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Evidențiat! în muncă
Printre muncitorii de la sectorul 

I. F. Lupeni care se evidențiază în 
muncă se numără și Cristian loan și 
Boncoș Ioan. Lucrînd ca mecanici de 
întreținere în atelierul I. F. de la 
Ur-cani ei au reparat în luna ianua
rie, trei cabluri de funicular și două 
motoare pentru acționarea funioula- 
relor Wissen. In timpul lor liber ei 
au recondiționat 300 metri de cablu 
special

A. PETRICA 
corespondent

în între- 
la F.F.A. 
și mun- 
cazanele 

c. ei
de bună

Reparații de calitate
Printre primii eyidențiațî 

cerea socialistă în acest an 
Viscoza Lupeni se numără 
cîtorii care fac reparații la 
nr 1 • și 2. In luna ianuarie a. 
au executat numai lucrări 
calitate și au redus termenele de e- 
fectuare a reparațiilor. La repararea 
cazanului nr 1 4-au evidențiat Incze 
losîf, Străinu loan, Meszaroe Gheor
ghe, Sîmboan loan. Făgaș Constan
tin, Bliidan Gheorghe, iar la cazanul 
nr 2 Gulaș Alexandru, Moldovan Au- 
rel^Silasi Ioan șî alții.

£ ? BANA STAN
lăcătuș mecanic

tarea patriei поадіге în diverse do
menii de activitate.

Qra veseliei

©ră de practică în atelierul de forjă al Școlii profe
sionale de ucenici din Lupeni.

tiiulat „Ora veseliei".
fost susținut de către- artiștii ama
tori ai clubului muncitoresc din lo
calitate. ■

Ieri după-amîază la Petrii-a a fost 
organizat un program distractiv in- 

Prngramul a

Joi, 28 ianuarie, clopoțelul a su
nat prelung, vestind sfîrșitul ulti
mei ore de curs din primul semes
tru al anului școlar pentru elevii 
muncitori de la cursurile serale 
ale Școlilor medii. Pentru elevii 
din clasa a XI-а. acest semnal are 
o semnificație deosebită: intrarea 
în ultima lor vacanță. Dar, așa 
căm se obișnuiește, la capătul 
unui- drum sau porțiuni de drum 
(în cazul nostru), se face bilanțul 

■muncii depuse, al realizărilor și, 
dacă a cazul, și al lipsurilor. La 
fel am. procedat și noi. elevii Școlii 
medii din Petroșani, cursul seral. 
ІП cele ce urmează, mă voi referi 
doar la rezultatele obținute de e- 
Jevîi clasei a XI-а. din care fac 
și eu parte.

Ca primă concluzie ce s-a des
prins din analiza făcută într-o re
centă oră de dir.igenție, este aceea 
că elevii clasei a XI-а de la seral 
au. obținut în general . rezultate 
bune. Printre cei care s-au eviden

In întrecerea socialistă pe anul 1965

Angajamentele colectivelor 
E. D. M. N. si S. T. K. A.

Vor scurta termenul
Colectivul de muncitori, tehnici

eni și ingineri din cadrul Exploatării 
pentru deschideri de mine noi, dez- 
bătînd sarcinile de plan pe 1965, s-a 
angajat ca în cadrul întrecerii so
cialiste din acest an:

— să realizeze plănui de investiții 
înainte de sfîrșitul anului cu 5 zile, 
executînd peste plan 390 ml lucrări 
miniere din care 60 ml pînă la 1 Mai;

— să depășească planul producției 
de cărbune cu 500 tone din care 40 
de tone pînă la 1 Mai;

— să obțină 270 000 lei economii

plan pe anul 1965. 
Petroșani și-a sta- 
socialistă pe anul

La casa alegătorului din Vulcan
Amenajată de curînd într-una din 

sălile clubului, casa alegătorului din 
Vulcan este zil
nic vizitată de ce
tățeni ai orașului. 
Aici, alegătorii

țiat în mod deosebit la învățătură 
se numără elevii Marica Gheorghe, 
Narița Pompiliu, Alexandrescu 
Girigore, Marcu Grigore, Lazăr 
Iosif și alții care au încheiat se
mestrul cu note bune și foarte 
bune.

De fapt rezultatele obținute în 
această primă parte a anului șco-

OlLt inia
Iar, reflectă nivelul de cunoștințe 
acumulate de.elevi, conștiinciozita
tea cu care ei s-au pregătit zi de 
zi, pentru fiecare oră de curs.

Urmărind firul concluziilor, a 
reieșit însă și faptul că nu toți e- 
levii clasei a XI-а au acordat a- 
ceeașî atenție învățăturii, pregătirii 
lor. Nu o să le dau numele, întru- 
cît cu aceștia s-a stat de vorbă. 
Cert e însă că rezultatele obți
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productivitatea
1 la suta.

de dare în funefiune
le prețul de cost din cafe 50 000 pî
nă la 1 Mai;

— să depășească 
muticii planificate cu

Pentru realizarea acestor angaja
mente, planul de măsuri tehnico-or- 
.anizatorice întocmit prevede printre 
altele: realizarea unei viteze lunare 
de avansare de 51 metri liniari, me
canizarea transportului în abataje, 
instalarea ia mina Paroșeni a unui 
compresor de 45 mc/minut, folosirea 
de bandaje din perfabricate, a plăci
lor de beton pentru căptușirea cana
lelor.

Volum sporit de utilaje transportate
Pe baza angajamentelor luate de 

muncitori și tehnicieni cu ocazia dez
baterii cifrelor de 
colectivul S.T.R.A. 
bilit în întrecerea 
1965;

— să depășească sarcina la
ne- kilometrice cu 5 la sută;

— să depășească planul la
ne marfă cu 2 la sulă;

— să realizeze 170 000 economii 
Ia prețul de cost din care 50 000 pînă 
la I Mai.

lo

to-

legeri, reviste, ziare care vorbesc 
despre pregătirile în vederea alege
rilor de la 7 martie. Cei interesați 
pot consulta publicația ou delimita
rea circumscripțiilor . electorale și fo- 

,pot consulta di- <«yfl»>.cgre w»be»c despre dezvolr 
îeHte broșuri 
cu privire la a-

Lectorat pentru mineri
In sala de spectacole a clubului 

sindicatelor din Lupeni va fi pre
zentată mîine, la ora 19, de către 
profesoara Aldica Natalia conferința 
„I. L. Caragiale — critic necruțător 
al moravurilor specifice societății 
burghezo-moșierești". Conferința face 
parte di-ntr-un lectorat pentru mineri, 
în care sînt prezentate operele cla
sicilor literatorii romîne.

susținerea ultimului examen. Printre 
cei care au trecut cu succes exame
nul, obținînd nota 9, se numără ing. 
Stupu Petru, Oncioiu Nicolae, Bîrsan 
loan și alții.

El Sînt pririiii absolvenți ai LM.P. 
din acest an și se vor 'îndrepta în 
curînd spre , centrele miniere ale' ță
rii, luîndu-și rămas bun de Ia anii 
de studenție. Le dorim succes Г

Cei mai tineri ingineri
La Facultatea de mine a Institu

tului din Petroșani au început exa
menele de stat. Candidații la titlul 
de inginer, după șase ani de studen
ție, își încununează eforturile cu

nute, în raport cu posibilitățile de 
mutică ale fiecăruia, sînt sub aș
teptări.

Aceasta cu atît mai mult cu cit 
pînă. la sfîrșitul anului școlar a 
mai rămas un timp relativ scurt, 
iar pe noi, elevii din clasa a Xl-a, 
ne așteaptă un examen destul de 
greu, cel de maturitate care cere o

aai'auți
pregătire bună, cunoștințe multe, 
temeinice, aprofundate.

Vacanța în care am intrat tre
buie folosită de către nai nu nu
mai ca o ocazie de a ne recrea oi 
și pentru a înlătura unele lacune 
din pregătirea noastră, pentru a 
încerca să revizuim materia din 
anii anteriori astfel îneît la exa
menul final să ne prezentăm bine 
pregătiți.

Automatizarea... are totuși nevoie de oameni. Tehnicianul Dumitru Ște
fan împreună cu Bădiță Miron și Colța Elena, de la termocentrala Pare- 
șeni revizuind un releu.

RASPLATA MUNCII
Șoferii, autobazei I.R.T.A. din Pe

troșani și-au cîștigat un frumos re
nume atît pe șantierele de construc
ții, în întreprinderile . din Valea Jiu
lui, cît și :n efectuarea curselor lungi 
în cele mai îndepărtate colțuri ale 
țării. Oriunde s-ar afla, ei se strădu
iesc să realizeze un volum sporit 
de ' transporturi, reduc consumul de 
combustibil, prelungesc timpul de fo
losire a cauciucurilor (norma de ru
lai;. Prin munca depusă atît în anul 
1964 cît și în luna ianuarie a.c., co
lectivul autobazei a obținut însem
nate realizări. Planul de transport 
a fost îndeplinit în mod ritmic și în 
cele mai bune condițiuni și în ace
lași timp s au obținut însemnate e- 
conomii.
; Ga răsplată a muncii depuse, zi
lele trecute în autobază a început 

gttemiiljar- anuale acordate celor 
m.’i TiAu "șFlto.f 'șl meseriași, eviden- 
țiați în muncă. Suma plătită se ri
dică la 74398 lei.

In turneu
popu- 

,Taraful Gor- 
aflată în 

■prin : Valea 
a > prezentat 

Orchestra
Iară. , 
jului“, 
turneu 
Jiului,
ieri, în sala de spec
tacole- a Teatrului 
de .stat din Petro
șani, un concert de 
muzică populară ro- 
mîneaseă. Concertul, 
care a fost susținui 
de Viorel Munteanu, 
Felicia ■ ■ Ionul eseu, 
Florica Florea și 
alți cunoscuți inter
pret de muzică 
populară,, cu mo
mente vesele * susți
nute de ■ Vasile - To- 
mazianj s-a bucurat 
de succes .din partea 
spectatorilor.

In acești sens, ora;, de dfrigenfie 
din ultima- săptămînă. înaintea, va
canței, -a fost ide mare' însemnătate 
deoarece. dirîginții claselor, a Xl-a 
au analizat tîn .parte .pe fipcare te-^ 
lev, dînd 'totodată ■ și-, îndrumări 
practice pentru»lichidarea unor; la
cune. observate'Jn' .timpul. anajui. 
Am primit că multă . bucurie ho- 
tărîrea profesorilor noștri ■ de a or
ganiza pe .timpul ' vacanței' ore de 
consultații-, și meditații, . în. special . 
Ia matematică, .chimie.- fizică ■ la 
care s-au obținut și rezultate mai 
slabe.

Cu toții am luat.hqtărîrea ca în 
semestrul al .IHea ,să. obținem re
zultate și I mai ■ bune la» învățătură, 
pe măsura1 condițiilor’ create de 
partid șî de statul- nostru demo
crat-popular.. .,

C. GHEORGHE 
elev, clasa a XLa seral. 
Școala' medie Petroșani 

** J ’ Г ’ t • ’

Pentru depășirea normei 4e ru
laj s-a plătit suma de 27 506. Iei,. iar 
premiile acordate șoferilor sînt între 
1 000-1 200 lei. Printre șoferii pre- 
miați se numără Colțatu Gheorghe, 
.Muscalii Alexandru, Cocotă Aurei, 
Scarlet Gheorglie, Moise Petru și Po
pa Aurel. Pentru economisirea com
bustibilului, pentru buna întreținere 
a mașinilor > și pentru economii < de 
piese și materiale s-au ■ plătit premii 
în valoare de 24 062 lei. Printre- cei 
care âu fost premiați cu sume între 
400-800 lei sînt și șoferii -Sterpu Ilie, 
Roșu Paul, Tohipa Vâsile,. Constati- 
tinescu Grîgore. și Florea Constantin 
II. De remarcat faptul ;că, mulți ‘șo
feri au fogt premiați de două, <jjj?îss 

depăși^; nprnjgi . de ■ rui,aj tjj 
pentru economii. -De asemenea, a mai 
fost alocată suma de 22 828 lei pen
tru premierea-meseriașilor care au 
asigurat întreținerea în bune condiții 
a parcului de mașipi. Un număr în-7 
semnat de lăcătuși, strungari, sudori, 
vulcanizatori, tîmplari, tinichigii și 
vopsitori au fost premiați pentru 
munca depusă. Intre cei premiați se 
numără Somoldoc ■ Constantin. Far
kas ■ Ioan, Popovici Petru, Raicu 
Gheorghe și Weiss Adolf.

Cu ocazia înmînării premiilor, co
lectivul de muncitori din autobaza 
I R.T.A. Petroșani, s-a angajat să 
muncească și mai bine, să nu pre
cupețească nici un efort pentru ca 
sarcinile de plan pe 1965 să fie în
deplinite ritmic șî,în cele mai bune 
condiții.

1. CRIȘAN 
corespondent

De curînd, muncitoarei Niri Irina, 
una dintre lucrătoarele harnice și 
conștiincioase de la lămpăria minei 
P^tril.a, -i-a fost decernată insigna 
de fruntașă în întrecerea socialistă 
pe anul 1934.



STEAGUL ROȘU

muncii mai multă atenție
MINA LONEA

Protecției
Prin activitatea întregului colectiv 

al exploatării șl îndeosebi a cadre
lor tehnice, sub conducerea organi
zațiilor de partid, la mina Lonea 
t-au obținut anul trecut rezultate 
importante pe linia îmbunătățirii 
protecției muncii. Acest luau a fost 
subliniat și cu prilejui recentei șe
dințe de analiză ce s-a făcut ia a- 
ceastă exploatare asupra problemelor 
protecției muncii.

Din analiză a reieșit că în anul 
1964 față de anul 1963 accidentele 
au scăzut cu 23 la sută. Analiza a 
arătat însă că activitatea în dome
niul protecției muncii la această ex
ploatare nu se ridică la nivelul ce
rințelor. Din cauza abaterilor de la 
N.T.S. se produc accidente ceea ce, 
în dese cazuri, produce greutăți în 
desfășurarea procesului de producție.

Inginerii, tehnicienii și maiștrii de 
la sectoarele I, 111, IV și VI, unde 
s-au produs cele mal multe acciden
te trebuie să se preocupe mai 
mult și ou mai mare răspundere de 
aplicarea normelor de tehnica secu
rității. La locurile de muncă, în a- 
batajele acestor sectoare au avut loc 
surpări din cauza neînlăturării la 
timp a armăturilor presionate și ieși
te în profilul galeriilor, suitorilor și 
a altor lucrări ducînd astfel la ac
cidente. La transportul lemnului pe 
suitori, nu s-au utilizat întotdeauna 
cîrjele și troliile, coborîndu-se lem
nul prin cădere liberă etc.

Alocarea unor importante sume 
are ca scop îmbunătățirea condițiilor 
de protecție a muncii șl dotarea 
minelor cu utilaje modeme si de 
frtaltă tehnicitate, constituie o do- 

‘vadă elocventă a grijii partidului și 
guvernului pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de securitate ale 
minerilor. Dur mai sînt eadre teh
nice, între care mal•;!'!! Bratoveanu 
Gheorghe, Lflcătușu L, Pătrui A., 
Drăguț S.. Vodfla E. și Dănelulescu 
I. care nu înțeleg însemnătatea e- 
forturilor ce se fac pentru îmbună
tățirea protecției muncii. Din lipsa 
lor de -preocupare față de respectarea 
N.T.S. le locurile de muncă de care 
răspund, se produc încă accidente.

O cauză care conduce la acciden
te este și indisciplina. Iată doar cî- 
teva exemple: tov. Тбгбк Ladlslau, 
de la sectorul IV7, coborînd lemnul 
pe suitorul abatajului 506 și-a frac
turat piciorul. La sectorul III, mun
citorul Mehedinți Victor s-a lovit la 

cap în timp ce transporte lemnul pe 
suitor fără cîrjă. Ambele accidente 
s-ar fi putut evita* Muncitorii Matei 
Rueu, Hltlcan Sabin din sectorul 
IV, Szabo Carol — sectorul III, 
Munteartu Gheorghe — sectorul 1, 
toți mineri calificați, șefi de schimb 
și brigadă s-au tăiat cu securea în 
timpul lucrului. Cauxa: neglijența, 
neatenția.

Mecanicul de locomotivă Mlrza 
Vlrgil vrlnd să-l ajungă din urmă 
pe vagonetarul Startciu Mihai l-a 
prins pe acesta fnire peretele gale
riei și cabina locomotivei producîn- 
du-i fractura claviculei stîngl. Exis
tă cazuri cînd același muncitor s-a 
accidentat în aceeași situație de două 
ori. Aceasta s-a întîmplat cu minerii 
Demeter Petru, Navradi Alexandru 
de la sectorul III, Rusu I. Vasile, 
Staescu Vasile, ajutorii mineri Lun
guieț Gheorghe, Dioane Marin, tu- 
barul Stolen Vasile și frînarul An
tal losif. Iată și alte abateri: Arti
ficierul Bauc Augustei de la secto
rul V a pușcet la locul de muncă 
fără a evacua în prealabil muncito
rii. Artificierul Marian Vasile. din 
comoditate, nu a restituit depozitului 
de explozivi, 6 kg de exploziv ci l-a 
ascuns după bandaje. Artificierii 
Pompei Pop din sectorul IV și Si
mon Dumitru din sectorul II, dato
rită executării incorecte a operației 
de pușcare, au produs surpări în lo
curile de muncă ce puteau atrage 
după sine și accidente.

Se constată că cele mai multe ac
cidente s-au produs la membrele su
perioare și inferioare ale corpului, 
ceea ce se explică prin faptul că 
aceste părți ale corpului nu sînt pro
tejate cu mănuși și jambiere, cu toa
te că magazia minei dispune de un 
număr suficient din aceste obiecte.

Pentru viitor sînt necesare c serie 
de măsuri tehnice și organizatorice 
în vederea remedierii neajunsurilor 
existente în domeniul protecției mun
cii. Este necesar să se întărească 
disciplina, să se îmbogățească cu
noștințele profesionale ale muncito
rilor mineri precum și răspunderea 
lor față de N.T.S.

Pentru îmbunătățirea protecției 
muncii sînt necesare și unefe mă
suri tehnice: să se extindă perfo- 
rajul pneumatic la toate locurile de 
muncă orizontale pentru care de fapt 
există create toate condițiile. Este 
necesar, de asemenea, ca propaganda 

țehnjcii securității să fie intensifi
cată și mai mult. Extrase din N.T.S. 
trebuie afișate la locurile vizibile pe 
traseele principale din subteran.

Planul; de măsuri întocmit de con
ducerea minei și prelucrat cu ocazia 
analizei prevede printre altele urmă
toarele măsuri : Reprofilarea lucră
rilor miniere intrate în presiune și 
care nu prezintă suficientă garanție 
de securitate în timpul transportu
lui; asigurarea unui iluminat optim 
la toate locurile de muncă; echipa
rea salariaților cu mănuși și jam
biere de protecție; reinstruirea și re
examinarea periodică a salariaților 
asupra N.T.S.; introducerea apei po
tabile cit mei aproape de locurile 
de muncă.

Pe baza măsurilor elaborate, prin- 
tr-o muncă perseverentă, colectivul 
minei Lonea are toate condițiile să 
obțină nOi. realizări hi domeniul îm
bunătățirii protecției muncii.

Ing. VLADIMIR GIOSAN
C.C.VJ.

Dovadă a grijii care se poartă asigurării condițiilor optime de muncă și 
sănătate celor care muncesc în subteran, la toate exploatările miniere din 
Valea Jiului funcționează stații de salvare.

IN CLIȘEU : Sala aparatelor de salvare de la stația de salvare a minei 
Lupeni.

Cu cel mai mare grad 
de automatizare

In Kuzbas, în apropiere de noul 
oraș Mejducecensk, se construiește o 
mină carboniferă despre care „Iz
vestia" scrie că va fi cu cel mai ma
re gred de automatizare din lume.
Mina va intra în funcțiune în urmă
torii doi ani.

La suprafață, aproape că nu se 
vor vedea clădiri și instalații. Nu 
se vor vedea nici obișnuitele halde , realizată de minerul sovietic 1. Gu- 
care infectează aerul cu praf și gaze 
In mod automat, fără participarea 
omului, se vor umple cu cărbuni 
vagoane de 60 tone. Simultan se vor
încărca 16 vagoane.

Camera dispecerului se află la su
prafața minei, în clădirea principală 
a administrației minei. Pe panoul 
semicircular al mesei de comandă 
se vor putea vedea numeroase apa
rate indicatoare, becuri de semnali
zare etc. In aceeași cameră se vor 
afla ecranele televizoarelor pentru ur
mărirea desfășurării diferitelor ope
rații în mină. In mijlocul camerei se 
va afla punctul de comandă de unde 

dispecerul șef „va auzi și va vedea" 
întreaga mină.

In subteran nu va exista nici un 
lucrător, munca iar fiind efectuată 
de mașini miniere de înalt randa
ment comandate de la suprafață.

1 500 m de galerii, zeci de mii de 
tone de cărbune, acesta este randa
mentul lunar al combinei miniere 

menhdk. Combina este universală. 
Ea execută lucrări miniere în stra
turi carbonifere cu înclinare mare și 
în straturi obișnuite, orizontale. 
Combina lasă în urma ei Un tunel 
cu acoperiș boltit care nu mai tre
buie consolidat.

Agregatul „A-2“, soluționând pro
blema automatizării complexe a tu." 
turor lucrărilor de exploatare, va e- 
libera în întregime pe mineri de 
munca manuală necesitată de extrac
ția cărbunelui, de transportarea liniei 
de conveier, de consolidarea galeriei 
și de alte operații. Aceste mașini 
miniere, comandate de la distanță, 
de la suprafață; vor constitui utila
jul de bază în mina automatizată a 
viitorului.

Pentru ca mașinile miniere să func
ționeze ireproșabil și independent de 
abataj, ele trebuie înzestrate cu dis
pozitive care să le dirijeze automat 
și de la distanță prin straturi de căr
bune, într-o direcție riguros stabilită. 
Ziarul „Izvestia" precizează că ingi
nerii sovietici au soluționat’rr-^astă 
problemă. Ei au realizat o apa.atură 
automată, care, în ceea ce privește 
principiul ei de funcționare, seamă
nă cu pilotul automat. Ea determină 
automat abaterea mașinii de la rute 
prestabilită și o îndreaptă în direcție 
necesară.

Calculele de proiect arată că pro
ductivitatea muncii în minele auto
matizate va crește de 4—45 ori în 
comparație cu productivitatea muncii 
din minele existente în prezent. Pre
țul de cost al cărbunelui sece la o 
astfel de mină, se va reduce de cei 
puțin trei ori.

In Editura didactică
și pedagogică a apărut:

VASILE POBORAN
EXPLOATĂRI MINIERE EA Zi

14,26 lei 345 pagini

Tendința modernă a carotajului me
canic este de a reduce pe de o par
te diametrele de lucru, iar pe de altă 
parte, spațiul inelar de dislocare din 
talpă, urmărindu-se concomitent lun
girea la maxim a avansamentuiui pe 
marș și cap carotier.

Diametrul de tăiere exterior este 
determinat și de proprietățile fizico- 
mecanice ale rocilor ce constituie 
pereții sondelor. Toate acestea influ
ențează asupra geometriei dintelui 
armat al capului carotier, ale cărui 
elemente principate (fig. 1) sînt: 
unghiul de degajare alfa; unghiul du
pă ascuțire a pastilei beta; înălțimea 
utilă a pastilei vidia (h), evazarea

Dintele armat al capului carotier 

laterală a pastilei din corpul capului 
carotier.

Anul trecut s-a experimentat un 
nou mod de inserție și un nou tip

t№ AJUTORUL SONDORILOR

III Reducerea diametrelor de taiere 
exterioara a capetelor carotiere

de pastilă, nefolosite pînă în prezent. 
Modificările aduse urmăresc în prin
cipal trei aspecte: 1. Se renunță la 
instalarea plăcuței pe scaun (fig. 2), 
pastila fiind Încastrată într-un canal 
radial, asigurîndu-se un unghi de 
degajare de 10-15 grade; 2. Se folo
sesc alte plăcuțe vtdia, cu unghi ini
ția i de ascuțire de 20 grade sau 30 
grade cu o greutate de 3,1 gr ./buc. 
(cu 44 la sută mai ușoare ca cele 
folosite anterior) cu o înălțime uti
lă superioară; 3. Se reduc diametrele 
de tăiere exterioare. Noile plăcuțe 
experimentate au dimensiunea de 
10x7,5x3 mm și Un preț de numai 
6,42 lei/buc. (cu 57 la sută mai ief
tin decît cele folosite anterior). Noile 
pastile permit folosirea și așezarea 
lor ca dinți tăietori: interiori, exte
riori, exteriorî-lnteriori, (două pastile 
alipite), în una sau mai multe trepte.

Prin folosirea însertăril cu plăcuțe 
de dimensiunea 10x7.5x3 mm și re- 
ducînd diametrele exterioare se asi
gură și: 4. Un consum scăzut de 
aliaj dur pe cap carotier și metru 
liniar forat. De exemplu, la secția 

Valea Jiului Est, acest consum a 
evoluat astfel: anul 1963 — 9.1 gr/m 
(duritate medie 4,40), octombrie 1964 
— 9,8 gr/m <duritate medie 4,68), 

noiembrie 1964 — 6,4 gr/m (duri 
tate medie 4,64), decembrie 1964 — 
5,4 gr/m (.duritate medie 4,53). Prin

această măsură, generalizată la fit- 
vezeni, economia de aliaj dur pe ul
timele două luni reprezintă aproape 
15 kg; 5. Se asigură o Creștere a 

principalilor indicatori tehnici — vi
teza mecanică și viteza comercială; 
aceasta deoarece linia de contact a 
pastilelor ascuțite cu roca S-a redus. 
Ca urmare, se asigură o viteză me
canică absolută mai ridicată și de 
asemenea, o viteză mecanică ridicată 
pe un interval de timp mai lung. 
Rezultatele obținute la Llvezeni în 

decembrie sînt, comparativ cu media 
anului 1964. mai mari; pentru vi
teza comercială cu 36 la sută, iar 
pentru viteza mecanică cu 13 la sută; 
6. Se asigură creșterea necontenită 
a salariilor muncitorilor care lucrea
ză în acord, se reduce uzura instru
mentului de lucru, se reduce consu
mul de alamă, oxigen, carbură de 
siliciu etc.

ir

In esență, acțiunea întreprinsă în 
trimestrul JV în Valea Jiului în ve
derea reducerii diametrelor de lucru 
duce la: reducerea costului metrului 
forat; diminuarea posibilității devia
ției sondajelor; creșterea randamentu
lui fizic pe granic; îmbunătățirea 
timpului de lucru ai carotierei. ceea 
ce influențează pozitiv asupra recu
peratului carotelor.

Principalele elemente constructive 
ale nbilor capete carotiere sînt: un
ghiul de degajare — 15 grade: un
ghiul de ascuțire — 15-25 grade: 
înălțimea utilă a dintelui — 6 mm; 
evazarea laterală a plăcuței față de 
corpul capului carotier — 2-3 mm. 
Aceste capete earotiere se recomandă 
a fi folosite în terenuri cu durități 
cuprinse între categoria 3 și 7. Pen
tru traversarea bancurilor mai groase 

de conglomerate se recomandă folo
sirea sapelor cu role cu diametrul 
de 118 și 97 mm. Este necesar ea 
sondorii șefi, maiștrii, să stăpînească 
temeinic modul de insertare și folo
sire rațională a elementelor de dislo
care a rocii din talpă. Calitatea ca
petelor carotiere, grija deosebită pen
tru exploatarea corectă trebuie să 
asigure un randament maxim

Folosind rațional noul tip de pas
tilă la insertarea capetelor carotiere 
se poate obține o economie de 80-126 
kg aliaj dur anual și o economie

<3?3
Așezarea pastilelor de alta- -tor 

suplimentară de 200-300 lei ca urmare 
a creșterii vitezei medii fizice.

lng. SEVER SUCIU
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Activitate culturală bogată
in cadrul căminului cultural din 

Blrbăteni. in fiecare duminică, se 
prezintă în fața Sătenilor conferințe. 
Planul conferințelor cuprinde subiec
te ca: ..Chipul moral al omului 
nou"; „Realizările obținute în patria 
noastră în domeniul revoluției cultu
rale"; „Douăzeci de ani de mari rea
lizări în regiunea Hunedoara". „Pa
tria nbastră la sfîrșitul planului de 
desăvîrșire a construcției socialiste", 
teme juridice ea: „Apărarea avutu 
lui obștesc, sarcină de mare răspun 
dere a cetățenilor din R.P.R.", „Că
sătoria și divorțurile" etc.

Fiecare conferință este însoțită de

un program artistic prezentat de «■ 
chipele artistice ale Școlii generale 
de 8 ani nr. 5 din localitate.

In trimestrul I al anului 
vățămînt 1964-1965 au avut 
conferințe. Ele au fost ținute 
vățătorii Nereanțu Valentina, 
Gheorghiță, 
Alexandru și

Activitatea 
fașoară sub 
de cultură și 
tribute la culturalizarea țăranilor mun
citori de aid.

E. TET1LEANU 
corespondent

Mladin
Bulgara Cornelia, Bîcoi 
Berea Gh.
culturală, care se des- 
îndrumarea Comitetului 
artă din Petroșani, con-

construcție a acestei 
moderne, au fost e- 

1.С.О. Petroșani

ÎNSEMNARE COPILUL VITREG
Actul său de naștere datează de 

pe la începutul lunii septembrie, a- 
nul trecut. Locul: Ungă șantierul de 
construcții Livezeni. Numele după 
actul de naștere: seră incubatoare.

S-a născut sub auspicii bune, iar 
la naștere i s-a spus un cuvlnt de 
bun venit chiar în paginile acestui 
ziar. Avea și un tată: I.C.O. Petro
șani. La început părea a fi un tată 
grijuliu, preocupai de soarta copilu
lui său, dar timpul care s-a scurs 
de atunci ne-a convins — vai i că 
oropsitul copil are parte de un tată 
vitreg. В să lăsăm faptele să-și 
spună cîlvlntul.

Lucrările de 
proiectate sere
xecutate de către 
cu o brigadă de muncitori ocazio
nali. Dar asta nu are importanță. 
Cele șase sere-incubatoare au fost 
executate, dar numai pe trei sferturi.

asta are mare importanță. Au 
fost aduse aici ghivecele cu flori 
cgclamene, hortenzii, dalii pitice. Dar 
flon'", ca să trăiască au nevoie 
apă. 
cută 
ore 
curs 
pă in pămlnt In care se scurg apele 
de infiltrație și de aici la apa pentru 
udatul florilor. Ca să trăiască, flo
rile mai au nevoie de căldură, atît 
ziua cit și noaptea. Dar noaptea 
cum să umbli prin seră ? Btjblind ? 
Instalația electrică a fost făcută, dar 
așa de bine, că s-a aprins lumina o

dată și... gaia. De atunci sera a ră
mas in întuneric.

In afară de asta, sera arată pe 
dinăuntru ca o casă veche de cîteva 
zeci de ani. Tencuiala din pereți a 
pușcat, la fiecare doi-trei centimetri, 
o pușcătură, din cauza mortarului 
de var amestecat de mîniuială. Ma- 
sa-suport din beton, pentru depozi
tarea ghivecelor de flori a început 
să se fărlmițeze la primul contact 
cu căldura și de atunci se dezagre
gă văzlnd cu ochii. Cred și eu t Be
tonul turnat pe timp de iarnă are 
nevoie de măsuri de protecție contra 
înghețului. Dar aici nu s-au luat.

Ce mei ! Clnd intri în seră ai im
presia unui lucru făcut de mintuială, 
fără supraveghere și fără simț de 
răspundere.

De unde se vede că sera de flori 
e un copil fără tată. Păcat de inten
ție și de banii aruncați pe apa sîm- 
betei!

prespec- 
iucrări

Iși expune su
biectul la discipli
na Bazele mine
ritului, 
țiuni ți
miniere studentul 
Meșteroiu Petru- 
Răspunsul i-a fost 
răsplătit cu nota

Grupa integraliștilor

*

TEM, IONESCU

de
fă- 
nu 
re

Instalația de apă na a fost 
(Cine s-o facă? 1.С.О., nici 
instalatori f). Grădinarul a 
la improvizații. A săpat o groa-

Notă CE-I CU BAIA ?

Noutăți editoriale
In vitrinele librăriilor a apărut 

recent lucrarea „Sfaturile popu
lare, organe locale ale puterii de 
stat în R.P.R.". Lucrarea este 
scoasă de Editura Academiei Re
publicii Populare Romîne, fiind e- 
laborată de un colectiv de juriști 
de la Institutul de cercetări juri
dice al Academiei R. P. Romîne.

Autorii generalizează practica 
sfaturilor populare și a comitete
lor executive în perioada de 16 ani 
de activitate.

☆

In toată vara anului trecut, la baia 
populară din Petroșani s-au efectuat 
lucrări de „reparații capitale". Răb
dători. cetățenii care. nu locuiesc în 
noile blocuri, își ziceau pe atuhei ou 
optimism că la lamă baia .va func
ționa strună. Iarna a venit și în au
rind va trece, dar baia tot nu func
ționează normal. Adeseori, cetățenii 
clnd merg la această bale, se în
torc acasă dezamăgiți. Uneori nu este 
apă caldă din cauza unui „cazan 
defect", alteori, așa cum s-a întâm
plat în zilele de 22, 23 și 26 ianua
rie a, c., nu este curent și deci, baia 
nu funcționează. Pe bună dreptate se 
întreabă cetățenii:

Ce-i cu baia ? I.C.O. Petroșani 
clnd va lua măsuri pentru a asigura 
funcționarea normală a băii ?

A

Sub titlul „A patra dimensiune", 
Editura pentru literatură universală 
oferă cititorilor romîni, în tradu
cerea Minei Cassian, o culegere 
mai amplă din creația poetului grea 
Iannis Ritsos, cunoscut pînă acum 
ia noi din volumele „Poeme" și 
„Arhitectura copacilor". Cartea es
te ilustrată de Ion State și include 
între altele o suită de poezii 
scurte scrise în țara noastră. Tot 
In această editură se află în curs 
de apariție o culegere din schițele 
și povestirile scriitorului francez 
Marcel Ayme, înmănunchiate sub 
titlul „Omul care trece prin zid", 
romanul „Copiii vîntului" de Jorge 
Icaza, scriitor contemporan din 
Ecuador, iar în colecția „Meridia
ne" „Legende din Valea lui Ben 
son" de scriitorul australian Frank 
Hardy, și cartea „Noaptea ?i noro
iul" de scriitoarea argentiniană Es
teta Canto.

☆

Noi lucrări au apărut și în co
lecția ..Luceafărul", care prezintă 
un volum de poezii de Adrian Pâu- 
nescu și o culegere de schițe și 
povestiri ale tînărului prozator ti
mișorean Constantin Pascu.

(Agerpres).

, Era prin 1962, primăvara. Tovară 
șui Notinger loan se plictisise acasă 
și plecase să se plimbe. Pe stradă 
a întîlnit un prieten. Acesta mergea 
spre bibliotecă. L-a însoțit. După 
ce a privit îndelung rafturile. Notin- 
ger și-a ales o carte bună. \ pre- 
zeniat-o bibliotecarei. Aceasta ; a în
tocmit fișa. Au plecat. Dacă în ziua 
aceea, cineva i-ar fi spus bibliote
carei clubului din Uricani că nu se 
va mai întîlni în curînd cu cartea îm
prumutată, nu ar fi crezut. Totuși 
acesta este adevărul. Din martie 1962 
Notinger loan, de la sectorul I al 
minei Uricani „n a găsit 
restituie bibliotecii cartea 
tată.

Dar 
poartă 
de la 
căni,

Ing.
împrumutat de la bibliotecă lucrarea 
„Organe de mașini" pe care a „ui
tat" s-o restituie, deși se află de 
peate: doi ani la el. De asemenea. 
Stanca G. loan de la sectorul V? al 
exploatării, a împrumutat cărți' cu 
doi ani în—urmă șî nici în prezent 
nu Ie-a înapoiat.

Deoarece la bibliotecă are loc în 
prezent inventarierea cărților, 
necesar ca cetățenii care au împru
mutat demult cărți și nu le-au res
tituit încă să îndrepte această ..omi
siune". Restituirea la timp a cărți
lor împrumutate constituie o premisă 
care permite ca 
pune biblioteca 
număr cît mai

de-

tirnp" sa 
îrnpruniU-

loan senu numai Notinggr 
astfel cu cărțile împrumutate 
biblioteca clubului din Uri-

lancu loan, spre exemplu, a

este

volumele de care dis- 
să fie citite de un 
mare de cititori.

В COTESCU
corespondent

Valea Jiului și-a desemnat 
campionii

ju- 
s-a 
în 

în-

CATE- 
— Mi- 
SEMI-

După cum afirma recent într-un 
interviu tovarășul conf. univ. Popa 
Aron, rectorul Institutului de. mine 
din. Petroșani, față de sesiunile de 
examene anterioare, în actuala se
siune numărul neprezentăriior 
examene a scăzut.

Acest lucru îl confirmă pe
plin grupa 1119 din anul IV al 
Facultății de mine, grupă integra- 
listă la disciplina Fizică generală 
De altfel, grupa 1119 este una din
tre cele mai bune din an și chiar 
din institut. La disciplina Rezis
tența materialelor, de pildă, mate
rie destul de dificilă, din cei 20 
de studenți, cîți cuprinde grupa, 
s-au prezentat La examen 16, din
tre care doar unul a fost respins, 
iar ceilalți 15 au trecut cu succes :

unul cu 10, șase eu note de 9, șase 
cti note de 8 și doi cu note de 7.

La Fizică generală, în schimb, 
s-au prezentat în bloc, toți 20 și 
au trecut toți.

Examinatorul, conf. univ. Ala- 
nasiu Dumitru le-a. consemnat eu 
plăcere în indexe numai note bune. 
Iar cei mai buni dintre cei buni 
s-au dovedit a fi studenții Edelștein 
Avram și Cosma Ștefan, ambii 
promovați cu 10, Miclea Ioana, 
Marcu Andrei, Bany Ștefan, Pescky 
Ștefan, Tomescu Radu, toți cu 9, 
studenți care, și în ceilalți ani. au 
obținut numai rezultate bune. Deci 
grupa 1119 din anul IV al Facul
tății de mine a reușit frumosul 
succes de а fi integralistă la dis
ciplina Fizică generală, Ginste ce
lor 20 de studenți integrajiști 1

Unde este necesar controlul
De cîtva timp locuitorii din cartie 

rul Livezeni, orașul Petroșani, au în
ceput să ocolească magazinul alimen
tar nr. 98 (responsabilă Paraschivo 
iu Maria). Acest lucru se întîmpla 
datorită 
tenia ■ în 
mult de 
aruncate 
suprapreț 
vinde cu 
bucata).

următoarelor cauze: Cura- 
interiorul magazinului lasă 
dorit. Apoi, mărfurile sînt 
de-a valma și se vînd cu 
(un pachet de drojdie se 

5 lei, lămîile cu 2 și 3 lei 
In acest magazin peștele,

biscuiții, făina nu au niciodată afi
șate la vedere prețurile de vînzare. 
La toate acestea se adaugă deschi
derea magazinului cu întîrziere, vo
cabularul urît al personalului etc.

Ar fi bine ca atît conducerea Ѳ.в.Ь 
Alimentara Petroșani eît și organele 
de control competente să Viziteze nai 
des acest magazin pentru a pune 
treburile la punct.

Un grup de cetățeni

Infreprinderea
Centrala Termoelectrica Paroșeni

angajează
10 muncitori necalificafi

pentru Uzina electrică Vulcan secția combustibil
Pentru informații suplimentare, doritorii se pot prezenta la uzina 

electrică Vulcan secția combustibil între orele 6—14.
Campionatul R.P.R. de box — 

ntori și seniori — faza raională, 
consumat sîmbătă și duminică 
sala de sport din Petrila. După
treceri dîrz disputate, pe alocuri dra
matice, au fost declarați următorii 
campioni ai Văii Jiului pe anul 1935

JUNIORI: CATEGORIA MINIMA : 
Nari (a Petru — Minerul Lupeni; 
CATEGORIA HIRTIE: Onisei Petru 
— Minerul Vulcan; CATEGORIA 
MUSCA: Ivănuș Ioan —- Minerul 
Lupeni; 
cel Ion 
GORIA 
Petrila;
RA: Moldovan Izidor — Minerul 
Lupeni: CATEGORIA UȘOARA: Lu- 
paș Traian — Jiul Petrila; CATEGO
RIA MIJLOCIE MICA: Drăghici Pe
tru — Minerul Vulcan. SENIORI: 
CATEGORIA COCOȘ: Munteanu

Vulcan;
ivănuș Ioan

CATEGORIA COCOȘ: Cer- 
— Minerul Vulcan; CATE- 

PANA : Pîrifci Tralan — Jiul 
CATEGORIA SEMIUȘOA- 

Moldovan

Zaharia — Minerul Vulcan; 
GORIA PANA : Stamate loan 
nerul Vulcan; CATEGORIA 
UȘOARA: Stamate Stanciu — Mi
nerul Vulcan; CATEGORIA UȘOA
RA : Moraru Petru — Mifieru) Vul
can; CATEGORIA SEM1MÎJLOCIE : 
Santa Nicolae — Jiul Petrila; CA
TEGORIA MIJLOCIE MICA: Ior- 
dache Dumitru — Minerul Lupeni.

Faza regională a campionatului 
box are loc în luna fe- 
Lupeni. Pînă atunci, sub 

antrenorilor, campionii 
au datoria să se pregă-

R.P.R. de 
bruarie, la 
conducerea 
Văii Jiului
tească cît mai temeinic, pentru a re
prezenta ou eiinste bazinul nostru 
carbonifer în întrecerile regionale ca
re se anunță deosebit de dificile în 
acest an.

VIRLAN CONSTANTIN 
corespondent

Fier vechi pentru oțelării
Cunoscînd importanța pe care 

prezintă fierul vechi pentru oțelăriile 
de la Hunedoara. Reșița și Călan 
în săptămîna țrecută muncitorii de 
la preparația Petrila au organizat 
mai multe acțiuni de muncă patrio
tică pentru colectarea deșeurilor me
talice. In 4 zile, oamenii din echipa

condusă de Oorici loan au colectat 
din 
fier 
rea 
spre

incinta întreprinderii 14 500 kg 
vechi. Acțiunile pentru colecta- 
fierului vechi și trimiterea lui 
oțelării continuă.

e. BĂDUȚA - 
corespondent

8,00 Sumarul pre- 
rlistractivă inter- 

de fanfară, 9,27 Pagini din 
10,15 Ce doriți să ascultați ? 
literare la cererea ascultă- 

10,30 Melodii populare, 11,00 
din opere romînești, 12,15 

Muzică ușoară de Eugen Teger, 13,06 
Aîuzică populară, 14,10 Soliști in
strumentiștii de muzică ușoară 14,30 
Prietena noastră cartea, 15,30 Tineri 
interpret: de muzică populară, 16,30 
Cu microfonul prin regiunile Hune
doara și Galați, 17,30 Muzică popu
lară cerută de ascultători, 18,40 For
mația Los Paraguayos, 19,00 Calei
doscop muzical, 20.0Q Radiogazeta 
de seară, 20,30 Muzică de dans, 
21,15 Părinți și copii, 21:30 Muzică 
de dans PROGRAMUL II. 8.15 Mu
zică de estradă 9,03 Din folclorul 
muzical al popoarelor, 9,30 Vreau să 
știu (reluarea emisiunii din 1 fe-

PROGRAMUL I. 
sei, 8,06 Muzică 
pretată 
operete, 
(Lecturi 
torilor). 
Muzică

4 februarie

bruarie), 10,30 Muzică din op«e, 
11,45 Melodii de muzică ușoară, 14,35 
Soliști ai Operei de stat din Cluj 
15,05 Interpreți de muzică ușoară, 
16,20 Dialog cu ascultătorii, 18,15 
Medalion: Anton Bacalbașa (10Ѳ de 
ani de (a naștere), 19,05 Muzieă
populară din Banat, 19,30 Mueieă
romînească de estradă. 19,50 Trans
misiunea concertului orchestrei de
Studio a Radioteleviziunii.

Cinematografe
4 februarie

7 NOIEMBRIE:
Negru - seria I-II; REPU-

Ziua fericirii; ISCRONI: 
de afaceri; AN1NOASA: 

Boa; LUPENI-MUNCITO-

PETROȘANI
Roșu și
BLICA :
Oameni
Scano
RESC : Legenda din tren; URICANI: 
Germanie, steluțele tale.
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Tratativele 
greco->iug« slave

BELGRAD 2 (Agerpres).
La Belgrad au început marți tra

tativele greco-iugoslave. Delegațiile 
celor două țări sînt conduse respec- 

' tiv de Petar Stambolici, președintele 
Vccei Executive Federale, și Gheor- 
gtiios Papandreu, președintele gu
vernului grec. In aceeași zi, preșe
dintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Btoz Tito a avut o întrevedere cu 
președintele guvernului grec. Gheor- 
ghios Papandreu.

După vizifa 
Iui Rapacki în Iran
VARȘOVIA 2 (Agerpres).
In comunicatul ccmun dat ptiblici- 

. tății după încheierea vizitei în Iran 
a. lui A. Rapacki, ministrul afaceri
lor externe al R. P. Polone, se arată 
că oaspetele polonez a avut convor
biri cu conducători iranieni în pro
blemele internaționale și. în proble
me privind relațiile dintre cele 
două țări.

Intre Iran și Polonia — se arată 
in comunicat — există posibilități 
de creștere continuă a schimbului co
mercial și tehnic în folosul celor 
două popoare și pentru realizarea 
planurilor de dezvoltare ale Celor 

de comun a- 
legătură cu 
loc în viito-

două țări. S-a stabilit, 
cord; că tratative în 
această temă vor avea 
rtri apropiat.

Explozie într-o mină 
de cărbuni din Franța

LENS 2 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

într-o mină de cărbuni din apropie
rea localității Avion (Franța), în 
dimineața zilei de 2 februarie s-a 
produs o explozie, care a provocat 
moartea a 13 mineri. Alți opt mi
neri au fost dați dispăruți. Lucră
rile de salvare continuă.

seuAit
PARIS. — Referindu-se la vizita 

lui Chombe la Bruxelles pentru a ne
gocia cu autoritățile belgiene o serie 
de: probleme de ordin financiar, zia
rul francez „Les Echos" apreciază 
că aceste negocieri vor fi dificile, 
avinda-se in vedere agravarea, n'e ci- 
teva luni, a. deficitului bugetar al 
Congoului.

NEW YORK. — Ziarul „New 
York Times" scrie că „hotărîrea gu
vernului vest-german de a nu extinde 
perioada în care criminalii de război 
pot fi urmăriți și pedepsiți este foar
te nefericită...

BAGDAD. - - Cu ocazia încheierii 
Ramadanului — postul tradițional al 
musulmanilor —- autoritățile din 
au hotărlt să elibereze 500 de 
nuți politici.

CANBERRA. — La începutul
iui 1965, populația Australiei număra 
l Г300 (XX) de ■ locuitori.

BUENOS AIRES. — Comisia pen
tru energia atomică a Argentinei a 
creat un comitet special pentru stu
dierea posibilității de ă construi in 
țară o centrală atomo-electrică. Co
mitetul urmează să prezinte reco
mandări privind locul construcției și 
proiectul centralei.

SANTIAGO DE CHILE. — Greva 
de două săptămîni a muncitorilor de 
la fabricile de prelucrare a tutunu
lui din Chile a luat sfîrșit cu Victo
ria greviștilor, .care au obținut ma
jorarea salariilor.

LONDRA. — Ministerul Apărării 
al Marii Britanii a relatat la 1 fe
bruarie că forțele armate ale Angliei 
din regiunea Malayeziei vor fi spo-

Irak 
deți-

anu-

Adunarea Generală 
și-a amînat din nou lucrările
O.N.U. : Situația din Laos

NEW YORK 2 (Agerpres).
Ședința de luni a Adunării Gene

rale a O.N.U., care s-a întrunit la 
ora 22,30 (ora Bucureștiiultii) a du
rat numai 18 minute. A luat cuvîntul 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, care a declarat că în ciuda 
tuturor eforturilor nu s-a putut ajunge 
la un acord în ce privește „criza fi
nanciară a O.N.U.". El a anunțat A- 
dunarea Generală că, potrivit infor
mațiilor pe care le deține, între mem
brii O.N.U. există un acord privind 
unele principii generale. Aceste prin
cipii enumerate de U Thant, cores
pund în mare măsură cu propunerile 
formulate la 30 decembrie 1964 de 
grupul afro-asiatic la O.N.U. și anu
me : statele membre ale O.N.U. tre
buie să ajute organizația să iasă dirt 
actuala situație fără ca aceasta să 
lezeze pozițiile lor principiale în ce 
privește cheltuielile implicate de ope
rațiunile O.N.U. în Congo și Orien
tul Mijlociu; în interesul O.N.U. este 
necesar ca la actuala sesiune să se 
evite o confruntare în problema a-

CONGO

fi-piicării articolului 19; situația 
nanciară a O.N.U. trebuie soluționa
tă- prin contribuții voluntare din par
tea tuturor membrilor, cu condiția ca 
această soluție să nu fie interpretată 
ca o renunțare la propriile lor po
ziții; trebuie să se întreprindă cît se 
poate, de ■ urgent o examinare a ope
rațiunilor- întreprinse de O.N.U. pen
tru a se preciza cui aparține drep
tul de a hotărî efectuarea unor ast
fel de operațiuni, componența for
țelor armate și a comandamentului 
acestora, finanțarea unor astfel de 
operațiuni.

Președintele Adunării Generale a 
O.N.U., Alex Quaison Sackey, a che
mat apoi pe toți membrii să depună 
eforturi pentru a se ajunge la lin a- 
cord și a propus ca lucrările sesiunii 
să fie amînate cu o săptămînă pen
tru a se da posibilitatea delegaților 
să studieze declarația secretarului 
general și să continue consultațiile 
reciproce. Propunerea a fost adoptată 
fără obiccțhini. iar viitoarea ședință 
a Adunării Generale a fost fixată la 
8 februarie. ' .

VIENTIANE 2 (Agerpres).
Agențiile de presă transmiteau în 

dimineața zilei de 2 februarie că 
generalul Kuprasith Abhay, șeful, ad
junct. al statului major al . armatei 
laoțiene, adresase un ultimatum tru
pelor rebele, pentru a evacua pozi
țiile ocupate de acestea. In comen
tariile din după-ami'aza aceleeăși zile 
corespondenții de presă au arătat că 
Bunleut Sykosy, liderul ofițerilor re
beli, a respins ultimatumul în ter
meni categorici. „Eu nu mă voi 
mișca de pe pozițiile pe care le dețin", 
a declarat Sykosy corespondenților 
de presă. In Vientiane trupele re
bele continuau, să controleze postul 
de radio, stadionul și aeroportul. In 
urma refuzului trupelor rebele de a 
se retrage, așa cum se stabilise, de
altfel, și la consfătuirea la care a 
participat liderul rebel, primul mi
nistru Suvanna Fuma și ofițeri, su
periori din statul major al armatei

laoțiene, între trupele celor două 
tabere au avut loc ciocniri. Agenția 
France Presse a transmis că din ta
băra militară Chinaimo, cartierul ge
neral al armatei guvernamentale si
tuat la șase kilometri de capitală, un 
puternic tir de artilerie a fost în
dreptat împotriva localității Tha 
Deua, la 20 kilometri est de Vien
tiane, unde în dimineața de 2, fe
bruarie au sosit trei companii ve
nind din Paksane ca ajutor acordat 
rebelilor din partea generalului Kham 
Kong, șeful unei regiuni militare. In 
tabloul general destul de confuz din 
capitala laoțîană a intervenit, după 
cum apreciază agenția France Pres
se, și un element care ar putea aduce 
o clarificare a situației. Intre lide
rul grupului de rebeli, Sykosy, 
primul ministru Suvanna Fuma 
.început negocieri, prin intermediul 
tașaților militari ai Angliei și 
S.U.A.

•?> 
au 
a- 
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Intensificarea activității 
forțelor răsculate

LEOPOLDVILLE 2 (Agerpres)
Agențiile de presă relatează că în 

ultimele zile activitatea forțelor răs
culate din Congo a luat o amploare 
deosebită. Trupele guvernamentale au 
fost, supuse unor, atacuri violente în 
regiunea orașului Uvira, important 
punct strategic din regiunea Kivu 
Potrivit agenției Associated Press, 
forțele răsculate au cucerit orașele 
JWfiagf ș£ Mweriga, ceea ce crează 
o situație deosebit de grea pentru tru
pele guvern arwtte le care apără «irită 
șui, Uvira.

vestia" și a pătruns în clădirea Am
basadei U.R.S.S. la Leopoldville. Gu
vernul U.R.S.S. a adresat prin in
termediul ambasadei Cehoslovaciei un 
protest guvernului de la Leopoldville 
în legătură cu aceste măsuri arbi
trate.

După cum comunică coresponden
tul dfti Leopoldville al agenției Reu
ter, N. Hohlov a dpclargt greva f₽a- 
mei în semn- de protest împotriva a- 
restării sete.

FUNERALIILE LUI
MOSCOVA 2. Corespondentul A- 

gerpres, S. Podină, transmite:
La 2 februarie au avut: loc la Mos

cova funeraliile lui Frol Kozlov, cu
noscut militant al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice. Urna cu 
rămășițele pămîntești ale ' lui Frol 
Kozlov a fost așezată în Sala coloa
nelor a Casei sindicatelor, unde mii

FROL KOZLOV
de moscoviți au venit să aducă un 
ultim omagiu dispărutului. De aîși 
un cortegiu funerar s-a îndreptat spre 
Piața roșie, unde s-a ținut un mi
ting de doliu în prezența conducăto
rilor de partid și de stat ai Uniunii 
Sovietice. In sunetul salvelor de 
tun, urna a fost așezată apoi într-o 
nișă* în zidul Kremlinului.

☆

MOSCOVA 2 (Agerpres).
După cum relatează agenția TASS,. 

la Leopoldville poliția congoleză l-a 
arestat în mod ilegal pe Nikolai 
Hohlov, corespondentul ziarului „Iz-

rite. In afară de flotilele de nave cu 
baza la Singapore vor mai fi aduse 
4 curățitoare de mine'și două nave 
de patrulare, aflate în rezervă.

PARIS. — Comentind 
demonstrații studențești de 
drid, ziarul „Le Monde" își 
părerea că guvernul spaniol 
denții sînt angajați intr-o 
bilă încercare de forțe".

GENEVA. — Gangsteri 
au atacat un oficiu poștal i 
pierea imediată a Palatului națiuni
lor și au jefuit suma de 70 000 fran
ci, Gangsterii, veniți cu un automo
bil, au pătruns în oficiu amenințîndu-J 
pe funcționari cu puști mitraliere.

Pentru a-i intimida, ei au tras o 
salvă în plafon. După ce au încasat 
banii ei au plecat cu mașina și pînă 
în prezent nu s-a putut da de urma 
lor. :

LONDRA. — Fostul ministru ai 
afacerilor externe al Marii Britanii, 
Patrick Gordon Walker, care a fost 
nevoit să-și prezinte demisia din 
postul său în urma recentului eșec 
electoral, a fost numit în funcția de 
consilier tehnic al Fundației pentru 
reforma alfabetului britanic.

CAIRO. — Potrivit comunicatului 
militar dat publicității de reprezen
tanța Frontului de Eliberare Națio
nală din Arabiia de sud, detașamen
tele de răsculați din această regiune 
continuă să ducă lupte împotriva for
țelor armate britanice, 
tașamente de răsculați 
de sud au atacat un 
britanic din localitatea 
vocîndu-î grele

recentele 
la Ma- 
exprimă 
și stu- 

„veri-ta-

în armați 
în apro-

Recent, de. 
din Arabia 

post militar 
Djalal, pro-

pierrfeti.

I 
i 
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Lucrările Consiliului național * 
al Partidului democrat-creștin italian

ROMA 2 (Agerpres).
LucTă-rtle ședinței Consiliului na

țional al Partidului democrat-creștin 
s-au deschis luni „intr-un Climat — 
pe cît se pare — de destindere și cu 
tendința unui acord forțai", datorită

4

Republfca Arabă Unită — R.A.U. a sărbătorit de curînd cea de-a cin- 
cea aniversare a începerii lucrărilor de construire а marelui baraj de la 
Assuan.

IN CLIȘEU: Aspect parțial de pe șantierul de construire al marelui 
baraj.

național a fost 
Piccioni, preșe- 
Apoi secretarul 
Rumor, a pre

care a expus si-

LONDRA 2 (Agerpres).
Primul ministru britanic Harold 

Wilson a rostit luni seara la postu
rile. de televiziune engleze un dis
curs în care a făcut bilanțul primelor 
100- de zile ale guvernării laburiste.

Referindu-se la politica internă a 
guvernului, Wilson a subliniat că, 
la preluarea puterii, laburiștii au 

conservatori o 
apro- 

de- 
de 

a 
fost în mod practic cea mai rea de 
la război încoace". In aceste con
diții guvernul „a ales singurul mij
loc care putea promite o oarecare 
eficacitate, h.otărîndșă sporească ta
xa de scont a Băncii Angliei la 7 
ia sută". • Acest lucru a pus capăt 
scurgerii capitalurilor engleze spre 
altețări. De. asemenea,, guvernul a

moștenit 
situație 
piață 
datat 
plăți

de la 
economic ă 

de criză.
el, „poziția 

pe care am

gravă
Astfel, a 

balanței 
moștenit-o

fost obligai să hotărască, — fără a 
încerca un acord cu țările interesate, 
deoarece o astfel de tentativă n-ar 
fi fost încununată de succes — fi
xarea suprataxei vamale de 15 la 
sută asupra importurilor de produse 
industriale în Anglia. Arătînd 
că această acțiune a fost între
prinsă 
gia" și 
cială a 
firmat

pentru „a stopa emora- 
a îmbunătăți balanța comer- 
Angliei, primul ministru a 
că suprataxa vamală va 

abolită în momentul cînd situația
conomică a țării va fi restabilită.

In continuare, primul ministru

a-
fi
e-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; Petroșani, stt. Republicii ar. 66. Tel. interurbaa 322, .automat 269. '

a 
reafirmat că în ciuda majorității de 
numai trei voturi pe care o dețin la
buriștii în Camera Comunelor, gu
vernul intenționează să continue pro
gramul său. In acest sens ei a preci
zat că va depune în Camera Cornu- 
netor. un proiect de lege privind na
ționalizarea industriei siderurgice,

siiuației de tensiune în care ajunsese 
partidul, scrie agenția A.N.S.A. Sco
pul convocării ședinței este „de a rea
duce ordinea și unitatea în partid", 
în urma contradicțiilor dintre cu
rentele in care acesta este divizat.

Ședința Consiliului 
deschisă de Attilio 
dintele Consiliului, 
partidului, Mariano 
zentat un raport în
tuația partidului începînd de la ale
gerile administrative de la 22 noiem
brie. El s-a ocupat de problemele le
gate de diversitatea de poziții adop
tate la alegerile prezidențiale din 
luna decembrie și a analizat situa
ția actuală și perspectivele P.D.C.

El a anunțat oficial Consiliul na
țional că conducerea partidului a ri
dicat sancțiunile deputățiilor Donat- 
Cattin și Ciriaco de Mita, datorită 
atitudinii manifestate de ei la alege
rile prezidențiale. Această sancțiune 
le-a fost dată la 24 decembrie pen
tru o perioadă de 12 și respectiv 6 
luni. După ■ 'prezentarea raportului, 
Mariano Rumor șî-a prezentat demi
sia din funcția de secretar al parti
dului, după care a demisionat și con
ducerea partidului formată la 
greșul P.D.C. din septembrie 
în vederea constituirii unei noi 
duceri, ..unitare".

Con- 
1964, 
con.

precum și propunerea privind crearea 
unei comisii naționale pentru terenu
rile de construcție care să pună ca
păt speculațiilor cu aceste terenuri.

Wilson a afirmat apoi că guvernul 
său va rămîne la putere atît timp cît 
va fi posibil și că, în momentul cînd 
obstrucția din partea opoziției din 
Camera Comunelor va deveni siste
matică, făcînd imposibilă adoptarea 
programului său legislativ, laburiștii 
vor face din nou apel la alegători.

Referindu-se la o serie de probleme 
de politică externă și militară, Wil
son a anunțat că guvernul său va 
continua să-și păstreze o parte a 
armamentelor sale nucleare la care, 
în timpul campaniei electorale; la
buriștii afirmaseră că vor renunța. 
El a precizat, în acest sens, că . pro
gramul de construire a submarinelor 
britanice înarmate cu rachete „Po
laris" va fi continuat.
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