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PENTRU REALIZAREA PLANULUI PE 1965

Angajamente însuflețitoare in întrecerea socialists
Cărbune peste plan
'Muncitorii, inginer-й și tehnicienii 

de 1« Exploatarea minieră Petrilla, a- 
mdizînd în brigăzi și sectoare posibi- 
ІВДНе ce le are colectivul în acest 
an, și-au luat următoarele angaja
mente în întrecerea socialistă:

• să extragă peste prevederile pla
nului anual 11 500 tone cărbune, din 
case pînă la 1 Mai 3 000 tone;

economii 
la 1 Mai

• să obțină 200 000 lei 
la prețul de cost, iar pînă 
100000 lei;
• să depășească randamentul pla

nificat cu 2 kg cărbune pe post;
• să reducă procentul admis de 

cenușă din cărbune cu 0,1 puncte.
In vederea realizării acestor anga

jamente а fost întocmit un judicios 
plan de măsuri tehnico-organizatori-

ce menit să vină în ajutorul' mineri
lor la realizarea angajamentelor.

Pentru alegerile de la 7 martie

Continuă propunerile 
de candidați ai F.D.P.

de 
al

din

> Dna din brigăzile de frunte din sectarul II de Iia mina Lupeni este 
cea condusă de minerul Jurj Gheorghe.

In clișeu: Un schimb din această brigadă, cel condus de Onuț loan.

Reparații 
de calitate superioara

Metalurgiștii de la U.R.UiM. Pe
troșani, dezbătînd sarcinile de plan 
pe 1965, și-au afirmat hotărîrea ca 
în acest an să obțină noi succese în 
repararea la timp și de calitate su
perioară a utilajelor ce urmează a Й 
livrate unităților miniere. Colectivul 
uzinei s-a angajat în întrecerea so
cialistă din acest an :

• să realizeze volumul- producției 
globale anuale în 11 luni și 15 zile 
lucrătoare iar pînă la 1 Măi sarci
nile să fie realizate cu 4 zile avans;

• să reducă prețul de cost Ia în
treaga producție marfă pentru a rea
liza economii în valoare de 500 000 
lei din care І65 000 pină la 1 Mai;

• să depășească productivitatea 
muncii planificate cu 1 le sută;

• să realizeze produse de cea mai 
bună calitate și să reducă, față de 
admis, rebutul la piese de oțel, cu 
0,5 la sută, la piese de fontă eu 0,5 
la sută, iar la prelucrări piese 
cu 0,19 la sută.

Pe baza propunerilor făcute în sec-, 
ții și ateliere . cu prilejul dezbaterii 
sarcinilor de plan a fost elaborEft- un • 
cuprinzător plan de măsuri' tehnico- 
organizafarice.

In adunările oamenilor muncii care 
au avut loc în orașul Lupeni au fost 
desemnați drept candidați ai F.D.P. 
pentru alegerile de la 7 martie un 
număr de 159 tovarăși, dintre , care 
4 pentru Sfatul popular al regiunii 
E'unedoara, 55 pentru Sfatul popu
lar al orașului Petroșani și 100 
candidați pentru Sfatul popular 
orașului Lupeni.

In ultimele adunări cetățenești
Lupeni pentru depunerea de candida
turi au fost propuși tovarășii: Si- 

poș Teodor, muncitor la preparație, 
în circumscripția electorală nr 81 
Lupeni; Munteanu Liviu, șeful sec
torului I.R.H. din localitate, în cir
cumscripția electorală nr 82; Viș- 
lovschi Ștefan, președintele coope
rativei meșteșugărești „Minerul" Lu- 
peni, în circumscripția electorală nr 
95; Bora Aurel, șeful sectorului 
I.C.O. din localitate, în circumscrip
ția electorală nr 97; dr. Aldica N1- 

colae, directorul spitalului unificat 
Lupeni, în circumscripția electorală 
nr 169 Petroșani; Lupu loan, mun
citor feroviar, în circumscripția elec
torală nr 21 ; Petre Constantin, mi
ner șef de brigadă, în circumscripția 
electorală nr 83 a Sfatului popular 
al regiunii Hunedoara.

Luni, 25 ianuarie a.c., la exploa
tarea minieră Uricani a awi loc

In aceste zile, continuă înscrierile 
pe listele de alegători în vederea 
alegerilor de la 7 martie. La sediile 
sfaturilor populare din orașele și co
munele Văii Jiului s-au prezentat 
pînă acum 38 la sută din numărul 
total al cetățenilor care se bucură 
de dreptul de vot pentru a se în
scrie pe listele de alegători. In Pe
troșani s-au înscris1 pînă iii .prezent1 
pe listele de alegători 11 128 oameni 
ai muncii, în orașele Petrila 8 723,

CARNET

LA CLUB
De cum se lasă înserarea zeci de 

oameni ai muncii, tineri și virstnici, 
iși îndreaptă pașii spre club. Dimi
neață sau după-amiază, în fiecare zi, 
sălile clubului din Uricani sînt ani
mate de o activitate bogată.

încă de pe scări te întîmplnă me
lodia plăcută a unui cîntec. Acom- 

de orchestră, pentru un mo-

cocea solistului se pierde, dar 
imediat se aude parcă mai puternică 
decît la început.

In seara aceea, în sala rezervată 
repetițiilor, soliștii vocali de muzică 
populară și ușoară repetau, împreună 
cu orchestra, numerele noului pro
gram. Uneori, cînd acompaniamen
tul orchestrei nu se armoniza cu vo
cea cintăreței, tovarășul Hanciu Pe
tru, dirijorul acesteia, o oprea. Prin

citeva cuvinte le explica celor din or
chestră unde au greșit. Apoi repeti
ția începea din nou. Atunci cîntecul 
inunda într-o clipă sălile clubului a- 
nimîndu-le, înviorlndu-le.

...După ce a mișcat calul, minerul 
Csalovics Carol, cercetă amuzat fața 
partenerului său. Dacă acesta nu era 
atent la mutarea următoare putea 
pierde o tură. Forjorul lacob Ioan a 
întins mina spre regină cu intenția 
da a lua, cu ea, un pion. Uitîndu-se 
mai bine a renunțat la mutarea ini
țială. Tura era în pericol. Deci, tre
buia salvată... locul celor doi se des
fășura 'pasionant. Fiecare urmărea 
cu atenție mișcările celuilalt. La fel 
de absorbiți de partidele de șah erau 
in seara aceea și tovarășii Ivanov 
loan și Vlad Gheorghe, Cirlig Iosif 
și Vlăduț Constantin precum și alți 
tineri care jucau șah 'într-una din 
sălile clubului din Uricani (în foto
grafie).

...In jurul mesei de biliard jucăto
rii se mișcau cu greutate. Numărul 
privitorilor depășea de mai multe ori 
pe cel al jucătorilor. De aceea,' ade
sea cînd le venea rîndul, atît electri
cianul Amorăriți Ilie cît și minerul 
В uda Cornel se uitau în urmă să nu 
lovească cu tac ul pe vreunul din nu
meroșii 'spectatori.

In orice seară, poți găsi la clubul 
din Uricani zeci de tineri la repeti
ții, in jurul meselor de șah. Clubul 
este locul de întîlnire al oamenilor 
de toate vîrstele, de profesii diferite 
care vin seară 
petrece în mod 
liber. .

de seară, spre a-și 
plăcut și util timpul

M. CHIOREANU

**"■ ■ ■ ........... . 1 i u ■

O răsplată 
a i-ârniciei

t ț 5 *
La Consiliul local al sindi

catelor din Petroșani au sosit, 
ieri, 2 000 din cele 7 541 
insigne 
distinși 
fruntași 
pe anul 
va fi acordată în următoarele zi
le, ca o răsplată a hărniciei ce
lor care în anul 
evidențiat, lună de lună, în în
trecerea socialistă și și-au în
deplinit angajamentele indivi
duale. Mulți dintre cei care 
vor primi în acest an insigna 
de fruntaș au pritnit aceeași 
distincție și în anul 1963.

de 
cu care urmează a fi 

muncitorii declarați 
in întrecerea socialistă 
1964. Această distincție

de muzică populară romîneas- 
că cu Mia Braia. Florica Flo- 
rea, Viorel Munteanu, Felicia 
Ionulescu, Virginica Surcel și 
alți cunosc uți iinterpreți de mu
zică populată.

trecut s-au

Concert de muzică 
populară

Orchestra populară „Taraful 
Gorjului" aflată în turneu pe 
Valea Jiului prezintă, mîine, 
la ora 20,30, în sala palatului 
cultural din Lupeni un concert

lumină și 
pe corido- 
la Școala

Flori, 
căldură 
rul de 
profesională de u-
cenici din Lupeni. 
Și cîțiva elevi dis- 
cutînd, într-o pau
ză, despre lecția 
de fizică din ziua 
respectivă.

„Cine știe, 
răspunde"

Conducerea clubului munci
toresc din Vulcan organizează 
azi, la ora 17, în sala con

structorilor de la T.C.M.C. un 
concurs ghicitoare „Cine știe, 
răspunde". Tema concursului o 
constituie povestirile și roma
nele 
tru

istorice ale marelui nos- 
prozator M. Sadoveanu.

LECTORAT 
PENTRU FEMEI
Școala generală de 8La

ani nr. 3 din Lupeni a fost 
expusă ieri, de către profesoa
ra Arghiirescu Oltea, în cadrul 
unui lectorat pentru femei, con
ferința „Regiunea noastră ieri 
și azi".

o adunare la care au participat nu
meroși oameni ai muncii din sec
toarele exploatării. Din partea Con
siliului orășenesc al F.D.P., tovară
șul Tomșa Octavian, secretarul comi
tetului orășenesc de partid din lo
calitate. a propus drept candidat al 
F.D.P. pe tovarășul Szelan Iosif, 
șeful unei echipe de întreținere, în 
circumscripția electorală nr 85 a Sfa
tului popular al regiunii Hunedoara.

Tovarășii Stoiculescu Marin, Dră- 
ghici Aurel, Mogoș loan, care au 
luat cuvîntul, au arătat că tovarășul 
Szelan Iosif este un muncitor cin
stit, conștiincios, apreciat în produc
ție. El este și în prezent deputat în 
Sfatul popular al regiunii Hunedoara 
unde dă dovadă de interes pentru 
traducerea în viață a sarcinilor ce-i 
revin, pentru rezolvarea problemelor 
gospodărești ale orașului. Pentru me
ritele sale, atît ca meseriaș price
put, cît și ca deputat vrednic, par- 
ticipanții î-au susținut cu căldură 
candidatura.

Tot în această adunare au fost 
propuse candidaturile tov. ing. Teș

itei Nicolae, șeful exploatării minie
re Uricani, în circumscripția electo
rală nr 6, Schuster Maria, gospodină, 
în circumscripția electorală nr 229 
a Sfatului popular al orașului Pe
troșani.

Lupeni 5 409, Vulcan 3725, Uri- 
eani 406, iar în comunele Aninoasa 
și Iscroni 1286 și, respectiv, 8S9 de 
cetățeni.

Profiluri

Sondor иl
■ ' • . rf •

Muncitorii și tehnicienii de pe cele 
trei șantiere ale sectorului de explo
rări miniere Uricani îl cunosc bine 
pe. sondorul lacobescu Dumitru. In 
prezent deși, nu mai lucrează efectiv 
în procesul de producție, funcția de 
recepționator îi poartă totuși pașii a- 
proape zilnic de la cele mai apropia
te pînă la cele mai depărtate locații. 
Comunistul lacobescu care ani și ani. 
de zile a știut să fie exemplu pe 
șantier prin volumul și calitatea lu
crărilor de foraj, brigadierul care, din 
propria inițiativă a preluat nu numai 
o dată conducerea unor brigăzi ră
mase sub plan și le-a ridicat într-un 
scurt timp la nivelul celor evidenția
te, fruntașul a cărui experiență a fost 
deseori generalizată pe șantierele 
sectorului nu trece nici acum nepă
sător pe la locurile de muncă ale 
sondorilor. Fie la locația lui Alexan
dru Petru, a lui Ciobanu Victor sau 
Ionescu Aristide, fie la cea condusă 
de Jerca Adrian, privirea atentă a 
lui lacobescu Dumitru sesizează ba 
o scăpare care mai tirziu ar fi în
greunat activitatea la foraj, ba o 
pierdere de noroi în puțul sondei, ba 
o neatenție la montarea turlei etc.

A. N.

(Continuare in pag. 3-a)



STEAGUL RQȘO

Un început bun 
în munca cu inovatorii

DIN MINERITUL ȚĂRILOR SOCIALISTE

In anul ce l-am încheiat, colectivul 
minei Uricani a ocupat primul loc 
nu numai în întrecerea pentru mai 
mult cărbune și randamente înalte, 
ci și în mișcarea de inovații. La ca
binetul tehnic al exploatării au fost 
înregistrate 52 propuneri de inovații, 
din care 46 au fost aplicate. Din cele 
6 subiecte din plănui tematic au fost 
rezolvate 5. Eficiența economică a 
inovațiilor: 180 713 lei economii post 
calculate. Iată bilanțul pe 1964 al 
minerilor și tehnicienilor — creatori 
d« la cea mai tînărâ exploatare din 
Valea Jiului, bilanț ce i-a clasat pe 
primul loc în întrecerea inovatorilor 
pe bazin și le-a asigurat un indice 
de clasificare — în concursul de ino
vații pe M.M.F.E. *— de 1,827, deci 
mult superior celui realizat în anul 
1963.

Și acum iată cîteva din inovațiile 
mai importante înregistrate anul tre
cut la cabinetul tehnic al exploa
tării : „îmbunătățirea metodei de 
exploatare cu abataje cameră a stra
tului 17—18, în scopul ridicării ca
lității cărbunelui", propusă de mine
rul Maftei Stan; „Mecanizarea ope
rației de betonare în galerii", propu
să de tehnicianul Kelemen Zoltan; 
„Metodă și dispozitiv de răpire a ar
măturilor metalice", propusă de mi
nerul Popescu Gheorghe si O inova
ție colectivă „Mecanizarea introdu
cerii vagonetelor la culbutorul prin
cipal de la siloz" a tovarășilor Radu 
Victor, Blaj Florean și Mihai Fran- 
eisc.

Rezultatele obținute la mina Urî- 
eani în mișcarea de inovații are la 
bază o activitate susținută, In scopul 
creșterii rîndurilor inovatorilor și 
orientarea muncii lor creatoare spre 
cele mai importante probleme tehnice 
ale producției. I.a Uricani s-au orga
nizat în anul trecut două concursuri 
interne de inovații care s-au înche
iat cu succes, avînd ca rezultat re
zolvarea celor 5 teme din planul te
matic de inovații. A fost, de ase
menea, organizată o expoziție cu 
inovațiile înregistrate, iar inovatorii 
au participat la două schimburi de 
experiența cu inovatorii de la hidro 
centrala de pe Argeș și uzinele „Unio" 
Satu Mare.

iw AJUTORUL SONDORILOR

II Legături de siguranță pentru carotajul mecanic
Legături combinate

Tipul de legătură combinată are 
la bază folosirea a 2—3 elemente 
principale de construcție comune 
grupei legăturilor simple. Dintre a- 
cestea cea mai perfecționată din 
punct de vedere constructiv pare a 
fi legătura construită la atelierele 
Bărbăteni. Reducția NSC-1 (niplu 
de siguranță pentru carotiere) ser
vește la racordarea .arotietei cu pră
jinile de foraj șl este prezentată în 
figura 3.

Acționarea NSC-l are la bază două 
elemente: 1. Presiune hidraulică cu 
pompa; 2. Rotație dreaptă de desfa
cere, din combinarea cărora se asi
gură salvarea garniturii blocate în 
gaura de sondă. Racordarea cu gar
nitură de prăjini se face cu ajutorul 
niplului superior 1, far cu tubul ca- 
rotîer prin intermediul niplului infe
rior 5. Nîplurile — inferioare și su
perioare — se asamblează cu ajuto
rul unui filet stingă, pătrat cu pa
sul 8—12 mm. Acest filet se prote
jează contra pătrunderii impurități
lor cu ajutorul a două garnituri de 
cauciuc îngropate și presate (4). Cele 
două nipluri (1 și 5) au la partea lor 
inferioară un canal rabotat în ambele 
părți în care se îngroapă liber pena 
cilindrului 3.

Pentru ca pana (3) să du se 
poată detașa în timpul forajului 
peste ea și peste cele 2 aipiuci ss

La intensificarea activității inova
torilor a contribuit și comisia ingi
nerilor și tehnicienilor din cadrul ex
ploatării. Membrii C.l.T.-ului au ex
pus anul trecut în fața inovatorilor 
și a celorlalți angajați 10 conferințe 
tehnice, au ținut recenzii asupra ul
timelor noutăți tehnice, au atras 90 
de cititori la biblioteca cabinetului 
tehnic al minei.

Important de relevat e faptul eă, 
o dată cu începutul noului an, în ac
tivitatea inovatorilor uricăneni nu a 
intervenit nici o pauză. Dimpotrivă; 
cabinetul tehnic, C.IT„ au analizat 
pe larg experiența anului ce a tre
cut și, pe baza învățămintelor, au e- 
labOrat măsuri care să ridice pe o 
treaptă superioară activitatea cercetă
torilor în domeniul noului. A fost 
stabilit planul tematic de inovații 
care prevede soluționarea unor pro
bleme importante pentru perfecționa
rea procesului de producție. lată 
doar cîteva spicuiri din planul tema
tic: „Posibilități de îmbunătățire a 
transportului materialului lemnos în 
axe colectoare și preabataje în stra
iele 17—18". „Oprirea automată a 
transportoarelor T.P.-l din abataje în 
cazul opririi transportorului principal 
din axul colector", „îmbunătățirea 
sistemului de comandă al mașinii de 
încărcat cu cupă tip E.P.M.-2" Pla
nul tematic a fost prelucrat cu toți 
inovatorii, iar temele au fost repar
tizate pe colective.

In scopul îmbogățirii cunoștințelor 
tehnicO-profeslonale ale inovatorilor 
va fi organizat un ciclu de conferin
țe In legătură cu extinderea armării 
metalice în galerii, organizarea da 
înaintări rapide, reducerea consutnu- 
llii de lemn, mecanizarea operațiilor 
de tăiere și încărcare, îmbunătățirea 
calității cărbunelui etc. Prima confe
rință, mai bine zis un studiu. în le 
gătură cu efectul economic al extin
derii încărcării mecanice în galerii!» 
minei a si avut loc.

Se poate spune ca și în anul 196E 
inovatorii din Uricani au pornit la 
munca dc cercetare cu dreptul, fapt 
atestat și de primele 3 inovații ce 
au fost prezentate la cabinetul tehnic 
în perioada ce s-a scurs de la înce
putul anului.

1. D.

âșează lamele opus dispuse (7) cil 
grosime de 3—6 mm. Astfel asam
blat, niplul de siguranță asigură 
transmiterea rotației sculei tăietoare. 
Deoarece pana cilindru și capetele 
inferioare ale nîplurilor sînt puternic 
solicitate, este necesar ca acestea 
Să Re confecționate din oțel superior,

Л
Rg. 8.

Mine noi
In diferite regiuni ole R.P.D. Co

reene se construiesc și se dau in ex
ploatare un număr mare de mine de 
cărbuni mici și mijlocii. In bazinul 
Carbonifer din nordul țării au fost 
pregătite, in oederea dării în exploa
tare, pește 60 de asemenea mine. 
Noile mine din Hyangmon șl Wun- 
heung, din provincia Pyungan de 
sud, și-au început producția, avlnd o 
capacitate medie de zeci de mii de 
tone fiecare.

Alte 56 mine au fost date în ex
ploatare in provincia Hamgyung. 
Minele mici și mijlocii din această 
provincie au livrai in І964 peste 150 
mii tone de cărbune.

Combină minieră
In U.R.S.S. a fost realizată o pu

ternică combină cu freză pentru ex
ploatarea zăcămintelor extradure de 
sare. Combina a fost experimentată 
la zăcămîntul situat sub apă unui 
lac din Kazahstan, pe fundul căruia 
se află un strat de 4 m, alcătuit din 
17—18 milioane tone de sare cimen
tată.

Montată pe două platforme fero
viare, combina a efectuat exploata
rea experimentală a frontului subac
vatic.

Freza masivă, coborîtă pe fundul 
lacului, a scos, în decursul unei sin
gure curse, un strat de cristale de 
1 m. Duritatea cristalelor era extrem 
de mare. In decurs de o oră, combi
na a extras nu mai puțin da 80 tone 
de sare.

in Editura didactică și pedagogică

a apărut:

„Electrificarea minelor,,
de conf. ing. 1. Sabatin

546 pagini — 19 lei
Cursul este destinat studenților din 

ultimul an al Facultății de electro
mecanică minieră și absolvenților 
care își pregătesc proiectul de diplo
mă la această disciplină. El consti
tuie deci un început de specializare 
în domeniul utilizării energiei elec
trice în exploatările miniere.

in scopul lungirii duratei de uzură.
In cazul în care garnitura a fost 

blocată în gaura de sondă ca urma
re a înțepenirii carotierei prin gar
nitura de prăjini, se lansează o bilă 
do oțel (2) ce se va opri în scaunul 
cilindrului pană (3). Cu pompe de 
noroi se crează presiune, datorită 
cărui fapt lamelele (7) de susținere 
sînt îndepărtate și pana (3) iese din 
locașul el. Prin rotirea normala la 
dreapta, garnitura de prăjini împre
ună cu niplul superior se detașează 
și se poate extrage la suprafață. Du
pă extragerea carotierei urmează a 
se continua, cu alte mijloace, opera
țiunea de salvare.

Legături universale
Categoria de legături simple pre

zintă un mare dezavantaj principal: 
asigură numai extragerea garniturii 
de prăjini, nu și a tubului carotier 
Dacă în anumite cazuri aceasta nu 
implică eforturi deosebite, pentru ex
tragerea carotierei sînt însă dese ca
zurile cînd, după un timp, această 
operațiune devine imposibilă. De 
aceea, în generai, s-a căutat obține
rea unor legături universale care 
înainte de abandonarea carotierei să 
asigure posibilitatea încercării dega
jării ei. Acest tip are multe avan
taje față de cele simple, fapt căruia 
i se datoreșie tendința de extindere 
a legăturilor universale. Legăturile

Puț de extracție automatizat
La o mină din Polonia s-â con

struit un puț de extracție în între
gime mecanizat prin care cărbunele 
este adus la suprafață.

Automatele dirijează și controlea

R.P.D. Vietnam. Excavator F 6 în acțiune l-a Exploatarea minieră de 
apetit Lao Cai. Volumul de pămftit și piatră deplasat de echipa de mun
citori a excavatorului se ridică la 700 —900 metri cubi pe schimb.

Coițul celor certați cu N.T.S.

Cînd lipsește grija 
față de ortacul tău

Munca tn mină, lupta cu forțele 
ascunse ale lumii subterane pre
tinde omului să sară, la nevoie, în 
ajutorul ortacului știu, să dove
dească o responsabilitate maximă 
față de munca și securitatea sa. 
Acestea sini cerințele elementare 
pe care le pretind fiecărui lucrător 
regulile de comportare In subteran 
și chiar normele de tehnica secu
rității.

Șerban Calotă, ajutor miner, și 
Zănoagă Gheorghe, vagonetar, lu
crau împreună la același loc de 
muncă, In abatajul frontal din 
stratul 5, blocul 3/A din sectorul 
1 В al minei Lupeni. Executau a- 
mindoi aceeași operație: asigura

universale LS-1 și LS-2 oferă posi
bilitatea unor încercări de degajare 
a carotierei înainte de abandonarea 
ei și în majoritatea cazurilor asigu
ra rezolvarea cu succes a acestei o- 
pe rații.

In figura 4 este prezentată legătu
ra universală LS-2, concepută și con
struită în Valea Jiului, atașabilă 
noilor carotiere „Hidromecanica”. 
Piesa principală este reprezentată de 
reducția cu tijă
1, care preia și 
transmite mișcarea 
de rotație caro
tierei.. Pe tijă se 
execută două filete 
cu profil pătrat: 
cel superior ou pa
sul de 20 mm 
și două începuturi 
dreapta, pe care 
se montează mufă 
(4), iar cel infe
rior, cu filei stînga, 
pe care se infiltrea
ză mufa cu dinți 
inferiori (9) care 
este apoi solidari
zată cu tija 1 cu 
ajutorul unui splint. 
Protecția filete] or 
împotriva pătrun
derii lichidului de 
foraj se face eu 
garnituri de cau
ciuc (6). Pentru li
mitarea autoeirîn- 
gerli filetelor s-au 
prevăzut două rin
guri 4p blocare. Fig. 4.

ză întregul proces de transportare a 
cărbunelui.

Datorită automatizării, debitul pu
țurilor de extracție crește cu 12 la 
sută.

rea frontului. Ajutorul miner Șer
ban Calotă i-a cerut ortacului său 
să pregătească piluga cu ciocanul de 
abataj. El s-a apucat între timp să 
pună Cel de-ai doilea strlngător la 
grindă. O mică neatenție și impru
dența, graba ne justificată, s-a sol
dat au un accident: grinda de fier 
neasigurată a căzut pe mina lut 
Zănoagă, fracturlndu-i un deget. 
Șase săptămîni va sta cu mina 
imobilizată, in gips. Apoi alte săp- 
tâmini plnă se va însănătoși com
plet.

lată deci, unde duce lipsa de a- 
tenție față de tovarășul tău de 
muncă.

Mufele (4) și (5) se asamblează cu 
ajutorul unui filet dreapta trapezoi
dal. Tubul de protecție (7) servește 
la transportul sau lungirea carotierei.

Pentru acționarea legăturii de si
guranță, in cazul prinderii carotierei, 
se procedează astfel : prin rotație la 
stînga, reduejia tijei se eliberează la 
fileiul superior. Prin mișcări saca
date în sus (cursa loviturilor 1—1,5 
m) se aplică lovituri cu ajutorul ges- 
nituril (fiind posibilă circulația con
comitentă) pentru eliberarea carotie
rei înțepenite. In acest caz, mufa in
ferioară lovește ritmic în umerii in
feriori ai mufei (4) care este solida
rizată cu carotiere înțepenită. Efec
tul este și mai puternic cu cît viteza 
de ridicare este mai mare, căci apli
carea forței are ufl caracter dinamic 
la locul prinderii.

In cazul că după un anumit inter
val de timp (1—-4 ore, cu pauze) nu 
se reușește a se degaja carotiera, se 
întinde garnitura cuplînd cele două 
mufe cu dinți (4 cu 9) și se încear
că rotirea la stings pentru desface
rea mufei 4 din mufa 5.

In caz că nici această operație nu 
reușește, garnitura de prăjini (întin
să) se rotește la dreapta, rupîndu-se 
splintul 8. După aceasta, reducția 
tija 1 se eliberează din mufa infe
rioară 9 și garnitura de prăjini poate 
fi extrasă la suprafață.

In cazul abandonării carotierei. 
pentru extragerea ei se va aplica alt 
program de salvare

Variantele LS-1 și LS-2 s-au ex
perimentat în Valea Jiului și se vor 
generaliza în anul 1965.

In;- “5EVER SUC1U



Din experiența propagandistului U.T.M.

Activitate bogată în cadrul cercului 
de învățămînt

In fața Uniunii Tineretului Mun
citor partidul a pus ca principală 
sarcină educarea comunistă a tine
rei generații. Sub directa conducere 
a partidului, organizația de tineret 
trebuie să desfășoare o bogată acti
vitate pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a tineretului, in scopul 
mobilizării lui la înfăptuirea măreței 
sarcini de desăvîrșire a construcției 
socialiste în patria noastră.

Munca de educare trebuie să asi
gure cunoașterea aprofundată de că
tre tineret a hotărîrilor partidului, a 
aprecierilor sale asupra problemelor 
vieții interne și internaționale, să 
mobilizeze tineretul la o muncă avîn- 
taiă pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de cel de-ai IlI-lea Congres 
al P.M.R.

Tineretul din organizația noastră 
de bază U.T.M. a manifestat un deo
sebit interes pentru cunoașterea și 
însușirea politicii partidului. Din to
talul de 38 de utemiști, 30 au fost 
încadrați în cursurile de învățămînt 
politic U.T.M. Conducerea unuia din 
aceste cercuri „Să ne cunoaștem pa
tria", care este frecventat de 30 
cursanți, mi-a fost încredințată mie.

Pe baza indicațiilor primite de la 
comitetul orășenesc U.T.M., am în
tocmit încă de la începutul anului 
de învățămînt programul de activitate 
al cercului. Cunoscînd cele 10 teme in
dicate, am trecut la eșalonarea lor 
pe luni fixînd, de comun acord cu 
membrii cercului, data ținerii ședin
țelor. In ședințele acestea, pe lîngă 
tema prevăzută a fi discutată, am 
prevăzut învățarea de cîntece și poe
zii cuprinse în manual.

CthSocazia deschiderii anului de

LA VULCAN

Optimism fără bază materială sigură
Anul care a trecut i-a situat pe 

constructorii de locuințe din Vulcan 
intr-o postula deloc іаѵогаліа. Nici 
la celelalte șantiere situația nu a 
fost prea strălucită, în schimb acestea 
și-au creat baza materială, „p-sta 
de lansare" pentru anul acesta.

Cind am ajuns la șantierul de 
Ia Vulcan, prime'e discuții cu 
conducerea șantierului s-au purtat — 
după cum era și firesc — asupra 
felului în care au pășit în noul an. 
Atmosfera generală era caracterizata 
de încredere în forțele proprii, de 
hotărîrea de a rupe cu lipsurile din 
trecut. Asta e bine. Numai că op
timismul singur nu rezolvă nimic 
din problemele multiple pe care le 
pune producția pe un șantier de con
strucții. Optimismul trebuie să aibă 
o bază materială sigură, ceea ce 
— deocamdată •— la Vulcan lipsește, 
lată ce rezultă la o analiză mai a- 
tnănunțita a situa {iei de pe șantier.

Constructorii din Vulcan au de 
predat în cursul anului 1965 un nu
măr de 424 de apartamente, respec
tiv, blocurile D 11, D 12, D 13, cu 
cite 72 de apartamente. E 1, E 2, 
E 3, cu cite 56 de apartamente, șl 
F 9 cu 40 apartamente Primele trei 
blocuri precum și ultimul sînt pre
văzute a se exe*vi; orin metoda 

mvățămînt am trecut le expunerea 
primei teme. Am ținut mai multe a- 
semenea ședințe. Seminarizez apoi 
tema predată și expun ideile princi
pale ale temei următoare.

Discuțiile purtate de cursanți cu 
ocazia seminariiilor le-am urmărit cu 
atenție. Cursanții nu erau întrerupți, 
completările, precizările și eventual 
anumite greșeli în expunere erau 
discutate la sfîrșit. De asemenea, pe 
parcursul discuțiilor — cînd era ca
zul — se făceau indicări pe hartă. In 
expunere, cursanții folosesc planurile 
de seminar, pe care obișnuiesc să le 
verific periodic.

După seminar scot cu regularitate I 
în evidență ideile principale, iar unde 
trebuie fac anumite precizări, pun în
trebări ajutătoare.

In cadrul ședințelor noastre au fost 
învățate cîntece despre patrie și partid 
ca „Imnul de stat al R.P.R.", „Re
publică, măreață Vatră", „Steagul 
partidulut", „Părinte drag, partid 
iubit", „Imnul F.M.T.D.", „1 Mai", 
precum și poeziile „Patria și Parti
dul" de M. Beniuc, „Mama" de V. 
Porumbacu și „Cu toate pînzele în 
vînt“ de N. Stoian.

Pentru aprofundarea cunoștințelor 
și pentru lămurirea problemelor ne
clare, în afara seminariilor obișnuite 
ținute conform programului cercului, 
am organizat și 3 consultații.

In munca de propagandistă mă fo
losesc permanent de indicațiile co
mitetului orășenesc U.T.M., de ma
terialele publicate în revista ..Tînă- 
rul leninist" și în „Scînteia tinere
tului”.

RODIGA GHIȚA 
propagandistă C.C.V.J. |

coîrajelor glisante. Din totalul de 7 
blocuri numai trei sînt puse în lu
cru, respectiv D 11, D 12 și D 13 
din care — in treacăt fie zis — 
primele două trebuiau predate anul 
trecut dar nepredîndu-se au trecut 
de drept în planul anului acesta. Din 
tre ele D 11, se află în stadiul de 
tencuieli interioare, du șanse de pre
dare (după cum s-au angajat con- 
uructoiii) pe la începutul lunii mai

Pe teme de tooitiidii
» » • • •

limp e suficient pentru aceasta (trei 
luni încheiate). Blocul D 12 e aproa
pe ttrm'na1 șt i se mai' fac unele 
retușări la finisajele interioare, ast
fel că prin a doua jumătate a lunii 
februarie poate fi predat. La D 13 
se montează cofrajele glisante. Exis
tă însă pericolul de a se îhtîrzla lu
crările la alte blocuri.

Celelalte patru blocuri din plănui 
pe anul acesta nu numai că nu sînt 
atacate, dar nu au nici amplasamen 
tul eliberat. Forul tutelar — Sfatul 
popular al orașului Petroșani — nu 
a făcut din timp intervențiile nece
sare pentru eliberarea amplasamentu-

Pentru alegerile de la 7 martie

Se pregătesc urnele
și cabinele

In localitățile Văii Jiului în aces
te zile, se fac intense pregătiri pen 
tru amenajarea urnelor și cabinelor 
de votare. S-au luat măsuri pentru 
repararea urnelor și cabinelor de 
votare folosite în alegerile din anii 
precedenți. In orașul Petrila se lu-

Satisfacția datoriei împlinite
— Poșta ! A venit poșta 1...
La auzul acestor cuvinte, mama se 

gîndește la feciorul ei din armată, 
soția la soțul aflat pe unul din șan
tierele patriei noastre, tînăra la ce! 
care ii este drag.

Drumul unei scrisori poate fi lung, 
de sute de kilometri, dar odată so
site. toate trec prin mîna aceluiași 
om cunoscut de toți — poștașul. De 
două ori pe zi, prin fața fiecărei case 
sau a fiecărui bloc, zărești trecînd 
pe stradă un om cu tolba veșnic pli
nă de scrisori, ziare și reviste sosite 
de curînd. Are o muncă modestă dar 
totuși importantă, știind că de înmî- 
narea la timp a corespondenței de
pinde rezolvarea multor probleme. 
Tot de el depinde dacă vestea aș
teptată soeește cu un ceas mai de
vreme, dacă ziarele și revistele a- 
jung la timp în cele mai îndepărtate 
colțuri.

POȘTA REDACȚIEI
• Coandrăș Valeriu — Lupeni. Pu

teți să ne scrieți atît despre activi
tatea din școală, cît și despre cea 
extrașcolară. Ternele să fie axate pe 
cele mai interesante evenimente din 
activitatea colii și a elevilor. Cores
pondențele ă cuprindă nume de oa
meni, să fie scrise citeț, să conțină

Autocamioanele 
autobazei I.R.T.A. 
din Petroșani pot 
fi văzute pe toate 
șantierele de con
strucții din Valea 
Jiului.

In fotografie: 
im convoi de au
tocamioane încăr
cate cu nisip și 
balast pentru șan
tierul din Petro
șani, sînt gata de 
plecare de la 
rampă.

lui. Acest lucru se va răsfrînge ne
gativ asupra activității constructo
rilor.

Constructorii au însă partea lor 
de vină. Proiectele lucrărilor res
pective au existat pe șantier astfel 
că multe elemente componente ale 
construcției se puteau confecționa 
în ateliere. Astfel cețurile, curbele, 
armăturile pentru instalații din 
P.V.C. puteau fi confecționate în a- 
t el ierul de prefabricate de la Lu- 
peni, p anșeeie de beton armat pre
fabricat puteau fi, de asemenea, con
fecționate. Dar din acestea nu S-a 
fă'ut nimic. Conducerea grupului 3 
(după vechea împărțire) de la Lu
peni uu a avut în atenție aceste lu
crări și a lăsat conducerea șantieru
lui Vulcan să se descurce cum va 
putea. Și conducerea șantierului s-a 

descurcat așa cum am arătat
Din această stare de lucruri se 

desprinde o concluzie: nici șantie
rul de construcții, nici beneficiarul, 
nici forul lor tutelar nu au făcut tot 
ce depindea de ei nentru ca rezolva- 
i acestor probleme să ia o întorsă 

tură favorabilă. Aceasta rămîne ca 
sarcină urgentă a prezentului atit 
pentru constructor cit și pentru bene
ficiar și torid lor tutelar.

TEM. IONESGU

de votare
crează cu spor la construirea de ca
bine de votare noi și repararea celor 
vechi, precum și a urnelor fixe și 
volante. In Lupeni s-a terminat de 
ja o bună parte din cabinele de vo
tare ce vor fi instalate în cele 8 
secții de votare de pe raza orașului.

E drept că factorul poștal nu cu
noaște tainele ce le poartă în geanta 
sa. Totuși bucuria și nerăbdarea, ci
tite pe fețele tuturor, îi răsplătesc pe 
deplin eforturile, îl fac să se simtă 
satisfăcut de munca luL

In fiecare dimineață cei, 12 factori 
poștali din cadrul filialei P.T.T.R. 
Petroșani pornesc cu tolbele pline 
pe străzile orașului, îndreptîndu-se 
fiecare spre sectorul de muncă de 
care răspunde.

Atît Corbu Vasile, Stelescu Con
stantin, Afrim Paul, Turcu Ioan, Ste
lescu Petru, Pocșan Constantin cît 
și ceilalți factori poștali își îndepli
nesc cu conștiinciozitate datoria, spre 
mulțumirea și bucuria oamenHcr 
muncii.

C. IOAN 
corespondent

adevărul — acestea sînt cîteva din 
condițiile de bază necesare satisfa
cerii cererii pe care ne-ațl adresat-o, 
de a deveni corespondent al ziarului 
nostru.

• Hroștea Mircea — Lupeni. Des
pre „Carnavalul pe gheață" s-a pu
blicat te ziarul nostru un reportaj 
cu o zi înainte de a vă primi cores-

I pondența. Insistăm asupra operativi
tății expedierii corespondențelor. Vă 
rimijm să ne mai scrieți.

• Ordog Andrei IVtrila In ur
ma sesizării pe care ne-ațl trimls-o 
в-a făcut o analiză Ta'fața Totului și 
s-au luat măsuri pentru remedierea 
lipsurilor. In viitoarele coresponden
țe vă rugăm să ne scrieți citeț în
deosebi numele oamenilor, pentru а 
nu se strecura greșeli în zi#r. Aștep
tăm să ne mai scrieți.

• Saturn Aurel “ Bănită,, satul 
Căprărești. S-a trimis o scrisoare ce
lor în drept pentru a vedea din ce 
cauză a fost tărăgănată cererea dvș. 
Cînd vom primi răspunsul vă vom 
informa în mod operativ.

• Jîmboreanu Cored — Uriceni. 
Scrisoarea dvs. conține informații 
bune. Vom interveni pentru a rezolva 
cererea pe care rie-ați adresait-o. In 
corespondențele pe care ni le veți tri
mite în vMtor este bine să formulați 
dvs. materialul sub formă de infor
mație, notă critică sau reportai.

• Fiildp 1. Geza — Lupeni Cifrele
■ privind realizările pe 1964 la prepa- 

rația Lupeni, pe care ni le-ați trimis 
prin ultima scrisoare, sînt cunoecute 
ta redacție încă de la încheierea ta
nti decembrie a anului trecut Pe 
viitor vă rugăm să ne scrieți despre 
fapte actuale. Așteptăm coresponden
țe în care să ne relatați dtapre suc
cesele obținute la preparați* în anul 
curent, decadal, lunar sau trimes- •
trial.

PROGRAM DE RADIO
28 ianuarie

PROGRAMUL 1. 8,00 Sumarul
presei, 9,30 Uverturi la operete, 10,15 
Ce doriți să ascultați 1 Lecturi lite
rare la cererea ascultătorilor, 1030 
Melodii populare, 12,30 Emisiune cul
turală, 13,05 Cîntece și jacuri popu
lare, 14,10 Melodii de dragoste, 14,30 
Prietena noastră cartea, 17,40 Muzi
că populară la cererea ascultătorilor, 
19,00 Concert distractiv. 20.00 Radto- 
gazeta de seară, 20,40 Muzică de 
dans, 21,15 Părinți și copii, 21,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL II, 
8,00 Arii din opere, 8,03 Cîntece și 
Jocuri populare, 9,30 Vreau al știu. 
(Reluarea emfeiunll din 26 ianuarie), 
11,45 Muzici ușoară, 12,30 Duels de 
«nare popularitate din operete, 16,05 
Interpret! de muzică ușoară, 15J2O

PUBLICITATE

ANUNȚ 

IHIONL МІШ Ullîl 

cu sediul în comuna Bănița 

angajează г

— DOI ȘOFERI GU VECHIME 
NEÎNTRERUPTA DE MINIMUM 
5 ANI, pentru transport de per
sonal cu autocamioane S.R, 131, 
Carpațl, S.R.-101 ;

— UN ȘOFER PE O AUTO
BASCULANTA S.R. 101, indife
rent de ce vechime are pentru 
transport de calcar în carieră.
Condițiile de salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 8M și 
H.C.M. 1505
Informații suplimentare и pet 
da de către serviciul personal de 
la Sectorul minier Bănița, tele
fon interurban 8-a.

O.L.F. Petroșani
ANUNȚA REDESCHIDEREA 

UNITĂȚII NR. 16 DIN PETRO
ȘANI, STRADA REPUBLICII 
NR. 98, REPROFILATĂ IN UNI
TATE CU AUTOSERVIRE.

SONDORUL
(Urmare din pag. l-a)

Bucuros de a acorda aricind si 
oricui un sfat, o mină de ajutor, o- 
mul acesta, a cărui uirstă pare că 
s-a oprit de un timp in cumpăna a- 
nilor dintre tinerețe și baiiinefe, a 
devenit pentru sondori, maiștri, geo
logi, un prieten nedespărțit. Toamna 
trecută, la propunerea sa și in frunte 
cu el, muncitorii sondori au partici
pai la acțiunea patriotică pentru con
struirea unui drum de acces pentru 
tractoare — lung de 3 km — la sfrin- 
gerea și depozitarea materialelor de 
sondă împrăștiate pe întreg cuprin
sul șantierelor, la amenajarea punc
telor pentru distribuirea combustibi
lului șl altele. Toate acestea au adus 
sectorului economii in valoare de 
clieva teci de mii de lei. Anul aces
ta. la îndemnul comunistului loco- 
bescu Dumitru, două brigăzi du ter
minat lucrările de instalare a unor 
sonde cu 4 zile înainte de termen. 
Apreciindu-i puterea de mumă, con
știinciozitatea, spiritul gospodăresc și 
nivelul cunoștințelor profesionale cit 
și al celor politice, sondorii de pe 
șantier bau propus recent candidai 
al F.D.P. In alegerile de la 7 martie.

Dialog ou ascultătorii, 18,15 GMnd 
din volume recent apărute, І8.45 
Muzică ușoară <te H. MIHneanu, 
19,30 Muzică de estradă, 19,60 Trans- 
misiunea concertului orchestrei aâm- 
fonfce a Radiotelevlziwiil.

Cinematografe
28 ianuarie

PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE: 
Ghepardul; REPUBLICA: VH și 
morți — seria I și li; PETRILA: 
Cei 7 magnifici; ISCRONI: Ab, a- 
cest tineret; AN1NOASA: VM pre
zint pe Baluev; LUPENI — MUN
CITORESC : Ciociara; URIGAN11 
Ctnd vine pielea.
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Sărbătorirea
Zilei Republicii India
DELHI 26 (Agerpres).
In India s-a sărbătorit la 26 ia

nuarie cea de-a 15-a aniversare a 
proclamării Republicii. Cu acest pri
lej, la Delhi a avut loc o paradă mi
litară. Au fost prezenți președintele 
Indiei, Sarvapalli Radhakrishnan, 
membri ai guvernului și alte persoa
ne, oficia ie.

Intr-o cuvîntare rostită ia 25 ia
nuarie la posturile de radio, preșe
dintele Indiei a subliniat necesitatea 
rezolvării cit mai grabnice a proble
melor celor mai stringente care frâ
nează progresul economic și social 
al Indiei și a subliniat necesitatea 
ridicării nivelului de trai ai poporu
lui și asigurării repartizării judici
oase a bunurilor.

Gu prilejul sărbătorii : naționale, 
limba hindi a fost, introdusă pe în
treg teritoriul Indiei ca limbă ofi
cială în locul limbii engleze.

.Simulator solar"
NEW YORK 26 (Agerpres).
Compania „Douglas" a anunțat 

'că‘a pus ta punct un „simulator 
solar" capabil să producă o ener
gie de 4 ori mai intensă decît a 
Soarelui la prim, in Sahara.

Aparatul, constind dintr-un reflec
tor de o construcție specială cu 

•becuri cu xenon, reproduce exact 
spectrul solar așa cum se prezintă 
acesta in atmosfera terestră.

Oamenii de știință vor folosi si
mulatorul solar pentru verificarea 
rezistenței la căldura solară a ve
hiculelor spațiale și a aparatelor 
aflate la bordul lor precum și pen
tru verificarea bateriilor solare.

lucrările Adunării Generale
a 0. 0.

Agravarea sifuafiei politice 
în Siria

NEW YORK 26 (Agerpres).
In ședința de luni după-amiază a 

Adunării Generale a O.N.U. au con
tinuat dezbaterile generale.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Ciad, Jacques Baroum, s-a 
referit în cuvintarea sa la problemele 
continentului african, îndeosebi la si
tuația din Congo, Republica Sud- 
Africană și coloniile portugheze. Apoi 
el a declarat că țările care au pășit 
recent pe calea dezvoltării indepen
dente și, în special țările mici, sînt 
cele mai interesate în menținerea și 
întărirea O.N.U. și a chemat guver
nul Indoneziei să-și revizuiască ho
tărârea în legătură cu ieșirea din 
Organizație. Baroum a spus apoi că 
guvernul țării sale sprijină orice pro-
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Cea
registrată in America Latină, a 
rei populație va spori cu 130 
sută. In Asia de sud, populația va 
crește cu 126 la sută, în Africa eu 
115 la sută, în America de nord 
cu 54 la sută, iar populația Uniu
nii Sovietice va spori cu 48 la sută.

Căderea unui meteorit
ANKARA 26 (Agerpres).
Agenția France Presse transmi

te că în salul Bosta, în apropiere 
de Konya (Turcia) a căzut un me
teorit a cărui mărime nu a putut 
tă fie încă stabilită. Trei case 
s-au prăbușit fără a provoca vic
time omenești deoarece în momen
tul căderii meteoritului țăranii nu 
erau acasă. Totuși au fost omorîte 
sub dărîmături 70 de capre și 4 
traci.

Prefectul din Konya a anunțat 
că a fost creată o comisie pentru 
anchetă.

Inghefuri puternice 
însoțite de viscole

CHICAGO 26 (Agerpres).
Potrivit unei informații transmi

se de agenția A.P., în vestul mij
lociu și in vestul Statelor Unite 
au fost semnalate înghețuri puter
nice însoțite de viscole, care au 
cauzai un număr mare de acciden
te de circulație. In unele localități 
din nordul statului Illinois școlile 
au fost închise in cursul zilei de 
luni. In orașul Chicago zborurile 
avioanelor militare supersonice 
fost suspendate.

au

Populația lumii 
se va dubla
YORK 26 (Agerpres).

40 de ani, populația lumii 
că se va dubla, ajungînd

NEW
Peste

aproape
la începutul secolului al XXl-lea la 
6 miliarde de oameni. Numărul 
persoanelor în virstă de 65 de ani

Pod cu o lungime 
de 317 metri

CAIRO 26 (Agerpres).
Primele probe tehnice în vederea 

dării in folosință a noului pod 
„Ferdon", care trece deasupra Ca
nalului de Suez, s-au desfășurat cu 
succes marți. Podul are o lungime 
de 317 m și o lățime de 9 metri. 
El a fost construit în locul vecinu
lui pod distrus în anul 1956 tn tim
pul agresiunii împotriva Egiptului.

City, din 
a 7-a a 

a intrat 
trecute în 
Osaka. A-

JAPONIA. Va- 
sul amiral Okla
homa 
flota 
S.U.A. 
zilele 
portul
proxiimativ 100 de 
muncitori și tineri 
au demonstrat îm
potriva intrării în 
port a vaporului 
american și ca ur
mare a acestei de
monstrații Okla
homa City a pă
răsit Osaka.

IN
Cîțiva 
citorii 
parte
strația de 
împotriva 
în port a 
Oklahoma.

CLIȘEU : 
dintre mun- 
care au luat 
la demon

protest 
intrării 
vasului

punere îndreptată spre realizarea ce
lui mai important scop al O.N.U., 
dezarmarea geherală și totală.

Următorul vorbitor, ministrul afa
cerilor externe al Turciei, Feridum 
Cemal Erkin, și-a consacrat o bună 
parte, a cuvîntării poziției țării sale 
în problema cipriotă.

Evocînd eforturile țării sale pentru 
înju^nătițirea relațiilor cu țările ve- 
cjfie ‘ministrul de externe turc a 
menționat recenta sa vizită în Uniu
nea Sovietică. De asemenea, a spus 
Erkx; pe exprimăm satisfacția în le
gătură cu măsurile întreprinse de o 
pgrte și de alta pentru îmbunătăți
rea relațiilor noastre cu Bulgaria și 
Romîrii'a. Sîntem convinși, a adăugat 
el, că stabilirea de relații 
nești între Turcia 
nice va servi la 
și la promovarea 
ceasta regiune.

A luat apoi cuvîntul locțiitorul 
ministrului de externe al Italiei, Giu
seppe Lupis, care s-a referit la pro
blemele financiare ale Organizației 
Națiunilor Unite. Apoi, el a chemat 
la realizarea de progrese în direcția 
dezarmării, sprijinind în acest sens 
ideea creării de zone denuclearizate. 
In același timp, reprezentantul ita
lian a adăugat că realizarea de zone 
libere de arme nucleare nu trebuie 
să ducă la schimbarea raportului de 
forțe.

In continuarea ședinței, 
tantul - Greciei, 
trul afacerilor 
S. Kyprianou, 
lui Turciei 
cipriotă. ..
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consolidarea păcii 
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DAMASC 26 (Agerpres).
Situația politică din Siri’a s-a 

gravat în cursul zilei de marți, 
ciuda unui avertisment al guvernu
lui prin care comercianții erau ame
nințați că în cazul în care vor con
tinua să-și țină magazinele închise, 
acestea le vor fi confiscate, întreaga 
viață comercială a capitalei siriene a 
fost paralizată pentru a treia zi con
secutiv. In același timp în capitala 
Siriei s-au produs numeroase inci
dente.

Potrivit ziarului libanez „L’Orient", 
„mișcarea de grevă a comercianților 
a fost pregătită de elementele con
servatoare, financiarii, industriașii, 
comercianții, precum și de moșieri. 

1 Ei au vrut să răspundă în acest fel 
unui decret al guvernului prin care 
se ordona naționalizarea a 112 între
prinderi industriale și comerciale. 
Semnalul mișcării greviste a fost dat 

j în moschei".
I - ...
I Luni, cartierul Midane a fost сел-

trul unor grave tulburări, locuitorii 
ridicînd baricade, populația cartieru
lui grupîndu-se în jurul marelui ule
mas, șeicul Hambannake, care a pre
luat conducerea mișcării de revoltă 
împotriva regimului baasist.

Marți, pe străzile principale ale 
Damascului a avut loc o mare mani
festație pro-guvernamentală. Preșe
dintele consiliului prezidențial, gene
ralul Amine el Hafez, a luat cuvîn- 
tul în fața mamfestanților și a de
clarat că „în ciuda manevrelor reac
ționarilor", guvernul va continua a- 
plicarea măsurilor de naționalizare.

Intr-o emisiune transmisă marți 
după-amiază, postul de radio Bagdad 
a transmis că „situația din Siria se 
agravează". Radioul irakian a men
ționat că „în prezent se desfășoară 
lupte între populație și gărzile ba- 
asiste". Același poet de radio a a- 
nunțat că tancurile înconjoară cartie- 
rtd Midane.

Noî incidente rasiale 
în Alabama

în

D. Bitsios. 
externe al 

au răspuns 
legătură cu

reprezen- 
și triinis- 
Ciprului, 
delegatu- 
problema

NEW YORK 26 (Agerpres).
La Selma (statul Alabama) s-au 

produs luni noi incidente între poli
ția locală și populația de culoare. 
Șiruri de negri erau postate la ușa 
Tribunalului din Selma unde urmau 
să aibă loc înregistrările pe listele 
electorale, cînd poliția a arestat o fe
meie de culoare pentru că a amenin
țat pe James Clark, șeriful din Sel
ma, și alte oficialități ale orașului 
care asistau la menținerea ordinei. 
O altă persoană a fost arestată sub 
învinuirea de a fi împiedicat circu
lația pe un trotuar din apropiere. 
După aceste incidente, James Clark

a ordonat ca cei prezenfi să elibere
ze locul. Numeroși negri, printre ca
re se afla și Martin Luther King au 
refuzat să se supună acestui ordin, 
declarând că vor continua campașia 
Împotriva discriminărilor rasiale din 
această localitate.

Saigon

î N CÎTEVA RÎNDURI
Transportul feroviar 

din R.S.S. Turkmenă a trecut în în
tregime la' tracțiunea cu locomotive 
Diesel. In locul drumurilor de cara
vane de la începutul secolului a fost 
construită magistrala feroviară cu o 
.lungime de 520 km care străbate de
șertul Karakum.

MOSCOVA.

WASHINGTON. Președintele John
son a invitat pe președintele Pa
kistanului, Ayub Khan, să facă o vi
zită în S.U.A.

GAIRO. Cargoul grec „Kalamai" 
de 4 600 tone, care a luat foc la 20 
ianuarie în portul Alexandria, nu a 
putut fi salvat. Vasul care are o în
cărcătură de 2 500 tone de lemne, a 
luat apă și а început să se scufunde.

BRUXELLES. Reprezentanța Dane
marcei pe lîngă Comisia C.C.E. a 
declarat că guvernul danez nu in
tenționează să adere sau să se aso
cieze sub o formă oarecare la Piața 

- comună.

NEW YORK. Trei persoane mas- 
■ cate și înarmate au jefuit o bancă 

de la periferia New Yorkului, sustră- 
gîiid suma de 50 000 dolari. „Opera
ția" a diirat numai trei minute.

BEIRUT. Președintele Libanului, 
Helou va vizita Iordania, ca штаге 
a invitației primite din partea rege
lui Hussein.

CAIRO. Radio Sanaa a anunțat că 
. președintele republicii Yemen, Ab-

e

I

I

dullah Al Sallal a promulgat un de
cret privind crearea Uniunii Arabe 
Yemenite. Președintele a declarat că 
această uniune va coopera cu toate 
forțele populare din Yemen.

Mituirea legii nafllalt
SAIGON. Printr-un comunicat di

fuzat în dttntaeața zffei de 26 ianua
rie la Saigon, s-a anunțat instituirea 
în capitala țării a legii marțiale pe 
timp de o lună, începînd de la 27 
ianuarie. Legea marțială a fost pro
mulgată și în localitatea Hue, precum 
și în întreaga provincie a vechii ca
pitale imperiale. Măsura este o ur
mare a puternicelor manifestații anti
guvernamentale și antiamericane ca
re au avut loc în ultimele zile.

S. U. A.

din

Greva docherilor a intrat 
în cea de-a treia săptămînă

NEW YORK 26 (Agerpres).
Greva docherilor americani

porturile de pe coasta Atlanticului și 
Golful Mexic a intrat în cea de-a 
treia săptămînă. Intr-o coresponden
ță din New York, agenția Reuter re
latează că deși s-a ajuns la un a- 
cord între armatori și docherii din 
porturile New York, Boston și cei din 
statele New Jersey și Virginia sînt 
puține semne că un acord în acest 
sens va fi realizat curînd și între ar
matorii și docherii din porturile din 
Golful Mexic. Au loc în prezent tra
tative între armatori și docherii din 
porturile New Orleans, Baltimore, 
Philadelphia și Galveston, însă ele

nu s-au soldat încă cu nici un rezul
tat. Agenția Associated Press relevă 
că aceste tratative vor trebui să con
tinue încă cel puțin cîteva zile. Cea 
mai mare rezistență o opun docherii 
din portul New Orleans, cel de-âl 
doilea port ca mărime 
tinde, potrivii agenției 
Press, „situația este atît 
îneît Thomas Gleason,
Asociației internaționale a docherilor 
din S.U.A. a trebuit să plece de ur
gență în acest port pentru a media 
în conflictul dintre docheri și arma
tori. La New Orleans se află și se
cretarul asistent al Ministerului Mun
cii, James Reynolds.

din S.U.A., 
Associated 

de serioasă 
președintele

Conferinfa țărilor producătoare 
de cafea

PARIS 26 (Agerpres).
La Paris se desfășoară

unei conferințe la care participă 32 
țări africane și latino-americane pro
ducătoare de cafea.

Starea sănătății primului ministru 
a devenit- critică

TEHERAN 26 (Agerpres).
Radio Teheran a transmis în dimi

neața zilei de 26 ianuarie un buletin 
medical în care se arată că starea 
sănătății primului ministru Mansur 
este deosebit de critică. După o pe-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56. TeL toterurban 322, automat 269.

lucrările

Ea a fost convo-

iranian

credea că primulrioadă în care se
ministru merge spre însănătoșire, a- 
cum medicii care-1 îngrijesc au de
clarat că starea lui s-a înrăutățit 
brusc. Ar putea fi vorba de o hemo
ragie internă.

cată în scopul de a se stabili bazele 
unei politici comune în vederea a- 
propiatei reuniuni a Comitetului exe
cutiv al Consiliului internațional al 
cafelei, programată să aibă loc • la 
Londra între 1 și 5 februarie. Deși 
lucrările conferinței, începute îa >21 
ianuarie, urmau să ia sfîrșii dumi
nică, participants au hotărât să con
tinue discuțiile cu ușile închise. Po
trivit agenției D.P.A., în cercurile in
formate se apreciază că această ho
tărâre semnifica imposibilitatea partf- 
cipanțiloc de a ajunge la un pufact 
de vedere comun.
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