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Hotărîți de a îndeplini ritmic, 
din prima zi a anului, sarcinile de 
plan, colectivele multor sectoare 
miniere din cadrul Combinatului 
carbonifer Valea Jiului au trimis 
la ziuă, peste plan, însemnate can
tități de cărbune cocsificabil sau 
energetic, Cele mai frumoase de
pășiri le-au realizat: sectorul V 
Lupeni 440 tone, sectorul III Pe- 
trila 310 tone, sectorul IV Vulcan 
95 tone, sectorul I Lupeni 51 to
ne, sectorul IX Lupeni 37 tone, iar 
sectorul TV de la Lonea 27 tone 
de cărbune.

furi. Au fost totodată îmbunătățiți 
o serie de indicatori de calitate: 
regularitatea circulației trenurilor 
de; marfă .și călători — la îndru
mare — a atins procentul maxim, 
de sută-la sută, staționarea vagoa
nelor în tranzit cu manevră a fost 
redusă aulO'la sută iar la încăr- 
care-descărcare a fost redusă, de 
asemenea, cu 25 la sută.

Numai într-o singură 
cii de locomotivă din 
troșani au remorcat 5 
tona] sporit.

Metri fizici 
peste plan
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de la Livezeni

zi, mecani- 
depoul Pe- 
trenuri cu

seama al planului cin-

întocmirea proiectelor 
noua mină, • s-a ținut 
de cele mai noi cuce-

foraj Isive-

» • .
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Planuri pentru noul an

deservirii popu- 
cu care ne mîn-succese

au fost posibile datorită 
tehnico-organizatorice a- 
conducerea cooperativei,

le reveneau, reducerii 
de fabricație, folosirii 
spațiului de producție

Deși pentru muncitorii ceferiști 
din complexul Petroșani munca nu 
a cunoscut întrerupere, totuși, des
fășurarea normală â activității a 
început abia din ziua de 3 ianua
rie, cînd au început, să lucreze, cu 

* e toată capacitatea, întreprinderile 
din Valea Jiului.

încă din prima zi de lucru a 
noului an, preocuparea tuturor co
lectivelor de ceferiști a fost în
dreptată spre asigurarea întreprin
derilor cu vagoanele necesare, în
cărcării planului ' de transport și, 
în același timp, continua îmbună
tățire a indicatorilor de calitate.

> Prima zi
Cheiată cu
fisemnate :
fost depășit
cîndu-se peste plan 2 098 tone măr-

Sondorii secției de 
zeni а întreprinderii de explorări 
Hunedoara-Deva obțin din primele 
zile ale - noului an frumoase suc
cese în muncă. In primele 4 zile 
ale acestui an brigada sondei 5 588, 
condusă de maistrul Cevală Grigo- 
re a reușit să foreze 16. m fizici, 
ceea ce reprezintă o depășire de 
10 la sută a planului lunar la zi. 
Printre sondorii care au contribuit 
la depășirea planului de foraj se 
numără Diaconescu Vasile, Diaco- 
nescu loan, Cîmpeanu Gheorghe, 
Pop Vasile. Stoican Constantin, 
Ianc Vasile, Cucăilă loan.

Rezultate frumoase obțin și son
dorii din brigada condusă de Tut- 
cu Gheorghe care au îndeplinit pla
nul de montare ap instalației son
dei 5923, cu. toate că au întâmpi
nat unele greutăți în transportarea 
utilajelor.

După ce de curînd au înce
put -lucrările de deschidere a 
minei Bărbăter în aceste zile 
la Livezeni s-au - efectuat pri
mele lucrări de organizare a 
unui nou șantier de construc
ții industriale. Aici se fac in
tense pregătiri pentru deschi
derea unei noi mine — obiec
tiv de 
cinai.

La 
pentru 
seama
riri din domeniul tehnicii mi
niere, exploatarea carboniferă 
Livezeni urmînd să fie, in ceea 
ce privește Înzestrarea, cea 
mai modernă din Valea Jiului. 
Aici urmează să se înalțe un 
puț cu schip, se va săpa o ga
lerie principală cu profil mărit 
și vor fi folosite vagonete cu 
capacitate ridicată.

In final, mina de la Livezeni 
urmează să aibă o mare capa
citate de producție de' cărbune.

croito-
Nicșa 

nr. 56 
pentru

Anul ce a trecut a.fo.st pentru 
lucrătorii cooperativei noastre meș
teșugărești un an rodnic, încununat 
de succese. îndeplinirea cu aproape 
o lună mai devreme pe ramura in
dustrială, a sarcinilor de plan, creș
terea calitativă a 
lației sînt 
drim. Ele 
măsurilor 
plicate de
creșterii gradului de responsabilitate 
a lucrătorilor noștri în îndeplinirea 
sarcinilor ce 
cheltuielilor 
chibzuite a 
existent etc.

Cele mai bune rezultate le-au ob
ținut lucrătorii secțiilor nr. 8 
rie complex — responsabili 
Adam și Cristea Beniamin, 
croitorie complex, profilată
îmbrăcăminte copii și P.V.C. — res
ponsabil Dudu Iordan, nr. 20 croi
torie din Piața Victoriei Petroșani 
— responsabili Popa Gheorghe și 
Csulai Iosif. Lucrătorii acestor uni
tăți și-au realizat lună de lună sar
cinile de plan, au executat comen
zile la timp și de bună calitate.

Anul trecut, de exemplu, spre 
deosebire de anii precedent), nu mă-'

al treilea bloc turn

de lucru a fost\ în- 
rezultate deosebit de 
planul de încărcări a 
cu 34,7 la sută, încăr- M. NEGRESCU 

corespondentă

Se glisează

gram

celor

parbă

aii

an de тип- 
iată colech

turnătorie s-a 
elaborarea

Construcții 
automacara 

camioane

re- 
șat-

cuptoarele
să dogorească

Constructorii de pe 
■ șantierul Lupeni au în- 

> ceput prima zi de mun- 
că în noul cincinal cu 
glisarea celui de-al 
treilea bloc turn cu 11 
nivele și 10 etaje. Blo
cul D 3, Ia care a în
ceput turnarea primelor 
cupe de beton, vă cu
prinde 66 apartamente. 
Ei va fi construit după 
metoda cofrajelor gli
sante, cu turnarea con
comitentă a planșeelor 
și rampelor scărilor.

Pentru asigurarea gli-

sării îd perioada de iar
nă betonul utilizat este 
preparat cu apă fier
binte, iar cofrajul se 
udă cu apă caldă tra
tată cu sare. La înălța
rea acestui bloc turn 
echipa mecanicilor de 
pompe, condusă de 
Cioroianu Iulian, meca
nicii de macarale Stoica 
loan și Eliser loan, dul
gherii Catrinoiu Gheor- 
ghe, Matyas Lajos, pre
cum și fierarii betonișii 
din echipa condusă de 
comunistul Alexandru

Constantin și-au propus 
să folosească din expe
riența acumulată în 
timpul glisării celor
lalte blocuri turn.

Asigurînd ritmul de 
glisare planificat — de 
1,50 metri pentru 24 
ore — constructorii din 
Lupeni vor reuși să 
înalțe blocul D 3 pînă 
la finele primei decade 
a lunii februarie.

VALENTIN ClRSTOIU 
corespondent

Petro
șani. Pleacă u- 
nul din primele 
trenuri ale anu
lui 1966.
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Electr olăcățu- 
șul Stănoiu Ilie, 
de la sectorul 
C.F.I. al minei 
Lonea, este un 
muncitor bine 
calificat și efec
tuează numai 
lucrări de bună 
calitate.

rul reclamațiilor • privind calitatea 
lucrărilor executate a fost mult mei 
mic. Firește, acest lucru ne bucură 
foarte mult dovedindu-ne că am 
făcut pași însemnați, în deservirea 
promptă și civilizată a populației. 
Cu toate acestea, sîntem conștienți 
însă că nu am făcut totul. Mai avem 
în cadrul cooperativei npaștre lu
crători care au executat lucrări de 
slabă calitate, au amînat oamenii 
de pe o zi pe alta punîndu-i zadar
nic pe drum, au vorbit necuviincios 
cu clienții și altele, umbrind astfel 
munca celorlalți cooperatori. In 
rîndui acestora din urmă s-au nu
mărat lucrătorii Dobrescu Iulian și 
Basarab Mircea de la unitatea nr. 49 
vulcanizare și respectiv nr. 62 blă
nărie Petroșani, Tarr Marta, Dumi
tru Irina și Gaier Lucia, toate lu
crătoare la unitatea de coafură nr. 
13 din Petroșani. Cu aceștia noi 
vom căuta să ducem o susținută 
muncă politico-educativă pentru ari 
ajuta să-și îndrepte conduita.

O problemă importantă care a 
stat în atenția noastră anul trecut a 
fost și .aceea a măririi gamei și spa
țiului de deservire. In acest scop, 
lîngă policlinica din Petroșani a 
fost deschis un micro-complex meș
teșugăresc ce cuprinde secții ca : 
ceaprăzărie, tricotaje manuale cu o 
expoziție cu încălțăminte de coman
dă, secție de radio, de vopsit piele, 
încălțăminte. De asemenea, unitatea 
foto nr. 36 care se află lîngă micro
complex a fost reamenajață și do
tată cu aparataj nou, iar pe strada 
Republicii a fost înființată o unitate 
de plisat fuste termic, prima de 
acest fel în Valea Jiului. Nu am pu
tut asigura spațiu corespunzător 
secțiilor : auto-moto nr. 44, scris 
firme, tîmplărie și mecanică repara
ții obiecte de uz casnic ceea ce 
face ca ele să-și desfășoare activi
tatea în condiții necorespunzătoare.

DAN VISALON 
președintele cooperativei 

meșteșugărești „Jiul" Petroșani

(Continuare in pag. 3-a)

Pulsul neistovit al
• Aidoma unui stup uriaș de albine
• Oțelul clocotește din nou
• Pornind de la valoarea unui 

de cupru , v ; «•
• Succesele de azi, temelia 

de mîineI
După un 

că rodnică, 
val Uzinei de reparat U- 
tilaj minier din Petro
șani ajuns la capăt de 
drum. Pulsul neistovit ai 
uzinei s-a oprit pentru 
scurtă vreme spre a în
cepe apoi sa zvlcneascn 
mai tumultuos. Succese
le remarcabile obținute 
de Colectivul de aici în 
ultimul an al șesenalu- 
lui sini de iapt trambu
lina de plecare spre noi 
realizări. încă din prima 
zi de muncă a lui 1966 
secțiile uzinei par aido
ma unui stup uriaș de 
albine. In secj ia meca
nică, , cuțitele strunguri
lor au început să muște 
mai Cu sete din carnea 
dură a metalului. Pine 
mai ieri, pe o raboteză 
stăteau neterminate, așa 
cum le-a prins anul nou, 
două roți dințate mari. 
Acum au coborit și ele 
de pe piedestalul mași-

nil arătindu-și 
mindre dinții strălucitori. 
La forjă, ciocanele pu- ■ 
ternice izbesc cu sete în 
metalul incandescent. In 
rața secf iei 
metalice o 
încarcă în 
scheletelor ftinelor pneu
matice. Peste tot munca 
se desfășoară cu inten
sitate.

La 
luat . .
jelor. Ghiftuite ’ Cu fier 
vechi, 
început 
asemănindu-se cu acela 
din povestea cu Harap 
Alb. In cuptoarele în
cinse oțelul a prins iar 
să clocotească. Sub în
grijirea oțelarilor comu
niști Pahța Ioan I, Pă- 
nescu Constantin și a 
celorlaifi primele șarje, 
de oțel de calitate din 
acest an au și fost ela
borate. La buna funcțio
nare a cuptoarelor își

uzinei
aduce contribuția zidarul 
șamotor 
ton.

Odată 
de oțel, 
formatorii Severin Nico- 
lae, Rusu Teodor, Maroși 
Andrei și Scurtu Gheor
ghe, asta bine înțeles fi
nind seamă de schimbul 
in care lucrează. Prinsă 
in puternicele gheare ale 
macaralei, oala cu oțel 
topit o pornește spre 
formele de turnare. A- 
junsă deasupra lor se 
leagănă de cileva ori ca 
un pendul, iar apoi ma
nevrată cu dibăcie ele 
macaragistele Filimon 
Maria, ori lanoși Magda 
coboară agale. In pri
mele două zile ,din acest 
art s-au turnat vreo 570 
de bucăți de flanșe pen
tru tuburi de aer com
primat și rambleu, semi- 
rdți pentru 
de mină, plăci 
pentru linii de 
rată tip 24 etc. 
rea pe primele 
la turnătorie se 
circa 35 Ia sută. Succe
sele de azi constituie 
temelia celor de mtine. 
La făurirea lor contri- .

D.C.

la cald lila An-

elaborată șarja 
intră pe ting

locomotive 
de buză 
cale fe- 
Depăși- 
zile de 

ridică la

(Continuare în pag. 3-a)



Bin luna septembrie 1865, 
abatajul Mhtal 2 Hl Al Stc- 
toral V al minei Lupeni a de- 
V#flit lih adevărat timp de ex
perimentare al tehnicii noi. 
6M3setrtei brigăzi fruntașe, 
conduse de minerul Petre Con
stantin, i s-a Încredințat ca mi- 
ійяе ekțMltimentafea susținerii 
modeme a abatajului fii Stîlpi 
Mdsaailci Up РеагамШч in 
complex eu gratii In стмиой, 
Prin dotarea nouă, tehnologia 
modernă și-a pus amprenta a- 
Mpta idtregului ptbces ea № 
tTOCție ă cărbunelui îd acest 
mare abataj frontal din stratul 
Ж Indicatorii realități confirma 
pe deplin avantajele ptoeedeu- 
tat modem de amare, aplicabili
tatea hit in condițiile de aleă- 
■fnl ale Văti Jiului, indicato
rii superiori constituie, de a- 
semehea, o materializam a per
severenței Și pasiunii dovedite 
de minerii brigaxii lui Petre 
Constantin pentru insUȘirfca 
noului procedeu de susținere 
precum și ă preocupării con
ducerii minei Lupani de a asi
gura condițiile neeesăre expe
rimentării susținerii moderne.

Ptiii pagină de țață intențio
năm a tace o prezentare SU- 
tUOrâ a stilpului Ferromătik, a 
metodei de lucru după boul 
procedeu de susținere și a a- 
Vdfitajelor ce le prezinte.

STiLDUL
НЛІНМАТІ* 

I

< - PLACA A£ CAP 
a- STUPUL SUAEAiOe 
3- autca
A- «T/lAUl UlfCAtO* 
5-a» srdfd 
в- ЫіРАРд stTlpului 
?-ft-ACA »£ BAZA*

Tabel comparativ 
privind indicatori realizați la 
susținerea cu Stiipi CU ltic- 
țiune și sttlpi hidraulici.

h
3 ai

Producția media 
HlniCt (tona) 4*0 eoo
Vițeii do avan* 
Sare (al/lunl) 33 fi
ConMSM de lemn 
tac/1000 tone 24 10
Preț de cost

334 31^1

ABATAJUL FRONTAL 2 EST 
DE LA E.M. LUPENI, SUSȚI
NUT CU STÎLPI METALICI DE 
TIP FERROMĂTIK, ÎN COM* 
PLEX CU GRINZI ÎN CON

SOLĂ

MODERN
■^;tl ШваДміжК 4- duals и|^* — ——ж

щ Roadele pasîuaii colective
в P«M!>eetlTe ale амюепАІвпіі neîntrerupte

/К
1

ADEVĂRATUL ÎNȚELES AL CUVINTULUI

UTIL 

$1 

EFICIENT 

LA PUTEREA 

A DOUA

DOBÎNDÂ 

LA 
ECONOMICI

TATE

CE VA ADUCE

VIITORUL

Experimentarea susținerii moderne 
în abatajul frontal 2 eet de la mina 
Lupeni se înscrie printre căutările 
multiple ale cadrelor de specialiști 
din cadrul QiG.'V.d. de a extinde, pe 
măsura condițiilor, sttlpii hidraulici 
spre a ridica, in mod progresiv, sus
ținerea mecaniaată în abatajele fron
taid din Valea Jiului la nivelul teh
nicii moderne. Acestui deziderat 
răspund stîipii hidraulici de tip 
Fettomalik =** Klflckaet.

Stîlpul de mină Ferromătik este 
un Stîlp hidraulic de tip deschis, 
care etît la răpire cit și la atinge* 
rea sarcinii nominale lasă lichidul să 
curgă în exterior. Spre deosebire 
de alte tipuri de stîlpi hidraulici, 
care Slnt prfevăzuți CU o pompa hi* 
draulică individuală, alimentarea 
stilpului Ferromătik se face de la 
un agregat de pompare central, si* 
tuat ta galena de baXă. De la atest 
agregat pornește In interiorul abata

In condițiile folosirii susținerii CU 
stîlpi de tip Ferromătik, procesul 
tehnologic de extragere a cărbune
lui se ușurează substanțial. Tăierea 
fîșiei de 1,35 m (Înălțimea foliei 
— 2,80 m) se execută prin pușcare 
și din ciocane de abataj, Evacua* 
rea cărbunelui se face cu transpor
tor blindat T,R,*3 eu debit mărit. In 
timpul tăierii, pericolul de decidem 
tare prin căderea cărbunelui cete 
evitai prin așezarea unul stilp ia 
front ia al treilea riad de grimsî. 
Intre «ceș» sttlpi Șl front se fi
xează sclnuuri pentru prinderea 
frontului.

Durata operației de montare s-a 
reaua, de asemenea, mult Ineît trans* 
porterul este împins la front după 
flecare flșic cu ajutorul stîlpilor, 
nemaifiind necesară demontares 
transportorului. După ce transporte* 
rul a tost împins lingă front, se 
trece la fixarea grinxii a treia de 
lingă front, cu stîlpul de rreervă ce 
se găsește sub grinda de lingă sur

De ta dotarea abatajului cu noul 
complex de susținere și transporta* 
rul TR*3, brigada minerului Petre 
Constantin extrage zilnic 6 fîșie de 
120 m lungime și 1,25 m lățiffie (în 
10c de 1 m in cazul susținerii cu 
Stîlpi GMH). In acest fel, viteza de 
avansare a frontului a CtesCUt de 
la 2S in, realizat înainte de intro
ducerea susținerii moderne, la 32 
ml/lUnă ÎH prezent. Un prim efecl 
al creșterii vitezei de avansare: 
sporirea productivității ftlUhcil de 
la 4,96 tOne/post la 6,80 to fie pe 
post. Pe această cale S*a ajuns lâ O

Avîhd în vedere utilitatea Șl a* 
Vahtajele tehnico-economlce ale 
noului sistem de armate eu sttlpi 
hidraulici ele tip Ferromătik In 
complex cu grihzi în consolă, am 
solicitat tovarășului GiUglee Gheor* 
ghe, inginer șef adjunct al minei 
Lupeni, să ne vorbească despre 
perspectivele de extindere a nou
lui procedeu de armare. Am primi! 
următorul răspuns i

De la folosirea stîlpilor moderni 
în abatajul frontal 2 est, indicato
rii tehnicO-feCohomici aU crMCUl 
substanțial. Pentru viitor se preve
de o creștere în continuare a a* 
cestot indicatori. Crearea tavanului 
cu plasă din împletituri metalice 
$i reducerea substanțială a urmi* 
tarilor de lemn față de perioada tre
cută, vor duce la dispariție multora 
din greutățile ce se IntlmplM In 
present din cauza ioanelor din 
sUSțtaerea faliei superioare Care au 

jului o conductă <de înaltă preaiuhe 
(furtun) de la etate, la intervale de 
1О-2О ta, »int atașate racorduri de 
ramificare prevăzute cu robinete. 
De aceste racorduri se atașează 
furtunuri de mare pteșiune prevă
zut» la Capătul liber CU Un tabinet 
ți Uh aparat (pistol) ue alimentare. 
La montarea stilpului se prinde pis
tolul de alimentate de recordul spe
cial la supapa stilpului șl se des
chide robinetul, Uleiul pătrunde Cu 
presiune pe supapa de montaj fn 
interiorul stilpului și împinge stîlpul 
superior afară, ha răpire a* folo
sește o cheie date Se introduce In 
orificiul special de la supapă, li
chidul folosit pentru acționarea hi
draulică Okta apă cu un adaus de 
1% ulei antieorotlv, amestec ее 
se realizează în subiwan.

$i acum iată principalele caracte
ristici tehnice ale etîlpului Ferro-

pare. Urmează apoi operația de ră
pire, prepriu-aiaăi adică răpirea stil
pului rămas sttb grindă de itngă spa
țiul exploatat $i răpirea grinzii Ră
pirea se face destui de ușor Și re
pede prin scoaterea stilpului- de sub 
sarcină, cînd lichidul se scurge in 
exterior.

Avantajele practice ale folosirii 
Stupilor de tip Ferretnetlk față de 
alto sisteme stat evidente. In pri
mul rînd se remarcă indicatorii tuh- 
nico-ecOhbmiei superiori, eu e&- 
mentaree cărora vom reveni Insă 
mai tltiiiu. stîlpul Ferromătik pre
zintă o siguranță mărită ia timpul 
lucrului în Comparație cu stupii cu 
fricțiune. Asigură o pretenSionăre 
inițială, evitînd eventualele surpări 
ce ar putea proveni datorită lovitu
rilor de coperlș. De «temenea, pre
zintă o siguranță mai mare în ca* 
zul atingerii presiunilor maxime, ta* 
crucit stupii au o portantă Constan
tă ta cedare.

producție medie zilnică de 600 tone 
și o producție medie lunară de 
15 300 tone față de 470, respectiv, 
11 900 tone, realizată anterior.

Un alt avantaj însemnat al noului 
procedeu de armare îl constituie re
ducerea substanțială a folosirii lem
nului ca material de susținere. De 
la 24 mt/1 000 tone extrase s-a ajubs 
la un consum de lemn de 10 mc pe 
1 oOO de tone. Productivitatea spo
rită, consumul redus de liman la 
armare, ia care se mal adaugă mic* 
sorarea efectivului brigăzii, au con* 
dus ta o realizare semnificativă la

■cum un efect negativ asupra sus
ținerii abatajului. Dislocarea căr
bunelui prin pușcare se va Îmbu
nătăți prin existența tavanului e> 
laatic artificial mal bun, ceea ce 
va duce și la creșterea productivi 
târli muncii,

in viitor se prevede posibilitatea 
exploatării stratului In felii do o 
grosime mai mare, de peste 3 m. 
tn care scop e-au și achielțlonai 
stlipil cu prelungitoare.

tn ceea ce privește , extinderea 
procedeului, se prevede ea ta a- 
nul 1900 susținerea eu sttlpi ?e 
rromstik să fie introdusă In tacă 
două abataje din aeeat bloc al stra
tului 9, ceea ce va permite obți
nerea șl aici a indica lorilor reali- 
■ați In abatajul 2 est. Prin crește
rea avansOrll fronturilor se va a* 
lunge ia eoneentrarea producției 
sectorului la numai 3 abataje tați 
de 4 cîte există în prezent. Con

matik -— KlOCkfifer Ss-31 : lufigiiflea 
minimă —*3030 mm* lungimea ma
ximă 2 800 mm; cursa *» 750 mm; 
greutatea stilpului cu căfoaȘa pe 
protecție — 97 kg,- portanta — 30 
tone,- diametrul plăcii de bază — 
ISO am.

CIteva din avantajele stilpului: 
se manipulează Ușbr, presiunea . 
pentru ptetaiisionafea stupului fiind 
determinată exclusiv de agregatul 
de pompare șl toți Stîipii Obțin ast
fel aceeași sarcină de montare. Sus
ținerea cu stîlpi Ferromătik se e- 
xecută In complex eu grinzi meta
lice in consolă Kihnhfe, care asigura 
exploatarea stratului în fiții de 1,25 
m lățime și permite montarea trans
portorului direct lingă front, la fie
care flșie, fără a fi nevoie de de
montarea lui.

Podirea abatajului se execati cu 
plasă metalică.

Avantajul Ferromatlk-Ulul este net 
superior mai ales in ceea ce pn- ' 
vește reducerea efortului fiiif al 
muncitorilor ta toate operațiile din 
abataj, Transportorul, fiind in per
manentă lingă front, cărbunele Cade, , 
în majoriEate, direct pa 61, rămî- 
nînd ca încărcarea manuală Să Se 
facă în procent foarte mic fesa. 15 
la sută). La aproximativ aceeași densi
tate de armături se asigură o siguranță 
mărita, Controlul ți dirijarea tavanu
lui se face mult mat uȘOr deCIf cu » 
vechiul material de susținere. Au 
dispărut, de asemenea, armăturile 
de lemn intermediare în intervalele 
dintre șirutile de stîlpi, fapt ce a 
făcut ca circulația în abataj să fie 
mâi ușoară, fiind spațiu suficient,

Ifi fină, se poate afirma : noul pro
cedeu de armare este util în toate 
privințele, extinderea ei constituind ’ 
o cale sigura pentru tuodertusaioa j 
minelor.

indicatorul cel mai sintetic al acti
vității tehnicO-econotnise <— prețul 
de cost. Acest indicator s-a redus 
de 1a 83,4 lei/tona de cărbune, ta» 
21,51 lei/tona. Aceasta înseamnă o 
economie la costul producției, în 
condițiile actuale de dotare, de cca.
29 000 lei fată de perioada dinainte 
de introducerea stîlpilor de tip 
Ferromătik.

lata deci argumentul suprem ce 
pledează în favoarea noului proce
deu de susținere, un indice notări
lor al superiorității armării cu stiipi 
hidraulici de tip Ferromătik.

centrarea producției va avea avan
tajele Ai! reducerea personalului 
de deservire, îmbunătățirea aprovi
zionării $1 evacuării producției, pre
cum și a supravegherii. Se pre* 
vede, de asemenea, pe viitor, ex
tinderea armării eu stîlpi Ferroma* 
tik șl la abatajele frontale cu felii 
pe înclinare In stratul 5.

Susținerea modernă, care schltt* 
hă fundamental procedeul de lucru 
tn abataje, asigură condiții optime 
de siguranță, va determina ridica
rea nivelului tehnic al procesului 
de exploatare șl creșterea produc* 
tlvității muncii pe exploatare.
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Planuri pentru noul an
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Coagresul al IX-lea ai partidului 
RMtru 8 trasat liniile directoare ale 
dezvoltării țării în următorii СІЙС1 
ani, directive ce au drept scop ti* 
dicarea nivelului de trai al poporu
lui nostru. Congresul partidului a 
trasat sarcini importante șl coopera- 
ției meșteșugărești mai ales în ceea 
ce privește lărgirea gamei și îmbu- 
nâtlțirea preatațttlor de sorviMu 
pentru populație. In acest scop, in 
pianul de dezvoltate pe acest an. 
Cooperativa noastră și-a prevăeut în- 
Htațaitea unei secții de încadrat 
ochelari Di reperat ștUourl, precum 
*1 înființarea a В secții noi, in car
tierul Livezem din Petroșani, prih- 
tt« care de ceasornicărie, cizmărie 
ele. înființarea acestor secții In car
tierul Liveaeai nu depinde însă atît 
te noi cft mai alee de «МП- 
eteuctori, care au prevăzut ta pla
ntai lor construirea ta continuare, 
Ki 1- complexul comercial, și a unui 
compiot meșteșugăresc. De aseme
nea, pianul nostru mai cuprinde des- 
Cklderea unor unități meșteșugărești 
te Petroșani, Petrila și Lenea, pe

SMBUtă^ni M Va аЙЦІіга Spațiul 

in ceea ce privește deservirea 
populației sîntem hOtteîți să «xaCu- 
tătn lucrări de contate șl intr-un 
timp scurt. Se știe că de curînd 
ptintr-0 hotăfire a UCECOM S-a 
extins sistemul de garanție a repa
rațiilor în unitățile cooperației meș
teșugărești la o serie de aparate. 
Întreținerea dar mai ales reperarea 
attestor aparate ne .evine nouă, 
cooperației meșteșugărești. De felul 
cum vom executa aceste reparații 
depinde felul cum vum mulțumi 
populația. De aceea ne-am ptopus 
ca îh acest aii să dotăm secțiile 
noastre au aparatura de măsură și 
control necesare și totodată să ri
dicăm calificarea profesională и lu
crătorilor noștri, prin trimiterea la 
dftertte cursuri și schimburi de ex
periență.

Statetn hotăriți să ne realizăm 
mod exemplar sarcinile da plan 
ae revin, Să încheiem adest an 
reeMuări însemnate ca populația 
fie mul| 
de lucrătorii cooperativei.

f
<

voi. 37
800 pag., 12 lei

in 
ce 
cu 
să 

Ipuaită de lucrările executate

ÎNSEMNARE

Valumul cuprinde lucrările 
scrise în perioada august 1918 
— martie 1919, în care sînt 
tratate probleme privind întă
rirea capacității de apărare a 
Republicii sovietice, mobiiiaa- 
rea tuturor tortelor și resurse
lor țării pentru zdrobirea con* 
trarevoluției. In acest volum 
este inclusă și lucrarea ^Revo
luția proletară și renegatul 
Kautsky", tezele și referatul a- 
supra democrației burgheze și

proletariatului, pre* 
primul CongrM al

dictaturii 
zedttte 10 
Intefruțiohaiel Comunlitd șl ar
ticolul „Despre „democrație" 
și dictatură", in care V. I. Le
nta dezvoiuna învățătura mar 
Xlstă deăpre stat, relevă opo
ziția dintre democrația 
ghasă și cea proletară, dez
văluie esență diCtatUrii prole
tariatului ca Cel mai înalt tip 
de democrație ta societatea cu 
clase.

Mit*

Ce este rinoferingita copiilor 
și cum ti ferim

Jocul putea avea 
urmări neja&te

' ta ttkHterui medotoc al rai- 
pbf Urttuai тиаЮе era ta toi. 
âe lucra intens ia rejantateU 
iltior utilaje miniere. Dar, pe 
cînd amseria^i păreau bbt^ți 
de гпийса, ucenicul etobdofcs- 
сы Anghel, elev ai ȘOblU psa- 
feslonale din hupeflt, Oftat atei 
ta practică, ви-și aHa teeul. 
Mergea fără rost de ici eofo, 
pînă clnd, plietisit de inacti
vitate s-a pus pe jtxted. ®o 
„lUcdrie" și-ч pd№t pistolul de 
SUdăt, cu cofa S-a apteptm de 
ao&s. Cum nimeni nu l-a ab- 
servat, l-a aprins pttetim «1 
satisfacție IMcfiruia care, prin 
tittermedilll ГшІШШІиІ, se alte- 
turti spre aparatul eu aeetfleite. 
In apropierea aparartow de su* 
«tat se arie tubul «te ariffen.

i ter într-& tacapere teveeiMid 
se mai pdaeau teea f mbarl. 
Mrieoltu unei esplorll ptatea 
ta aut, dat nimeni din ajwe* 
piere n-a oteervet nimic. Mo* 
toc ed sudotil Berchi Carol șl 
iriotanf Atpad, termittnrlu-șl 
faetui, au pășit m atelier. £a 
intrarea celor doi, limbile de 
loc s-Ои înălțat și mai O№e* 
niMțătoare. Sudorii Berohi șl 
Molnar clntdrlnd dintr-o privi
te situația, rau îndreptat spre

J
Se Uite StUigălOfUl, 

șt tnu-o aipua 
punlAdu-l in 

acțiunea solu- 
focul a 1031

ІосЫІ ЫЯЯе 
bad luat cu ei 
s-au înapoiat 
tuecțiusse. Sub 
ției salvatoare
stitts intiirtte de a se produse 
expMUa. fapta oefer doi me
rita Jante. Wfad intervenita tor 
curajoasă josul ucenicului pu
tea avea uredrl nefaste,

Ne întrebăm: cum se face 
că un ucenic triada să-și feed 
practica în producție nu e su
pravegheat «te nimeni, а в lă
sa să se joaee, ta timp ce 
muncitorii abia prididesc au 
lueruff Acesta пи-i procedeu 
pedagogici Elevii au trebuie 
iătdți «te capul ta; să fie doji 
tti grija celor mai de nădejde 
oameni, de Іа care să învețe 
meserie și, ceea ce este toarte 
important pentru an 
rnuBUitor, să 
dtt plin s 
munca. ia 
âf trebui sd
ducerea școlii, cit și cea a ă- 
teilerului, cere In aceeași mâ* 
suta se fac vinovate că n-au 
orgapteat plnâ acum instruo* 
taje pe teme ale N.T.S. cu e- 
levii trimiși pentru practică to 
producție.

vtitct 
deprindă totoriree 
celor 8 ore «te 

această problemă 
reflecte atn con

Riiiofâringita este o îmbolnăvite 
pe cate 0 intîlnim destul de des la 
copiii de toate vîtstele. Ea se dato- 
rește unor microbi numiți viruși 
care se găsesc în organismul oame
nilor bolnavi din jur. Obișnuit, boa
la aceasta este 
sub denumirea

cunoscută în pâpor 
de răceală sau gutu-

ее transmite tie la o

prin strănut, tuse

care microbul de- 
cOpilul strănută,

Primul ajutor trebuie âl*l primeas
că copilul de Ia părinți. Aceștia vor 
măsura temperatura și în caz da fe
bră peste 38 grade vor administra 
copilului sugar o jumătate de ta* 
bletă de piramidon de 0,10 gr. piSat, 
iar la cei peste un an cîte o tabletă 
din acebt medicament în ceai sau 
în apă fiartă șt răcită, in același 
timp se pune o compresă 
stătută în jurul pieptului 
(compress se ridică după 
de oră), Copilul va primi 
vrea. Nu 1 se va da sub
motiv aa sugă, iau alt aliment.

După ce a 
ajutor, copilul

eu apă 
copilului 
jumătate 
ceai eit 
nici uh

» ,,

Virusul belii 
persoană răcită la copil, prin aerul 
din jur infectat 
seu vorbire.

№ momentul în 
danșează boala,
face febră, care poete fi nu prea 
mare la început (37,8 grade — 38,5 
grade sau dimpo
trivă poate ajunge 
la 40 grade cînd 
copilul devine pa
lid sau vinețiu și 
are mîinile și 
picioarele reci. Mulțl dintre copii 
varsă cînd mănîncă sau după ce au 
mîncat.

Vărsătura nu este cauzată de vreo 
boală de stomac, ci se datorește i- 
ritației pe care infecția o produce 
ta fundul gîtului unde se găsește o 
rețea deasă de hetvi care dau sen
zația de vărsătură. Cîtid febfa este 
ridicată copilul are buzele uscate 
și senzație de sete. Copilului i se 
dă atunci ceai sau apă fiartă 
cită la temperatura camerei.

tonii copii mai sensibili, 
cînd febra este mare, îți pierd 
Știința și intră în convulsii
ce pe bună dreptate îngrijorează 
foarte mult pe părinți.

Netratată la timp această boală, la 
copiii mici, dUc6 la O serie de com
plicații care pot fi foarte grave 
uneori chiar mortale ca : meningoen
cefalită (aprindere la creier), btoti- 
hopneumonie (aprindere la plSihîni), 
miacardită (aprindere la inimă)* Otită 
(aprindere la ureche), gastroenteritâ 
(aprindere de stomac 
In toate aceste cazuri 
raia a copilului este

Așadar răceala sau
copii, și îndeosebi la copiii mici, tiu 
este o boală pe care să o trecem cu 
vederea pe motivul că trece de la 
sine. Rinofarlngita acută la sugari 
și copii mici trebuie tratată medical 
și acest lucru la primele semne de 
boală.

SfATUL MEDICULUI

primit acest prim 
este au» du urgență 

la medicul de cir
cumscripție) dacă 
este program de 
consultații pentru 
copii, sau dacă 
nU, la spitalul Ue 

întotdeauna medic

tratament medical 
In cm de nevoie

recomandări t Nu

și ră-

atunci 
cuno- 

eeea

to. R. to. M. P. 
Lăcătușul Lau- 
runpu Nicolăe 
reparîhd o Io* 
eomotivă de mi* 
nă.

copii unde aste
de gardă. Aici copilul este consul
tat, i se prescrie 
la domiciliu sau 
ește internat.

Și acum citsva
vom lăsa niciodată boule de «Zi pe 
njîin», căci poate deveni ațit de 
grdvă îneît Copilului să nu i se mai 
pOată ajuta. Nu vom asculta de Sfa
turi băbești, căci pierdem timp pre
țios. VOm administra tratamentul 
prescris de medic tot timpul indicat, 
în medie 4—5 zile, chiar dacă copi
lului îi scade febra repede și începe 
să ceară Să mănîftce.

Boala poate reveni dacă întreru
pe» tratamentul medical înainte 
a distruge toți microbii. Nu vom 
alte alimente defiît Cele prescrise 
medic căci pot produce diaree

șl intestine), 
starea gene* 

toarte gravă.
guturaiul la

vom ieri întotdeauna copiii 
de oameni și de copiii răciți, 
înșine ne vom feri de răceli 
a nu transmite boala copiilor.

de 
dă 
dă 
»i

atunci tratamentul este mai îndelun* 
gat. 
miel 
Noi 
spre
Nu vom sărută copiii pe gură. Dacă 
sîntem răciți vom purta fnăsCâ de 
tifoh sau o batistă curată legată în 
dreptul gurii și nasului, atunci cînd 
intrăm în camera copilului ea sâ-l 
îngrijim.

Procedînd astfel contribuim la 
apărarea sănătății copiilor noștri.

Dr. PONOVA TEODOR
ir и,,., и • - in 'iTii-im и г и

Pulsul neistovit al
(Urmare din pag. l-a)

buie fure îndoială si 
tnăistrUl Căprarii Nico- 
Ide, Tril Nicolae, Laîăr 
Adam, Anton NiaolQe, 
Miuț Adrian Și aiți mun
citori de ia metale ne 
feroase. Pornind de 
valoarea unui gram 
cupru și djutigînd la 
te de kilograme, ei 
experimentat încă
prima ti de muncă a ci
nului topirea în etoiaet 
a cuprului necesar eon* 
tastelor pentru locomo
tivele electrice de mina 
Șl eu conceput un dis-

a
4

orei

contacte se

uzinei

ici 
de 

Su- 
nu
In

pozitiv de prmdete 
cochilei. In ziuă de 
.etnuarie, Iii jlirul 
10, vreo 5 6 bucăți de 
asemenea
ailau în birou și erau 
cercetate cu atenție de 
Inginerul Soil Viorel, 
șeful secției.

Să vorbești despre en
tuziasmul cli care coieS- 
tivui secției turnătorie e 
pornit ia muncă in acest 
an fără să amintești des
pre dorința arzătoare de 
и reduce in mod sub
stanțial rebuturile ar li 
ne just. Cel mai substan
țial angajament în a*

ceasta direcție și-au luat 
cei de Ia cuptorul di 
ibtita care іпіегщамам 
sa reduce rebuturile eu 
25 la sutd. Cu angaja- 
mente mobilizatoare a 
pornit întrecerea socia
lity pentru realitatea 
sarcinilor anuale de plan 
din noui un întregul co- 
ițatlv ai usihei, Muncind 
eu același етшааш ea 
in primele două tile din 
acest an, nu încape în
doiala cd angajamentele 
vot fi realizate înainte 
de termen. Doar aceasta 
e o tradiție in uzină.

PR08RAM DE RADIO
6 iauuorte

PftOSRAMtjb 1. 8,00 BUhgTlN 
De STIRli 5,00 Program de cîhte- 
ce și jocuri- 5,30 Gimnastica de în
viorare; 6,00 RADIOJtoRNAE. Speft. 
Buletin meteo-rutieri 0,32 Melodii 
populare cîntate la clarinet de Ion 
blp»n> 6,45 Mutică din muticuțe,- 
9,00 RADÎOJ0RNAB. Sport; 9,15 
Program do cîntece și jocutli 9,45 
salut ѴОІОІ de pionieri 8,00 SU
MARUL PRESEI; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului: Păstrarea igienică a ali
mentelor în gospodărie; 9,3S Muzi
ca din opera hȚar și teaiaf de 
bortăing; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI, 
10,08 Noi înregistrări de muzică 
de cameră; 10,30 Vreau să Știu; 
11,00 Cărți de vizită semnate de 
compozitorii noștri i Florentin Del- 
mat, Vamie Veselovski, Sile Dtm- 
eu, aeorge tâtigonu; 11,30 Ciclul 
„Concern gross! opus 0‘‘ de Heen- 
dei; 12,00 bULBtiN M ȘTIRI, bu
letin meteorologic; 12,10 Tineri in- 
terprefi de muzică populară; 12,30 
Mutică ușoară; 12,50 Concert de 
print; 13,45 Din creația lui Ion 
Vidu; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
14,08 Melodii care străbat lumea, 
18,00 Ciută Tlia Sazacu de la &- 
pere de stat din Timișoara și dheor- 
ghe Busuioc de la Opera de stat 
din Giujî 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologie, 18,$o 
Folclor orășenesc; 19,00 Cîfită Ale
xandru Jula și Lidia Andronescu; 
17,45 Din comoara folclorului nos
tru, 16,00 BtoLBTIN DB ȘTIRI, 18,03 
In jurul globului; 18,30 varietăți 
muzicale* 19,00 seară pentru tine
ret, 20,00 RADIO@AZETA DE SEA
RĂ; 20,30 Mutică din filmul „Vfa- 
«atoarea de violete", interpretata 
de Sara Montiel, 20,45 Noapte bu
na, copii; 20,55 EUv Roman șl etn- 
tecfele RftiPi 21,18 Cronica literare 
de Eugen Suntem 21,25 N01 înre
gistrări de muzică populară, 21,« 
Clnta Mîchel Page și Sylvie Var
tan; 22,00 Radiojurnal, sport. 
Buletin meteorologic, 22,20 Muzică 
ușoară; 22,55 Și melodie, 23,26 
Festivalul „găptamînile festive ber
linele îeOS"; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

PROGRAMUL ii. 7,30 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteb-rutier, 
7,50 Program de cîntece, 0,00 Soiiști 
șt orchestre de muzică pouuiart; 
9.00 BULETIN de ȘTIRI; 9,29 Mu
zică ușoară; 9,55 Cîntece haiducești 
Și jOCUti populate; 10,10 Arii dih 
opere, 10,40 Din opereta „Ahton 
Pann“ de Alfred Mendelsohn, 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic, 11,07 Cîntece și jocuri 
populare, 11,30 Din țările socialiste,
12.30 Muzici distractivă interpretată 
de fanfară; 12,45 Cîntece de Vasile 
Pohovicii 13.00 BULETIN DE ȘTIRI,
13.30 Soliști dare ne-аи Vizitat tara, 
13,55 Suite Simfonice; 14,30 Melodii 
populare, 15,00 RADIOJURNAL. 
Sport, 15,30 Noi înregistrări reali
zate în studiourile noastre, 16,00 
Pagini alese din muzica de estradă,
16.30 Emisiune de basme, 17.00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin ffleteo- 
tblogic, 17,20 Muzică ușoară- 17,40 
Sfatul medicului; Păstrarea igienică 
a alimentata în gospodărie, 17,45 
Recital Magda îanculescu -e- arii 
din opere, 18,00 Piese instrumen
tale de mare popularitate; 18,15 
ZIARE, ZIARIȘTI, OPINII; 19,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 19,03 Program 
pentru iubitorii de romanțe, 10,20 
Cîntă Betty Curtis, 19,50 CONCERT 
BEETHOVEN. In pauză : RADIOJUR
NAL; 22,30 moment poetic. 
„Cîntecele mele" — versuri de Oc
tavian Goga,- 22,35 Muzică din opt- 
re, 23,00 BULETIN DE ȘTIRI. Sport. 
23,07 Muzică ușoară; 0,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

C inematograf е
8 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Hocheișttî; REPUBLICA: Unchiul 
meu, LONEA; Rusalka. (Responsa
bilii celorlalte cinematografe nu au 
trimis programul filmelor pe luna 
ianuarie).
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HAVANA I NT ILN IR
Deschiderea conferinței de so■■ i

din Asia, Africa și America Latină
HAVANA. — Trimisul special 

Agerpres, Victor Stamate, transmi
te : Luni seara s-a deschis la Ha
vana prima conferință de solidari
tate a popoarelor din Asia, Africa 
și America Latină. In „sala amba
sadorilor" de la hotelul „Habana 
bibre" erau prezenți delegați din 
țările celor trei continente, obser
vatori din diferite țări, printre care 
și România, membri ai conducerii 
P.C. din Cuba, membri ai guver
nului Republicii Cuba, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, 
ziariști cubani și străini.

La masa Prezidiului iau loc Fi

VIETNAMUL DE SUD
CONTINUĂ ATACURILE PATR1OȚILOR 
(N REGIUNEA SAIGONULUI

SAIGON 4 (Agerpres). — După 
cpm transmite agenția Reuter, pa- 
trioții sud-vietnamezi continuă a- 
tacurile în regiunea Saigon. Un 
purtător de cuvînt al poliției sud- 
vietnameze a anunțat marți dimi
neața că un grup de patrioți a pă
truns în cursul nopții în cartierul 
Cholon, din Saigon unde a arun
cat grenade asupra posturilor de 
poliție. Același purtător de cuvînt 
a reamintit că sîmbătă noaptea pa- 
trioții au mai pătruns în sediul 
politiei dintr-o localitate situată 
la numai 3 mile de Saigon, pe 
care au distrus-o.

Agenția France Presse a anunțat 
că în provincia Hau Nghia, situată 
pe drumul dintre Saigon și fron
tiera cu Cambodgia, continuă o- 
perațiunile militare. ’ Patrioții au 
doborît un avion de tipul „Sky- 
raider", cel de-al doilea avion a- 
merican doborît în ultimele 3 zile 
în această regiune.

Aviația americană a împrăștiat

Dedarafia M. A. E. 
al R. P. Chineze

PEKIN 4 (Agerpres). — La 3 ia
nuarie, Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a dat pu
blicității o declarație prin care 
condamnă atacurile armate între
prinse la 30 și 31 decembrie 1965 
de Tailanda la frontiera cu Cam
bodgia. In declarație se arată că 
aceste atacuri reprezintă o acțiune 
agresivă premeditată în cadrul 
planului S.U.A. de escaladare a 
războiului agresiv din Vietnam. 
Acest lucru este demonstrat și de 
faptul că frontierele cambodgiene 
au fost atacate și de trupele sud- 
vietnameze.

Guvernul și poporul chinei, se 
subliniază în declarație, sprijină 
cu hotărîre poziția exprimată de 
guvernul regal al Cambodgiei în 
declarația sa din 1 ianuarie.

Makarios despre planurile cu privire 
la Cipru

NICOSIA 4 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută luni la Nicosia, 
președintele Ciprului, Makarios, a 
afirmat că guvernul său nu va to
lera stabilirea în insulă a unui 
stat cipriot turc separat.

Makarios a respins din nou pla
nul Acheson, care preconizează 
împărțirea Ciprului și stabilirea 
unor baze militare ale Turciei și 
N.A.T.O. pe această insulă, pre
cum și planul de inspirație brita
nică care preconizează crearea u- 

del Castro, Osvaldo Dorticos Tor- 
rado, Youssef el-Sebai, secretar 
general al Comitetului de pregătire 
a Conferinței, Raul Castro, Raul 
Roa, precum și șefii delegațiilor 
F.N.E. din Vietnamul de sud, din 
Ghana și Venezuela.

In cuvîntarea de deschidere, pre
ședintele Republicii Cuba, Osvaldo 
Dorticos, a subliniat importanța a- 
cestei prime conferințe de solida
ritate a popoarelor din cele trei 
continente pentru lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului, și 
neocolonialismului, pentru libertate 
și progres. Referindu-se la politica 

în zona de la nord de Saigon e 
mare cantitate de gaze toxice, după 
ce brigada americană 173 a sufe
rit duminică lovituri grele din 
partea patrioților. Agenția U.P.I. 
relevă din surse apropiate coman
damentului militar american din 
Saigon că în delta fluviului Me
kong sînt trimise mai multe bata
lioane ale forțelor americane, sai- 
goneze, australiene și neozeelan
deze.

Greva lucrătorilor
continuă
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

Greva lucrătorilor din transportul 
în comun al orașului New York 
a intrat în cea de-a patra zi și, 
potrivit agențiilor americane de 
presă, nu se întrevede o regle
mentare apropiată a conflictului 
dintre muncitori și municipalitate. 
Ca urmare a grevei, o mare parte 
a populației active nu și-a reluat 
lucrul, iar elevilor și studenților 
li s-a prelungit vacanta pe o peri
oadă nedeterminată. O bună parte 
din magazine continuă să rămînă 
închise, ceea ce le aduce zilnic 
pierderi de 40 milioane dolari. 
Rămîn închise sălile de spectacole, 
multe restaurante și alte localuri 
publice. Șiruri de pietoni fac un 
adevărat maraton pe străzile New 
Yorkului între instituțiile în care 
lucrează și locuințele lor. Din cau
za blocării străzilor de automobile 
particulare, nici primarul New 
Yorkului, John Lindsay, nu a fost 
scutit de a străbate pe jos cei 5 
km care îl desparte de locuința 
sa și reședința municipalității. Tra
tativele dintre muncitorii greviști 
și municipalitate, reluate în două 
reprize, se află în impas, în urma 

nui Comitet , greco-turco-britanic,;
care să-și aibă sediul la Londra, 
și care să aibă dreptul să inter
vină în afacerile interne ale Cipru
lui. Arătînd că aceste planuri con
travin recentei rezoluții a O.N.U. 
în problema cipriotă, precum și in
dependentei țării, Makarios a ținut 
să sublinieze că poporul cipriot-va 
lupta prin toate mijloacele împo
triva oricărei .intervenții militare 
și străine în afacerile sale.

ritate a popoarelor DE LA TAȘKENT
agresivă a imperialismului, la ac- 
țiUhiie acestuia împotriva mișcări
lor de eliberare și de independen
tă, vorbitorul a subliniat că „da
toria tuturor țărilor care au ob
ținut independenta de sub jugul 
colonialismului și a statelor care 
construiesc o viață nouă este de 
a acorda tot sprijinul luptei po
poarelor din Asia, Africa și Ame
rica Latină". El a adăugat că tre
buie ajutat în primul rînd popo
rul vietnamez care în prezent su
feră cel mai mult de pe urma agre
siunii imperialiste. In încheiere vor
bitorul a arătat că popoarele din 
întreaga lume își pun speranțe în 
această conferință și sînt convinse 
că ea va constitui o nouă etapă 
de luptă și va găsi un limbaj co
mun pentru milioanele de oameni 
care luptă pe aceste continente. 
Alegerea căilor în această luptă, 
a spus el, este condiționată de si
tuația din fiecare tară.

A luat apoi cuvîntul Yousșef 
el-Sebai, care a salutat în numele 
Comitetului de pregătire pe parti- 
cipanții la conferință subliniind că' 
de modul în care delegațiile vor 
rezolva în comun sarcinile ce le 
stau în față se vor realiza spe
ranțele pe care popoarele și Ie 
pun în conferință.

Lucrările conferinței au conti
nuat marți în ședință deschisă, pa
ralel desfășurîndu-se și ședințe în
chise, pe comisii.

refuzului autorităților de a satis
face revendicările muncitorilor. Pe 
de altă .parte, municipalitatea exer
cită presiuni asupra liderilor gre
viștilor,. pentru a-i determina să 
ordone reluarea lucrului. Michael 
Quill, președintele sindicatului lu
crătorilor din transporturi, îm
preună cu alți opt lideri sindicali, 
au fost citați la tribunal sub acu
zația de „instigare la grevă". Po
trivit agenției France Presse, Mic
hael Quill a rupt citația tribuna
lului în fața greviștilor.

SCURTE ȘTIRI
ф-PARIS. — Potrivit relatări

lor ziarului parizian „La Nation" 
președintele Johnson intenționează 
să aibă o întrevedere cu președin
tele de Gaulle. Această întîlnire 
ar putea avea loc cu ocazia călă
toriei pe care Johnson o va face 
în mai mulfp țări europene, în 
cursul lunilor viitoare, pentru „a 
îmbunătăți — după cum scrie zia
rul — relațiile sale personale cn 
șefii unor state din Europa ocr: 
dentală".

Ф OTTAWA. — Mari că
deri de zăpadă, primele de 
la începutul iernii, s-au abă
tut zilele acestea asupra pro
vinciilor din estul Canadei, 
provocînd moartea a două 
persoane și perturbații seri
oase ale circulației rutiere si 
feroviare. Din cauza frigului 
și zăpezii' 'abundente, școlile 
au fost închise în 22 de lo
calități din regiunea Alberta.

♦ PARIS. — Ziarul francez 
»,Combat"' informează că începînd 
de anul acesta‘ piloții avioanelor 
de vînătoare cu reacție și în ge- 

. neral echipajele bombardierelor 
militare vest-germane vor fi in-

TAȘKENT 4 (Agerpres). — In ca
pitala R.S.S. Uzbece au început 
marți convorbirile dintre primul 
ministru al Indiei, Lal Bahadur 
Shastri și președintele Pakistanu
lui, Ayub Khan, consacrate rezol
vării conflictului dintre cele două 
țări.

Prima întrevedere a avut loc în 
prezența lui Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., Andrei Gromî- 
ko și a mareșalului Uniunii Sovie
tice, Rodion Malinovski, ministrul 
apărării al U.R.S.S.

Salutîndu-i pe înalții reprezen
tanți ai Indiei și Pakistanului, A. 
Kosîghin a declarat că, propunînd 
această întîlnire, guvernul U.R.S.S. 
s-a călăuzit de năzuința de a ajuta 
India și Pakistanul să găsească o 
cale spre pace. „Viața, a spus el, 
confirmă că atunci cînd guvernele 
discută calm și cu obiectivitate 
problemele litigioase, ținînd sea
ma de interesele reciproce, nu nu
mai că se înlătură conflictele, dar 
se înlătură, în bună parte, și sur
sele apariției lor".

Primul ministru al Indiei, Lai 
Bahadur Shastri, care a luat cu
vîntul, a spus printre altele :

„Sarcina noastră Ia această întîl

Măsuri excepționale
în Coreea de

SEUL 4 (Agerpres). — Agențiile 
de presă relatează că președintele 
Pak Cijan Hi a decretat la 31 de
cembrie stare de urgență și a in
stituit legea marțială pe întregul 
teritoriu al Coreei de sud. In di
mineața zilei de Anul nou, Ia Seul 
au fost aduși încă 1 900 de poli
țiști și jandarmi. In aceeași zi, 
autoritățile au operat arestări 
masive, reținînd 5 000 de persoane. 
Peste 130 de persoane din cei a- 
restați au fost deferiți imediat 
justiției, anunță postul de radio 
Seul.

struiți în Statele Unite. Această ho
tărîre, scrie ziarul, a fost adop
tată „din motive de economie", 
și Bundeswehrul a anunțat că în 
anul 1966 va dispune de un coman
dament propriu pentru instruirea 
oersonalului de aviație vest-ger- 
man la baza de la El Paso în Te
xas. In cursul acestui an, peste 
2 500 de recruți vest-germani vor 
fi trimiși acolo spre a fi instruiti 
în vederea folosirii avioanelor cu 
reacție.

ф NEW YORK. — In zilele de 
31 decembrie și 1 ianuarie, pe șo
selele Statelor Unite, 561 de persoa
ne au pierit în urma accidentelor 
de circulație. Această cifră depă
șește considerabil numărul acc' 
dentelor din aceeași perioadă . 
anului trecut.

ф BONN. — Potrivit relatărilor 
revistei vest-germane „Der Spie
gel", anul acesta, peste un mi
liard de mărci vor fi alocate pen
tru construirea a zece nave mili
tare prevăzute cu arma-rachetă. 
Aceste nave se vor construi în 
S.U.A.

ф PARIS. — Potrivit relatărilor 
agenției France Presse, ca urmare 
a ploilor torențiale. care s-au abă
tut asupra Franței în ultimele 48 
de ore, numeroase orașe sînt ame

nire nu trebuie să constituie re 
proșuri reciproce asupra trecutului 
ci o privire nouă spre viiter... € 
declarație comună a noastră, prii 
care ne-am angaja să renunțăm h 
folosirea forței, ar însemna că fie 
care dintre noi consimte să res 
pecte integritatea teritorială a ce 
luilalt". Vorbitorul a arătat el 
„respectarea suveranității recipro 
ce este absolut necesară регйп 
menținerea păcii și a unor relațî 
bune".

Președintele Pakistanului, Ayul 
Khan, a declarat în cuvîntarea sr 
printre altele : „Țelul nostru const? 
în lichidarea divergențelor noastre 
cu India, nu eternizarea lor...

Pentru noi pacea reprezintă o în
semnătate vitală. Acordul cu pri
vire la renunțarea la războiul în
tre țări poate fi eficient numai în 
cazul cînd el va urma după măsu
rile Concrete pentru rezolvarea li
tigiilor care le despart... Condiți
ile păcii sînt egalitatea și drepta
tea".

In aceeași zi a avut loc o întîl
nire neoficială a conducătorilor lut 
diei și Pakistanului, precum și' • 
întrevedere între președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
primul ministru al Indiei.

sud
In cercurile politice se sublinia' 

ză că președintele Pak Cijan Hi a 
luat aceste măsuri pentru a pre
veni eventualele demonstrații și 
manifestații ale populației din Co
reea de sud, în semn de protest 
împotriva ratificării tratatului pri
vind așa-zisa normalizare a relați
ilor japono-sud-coreene. Un alt mttțt 
tiv este creșterea sentimentului d 
nemulțumire a populației față de 
participarea tot mai intensă a ar
matelor sud-coreene la acțiunile 
agresive ale trupelor americano- 
saigoneze împotriva forțelor pa
triotice din Vietnamul de sud.

nințate de inundații. La Bordeaux, 
relatează agenția, stadionul orașu
lui și unul din depourile de auto
buze au fost inundate. In același 
timp,, traficul feroviar între Bor
deaux și Toulouse a fost între
rupt. In regiunea pariziană, dato
rită creșterii nivelului Senei, o se
rie de orașe, între care Melun și 
Corbeil, sînt pe punctul de a fi 
inundate.

ф SANTIAGO DE CHILE. 
Șapte mii de muncitori de 
la minele de cupru „EI 
Tteniente" din Chile, aparți- 
nînd companiei „Braden coo
per company", au declarat luni 
o grevă pe termen nelimitat. 
Ei revendică majorarea sala
riilor și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă.

ф ROMA. — La Palermo a luat 
sfîrșit ancheta privind traficul de 
stupefiante, în care sînt implicați 
2! de membri ai Mafiei siciliene, 
precum și delicvenți de origine ita
liană din Statele Unite. Dosarul de 
anchetă are peste 4 000 de pagini. 
Printre acuzați se află și șefii Ma
fiei, Genco Russo și Frank Cop
pola.
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