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J-) rin angajamentul imrt.
л colectivul Fabricii de 

fire artiiiciale din Lupeni s-a 
obligat să producă in acest 
an 5 000 kg lire de mătase 
peste plan, din care 1650 kg 
să dea pînă la cea de-a 45-a 
aniversare de la crearea parti
dului. Realizarea angajamen
tului cere din partea iiecărui 
muncitor, maistru și inginer al 
iabricii hărnicie in muncă, ini
țiativă, o activitate plină de

încheierea vizitei de prietenie 
a tovarășilor Nicolae Ceaușescu 

și Ion Gheorghe Maurer In R.P. Bulgaria
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, se

cretar general aii C.C. al P.C.R. și 
Ion Gheorghe Măurer, membru al 
Prezidiului Permanent și al Comi
tetului Executiv pi C.C. al P.C.R. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
care la invitația tovarășului Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar președinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
au făcut o vizită prietenească de 
două zile în Republica Populară 
Bulgaria, au participat la 15 fe
bruarie a.c., împreună cu tovarășii 
Todor Jivkov, Jivko Jivkov și Pen-

cio Kubadinski la o vînătoare or
ganizată în regiunea Razgrad.

In aceeași zi, conducătorii . de 
partid și de stat români s-au îna
poiat în patrie.

(Agerpres)

Un grup de harnici mecanici 
de locomotivă de lâ depoul 
Petroșani : Oprea Ioan, Viorel
Aurel, Stănescu Mihai, Marcu 
Constantin, Rudean Francisc și 
Idoi loan.

Foto : N. Moldoveanu

Indici depâșifi
Colectivul preparației Petrila a 

obținut succese de seamă în cursul 
lunii ianuarie: depășirea planului 
cu 3 914 tone la producția netă și 
la cărbunele pentru semicocs cu 
1 817 tone. Aceste succese sînt re
zultatul creșterii indicelui de^recu- 
perare cu 1,2 la sută, a strădaniei 
colective de a traduce în viață 
angajamentele luate în întrecere.

BĂDUȚĂ CONSTANTIN 
DOBOȘ EMJLIAN 
corespondenți

Componente
ale unui cuplu feroviar

& Locul căutărilor
O „Gara" «u steluțele sale multicolore
ф Cunoștință cu cea de-a doua forță a 

cuplului

Incinta depoului de locomo
tive din Petroșani, e prima car
te de vizită ce i se oferă vizi
tatorului care a pășit dincolo 
de poartă; o carte de vizită ca
re face cinste gospodarilor de 
la depou. Ceea ce căutam în
să, in citadela feroviarilor pe- 
troșăneni, era altceva. Părăsi
sem turnul de comandă, fas
cinat aproape de licărirea ste
luțelor verzi, galbene, roșii de 
pe panoul de comandă al cen
tralizării eleclrodinamice. Se 
aprinde un bec de una din 
cele trei culori și pe liniile res
pective macazele, semnalele, 
semafoarele, reacționează ea 
la o comandă. Toate „liniile" 
din partea stingă a ..gării" de 
pe panou se unesc într-una 
singură. Aceea e luminată cu 
galben, semn că trenul sau lo
comotiva ce merge în acea di
recție are cale liberă. Apoi, 
pe măsură ce trenul trece de

semnale, in urmă, pe panou, 
se sting becuiețele galbene. 
Urmărisem, captivat, unul din 
trenurile care circulau pe linia 
aceasta în care se uneau toate 
celelalte. Cind ultima luminiță 
galbenă din partea stingă a 
panoului, pe linia respectivă, 
s-a stins, știam că locomotiva 
trebuia să fi intrat în depou. 
Pe oamenii aceștia care se 
mișcă cu mașinile lor după co
menzile luminițelor roșii, gal
bene sau verzi de pe panou 
îi căutam. In cuplul acesta, oa
meni — automatizare, cunoscu
sem numai prima componentă 
și foarte puțin dintr-a doua — 
pe amabilii operatori ■ de ser
viciu din turn. Se cerea cu
noscută mai bine aceasta a 
doua forță ă cuplului.

I. CIOCLEI

(Continuare în pag. 3-a)

Mîndria colectivului
In prima decadă a lunii februa

rie, la E.D.M.N. s-au desfășurat a- 
dunările lunare ale grupelor sindi
cale din sectoarele I producție, II 
investiții și transport de la mina 
Dîlja, puțul sud Aninoasa și mina 
Paroșeni. In referatele prezentate 
de organizatorii birourilor grupe
lor sindicale a fost dezbătută pe 
larg preocuparea de care au dat 
dovadă grupele sindicale în organi
zarea și desfășurarea întrecerii so
cialiste.

La punctul doi al ordinei de zi a 
acestor adunări a avut loc Un eve
niment aducător de bucurii: inmî- 
narea steluțelor și diplomelor — 
muncitorilor, inginerilor, maiștrilor 
și brigăzilor fruntașe în întrecerea 
socialistă pe anul 1965.

Cei 367 fruntași cărora li s-au 
înmînat aceste stimulente au fost 
felicitați călduros de către tovară
șii lor de muncă. Ei s-au angajat să 
nu precupețească nici un efort în 
vederea îndeplinirii integrale a an
gajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă pe anul 1966.

In aplauzele vii ale asistenței s-a 
înmînat diploma de brigadă frun
tașă brigadierilor Steț Petru, Sere- ' 
deanu Petru, Pîrțac Gheorghe, Bar
tha Dionisie, Bartha Coloman, De
meter Augustin, Kadar Grigore, Mo- 
loci Teodor, Murărescu Constantin 
și alții. Un merit deosebit le re
vine brigăzilor conduse de mineri 
destoinici ca Demeter Augustin, Bar
tha Dionisie și Bartha Coloman că-

rora li se inmînează diplome și 
steluțe de fruntași in întrecerea so
cialistă pentru a treia dară conse
cutiv. In cadrul celor trei sectoare, 
s-au decernat insigne de fruntași 
pentru a. treia oară, unui număr de 
74 tovarăși.

CAROL MUNTEANU 
președintele comitetului sindicatului 

de la E.D.M.N.
(Continuare în pag. 3-a)

răspundere.
O astfel de activitate s-a de

clanșat din primele zile ale 
lunii februarie incepînd cu 

Dorință 
de afirmare
secția de finisaj textil, precum 
și în celelalte. Dorința de a- 
firmare în întrecerea ce se 
desfășoară pentru îndeplinirea 
planului și a angajamentului 
luat, se manifestă la fiecare 
muncitoare. Depănătoare ca 
Valea llișca, Mocanu Lucreția, 
Lăzăreanu Maria, Kilyen Berta 
și altele obțin depășiri de plan 
remarcabile; la fel și munci
toarele de la legarea scuturi
lor cum sînt Мода Maria, 
Ciora Victoria, Pataki Susana. 
Văduva Mariana și Tekereș 
Maria. Bunăoară, într-o singu
ră zi, Valea llișca a depănat 
50 kg fire peste prevederile 
planului, iar Mocanu Lucreția 
45 kg în plus. Si celelalte mun
citoare evidențiate au dat pes
te plan intre 35—50 kg fire 
depănate și virtelnițe legate.

La succesele depănătoarelor 
a condus buna organizare a 
muncii de către maistorița Al
bert Magda și respectiv asigu
rarea subsect iei depănat cu bo
bine răsucite și de bună ca
litate.

VERONICA MOGA 
muncitoare 

Viscoza Lupeni

înfățișarea orașului nostru
Vechea zicală din po

por „Cum e gospodarul 
așa-i și ograda" este va
labilă și pentru cei Ce 
răspund de curățenia și 
estetica localităților. Fe
lul în care gospodarii 
Uricaniului s-au ocupat 
de gospodărirea și în
frumusețarea orașului 
lor s-a analizat în se
siunea care a avut loc 
recent. Raportul prezen
tat de tovarășul Mogoș 
Ioan, președintele sfatu
lui popular, discuțiile 
purtate de deputați și 
invitați au reliefat fap
tul că în gospodărirea 
și înfrumusețarea ora
șului s-au obținut rezul
tate frumoase. Prin mo
bilizarea cetățenilor la 
întreținerea și extinde
rea zonelor verzi, plan
tarea de arbori și arbuști 
ornamentali, sădirea de 
flori și alte acțiuni pa
triotice s-au obținut e- 
сшюшіі în valoare de

peste 468 mii de Iei. La 
obținerea acestor rezul
tate și-au adus contri
buția deputății Lazăr 
Maria, Pantilie Gheor
ghe, Camen Maria, Mo
toc Nicolae, Pavelones- 
cu Gheorghe, Ordog Es- 
tera, Renghitean Elena, 
Patalită Maria, Caragea

PE TEME 
GOSPODĂREȘTI

Pompiliu și Tomșâ Otto.
Este demn de scos in 

evidentă și ajutorul pri
mit din partea grupelor 
de partid pe blocuri, co
mitetului de femei și co
mitetelor de locatari, in 
mobilizarea oamenilor 
muncii la diferite ac
țiuni.

O contribuție de sea
mă la buna gospodărire 
a localității noastre a

fost adusă de cetățenii 
orașului, care prin con
tribuția în muncă și în 
bani au efectuat un ma
re volum de lucrări.

Un rol important în 
activitatea gospodăreas
că și edilitară l-au avut 
unitățile I.C.O. și I.L.L. 
care și-au adus contri
buția la înfrumusețarea 
urbanistică a orașului.

Pentru extinderea zo
nelor verzi, amenajarea 
de parcuri, reparații de 
drumuri și trotuare, pre
cum și salubrizarea ora
șului a fost cheltuită su
ma de 164 000 lei.

O slabă preocupare a 
manifestat I.C O. pentru 
ridicarea gunoiului me
najer, aprovizionarea cu 
apă potabilă a popu
lației și întreținerea zo
nelor verzi. La rîndul 
lor salariații unității 
I.L.L. din localitate nu 
au manifestat o suficien
tă preocupare pentru

păstrarea fondului de lo
cuințe, iar reparațiile au 
fost de slabă calitate.

In cuvîntul lor, depu
tății Modîlcă Constantin, 
Tomșa Otto și Pantilie 
Gheorghe au criticat sla
ba calitate a lucrărilor 
efectuate de I.L.L. și 
I.C.O. cerînd salariâților 
acestor unități să mun
cească în așa fel îneît 
să satisfacă pe deplin 
nevoile mereu crescînde 
ale maselor largi de oa
meni ai muncii.

Atrăgînd la acțiunile 
patriotice de înfrumuse
țare și gospodărire a o- 
rașului mase tot mai 
largi de oameni ai mun
cii, bucurîndu-se de spri
jinul permanent al gru
pelor de partid, al co
mitetelor de locatari șl 
al deputaților, Sfatul 
popular al orașului Url- 
cani va obține realizări 
mai substanțiale în în
frumusețarea și gospodă
rirea localității.

V. COCHECI 
vicepreședintele Sfatului 

popular Uricani

Fotografia o în
fățișează pe una 
din controloarele 
de calitate ale 
secției de finisaj 
textil, Demian 
Eugenia, efectu- 
înd receptionarea 
bobinelor care 
urmează să fie 
depănate.

ACTUALITATEA
• Biblioteca clubului mun

citoresc din Uricani a pregătit 
un concurs „Cine știe cîșțigă" 
pe tema .„Răscoala" de L. Re- 
breanu. Concursul a iosi ținut 
ieri după-amiază, la ora 18, în 
sala cinematografului. La con
curs au participat numeroși 
elevi de la liceul din locali
tate. precum și oameni ai 
muncii.

ф Conducerea clubului mun
citoresc din Petrila, în colabo
rare cu asociațiile sportive din 
localitate, a organizat pentru 
azi la ora 16 un concurs ami
cal de șah care se va ține în 
sala de șah a clubului. Iși vor 
disputa intîietatea în acest 
sport al minții iubitorii de șah 
de la mina și preparația din 
localitate.

A Astăzi dimineața, la ora 
11, la restaurantul „Cina" din

orașul Lupeni se va deschide 
o expoziție cu vinzare de artă 
culinară și de patiserie. Prin
tre exponatele pregătite se 
află preparate din vînat de 
porc mistreț, căprioară, capră 
neagră și iepuri.

• Pentru colectivul secției 
mecanice de Ia U.R.U.M.P. bi
blioteca clubului central al sin
dicatului din orașul Petroșani 
a pregătit prezentarea cărții 
„Depresiunea Petroșani". Pre
zentarea cărții o va face astăzi 
unul din prietenii cărții, tînă- 
rul lăcătuș Medrea Adrian.

• La mina Dîlja este pro
gramat pentru mîine la ora 14 
un jurnal vorbit în cadrul că
ruia tov. Voinea Elena și Do- 
roftei loan, vor informa colec
tivul exploatării despre situa
ția internațională.
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в contribuție utilă 
LA îПВ И N ATATIREА

CORPUL DIDACTIC UNIVERSITAR, CARE DESFĂ
ȘOARĂ O BOGATA ȘI RODNICĂ ACTIVITATE PEN
TRU PREGĂTIREA TINERELOR GENERAȚII ALE PA- 
ТМИ NOASTRE, POATE ADUCE O CONTRIBUȚIE 
DE SEAMĂ ȘI LA DEZVOLTAREA ȘI AFIRMAREA 
ȘTUNTEI ROMANEȘTI, PARTICIPIND ACTIV ȘI PE 
CALEA CREAȚIEI ȘTIINȚIFICE LA PROGRESUL MUL
TILATERAL AL PATRIEI".

(Din expunerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU cu privire Ia îmbunătățirea 
organizării și îndrumării activității de cer
cetare științifică).

CERCETĂRII ÎN 
DOMENIUL MINERITULUI

INTERVIUL NOSTRU
Metode moderne 
de investigație

Un schimb de păreri 
folositor

Pentru a reliefa importanța și re
gal tetele sesiunii științifice a ca
drelor didactice care a avut loc re
cent la I. M. Petroșani am luat ur
mătorul interviu tovarășului conf. 
Ing. Ilie Constantinescu, prorecto
rul institutului:

Este evident că sesiunea 
științifică a constituit un eve
niment deosebit în viața In
stitutului de mine. Ce ne pu
teți spune in legătură cu se
siunea recentă ?

Această sesiune a făcut bilan
țul activității de cercetare științifi
că desfășurată fără întrerupere în 
ultimul an la institutul nostru. Tre
buie să remarcăm însă că în se
siune au fost prezentate o serie 
de lucrări valoroase ale unor ca
dre didactice din alte centre uni
versitare și cercetări importante ale 
unor specialiști din producție. Se
siunea se înscrie pe linia valorifi
cării superioare a resurselor pa
triei, în lumina sarcinilor trasate
de către cel de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. Con
știente de sarcinile ce le revin, de 
rolul științei în dezvoltarea forțe
lor de producție și a societății, ca
drele didactice au participat la se
siune cu lucrări importante atît fn 
domeniul cercetării legate nemijlo
cit de problemele majore ale in
dustriei miniere, cit și în dome
niul cercetării teoretice fundamen
tale.

Marea diversificare a ramurilor 
și domeniilor de cercetare, întrepă
trunderea și dependența strînsă a 
acestora face necesară cooperarea 
cercetătorilor de specialități dife
rite, pentru ca aplicarea în prac
tică a rezultatelor muncii de cer
cetare să fie cît mai eficientă. Ști
ința nu mai este în prezent efortul 
unor personalități științifice, ci re- 
șultatul eforturilor unite ale unor 
colective cît mal largi, capabile să 
resolve probleme complexe, să îm
brățișeze multiple aspecte teoretice 
și aplicative. Iată de ce, pentru noi, 
este îmbucurător faptul că la se
siune au participat cadre didactice 
de la toate institutele politehnice 
din țară.

Ce contribuție au adus ca
drele didactice ale Institutului 
de mine din Petroșani la sesiu
nea științifică ?

In ansamblu, cercetarea știin
țifică a cadrelor institutului nostru 
s-a orientat mai ales spre proble
mele majore ale industriei minie
re cum ar fi: elaborarea unor me
tode de exploatare de înaltă pro
ductivitate, a unor noi metode și 

Prof. Ing. Gh. Vanei explică la 
tablă, în secția preparare a sesiunii, 
una din lucrările sale, folosind ma
terial ilustrativ.

tipuri de susținere a lucrărilor mi
niere; cercetarea unor probleme 
legate de perfecționarea proceselor 
tehnologice în abataje cu scopul 
promovării progresului tehnic, re
ducerii prețului de cost și crește
rii productivității muncii. Printre 
contribuțiile valoroase aduse la se
siune, amintesc lucrările intitula
te : „Contribuții la studiul critic 
al metodelor de exploatare aplica
bile la stratul 3 din Valea Jiului", 
„Experiența folosirii și susținerii 
metalice fn abatajele cu front lung 
și în abatajele cameră din Valea 
Jiului", „Considerațiuni cu privire 
la calculul cantității de aer nece
sar după gazele degajate în subte
ran". La majoritatea catedrelor s-a 
constatat ca fapt pozitiv formarea 
unei tradiții în munca de cerceta
re științifică, alcătuindu-se colec
tive închegate, care au abordat pro
bleme importante pentru dezvolta
rea științei și tehnicii miniere. Con
tribuția cadrelor noastre didactice 
a fost deci activă, substanțială.

Comparativ cu anii prece
dent ce ne puteți spune des
pre sesiunea din acest an ?

Chiar dacă o comparăm nu
mai cu anul 1965, activitatea do 
cercetare științifică a institutului a 
crescut simțitor. A sporit numărul 
și calitatea lucrărilor științifice rea
lizate. Au fost antrenate în acti
vitatea de cercetare cadre tinere și 
S-au lărgit colectivele de cercetă
tori. Acestea au contribuit la re
zolvarea unor probleme mai com
plexe ale cercetării științifice.

Către ce probleme se va 
orienta în viitor colectivul ca
drelor didactice de Ia l.M.P. în 
activitatea de cercetare știin
țifică ?

In activitatea de cercetare ști
ințifică pe viitor ne vom orienta, 
îndeosebi, spre rezolvarea proble
melor de imediată aplicabilitate 
practică în producție. La elabora
rea lucrărilor ne propunem să an
trenăm mai multe cadre de specia
liști din producție, deoarece aces
tea au fost atrase în mai mică mă
sură. Acționînd în lumina Directi
velor Congresului al IX-lea al 
P.C.R., pe baza experienței acumu
late de cercetarea științifică din 
institut și din țară, printr-o mai 
strîn9ă colaborare cu întreprinde
rile miniere, apreciem că în viitor 
vom obține realizări și mai fru
moase.

Aspect din aula Institutului 
I de mine, la deschiderea festivă 
I a sesiunii științifice.

Lucrările științifice 
care au fost prezentate 
Ia secfia Fizică șl Me
canică pot fi grupate 
in două categorii — 
unele axate pe cerce
tarea fundamentală și 
altele pe cea aplica
tivă.

Ca o caracteristică
comună a lucrărilot
trebuie remarcată a-
bordarea unor metode
de investigație moder
ne, bazate pe teoria 
funcțiilor generalizate, 
pe calcului matricial, pe 
modelări. Lucrările au 
adus generalizări în 
tratarea unor proble
me și au avut un bo
gat conținut științific. 
In acest sens putem 
cita lucrările: „Apli
cații ale teoriei distri
buțiilor privind înco
voierea barelor drep
te", „Studiul mișcării

Experiența susținerii metalice
în abatajele cu front lung

Studiul încheiat in anul 1965 de 
către- Serviciul cercetare-documen- 
tare din Combinatul Carbonifer Va
lea Jiului și prezentat la sesiunea 
științifică a cadrelor didactice de la 
I.M.P., se înscrie ca o primă etapă 
a preocupărilor pentru moderniza
rea susținerii metalice în abataje 
Plecîndu-se de la ideea că mai în- 
tîi trebuie să se cunoască evoluția 
susținerii metalice a abatajelor și 
starea actuală a acesteia, în studiu 
se face o analiză documentată a 
gradului de extindere și a dome
niului de aplicare.

Zăcămîntul din bazinul Văii Jiu
lui prezintă condiții cu totul parti
culare de exploatare, care limitează 
mult domeniul de aplicare a susți
nerii metalice. Astfel, la nivelul a 
nului 1965 cca. 68 la sută din pro
ducția abatajelor s-a obținut din a-

Pagină îngrijită de 
VIOREL STRĂUȚ

cu puncte de discon
tinuitate a unei plăci 
plane", de conf. I. Con
stantinescu, „Energia 
de accelerație", de 
asist, ing. Etnii Tokacl, 
„Studiul cu privire la 
determinarea conținu
tului de cenușă al 
cărbunilor cu ajutorul 
izotopilor radioactivi", 
de asis. Stelian Ioniță 
și ing. Vilma Vilcea.

Este important să 
menționăm cd unele 
lucrări prezentate In 
cadru) secției au lost 
rodul unor colaborări 
cu Institutul de Mate
matică al Academiei 
Republicii Socialiste 
România, datorită con
venției de colaborare 
ce există între Institu
tul de mine și. Institu
tul de Matematică al 
Academiei.

Conf. dr. W. KECS

La lucrările secției a 
V-a Matematici, a ca
drelor didactice de la 
Institutul de mine Pe
troșani, au participat 
cadre didactice de la 
U niversitatea București. 
Institutul Politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" ■— București, In
stitutul de Calcul al 
Academiei Republicii 
Socialiste România, In
stitutul de Petrol, Ga
ze și Geologie Bucu
rești, Institutul Politeh
nic Iași, institutul Po
litehnic Cluj precum și 
cadrele didactice ale 
catedrelor de Matema
tici și Geometrie des
criptivă de ia Institu
tul de mine.

Mineritul nu a ră
mas în afara preocu
părilor matematicieni
lor. Un colectiv al ca- 
tedtei de matematici a 
institutului nostru —

bataje cameră, din abataje „figuri" 
(trepte răsturnate) și din abataje cu 
front scurt, care nu permit aplica
rea susținerii metalice. Problema 
susținerii metalice în cazul aplicării 
acestor metode nu a fost rezolvată, 
pînă în prezent, nici peste hotare.

Trebuie deci să considerăm că, 
pentru condițiile complexe din Va
lea Jiului, creșterea ponderei pro
ducției extrase cu susținerea meta
lică de la 3 la sută în 1959 la 23,2 
la sută în 1965 reprezintă un suc
ces. Producția brută extrasă cu sus
ținere metalică în 1965 a fost de 
cca. 11 ori mai mare decît cea 
din 1959. Un succes însemnat 
s-a înregistrat la susținerea me
talică a abatajelor frontale din 
stratul 3. In 1959 numai 8 la sută 
din producție se dădea cu susținere 
metalică, în timp ce la sfîrșitul a- 
nului 1965 toate abatajele frontale 
din stratul 3 erau susținute în fier.

In cursul șesenalului, și mai ales 
în anul 1965, s-au încercat nume
roase tipuri de stîlpi și grinzi, atît 
fabricate la U.R.U.M.P., după pro 
iecte elaborate în cadrul C.C.V.J., 
cît și din import. Dintre aceste în
cercări a rezultat că pentru straiele 
subțiri corespund stîlpli hidraulici 
GS și grinzile în consolă tip VDS-1S, 
iar pentru stratele groase stîlpi hi-

C O N C L U Z I I
In sesiunea științifică a cadrelor 

didactice de la I. M. Petroșani, ca
re și-a desfășurat lucrările în zilele 
de 7 și 8 februarie a. c., au fost 
prezentate 124 de lucrări care con 
tribuie la dezvoltarea științei și 

O Sesiunea științifică a adus o contribuție utilă la dez
voltarea mineritului în Valea Jiului și s-a desfășurat în spi
ritul unui schimb de opinii principiale, științifice.

ф Principalele direcții spre care trebuie să se orienteze 
cercetarea științifică în Institutul de mihe din Petroșani, tre
buie să fie producția și tehnica minieră. Se cer a fi rezol
vate, îndeosebi, cele mai importante probleme pe care le 
ridică practica mineritului cu specificul său în Valea Jiului, 
in lumina documentelor Congresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

ф Există toate condițiile pentru îmbunătățirea în con
tinuare a cercetării științifice Іа I.M.P.

• Rectoratul și comitetul de partid al I.M.P. trebuie să 
militeze pentru atragerea unui număr cît mai mare de in
gineri și tehnicieni, care lucrează nemijlocit în producție, la 
stabilirea și tratarea problemelor cercetării științifice.

compus din tov. eoni. 
Gh. Masca și asistent 
Romeo Vomișescu — 
au daț modele de pro
gramare a folosirii uti
lajului minier pentru 
obținerea unei eficien
te economice ridicate. 
Iar tov. lector Gheor
ghe Ionescu de ia In
stitutul Politehnic Сіи/ 
a prezentat o serie de 
nomograme în care se 
pot încadra nu numai 
probleme ale industriei 
extractive, ci șl aie 
transportului în gene
ral. Actuala sesiune a 
cimentat legături de 
colaborare, a constituit 
un schimb de păreri 
folositor, care poate 
înviora în viitor acti
vitatea cotidiană de 
matematică a institutu
lui nostru.

Prof. Dr. Docent 
EUGEN DOBRESCU

draulici Ferromatik. Analiza amănun
țită a comportării tehnice a stâlpi
lor folosiți în stratul 3 (tip „Valea 
Jiului" mari, Schwartz, Ferromatik și 
ICEMIN — ST — 6) și măsurătorile 
de presiune efectuate au făcut o 
oarecare lumină în problema stâlpu
lui pentru stratul 3. S-a constatat 
că stâlpul Ferromatik este mai avan
tajos decit stîlpii „Valea Jiului" 
mari, folosiți pe scară largă pînă 
în prezent.

O analiză aprofundată s-a făcut 
în lucrare asupra modului de ex
ploatare a echipamentului din do
tarea minelor. S-au scos în evidență 
lipsuri în folosirea susținerii meta
lice și s-au făcut propuneri pentru* 
reducerea stîlpilor aflați în rezervă, 
creșterea producției anuale extrase 
pe un stâlp, îmbunătățirea reparați
ilor și urmărirea echipamentului 
metalic.

Programul experimentărilor de noi 
tipuri de stîlpi și grinzi în vede
rea asimilării și omologării celor 
mai avantajoși a cuprins folosirea 
stîlpilor Klpkner-Ferromatik și a grin
zilor Kldnne în blocul IV E. M. Lu- 
peni, a grinzilor lungi și a stîlpilor 
ST-6 ICEMIN la E. M. Aninoasa.

Cercetările în domeniul susținerii 
metalice a abatajelor vor aduce o 
importantă contribuție la perfecțio
narea constructivă a stîlpilor fa
bricați în țară, la îmbunătățirea ex
ploatării inventarului, la reducerea 
în continuare a consumului de lemn 
și ușurarea muncii la susținere.

Ing. A. SIMIONESCU 

tehnicii din patria noastră, îndeo
sebi privind ramura minieră. Din 
analiza acestor lucrări, prezentate 
de cadre valoroase și de alte in
stitute de învățămint superior din 
tară, se desprind citeva concluzii :



Componente 
ate unui cuplu 
feroviar

lUrmare dia pag. l-a)

Ciîrele aliate la serviciul 
planificâru din depou indicau 
ca ocupiitd poziții fruntașe e- 
chipajele de pe locomotivele 
1501092, 230 024. 1501095,
1501004 230 111. 230 060. Ia
dreptul numerelor aces
tora «rau trecute nume
le senior de brigăzi, al 
tui Dascălu loan, Balas Pe- 
іОл___ Lista e, evident, 44.^45

Si se amplifică de trei ori cu 
numele mecanicilor și al fo
chist ilor din cele trei ture. In 
astfel de cazuri lași cifrele să 
vorbească. Și ele vorbesc des
pre strădaniile echipajului de 
pe 150 1095, care a realizat pe 
luna ianuarie 28,4 tone econo
mie de combustibil iar pe land 
februarie a transportat 1319 
tone în plus prin remorcarea 
de trenuri cu tonaj sporit-, cel 
de pe 150 1092 cu 23,4 tone 
economie la combustibil și 1 177 
tone transportate in plus-, cel 
de pe 230 111, locomotivă de 
transport călători, cu 18,5 tone 
economie. Ca și lista numelor, 
cifrele ar ocupa și ele un spa
țiu însemnat. Ne oprim aici.

Am cunoscut pe doi din a- 
cești șefi de echipaje. Veniseră 
chiar atunci din cursă. Din lo
comotiva 230 024 a coborît un 
om cu tîmplele ninse, de pe a 
cărui față iradia voia bună. 
Balaș Petru se numea mecani
cul. A străbătut cu locomotiva 
’ i mai bine de 10 mii de kilo
metri peste norma la care, de 
obicei, locomotivele intră în 
reparații cu ridicarea de pe 
osii. Va trebui să se despartă 
tn curînd de „douăsutetreize- 
ciul" său credincios și cînd 
spunea acest lucru, o undă de 
părere de rău ii pătrundea In 
glas. Ar mai vrea să meargă 
cu ea, să mai „înghită" mulți 
kilometri cu povara vie după 
ei, dar nu se poate.

Cel de-al doilea interpret se 
numește Dascălu loan, meca
nic cu o bine meritată faimă 
printre lucrătorii din depou. 
De 25 de ani lucrează Dascălu 
la calea ferată. Cînd spunea 
acest lucru avea în glas mîn- 
dria vechimii lui de ceferist. 
E unul din cei care se vor in
stala în curînd pe un „Diesel", 

r căci e vorba să primească și 
depoul din Petroșani astfel de 
mașini. Școala a terminat-o 
de mult.

A trebuit să întrerupem, nu 
fără părere de rău, discuția. 
Cei doi veniseră din cursă și 
acasă îi aștepta familia și o 
odihnă binemeritată.

Cifrele și oamenii reușiseră 
să facă cunoscută o parte mai 
mare a celei de-a doua com
ponente a cuplului.

...In Valea dintre munți, a 
cărbunelui și energiilor descă
tușate, sute de muncitori fe
roviari sprijină, printr-o acti
vitate ireproșabilă, lupta oame
nilor muncii din industrie și 
de pe șantierele de construcții 
pentru înfăptuirea sarcinilor de 
plan ale noului cincinal.

B. Șt. Delavrancea •. NUVELE
Recentul volum de Nuvele арб- 

rut In „Editura pentru literaturi" 
prilejuiește reîntîlnlrea cu creația 
epică a unuia dintre scriitorii care 
au contribuit la întărirea realismu
lui critic românesc: B. Șt. Deda- 
vrancea.

Epoca în care a trăit, în care so
cietatea capitalistă își dezvăluia în 
mod violent racilele, l-a convins 
să creeze o lite
ratură inspirată 
din realitate, se 
declară partizanul 
fără rezerve al 
naturalismului.

NOTE DE

Debutul (nuvela „Sultănica") il 
plasează pe B. Șt. Delavrancea prin
tre scriitorii preocupați de viața ță
rănimii, orientare explicabilă atît 
prin originea sa, cît și prin senti
mentele sincere nutrite față de 
această clasă. Prozatorul observă 
inegalitatea socială, discrepanța din
tre exploatați și exploatatori, subli
niază bogăția sufletească a omului 
din popor. Nuvele ca: „Sorcova", 
„Văduvele", „Moș Crăciun" ilus
trează înclinarea scriitorului spre 
tratarea aspectului moral sau etno
grafic în mai mare măsură decît 
prezentarea obiectivă a conflictelor 
sociale din lumea satului.

Mediul rural — leagăn al copi
lăriei scriitorului — este reconsti
tuit prin intermediul ființelor ce 
populează uneile nuvele, siluete ne
întrupate după memorie, dar care 
s-au perindat înJr-o existență înde
părtată („Bunicul' „Bunică").

Drama unor existențe umane de 
la periferia vieții nu este evitată 
de scriitor („Zobie", „Milogul"), ba 
chiar insistă într-o prezentare voit

CARNET

Doua ore № laboratorul școlii
Zbîrnîitul prelung al soneriei 

anunța sfîrșitul pauzei. Pe coridoa
rele Școlii tehnice de pe lingă Gru
pul școlar minier din Petroșani, 
elevi cu caiete și cărți în mîlni re
petau pentru ultima oară o demon
strație. O afluență efemeră de pași, 
apoi fiecare și-a ocupat locul în 
bancă Erau elevii anului I exploa
tări. De îndată ce au intrat în clasă 
au fost anunțați că cele două ore 
de geologie și zăcăminte le vor 
tine în laboratorul școlii. S-au bu
curat cu toții. Știau că studiul mi
neralelor organice, însușite teoretic, 
se vor completa cu noțiuni prac
tice.

Sub îndrumarea tovarășului pro
fesor ing. Chirimbu Matei, elevii 
au pășit în sala laboratorului. Do
tat cu mobilier nou, cu materiale 
didactice necesare, laboratorul asi
gură desfășurarea în bune condi- 
tiuni a orelor practice. Și ora a în
ceput. Numeroase eșantioane de

MINDRIA COLECTIVULUI
(Urmare din pag. l-a)

In realizările obținute de către 
colectivul E.D.M.N. un aport sub
stanțial i-au adus inginerii Felea 
Mircea și Marlș Aurel, tehnicienii 
Tontea Ioan, Popa Ștefan și Moldo
van Ioan II. De aceea, pe pieptu
rile lor sclipesc steluțe rubinii de 
fruntași, cinstire binemeritată a 

brutală a unor Instincte primitive, 
tribut plătit naturalismului.

Orientarea spre basm tși are ori
ginea în copilăria petrecută, în le
gătură strînsă cu creația folclorică. 
Preluînd motive folclorice, cu cir
culație intensă în creația orală, le 
repovestește, încărcîndu-le cu bo- 

sociale, adăugîn- 
elemente realiste 
’(„Norocul dracu
lui", „Stăpînea 
odată").

Latura cea mai 
trainică și mai

gate semnificații 
du-le numeroase

LECTOR

specifică a operei sale o constituie 
nuvelele ce prezintă moravuri ale 
unei lumi aflate în descompunere. 
L-a preocupat lumea „paraziților", 
în rîndul cărora a depistat parve
nitul social .sau politic, visul stăpî- 
nit de patima chiverniselii, al cărui 
portret l-a fixat într-o varietate de 
modele în „Iancu Moroi", „Parazi- 
ții", „înainte de alegeri". Protestul 
împotriva acestei lumi este expri- 
mat tacit sau prin simplă conduită 
de oameni umili, dar cinstiți, re- • 
fractari convențiilor sociale — tip 
cunoscut sub numele de inadaptabil. 
Acest tip este realizat de B. ȘL 
Delavrancea în dublă ipostaza: 
romanticul sceptic retras în lumea 
plăsmuirii personale („Liniște", 
„Trubadurul"), sau retras în lumea 
copilăriei pure („Bursierul", „Dom
nul Vucea").

Prin ceea ce a creat, Delavrancea 
pune o piatră la baza edificiului 
realismului românesc.

Prof. MUNTEAN 1RON1M
Liceul Petroșani

roci, care au luat naștere de-a 
lungul erelor geologice, prin dife
rite fenomene, transformări, reacții, 
au fost urmărite de privirile elevi
lor. Au urmat discuții și explicații, 
prin care elevii și-au verificat cu
noștințele teoretice însușite la ore
le de curs, au acumulat noi cu
noștințe despre formarea rocilor. 
Interes deosebit au stîrnit orele de 
laborator la toți elevii. Dar cei mai 
atenți la explicațiile profesorului 
s-au dovedit a fi Bartha Nicolae, 
Șandru Benone, Dan Gheorghe, Po
pa Gheorghe, Cazan Virgil, Olaru 
Marin.

De la cele două ore de geologie 
și zăcăminte elevii au plecat mulțu
miți. „Excursia" lor prin lumea ro
cilor le-a îmbogățit bagajul de cu
noștințe,- fiecare a acumulat noi și 
valoroase cunoștințe pentru profe
sia aleasă.

VALERIU COANDRĂȘ 
elev

muncii roaoice depuse in anul 
1065.

Din partea Consiliului local al 
sindicatelor, fruntașii de la E.D.M.N. 
pe anul 1965, adevărată mîndrle a 
colectivului nostru, au fost felici
tați de către tov. Iacob Petru, se
cretar al C.L.S., de conducerea în
treprinderii și a sindicatului.

SPORT
TEL AV1V. In ce] de-al doilea 

joc al turneului pe care-1 întreprin
de în Izrael, echipa de fotbal Steaua 
București a întîlnit la Tel Aviv pe 
Macabi, deținătoarea „Cupei Izrae- 
lului". Gazdele au cîștlflat cu 1-0 
printr-un punct marcat dlntr-o lo
vitură de la 11 m.

★

PARIS. Comitetul de organizare 
al competiției internaționale de 
tenis pentru echipele de tineret 
„Cupa Galea" a anunțat oficial că 
la ediția din acest an vor participa 
20 de țări. Pentru prima oară s-a 
înscris la competiție echipa Angliei. 
Iată echipele care vor lupta pentru 
cucerirea trofeului: Anglia, Aus
tria, Belgia, Bulgaria, R. D. Germa
nă, R. F. Germană, Spania, Franța, 
Grecia, Olanda, Ungaria, Italia, Lu
xemburg, Polonia, România, Suedia, 
Elveția, Cehoslovacia, Iugoslavia și 
U.R.S.S.

★

RIO DE JANEIRO. Echipa de fot
bal a U.R.S.S. care se află de mai 
multe zile în Brazilia a susținut un 
meci în localitatea Maringa primind 
replica formației locale Gremio. 
Fotbaliștii brazilieni au repurtat 
victoria cu scorul de 3-2 (2-2).

VAR I ETĂȚI
Microcomprimate — 
un nou produs 
farmaceutic românesc

La institutul pentru controlul 
de stat al medicamentului și 
cercetări farmaceutice din Ca
pitală, a început să se producă 
în serie microcomprimate, ne
cesare la efectuarea de anti- 
biograme *— metodă obligatorie 
tn laboratoare pentru testarea 
sensibilității bacteriilor față de 
antibiotice.

Noul produs, realizat de un 
colectiv al institutului, prezin 
tă numeroase însușiri care per
mit o testare rapidă și exactă. 
Totodată, el înlocuiește cu suc
ces preparatele străine folosi
te pînă acum. In urma studi
ilor făcute pe culturile micro- 
biene standard puse la dispo
ziție de Organizația Mondială 
a Sănătății, microeomprimatele 
românești au dovedit calități 
asemănătoare cu produsele rea
lizate In Canada, Suedia și 
S.U.A.

Moda îmbrăcămintei 
bărbătești din anul 1900 
revine în actualitate ?

Bărbații vor purta din nou 
haine ca pe vremea lui nenea 
Iancu Caragiale : sacouri alun
gite la 3—4 nasturi și panta
loni mult ajustat! ? Se pare că 
da, căci tendința modei îmbră
cămintei bărbătești se îndreap
tă către aceea a anului... 1900. 
De altfel, cooperația meșteșu
gărească a și încheiat o serie

Eleva Juni Carmen din clasa I 
В (în clișeul nostru) de Ia Școala 
generală nr. 3 din Petroșani se nu
mără printre fruntașii școlii la în
vățătură. Notele de 9 și 10 obți
nute pînă acum sînt mărturie a 
sîrguinței ei.

de studii, în concordanță cu 
această tendință, privind noi 
soluții tehnice de confecționa
re după comandă a hainelor.

Respectivele studii, ai căror 
autori sînt maiștrii croitori 
Petre Hanganu de la „Casa de 
modă" din București și Gh. Si- 
lagy de la cooperativa „Ar- 
tex" din Arad, care s-au întors 
recent de la Paris, dintr-o că
lătorie de documentare profe
sională, vor fi supuse unei dez
bateri largi, organizate de 
UCECOM. La dezbateri voi 
participa 140 de maiștri și teh
nicieni, dintre cei mai cunos
cut! din țară.

0 colecție puțin obișnuită
Suceava. O colecție puțin 

obișnuită se află în posesia 
prof. Ion Țugui din Cîmpulung 
Moldovenesc. Ea cuprinde peste 
1 000 de linguri, care împodo
besc pereții camerei sale de 
lucru, o adevărată comoară de 
artă populară, de încrustaturi 
măiestre, de inventivitate a 
formelor. Pot fi intîlnițe aici 
linguri cu coadă sculptată — 
pentru toate zilele sau ospețe 
— lucrate de meșterii cîmpu- 4 
lungeni, noi sau vechi de pes
te o sută de ani, linguroaie, 
verzoburi, jintuitoare și altele 
folosite de ciobani pentru pre
paratul brînzeturilor, căușe, 
căupuri. Un perete întreg este 
rezervat „lingurilor de amin
tire". Numele lor vine de la 
un vechi obicei mo< dovenesc 
potrivit căruia musafirul ia ca 
amintire lingura cu care a mîn- 
cat la masă.

PROGRAM DE RADIO
17 februarie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 5,06 Cîntec, joc și voie 
bună; 5,40 Valsuri și polci interpre
tate de fanfară; 6,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo-rutier; 
6,22 Jocuri; 6,30 Anunțuri și mu
zică; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 7,15 Muzică de estra
dă; 7,30 Melodii populare,- 7,45 
Trio Armonia — muzică ușoară; 
8(00 SUMARUL PRESEI; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului; Factorii care in
fluențează sănătatea pielii; 9,35 
„Rfușor povestitor" — cintece des
pre apele patriei și jocuri; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI,- 10,05 Cvartetul 
nr. 3 de Alfred Mendelsohn,- 10,30 
Vreau să știu; 11,00 „Melodii me
lodii. — muzică ușoară; 11,27 Ci
clul „Concerti grossi opus 6“ de 

Friderich Haendel,- 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 
12,10 Cîntece populare de dragoste,-
12,30 Aici Tîrgu-Mureș !; 12,50 Con
cert de prînz; 13,45 Ansambluri co
rale de la sate,- 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14,08 
„Festival Bavaria 1965" — muzică 
de estradă; 15,00 Cîntă Elisabeta 
Moldoveanu Nestor — muzică popu
lară; 15,20 Coordonate culturale; 
15,45 Recital de harpă : Lily Laski- 
ne; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,20 Interpret 
de muzică populară,- 16,40 Scene de 
ansamblu din opere,- 17,15 DINAMI
CA INDUSTRIALA; 17,35 FIGURI 
SI MOMENTE DIN ISTORIA MU
ZICII ROMANEȘTI; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 18,03 IN JURUL GLOBU
LUI.- 18,13 Din comoara folclorului 
nostru; 18,40 Pagini orchestrele din 

Operete; 19,00 SEARĂ PENTRU TI
NERET; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ,- 20,30 Orchestra Jean Io- 
nescu; 20,45 Noapte bună, copii,- 
20,55 Muzică ușoară; 21,15 Cronica 
literară de Valeriu Râpeanu; 21,25 
Soliști de muzică populară; 21,45 
Muzică ușoară cu Claude Francois,- 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,20 Farmecul 
primului vals,- 22,55 Cîntece napo
litane de Emil Skeletti; 23,10 Claude 
Debussy și poezia vremii sale; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru- 
tier,- 7,50 Piese corale; 8,00 Muzică 
populară din diferite regiuni ale ță
rii; 8,30 Fragmente din opera „Ghi
citorul satului" de Jean Jacques 
Rousseau; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 
9,31 Muzică ușoară; 10,00 Jocuri 
interpretate ta diferite instrumente: 
10,10 Arii din opere; 10/25 Muzică 
ușoară de Enrico Fanciotti și Radu 
Gheorghiu; 11,00 BULETIN DE 

ȘTIRI. Buletin meteorologic,- 11,07 
Cîntă I.ili Creangă — muzică popu
lară; 11,30 Din țările socialiste; 12,26 
Muzică de promenadă; 12,45 Piese 
corale de Dariu Pop,- 13,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 13,30 Mic con
cert distractiv; 14,30 Melodii popu
lare din Transilvania,- 15,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Sport; 15,05 Emisiune 
despre șl pentru conducătorii auto;
15.30 Din spectacolele de operetă 
ale Teatrelor muzicale din țară; 
16,00 Teme clasice interpretate de 
orchestra Ray Conniff; 16,30 Emi
siune de basme; 17,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
17,20 Muzică instrumentală de com
pozitori români; 17,30 Cîntă Angela 
Moldovan; 17,40 Sfatul medicului : 
Factorii care influențează sănătatea 
pielii,- 18,00 Recitalul tenorului Con
stantin Dumitrescu; 18,15 ZIARE, 
ZIARIȘTI, OPINII; 18,30 Anunțuri, 
reclame și muzică,- 19,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 19,03 Album de romanțe,-
19.30 Cîntă Vera LInn și Rlcky Nel 

son — muzică ușoară; 19,50 Tran
smisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii, Diri
jor Tomaso Benintende Neglia (Ita
lia). In pauză : RADIOJURNAL;
22,30 MOMENT POETIC; 22,35 
Fragmente din opera „Secretul Su- 
zanei" de Wolf Ferrari; 23,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Sport; 23,07 Me
lodii de pretutindeni; 0,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

Ci nem af o«r raf e
17 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Muncile lui Hercule,- REPUBLICA: 
Șoarecele din America,- PETRILA: 
Winnetou; LONEA — MINERUL: 
Doi băieți ca plinea caldă; 7 NO
IEMBRIE : Preludio 11; L1VEZENI: 
Ucigașii de femei; 1SCRONI: Cala- 
buch; ANINOASA : Strigătul cor- 
let



STEAGUL ROȘU

VIETNAM Procesul inse it președintelui Consiliului Central
• Planuri ale trupelor americano-saigonexe 

zădărnicite de tortele patriotice
ф Noi bombardamente efectuate de aviafia 

americană asupra teritoriului R.D. Vietnam

al Sindicatelor din Indonezia

HANOI 15 (Agerpres). — Agen- 
Un de presă „Eliberarea" anunță 
că în perioada 28 ianuarie — 4 
febraane forțele armate ale Fron- 
tnhs Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud au scos din lup
tă aproximativ 1 500 de soldați și 
oSțeri din divizia I americană ae- 
roprrrtată și unitățile guvernului 
de la Saigon. In aceeași perioadă, 
рді lî r^rnii sud-vietnamezi au dobo- 
rit я distrus 70 de avioane și au 
avariat 40 de avioane și elicop
tere ale dușmanului. Au fost dis
truse. de asemenea, numeroase ma
șini blindate și a fost capturată o 
mare cantitate de echipament mi
litar.

Agenția (Eliberarea > subliniază că, 
începind de la 28 ianuarie, trupele 
diviziei I americane aeropurtate și 
20 de batalioane ale trupelor sai- 
goneze sprijinite de sute de avi
oane și elicoptere desfășoară o 
amplă operațiune în provincia 
Binh Dinh împotriva forțelor pa
triotice. Răspunzînd cu contraata
curi puternice, patrioții sud-viet-

PE SCURT
• DELHI. — Delegația Sei

mului R. P. Polone, condusă de 
mareșalul Seimului Cz. Wy- 
cech, care se află în India la 
invitația Parlamentului indian, 
a fost primită de primul mi
nistru Indira Gandhi și de S. 
Singh, ministrul afacerilor ex
terne.

• CARACI. — Epide
mia de vărsat ia proporții 
serioase în diferite regiuni 
ale Pakistanului de est. A- 
genția Associated Press a- 
nunță că pînă în prezent 
s-au înregistrat 267 de 
morți. Autoritățile locale 
au luat măsuri urgente 
pentru a preîntîmpina ex
tinderea epidemiei și în 
alte regiuni.

• DAMASC. — Luni s-a 
deschis la Damasc conferința 
miniștrilor informațiilor din ță
rile arabe, care vor discuta 
posibilitățile de colaborare in- 
terarabă în domeniul radiodi
fuziunii, televiziunii și altor

» domenii culturale. La conferin
ță participă toate țările arabe 
cu excepția Tunisiei.

® RANGOON. — Un 
nou accident de cale fe
rată s-a întîmplat în Birma- 
nia. Un tren de persoane 
a deraiat și s-a prăbușit

WASHINGTON 15 (A- 
gerpres). — Prima fază 
a audierilor care au 
avut loc în cadrul Co
misiei senatoriale pen
tru afacerile externe cu 
privire la politica dusa 
de S.U.A. în Vietnam 
s-a încheiat. Comentato-

Concluzii
rii occidentali de presă 
încearcă acum să tragă 
unele concluzii. Pentru 
Harry Kelly, comentato
rul agenției Associated 
Press, aceste audieri au 
demonstrat că, „în ciu
da aerului de extremă 
politețe afișat de toate 
părțile, se asistă la unul 
dintre cele mai acute 
conflicte din ultimii ani 
între președintele S.U.A. 
și membrii propriului său 
partid". Cu toate că 
majoritatea membrilor 
Comisiei au afirmat că 

namezi au reușit să disperseze for
țele inamice și să zădărnicească 
planurile lor privind lichidarea 
partizanilor din această provincie.

HANOI 15 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului coman
dament al Armatei populare viet
nameze a adresat la 15 februarie 
un mesaj Comisiei internaționale 
de supraveghere și control din 
Vietnam în care protestează îm
potriva raidurilor aeriene efectuate 
de aviația americană la 14 februa
rie asupra R. D. Vietnam. „La 14 
februarie, se subliniază în mesaj, 
mai multe formațiuni de avioane 
militare americane, decolînd de pe 
port avioanele flotei a Vil-a 
și de pe bazele americane din 
Vietnamul de sud și Tailanda, au 
pătruns în repetate rînduri în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam, bom
bardând și mitraliind mai multe re
giuni populate și obiective econo
mice din provinciile Quang Binh 
și Nghe An.

într-o vale lingă localitatea 
Shwenyaung, situată la 
500 kilometri de Rangoon. 
22 de persoane au fost o- 
morite, iar multe altele 
rănite grav.

• WASHINGTON. — Di
rectorul general al cabinetului 
regal marocan, Driss M' Ham- 
medi, a avut luni o întreve
dere cu secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk. Problemele 
discutate cu acest prilej nu 
au fost anunțate presei. Se 
crede, subliniază France Pres- 
se, că au fost abordate cu 
acest prilej problema vietname
ză și afacerea Ben Barka.

• SANTIAGO DE CHI
LE. — Sindicatele mineri
lor chilieni din industria 
cuprului au declarat luni 
o grevă generală de 48 de 
ore, în sprijinul celor 7 000 
de mineri de la societatea 
„The Braden Cooper Co" 
care se află în grevă de 
șase săptămîni. Organizato
rii grevei au declarat că 
aceasta va fi prelungită 
cu încă 24 de ore, dacă 
patronii nu vor satisface 
revendicările muncitorilor 
privind majorarea salari
ilor.

PE SCURT

„nu au nici o intenție 
să submineze pe pre
ședinte", unul din ei a 
declarat, potrivit agen
ției citate, că scopul au
dierilor este „încercarea 
de a se trece peste ca
pul președintelui pentru 
a se ajunge la poporul

— N.R.) decît celor de 
dată recentă, iar previ
ziunile cele mai sumbre 
se referă la ceea ce 
s-ar putea întîmpla în 
viitor". Președintele co
misiei, senatorul Wil
liam Fulbright, a afir
mat că audierile „urmă

semnificative
american".

Corespondentul men
ționează că în cursul 
audierilor unele perso
nalități politice legate 
de administrația Johnson 
au încercat să ia apăra
rea actualei politici, a- 
lirmînd că „nu ar exis
ta o mare diferență între 
ceea ce se spune și 
ceea ce guvernul face". 
„Este adevărat sublinia
ză Kelly, că cele mai 
grele acuzații au fost 
aduse măsurilor mai 
vechi (ale guvernului

resc un scop educativ" 
și ele „nu trebuie să 
pună în încurcătură Ad
ministrația". Dar tot el 
a subliniat că „nu a vă
zut niciodată o problemă 
în care să existe atît de 
multe incertitudini".

Săptămîna aceasta Co
misia urmează să audie
ze pe secretarul de 
stat. Dean Rusk, și pe 
fostul ambasador ameri
can la Saigon, genera
lul Maxwell Taylor. In 
așteptare, potrivit agen
ției Associated Press.

DJAKARTA 15 (Agerpres). — La 
Tribunalul militar din Djakarta a 
început luni procesul înscenat pre
ședintelui Consiliului Central al 
Sindicatelor din întreaga Indone- 
zie (Sobsi), Njono, membru al 
Comitetului Central ai Partidului 
Comunist din Indonezia. Potrivit 
relatărilor agențiilor de presă, a- 
cesta este primul din o serie de 
procese intentate unor personali
tăți civile și militare, acuzate de 
a fi implicate în „evenimentele de 
la 1 octombrie 1965". Agenția Reu
ter transmite că la Djakarta s-a 
precizat că cercetările militare în 
acest proces au fost supravegheate 
personal de generalul Suharto. El 
a cerut într-un discurs, rostit la 
postul de radio Djakarta, pedepsi
rea conducătorilor Partidului Co
munist din Indonezia. Agenția Fran
ce; Piresse menționează că la proces 
nu a fost admis să asiste nici un 
ziarist străin, adăugind că impor
tante forțe polițienești și ale ar
matei au luat poziție în jurul clă
dirii tribunalului, izolînd aproape 
în întregime cartierul respectiv.

Completul special care judecă 
procesul hii Njono este alcătuit din 
12 ofițeri superiori, aparținînd ar
matei de uscat și poliției. împotri
va hotărîrii acestei instanțe nu 
se poate face apel. (Numai pre
ședintele republicii are dreptul să-l 
grațieze pe condamnatul respec
tiv). înainte de începerea dezbate
rilor, avocatul apărării doamna Su- 
nîto, a declasat că această instan
ță nu are competența legală deoa
rece completul de judecată a fost 
alcătuit în dezavantajul evident al 
acuzatului. Agenția Renter tran
smite: „Njono a declarat tribuna
lului că-și retractează toate de-

R. F. G. și războiul din Vietnam
BONN 15 (Agerpres). — Pro

blema ajutorului acordat de R.F.G. 
regimului de la Saigon continuă 
să se afle în actualitate. Trimisul 
special al partidului de guvernă
mânt Uniunea creștin-democrată, 
Heinrich Gewandt, s-a reîntors 
dintr-o vizită în Asia de sud-est 
și a prezentat luni un raport asu
pra constatărilor sale ministrului 
de interne vest-german Paul Luec- 
ke, care conduce comitetul gu
vernamental însărcinat cu proble
ma ajutorului destinat regimului 
de la Saigon. Gewandt a propus

corespondența primită pe 
adresa membrilor Co
misiei arată că cetățenii 
americani se pronunță 
într-un raport de 30 la 
1 împotriva escaladării 
războiului din Vietnam 
și pentru organizarea de 
audieri în problema po
liticii Washingtonului în 
Vietnam.

Un alt comentator, 
Jack Beli, de la aceeași 
agenție, arată că în cer
curile partidului demo
crat se manifestă temeri 
că din cauza politicii du
se în Vietnam există po
sibilitatea ca democrații 
să nu mai ciștige alege
rile. Potrivit agenției, 
aceste temeri se bazea
ză pe premiza că „în 
ciuda intensificării ames
tecului militar al S.U.A. 
(în Vietnam — N.R.)
războiul devine tot mai 
nepopular și va atirna 
greu într-un an de ale
geri prezidențiale dacă 
nu vor exista semne si
gure că el va putea fi 
încheiat". 

pozițiile scrise, semnate în cursul 
cercetărilor preliminare efectuate 
de autoritățile militare". El a fă
cut cunoscut că aceste cercetări 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
„puternică ură anticomunistă".

Agenția France Presse anunță 
că, în cursul procesului, Njono a 
respins acuzațiile ce i se aduc, a- 
rătînd că este nevinovat. El a de
clarat că în cursul interogatoriu
lui a fost supus unor presiuni.

Declarafiile prințului
Norodom Sianuk

PNOM PENH 15 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la deschiderea se
siunii Parlamentu-lui din Cambod- 
gia, prințul Norodom Sianuk a 
declarat că Statele Unite trebuie 
să-și retragă mai întîi trupele lor 
și ale aliaților lor din Vietnamul 
de sud și apoi să vorbească des
pre tratative în legătură cu situația 
din această țară. El a subliniat că 
„negocierile" propuse de S.U.A. în 
legătură cu Vietnamul constituie 
„o jignire la adresa țărilor sem
natare ale acordurilor de la Gene
va din 1954". Expunând poziția 
Cambodgiei, prințul Norodom Sia
nuk s-a pronunțat pentru desființa
rea tuturor bazelor militare, re
tragerea trupelor americane și ale 
aliaților acestora din Vietnamul de 
sud și pentru încetarea imediată 
a bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam.

El a avertizat, de asemenea, că 
țara sa este hotărîtă să se apere 
și să riposteze oricărei agresiuni, 
fiind gata să facă un front comun 
de luptă cu R. D. Vietnam, Frontul 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud, forțele Neo Lao Hak- 
sat din Laos și cu Frontul Pa
triotic din Tailanda.

triplarea personalului vest-german 
existent în Vietnamul de sud, con
stituirea unui fond special pentru 
sprijinirea guvernului de Ia Sai
gon și alte măsuri în acest scop.

In legătură cu știrile tot mai in
sistente despre eventualitatea unui 
sprijin militar vest-german pentru 
regimul de la Saigon, partidul li- 
ber-democrat, care face parte din 
actuala coaliție guvernamentală, a 
făcut cunoscut că se va opune 
trimiterii unor trupe vest-germa- 
ne în Vietnam. Pe de altă parte, 
un purtător de cuvînt oficial al 
guvernului R. F. G. a încercat să 
liniștească opinia publică declarînd 
că la Bonn „nu a fost primită nici 
o cerere din partea S.U.A. privi
toare la trimiterea unor trupe vest- 
germane în Vietnam". El a afirmat 
că orice sprijin militar rămîne 
deocamdată în afara discuțiilor.

Revendicările muncitorilor 

metal urgiști spanioli
MADRID 15 (Agerpres). — Pes

te 300 de reprezentanți ai metalur- 
giștilor din Madrid au semnat o 
scrisoare în care sînt expuse re
vendicările acestei categorii de 
oameni ai muncii. Revendicările 
nu se limitează la creșterea sala
riilor. Metalurgiștii cer, de ase
menea, suprimarea actualei legis
lații sindicale. Documentul se 
compune din 18 puncte, printre 
care revendicarea de a se stabili 
salariul minim zilnic la 250 pese
tas, limitarea săptămînii de lucru 
la 48 de ore, acordarea unor ga
ranții reale pentru reprezentanții

Procesul înscenat lui Njono este 
o nouă verigă în campania dez
lănțuită de cele mai reacționare 
cercuri din Indonezia, împotriva 
P. C. Indonezian și altor forțe de
mocratice.

Tot luni, urma să înceapă și pro
cesul intentat locotenent-colonelului 
Untung. Potrivit agenției Reuter, 
începerea acestui proces a fost a- 
minată, fără a se explica moți* <4 
vele.

PNOM PENH 15 (Agerpres). — 
Două companii de trupe tailandeze 
au pătruns la 13 februarie în 
mai multe puncte pe teritoriul 
Cambodgiei în provincia Koh-Kong, 
relatează agenția Khmer Press. U- 
nitățile invadatoare au fost spriji
nite de focuri de artilerie ale 
navelor tailandeze care au pătruns 
în apele teritoriale ale Cambod
giei. Forțele armatei cambodgiene 
au respins acest atac în urma ilpor 
lupte care au durat peste dbuă 
ore.

Reuniunea *
cabinetului britanic
LONDRA 15 (Agerpres). — Luni 

a avut loc o reuniune extraordina
ră a guvernului britanic, consa
crată examinării politicii de apă
rare și aprobării Cărții Albe cu 
privire la apărare.

Cu acest prilej a fost abordată 
și disputa dintre marina și forțele 
aeriene britanice asupra proiec
tului de înzestrare a armatei cu 
bombardierul american „F-lll", 
ceea ce ar implica abandonarea 
programului de construire a unor 
port-avioane anglo-franceze. Este 
în mod virtual sigur că Ma
rea Britanie va cumpăra bom
bardiere americane „F-lll", cu 
consecința pe care o va avea 
asupra proiectelor de schimb pre
conizate, relevă agenția Reuter ci
tind surse bine informate din 
Londra. Hotărîrea de a cumpăra 
avioane americane cu care să fie 
înzestrate bazele militare engleze 
din străinătate în următorii zece 
ani a fost luată, potrivit agenției 
menționate, la ședința de luni a gu- 1 
vernului. Știri neconfirmate afirmă 
că ministrul marinei, Christopher 
Mayhew, și un număr de amirali 
ai forțelor navale au amenințat că 
vor demisiona.

Cartea Albă pentru problemele 
apărării urmează să fie dată pu
blicității la 22 «au 23 februarie.

sindicali și aplicarea unor sancțiuni 
acelor întreprinderi care nu se su
pun legislației muncii. Metalur
giștii madrilieni condamnă penetra
ția capitalului străin în Spania și 
cer să li se acorde dreptul la 
grevă. Ei se solidarizează „cu toți 
muncitorii, țăranii, studenții și in
telectualii care luptă pentru ace
leași drepturi". Scrisoarea conține 
avertismentul că în cazul în care 
aceste revendicări nu vor fi luate 
în considerație, metalurgiștii vor 
declanșa o grevă de 24 de ore pe 
planul întregii țărL
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