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AN6AJAMENTE ÎNSUFLEȚITE
N ÎNTRECEREA SOCIALISTA PE ANUL 1966
Exploatarea minieră 
Pefrila

Hotărît să transpună în viață sarcinile 
trasate de cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de la E. M. 
Petrila, se angajează să depășească sarci
nile anuale planificate cu :

— 4 000 tone cărbune brut, realizate ex
clusiv pe seama creșterii productivității 
muncii;

— să sporească cu 6 kg pe post produc
tivitatea muncii;

— 525 mii lei economii la prețul de 
cost, din care 300 mii Iei la investiții;

— să îmbunătățească calitatea cărbune
lui extras prin reducerea conținutului de 
cenușă cu 0,1 puncte față de norma in
ternă;

— să reducă consumul specific de lemn 
de mină cu 0,5 mc/1 000 tone cărbune;

— se va depăși planul lucrărilor de in
vestiții cu 6 la sută.

In cinstea celei de-a 45-a aniversări a 
partidului, vor realiza peste prevederile 
plahului:

— 2 000 tone cărbune brut;
— vor spori cu 6 kg pe post productivi

tatea muncii;
— 250 000 lei economii la prețul de cost, 

din care 150 mii lei la investiții;.
— îmbunătățirea calității producției rea

lizate prin reducerea conținutului de ce
nușă cu 0,1 puncte față de norma internă.

Mina Dîlja. 
Schimbul con
dus de minerul 
Căpraru Mihai 
(al doilea din 
stînga) din bri
gada lui Scre- 
deanu Petre, a 
pornit spre mi
nă. De la înce
putul lunii, bri
gada lor a în
scris o depășire 
de 400 tone de 
cărbune.

Pricepere și strădanie colectivă
Curînd se împlinește 

anul de cînd funicularul 
de șist 4—5 aparține 
preparației Lupehi. Ca la 
orice început, colectivul 
de deservire a iunicula- 
rului a întîmpinat greu
tăți. Dar a știut să le 
biruie. Comuniștii de 
aici au lost cei care nu 
s-au lăsat copleșiți ci, a- 
vîntați in întrecere, i-au 
atras și pe ceilalți în 
bătălia pașnică pentru 
desiășurarea normală a 
producției. Greutățile de 
ordin tehnologic le-au 
învins primind ajutorul 
inginerilor și tehnicieni
lor preparației, iar cele 
ale dezvoltării simțului 
datoriei, cu sprijinul ne
precupețit al organiza
ției de partid. Și, cînd 
totul merge ca „pe roa
te", nici intemperiile ier
nii nu au puterea să in- 
trîngă voința umană...

Pe linia aeriană a fu- 
nicularului e un du-te- 
vino continuu. Zeci de 
cupe Încărcate cu șist 
uzrcă" la halda de des-

• La 265 metri al
titudine

O Ceai fierbinte 
pentru cei ce în
fruntă gerul
Așa se verifică 
oamenii

călcare în tovărășia cu
pelor ce transportă „tur
tele" rezultate de la fil
trele stației de epurare 
a apei reziduale. Cînd 
acest du-te-vino se între
rupe și cupele rămîn în
cremenite într-o aștepta
re nerăbdătoare, e semn 
că s-a întimplat ceva. 
La început mereu se 
ivea cite o avarie ce 
determina oprirea funi- 
cularului și, ca o conse
cință, a spălătoriei și a 
stației de epurare a apei. 
Acum însă, punerea la 
punct a instalației, pri
ceperea și strădania co
lectivă stau de veghe.

Atelierul de zonă
C.F.R. Petroșani

In lumina Directivelor Comitetului Cen
tral al P.C.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste, colectivul 
de muncă al Atelierului de zonă C.F.R. 
Petroșani a analizat posibilitățile sale și 
se angajează să realizeze :

• depășirea planului anual de producție 
cu 1 la sută,-

• creșterea productivității muncii cu 2 
la sută;

• reducerea prețului • de cost cu 1 
la sută;

• realizarea de economii la prețul de 
cost în valoare de 25 000 lei;

• reducerea timpului de imobilizare a 
vagoanelor defecte aflate în reparație, cu 
3 la sută.

Din aceste angajamente se vor realiza, 
pînă la 8 mai, a 45-a aniversare a Partidu
lui Comunist, Român :

• depășirea planului de producție cu 1 
la sută;

• creșterea productivității muncii cu 2 
la sută;

• reducerea prețului de cost cu 1 la sută;
• reducerea timpului de imobilizare al 

vagoanelor în reparație cu 3 la sută.

pentru a preîntîmpina 
defecțiunile care ar pu
tea provoca oprirea ne
prevăzută a funicularu- 

. lui.
Deunăzi, la cota 265. 

mai precis la stația un
ghiulară a funicularului, 
pe un ger de 17 grade, 
s-a rupt rama unei cupe 
încărcate. In căderea sa. 
cupa a strîmbat limba 
macazului automat. Se 
cerea o intervenție rapi
dă. Ințelegindu-se din 
priviri, comuniștii Tamaș 
Adalbert și Gașpar losif, 
fără să mai aștepte dis
pozițiile prim-maistrului 
Hroștea Mircea, au por
nit la acțiune. Ceilalți 
muncitori de la stația 
unghiulară li s-au ală
turat. In timp ce unii 
degajau stația de șistul 
care se vărsase. alții în
depărtau cupa, eliberînd 
macazul pentru a putea 
fi repus in funcțiune. De 
pe dealul Bolosineștilor 
urcau pînă la ei rafale 
de zăpadă, aduse de pu
terea vîntului, însă oa

In sera din Pe
troșani se fac 
pregătiri intense 
pentru însămîn- 
tatul și repicatul 
florilor destinate 
înfrumusețării vi
itoarelor spații 
verzi ale orașu
lui.

Mîine, la ora 20, in sala de 
pontaj a minei Petrila, fanfara clu
bului muncitoresc din localitate va 
prezenta un program de marșuri și 
cîntece patriotice în cinstea mineri
lor fruntași și evidențiați în între
cerea socialistă.

ф Ansamblul de estradă al Tea
trului de stat „Al Davila'' din Pi-

ACTUALITATEA
tești a sosit în turneu oficial prin 
Valea Jiului cu spectacolul „Po
vești cu... cîntec".

ф La toate cluburile sindicate
lor din localitățile Văii Jiului vor 
avea loc mîine între orele 16-20, în
treceri sportive la șah și tenis de 
masă în cadrul spartacbiadei de 
iarnă a tineretului, faza pe asociații 
sportive.

ф Azi, la ora 17, în sala clubu
lui C.C.V.J. va avea Ioc plenara 
lărgită a Consiliului Asociației spor
tive „Jiul'*. In plenară va fi pre
zentată darea de seamă despre ac
tivitatea consiliului pe anul 1965.

CINTECUL NAIVITĂȚII ÎNȘELATE
și amăgea pe unii, amăgea și 
fura pe alții. Așa s-a născut...

Cîniul I : Romanfa 
celor frei suspine

...Dimineață de august cu 
bucle de aur și fluturări de se
nin. In fața cofetăriei din cen
tru, un cîrd de fete — perso

OAMEM 
DIN DOSARE 
JUDICIARE

naiul ei — își aștepta respon
sabila.

Cronica faptelor nu ne spu
ne cum a ajuns Lincan în mij
locul lor, cu aerul lui cuceri
tor de „pierde vară”. Ce căuta 
însă, acolo, știm: să „angaje
ze" o laborantă pentru între
prinderea de explorări minie
re, la sonde.

Așa că, „sondînd terenul"

hîrtia • trebuie aplicată .pe o 
porțiune de piele mai puțin 
expusă la soare. De pildă, pe... 
spate sau în altă parte.

Numai că Lincan cerea să 
i se plătească soluția (adică 
apa) căci era „încărcat" cu-ea 
în... gestiune. Așa că, plină de 
înțelegere, fata s-a grăbit să-i 
dea bani și obiecte de îmbră
căminte, în valoare de 1400 
lei. E drept, nici apa grea pen
tru bomba atomică și nici chiar 
apa sfințită a Iordanului, nu 
putea costa atît. Insă, putea 
ea să admită ca Lipcan, provi
dența ei, să aibă minus (la 
apă) în gestiune?

Și în timp ce se despărțeau, 
cu legămîntul de a se întîlni 
a doua zi, pentru a fi prezen
tată șefului de la sonde, Lin
can își zicea, cu ciudă : „Ah 1 
Dacă aș fi avut nu o sticluță 
cu apă ci... o fîntînă, nu strîn- 
geam o avere ?“.

Poate, cu gîndul la ceea ce 
pierduse, nu s-a mai prezen
tat la întilnirea de a doua zi...

în scopul arătat, Lincan a pus 
ochii pe S. E. — ajutoare de 
ospătară la cofetărie — nemul
țumită de salariul pe care-1 a- 
vea. El ii oferea mai mult: 
900 lei pe lună;

Și iată-i, pe cei doi, acasă 
la: ea, singuri. Dar cum. orice 
angajare este precedată de o 
probă, și S. E. a fost supusă 
unui examen : aplicarea unei 
hîrtii înmuiate într-o soluție 
— în realitate apă — pe mina 
candidatei. Dacă hîrtia se li
pea — explica Lincan în chip 
de vraci — era semn că pie
lei viitoarei laborante va re
zista substanțelor toxice cu ca
re va lucra. Cum, însă hîrtia 
refuza cu incăpățînare să se 
lipească, „vraciul" găsește ex
plicația și cheia problemei:

De atunci, fata ■ a rămas cu 
ghimpele unui suspin și cu co
cleala amăgirilor, în suflet.

Așa s-a născut... ROMANȚA 
PRIMULUI SUSPIN.

Septembrie de aur, cu pete 
de rugină și tristețea sfârșitu
lui de vacanță...

Odihnit, Lincan caută de zor 
tot... o laborantă. Ajunge, ast
fel, în familia lui Ț. A. din 
Lonea, unde cunoaște pe fiica 
vitregă a acesteia, pe M. M., 
în etate de 17 ani.

David MANIU

(Continuare în pag. 3-a)

88 Cercetarea științifică 
și producția de căr
bune

(pag. 2-a)

> Deschiderea Congresului al 
Xl-Iea al P. C. Italian

(pag. 4-a)

Suspinul s-a născut o dată 
cu omul. A suspinat antichi
tatea cu Penelopa, în aștepta
rea soțului ei, rătăcitorul Uli- 
se. A suspinat evul mediu cu 
„infernul" lui Dante și, pînă 
tîrziu. Veneția dogilor cu сеГ 
închiși dincolo de faimoasa 
„punte a suspinelor".

Au suspinat, și mai suspină 
încă, toate vîrstele cînd trec 
visătoare ,,Pe lîngă plopii fără 
soț"... Suspinăm, azi, împreună 
cu gospodinele, după ouăle ca
re au dispărut din magazinele 
O.L.F.. o dată cu... „oul lui Co- 
lumb" 1

Și, totuși, parcă nimeni n-a 
provocat atîtea suspine ca Lin- 
can Constantin din Pitești 
„musafir nepoftit" al orașului 
Vulcan, muncitor „pe apuca 
te" și excroc pe.. încercate 1

Cronica faptelor lui ne spu 
ne că acest „Cavaler al Sinis 
trei Figuri" de excroc, a întins 
o... punte a suspinelor, de la 
Cimpa și pînă la Uricani. Fura

menii parcă nici nu le 
observau. Gerul le îm
bujorase obrajii și în
cerca să le domolească 
mișcările, dar conștiința 
că undeva, acolo jos pre
paratorii desfășoară larg 
întrecerea pentru înde
plinirea prevederilor de 
plan și a angajamente
lor luate în cinstea ce
lei de-a 45-a aniversări 
a înființării partidului le 
dădea puteri sporite. Ra
piditatea și priceperea 
cu cate au lucrat, au 
permis repunerea în 
funcțiune a funicularului 
la scurt timp de la o- 
prirea lui. Astfel, ritmul 
muncii nu a scăzut nici 
la sectorul de preparare 
și nici la stația de epu
rare a apei. Iar cînd fu- 
nicularul a pornit din 
nou. într-una din „pli
nele" sosite de jos se 
afla un ceainic aburind. 
Prin ceai aromat condu
cerea preparației mani
festa grijă pentru cei ce 
înfruntau intemperiile 
iernii pentru asigurarea 
ritmicității producției.

MARGARETA MICA
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activitatea de cercetare științifică pe o treapta 
superioară. orienlînd-o spre solutionarea probio- 
■mtor majore ale procesului de producție.

In ce mhsurii răspund acestei exigente preocu
pările cadrelor de specialiști din Valea Jiului » 
Oo la aceasta întrebare Inițială am pornit la гм* 
Uzarea anchetei noastre de lată.

4 Spre ce probleme ale pro- 
*■ dHcției miniere își orientează 

activitatea de cercetare știin
țifică cadrele de specialiști î 

p In ce măsură vor contribui 
soluțiile elaborate de specia
liști la ridicarea nivelului,teh
nic al producției ?

3Ce vă propuneți pentru Tm-
■ bunătățirea în continuare a 

activității de cercetare apli
cativă ?

cialiști. In acest scop se 
cei» cunoașterea amă
nunțită a rezultatelor 
obținute th alte țări, pre
cum $1 a celor mai mo
dern» metode de calcul 
ți cercetare. Aceste ce
rințe vor sta mereu în 
atenția noastră.

Ne propunem, de ase
menea, contractarea în 
viitor a tuturor lucrări
lor științifice și urmări
rea mai îndeaproape a 
rezultatelor obținute de 
unitățile productive, pre 
cum șl a eficacității pro 
punerilor.

Cercetarea ștjnițifică 
cere laboratoare adecva 
te, fonduri Importante; 
de aceea considerăm că 
printr-o colaborare mai 
ștrinsă Intre institutele 
dt cercetare departa

mentale și institutul nos
tru, se poate obține răs
puns la o serie de pro
bleme ridicate de indus
tria extractivă. In acășt 
iei vom ajung» la con
centrarea forțelor d» cer
cetare, la eliminare» pa
ralelismelor existente în
că astăzi în planurile te
matice. Pentru succesele 
viitoare ale muncii de 
cercetare aplicativă, co
laborarea cu întreprin
derile miniere este ab
solut necesară. In întbn- 
pinarea acestei colaborări 
trebuie să venim însă 
nu numai noi ci și ex
ploatările miniere. Aștep
tăm, așadar mai multă 
inițiativă în acest sens 
și din partea C.C.VJ. și 
a inginerilor d» la mi
nele bazinului noțtru,

CERCETAREA SUINTirifĂ □= 
Șl PRODUCȚIA DE CĂRDUNE

Ing. Gheorghe Caloianu, 
directorul S. C. S. M.

Tehnica securității in pas 
cu cerințele mineritului modern

Ing. Ernest Pekl,
Hfvl serviciului cercatare-documstitare 

din C.C.V.J,

Program bogat de modernizare 
a producției miniere 
din Valea Jiului

dimensionare a susține
rilor — cum sînt cele de 
Ia puțuri — și de folosi
rea susținerii metalice e- 
lastice acolo unde aceas
ta nu este necesară.

d) Determinarea de 
profile noi pentru gale
rii, plane înclinate, sui
tori și puțuri, optime 
din punct de vedere al 
mecanizării operațiunilor 
în timpul executării lu
crărilor și din punct de 
vedere al transportului 
și aerajului în timpul 
exploatării acestora.
e) Obținerea la C. S. 

Hunedoara a noului pro
fil îmbunătățit de lami
nate pentru susținerea 
metalică elastică în ga
lerii și experimentarea 
lui în exploatare. Prin 
această măsură se vor 
reduce cazurile de de
formare a elementelor 
de susținere folosita la 
galerii și preabataje cu 
presiune mare.

f) Extinderea tăierii 
mecanizate și a susține
rii metalice moderne in 
straiele subțiri, pe mă
sura creșterii numărului 
de lentile care oferă 
condițiile necesare aces
tor modernizări (lungime 
de cîmp mare, înclinare 
de strat mică).

g) Mecanizarea opera
țiunilor de încărcare- 
descărcare în depozitele 
de lemne ale minelor șl 
extinderea mecanizării a- 
celorași operațiuni în 
depozitele de agregate 
de betonare și balast, In 
scopul ușurării muncii 
și măririi productivității 
muncii.

h) Adaptarea fluxului 
instalațiilor de prepara
re la necesitățile de va
lorificare superioara a 
cărbunilor, sarcină pre
văzută pentru anii ur
mători.

i) Studiul epurării a* 
pelor de mină și îmbu
nătățirea fluxului tehno
logic la epurarea apelor 
reziduale de la prepa
rați i.

j) Modernizare» trans
portului (căi și utilaje) 
la suprafață și în sub
teran, in vederea elimi
nării locurilor înguste.

3. Pentru îmbunătățirea 
în continuare a activită
ții de cercetare aplicati
vă considerăm necesar 
ca serviciul nostru să 
fie încadrat cu personal 
și dotat cu aparatură ІА 
nivelul cerințelor, expe
riența altor țări și altor 
întreprinderi din țara 

noastră (dintre cele mi
niere cităm Trustul mi
nier Bșja Mare) arată că 
acolo unde sînt create 
condiții optime pentru 
activitatea de cercetare 
și rezultatele tehnice și 
economice ale acestei ac
tivități sînt bune.

In perspectivă se pre
vede mărirea serviciului 
<je cercetare de pe lîn- 
gă C.C.V.J., ajungîndu-se 
ca u sfîrșjtul cincinalu
lui unitatea să numere 
200—250 angajați, din 
care 30—50 cercetători 
cu calificare superioară 
(ingineri de diferite spe
cialități, chimiști, fizi- 
ceni, economiști, mate
maticieni etc.). Deja în 
I960, schema de func
țiuni va cuprinde intre

Conf. irig. Iile Consfsnilneieu, 
prorectorul Institutului do mine

Răspunderi mari In fața 
cadrelor din Invățămîntul 
superior

1. Cadrele de specialiști 
din institutul nostru își 
orientează activitatea de 
cercetare științifică spre 
următoarele obiective: 

îmbunătățirea actuale
lor procedee de lucru îo 
exploatările miniere din 
țară. Prin studiile ce le 
vom întreprinde în a- 
cest domeniu vom ur
mări alegerea celor mai 
adecvate tipuri de sus 
ținere în condițiile pre
siunilor ridicate ale lu
crărilor miniere de des 
chidere și pregătire; sta
bilirea factorilor optimi 
car» contribuie la creș
terea vitezei de avansa
re № lucrările de des
chidere și pregătire; e- 
laborarea unor noi ti
puri de explozivi ieftini 
și cu productivitate mă
rită; îmbunătățirea con
dițiilor de securitate a 
muncii în subteran; stu
dierea proceselor de lu
cru cele mal moderne șt 
cu eficiență economică 
mărită șl a epurării și 
limpezirii apelor prove
nite de la preparați!.

îmbunătățirea construc
ției utilajelor și stabili
rea procedeului de ale
gere a utilajului celui 
mai adecvat.

Valorificarea superioa
ră ■ substanțelor mine
ral» util» prin stabilirea 
unor metode de exploa
tare cu indicatori tehni- 
co-economici superiori 
celor actuali șl a celor 
mai raționala metode de 
preparare.

Stabilirea criteriilor 
moderne de alegere ți 
exploatare a utilajelor 
etectrnmeranlca. In ca* 
dral acestei teme vom 
întreprind» studii privind 
securitatea împotriva e- 

80—100 angajați care vor 
fi grupați în 4 sectoare 
(exploatare, mecanizare, 
preparare, economică) unii 
lucrînd la documentare, 
studii de laborator, pro
iectare de metode noi 
iar alții la experimen
tări de metode și utilaje 
în exploatări sau la pre
parați!. La ora actuală 
se impune dotarea ur
gentă cu mobilier și a- 
parataj a laboratoarelor 
și atelierelor din noua 
aripă a clădirii adminis
trative a C.C.V.J. Pentru 
viitor se preconizează 
construirea unei clădiri 
anume destinată desfă
șurării muncii de cerce
tare fundamentale și a- 
plicative de pe lingă 
C.C.V.J.

lectroculărll, protecția 
utilajelor electric» mi
niere împotriva explozi
ilor, automatizarea, Ac
ționarea și controlul în 
industria minieră.

Vom Întreprinde cer
cetări și in ceea ce pri
vește construcțiile mi
niere speciale.

2. Prin soluțiile elabora
te, activitatea de cerce
tare științifică aplicativă 
urmărește mecanizarea o- 
perațiilor cu mare vo
lum de muncă și obți
nerea tn acest fel 9 u- 
nor rezultat» economice 
pozitive. Soluțiile ce le 
vom propune vor con
tribui la alegerea pe 
bază de criterii științifi
ce a unor utilaje de 
mină. Studiile privind 
construcțiile miniere spe
ciale vor contribui la a- 
legarea construcțiilor ce
lor mai economice, la in
troducerea și precizarea 
unor metode . moderne 
de calcul.

Soluțiile preconizat» 
de cadrele noastre di
dactice în cadrul activi
tății de cercetare vor 
contribui la ridicarea ni
velului tehnic al produc
ției, în măsura cu atît 
mai mare, cu cît conclu
ziile elaborate vor avea 
la bază o documentare 
științifică cît mai boga
tă, obținută prin presta
rea unui număr ridicat 
de măsurători, observa
ții, lucrări de laborator 
și experimentări In sub- 
teren.

3. îmbunătățirea activi
tății de cercetare știin
țifică impune intensifica
rea muncii de documen
tare științifică din partea 
tuturor cadrelor de spe

1, Dezvoltarea în ritm 
rapid a industriei extrac
tive pune în fața cerce
tătorilor institutului nos
tru sarcina de a rezolva 
importante probleme de 
tehnica securității șl pro
tecție a muncii. In pla
nurile de stat, departa
mentale și interțte pe 
anul 1966 ale S.C.S.M. 
șînț prevăzute a fi re
zolvate 46 probleme. 
Majoritatea acestora sînt 
solicitate de unitățile mi
niere din țară, unele din 
Vale» Jiului și au un 
caracter aplicativ urmînd 
» fi rezolvate în faza se- 
mlipdustrială și indus
trială.

2. Dezvoltarea tehnicii, 
mecanizarea procesului 

,de producție șl introdu
cerea metodelor noi, 
științifice în minerit im
pun elaborarea de noi 
măsuri științifice și în 
domeniul «tehnicii secu
rității. Pe această linie 
specialiștilor noștri 1» 
revin saxeini d» răspun
dere de car» ei Își dau 
seama pe deplin.

Doresc să subllnies cl- 
t»va din acest» sarcini, 
să relev modul cum s» 
întrevede realizarea lor 
precum șl eficienta a- 
castor».

In domeniul aerajului, 
se vor studia și elabora 
pînă în fază de normati
ve căii» rationale de mă
rire a orifielului echiva
lent. Rezolvarea, cuprln- 
zlnd ln principal crește
rea secțiunilor lucrărilor 
miniere, atrage după si
ne avantaj» tehnlco-eco- 
nemice Inceplnd de la 
săparea lucrărilor și pe 
toată perioada de ex
ploatare.

In domeniul prognozei 
degajărilor de gaz», sta
bilirea izotermelor de 
sorbțle a gazului din 
cărbune precum și a in
dicilor specifici sorbției, 
se prevăd cercetări ca
re vor permite evalua
rea precisă a regimului 
de gaz», aprecierea po
sibilităților de degazare 
a zăcămintelor. Toate a- 

Avînd în vedere complexitatea problemelor pe 
Care le ridică producția minieră din bazinul Văii 
Jiului, în fața cadrelor de specialitate de la 
C.C.V.J., Institut și S.C.S.M. se impun ca de 
mare actualitate următoarele teme de studiu: 
îmbunătățirea microclimatului in subteran, com
baterea prafului de mină (de steril și cărbune), 
îmbunătățirea echipamentului de protecție atît 
pentru personalul din subteran cît și pentru uti
laje și instalații, creșterea vitezelor de avansare 
în lucrările miniere, perfecționarea metodelor de 
exploatare.

Un alt deziderat ce se impune este creșterea 
eficienței studiilor. Calea spre îmbunătățirea con
tinuă a activității de cercetare, a eficacității stu
diilor o constituie intensificarea muncii de do
cumentare precum și a colaborării între cadrele 
de specialiști ale Institutului de mine, S.C.SM 
și cadrele tehnico-inginerești de la exploatările 
miniere. O deosebită atenție va trebui acordată 
activității colectivelor de studii din cadrul uni
tăților productive, orientării lor spre problemele 
majore ale producțieL

In Valea Jtetai, activează cadre de specialiști 
cu «xpiri—țȘ, capabil» să ridic» munca de ce- 
cMare pe împle superioare, ia nivelai sarcinilor 
«portte poa» de partid te țața industriei ex-

Ancketă realizată d»
ION DUBEK

ceștea vor contribui e- 
fectiv la evaluarea pe 
baze științifice a condi
țiilor de aera), deci la 
raționalizarea măsurilor 
de tehnica securității ne
cesare de a fi aplicate.

In domeniul explozivi
lor, preocupările pentru 
obținerea unor explozivi 
de siguranță cu folosi
rea integrală a materia
lelor indigene își vor 
găsi rezolvarea în ela
borarea unor rețete care 
permit îmbunătățirea con
dițiilor de securitate la 
lucrările de pușcare și 
obținerea de копошіі.

pe altfel în rezolva
rea problemelor avem în 
vedere în toate dome
niile noastre de activi
tate în primul rînd asi
gurarea securității în cel 
mai înalt grad, folosirea 
tehnicii moderne, și, în 
același timp, soluționări 
economicoase.

3. In viitor, cercetările 
vor fi orientale pe linia 
îmbunătățirii metodelor 
actuale de lucru și ela
borarea de norme și in
strucțiuni de tehnica se
curității și protecție a 
muncii 1» nivelul impus 
de dezvoltarea industrial 
miniere și de realizările 
tehnicii moderne. In a* 
cest scop se vor aduc» 
îmbunătățiri substanțiale 
bazei materiale de cer
cetare prin construirea 
de laboratoare moderne, 
de poligoane experimen
tale, prin procurarea de 
noi instalații și aparate, 
se va mări activul de 
cercetare, se vor asigu
ra condiții pentru spe
cializarea și documenta
rea cadrelor de cercetă
tori asupra realizărilor 
pe plan mondial.

In vederea întăririi le
găturilor între activitatea 
institutului nostru și 
producția minieră vom 
intensifica colaborarea 
cu unitățile produet’ve, 
prin contact direct și re
zolvarea In comun a pro
blemelor ridicate în pro
cesul de producție.

1-2. Problemele princi
pale ale producției minie
re din Valea Jiului spre 
caro își îndreaptă cadre
le de specialiști din ca
drai GC.V.J. activitatea 
de cercetare științifică 
șînt următoarele:

a) Extinderea metodei' 
de abataj cu front lung 
In felii orizontale In 
porțiunile mai puțin 
dezvoltate si neregulate 
ale stratului 3, folosind 
varianta cu preabatoj 
цпіс, deja experimenta
tă de către serviciul cer- 
cetâre-documentare din 
GC.VJ. la mina Lenea. 
PrlD această măsură se 
va reduce numărul aba
tajelor cameră, care se 
.pretează mai puțin la 
mecanizare șl susținere 
.metalică.

b) Extinderea in con- 
tlnUar» a îmbunătățirilor 
.aduse fluxului tehnolo
gic diu abatajele fron
tale din stratul 3 și anu
me a podirif cu plasă, a 
susținerii eu stîlpi hi
draulici (Ferromatlk) sau 
cu stîlpi cu fricțiune 
(ICEM1N tip S.T.-6) și a 
transportoarelor blinda
te. Folosirea tavanului 
elastic va crea premize- 
le reducerii consumului 
de cherestea iar susține
rea cu grinzi articulate, 
montate perpendicular p* 
front, va asigura lucrul 
cu transportor blindat 
împins la front și mai 
tifziu utilizarea de 
mașini tăietoare-încăr- 
c&toare. Așa cum arată 
experimentările in faza 
semiindustriaiă și indus
triali, care au loc la mi
nele Lupani, Aninoasa și 
Lonea, aceste măsuri vor 
asigura pînă la urmă e- 
limlnarea aproape tOtaiă 
a consumului de lemn 
din abataje frontale din 
stratul 3 și, totodată, o 
creștere a productivită
ții muncii în aceste aba
taje, fără mecanizarea 
tăierii, de la 4—5 to- 
ne/post la 6,5—7,0 to- 
ne/post.

c) Continuarea măsu
rătorilor de presiune în 
abataj», galerii și puțuri, 
precum și a determinării 
caracteristicilor flztco- 
mecanic» ale rocilor ste
rile șl cărbunilor din Va
lea jiului, în vederea 
justei dimensionări a 
•Usținerii $1 creării po- 
ribiittăților pentru alege
rea celor mai adecvate 
mașini tăietoare. Mătura 
va avea ca efect elimi- 
Birao cazurilor de suora-
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Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de câtre 
ambasadorul 
Republicii Argentina 
în Republica 
Socialistă România

La 25 ianuarie a. c., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, a 
primit pe ambasadorul Extraordinar 
$i Plenipotențiar al Republicii Ar
gentina, Bernardo Roberto Alfredo 
Messina, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare.

Cu acest prilej a luat cuvintul 
ambasadorul Berdardo Roberto 
Messina.

A răspuns președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România Chivu Stoica.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Republicii Argentina, 
Bernardo Roberto Alfredo Messina.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Grlgore Geamă- 
mi. secretarul Consiliului de Stat 
și Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

Ambasadorul argentinian a fost 
însoțit de Rodolfo Benjamin Seri- 
gos, prim-secretar și Hernan Sixto 
Fernandez, șl treilea secretar al 
ambasadeL

(Agarpres)

în obiectiv și-n patru rînduri
Lingă blocul 21 din cartierul „Carpați" s-a ridicat un 

munte? Nu. Zgura provenită de la centrala termică de la 
subsolul blocului n-a mai fost ridicată de mașinile I.G.O. de 
aproape 2 luni.

Prinși in obiectiv I Dar care-o fi pricina î 
Le-o amintește chiar grămada mare;
De două luni n-a mal trecut pe-alci mașina 
Și-ncet, încet crescu un munte: nepăsarea.

In Editura politica 
a apăruți 

Nichita Adăniloalo 
Aron Patrie

UNIREA 
PRINCIPATELOR 

ROMÂNE
— 1859 —

CINTECUL
(Urmate din pag. l-a)

CInd a auzit maștera că fiica ei 
— pînă atunci, lucrătoare necalifi
cată — va primi 900 lei salariu, mai 
să sară de gltul lui Lincan și să-l 
sărute I Ii încredințează fiica și o 
dată cu aceasta, și o verighetă de 
aur. Ideea lui Lincan; „face im
presie măi bună șefului, care nu 
mal angajează fete".

In drum spre... sondă, cei doi se 
opresc într-o porumbiște. Trebuia, 
doar, efectuată „proba de inițiere" 
De data asta, în locul hîrtiei, achi
zitorul de „trufandale", folosește 
un bulgăre de pămînt. Bine înțeles, 
aplicat tot pe părțile de piele mai 
puțin expuse la soare I. Si, întrucît 
verigheta s-ar fi putut murdări cu 
pămîntul pe care fata trebuia să-l 
încălzească mai întîi, în căucul pal
mei, ea își scoate verigheta — la 
cererea lui —• și i-o predă.- în 
custodie. Ticluișe, totul, cum nu se 
poate mai bine, traficantul de ilu
zii : „proba de angajare" fiind ter
minată, a „șters-o" cu verigheta,

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE 

Au fost luate măsuri
In nota „Economie de curent" 

apărută In „Steagul roșu" nr. 5 042 
se critica faptul că în orașul Uri- 
canl iluminatul public era defec
tuos. Răspunzind la notă, întreprin
derea regională de electricitate Hu- 
nedoara-Deva ne informează că si
tuația s-a analizat la fața locului 
ІП urma constatării deficiențelor.

NAIVITĂȚII ÎNȘELATE
lăsînd-o pe fată singură, cu sușpi 
nul amăgirii ei.

Așa s-a născut... ROMANȚA CE
LUI DE-AL DOILEA SUSPIN.

☆

Zi de decembrie alb, ca o livadă 
de meri în floare...

Neobositul căutător de laborante, 
la gindul apropiatei întîlniri cu 
S. R-, casnică din Petroșani, și 
proaspăt divorțată, fluiera, vesel 
aria : „minte ușoară, femeia are"...

Iată-i împreună, în drum spre 
sondă în vederea angajării ei. Avu
sese însă grijă, Lincan, ca la ple
care să-i ceară femeii niște bani 
pentru... timbre. Ajunși — cu auto
buzul — la Livezeni și pentru a-și 
dovedi seriozitatea, Lincan arătă 
candidatei lui, pe dealul Dîljei, son
da „speranțelor" ei. Ea se bucură 
ca de o panoramă a răsăritului de 
soare și alergă împreună cu el, 
spre noul ei destin...

Și „destinul" i s-a împlinit, o da
tă cu ritualul aceleiași „probe de 
inițiere" pe... pielea ei.

Numai că la aceasta soluția nu s-a 
prins (nu „s-a prins" nici femeia 
la explicația aeeasța, de necrezut!). 
Ca să-l „despăgubească", ea se dez
bracă de pulover, de mănuși, dîn- 
du-i și ceasul de pe mînă, urmînd 
ca a doua zi să se perfecteze „for
mele de angajare". Promisiuni și 
așteptări zadarnice! Lincan, ca de 
obicei, s-a făcut nevăzut ca un duh 
al neîmplinirii ei.

Și Rozalia înșelată, a rămas doar 
cu suspinul ei prelung.

Așa s-a născut... ROMANȚA CE
LUI DE-AL TREILEA SUSPIN.

Par „cîntecul naivității înșelate" 
nu s-a terminat.

„Cavalerul Sinistrei Figuri", a es
crocului, nu era numai un abil tra
ficant de iluzii; mat trafica și cu... 
funcțiile publice. Așa s-a născut...

Cfnful II: Romanța 
.primului venit**

...Avusese Lincan, într-o noapte, 
un vis ciudat : părea că toate nai
vele sale înșelate veniseră, în ace
lași timp, la întîlnirea fixată de el. 
Dar toate, în același loc : pe „pun
tea suspinelor"... Si cu cît se apro
piau de el, toate căpătau înfățișa
rea de... milițian.

S-a trezit dimineața, cu înfiorarea 
rece pe care ți-o dă promoroaca de 
sudoare, Hotărîrea era luată : își va 
„schimba părul, dar năravul, ba". 
Din traficant de iluzii va deveni tra
ficant de funcții: controlor al 
I.R.E.H.

Noua schimbare îi surîdea căci 
era mai puțin riscantă și nu făcea 
mai nimic: controla instalația e- 

care au fost relatate în mod just 
de ziar, ș-au luat măsuri. Becurile 
defecte au fost Înlocuite cu becuri 
noi și a fost reinstruit personalul 
operator care se ocupă cu aprin
derea și stingerea luminilor de pe 
străzi, reglementîndu-se astfel de
ficiențele.

lectrică la domiciliu, într-o mînă ți- 
nînd un clește patent. Jar în cea
laltă, un bonier de amenzi. Toate 
ușile îi erau larg deschise și nimeni 
nu-1 întreba nici cine e și nici de 
împuternicirea lui ca controlor. Le-o 
lua, Lincan, înainte, cînd cu vorbă 
de miere, cînd cu vorbă de tunet, 
mînulnd — ca Zeus, fulgerele — 
bonierul cu amenzi. De frică, ce 
nu face omul: plătește o sută șau 
două, numai să aibe liniște. Și to
tul reintra în ordine; norii se risi
peau, banii se strîngeau, iar cetă
țenii... suspinau.

Pînă într-o zi cînd Lincan a fost 
apucat de guler de cetățeni mai pu
țini naivi și dus în fata organelor 
de miliție.

Anchetat și trimis în judecată, 
pentru a putea fi văzut șl el de pe 
puntea suspinelor, s-a stabilit că 
abilul traficant de iluzii și de 
funcții avea nu numai un cazier bo
gat ci șf... o soție și doi copil. O 
șotie care nu și-a cunoscut soțul și 
doi copii care l-au crezut, atît: 
tată. Sfîntă naivitate, înșelată toc
mai de cei mai apropiat de sufletul 
tău ? !

*

Punte a suspinelor, cine te-a ridi
cat pe stllpli tăi ?

Orictt de mare „arhitect" al a- 
măgirilor ar fi fost Lincan, dacă 
nu era naivitatea — neînțeleasă de 
nimeni — a celor înșelați, te mai 
nășteai tu, punte a suspinelor, aici, 
în Valea mea I ?

Mă îneîntă naivitatea unui copil 
Căci,ea are Ceva din jocul de lu
mină al hulubilor neștiutori.

Admir pe „Naivul" lui Voltaire, 
care spune ceea ce gîndește căci 
cinstea lui are ceva din limpezi
mea apei de munte pe caro nici 
ipocrizia și nici arivismul unora din 
jur n-o pot tulbura.

Compătimesc naivitatea celui de 
bună credință care crede în semnul 
rău, ca în el însuși. E și el, un 
credul, dar nu-i încă neghiob.

Detest însă, naivitatea celor ce se 
lasă trași pe sfoară cu... propria 
lor sfoară.

Cum s-ar fi putut ajunge altfel 
la neghiobia „probelor de inițiere" 
șau la lipsa celei mai elementare 
prudențe din partea celorlalți înșe
lați de „primul venit" !?

Nu, nu te pot ierta, naivitate în
șelată in acest fel, căci fără tine 
orice Lincan ar fi uij om de treabă. 
Tu însuți, ai pus în mîna excrocu- 
lui, ceea ce el ți-a luat sau furat. 
Tu singură ți-ai „tăiat craca de sub 
picioare" I Și, cel puțin ca lecție, 
pățania ta — cîntec al naivității în
șelate — nu-ți strică și nu strică 
nici altora ca tine.

Sport
Sparfachlada de Iarnă 
a tineretului

la Mfnerăl inlnoasa intreferlle. 
Io plină iKfâjotare

Sub îndrumarea instructorului vo
luntar Tamaș Vasile, întrecerile 
din cadrul Spartachiadei de iarnă 
a tineretului se intensifică din zi 
în zi. In ultimul timp la Anlnoisa 
s-au organizat două concursuri de 
schi, la care au participat neste 
60 de tineri și copii. Totodată, 
mulți tineri aninoseni își trăc pro
bele pentru obținerea insignei do 
polisportiv. In această acțiune s-au 
evidențiat : Szakacs Denes, Saico 
Mircea, Bote Bala. Codrea Gheor- 
ghe, Ștefănescu Eugen. Tudoran 
Vasile și Szocs Eugen. întrecerile 
continuă la șah, popice și tir.

S. AUREL

0 zl й гиіеие m wtlinr
Duminică, 23 ianuarie 1966, a a- 

vut loc pe patinoarul „Preparato
rul" din Lupeni un .meci de hochei 
între echipele „Preparatorul" și 
„Minerul", ambele din localitate. 
Meciul, care a avut loc la ora IQ 
dimineața, s-а Încheiat cu rezulta
tul de 7—2 în favoarea echipai 
„Preparatorul". Rezultatele la pau
ze: (4—0; 6—2; 7—2). A arbitrat 
bine tov. Ardelean Victor I.

După meci a urmat un concurs 
de patinaj artistic, la cere ou parti
cipat băieți și fete de diferite virate. 
Iată cîștlgătorii: BĂIEȚI — SUB 14 
ANI: I. Klap V.; И. Vandra E.( III. 
Lupuț A. FETE — SUB 14 ANI: 
I. Tudor Violeta,- II. Popescu Qe- 
briela; III. Roșa Brlghlta. BĂIEȚI 
— PESTE 14 ANI: 1. Ardelean Vic
tor III; II. Laszlo Ștefan,- III. 
Lupșe E.

VICTORIA GILBSCU 
corespondentă

ÎNTREPRINDEREA 
FORESTIERA 

Petroșani

Angajează pe bază 
de concurs

Un contabil I
Condițiile de anga

jare sini eele prevă
zute de H.C.M. 1053/ 
1960.

PROGRAM DE RADIO
27 ianuarie

PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5,06 Melodii populare; 5,4C 
In sunet de fanfară; 6,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru- 
tier,- 6,10 Piesa „Montanesa" de 
Manuel de Falia; 6,22 Jocuri popu
lare,- 6,30 Anunțuri șl muzică; 6,45 
Salut voios de pionier; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport; 7,15 Pentru priete
nii acordeonului; 7,30 Cîntă Ecate- 
rina Cuzuioc și ion Stoicănel; 7,45 
Glume muzicale; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,08 Scene vesele din ope
rete; 8,30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Sfatul medicului; Pre
venirea cariilor dentare la copii; 
945 Pagini din opera „Motanul în 
câlțat" de Cornel Trăilescu; /10,0C 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 Divertis
ment pentru cvintetul de suflător' 
de Ludovic Feldman; 10,30 Vreau 
să știu; 11,00 Valsuri,- 11,28 Ciclu) 
MConrerti gross; opus 6“ de Haen- 
«■L 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10

Vechi melodii populare; 12,30 Aici. 
Cluj I; 12,50 Concert de prînz; 13,45 
Cincisprezece minute cu corul de 
copii al Radiotelevizlunii; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 14,08 Muzică ușoa
ră; 15,00 Fragmente din opera „Hal- 
ka" de Moniuszko; 15,30 Contribuții 
la o monografie a culturii de ma
să... Acasă la. . casa de cultură. Re
portaj anchetă; 15,45 Piese instru
mentale de mare popularitate; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport; 16,20 „Cîn- 
tecel de viață nouă" — muzică 
populară; 16,45 Recital Jussi BjOr- 
ling,- 17,00 Formația Billy Vaughn — 
muzică ușoară,- 17,15 DINAMICA 
INDUSTRIALĂ; 17,35 Figuri Si 
momente din istoria muzicii româ
nești; 18,00 BULETIN DE »ȘTIRI; 
18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18,13 
Ciclul „Instrumente muzicale ale 
popoarelor lumii" — Grecia și Tur
cia,- 18,42 Muzică din operete; 19,00 
SEARA PENTRU TINERET; 20,00

RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Asță-seară solistul Chubby Gheker; 
20,45 Noapte bună, copii; 20,55 Cîn
tă, dansează tinerețe,- 21,15 Cronica 
literară de Vladimir Streinu; 21,25 
Sase decenii de dragoste statornică : 
Ionel Băjescu Oardă și romanța; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport; 22,20 
De la un șlagăr Ia altul; 22,40 Pa
gini din literatura pentru flaut, 
22,55 Piese de eetradă de Richart 
Bartzer; 23,04 Concertul în Re ma
jor pentru vioară și orchestră de 
Ludwîk von Beethoven,- 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II : 7,30 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru- 
tier; 7,50 Prelucrări corale,- 8,00 De 
la fluier la marile ansambluri; 8,30 
Muzică din, opera „Armurierul" de 
Lortzing; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
9,05 Variațiuni simfonice de Theo
dor Grigoriu pe un cîntec de Anton 
Раші; 9,34 Soliști de muzică ușoa
ră; 9,55 „De-ași ști firul dorului" 
— emisiune de folclor; 10,10 Cîntă- 
reți români din trecut: George Fo- 
leecu; 10,25 Muzică ușoară; 10,40 

Pagini orchestrale din operetele lui 
Sullivan; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,07 Cîntă Tita Bărbulescu și Re
mus Bistriță,- 11,30 Din țările so
cialiste; 11,55 Cvartetul de coarde 
nr. 1 în do minor de Diamandi 
Gheciu; 12,25 Aranjamente pentru 
fanfară; 12,45 Piese corale de Ion 
Chirescu; 13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
13,08 Muzică din opera „Marțha" 
de Flotowi 13,30 In călătorie cu 
muzica ușoară; 14,00 Concertul în 
la minor pentru pian și orchestră 
de Grieg; 14,30 Itinerar folcloric 
muzical prin regiunile patriei; 15,00 
RADIOJURNAL. Sport; 15,10 Trei 
piese concertante în stil popular 
românesc pentru vioară și pian de 
Stan Golestan,- 15,30 Melodii din o- 
perete; 16,00 Mari interpret!, diri
jori și orchestre ~~ muzică de es
tradă; 16,30 Emisiune de basme; 
17,00 RADIOJURNAL. Sport; 17,20 
Jocuri de perechi; 17,30 Sonate de 
Scarlatti; 17,40 Sfatul medicului • 
Prevenirea cariilor dentare la co
pii; 17,45 Recital Elena Gernei, 
18,00 Ргодташ interpretat de violon

celistul Serafim Antropov; 18,15 
ZIARE, ZIARIȘTI, OPINII; 18,30 A- 
nunțuri, reclame și muzică; 19,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 19,03 Melodii 
populare; 19,30 O voce de neuitat: 
Joseph Schmidt; 19,50 Transmisiu
nea concertului orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii; In pauză: 
RADIOJURNAL; 22,30 MOMENT 
POETIC; 22,35 Fragmente din „Opera 
de treî parale" de Kurt Welll- 23,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Sport; 23,07 Mo
zaic muzical,- 0,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

Cinematografe
27 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Ultima vacanță; REPUBLICA: în
drăznețul Pardaillan; PETRILA: Eroi 
curajoși ca tigrii; LONEA: Onora
bilul Stanislas — .agent secret; II- 
VEZENI: Regina cîntecelor; ANI- 
NOASA: Teama; -LUPENI — CUL
TURAL : Trageți în Stanislas; MUN
CITORESC : Furtună deasupra Asiei
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Pueaenje culturale Deschiderea Congresului 
al XI-lea al P, C. Italian

Fulbright în opoziție 
cu Rusk...

25. — Coresponden- 
es, ȘL Deju, trans- 
concertul orchestrei 
s Berliner Simfonie", 

a avut loc la Metropol- 
іег «fin Berlin, sub bagheta 

englez Lawrence 
ca solist 

Ion Voicu.
bsouwd. a apărut 
vtatcaiistnl roman

■Uerjuetarea concertului pen
ta vioară și orchestră de Pa- 
guutaî s-a bucurat de un deo
sebit succes. Ion Voicu a fost 
■eebemat în repetate rinduri la 
rvapă și a prezentat suplimen- 
tv variațiuni de WieniawSki.

☆
PARIS 25. — Coresponden

ta! Agerpres, Al. Gheorghiu, 
; Zenaida Palii, artis- 

a interpretat 
din Lyon ro-- 
opera „Nor- 
bucurîndu-se 
locală a sub-

ROMA 25. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite: 
Marți dimineața s-au deschis în ma
rea sală a Palatului Eur lucrările 
celui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Italian.

După deschiderea lucrărilor a fost 
evocată figura lui Palmiro Togliatti 
și s-a păstrat un minut de recu
legere.

Congresul a adoptat următoarea 
ordine de zi: 1. — Raportul „Pentru 
pace, pentru înaintarea pe calea ita-

liană 
ritate 
muncitorești și socialiste",• 2. — Mo
dificări la' statutul partidului,- 3. — 
Alegerea noilor organe conducătoa
re și de control ale partidului.

Secretarul general al P.C.I., Luigi 
Longo, a prezentat raportul la pri
mul punct al ordinii de zi. In cursul 
după-amiezii au avut loc lucrările 
diferitelor comisii, urmînd ca mier
curi dimineața să înceapă dezbaterea 
generală pe marginea raportului 
politic.

Spre socialism, o nouă majo- 
democratică, unitatea forțelor

Sesiunea Adunării Consultative 
a Consiliului European

tă a poporului, 
pe scena Operei 
tal principal din 
Bj" de Bellini 
de succes. Presa
tmji între altele, deosebitele 
rotită ți vocale si interpretative 
ale cîntăreței române.

a Consiliului Eu- 
occidental care 
printre care ță- 

Pietei comune si

AMo Moro însărcinat 
ea formarea noului 
guvern Italian

ROMA 25 (Agerpres). — Aldo 
Moro a fost însărcinat de președin
tele Italiei, Săragat, să formeze noul 
guvern italian. Ca de obicei, Moro 
și-a rezervat dreptul de a face cu
noscută ulterior hotărîrea sa de a 
accepta sau a refuza mandatul în
credințat. El urmează mai întîi să 
aibă consultări cu reprezentanții 
celor patru partide card au com
pus precedenta coaliție guverna- 

s-au declarat de 
un nou guvern

I
mentală și care 
acord să sprijine 
Moro.

STRASBOURG 25 (Agerpres). — 
Luni au început la Strasbourg lu
crările sesiunii din ianuarie a Adu
nării Consultative 
ropean, organism 
grupează 18 țări, 
rile membre ale
cele ale Asociației Europene a Li
berului Schimb. Pe ordinea de zi a 
sesiunii, care va dura o săptămînă, 
figurează, printre altele, criza Pieței 
comune, raporturile A.E.L.S. — Pia
ța comună, situația din Vietnam și 
Rhodesia, precum si relațiile Est- 
Vest.

In prima zi a sesiunii, președin
tele Adunării Consultative, Pierre 
Pflimlin (Franța), a prezentat un 
scurt raport asupra activității Con
siliului European pe anul care s-a 
încheiat. George Thomson, minis
trul de stat la Ministerul Aface 
rilor Externe al Angliei, și-a expri
mat părerea" că obstacolele în că
lea unei eventuale intrări a Marii 
Britanii în Piața comună ar fi a- 
cum mai mici. Totuși el a subliniat 
necesitatea ca țările A.E.L.S.

dieze cu multă grijă, atunci cînd 
va fi cazul, o posibilă negociere de 
compromis cu Piața comună. Refe
rindu-se la intervenția militară a 
S.U.A. în Vietnam, ministrul brita
nic a preconizat, scrie agenția 
France Presse, „o soluție nemilita- 
ră în războiul din Vietnam". Pe de 
altă parte, Thomson a atras atenția 
Adunării asupra pericolului 
pe care-1 reprezintă situația 
Rhodesia.

Primul ministru irlandez,
Lemass, s-a referit la eventualita
tea ca irlanda să intre în Piața co
mună înainte de anul 1970, rele- 
vînd însă că s-ar provoca astfel 
prejudicii considerabile economiei 
țării sale, întrucît trei cincimi din 
exporturile irlandeze sînt desfăcute 
pe piața Angliei.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a fost audiat timp de trei ore 
de membrii Comisiei senatoriale 
pentru probleme externe în legă
tură cu evoluția situației din Viet
nam. Cu toate că audierea a avut 
loc cu ușile închise, s-a aflat» că 
între Rusk și președintele Comisiei, 
senatorul William Fulbright, s-au 
ivit neînțelegeri. Fulbright, scrie a- 
genția Reuter, „s-a pus în opoziție 
directă cu principalul grup care e- 
laborează politica Administrației, în 
special cu secretarul de stat Dean 
Rusk". Confîrmînd neînțelegerile 
ivite, senatorul Fulbright a făcut 
o declarație subliniind că el a ple
dat în favoarea recunoașterii Fron
tului Național de Eliberare, acesta 
fiind un element major în depăși
rea obstacolelor spre reglementa
rea problemei vietnameze. Secreta
rul de stat nu a fost de 
această propunere — a 
Fulbright.

Totodată, președintele
senatoriale pentru problemele ex
terne s-a pronunțat împotriva bom- 
bordării R. D. Vietnam. Fulbright 
a spus că a cerut secretarului de 
stat să consulte în viitor Comisia 
înainte de a adopta hotărîri în pro
blema vietnameză, dar nu a primit 
un răspuns favorabil din partea lui 
Rusk.

„Nu am văzut niciodată o pro
blemă în care să existe atîta nesi
guranță", a adăugat el, referindu-se 
la deosebirile de vederi existente 
între oficialitățile americane în 
problema vietnameză.

consacrat de- 
Fulbright, a- 
International 
acestuia re- 

număr de

Intr-un comentariu 
clarațiilor făcute de 
genția United Press 
scrie că „atitudinea
flectă neliniștea unui 
membri ai Congresului în legătură 
cu consecințele unei noi escaladări 
a războiului din Vietnam".

...lar alți americani 
cer încetarea 
războiului din Vietnam

să siu-

grav 
din

Sean

acord cu 
adăugat

Comisiei

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
Peste 900 de profesori,( oameni de 
știință și savanți de la Universită
țile din statele Illinois, Wisconsin 
și Indiana au adresat președintelui 
Johnson o scrisoare deschisă în 
care cer să se pună capăt războiu
lui din Vietnam. In scrisoare se 
subliniază necesitatea ca guvernul 
S.U.A. să recunoască Frontul Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud. Scrisoarea a fost publicată, 
sub forma unei declarații, de ziarul 
„Chicago Daily News".

☆
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul cu prilejul unui mi- * 
ting organizat la Washington de 
organizația „Femei luptați pentru 
pace", Staughton Lynd, profesor de 
istorie la Universitatea Yale, care 
a întreprins o călătorie în R. D. 
Vietnam în ciuda interdicției De
partamentului de Stat al S.U.A.. s-a 
pronunțat împotriva continuării 
tervențieî americane în Asia 
sud-est. El a cerut ca guvernul 
merican să realizeze un contact
rect cu Vietcongul (Frontul de eli
berare națională din Vietnamul de 
șud — N. R.) „pentru a se căuta 
mijloacele de a se 
log".

in- 
de 
a- 

di-

Venezuela revendică Guyanei Britanice 
■n teritoriu de 60 000

CARACAS 25 (Agerpres).----Mi
nistrul venezuelean al afacerilor ex
terne, Ignacio Borgeș, a anunțat că 
peste cîteva zile o misiune vene- 
zueleană alcătuită din membri ai 
celor trei partide de coaliție și ai 
forțelor armate va vizita diferite 
țări Iatino-americane, pentru a cău
ta sprjiin față de cererile Vene- 
zuelei de retrocedare a unei supra-

mile pătrate
fețe de 
ritoriul 
nea urmează să plece în Argentina, 
Chile, Peru, Columbia, Trinidad-To
bago, Republică Dominicană, Mexic 
și țările Americii Centrale.

Venezuela pretinde că acordul 
internațional din 1899 prin care o 
parte a teritoriului său a fost alipit 
la Guyana Britanică este ilegal.

60 000 mile pătrate 
Guyanei Britanice.

din te- 
Misiu-

Greva marinarilor japonezi
TOKIO 25 (Agerpres). — In Ja 

poniă a început marți cea de a pa
tra etapă a grevei marinarilor Po
trivit știrilor transmise, greva a a- 
fectat echipajele a 105 vase ocea 
nice și de cabotaj, care au refuza' 
marți să iasă în largul mării.

După cum se știe, greva a fos; 
hotărîtâ de sindicatele marinarii®- 
din întreaga Japonie care susțin 
lupta membrilor săi pentru obține 
rea majorării salariilor.

Agențiile de presă anunță _ că

greva a paralizat activitatea celor 
mai mari porturi din Japonia, prin
tre care se numără Tokio, Osaka, 
Kobe, Kawasaki, Yokahama, Na
goya etc. Greva va dura 15 zile și 
va cuprinde toate cele 1239 de 
vase deservite de membrii sindi
catelor marinarilor, al căror nu
măr se ridică la 134 000.

începe un dîa-

(Agerpres). — 
a fost încorpo-

I

TAȚI
Pline din făină de pește ? toare de mașini, minieră și 

chimică.

MARI INUNDAȚII 
ÎN TURCIA

COPENHAGA 25 (Agerpres). 
Chimistul danez Ehlers a pui 
Ia punct un procedeu pentru 
modificarea gustului și mirosu
lui fainei de pește. Se aprecia
ză că acest procedeu ar putea 
permite ca făina de pește să 
fie folosită in panificație.

£ , Moartea lui Hadj Mohamed 
u ' Ben Mbark

Primu1 institut 
de cibernetică 
din Asia Centrală

TAȘKENT 25. — Corespon
dentul Agerpres. S. Podind, 
transmite: La Tașkent, capita
la Uzbekistanului, a fost inau
gurat primul institut de ciber
netică din Asia Centrală. Noul 
institut științific a fost creat 
pe baza centrului de calcul al 
Academiei de Științe a repu
blicii.

O dezvoltare deosebită va 
hra aici cibernetica tehnică și 
biologică. Astfel se lărgesc cer
cetările asupra teoriei modelă
rii matematice a proceselor teh
nologice din industria const ruc-

CASABLANCA 25 (Ager- 
preș). - — La Casablanca a în
cetat din viață în virstă de 
165 ani marocanul Hadj Mo
hamed Ben Mbark, considerat 
ca cel mai bătrîn om din lume.

El susținea că secretul lon
gevității sale a constat în ali
mentația compusă exclusiv din 
legume și produse lactate.

Licitație internațională 
de blănuri

LENINGRAD 25 (Agerpres). 
La Leningrad s-a deschis cea 
de-a 42-a licitație internațio
nală de blănuri. La ea partici
pă 308 reprezentanți ai unor 
firme din 24 de țări. Organiza
torii licitației au expus spre 
vinzare 3 milioane de blănuri 
de veverițe, vulpi argintii, 
nurci, vulpi polare, zibelină. 
karakul și altele.

ANKARA 25 (Agerpres). — Ploile 
abundente, care au căzut zilele a- 
cestea în Turcia, au provocat mari 
inundații în Anatolia centrală și 
pe țărmurile turcești ale mărilor 
Egee și Mediterană. Inundațiile 
s-au soldat cu mari pagube mate
riale. Astfel, posturile de radio tur
cești anunță că inundațiile au dis
trus aproximativ 200 de case din 
oralul Demre, situat pe țărmul ana- 
tolian al Mării Mediterane, și că 
mii de acri de pămînt fertil se află 
sub apă.

Indira Gandhi, a rostit luni 
o cuvîntare în care, referin- 
printre altele, la declarația 

Tașkent a afirmat că aceasta

O DELHI. Primul ministru al In
diei, 
seara 
du-se 
de la
„constituie o primă etapă spre sta
bilirea unor relații pașnice între 
India și Pakistan", deși „nu duce 
automat la normalizarea relațiilor 
dintre cele două țări".

• SAIGON. Agenția Associated 
Press a făcut 
parat american de tipul C-I23, a- 
vînd la bord — în afara celor pa
tru piloți — și 43 de soldați ai for
țelor S.U-A., a explodat în aer'dea
supra unei regiuni situate, la est

cunoscut că un a-
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LUXEMBURG 25 (Agerpres) 
La Luxemburg s-a anunțat ofi
cial că sesiunea Consiliului 
ministerial al Pieței comune, vi 
avea loc la data și locul pre 
văzut; adică la 28 și 29 ianua 
rie la Luxemburg. Din partea 
guvernului italian la sesiune 
va participa ministrul trezore
riei Colombo.

Robert 
tribunalului 
care să îm- 
să-I trimită 
Judecătorul

ft-
NEW YORK 25 

Robert Luftig, care 
rat în septembrie anul trecut și tri
mis la baza militară Fort Ord (Ca
lifornia) a chemat în judecată pe 
ministrul apărării S.U.A., 
McNamara. El a cerut 
să dea o sentință prin 
piedice ca McNamara 
în Vietnamul de sud.
Stanley Faulkner a declarat că pro
cesul va începe la 31 ianuarie la 
San Francisco. El a arătat că Luf
tig — bazîndu-se pe 
pactul briand-kellogg 
sentințele pronunțate 
criminalilor de război
berg — susține că participarea Sta
telor Unite la războiul din Vietnam 
este ilegală.

Carta O.N.U., 
din 1928 si 
în procesul 
de la Nuren-

Alcătuirea noului cabinet al Australiei
CANBERRA 25 (Agerpres). — 

Succesorul lui Menzies la postul 
de prim-ministru al Australiei, Ha
rold Hoit, a alcătuit cabinetul, ale 
cărui principale portofolii sînt re
partizate după cum urmează : John 
Mcewen, vicepremier și ministru al 
comerțului și industriei, Paul Has-

luck, ministru al afacerilor exter
ne, Allen Fairhall, ministru al apă
rării, Douglas Anthony, ministru de 
interne.

Noul cabinet urmează să depună 
iurămîntul în cursul zilei de mier
curi pentru ca apoi, în decurs de 
48 de ore să își preia funcțiile.

PE SCURT
localitatea sud-vietnameză An 

că
de
Khe. Primele rapoarte indicau 
ar fi supraviețuit numai 9 persoane.

• ATENA. Președintele Ciprului. 
Makarios, va sosi la 28 ianuarie 
la Atena. In timpul șederii sale în 
capitala Greciei, Makarios va avea 
convorbiri cu regele Constantin, cu 
membri ai guvernului grec, precum 
și cu o serie de personalități poli
tice și militare în legătură cu pro
blema, cipriotă.

rat în parlament că „nu există e- 
ventualitatea furnizării de ajutor 
militar canadian pentru Vietnamul 
de sud". Pearson a făcut această 
declarație în urma unei interpelări 
a președintelui Partidului nou de
mocrat, T. C. Douglas.

• OTTAWA. Primul ministru a! 
Canadei, Lester Pearson, a declv-

• BUDAPESTA. Agenția M.TJ. 
anunță că în viitorul apropiat 
Gyula Kallai, președintele guvernu
lui revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc ungar, va face o vizită de prie
tenie în Republica Arabă Unită, 
Etiopia, Republica Unită Tanzania, 
Kuweit și Republica India, la imi
tația oficială a guvernelor acestor 
țări.

Tiparul: LRH. Subunitatea Petroșani


