafață și-a găsit 

degazarea zăcămtatului Șotînga-- 
Gheboienî; studiul comparativ pri
vind parametrii capselor electrice fa
bricate în țară, față de cele fabri
cate în străinătate; construcția țrtî- 
lajelor electrice antigrizutoase și 
anttexplozive fabricate în țară, în 
vederea ridicării caracteristicilor an- 
tiexptazive la nivelul tehnicii mon
diale ; controlul eficacității măștilor 
d« protecție contra prafului sillco- 
gen; îmbunătățirea echipamentului 
de protecție folosit în industria mi
nieră și altele.

In anul 1964 s-a remarcat preocu
parea colectivelor de cercetători pen
tru cercetarea ta fază de labpnttor, 
•pe utilaje și instalații proiectate și 
construite în cadrul S.G.8.M., ca de 
exemplu: cameră de prăfuire pentru 
stabilirea eficienței de reținere a 
prafului și a rezistenței la inspirație 
și expirație la măștile de protecție 
contra prafului și diferite materiale 
filtrante; stand pentru verificarea 
parametrilor electrici ai capselor; 
instalație pentru încercarea echipa
mentelor electrice cu protecție in
trinsecă ; stand pentru determinarea 
coeficientului alfa în lucrări miniere 
armate în inele simple de bolțari. 
S-a elaborat, experimentat și omo
logat explozivul antigrizutos A G 
eu parametri oaliștici superiori explo
zivilor antigrizutoși existenți la noi 
în țară și s-au verificat explozivi din 
alte țări. In domeniul degazării «tra
telor de cărbuni ș-a conceput și 
construit, în colaborare cu Institutul 
«ie fizică atomică, a instalație de la
borator pentru determinarea conținu
tului șl vitezei de cedare a gazului 
din cărbune, care va contribui la 
Pfognostlcam pericolului erupțiilor 
de metan și material mlwt ta ză
cămintele de cărbuni din Valea Jiu
lui și Anina,

Întregul colectiv al stației de cer
cetări începe un nou an de muncă 
cu holărtrea de a întocmi lucrări de 
calitate superioară, prin a căror a- 
plicare «a conțrlhnte din plin la creș
terea nivelului tehnleli securității si 
a protecției muncii din industria mi
nieră a țării noastre.

Ing PISO ION.
șef secție

tag. PATRASCU MIHAL
șef secțig

Chim. HINDOREANU ELENA, 
șef laborator

o rezolvare, în schimb săparea pu
țurilor oarbe și adîncirea puțurilor 
principale, pe măsură coborîrii ex
ploatării, prezintă încă o serie de 
greutăți care încă nu au fost rezol
vate integral.

Cu toate acestea, în unele țări dta 
Europa șe întreprind o serie de stu
dii menite să soluționeze și această 
problemă.

In bazinul Ostrava-Karvin din 
R. S. Cehoslovacă s-a experimentat 
metoda de săpare a puțurilor oarbe 
circulare de jos în sus, cu executa
rea concomitent a săpării și sus
ținerii definitive în beton și amena
jarea puțului.

Săparea puțtauj începe cu așezare» 
inelului de beton superior orizontu
lui de bază — inel care constituie 
susținerea definitivă. Peste acest 
ine] se montează podul pășitor. Ri
dicarea podului se face ge irel sțîlpi 
cu ajutorul cricurilor. Lungimea ștU- 
piior este de 3—4 m și stat mdtaați 
in ghidaje speciale de 1 m lungime’ 
fixate pe susținerea definitivă a pu
țului, Ghidajele se fixează cu șuru
buri și se mută pe măsura deplasă
rii poduluj.

Pentru evitarea deplasărilor late
rale ale podului el este prevăzut cu 
3 șuruburi de fixare. Sub pod stat 
montate instalația de semnalizare și 
scripeții pentru ridicarea materiale

Din mineritul țărilor socialiste
Zăcămînt nou de cărbuni descoperit 

în R. Mongolă
Ca rezultat al prospecțiunilor geo

logice efectuate în perioada 1958— 
1960, la bazinul carbonifer Șarîn- 
hai din R- P. Mojigală * fort des
coperit un zăcămînt de cărbune de 
calitate, ale cărui rezerve se cifrea
ză la Ц6 milioane tone.

In prezent la acest bazin șe wne- 
ОДІеаіЙ й exploatare minieră Ц su
prafață су o productivitate anuală 
de W milion tone cărbune. Aceasta club de 300 locuri.

Bandă transportoare de 4 kilometri
TAȘKENT 4 (Agerpres).
In lanțurile vestice ale munților 

ТііШ-Șan (Uzbekistan) este în curs 
montarea unui transportor eu cablu 
și bandă, lung de patru kilometri, 
care străbate un tonei săpat te

Dispozitiv pentru controlul rezistenței 
lucrărilor miniere

Institutul de cer-Ingineri de la 
cetari științifice pentru cărbune din 
Karaganda au demonstrat că este 
posibilă descoperirea, cu ajutorul 
razei de lumină, a figurilor șj golu
rilor din pereții lucrărilor miniere 
subterane. Ei au realizat un instru
ment care se compune dintr-iwi bec 
electric miniatural și o fotorpzlșten- 
ță. Instrumentul se plasează în gau
ra perforată cu un sfredel electric 
obișnuit. Lunecînd peste rocă și 
huilă, raza de lumină, în funcție de 
culoarea și structura materialelor 

U.R.U.M. Petroșani. Un nou lot de pompe aînt pregătite pentru a 
lua drumul exploatărilor miniere.

lor și mecanismelor. Greutatea to
tală a podului este de 10—13 tone. 
După fixarea podului de susținere 
se procedează la perforarea frontu
lui. Adîncfaiea găurilor este de 1,2 
m, dta considerentul evitării ruperii 
de blocuri mari și realizarea unui 
ciclu pe zi.

Aerisirea frontului de lucru se rea
lizează prin gaura de sondă forată 
pînă ta orizontul superior. Evacuarea 
sterilului se face manual de pe tabla 
metalică, ceea ce reduce efortul au 
30—40 la șută. Sterilul se aruncă 
în coloana de tuburi metalice din 
care se încarcă în vggoflete.

După evacuarea sterilului se co
boară stîlpii de susținere și șe face 
ridicarea podului. înălțimea de ri
dicare trebuie să permită executarea 
susținerii definitive și amenajarea 
unui metru de puț. Indiei realizați: 
avansare 25 m/ltmă 1 reducerea con
sumului de lemn de 10 ori, de la 
120 m c/100 m I da puț ia 12 m 0/ІѲО 
m 1 de puț; reducerea prețului de 
cost cu 1000 coroane/m 1.

Conehiill
Rezultă că în viitor săparea puțu

rilor de mină de limg metraj trebuie 
efectuată numai eu procedee moder
ne. Aceasta în dorințe de e scurta 
timpul de intrare ta «фіоаіаге a 
cîmpuritor miniere noi. Numai în 

urmează să fie dată în exploatare te 
prima jumătate a anului 1965 și va 
asigura cu combustibil ieftin comple
xul energo-industrial de la Oarban.

ba Șarm-hta se află ta faza finală 
construirea unui complex de locuința 
pentru mineri. Pînă m prezent au 
fost construite locuințe a căror au- 
prefață totală se cifrează la 12ЭД0 
metri patrați, o școală de 8 ani, u?t 

stineă. Ei va servi 1a transportai 
minereului care de la о alfltadiite 
de 1600 de metri va fi adus eu e 
viteză de 4 m pe secundă la com
binatul de pdimetele din Altta» 
Topkan.

din perete. își modifică nuanțele- A- 
ceai lucru este fixai de fotoreaia- 
tență și înregistrat pe scala instru
mentului.

Specialiștii stat de părere că »• 
cest procedeu, care poate fi folosit 
pînă la o adîncime de 6 «tetri in mg- 
divă geologic care înconjoară tacra- 
rea minieră subterană, «a permite 
controlarea cu o înaltă precizie a 
proceselor care se petrec în roșii» 
muntoase în cursul exploatării zăcă- 
mintalul.

cazuri cu totul izolate, unde factorul 
economie nu pledează pentru acgst 
sistem, să se meargă pe procedeul 
clasic. In această direcție orientăm 
Și noi munca practică și de cerce
tare a cadrelor tehnice.

La săparea puțurilor de la supra
față, în bazinul nostru, s-a reușit 
generalizarea procedeului сц cofraj 
mobil obținîndu-se rezultate frumoa
se la condițiile noastre de zăcămînt: 
cu viituri de apă m puțuri, săpare 
în roci dure, cliametre mai mici față 
de alte țări, dotare cu utilaje de 
perforare nu intrutotul corespunză
toare. etc In acest sens, ve trebui 
să reflectăm asuprș îmbunătățirii 
metodei de lucru cu cofraj glisant, 
să creștem partea activă eventual 
la 3 m în prima etapă, să îmbună
tățim dotarea tehnică a puțurilor cu 
utilaj mecanizat, corespunzător. In
stalația ar trehui reproieeiată în lu
mina ultimelor realizări la nivelul 
tehnicii mondiale. La săparea puțu
rilor oarbe cu adincimi de 150 §00 
m, de asemenea, va trebui să se stu
dieze aplicarea cofrajului mobil sa
re nu implică nici o greutate.

Totodată. in cadrul Combinatului 
carbonifer și a exploatărilor noas
tre este indicat să se studieze folo
sirea procedeului de foraj de dia- 
metre mari la săparea și adîneireș 
puțurilor pentru agraj, rambleu și 
transport de cărbune între două ori
zonturi.

IOAN POPESCU 
Inginer șef al C.C.V.J.



Calitatea producției — obiectivul nr. 1 
al întrecerii socialiste

Xfomltetul sindicatului minei Lonea, 
sub indiumarea vomitatului de partid 
sprijină activ conducerea tehnico- 
administrativă a exploatării în rezol
varea problemelor legate de bunul 
mers aț producției. Calitatea cărbu
nelui rămîne în continuare obiecti
vul pr 1 al întrecerii socialiste din 
noul an. Cu prilejul dezhaterii cifre
lor de plan pe anul 1965, a ieșit în 
evidență faptul că un rol important 
în prevenirea unor deficiențe în ca
litatea producției îl are exercitarea 
operativă, pe faze de lucru a con
trolului din partea șefilor de brigăzi, 
de schimb și a maiștrilor minieri, 
aplicarea pușcării selective.

Comitetul sindicatului, comitetele 
d* secții și birourile grupelor sindi
cale au început, din primele zile ale 
noului an. să desfășoare o susținută 
mpnea politică de masă în rindurile 
muncitorilor. însemnătatea pe care o 
are pentru economia națională cali
tatea superioară a producției s-a 
discutat și în cadrul adunărilor fa
nare alp grupelor sindicale încă din 
luna trecută, unde maiștrii minieri 

1 Benko Igșif, Gavrilescu Gheorghe. 
Bolog Nicolae, Cărcăleanu Ioan și 
alții au prezentat referate de felul 
în care brigăzile, de a căror activi
tate răspund, aleg șistul în abataje. 
In referate au fost popularizați acei 
membri ai brigăzilor care înțeleg să 
aleagă șistul vizibil, și a fost com
bătută atitudinea înapoiată pe care 
o manifestă unii mineri față de ca
litate.

In jurul calității producției s-a or
ganizat o susținută muncă de agi
tație vizuală. Atît în sălile de apel, 

, «M gi fa incinta gltfilor de mină s-au

l. QRIȘAN

in a- 
de e- 
com-

Schimbările

(Urmare din pag. i-a)

minunați, cu mani de aur I Cresc 
în v irstă și in simțul răspunderii 
l«lă de munca încredințată, in dra
gostea pentru meseriș — spunea 
șeful brigăzii de lăcătuși, Szekely 
losij.

O privire aruncată asupra mo
dernei mașini de extracție — de 
fabricație sovietică — montată de 
lăcătuși confirmă cele spuse de 
șeful de brigadă. Duduitul ritmic 
al compresoarelor, tot de ei mon
tate, întărește și mai mult afirma
ția. „Verificați fiecare șurub, fie
care sudură, fiecare legătură e- 
lectrică. Să nu avem surprize ne
plăcute atunci cînd utilajele vor 
lucra în plin. Să nu ni se poată 
reproșa nimic de către cei ce voi 
veni după noi, de beneficiar". A- 
cestea sini ultimele comenzi, acum 
la rodațul utilajului, la probele de 
funcționare.

l-am văzut pe oamenii care au 
tulburat liniștea dealului Dllja 

afișat lozinci concrete, care cheamă 
eoJeeliVHl ай pună fa centrul preocu
părilor lupta pentru o calitate supe
rioară a producției. De asemenea, în 
ultimele ediții ale gazetei de perete 
de lg gura de mină Simpa I s-au 
scris articole în care au fost popu
larizați minerii din brigăzile conduse 
de Burdea Nicplae, laeob Petru și 
alții care se străduiesc ca producția 
dată de ei să fie de bună calitate. 
Totodată, prin articolele scrise la ga
zetă, a fost combătută atitudinea

Din experiența 
organizațiilor sindicale

unor muncitori din brigăzile conduse 
de Bălănesc Mănăilă, Policiuc Dio- 
nisfe și alții care nu întotdeauna 
aleg șistul din cărbune, nu țin sea
ma de faptul că lupta pentru calitate 
trebuie să constituie obiectivul cen
tral al înțrecerii socialiste. Nu e în- 
tîmplător faptul că în sector au fost 
cazuri cînd la cîntăririle făcute în 
unele vagonete cu cărbune s-a găsit 
șist pînă la 80 kg. maț mult degît 
norma internă. Comitetul de secție 
împreună cu conducerea sectorului și 
sprijinit activ de organizația de 
partid, a luat măsuri ca șistul vizibil 
rezultat din aceste vagonete să fie 
pus în grămezi, iar la sfîrșițul șutu
lui șefii de schimb împreună cu or
tacii lor au fost chemați la fața lo
cului. Aici membrii din comitetul de 
secție împreună cu șeful sectorului, 
cu prim-maistrul minier Prinț Sa- 
moilă au stat de vorbă cu ei. le-au 
arătat cîtă muncă se irosește în 
plus cu transportul sterilului la su

♦
•

Brigada de ine-
yaaici d.e
camotipa 230&50
din uepoal Pe
troșani se preocu
pă îndeaproape de 
remontarea in cele 
mai bune condi- 
țiuni de regulari
tate și siguranță 
41 trenurilor de 
eăjăfert. si 
celași timp 
eonomișirea 
buștibilului.

fN CLIȘEU: 
Tinărul mecanic 
Radu Cornel din 
această brigadă 
înainte de a pleca 

1 în cursă.
Fota :

de pe dealul 
Mare

Mare și au modelai aici construc
ții și frumuseți impresionante. 
Celor mui mulți dirțtre ei li se ci
tea pe față hotărîrea de a perse
vera in îmbunătățirea calității 
muncii, de a învăța, de a învinge 
stihiile naturii, de a se perfecțio
na în meserie.

☆

Ea fi bănuind drumețul anonim 
de pe dealul Dîljei cită energie și 
pasiune în muncă s-a consumat 
in aceste locuri, pentru a se pro
duce aici schimbările de decor, 
transformările înnoitoare în pei
saj ? Semețele turnuri de extracție 
ale noilor puțuri pe care minerii 
le-au săpat șl le sapă în adîncuri 
casele de mașini din beton, oțel și 
sticlă, liniile electrice de înaltă 
tensiune, zeci de mașini și insta
lații noi, 'toate vorbesc de la sine 
despre hărnicia, cutezanța și iscu
sința celor care le-au dat viață 
— constructorii de la l.C.M.M. 

prefață în |oc ca acesta să fie de
pozitat în abataj șl folosit în loc do 
rambleu. Pe lîhgă faptul că cei în 
cauză au fost criticați la fața locului, 
acest caz a lost prelucrat și în S- 
dunările grupelor sindicale. De a- 
tujici, minerii din brigăzile respec
tive au pus un mai mare accent pe 
alegerea șistului vizibil.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
calității cărbunelui și sporirea exi
genței minerilor față de acest obiec
tiv important al întrecerii socialiste, 
la gura de mină Cimpa I a fost 
luată măsura de a se cîntări un 
număr mai. mare de vagonete cu căr
bune în vederea urmăririi mai îndea
proape a modulul În care se alege 
șistul. De asemenea, acele brigăzi 
care dovedesc interes față de cali
tatea producției și trimit la supra
față cărbune cu un conținut redus 
de șisț față de norma prevăzută șîot 
stimulate. Au fost premiați în bani 
pentru calitatea producției mineri din 
brigăzile conduse de Burdea Nicolae, 
faeob Petțu, șefii de schimb Parca 
loan, Bîgu Constantin, Niculiță Fro
sin și alții.

Iu domeniul calității, in anul în 
care am pășit de curînd, trebuie fă
cut un pas hatărîtor atit la mina 
Lonea, mai ales în sectoarele II, Ш, cît 
și la gura de mină Jieț, unde se cere 
extinsă 
tribiiția 
râurilor 
nizarea 
continuă a calității cărbunelui tre
buie să se ridice în fiecare sector la 
nivelul cerințelor, in noul an vom 
căuta să ne îndreptăm întreaga mun
că poiitico-organizatprieă și cultural- 
educativă în rîndul minerilor spre în
făptuirea acestui obiectiv major al 
întrecerii socialiste: îmbunătățirea
calității cărbunelui.

experiența sectorului I. Con- 
comitetekjr de secții, a bi- 
grupelor sindicale în orga- 
luptei pentru îmbunătățirea

IOSIF ȘANDRU 
președintele comitetului sindicatului 

E. M. Lonea

Bilanțul primului trimestru
(Urmare din pag. l-a)
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Potrivit statisticilor întocmite 
orașul regional petroșani, rezultă 
situația promovaților în clasele V— 
Vili este de 79,20 la sută, iar a ele
vilor școlilor medii de 7Q.40 la sută. 
Procentajul total al elevilor promo
vați în primul trimestru pe Valea 
Jiului s-a ridicat la 85,10 la sută.

Față de grija deosebită acordată 
de către partid și guvern, față de 
condițiile bune create pentru Școlile 
noastre, rezultatele obținute nu sini 
mulțumitoare. De aceea conducerile 
școlilor vor trebui ca în trimestrul 
II să analizeze cu simț de răspun 
dere munca învățătorilor și profesa 
rilor.

Analiza situației la învățătură 
școli a școș în evidență că unii 
rectori n-au colaborat suficient
părinții elevilor și cu organizațiile; 
de tineret, n-au controlat și îndrumat 
în măsură suficientă colectivele pe
dagogice și nu și-au organizat bine 
propria lor activitate. E adevărat că 
în munca de îndrumare și control 
colectivul Secției de învățăminț a 
Sfatului popular orășenesc Petroșani 
a controlat, în acest trimestru, un 
număr de 12 școli de 8 ani și de 
4 ani, dar această activitate n-a fost 
suficientă. In urma controalelor fă
cute s-a constatat că unele cadre di
dactice nu au manifestat exigență în 
activitatea didactică. Tot cu acest 
prilej au ieșit la iveală unele difi
cultăți privitoare la notarea elevilor, 
s-au constatat anomalii ce se mani
festă mai ales în activitatea tova
rășilor Draica 
Marla de 
ani nr. 5 
controlului 
învățăminț 
vățători și
suficient pregătiți 
cum a fost cazul tov. Draica Maria, 
învățătoare la Școala de 4 ani din 
Surduc—Iscronl, Gîrjoabă Eleonora
de la Școala generală de 8 ani Pa
roșeni—Vulcan, Josan Olivia, profe
soară Ia Școala medie Petrila și
alții. Unii profesori nu folosesc in 
măsură suficientă materialul didactic, 
iar la unele școli, cum este cazul 
Școlii generala de 8 ani din Jieț.

Tliderei și Enache 
la Școala generală de 8 
din Petroșani. In urma 
făcut de către secția de 
s-a constatat că unii în- 
profesori se prezintă in 

in fața elevilor.

Intr-una din ședințele sale recente, biroul organizației de bază P.M.R. 
din centrala electrică Petroșani a luat în discuție măsurile prevăzute de 
coaduc^e* uainri în v«d*fH asigurării condițitlof optime de muncă pențru 
trecerea vîrfului de iarna,

lată-i, în clișțu, pe membrii biroului organizației de bază în timpul 
ședinței.

Mii de mineri au primit 
prime de

Minerii din întreaga țară au pri
mit la sfîrșițul anpfai tradiționalele 
prime de vechime. Minerilor și per
sonalului tehnico-ingineresc din ex
ploatările Sălajul, Bratea, 
și celelalte din regiunea Grîșana 
le-au fost atribuite aproape 7 000 000 
lei. Minerii Gh. Bodea, Ion Penciu, 
Teodor Roșian, maiștrii Constantin 
Vîlceanu, Dumitru Manea, ing. Іед 
Stoienescu au primit între 1700 și 
8 603 lei. Muncitorii |i cadrele tril-

Voevozi

Prieteni
Mulți din muncitorii preparației din 

Petrila îndrăgesc cititul și apreciază 
cele cuprinse’ în filele cărților. Bol
diră Ștefan, difuzor voluntar la ștan
dul de cărți cu vînzare din prepara- 
ție, merge des după cărți la „Libră
ria noastră" Această treabă îl pa-

din Petrila, Școala 
8 afli Or 3 din Lupeni, 
didactice nu-și fac pia- 
de muncă (deși aceașta 
obligație). In această si- 
cumplăcut in trimestrul

în școli au fost deter- 
faptul că directorii aees- 

organizat corespunzător 
comisiilor metodice și a 
pentru a îmbunătăți pro-

instrucțiv-educativ. Printre

Și evi- 
gcneral 

desen, 
lucrări

Școala medie 
generală de 
unele cadre 
nurj zilnice 
constituie o 
luație ș-au 
1 de învățăminț tov. Manda Gabrie- 
'a, Bedea Sanda-Maria ș.a.

Bineînțeles, de toate aceste lipțuri 
se fac vinevați și directorii școlilor, 
care n-au exercitat un control per
manent asupra pregătirii cadrelor di
dactice respective. Unele deficiențe 
manifestate 
minate de 
tora n-au 
activitatea 
diriginților 
cesul 
școlile unde s-au ehservșt asemenea 
anomalii menționăm Școala generală 
de 8 ani din Aninoasa. Școala ge
nerală de 8 an} nr 1 din Vulcan, 
Școala generală de 8 ani Paroșefli— 
Vulcan, Școala medie Vulcan, Școa
la generală de 8 ani nr 4 din Lupeni 
și altele. Considerăm că upa din 
cauzele care au determinat insufi
cienta pregătire a unor elevi poate 
fi pusă și pe seama faptului că nu 
toate cadrele didactice au acordat 
atenția cuvenită studiului individual 
al elevilor și muncit independente al 
acestora la orele de curs, ea 
tarii supraîncărcării tor. In 
se observa că profesorii de 
științele naturii, fizică, dau 
pentru acasă elevilor, deși instruc
țiunile Ministerului Invățămîntulrrt 
interzic acest lucru.

in fața colectivelor didactice din 
Valea Jiului stau sarcini importante 
în cursul trimestrulfll II, Aflț ca
drele didactice, cit și conducerile șco
lilor trebuie să-și îmbunătățească 
substanțial stilul de muncă, să lupte 
cil perseverență pentru lichidarea de

ficiențelor. pentru combaterea note
lor la limită în vederea obținerii de 
rezultate corespunzătoare noilor con
diții in care trebuie să se desfășoare 
procesul inștructlv-educativ. Este ne
cesar ca organizațiile de partid s® 
acorde o mai mare atenție îndrumă
rii colectivelor didactice pentru ca 
ce! de-al Il-lea trimestru al anului 
școlar curent să se încheie cu re
zultate mai hune la învățăturii.

1

vechime
pice din întreprinderile aparținînd 
trustului minier Muntenia regiunea 
Ploiești, care au o vechime mai 
mațe îrț industria extractivă au pri
mit premii în valoare de 4 500 000 
lei, sumă ce depășește cu mult pe 
eea. alocată cu un an înainte. Pentin 
activitate îndelungată și 
zultatele obținute în anul 
2 360 de mineri și cadre 
hazinul carbonifer Schitu 
primit premii anuale de vechime.

• (AgâfțtfU)

pentru re- 
1964, peste 
tehnice din 
Golești au

ці cărții
sionează rși o face cu multă tragere 
de inimă. Nu întîmplătop la prepara
ți® numărul celor care îndrăgesc car
tea e foarte mare. Reținem doar că 
numai prin standul de cărți au fost 
vîndute, în anu] ее a tFecut, cărți 
în valoare de 9 000 lei. Printre cei 
mai pasjonați prieteni ai cărții care 
au cumpărat cele mai multe volume 
pentru biblioteci personale se numă
ră lăcătușii Tciderici Grigore, Ursa 
Cornel, Bălan Nicolae, Pîrtea foah, 
tehnicianul Ecobascu Gheorghe și 
mulți alții.

BADUȚA CONSTANTIN 
corespondent

PROGRAM DE RADIO
7 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 
șoară, 7,45 Salut voios de pionier, 
8,6Q Sumarul presei, 8,30 Melodii 
populare din Munteni», 9,30 Muzică 
din operete, 10,15 Ce doriți să ascul
tați ? (Lecturi literare la cererea 
ascultătorilor), 10,30 Muzica popu
lară interpretată de soliști și forma
ții artistice de amatori, 12,03 Muzică 
de estradă, 12,30 Emisiune culturală, 
13,09 Melodii populare, 14,10 Forma
ți) de muzică ușoară, 14,30 Prietena 
noastră cartea, 15.30 Cîntece și jocuri 
populare, 16,45 Pagini alese din o- 
pere, 17,35 Antologie poetică: Walt 
Whitman, 18,15 Universitatea tehnică 
radio, 18,30 Seară pentru tineret, 
5»,40 Muzică de dans, 21J5 Părinți 
și sepii, 2t,â0 Melodn lirice, 22,15 
Muzfeă de dans. PROGRAMUL II. 
8,10 Muzică ușoară. а,ЙІ Melodii 
populare, 9,30 Vreau să știu (relua
rea emisiunii din 4 ianuarie). 11,03 
Cîntece despre tineret, 11,30 Muzică 
ușoară, 12,32 Arii din operete inter
pretate de soliștii noștri, 13,40 Uver
turi la opere, 14,10 Muzică distractivă 
interpretată de fanfară. 15.05 Croații 
romînești de muzică ușoară, 16,00 
(Melodii - popuișre din Maramureș, 
18,00 Interprett de muzică ușoară, 
18,30 E>m «daria operetei: Opereta 
florentină, (tanăsitmea I), 19.05 Din 
еодіааг» foteJondui nostru, 19,50 
Transmis! t»eea concertului orchestrei 
de Studfo a Radjotrierizwmt

’ inematografe
PETROȘANI ■ 7 NOIEMBRIE)

Veșrite la Aeapuleo; REPUBLICA: 
Vara în nordul sălbatic; PETRILA: 
Pagini de istorie; ISCRONI t Lumea 
mare a crier mici; ANINOAS' 
Fortăreață pa Rin. Responsabilii ci
nematografelor din Lunea, Lupem. 
Paroșeni, Bărbăteni și Drieani nu 
au trimis programul filmelor pe 
ІНМ tasuri*.
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Prezențe romînesti

Filmul „Pisica de mare“ 
pe ecranele 

cinematografelor 
din Moscova

MOSCOVA 5 (Agerpres).
La citeva cinematografe din Mos

cova rulează, în prezent, filmul ar
tistic romînesc „Pisica de mare".

Filmul se bucură de succes în 
rîndul moscoviților.

luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 5 (Agerpres).
In timp ce la Saigon continuă 

disputa dintre „tinerii generali" și 
autoritățile civile, în numeroase re
giuni din Vietnamul de sud forțele 
patriotice înregistrează noi succese. 
Potrivit agenției France Presse, pier
derile înregistrate de trupele guver
namentale în cursul luptelor violen
te. care s-au desfășurat între 28 de
cembrie 1964 și 4 ianuarie 1965 în

Deschiderea lucrărilor Congresului S.U.A..
WASHINGTON 5 (Agerpres).
Cel de-al 89-lea Congres at S.U.A. 

și-a deschis luni după-amiază lucră
rile. Congresul a trecut la exami
narea primelor probleme aflate pe 
agenda sa. După alegerea organe
lor conducătoare ale Senatului și 
Camerei reprezentanților și liderilor 
grupurilor democrat și republican în 
cele două camere ale Congresului, a 
avut loc ceremonia depunerii, jură- 
mîntului de către membrii Camerei 
reprezentanților.

ln cursul primei sale ședințe, Ca
mera reprezentanților a aprobat cu 
224 voturi contra 210 o importantă 
măsură cu caracter procedural. S-a 
hotărit stabilirea unei limite de 21 
de zile în care Comitetul pentru re
gulamente poate reține Un proiect 
dc lege aprobat de alte comitete, 
după această dată președintele Ca
merei reprezentanților, John McCor
mack, avînd puterea de a hotărî 
dacă proiectul poate fi prezentat spre 
a fi votat.

regiunea Binh Gia, la 65 km sud-est 
de Saigon, se ridică la 162 de morți, 
93 dispăruți și 185 de răniți. Aceeași 
agenție, care citează surse autori
zate americane și sud-vietnameze, 
subliniază că pierderile materiale 
stat, de asemenea, considerabile. 
Trupele patriotice din Vietnamul de 
sud au reușit să captureze în patru 
zile 241 arme, au distrus trei elicop
tere, două care de asalt, două ma
șini de transport și un număr în
semnat de radioemițătoare. La 31 
decembrie a fost doborît un elicopter 
american cu patru oameni la bord. 
La 4 ianuarie, trei sate strategice 
au fost atacate ta același timp de 
către forțe patriotice. Un avion a- 
merican de tip „Skyrider" a fost do
borît în delta Mekongului.

In același timp, în provincia 
Guang Ngai, situată la sud de Da- 
nang, situația s-a agravat, anunță 
agenția France Presse.

ANGLIA

Liderii conservatori 
într-o febrilă activitate

LONDRA 5 (Agerpres).
Primele zile ale noului an au 

găsit pe liderii opoziției conserva
toare britanice într-0 febrilă activitate 
politică menită a elabora o nouă 
platformă electorală care să permită 
partidului să fie pregătit în cazul 
cînd actualul guvern s-ar hotărî să 
fixeze noi alegeri generale în aceas
tă primăvară.

Cu toate că nu există nici un in
diciu oficial că primul ministru bri
tanic ar intenționa să 
legeri, cei mai mulți 
conservatori consideră 
putea 
fixeze 
torită 
deține

fixeze noi a- 
dintre liderii 
că Wilson ar 
șase luni să 
mai ales da-

în următoarele 
un nou scrutin 
faptului că guvernul laburist 
în Camera Comunelor o ma-

Noi amănunte în legătură cu situația 
din Bolivia

Poziția Franței 
față de criza din

PARIS 5 (Agerpres).
Corespondentul din Paris al agen

ției Associated Press, Malley. a 
transmis un comentariu consacrat 
poziției Franței față de criza din 
Vietnamul de sud. In legătură cu 
aceasta, corespondentul scrie: „Creș
te încrederea Franței că încurcătura 
în care se găsesc Statele Unite în 
Vietnamul de sud se apropie de 
punctul din care nu mai există în
toarcere și că singura cale realistă 
de soluționare a problemei este neu
tralitatea". Corespondentul arată a- 
poi, din surse bine informate că 
Franța nu ar fi împotrivă să medie
ze în vederea începerii tratativelor 
americano-chineze. Menționînd unele 
motive ce determină Franța să a- 
dopte o asemenea poziție, corespon
dentul agenției Associated Press sub 
liniază că din istoria ei dezastruoasă 
în Vietnamul de 
convins de multă 
de război cum 
Vietcongului nu 
Cercurile politice
însă că orice tratative în 
neutralității ar trebui să înceapă mai 
întîi în Vietnamul de sud, între sud- 
vietnamezi și Vietcong.

Vietnamul de sud
că președintele 
public neutra-

sud. „] 
vreme că 
este cel 
poate fi 
franceze

.Franța s-a 
un astfel 

împotriva 
cîștigat". 
consideră 
problema

După ce amintește 
de Gaulle a cerut în 
lizarea întregii regiuni a Asiei de 
sud-est, corespondentul relevă că, po
trivit declarației președintelui de 
Gaulle, acesta consideră că nu poate 
fi luată nici o hotărîre în zona 
pectivă fără consultarea celei 
mări puteri de aici — China.

res- 
mai

RIO DE JANEIRO 5 — Corespon
dentul Agerpres, V. Oros, transmite:

Știrile sosite din capitala Boliviei 
aduc noi amănunte în legătură cu 
tentativa forțelor de jandarmerie de 
a răsturna actualul regim al gene
ralului Rene Barrientos. Potrivit ul
timelor aprecieri, după descoperirea 
complotului antistatal, au fost ares
tate circa 100 de persoane și urmă
ririle continuă. Printre arestați figu
rează șeful poliției, comandanții de
tașamentelor de jandarmi, precum și 
reprezentanți ai conducerii corpora 
ției miniere boliviene.

Generalul Rene Barrientos, aflat

în regiunile miniere din 
s-a întors în capitală 
descoperirea complotu-

Criza politică din Nigeria 
a

joritate de numai cinci locuri, majo
ritate tare, după cum subliniază a- 
genția U.P.I., „prezintă riscul ca gu
vernul să nu poată supraviețui unor 
controverse majore". Se apreciază că 
Wilson ar putea fixa ținerea unor noi 
alegeri generale în această primăvară 
dacă laburiștii se vor convinge că 
popularitatea de care se bucură în 
rîndul opiniei publice este suficientă 
pentru a permite partidului să-și spo
rească majoritatea din Camera Co
munelor. Pentru aceasta, primul mi
nistru se va ghida cu siguranță după 
anchetele efectuate în rîndul opiniei 
publice britanice, precum și după 
alegerile parțiale ținute într-o serie 
de circumscripții ai căror reprezen
tanți în Camera Comunelor au 
buit, ca urmare a mobilării, să 
răsească băncile Parlamentului.

CJnii observatori politici sînt 
părere însă că primul ministru 
rold Wilson nu se va hotărî să fixe
ze noi alegeri în acest an decît dacă 
va fi obligat de o nouă criză econo
mică gravă. Acești observatori sînt 
de părere că data unor noi alegeri 
ar putea fi fixată deabia în primă
vara anului 1966. ,

tre- 
pă-

de 
Ha*

într-o vizită 
sudul țării, 
îndată după 
lui. Comunicatul oficial, dat publici
tății, afirmă că șefii complotiștilor 
vor fi pedepsiți în raport cu gradul 
de culpabilitate și previne că pe vi
itor vor fi adoptate măsuri și mai 
drastice împotriva acelora ce vor 
atenta la ordinea publică. Comunica
tul avertizează, de asemenea, pe 
funcționarii publici că „guvernul cu
noaște planul de sabotaj economic 
trasat de Paz Estenssoro și își pro
pune să demită din funcțiile lor pe 
toți acei care, din neglijență sau din 
rea credință, ar coopera cu planurile 
adversarilor". Complotul descoperit 
de autoritățile boliviene survine la 
mai puțin de două săptămîni de la 
descoperirea altuia. Judecind după 
situația din țară, Bolivia inaugurea
ză anul 1965 cu o accentuare a ins
tabilității politice interne.

Apei adresat Indoneziei 
de a rămîne în O.N.U.
NEW YORK 5 (Agerpres),
Alex Quaison Sackey, președintele 

Adunării Generale a O.N.U., a adre
sat Indoneziei un apel, ÎS. care îi 
cere să rămînă în Organizația Na
țiunilor Unite. Un apel asemănător 
a fost adresat anterior și de secre
tarul general al O.N.U., U Thant.

luat sfîrșit
ție. cu condiția ca ea să fie modi
ficată în sensul schimbării legii e- 
lectorale, posibilitatea contestării re
zultatelor recentelor alegeri (mai ales 
în regiunile unde a fost efectiv boi
cotul declarat de U.P.G.A.).

Potrivit agenției France Presse, se 
așteaptă ca 
va alcătui 
prezentanți 
președintele
intr-un Viitor apropiat vor avea loc 
alegeri suplimentare pentru regiunile 
care nu au participat la votul din 
30 decembrie și i-a îndemnat pe 
adepții U.P.G.A. „să-și strîngă rîn- 
durile și să se alăture celor care 
luptă pentru triumful cauzei edifică
rii naționale".

a trecut 
generale

politică prin care 
în urma alegerilor 

decembrie a luat sfîrșit luni 
Intr-un mesaj radiodifuzat, 

a anun- 
pe Abubakar 
formeze noul 

bază

între

naționa

marile 
națională

în guvernul pe care-1 
Balewa să intre și re- 

ai opoziției. Totodată, 
Azikiwe a anunțat că

LAGOS 5 (Agerpres).
Criza 

Nigeria 
din 30 
seara,
președintele țării, Azikiwe, 
țat că la însărcinat 
Tafewa Balewa să 
guvern „pe o largă 
lă“.

Acordul intervenit
coaliții politice, Alianța 
nigeriană (N.N.A.) și Marea alian
ță progresistă unită (U.P.G.A.) pre
vede fidelitatea față de unitatea na
țională, respectul față de constitu-

Incidente în capitala Pakistanului
CAR ACI 5 (Agerpres).
In cursul zilei de luni, în cartie

rele periferice ale capitalei pakista 
neze au avut loc violente ciocniri 
între partizanii mareșalului Ayub 
Khan — reales președinte al Repu
blicii — și adepți ai opoziției. Po
trivit primelor comunicate ale poli
ției, șase persoane au fost ucise ,mai 
multe rănite. Mai multe case au fost 
incendiate. Pentru aplanarea inci
dentelor poliția a cerut ajutorul ar
matei. Luni seara a fost anunțată 
interzicerea circulației între orele 
16,00 și 7 dimineața. Corespondenții

de presă anunță însă că atmosfera 
în capitală continuă să fie încordată. 
Străzile sînt patrulate de poliție și 
cordoane de securitate. Ciocniri ase
mănătoare, relatează corespondentul 
agenției Associated Press au avut 
loc și în alte localități din țară. Opo
ziția a dat publicității o declarație 
în care acuză Liga musulmană 
(partidul lui Ayub Khan) de a fi 
provocat dezordini cu prilejul sărbă
toririi victoriei electorale. In decla
rație se cere autorităților să nu scoa
tă în afara legii un partid politic pu
ternic ca cel al opoziției.

sjujlj Proiect de lege care consideră 
crimă federală orice tentativă de atac 

împotriva președintelui
WASHINGTON 5 (Agerpres).
Un grup de 11 parlamentari de- 

mocrați și republicani au înaintat 
Camerei Reprezentanților un proiect 
de lege în care se cere ca orice 
tentativă de asasinat sau atac îm
potriva președintelui Statelor Unite 
să fie considerată de acum înainte 
ca o crimă federală și să nu mai: fie 
de competența organelor de justiție 
ale ‘statelor.

Se cere, de asemenea, aplicarea

acestei măsuri și în privința vicepre
ședintelui și altor personalități care 
urmează imediat acestuia în ordi
nea succesiunii — președintele Se
natului și principalii membri ai ca
binetului.

Unul din autorii proiectului de 
lege, Gerald Ford, republican din 
statul Michigan, a făcut parte din 
Comisia Waren, însărcinată cu an
chetarea împrejurărilor asasinării lui 
John Kennedy.

Manevre militare ale forțelor 
militare americane 

și vest-germane
BONN 5 (Agerpres).
In landurile Bavaria 

Wurttemberg au început 
neață manevre militare 
armate 
care ' 
Potrivit relatărilor presei vest-ger
mane, la aceste manevre, considerate 
cele mai mari din ultimii ani, par
ticipă 7 500 de mașini de luptă.

și Baden- 
luni dimi- 

ale forțelor 
: americane și vest-germane
vor dura pînă la 11 ianuarie.

I

Amînarea alegerilor 
din Congo

ALGER 5. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite:

Un decret prezidențial dat publi
cității la Leopoldville anunță că a- 
legeriJe legislative fixate pentru 1 
februarie anul acesta în Congo au 
fost amînate și vor avea loc peste 
45 zile.

Scrutinul se va desfășura între 
17 și 31 martie.

De fapt, remarcă în legătură cu 
aceasta observatorii politici, cauza 
acestei amînări nu trebuie căutată 
în „dificultățile de ordin material", 
așa cum afirmă autoritățile congo
leze, ci în dificultățile de ordin poliT 
tic prin care trece guvernul Chombe.

In ci
SANAA. — In localitatea Taiz, a 

fost inaugurată la începutul acestui 
an prima uzină de aluminiu din Ye
men, care va produce articole de uz 
casnic. Pînă în prezent, produsele 
din aluminiu erau importate din 
străinătate.

SOFIA. — Intr-unui din satele re
giunii Silistra, cu ocazia lucrărilor 
agricole au fost găsite 22 monezi 
de aur. Specialiștii apreciază că ele 
datează de la începutul secolului al 
XI-lea și din secolul al XH-lea. Pe 
o parte a monezilor sînt chipurile 
împăraților bizantini care au domnit 
în acea vreme. Deși au trecut atî- 
tea secole, monezile s-au păstrat bine 
și au fost expuse la Muzeul popular 
din orașul Silistra.

NEW YORK. — Vameșii din 
portul New York au descoperit pe 
un pachebot ce venea din insulele 
Antile, doi saci de plastic, conținînd 
o cantitate de heroină în valoare de 
400 000 de dolari.

TOKIO. — In primele trei zile 
ale acestui an in Japonia și-au pier
dut viața în urma accidentelor de 
circulație 127 de persoane. Direcția 
generală a poliției a anunțat că în 
anul 1954 în Japonia s-au produs

leva i* î
55 224 accidente de circulație în ur
ma cărora 13301 persoane au fost 
omorîte, iar 393 190 au fost rănite.

MECCA, — Postul de radio Mec
ca a anunțat că fostul rege, Sa ud 
Ben Abdulaziz, l-a recunoscut în mod 
oficial pe fratele său, Feisal Ben 
Abdulaziz, ca suveran legitim al 
Arabiei Saudite. Feisal, după cum 
se știe, a fost proclamat rege al 
Arabiei Saudite Ia 2 noiembrie 1964, 
printr-o hotărîre a șefilor de triburi 
și a prinților din familia regală, 
după demiterea lui Saud.

LONDRA. — Direcția căilor fera- 
fe din Marea Britanie a anunțat une
le majorări la prețurile biletelor de 
călătorie. Majorarea se va referi la 
liniile care leagă Londra de localită
țile situate la o distanță de pînă la 
40 de mile, și va intra în vigoare 
la 1 februarie.

SALZBURG. — Ninsorile din ulti
mele zile căzute asupra Alpilor aus
trieci au provocat numeroase ava
lanșe cu efecte dezastruoase. „Moar
tea albă" — cum sînt denumite a- 
ceste avalanșe — a făcut în aceste 
zile numeroase victime. Astfel, în re
giunea Radstaedter Tauern și Styria 
șase persoane au murit sufocate sub

n du r i
straturile de zăpadă prăvălite asupra 
lor. O altă avalanșă a îngropat un 
băiat și a rănit grav alți doi.

CAIRO. — După cum anunță a- 
genția M.E.N., reprezentanța din 
Cairo a imamatului Omanului a 
comunicat că la 4 ianuarie un auto
camion cu soldați englezi a sărit în 

' aer, lovindu-se de o mină plasată de 
insurgenții din Oman pe șoseaua 
dintre Mascat și As-Sib.

WASHINGTON. — La 4 ianua7 
rie a avut loc la Pentagon o cere
monie cu prilejul demisiei cosmonau
tului John Glenn din corpul de in
fanterie marină a S.U.A.

In aceeași zi a avut loc o confe
rință de presă, în cadrul căreia 
Glenn a declarat că dorește să de
vină businessman.

ROMA. — La Foggia a avut loc 
un miting, la care au participat 3 000 
de muncitori italieni care lucreazĂ, 
în diferite țări din Europa occiden
tală și au venit în țară cu ocazia 
sărbătorilor. Participanții la mititfg 
au scandat lozinci în favoarea pro
movării unei politici în interesul oa
menilor muncii, împotriva gravei si
tuații economice care determină nu
meroși muncitori să emigreze.
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