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ф Scrisoarea adresată tova

rășului Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia de către președintele 
Republicii Democrate Vietnam, 
Ho Și Min

♦ Vii proteste împotriva 
reluării bombardamentelor a- 
mericane asupra R. D. Viet
nam

ф BELGIA — СЙоспігі în
tre poliție și mineri

ф Scurte știri
kgai ai C—'tuMm orășenesc Petroșani ai P.C.ff. și al Sfatului popular orășenesc

fi

sectorul IV de la
Petrila; + 1 798 

sectorul II Lonea;

Trei oameni dintr-o brigadă destoinică de Ia sectorul Ш al minei 
Petrila, condusă de minerul Chiri ță Enache.

tone 
mina 
tone 
+ 1526 tone sectorul
I Lupeni.

Bilanf și reflecții 
la sfîrșit de luna

ИЧ REZULTAT ÎMBU
CURĂTOR obținut in 
luna ianuarie: în afară 
de rnîna Lupeni, toate 
exploatările și-au înde
plinit și depășit sarcini
le de plan. Cele mai 
mari depășiri le-au în
scris minerii de la LO
NEA (plus 1 507 tone 
cărbune), PETRILA (plus 
767 tone) și DÎLJA (742 
tone).

DIN CELE 31 SECTOA
RE ALE COMBINATU
LUI CARBONIFER VA
LEA JIULUI, 18 și-au 
depășit sarcina de plan, 
unele destul de substan
țial : + 4 760 tone sec
torul V. Lupeni; + 2 332

DAGĂ AM ÎNTOCMI 
UN CLASAMENT Ab 
CODAȘILOR, din acesta 
cu siguranță ar face 
parte sectorul II Lupeni, 
IV Lupeni, I Uricani, 
VIII Lupeni, II Aninoa- 
sa, I Petrila, III Lonea, 
VII Lupeni; explicația 
este simplă : au încheiat 
luna cu un minus cu
prins între 4 500 și 980 
tone cărbune. In aces
te condiții mai poate 
vorba de ritmicitate ?

Clasamentul hărniciei

t

IN ÎNTRECEREA dintre exploatări...

Mina Față de plan Față de angajament

Pîlja 108,7% »<*7o
Lonea 102,3% 101%
Petrila 101,0%
Viilcan 100,8%
Uricani 100,5% 99%
Aninoasa 100 % 99%

._ȘI

Sect 
Sect. 
Sect 
Sect
Sect

I Lupeni 
П Uricani
IV Petrila 
П Lonea
V Lupeni

INTRE SECTOARE

Unele măsuri pentru îmbunătățirea 
activității P.T.T.R.
Deservirea populației, întreprinde

rilor și instituțiilor de către poștă 
și telecomunicații și luarea unor noi 
măsuri în vederea îmbunătățirii acti
vității în acest sector, au fost anali
zate într-o ședință de colegiul Mi
nisterului Poștelor și Telecomunica
țiilor.

S-a subliniat cu acest prilej îm
bunătățirea activității poștale, lega
tă îndeosebi de numărul considera
bil sporit de solicitări, atît din par-

socialiste cît și a 
analizate totoda- 
acest domeniu, 
special la întîr- 
destinație a tri-

tea unităților 
populației. Au fost 
tă deficiențele din 
Ele s-au referit în 
zierea ajungerii la
miterilor poștale și la dificultățile 
existente în deservirea cetățenilor 
de către personalul unor oficii de 
poștă. Au fost preconizate măsuri 
menite să ducă la îndreptarea lipsu-

șantiere Sesiune științifica
(Continuare tn pag. 3-a)

de modernizare
a drumurilor
Pe traseele Tg. Jiu — Bumbești- 

Livezeni, Dej — Bistrița, Brăila — 
Slobozia — Urziceni, Reghin — To- 
plița și Brad — Hălmagiu s-au des
chis noi șantiere de modernizare a 
drumurilor.

La realizarea noilor șosele se fo
losesc mijloace mecanizate, care 
vor contribui la scurtarea termenu
lui de execuție. In același timp con
structorii de drumuri extind folosi
rea prefabricatelor și a cofrajelor 
glisante în construcțiile de poduri 
și podețe și utilizează, pe scară 
tot mai largă, materiale de construc
ție provenite din resursele 
La controlul imbrăcăminților 
tice vor fi folosiți izotopii 
activi.

locale. 
asfal- 

radio-

Angajamentele 
reviziei de vagoane 
din complexul C.F.R. Petroșani

Colectivul de munci
tori, ingineri și tehni
cieni de la revizia de 
vagoane, mobilizat de 
sarcinile puse în fața 
lucrătorilor din trans-

porturile feroviare de 
cel de-al IX-Iea Congres 
al P.C.R. se angajează 
să depășească prevede
rile planului pe 1966 
după cum urmează :

vagoanelor marfă cu desfa-ф 10% la ungerea 
cere;

• 6% la ungerea vagoanelor marfă fără desfa
cere;

ф 12% Ia ungerea vagoanelor marfă cu com
pletare;

ф 16% Ia reparația fără detașare a vagoane
lor marfă;

ф 2% la reparația vagoanelor marfă cu deta
șare;

• 2% la productivitatea muncii.

Pînă la 8 Mai, cea 
de-a 45-a aniversare a

• 9% la ungerea 
facere;

creării 
vor fi

vagoanelor

P.C.R., sarcinile 
depășite astfel:

marfă, cu des-

vagoanelor marfă cu corn-• 10% la ungerea 
pletare;

• 3% Ia ungerea vagoanelor fără desfacere;
• 14% la reparații fără detașare iar cu deta

șare cu 1%;

• 1% la revizii intermediare, frîne,

ACTUALITATEA

In zilele de 7 și 8 februa
rie 1966, în aula Institutului 
de mine din Petroșani va a- 
vea.loc o sesiune științifică 
a cadrelor didactice din in
stitut La sesiune vor parti
cipa cu lucrări științifice 
cadre valoroase și de la ațte 
institute de învățămint su
perior, institute de cercetări, 
precum și de Ia exploatările 
miniere din Valea Jiului și 
din țară.

La sesiune urmează să fie 
prezentate 124 lucrări axate 
pe dezvoltarea științei și teh
nicii în patria noastră, în 
special privind tehnica mi
nieră.

Direcțiile principale pe ca
re se axează conținutul refe

ratelor din programul sesiu
nii pot fi enumerate astfel: 
îmbunătățirea actualelor pro
cedee de lucru în exploată
rile miniere din țara noastră; 
Criterii moderne de alegere 
și exploatare a utilajelor e- 
lectromecanice din industria 
minieră; Valorificarea supe
rioară a substanțelor mine
rale utile, prin folosirea me
todelor moderne de analiză; 
Folosirea matematicii și me 
canicii în raționalizarea pro
ceselor de lucru din indus
tria minieră.

Referatele sînt întocmite 
pe baza unor ample docu
mentări făcute de cadrele di-

dactice ale institutului la di
ferite exploatări miniere de 
la noi, cit și în conformitate 
cu concepțiile modeme pe 
fundamentul cărora se con
struiesc astăzi toate lucrările 
miniere.

La redactarea lor au parti
cipat cadre didactice cu o 
bogată experiență în activi
tatea de cercetare științifică, 
alături de cadre tinere bine 
pregătite și pline de elan, 
dornice să contribuie cit mai 
activ Ia rezolvarea proble
melor puse de industria nos- 
tră minieră conștiente că re
zolvarea lor duce la înflori
rea socialismului și Ia creș
terea bunăstării în patria 
noastră.

ф Ansamblul de estradă al Teatrului de stat 
,A1 Davila" din Pitești a prezentat ieri, in sala 
Palatului cultural din Lupeni spectacolul „Povești 
cu... cîntec". Spectacolul s-a bucurat de succes.

ф In cadrul spartachiadei 
tului, la cluburile din Valea 
și poimîine, între orele 17 
tive Ia disciplinele tenis de

de iarnă a tinere- 
Jiului au loc miine 

și 20, întreceri spor- 
masă și șah.

ф Un colectiv de actori
din Petroșani se află intr-un turneu oficial prin 
țară cu piesa „In casa asta a dormit un zeu" de 

Guilherme Figueiredo.

ai Teatrului de stat

ф Peste o sută de oameni ai muncii din Valea 
Jiului au plecat în excursii la cabane sau Ia 
odihnă și tratament prin O.N.T. Carpați în 
ianuarie a. c.

luna

ф La clubul din Bărbăteni s-a organizat 
cu prilejul deschiderii lunii cărții la sate, o 
zentare a celor mai noi cărți apărute în librării.

feri, 
pre-

Biblioteca clubului munci 
toresc din Petrila este vizita 
tă zilnic de numeroși cititori.

Iat-o pe bibliotecara Kruje- 
lak Ana (în dreapta) înscri
ind în fișă numele unei noi 
cititoare

(Agerpres)

Un reușit recital muzical
In ultimii ani, mulți 

tineri talentați di țării 
noastre au fost răsplă
tiți cu primele locuri la 
diferite concursuri mu
zicale internaționale, du- 
cînd peste hotare gloria 
patriei in care s-au năs
cut și trăiesc, 
succese iși află expre
sia in condițiile optime 
de viață, de muncă și 
învățătură pe care le au 
astăzi toți oamenii mun
cii de la noi. Tineri a- 
malori talentați din toa
te domeniile creației ar
tistice au posibilitatea 
de a-și dovedi înzestra
rea artistică, participînd 
la numeroase concursuri 
care îi aduc pe cei me
rituoși, treaptă cu treap
tă. pină la juriul pe țară.

Școlile populare 
artă sînt 
pepinieră 
tivă zeci 
talente.

O reușită îmbinare a 
talentului profesionist și 
amator, a iost și recita
lul din seara zilei de 23

г .

Aceste

de 
o adevărată 

in care se cui- 
de astfel de

ianuarie 1966 care a a- 
vut loc în sala C.C.V.J. 
din Petroșani, sub egida 
sindicatului sanitar din 
localitate.

Dr. Nicolae Scărlătoiu. 
amator înzestrat, care a 
tăcut dovada talentului 
său la numeroase con
cursuri, n-a fost o sur
priză pentru spectatorii 
acestui recital. Dar s-a 
observat un vădit pro
gres în dezvoltarea aces
tui tenor liric, care de 
astă dată, a atacat cu 
mult curaj și siguranță 
piese din repertoriul cla
sic. Vocea caldă, cu un 
colorit plăcut și o rezo
nanță lirică de belcanto 
a dr. Nicolae Scărlătoiu, 
s-a valorificat pe deplin, 
atît în canțonetele ita
liene, cît și în ariile ge
nului său, și 
„Tamino" din 
fermecat" 
„ Alfredo" 
tă" și

pe 
in- 

sâu.

anume : 
„flautul 
Mozart. 

„Travia- 
ducelui"

de 
din 

.Balada 
din „Rigoletto" de Verdi. 
Am regăsit o interpreta
re demnă de mulți cin-

tăreți consacrc.ți în lie
dul „Nerăbdare". de 
Schubert, în care genul 
pretențios cere multă 
sobrietate și stăpînire 
de sine. Publicul a a- 
plaudat cu mulțumire și 
romanțele populare 
care cîntărețul le-a 
clus în programul
Am apreciat efortul dr. 
Nicolae Scărlătoiu de a 
aborda arii din reperto
riul dramatic ca cea a 
lui „Canio" din opera 
„Paiațe" de Leoncavallo 
sau a lui „Radames" 
din „Aida" de Verdi.

Prof. Vasile Lucaciu, 
în tripla ipostază de a- 
companiaior, interpret și 
compozitor, 
contribuție 
la reușita 
Interpretînd 
piese din 
pianistic ca: 
Fibich și Siending, a re
dat fidel stilul și ideile 
compozitorilor. A fost 
mult apreciată — după 
cum au dovedit intensi
tatea șl durata aplauze-

a adus o 
substanțială 

recitalului, 
cu măiestrie 

repertoriul 
Brahms,

lor publicului — compo
ziția proprie „Rapsodia 
concertantă", in care 
melodiile populare româ
nești au fost prelucrate 
în stil enescian intr-un 
arabesc muzical cu o 
pretențioasă tehnicitate. 
Pe lingă talentul com
pozitorului s-a remarcat 
și tehnica interpretativă 
a pianistului. In rolul de 
acompaniator. Vasile Lu- 
caciu a iost precis, plin 
de spontaneitate și de 
o elegantă discreție.

Acestei reușite mani
festări artistice i-a adus 
o închegare unitară foar
te plăcută participarea 
artistului dramatic prof. 
Alexandru Jeles, care a 
prezentat cu multă pri
cepere piesele recitalu
lui, a susținut cu căldu
ră și deosebit talent ci- 
teva monologuri reușite.

Publicai, deși nu prea 
numeros, a părăsit sala 
cu mulțumirea de a fi 
asistat la o seară plăcu
tă și cu dorința vie ca 
în orașul nostru să aibă 
loc cît mai multe mani
festări similare.

SIMI0N K.
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petei utracție

* pause extrage МгЬше în aba
taj* «■ о lugiiae d» pini la 100 
Ж dto ttiatmi cu o grosime de 0,8 
pteB te 1*4 ж

tewte de ausținere se compune 
Mo bare de oțel așezate în două 
ekwî și prinse între ele cu articu- 
1MB Speciale. Intr-o singură cursă 
«MBteM taie un strat de cărbune cu
• tettae de pini la 1 m. După ex- 
lfapuca fiecărei benzi de 
o^egatui se deplasează în 
dărtreă automat

In decurs de 
Jtedpr* *♦ pot 
t de cărbune, 
ritate deplină 
ran.

câfbUnS, 
abataj și 
spațiuluiacoperișul

agregatulo zi, cu
obține pînă la 800
El conferă secu- 

lucrărilor în subte-

Armătura autopropulsată șl com
bina sînt conduse de un mecanic și 
de ajutorul său, de la masa de co
mandă de ia distanță, aflată în ga
leria principală de aeraj.

Sistemul
telemecanic

TKU-2P
®n dispecer de serviciu, care se 

afla în afara minei, va putea СО» 
■anda mai multe agregate miniere 
situate la mare adîncime, ajutat fi
ind de sistemul „TKU-2P" teleme
canic perfecționat care a fost ela
borat recent la Uzina de automa
tică minieră din Dnepropetrovsk.

Noua aparatură se bazează ne 
ntilizarea semlconductOrilOr. Sem
nalele luminoase vor informa in 
permanentă pe dispecer asupra 
funcționării liniilor de conveiere, 
care transportă cărbunele din ga
lerii mașinilor de sortare, instala
țiilor de aeraj subteran și echipa
mentului energetic. Aparatele co
munică la pupitrul de comandă 
datele privind cantitatea de aer 
insuflat în abataj, iar contoarele 
înregistrează cantitatea de cărbune 
extras într-un schimb. In caz de 
avarii, feleul deconectează meca
nismul defectat.

In prezent constructorii de apa
rate din Dnepropetrovsk elaborea
ză sisteme telemecanice pentru co
manda automată a Utilajului minier 
dă la minele din bazinul Kuznețk.

După cum relatează 
revista americană „B- 
lectrical World", o so
cietate feroviară amari- 
COM folosește pentru 
transportarea cărbunelui 
vagoane deschise cu 
fund rabatabil, confec
ționate în întregime din 
aluminiu. Anul acesta, 
In decembrie, firma in
tenționează să pună în 
exploatare pe porțiunea 
de cale ferată dintre 0 
mină și o Centrală elec
trică prima serie din 140 
de vagoane de acest fel.

Aceste vagoane cîntă- 
resc cu 10 000 pfunzi mat 
puțin decît vagoanele 
din oțel. Costul vago
nului împreună cu siste
mul de deschidere a 
fundului este de 22 000 
dolari, pe cind un va
gon din oțel de 100 t, 
fără sistem automat de 
deschidere a fundului 
costd 13350 dolari. Pen
tru construefia unui va
gon este nevoie de 
16 000 pfunsi de afumi- 
Щи. Greutatea vagonu
lui goi este de 53000 
pfunzi, idr capacitatea 
de 2ÎQ0OO plunsi.

Specialiștii sovietici au 
proiectai o mina In ca*

Мша — centrală electrică AMESTECURI EXPLOZIVE
tul de Cărbune tratau shKtv Uati 
gale» de evacuare. №tru aprovl-

îa ctariad nu аммі tails, m și e- 
nergia electrică. Ba va ttvsu mi
nă — centrală electrică.

Principiul de bază al funcționării 
acestei centrale electrice constă în 
folosirea energiei hidraulice care 
pune în funcțiune paletele turbine
lor instalate într-un puț de mină 
inutilizabil.

Specialiștii din GrUZia 8U SjUIU 
la această idee datorită faptului că 
minele din această regiune mufi* 
toasă au o construcție deosebită. 
Straturile de cărbune au o înclinare 
de 55-60°. pentru a ajunge la atra-

NOUTĂȚI
din domeniul
MINERITULUI

В Wine eu dublu seop

И Uârbune din... rumeguș
Bl Izotopii radioactivi, semieonductOFii și laserul 

vin în ajutorul minerilor
В Tendințe în tehnologia tăierii cu explozivi

H a v e z e
Ziarul britanic „Financial Times" 

publică Un articol referitor ia fo
losirea havezelor care au tambu
rul situat lateral.

In aceste mașini — se spune în 
articol — diametrul tamburului este 
ales în funcție de grosimea stratu
lui de haVat Mașina ca atare se 
deplasează de-a lungul unui trans
portor cu lanț așezat pe o lungi
me de 200—250 iarzi în abataj 
Cărbunele se Încarcă în transpor
tor. Viteza deplasării havezei în 
abataj este reglată cu dispozitive 
electtohidraulice, care o reglează 
automat în funcție de duritatea 
cărbunelui havat. Motoarele, a Că
ror putere este de obicei- de 150— 
200 C.P., au răcire Cu apă. Ulte
rior, apa se folosește pentru cap
tarea umedă a prafului de cărbuhe. 

re se vor extrage anuăl 
4 milioane tone de an
tracit pentru producerea 
de electrozi. S-a hotătît 
ca această întreprindere 
să fie construită în par
tea de est a Donbasuiul. 
Ea va înlocui șapte mi
ne în funefiune a căror 
productivitate este de 
aproape două ori mai 
redusă.

in abataje, situate ia 
o adinei the variind în
tre 300 și 1200 m, pen
tru săparea straturilor 
cu înclinare mică se vor 
folosi havete și armă-

Publicația „V. D. I. 
Nachrichten" semnalea
ză Următoarea experien-

CALEIDOSCOP
turi hidraulice, sisteme 
rapide de transport cu 
bătăi rulante. Acest 
complex de agregate 
miniere va fi comandat 
de la un tablou central.

In orașul Gelsenkir- 
ahen (R.D.G.) a fost ex
perimentat cu succes un 
recipient-cabină pentru 
săfvaina minerilor îngro- 
pati in mată în timpul 
tmcidenteJor, Reclpien- 
tul-слЬшй poate fi aoboiît 
te OM M «1 e/utarul

ță avînd ca obiectiv ve
rificarea ipotezei referi
toare ia geneza cărbu
nilor. Ihtr-una din expe
riențe, ligniha din rume
guș de lemn a fost fiar
tă în acid clorhidric con
centrat, în atmosferă de 
azot. Procesul a durat 
18 zile, Și, așa cum au 
arătat-o analiza chimică 
șl spectroscopia în intra- 
teșii. S-a abținut cărbu
ne brun care nu te deo
sebește de cei mineral.

Intr-o alta experiență 
e*a reprodus procesul de

iniluența lentă a apelor 
subterane.

din SXl.A, 
un sistem

La o mină 
s-a introdus 
de automatizare, al că
rui Cost este apreciat ia 
10 milioane dolari.

Acest sistem de auto
matizare a minei SC 
compune din transpor
toare care debitează cdr* 
bunele în buncărul de 
acumulare cu o capaci
tate de 4000 t, de unde 
cărbunele este tranSpăr-

zionarea constructorilor a fost săpat 
un canal de aeraj. După termina
rea construcției, canalul de aeraj 
nu mai era necesar. T'-cmal în acest 
canal a fost îndreptată apă unui 
riu de munte care pune in mișcare 
turbinele centralei.

Potrivit calculelor proiectanțildr, 
apele rîului vot permite ca pute
rea acestei centrale electrice neo
bișnuite să ajungă la 28 000 KW.

Recile miniere de aici sînt mai 
dure dech granitul și permit cen
tralei să funetioneze multi ani.

universale
Construcția perfecționată a tambu
rului de tăiere asigură răsturnarea 
cărbunelui de ambele părți în tim
pul deplasării mașinii.

Pe partea frontală conducătoare 
a tamburului se folosește un Cap 
care alege miezul, în timp Ce res
tul cărbunelui este îndepărtat de 
tambur. Aceste capete permit, de 
asemenea, să se lucreze în Straturi 
cu o grosime de 2 pînă la 10 pi
cioare.

Pentru straturi subțiri se folo
sesc motoare electrice cu o pute
re de 90 C.P. Dimensiunile lor sînt 
de 45 țoliX25 țoii la o înălțime 
de 12 țoii. Pentru straturile groase 
mâi iutii se efectuează hâvatea 
stratului superior, apoi la cursa in
versă se havează restul stratului 
fn acest scop, tamburul este mon-

său pot fi readuși la su
prafață, unul alte unui, 
minerii accidentați.

Recipientul-cabină este 
construit diiitt-un Cilin
dru metalic, înalt de 2,85 
m, cu diametrul interior 
de 400 mm, cu grosimea 
pereților de 2 mm; el 
este CObotlt într-tin put 
executat în prealabil 
prin forare.

formare a huilei bitumi
noase. Pentru aceasta, 
timp de 90 de ore, căr
bunele brun s-a ținut la 
o temperatură de 220— 
230«C lă o presiune înal
tă, analogă aceleia la 
care sînt supuse stratu
rile de cărbune din for
mațiile subterane. După 
Curățirea du chinolcinâ 
cuprică a grupurilor hi- 
dioxile, formate sub in
fluența substanțelor al
caline, s-a sintetizat hui
la. în condiții geologice, 
formarea huilei bitumi
noase se produce sub

LICHIDE
In S.UJV și Canada, în tehnolo

gia lucrărilor de explodare s-au 
realizat progrese prin folosirea a- 
mesteCutilor de explozive liehide, 
care se compun dlntr-o soluție sa
turată de azotat de amoniu cu tro
til sau cu particule de metale 
ușor oxidabile.

La o mină din California se folo
sește o substanță explozibilă puter
nică Ii foarte compactă *■"- DBA' 
care constă dintr-un amestec de so
luție свИа (6o-7o°) de azotat de 

tat pe o pîrghie cu o deplasare 
verticală hidraulică. La aceste ma
șini poate fi folosit capul dă tre- 
panare. O altă Variantă a mașinii 
are două tambure de tăiere Cârc 
îndepărtează simultan întregul 
Strat.

Pîhă în prezent, mașinile aveau 
o instalație proprie pentru trans
portare. Acum ele sînt echipate eu 
sisteme separate de transportare 
așezate la o extremitate a abata
jului.

In Condițiile folosirii sistemului 
de comandă de la distanță, func
tionarea havezei de tip universal, 
a transportoarelor, precum și de- 
plasafea armăturii se poate cOtnan 
da de lă distanță — de la masa de 
comandă âșeiată în afara abata
jului.

lat ia O distanță de 4,73 
mile. De notat cd viteza 
de transportare a Căr
bunelui este de 800 t/h.

Societatea vest-germa- 
hă „t NT ЖАТОМ" st» 
diată posibilitatea ішо- 
sirii izotopilor radioac
tivi pentru ghidarea au
tomată în abataj a agre
gatelor de săpare. Echi
pată cu un cap detector 
care face distincție în
tre cărbune și tocă, ma
șina va putea avansa, 
utmind toate inflexiuni
le stratului, ptnă la o 
adîneltne de 250 m.

Combinatul de produse 
optice „Gamma" din Ви- 
âșp a început sa 
producă în serie o lam
pă pentru mineri, inven
tată de un colectiv ae 
ingineri unguri. în a- 
ceasta lampa nu exista 
nici arzător, nici baterii 
electrice sau gat ea in 
lămpile obișnuite. Bursa 
de lumină o constituie 
o placă din masă plasti
că devenită luminisaen- 
ti sub acțiunea radia- 
țtilot unui izotop radio- 
aettv. tntensițatea lumi
nii se reduce ia jumăta
te abia după un interval 
de timp de Sf am. 

amoniu și particule da meted Ці Aare 
de suspensie. Amestecul se prepară 
direct la mină într-un recipient de 
amestecare special, instalat pe un 
autocamion șt se pompează apoi In 
sonde. Debitul de pompare a ames
tecului este de 204-272 kg/min, Cu 
O Singură instalație se pot încărca 
pîna la 45 t de substanță ex
plozibila pe zi, Dba cate sensibil 
la acțiuni mecanice și termice. Den
sitatea încărcării atinge 1,4 g/cm3 
șl măi mult. Datorită folosirii DBA, 
cheltuielile pentru substanța explo
zibilă au fost reduse de două ori 
șl s-a îmbunătățit considerabil Bfă- 
riffiarea minereului.

Compania „Hercules Power" din 
S.U.A. a elaborat o substanță explo
zivă lichidă nouă care se aduce la 
locul de explodare într-о mașină cu 
rcttervorul de 9 tone. Cantitatea de 
substanță explozivă cu consistența 
necesară este pompată în sondă 
printr-un furtun lung de 24,4 m șl 
este controlată la un indicator din 
mașină. Pompa se instalează pe <* 
remorcă specială, Umplerea mașinii 
de încărcat cu exploziv lichid se 
face dintr-uh rezervor adus ’la locul 
de lucru pe o semiremorcă. In tim
pul încărcării, furtunul eu capătul 
de aluminiu se introduce în sondă 
Și o umple pînă la nivelul stabilit. 
Capacitatea de alimentate a sondei 
cu amestec este de 113-226 kg pe 
min. Această tehnologie a lucră
rilor de explodare a permis redu
cerea la jumătate a timpului de 
încărcare a găurilor și îmbunătă
țirea sfărlmării minereului. i

ha o serie de mine din Cânada 
se folosește un amestec exploziv 
lichid din soluția saturată de azo
tat de amoniu și trotil. Cind ее 
folosește amestecul gata preparat, 
trebuie luate măsurile adecvate de 
securitate.

Folosirea 
laserului 

în m ine
La exploatările miniere ale Trus

tului din Moscova a fost încercat 
recent un nou aparat. El are la bază 
un generator de lumină, cuantic 
optic, laser cu gaz care emite lumi
na roșie.

Bazele emise din tubul cu -des
cărcare în gaz sînt colectate de 
dispozitivul optic într-un fascicul 
paralel și îndreptate spre dispoziti
vul de recepție aflat pe panoul de 
înaintare.

Laserul împreună cu blocul de 
alimentare a tubului cu descărcare 
în gaz este amplasat într-o manta 
dd protecție și se instalează într-un 
titiiel Sau o Mină, pe suporturi spe
ciale, pentru a evita deplasarea îh- 
tîmplătoare a instalației.

Raza de laser îndreptată spre 
panou pătrunde în dispozitivul de 
recepție, unde se „întîlnețte" cu o 
Celulă fotoelectricâ. Impulsul elec
tric produs și amplificat este recep
ționat de blocul de control aflat la 
pupitrul de comandă al panoului. 
Săgeata de control de pe acest apa
rat indică direcția abaterii panoului 
de la poziția proiectată, iar gradul 
abaterii în milimetri poate fi citit pe 
ecran.

Fiind dotate cu un filtru de lu
mină special, celulele foțâelectrice 
alo aparatului sînt protejate bine 
împotriva acțiunii luminii venite din 
altă parte (de pildă, de la sudura 
electrică). Alimentarea aparatului Se 
poate face cu curent de 220, 36 și 
13 volțî și frecventa de 50 Hz Con
sumul este da 150 W.

Baza de laser controlează in per- 
ffiattență poziția panoului de Înain
tare la orice distanță. In caz de 
nevpie, blocul de cpntrol poate fi 
scos chiar la suprafață.

Prin aceasta nu sînt epuizate nici 
pa departe posibilitățile razei de 
laser. In viitor, laserele vor putea 
fi folosite pentru efectuarea con
trolului automat asupra funcționării 
multor agregate miniere, tn present, 
se află în curs de proiectare o va
riantă simplificată a aparatului de 
control pentru panoul de înaintare. 
Aceste aparate vor fi instalate în 
tonele cu diametru mic.



Experiența înaintatâ. — 
extinsă la toate brigăzile

114 ani de la nașterea 
lui 1. L. Caragiale

ZHrlr trecute a avut k>c confe- 
riața «euutuiui sindicatului de la 
mina Pettila. Ia cadrul analizei fă
cute asupra multiplelor laturi ale 
activității desfășurate de comitetul 
sindicatului, in perioada care a tre- 
Out de la alegerile precedente $i 
ptA* în present, s-a acordat o deo- 
aoMt* atenție extinderii experien
ței Înaintate la toate brigăzile de

Bilanțul principalelor realizări do- 
bîndite de E. M. Petrila în anul 1965 
M cencretixează prin cele 10 964 
tanc ейгЬшаа date în plus. Este un 
•acces grăitor, dar nu ia nivelul 
posibilităților exploatării, mai ales 
dacă ținem cont de faptul că anga
jamentul luat de acest colectiv la 
producția de cărbune pe anul 1965 
a fost realizat doar într-un procent 
da 96 Ia sută. Acest lucru a fost 
posibil datorită neurmăririi atente 
și cu exigență maximă de către or
ganizația sindicală a felului cum 
se aplică măsurile luate de către 
conducerea tehnico-administrativă 
privind asigurarea celor necesare 
tuturor brigăzilor. Numai așa se ex
plică faptul că in anul 1965 din 
Me 67 brigăzi existente, 15 brigăzi 
П-au reușit să îndeplinească sarci
nile de plan.

Muncitor harnic și bine calificat 
Radu Stoian, mecanic la atelierul de 

eparații auto de la LPJ.P. Livezeni, 
iși depășește in fiecare lună sarci
nile de plan cu 12-13 la sută.

ÎNTREPRINDEREA 
FORESTIERA 

Petroșani

Angajează pe bază 
de concurs

Un contabil I
Condițiile de anga

jare sini cele prevă- 
niHe de H.C.M. 1053/ 
1960.

Această rămînere în urmă a fost 
determinată, intr-o bună măsură, de 
o serie de greutăți. Sar eu toate 
acestea s-ar fi putut face mult mai 
mult pentru învingerea greutăților, 
mai ales dacă ținem cont de faptul 
că la mina Petrilab există o expe
riență pozitivă în ce privește des
fășurarea unei susținute munci po- 
litiro-organizetorice pentru realiza
rea angajamentelor. Organizațiile

ALEGERI
ÎN ORGANIZAȚIILE
SINDICALE

sindicale din sectoarele III, IV și I 
de exemplu, au desfășurat o in
tensă muncă pentru aplicarea și 
extinderea prețioasei inițiative „două 
Cîmpufi pe schimb și aripă" în a- 
batajele cameră. In acest scop, în 
cadrul minei au fost organizate І8 
schimburi de experiență, dintre care 
5 între brigăzile sectoarelor aminti
te. Ca urmare, dacă în anul 1963 
au existat doar 4 brigăzi care apli
cau inițiativa* „două cimputi pe 
schimb și aripă", in prezent ea este 
aplicată de către 11 brigăzi din a- 
batajele cameră. Datorită aplicării 
cu succes a acestei inițiative brigă
zile din sectorul III conduse de 
Stăuceanu Gheorghe, Lazk) Ștefan, 
Murzea Aurel, Cîșlaru Ioan, Szabo 
Carol, Purda Constantin, nu numai 
că au reușit să îndeplinească pla
nul producției, dar au extras sute 
de tone de cărbune peste angaja
mentul luat.

Conferința a insistat asupra luării 
de măsuri pentru reducerea numă
rului brigăzilor rămase sub plan. 
Acest lucru este posibil deoarece în 
cursul anului 1965 la E. M. Petrila 
un număr de 35 de brigăzi au în
deplinit lună de lună și chiar depă
șit sarcinile de plan fiind declarate 
fruntașe în întrecerea socialistă. 
Dacă experiența pozitivă a acestor 
brigăzi va fi extinsă se vU| cre'.a 
posibilități largi tuturor brigăzilor, 
și în mod deosebit celor rămase 
In urată, ca să se ridice la nivelul 
celor fruntașe.

S F O
PRAGA f (Agerpres). — Campio

natele internaționale de tenis de 
masă ale Cehoslovaciei au început la 
Praga cu desfășurarea întrecerilor pe 
echipe. Selecționata masculină a 
României (Giurgiucă, Rethi) a dis
pus cu 3-2 de echipa secundă a 
R. S. Cehoslovace, cu 3-1 de echipa 
Ungariei și cu 3-2 de formația Sue
diei, campioană europeană, lată re
zultatele înregistrate în jocul cu 
Suedia: Giurgiucă-Ch. Johansson
2-0; Rethi-Kjell Johansson (campio
nul european) 1-2; Giurgiucă, Rethi- 
К. Johansson, Alser 2-0; Giurgiucă- 
К. Johansson 0-2; Rethi-Ch, Johans
son 2-0. In finala competiției echi
pa Romăttiei va intîlni formația Iu
goslaviei. In competiția feminină 
echipa R. F. Germane a întrecut 
cu 3-2 echipă României și va juca 
în finală cu selecționata Ungariei.

Concomitent cu generalizarea ex
perienței ’ înaintate, noului comitet 
al sindicatului ales de conferință 1 
s-a cerut să analizeze cu mai multă 
operativitate deficiențele care au 
existat în desfășurarea procesului 
de producție și să stabilească mă
suri eficiente pentru înlăturarea a> 
cestor lipsuri. ,

Prin hotărîrea adoptată, confe
rința a pus în fața colectivului mi
nei sarcini mobilizatoare. Se preve
de printre altele extragerea în acest 
an a 870 000 tone de cărbune, iar 
In anul 1967 a 910 000 tone cărbu
ne. Pentru a se realize acest nivel 
de producție e necesar ca produc
tivitatea muncii să crească în cursul 
anului 1966 la 1,245 tone/post, iar 
în anul viitor la 1,250 tone/post. In 
scopul obținerii acestor prevederi, 
comitetul sindicatului va trebui să 
extindă la toate abatajele cameră — 
unde condițiile permit — inițiativa 
„două cîmpuri pe schimb și aripă", 
iar pentru îmbunătățirea continuă a 
calității cărbunelui extras este ne
cesar să fie extinsă inițiativa „nici 
un vagonet de cărbune rebufat pen
tru șist vizibil".

Luînd cuvîntul In încheierea lu
crărilor conferinței tovarășul Karpi- 
necz loan, secretar ai Comitetului 
orășenesc de partid, a subliniat că 
munca însuflețită depusă de colec
tivul de muncă de la Ё. M. Petrila 
pe anul 1965, are ca rezultat ex
tragerea peste plan a Celor 11 0OO 
tone de cărbune. Acest succes pu
tea să fie însă și mai concludent 
dacă toate brigăzile ar fi lucrat la 
nivelul celor fruntașe. Datorită fap
tului că a existat un număr destul 
de mare de brigăzi care' aii rămas 
sub plan, angajamentul luat de Co
lectivul minei nu a fost îndeplinit.

Pentru a se preveni pe viitor re
petarea acestei situații este necesar, 
a arătat vorbitorul, ca în Centrul 
activității comitetului sindicatului să 
stea In permanență extinderea ex
perienței pozitive a brigăzilor frun
tașe, folosind în acest scop toate 
mijloacele muncii politice de masă 
în așa fel încît toate brigăzile să 
se situeze în anul 1966 lă nivelul 
celor fruntașe.

G. Z’QLD

T
In primele meciuri âle probei de 

simplu masculin, Rethi l-a învins 
cu 3-0 pe cehoslovacul Vihnanows- 
ki, iar Giurgiucă l-a eliminat cu 
3-0 pe finlandezul Pehtila. ta fe
minin, Maria Alexandru a Intre- 
cut-o cu 3-1 pe Itka Karlikova (R.S. 
Cehoslovacă), iar Shannon (Anglia) 
a dispus cu 3-0 de Eleonora Mihal- 
ca.

*

ROMA 1 (Agerpres). — Astăzi 
(miercuri) ia Potenza echipa de fot
bal (tineret) a orașului București 
susține un joc amical în compania 
echipei lPcăle care activează în 
campionatul categoriei B. Echipa 
bucureșteană va avea în linii mari 
următoarea componență: Nicules- 
cu, Deîeanu, Boc, Sătmâreanu, Mo- 
canu, Stefănescu,. Dobrin, Matei, 
Frățilă, Nagy, Cupermah.

Ianuarie a dai literaturii ro
mâne 3 sul mi: Emitiescu, Sla
vici ți Caragiale, ridicate din 
cele 3 provincii românești. 
Destinul ier a lost aiemănă- 
tot. Apropiafi prin condițiile 
identice M care le-a fost dat 
■й irtucscfi, prin năzuințele ți 
idealurile nutrite, ei ș-ац întil- 
nit de aceeași parte a barica
dei literare.

I. L. Caragiale s-a născut la 
30 ianuarie dintr-o familie cu 
puternice tradiții teatrale.

Artist cetățean, Caragiale 
ți-a extras seva creației din 
realitățile social-politice ale 
vretnii sale, mărturisind: „Eu 
nu scriu declt din viața noas
tră ți pentru viata noastră". 
Mărturisirea este în măsură 
să explice atit izvoarele crea
ției sale, pornită din realitatea 
pe care o interpretează critic. 
Cit ți intențiile educative ale 
operei menită a tace sd dis
pară : „extravagantă deosebire 
între realitate ți aparență".

Unele măsuri pentru îmbunătățirea
activității P.T.T.R.

(Urmare din pag. l-a)

tllor constatate, precum și în vede
rea dezvoltării rețelei de poștă și 
telecomunicații în anul 1966. Prin
tre aceste măsuri se numără îmbu
nătățirea sistemului de organizare 
și distribuire a corespondenței și 
trimiterile poștale prin extinderea 
mecanizării și automatizării, retipă
rirea nomenclatorului localităților 
din țară și a străzilor din marile 
orașe, introducerea unor tipuri de 
ambalaje care urmează ă fi puse la 
dispoziția publicului pentru expedie
rea coletelor de mesagerie.

S-au discutat o serie de propuneri 
în privința remedierii greutăților 
constatate în sectorul de telefonie si 
telegrafie, a posibilităților de obți
nere într-un timp mai scurt a con
vorbirilor prin tranzit, stabilindu-.se 
măsurile ce urmează a fi aplicate.

In anul 1966, pentru dezvoltarea 
rețelei de poștă și telecomunicații 
se prevede construcția și da
rea în exploatare a unor noi oficii 
în orașele București, Tutnu-Severin,

шота

De ce nu slot onorate comenzile?
La magazinul de pline ПГ. 25 din 

Petrila vînzătoarele Popa Iuliana, 
Antal Iuliana, Gros Irina și Lăscea- 
nu Etta se străduiesc să realizeze și 
să depășească planul de desfacere, 
dar nu reușesc deoarece nu sînt spri
jinite în suficientă măsură; Maga
zinul este bine întreținut, curât, a- 
trăgător însă nu-i aprovizionat rit
mic Cu pline. Specialitățile: cozo
nac, c&vtigi, comuti, împletituri 
lipsesc deseori, deși sînt căutate și 
cerute de cumpărători. Această si
tuație se datorește neonorării la

Pentru a-și realiza acest dezi
derat, Caragiale a ales arma 
cate 1 s-a potrivit cel mai bi
ne — satira — pe care a mî- 
nuit-o ca nimeni altul.

Realismul românesc se afir
mă viguros prin opera lui Ca- 
tăgîă/e, fapt determinat de con
tactul scriitorului cu ideologia 
clasei muncitoare.

Critic necruțător al rînduie- 
lilor burghezo-moșierești, hulit 
de reprezentanții acestor cla
se, respins de la premiile Aca
demiei Române, acuzat de pla
giate ți silit să se expatrieze, 
1. L. Caragiale este prețuit as
tăzi la adevărata valoare de 
cei cârota le-a fost închinată 
opera.

Creația lui Caragiale Iți 
menține actualitatea proaspătă, 
sprijinind igpta oamenilor mun
cii de pretutindeni Împotriva 
regimurilor de exploatare.

Prof. MUNTEAN 1RONIM 
Liceul Petroșani

Sighișoara, Petroșani, Olănești, însu
răței, Drăgănești-Vlașca, amenajări 
de oficii în noile cartiere de locuințe 
din capitală și din localitățile Ba
cău, Cluj, Craiova, Oradea și Con
stanța. Totodată, în cursul acestui 
an vor începe lucrările legate de 
introducerea automatizării servi
ciului telefonic interurban. Intr-o 
primă fază se va extinde clădirea 
Oficiului telefonic Victoria — Bu
curești, adică Palatul telefoanelor, 
unde va fi instalat o parte din 
echipamentul de comutație telefo
nică interurbană automată.

In încheiere, colegiul ministerului 
a adoptat unele măsuri pentru Ca 
unitățile sale de construcții și be
neficiare să asigure Ia timp docu
mentația, contractarea și achizițio
narea materialelor și utilajelor, exe
cuția și punerea în funcțiune la 
termenul prevăzut a noilor obiec
tive din planul de investiții pe 
anul acesta.

(Agerpres)

timp și în mod ritmic a comenzilor 
de către Fabrica de pîine din Pe
troșani. In magazin sosesc uneori 
franzele vechi (cazul din 28 ianua
rie a.c.), fapt care Ie determină pe 
vînzătoare să nu recepționeze marfa 
respectivă. De ce nu sînt respec
tate și onorate în mod ritmic co
menzii* făcute de acest magazin ? 
Conducerea fabricii de pîine și cea 
a O.C.L. Alimentara Petroșani tre
buie să se preocupe urgent de re
zolvarea acestei probleme, O Cer 
oamenii muncii din Petrila.

PROGRAM DE RADIO
3 februarie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Melodii populare; 
5,40 Valsuri interpretate de fanfară; 
6,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 6,22 Jocuri populare;
6,30 Anunțuri și muzică; 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport Buletin meteo-rutier; 
7,15 Mozaic instrumental; 7,30 Me
lodii populare; 7,45 Piese de estradă 
de Teodor Sibiceanu; 8,00 SUMA
RUL PRESEI,- 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Sfatul medicu
lui : Ceaiurile medicinale; 9,35 Stu
denții conservatorului „Gheorghe 
Dima" din Cluj vă prezintă frag
mente din opera „Flautul fermecat" 
de Mozart; 10,00 BULETIN DE 
SURI; 10,30 Vreau să stiU; 11,00 
MUZică ușoară; 11,28 Ciclul „Con- 
Certi grossi opus 6“ de Haendel în 

interpretarea orchestrei festivalelbr 
din Bath; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic,- 12,10 Cîntă 
orchestra de muzică populată a An
samblului de dhtece și dansuri 
„Ciocîrlia"; 12,30 Aici... Craiova!; 
12,50 Concert de prînz; 13,45 Cîn
tece și prelucrări de folclor de 
Găorge Vancu; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14,08 
Muzică ușoară cu Virginia Fetti și 
Călin Mariâm 14,29 Suită de șlagăre 
de Max SpielhauS; 15,00 Pagini din 
opera „Werther" de MaSSenet; 15,30 
Contribuții la o monografie a cul-

■ rii de masă. Luna căfții Ia sate,- 
16,00 RADIOJURNAL. Sport, Buletin 
meteorologic; 16,20 Cîntece de viață 
nouă și jocuri populare; 17,15 DI
NAMICA INDUSTRIALA; 17,35 FI
GURI $1 MOMENTE DIN ISTORIA 

MUZICII ROMÂNEȘTI; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,13 Din comoara fol
clorului nostru; 18,40 Recital de 
operetă : Ludovic Spiess; 19,00 SEA
RĂ PENTRU TINERET; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 Ti
neri soliști în muzica ușoară : Edith 
Pierha, Ppmpilia Stoian, Carlo Joțti 

;și Alexandru Grozavu; 20,45 Noapte 
bună, copii, 20,55 Ihterpreți cunos
cut;, melodii celebre,- 21,15 Cronica 
literară de Matei Călinescu; 21,25 
Balade și jocuri populare,- 21,45 Cîn
tă Cliff Richard; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic,- 
22,20 Cîntece de ieri, refrene de 
azi,- 22,59 Scurt program cu Brenda 
Lee,- 23,10 Claude Debussy și poe
zia franceză,- 23,52 BULETIN DE 
STIRÎ.

PROGRAMUL П; 7,30 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin m*teo-niti*t.- 
7,50 Cîntece de întrecere; 8,00 Me
lodii populare; ДО Parpnl vesele 

din opere,- 9,00 BULETIN DE ȘTIRI;
9.30 Cîntec și voie bună; 9,55 Jo
curi populare interpretate la diferite 
instrumente,- 10,25 Muzică de estra
dă; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI, Bu
letin meteorologic,- 11,07 Apele pa
triei în cîntecul popular; 11,30 Din 
țările socialiste; 12,10 Sonata In si 
minor de Lisit interpretată de pia
nistul Li-Min-Cean; 12,45 Piese co
rala de Augustin Bena; 13,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 13,08 Arii celebre 
din opere,- 15,30 Melodii și inter- 
proți; 13,59 Din literatura concer
tantă a compozitorilor noștri; 14,30 
Concert folcloric; 15,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo-rutier,-
15.30 Pagini alese din operete; 16,00 
Intermezzo cu muzica ușoară; 16,30
Emisiune de basma; 17,00 RADIO
JURNAL Sport Buletin meteorolo
gic,- 17,20 Jacuri populare; 17,40 Sfa
tul medicului! Ceaturfla m-AP4"»1-
17,45 anta Nîcoiae HeriM; 18,00 
Nta de Canatantbi Nouar*, 1R15

ZIARE, ZIARIȘTI, OPINII; 18,30 A- 
nunțuri, reclame și muzică; 19,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 19,03 Melodii 
populare; 19,30 Melodii distractive 
cu Gianni Morandi; 19,50 Transmi
siunea concertului orchestrei de 
Studio și al corului Radioteleviziu- 
nii. In păuză RADIOJURNAL; 22,30 
MOMENT POETIC: „Romanțe" de 
Ion Minulescu, 23,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Sport; 23,07 Melodii pentru 
ore tîtzii; 0,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
3 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Dulcea pasăre a tinereții; REPU
BLICA : Colina; ISCRONI: Cum se 
reușește în dragoste; (Responsabilii 
cinematografelor din І.опёа. Dri
carii, Lupem, Livezeni nu au tri
mis programarea filmelor pe luna 
februarie).
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Scrisoarea adresată tovarășului Chirii Stoica, 
ргаріігівіе Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

de către președintele Republicii Democrate Vietnam,

Iii iioiiste Innliiia iiltiiii innUiitililii 
intrai asipia 1.1. Ѵіііип

Tovarășe președinte,
tai onoarea a vă atrage înalta 

dr. atenție asupra războiului de 
ațpesiiine dus de imperialiștii S.U.A. 
In țara noastră. Vietnam.

1 4» cum știți, de peste 11 ani 
i^Miiilidii americani au sabotat 
țpav acordurile de la Geneva din 
1954 si au împiedicat unificarea 
pașnică a Vietnamului, încercînd 
să transforme Vietnamul de sud 
bitr-o colonie de tip nou și o bază 
militară a S.U.A. In prezent, ei 
duc un război de agresiune, re
primind în mod sălbatic lupta pa
triotică a compatriotilor noștri din 
sud. In același timp, ei încearcă 
să dobândească experiență în urma 
acestui război pentru a reprima 
mișcarea de eliberare națională din 
alte țâri.

Încercînd să iasă din situația 
în care s-au împotmolit în Vietna
mul de sud, imperialiștii americani 
mi snorit masiv forța corpului ex- 
pedîtionar american și au trimis 
trape dintr-o serie de țări satelite 
ale tar pentru a înfăptui o agresiu
ne «firectă în Vietnamul de sud.

De asemenea, ei au lansat ata- 
euî aeriene împotriva Republicii 
Democrate Vietnam, țară indepen
dentă și suverană, membră a la- 
păralni socialist.

In ting> ce intensifică și extind 
războiul de agresiune în Vietnam, 
noerialistii S.U.A. proclamă zgo
motos „dorința de pace" și afirmă 
„că sînt gata de a se angaja în 
ttatative necondiționate" în spe
ranța de a înșela opinia publică 
mondială și poporul american. De 
curînd. Administrația Johnson a 
inițiat o așa-nilmită „acțiune Йе 
pace" si a prezentat o propunere 
în 14 puncte. Drept scuză pentru 
războiul său de agresiune în Viet
namul de sud, pretinde că aceasta 
constituie „respectarea angajamen
telor" fată de ouvernul marionetă 
de la Saigon. Ea calomniază lupta 
patriotică a poporului din Viet- 
nanp’l de sud, calificînd-o drept „o 
agresiune a Vietnamului de nord" 
Această afirmație mincinoasă 
nu poate șterge în nici un 
fel declarația solemnă făcută 
de S. U. A. la Geneva în 1954, 
că „se va abține de la amenința
rea sau utilizarea forței pentru în
călcarea lor (a acordurilor de la 
Geneva)". Afirmațiile ipocrite ale 
președintelui Johnson pot ascunde 
și mai puțin crimele S.U.A. în 
Vietnam.

Statele Unite vorbesc despre 
respectarea acordurilor de la Ge
neva. Dar una dintre principalele 
clauze ale acestor acorduri inter
zice aducerea de trupe străine 
în Vietnam. Dacă S.U.A. respectă 
Intr-adevăr acordurile, ele trebuie 
să retragă din Vietnamul de sud 
toate trupele sale și cele ale sa
teliților Săi.

Este Umpede ca lumina zilei că 
Statele Unite sînt agresorul care 
calcă în picioare teritoriul viet
namez. Poporul sud-vietnamez es
te victima agresiunii și luptă în 
autoapărare. Dacă Statele Unite 
doresc într-adevăr pacea, ele tre
buie să recunoască Frontul Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud drept singurul reprezentant a- 
devărat al poporului vietnamez și 
să înceapă tratative cu eL In con
formitate cu năzuințele poporalul

Ho Și Min
sud-vietnamez și cu spiritul acor
durilor de la Geneva pentru Viet
nam din 1954, Frontul Național de 
Eliberare luptă pentru a înfăptui 
independența, democrația, pacea și 
neutralitatea în Vietnamul de sud 
și pentru a înainta spre reunifi- 
carea pașnică a. patriei. Dacă Sta
tele Unite respectă într-adevăr 
dreptul la autodeterminare a popo
rului sud-vietnamez, ele nu pot 
decît să aprobe acest program just 
al Frontului Național de Eliberare. - 

Cele 14 puncte ale Statelor Uni
te se reduc în esență la următoa
rele : Statele Unite încearcă din 
greu să se mențină în Vietnamul 
de sud, să păstreze acolo guver
nul marionetă înjghebat de ele 
și să permanentizeze scindarea 
Vietnamului.

în mesajul său, citit Ia 12 ia
nuarie 1966 în fața Congresului 
S.U.A., președintele Johnson a a- 
firmat că politica Statelor Unite 
constă în a nu se retrage din 
Vietnamul de sud și a forțat po
porul vietnamez să aleagă între 
„pace și ravagiile unui, conflict". 
Aceasta este o amenințare neruși
nată, o încercare de a impune po
porului vietnamez condițiile așa- 
numitelor „tratative necondiționa
te" ale S.U.A.

Poporul vietnamez nu va ceda 
niciodată în fața amenințărilor im
perialiștilor americani.

Chiar în momentul în care gu
vernul S.U.A. prezintă așa-numitele 
noi „eforturi de pace", ele spo
resc nebunește forțele americane 
în Vietnamul de sud. Ele intensi
fică raidurile tetgriste, aplicînd po
litica „pămî’ntului pîrjolit", incendi
ind totul, distrugînd totul, ucigînd 
totul, folosind bombe cu napalm, 
gaze nocive, substanțe toxice pen
tru a incendia sate și a masacra
populația civilă în vaste regiuni 
din Vietnamul de sud.

Protestez cu energie împotriva u- 
nor asemenea metode de război
extrem de barbare. Adresez un 
apel tuturor guvernelor și popoa
relor iubitoare de pace din întrea
ga lume, cerîndu-le să oprească 
cu hotărîre mîna criminalilor de 
război americani.

S.U.A. continuă să întreprindă 
zboruri de recunoaștere pentru pre
gătirea unor noi atacuri aeriene 
asupra Republicii Democrate Viet
nam.

Pe de altă parte, ele lansează 
atacuri aeriene împotriva multor 
regiuni din regatul Laosului și în
mulțesc provocările armate împo
triva regatului Cambodgiei, creînd 
astfel o amenințare și mai gravă 
Ia adresa păcii în Indochina.

Este clar că această campanie a 
S.U.A. de „căutare a păcii" este 
menită doar să ascundă planurile 
pentru intensificarea războiului de 
agresiune. Poziția Administrației 
Johnson rămîne următoarea: agre
siune și extinderea războiului.

Pentru a reglementa problema 
vietnameză, guvernul Republicii 
Democrate Vietnam a prezentat 
poziția sa în patru puncte, care 
exprimă prevederile esențiale ale 
acordurilor de la Geneva din 
1954 pentru Vietnam. Aceasta este 
o poziție de pace.

Poporul vietnamez, care a cunos
cut peste 20 de ani greutățile răz
boiului. dorește pacea mai mult 

ca oricine, pentru a-și orîndui via
ta, O pace adevărată nu poate fi 
insă în nici un caz separată de o 
adevărată independență. Atît timp 
cît> armata de agresiune a S.U.A. 
se află pe pămîntul nostru popo
rul nostru' va lupta cu hotărîre 
împotriva ei. Dacă guvernul ameri
can dorește într-adevăr o regle
mentare pașnică, el trebuie să re
cunoască poziția în patru puncte 
a guvernului Republicii Democrate 
Vietnam și. să dovedească aceasta 
prin fapte concrete : trebuie să pu
nă capăt necondiționat și pentru 
totdeauna bombardamentelor și al
tor acte. de război împotriva Re
publicii Democrate Vietnam. Numai 
în felul acesta se poate lua în con
siderare o soluționare politică a 
problemei vietnameze.

Dragă tovarășe președinte,
Pînă în prezent, în spiritul soli

darității internaționale, poporul și 
guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia frățești au acordat din toată 
inima sprijin și ajutor poporului 
vietnamez, în lupta sa împotriva 
agresorilor imperialiști americani, 
de apărare a independentei și li
bertății sale. In numele poporului 
vietnamez și al guvernului R. D. 
Vietnam, doresc să exprim poporu
lui și guvernului Republicii So
cialiste România profunda noastră 
recunoștință.

In fata situației extrem de grave 
create de către S.U.A. în Viet
nam, îmi exprim convingerea că 
ponorul si guvernul Republicii So- 
cialiste România vor _ întări spriji
nul și ajutorul lor luptei juste a 
poporului' nostru, vor condamna cu 
hotărîre înșelătoria guvernului 
S.U.A. privind o falsă pace și vor 
opri la timp toate noile manevre 
perfide ale Statelor Unite în 
Vietnam și Indochina.

Folosesc ateastă ocazie pentru a 
vă rpînhoi, tovarășe președinte, a- 
sigurarea considerațiunilor mele 
cele mai sincere.

HO ȘI MIN
Președintele Republicii Democrate 

Vietnam

SCURTE ȘTIRI
DELHI. — Situația din statul Ke

rala continuă să se mențină în
cordată, în urma demonstrațiilor din 
ultimele zile. Agențiile de presă 
relatează că în cursul ciocnirilor 
de ieri dintre demonstranți și poli
tie âti fost rănite șase persoane.

ROMA. — Iarna se apropie 
de sfîrșit, spun specialiștii ita
lieni în. ornitologie, deoarece 
s-âu înapoiat graurii, care au 
fost văzuți în diferite localități 
ale țării, atît în „Mezzogiorno", 
cit și în nord. Aceste păsări 
sînt socotite vestitorii primăve
rii și întoarcerea lor a avut loc 
anul acesta cu două săptă- 
niîni mai de vreme ca deobi- 
cei.

CARACAS. — Noi acțiuni ale 
partizanilor s-au semnalat luni în 
apropiere de el Potero, localitate 
situată la aproximativ 480 km de 
capitala Venezuelei. Un grup de 
partizani a atacat o patrulă de po
litie, în sprijinul căreia au fost 
trimise forțe armate guvernamen
tale. In cursul schimburilor de fo-

S.U.A. «

NEW YORK 1 (Agerpres). — Su
te de locuitori ai orașului New 
York au inițiat luni b demonstrație 
de protest timp de 24 de ore în 
fața sediului Organizației Națiuni
lor Unite împotriva reluării de către 
Statele Unite a bombardamentelor 
asupra teritoriului R.D. Vietnam. Par- 
ticipanții la demonstrație purtau pe 
brațe panglici îndoliate și scan
dau lozinci, cerînd încetarea răz
boiului din Vietnamul de sud. De
monstrația a fost organizată de miș
carea „Femei, luptați pentru pace", 
în colaborare cu Liga de rezisten
ță împotriva războiului și alte or
ganizații progresiste din Statele 
Unite.
DANEMARCA

COPENHAGA 1 (Agerpres). — 
Ministrul danez de externe, Per 
Haekkerup, a comunicat ambasa
dorului Statelor Unite la Copen
haga regretul său în legătură cu 
hotărîrea guvernului american de 
a relua bombardamentele asupra 
R. D. Vietnam. El a declarat că 
„în prezent trebuie să ne temem 
de consecințele unei extinderi a 
războiului". La rîndul său, primul 
ministru suedez Tage Erlan- 
der, care se află în capitala Dane
marcei, unde participă la cea de-a 
XlV-a sesiune a Consiliului nordic, 
a declarat că această situație „ne 
îngrijorează în gradul cel mai 
înalt".

INDIA

DELHI 1 (Agerpres). — Agenția 
de presă .indiană „Press Trust of

В В Ь С 11 
CIOCNIRI ÎNTRE 
Șl MINERI

BRUXELLES 1 (Agerpres). — 
Poliția a deschis luni focul 
împotriva minerilor din estul 
Belgiei care demonstrau con
tra hotărîrii autorităților de a 
închide mina din Zwartberg. 
Un demonstrant a fost ucis, 
iar 25 de persoane rănite. Es
te a doua zi în care în regiu
nea minieră din estul Belgiei 
se produc tulburări. Minerii 
au început în cursul dimineții

curi s-au înregistrat morți și răniți 
de ambele părți.

ф CIUDAD DE MEXICO. — 
Valul de frig însoțit de masi
vele căderi de zăpadă care s-au 
abătut săptămîna trecută asu
pra regiunilor din estul State
lor Unite s-a extins spre sud. 
Temperaturi neobișnuit de scă
zute au fost înregistrate în 
Mexic și peninsula Florida. Fri
gul deosebit din regiunile 
muntoase și de nord ale Me
xicului au cauzat moartea a 
40 de persoane. In Florida 
temperatura, care nu cobora 
aici sub 6 grade, în această 
perioadă a anului, a atins mi
nus 9 grade. Afectarea trans
porturilor și periclitarea cultu
rilor timpurii au produs pagu
be care se cifrează Ia zeci de 
milioane de dolari.

LEOPOLDVILLE. — Secretarul de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne al Congoului (Leopoldville), 
Joseph Kulumba, a declarat că gu-, 
vernul congolez a hotărît marți să 
aplice sancțiuni economice împotri
va Rhodesiei prin suspendarea tu
turor operațiunilor economice s>

India" anunță că purtătorul de 
cuvînt oficial al guvernului indian 
a declarat că reluarea bombarda
mentelor americane asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam a trezit nemul
țumiri în rîndurile poporului in
dian.

Toate popoarele iubitoare de 
pace, a spus el, trebuie să-și în
drepte eforturile în direcția înce
tării războiului din Vietnam și 
stabilirii păcii în această regiune. 
In aceste condiții, poporul vietna
mez s-ar putea folosi de libertatea 
și independenta sa pentru a-și re
zolva singur problemele referitoare 
la viața sa internă, fără amestec 
străin.

FRANȚA

PARIS 1, (Agerpres). — Reluarea 
bombardamentelor americane asu
pra R. D. Vietnam este conside
rată la Paris ca nefiind o metodă 
nimerită pentru a se ajunge la 
pace — arată France Presse îu- 
tr-un comentariu.

Guvernul francez — continuă a- 
genția — apreciază astăzi, ca Și 
în declarația sa din august 1963, 
că o reglementare a conflictului nu 
poate interveni decît în măsura 
în care vietnamezii și-ar regle
menta între ei problemele interne 
fără nici o intervenție din âfară. 
După părerea agenției, hotărîrea 
Statelor Unite „arată că tendința 
„dură" a prevalat la Washington 
asupra celei moderate". In ceea ce 
privește opinia internațională, ea 
pare să manifeste rezervă cu pri
vire la poziția americană, dacă nu 
chiar o vie opoziție, ca cea din 
Suedia.

POLITIE

un marș de protest, dar au 
fost atacați de unitățile po
lițienești cu gaze lacrimogene. 
Ei au ridicat baraje pe șosea 
și pe cale ferată pentru a îm
piedica sosirea unor întăriri 
polițienești. Cu toate acestea, 
unități militare cu un efectiv 
de 600 de oameni au fost aduse 
în regiune pentru a-i reprima 
pe mineri.

comerciale între cele două țări, 
embargoul asupra petrolului.

VIENA. — Producția de căr
bune a Austriei a scăzut în 
anul 1965 cu 55 540 de tone în 
raport cu producția anului 
1964, s-a anunțat oficial la 
Viena.

ф DELHI. — Agenția de presă 
„Preș Trust of India" anunță că 
marți a plecat din portul Bombay 
spre Caraci (capitala Pakistanului 
de vest) un vas de pasageri la 
bordul căruia se află 500 de cetă
țeni pakistanezi, reținuți în timpul 
conflictului armat între India și Pa
kistan. Acesta este cel de-a! irei- 
ta* transport de repatriați pakis- 
' 7i.

In legătură cu aceasta, ministrul 
transporturilor, aviației, marinei Șl 
turismului al Indiei, Reddy N. Sanji- 
va, a anunțat anularea restricțiilor 
privind staționarea în porturile in
diene a navelor de transport 
străine care circulă din și spre 
Pakistan.
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