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Mătase multă și de bună calitate — este deviza filatoarelor de la Vis- 
coza Lupeni. Anul acesta, ele au produs peste plan 6 200 kg mătase și au 
realizat 200 000 lei economii la prețul de cost.

Iată un aspect din filatură. ■

Conferința de partid .de la mina Aninoasa,

Calitatea cărbunelui — 
la nivelul celorlalte realizări I

U. R. U, M. P.
Cu planul anual îndeplinit

Colectivul U. R. U. M. Petroșani a raportat,
cu 8 zile mai devreme decît prevedea angajamentul și cu 
24 zile înaintea încheierii anului, îndeplinirea planului anual 
la producția. globală.

In perioada ce a trecut de la-începutul anului, colectivul 
uzinei a sporit- productivitatea muncii cu 2 la sută și a rea
lizat. 1 779000 lei economii la prețul, de cost —față de un 
milion cit era angajamentul. Contribuția cea mai de seamă 
la aceste succese au adus-o secțiile mecanică, turnătorie, 
construcții- metalice și reparații mecanice.

Colectivul U.R.U.M.P. s-a angajat ca în 1965 să rea
lizeze sarcinile de plan anuale numai în 11 luni și 15 zile,

Aviz 
fotoamatorilor

Duminică la clubul 
sindicatelor din Pe
troșani a avut loc o 
ședință de constituire 
a cercului fotoamato- 
rilor. Joi la orele 19 
va avea loc prima 
întrunire de lucru a
noului cerc. zecelea apartament al blo- sință.

„LUNA CADOURILOR"
A intrat în tradiția , organizațiilor 

comerciale din întreaga țară . ca în 
fiecare an, în luna decembrie să or
ganizeze „Luna cadourilor". Expe
riența acumulată anii trecuți este 
folosită acum cu pricepere, ceea ce 
face ca „Luna cadourilor" din acest 
an să fie organizată în condiții mai 
bune. Astfel, toate unitățile de des
facere ale O.C.L. Produse Industriale 
s-aii aprovizionat cu tot felul de 
mărfuri și îndeosebi cu cele desti
nate cadourilor.

Magazinele de produse industriale 
au îmbrăcat în aceste zile haină de 
sărbătoare. Vitrine cu temă, raioane 
și expoziții de prezentare a noutăți
lor,. reclame sugestive, iată numai 
cîteva din modalitățile care sînt fo
losite pentru a invita cetățenii să 
viziteze unitățile, să cumpere produ
sele ce-i interesează alegînd după plac 
din varietatea sortimentelor pe care 
ie oferă „Luna cadourilor".

Vitrinierii și decoratorii caută cu 
grijă subiecte pentru vitrine cît mai 
atrăgătoare și sugestive, iar lucrătorii 
din .magazine pregătesc pachete cu

Al 2 000-lea apartament
Azi, conducerea grupului 

de șantiere din Petroșani 
face prerecepția blocului J 1 
cu 60 de apartamente con
struit în cartierul Livezeni- 
Petroșanî. Este detun de re
ținut că cel de-al douăspre-

nung Maria.

cultri J 1 este în același 
timp al 2000-lea apartament 
construit în cartierul Live- 
zeni. Spre sfârșitul acestei 
săptămîni, blocul J 1 va fi 
recepționat de către benefi
ciar, spre a fi dat în folo-

cadouri. Se fac pregătiri și pentru 
deschiderea expozițiilor cu vînzare, 
iar într-o serie de magazine cadou
rile vor fi vîndute în ambalaje de 
celofan. Ele vor ‘fi pentru diferite ca
tegorii de cumpărători (copii, tineri, 
femei etc.). Pachetele de cadouri vor 
li alcătuite și pe loc, la cererea cum
părătorilor. . ,

Am greși dacă am spune.că numai 
cei mici așteaptă pomul de iarnă.. De 
fapt, tradiționalul brad și împodobi
rea lui este așteptată cu aceeași bu
curie atît de cei.de o șchioapă cit'și 
de cei care, au trecut de mult de 
vîrsta febrilei așteptări a iui . „Moș 
Gerilă". In fața vitrinelor ce con
țin podoabe și ■ cadouri pentru, pom 
se opresc din. ce în ce mai mulji tre
cători pentru a vedea, cum și cu ce 
să-și împodobească în acest an bră-

FEDER DEZIDERIU 
Merceolog principal 

O.C.L. Produse Industriale 
Petroșani 

(Continuare in pag. 2-a)

Delegații organizațiilor de bază 
din sectoarele minei Aninoasa au ra 
portat cu îndreptățită satisfacție în 
cadrul conferinței de partid pe mină, 
realizări de seamă ui îndeplinirea 
angajamentelor de întrecere pe anul 
1964. De la începutul anului și pînă 
în prezent, colectivul minerilor ani- 
noseni a extras peste plan 24 224 
tone de cărbune — cu 6 244 tone 
mai mult decît prevede angajamentul 
de întrecere pe întregul an 19641 
Succesul obținut în îndeplinirea cu 
mult înainte de termen a angajamen 
tului anual de întrecere are la bază 
creșterea productivității muneii în 
abataj la 4,287 tone cărbune pe post 
față de 4.107 tone, cît a fost plani
ficat

In acest an, colectivul minei Ani
noasa a obținut o economie la pre
țul de cost al producției de 311 000 
lei prin reducerea consumurilor spe
cifice de materiale și energie electri
că. Constituie o realizare remarcabi
lă a colectivului minei faptul eă, în 
acest an, consumul de lemn a fost 
redus de la 40 mc/1000 tone, cît 
prevede indicele de plan, la 38,9 mc 
pe 1000 de tone. A fost depășit, de 
asemenea, planul lucrărilor de pregă
tiri.

Darea de seamă prezentată de tova
rășul Barna Ioan, secretarul comite
tului de,partid al minei, dezbaterile 
care au avut Ioc în-cadrul'cdnferih-

Dimineață de basme
tei, la orele 10, în sala cercului 

рк4 rif amatori a clubului sindica
telor din Lupeni are loc o dimineață 
de basme pentru copii. Bibliotecara 
Racz Aurelia va citi celor mici din 
basmele marelui noetru ' povestitor 
Ion Creangă. In aceeași sală, la orele 
19, pictorii amatori vor audia expu

nerea „Din is
toria picturii 
moderne", pre
zentată de Hor-

Uricam, Pe 
dealul Șiglăului 
sondorii de la 
sectorul de ex
plorări miniere 
discută despre 
realizări.

(Continuare în - pag. 3-a)

Aici se repetă... Cu aceste cuvin
te m-a întîmpinat un tinăr cind am 
vrut să intru în sala unde Iși des
fășoară activitatea cercul de teatru 
dl clubului muncitoresc din Petro
șani.

In jurul tovarășului teles, in
structorul cercului, erau adunați 
toți interpreții.

— Așa cum v-am spus și la 
cealaltă repetiție, vorbiți cu natu
ralețe, mișcați-vă lejer, căutați să 
pătrundeți in miezul rolului pe ca- 
re-l jucați. Și acum la lucru.

Repetarea scenei s-a reluat. A 
mers ceva mai bine ca Înainte. 
Instructorul, exigent, n-a fost mul
țumit. Interpreților li s-a explicat

ței, au arătat că sub conducerea co
mitetului de partid, însuflețit de 
exemplul înaintat al minerilor și 
muncitorilor comuniști, .colectivul mi
nei a desfășurat o .muncă susținută 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce i-au 
revenit din obiectivele puse de cel 
de-al IlI-lea Congres al‘ P.M’R. în 
fața industriei carbonifere. Comitetul

ЙІЯ1ІІ8 INiiliHtiaK 
Millie ile tHlemfă

•Extragerea peste planul pe a- 
nul 1965 a unei cantități de 12000 
tone cărbune energetic.
• Creșterea vitezei medii de a- 

vansare în abataje . cameră la 84 
m/lună, în abataje frontale la .29,1 
m/lună, iar în galerii săpate în 

steril la 44 m/lună.
• Creșterea. productivității mun

cii, cu 5 kg pe post-peste .nivelul 
planificat.

• Permanentizarea' extragerii 
a două fâșii pe .zi la abatajele fron
tale de pe stratul 3.

• ■ Organizarea a. patru brigăzi
de pregătiri care să realizeze viteze 
de avansare în galerii mai mari de 
-190 ml/lună. ........... .  

de partid.a reușit, prin munca poli- ' 
tico-prgartizatdrîiiă 'desfășurațăj si 
îndrepte eforturile . colectivul^ spfe 
acele-probleme majore ale. procesului 
de producție de care depinde succesul 
activității economice...

Astfel. fii 'planurile tehnico-orga- 
nizatorice întocmite’ de eond-accr’, 
minei, precum și de ■ conducerile sec
toarelor s-au prevăzut • măsuri efi 
ciente menite să asigure creșterea 
productivității muncii în:.abataje, ,’a- 
plicarea inițiativelor „două fîșîî pe 
zi" în abatajele frontaie . și „două

SEARA LA CLUB
din nou semnificația unui gest,' a 
unei mișcări.

...In fiecare săptămină, miercuri 
și slmbătă, la club iși dau■ îniilnire 
un grup de tineri, băieți și ■ fete, 
care ■ iubesc arta : dramatică. ■ Sub . 
îndrumarea competentă a instruc
torului, se străduiesc,; ca printr-o 
muncă stăruitoare, să prezinte pu
blicului- spectacole închegate. La 
piesa „Doctor in, filozofie" a scri
itorului clasic iugoslav Nușici, re
petițiile sini deștul de avansate. In 
curîrtd o vom vedea pe scenă.

Este meritoriu faptul că artiștii 
' amatori din Pei țroșanit au reluat, de 

curind, repetițiile la „Jocul de-a 
vacanța" de M. iebustian, cu ca

cîmpuri pe schimb și aripă" 
în abatajele cameră. Comitetul 
de partid a analizat în plenarele sale 
probleme importante legate de îmbu
nătățirea activității economice a4 mi
nei, între care: ridicarea la plan a 
sectoarelor și brigăzilor.rămase în ur
mă, măsuri pentru creșterea , rolului 
maiștrilor în producție, preocuparea 
comitetului sindicatului pentru,’orga
nizarea și desfășurarea, întrecerii so
cialiste, întărirea disciplinei în pro
ducție etc., luîndu-se de fiecare dată 
hotă'riri corespunzătoare, i Comitetul de 
partid a îndrumat,..de.asemenea,-con
ducerea tehnico-administrativă în- di
recția folosirii din plin a mașinilor 
și utilajelor, ridicarea calificării-'mun- 
citorilor, omogenizarea brigăzilor de 
mineri, repartizarea efectivelor. în 
scopul creșterii s'procentului' muncitori
lor productivi, realizarea în" întregi
me a programului 'lucrărilor de'des
chideri și pregătiri spre a se, asigura 
fronturi de lucru corespunzătoare rea
lizării sarcinilor de plan.

Aplicarea acestor măsuri a asi
gurat condiții pentru, depășirea ; pla
nului și a angajamentelor de între
cere, pentrii creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului1 de cost, 
realizări care — așa cum a subli
niat darea de seamă prezentată de 
tovarășul 'Barna Ioan —. constituie 
cele mai importante succese economi- 

. ce obținute4 în acest an^deîcolectivul 
'rrrinfeî Aninoâsa. ‘ Л 4

■în cadrul conferinței a fost sub
liniat faptul că toate sectoarele pro
ductive sînt cu planul anual la zi 
depășit. Sectorul 1, de exemplu, .și-a 
depășit planul cu 10 758! tone de căr
bune, sectorul II cu 7000 tone, secto
rul III cu 4 177 tone. Și colectivele ce-

I. BRANEA

re cercul a ocupat locul I la con
cursul desfășurat anul trecut, la 
nivelul orașului, precum > și la co
media „Bucătăreasa s-a măritat" 
de Sofronov. ,

Deși puțin nurperos — 20 de per
soane — cercul de artă dramatică 
se pregătește intens spre a prezen
ta iubitorilor de teatru din locali
tate cîteva spectacole interesante. 
Printre tinerii care vin cu regula
ritate la repetiții sini strungarul 
Lascu Viorel, lucrătoarea Bădescu 
Adriana, sondorii losub Constan
tin și Kocsis Gheorghe, apoi Dul- 
cescu Ștefan, Hațegan Sonia, Pâ- 
dareanu Lia și alții.

IA. Q

cei.de


2 STEAGUL ROȘU

FOTBAL

Campionatul orășenesc 
la jumătate de drum

Din scrisorile corespondenților

Campionatul de fotbal al 
Vfii Jiului ediția 1964—1965 
a atras la startul întreceri
lor 12 echipe. O dată cu 
consumarea etapei a 11-a, 
prima parte a campionatu
lui’ a luat sfîrșît. Făctad o 
analiză succinte pe margi
nea comportării echipelor, 
se constată că in acest cam- 
pktaat o seamă de asociații 
au pus accentul pe ridica
rea nivelului tehnic și întă
rirea disciplinei, sportive, 
firi îndoială că forma cea 
mai constantă a avut-o Re
tezatul din Uricani care de-a 
lungul întregului tur n*a cu-

1. Retezatul Uricani
2. Construe torul Lupeni
3. Unirea Bănită
4. Energia Paroșeni
6. Preparatorul Lupeni
6. î. M. Petroșani
7. SShătatea Petroșani
8. Constructorul minier 
0. Știința 11 Petroșani

10. Dinamo Petroșani
11. T.C.M.E. Paroșeni
12. C.F.R. Petroșani

Deschiderea Spartachiadei 
de iarna In Valea Holul

Duminică, în toate localitățile Văii 
Jiului a avut loc deschiderea festivă 
a Spartachiadei de iarnă a tineretului 
Mobilizați de asociațiile sportive, și 
organizațiile U.T.M., sute de tineri 
>u participat la acest eveniment pre- 
enm și la primele întreceri sportive.

In sala de sport de la Petrila au 
fost prezenți peste 100 de tineri. Des 

chiderea festivă a Spartachiadei de 
lamă a tineretului de aici a fost 
făcută de tovarășul Bălăuță Va- 
aile, secretarul Comitetului orășenesc 
U.T.M. de la Petrila. După deschi 
dorea festivă au avut loc întreceri 
demonstrative de trînte, haltere .și 
lupte. In timpul întrecerilor, tovarășul 
Pop Gheorghe a explicat din tehnica 
acestor frumoase sporturi. Din cadrul 
întrecerilor sportive n-a lipsit nici 
șahul care este un sport mult îndră
git în Valea Jiului, (in clișeu se văd 
doar trei dintre amatorii de șah de 
ia Petrila).

Ea Lonea descinderea festivă a 
Spartachiadei de iarnă a avut loc în 
piMMta a 150 de tineri. Și aid ea a

noscut înfrîngerea, pferzînd 
doar un singur punct în 
deplasare ia BSnița. Dacă 
prin prisma jOcului prestat, 
echipa din Uricani merită 
toată lauda,' nu același lu
cru, se poate spune la capi
tolul disciplină. In echipa 
din Uricani mai ■ sînt unii 
jucători certați cu discipli
na sportivă. Despre latura 
disciplinară a unor jucători 
vom reveni însă cu alt pri
lej. Spre a oglindi însă con
stanta Ș' forma sportivă, 
de-a lungul turului, redăm 
mai jos clasamentul cam
pionatului de fotbal al Văii 
Jiului:

11 10 1 0 37: 4 21 
II 9 0 2 45: 5 18
11 8 1 2 29:13 17
11 7 0 4 22:12 14
11 5 3 3 18:20 13
11 4 3 4 17:12 II
II 5 1 5 21:20 11
11 3 2 6 11:27 8
11 2 1 8 13:34 5
11 2 1 8 14:43 5
11 1 3 7 8:28 5
И 1 2 8 10:27 4

fost urmată de întreceri de popice și 
șah.

Numărul record de participant! a 
fost însă la Vulcan. Peste 400 de 
tineri au participat ia deschiderea 
spartachiadei.

Mult aplaudată a fost aici demon
strația de box, la care și-âu adus con
tribuția Onisie Petru, Stamate loan.

Zamfir Gheorghe, Bardocz Mircea. 
Munteanu Gheorghe și alții. întrece
rile demonstrative au fost urmate de 
o gală de box între echipele Minerul 
Vulcan și Minerul Lupeni. Mai bine 
pregătiți, boxerii din Vulcan au în
vins cu scorul de 7-2.

Deschiderea festivă a Spartachiadei 
de iarnă a avut loc în 39 din cele 48 
asociații sportive ce activează în Va
lea Jiului. Dovedind o slabă preocu
pare față de această problemă aso
ciațiile sportive Viscoze și Prepara
torul Lupeni, Minerul Petroșani și 
altele n-au făcut nimic pînă în pre
zent pentru buna organizare a Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretului.

Goi ! Bucurie și decepție. Fază din meciul Jiul Pe
trila —- Industria sîrmci Cîmpia Turzii.

Un nou cuplaj fotbalistic
Stadionul „23 August" din Capitală va găzdui mier

curi 9 decembrie un nou cuplaj fotbalistic. In „deschi
dere" într-o partidă restantă a campionatului categoriei 
A se vor întîlni echipele Rapid București și Minerul 
Baia Mare. Șe va desfășura apoi partida internațională 
din cadrul „Cupei Cupelor" dintre Steaua București și 
formația iugosla vă Dinamo Zagreb.

Handbal în 7

In (alger ls Lapeoi
Duminică, timp de patru ore, iubi

torii handbalului în 7 de la 
Lupeni au urmărit întrecerile e- 
chipeior de fete și băieți din loca
litățile Lupeni, Vulcan și Aninoasa. 
Intîinlrea dintre echipele Straja Lu
peni și Viitorul Vulcan a fost cîști- 
gată la limită de fetele din Lupeni. 
Scor final 7—6. In finală, Straja 
Lupeni a înfilnit formația asociației 
Tineretul din: aceeași localitate pe 
care a învins-o cu 11—10. A fost o 
întîlnire viu disputată, mult aprecia
tă de spectatori.

Cele mai bune jucătoare s-au do
vedit a fl Dogaru și Stamate de le 
Vulcan, Șiht Mariaș și Furdui de la 
Straja și Catanfi, Ocheșel și Deak 
din echipa Tineretului.

La băieți lupta a fost, de asemenea, 
strînsă și echilibrată. Viitorul Vul
can, o echipă nouă a răsturnat cal
culele care indicau favorite pe Mine
rul Aiiinoasa și Straja Lupeni. Re
dăm mai jos rezultatele înregistrate 
șî cîțiva din jucătorii evidențiat!. 
Viitorul Vulcan — Voința Lupeni 
18—15 (9—6); Minerul Aninoasa — 
Straja Lupeni 24—17 (9—10); Viito
rul Vulcan — Minerul Aninoasa 
12—9 (4—7); Straja Lupeni — Vo- ■ 
ința Lupeni 25—9 (15—5). S-au e- 
vidențiat jucătorii: Cioflica, Nemeș 
— Straja; Gabor și Cîta — Minerul; 
Karoly, Negrilă — Viitorul; și Ne
meș — Voința.

Record original
Un gimnast bavarez, Ldki Hof- 

maier, în vîrstâ de 23 de ani, a sta
bilit recent un nou gen de record. 
£1 a parcurs 132 kilometri între 
Ratisbonne și Munchen, mergînd în 
mîitiî. Distanța a fost parcursă în 
48 de ore, în decursul a cîtarva e- 
tape. Ținea, se vede bavarezul, să 
aibă și el recordul său și cît mal 
original.

Prietenii bibliotecii
Pe zi ce trece celor 6 122 prieteni 

ai bibliotecii duhului sindicatelor 
din orașul Lupeni li se adaugă noi 
cititori. Este de remarcat faptul că 
peate 60 la sută din aceștia sînt 
muncitori. Din dorința de a-și îmbo
găți cunoștințele de cultură gene
rală, ei citesc opere ale clasicilor 
literaturii romînești și universale, 
cărți tehnice de specialitate. Dintre 
cititorii cei mai pasionați amintim 
pe Nagy Francisc, Radulescu An
gela și Dumitru Alexandru.

IOAN ARDELEANU

Evidențîații noștri
Lucrătorii Oficiului P.T.T.R. din 

Petroșani desfășoare o activitate 
susținută pentru Îndeplinirea obliga
țiilor ce le revin. Ei se străduiesc 
să asigure deservirea promptă a 
cetățenilor la ghișeele oficiului, să 
mărească numărul abonaților ia 
ziare și reviste, să difuzeze la timp 
scrisorile și cotatele, Mulți dintre sa-

O acțiune Important!

Inventarierea și reevaluareaJ 
fondurilor fixe

In cursul lunilor noiembrie și de
cembrie a.c. continuă să se desfă
șoare în întreaga țară acțiunea de 
inventariere, reevaluare și stabilirea 
gradului de uzură a fondurilor fixe, 
acțiune începută în luna octombrie.

Lucrarea are ca scop stabilirea 
unor valori unitare ale fondurilor fixe 
de același fel, tip și dimensiuni, care 
să corespundă valorilor de înlocuire 
stabilite pe baza prețurilor în vigoare 
și privește toate întreprinderile și uni
tățile social-cuiturale și administra
tive.

Cauza principală care a dus Іи 
luarea acestor măsuri constă în exis
tența în întreprinderi a unor fonduri 
fixe identice, dar achiziționate în 
perioade diferite și cu valori diferi
te,, care fac să , influențeze în mod 
inegal nivelul amortizării, prețul de 
cost și, în ultimă instanță, rentabili 
tatea.

Acțiunea de inventariere, reevalua
re și stabilirea gradului de uzură se 
desfășoară în prezent pe teren, de 
către comisii operative și colective 
de lucru avînd ca prim obiectiv de
limitarea justă a obiectului de eviden
ță sau a obiectului de inventariere. 
A doua etapă, este stabilirea noilor 
valori corespunzătoare, valorii de în
locuire calculată conform prețurilor 
de deviz în vigoare după 1 ianuarie 
1963. Și în fine, ca ultimă etapă 
stabilirea gradului de uzură la toate 
fondurile fixe. Trebuie subliniat fap
tul că prin fond fix, ca obiect de 
evidență, se înțelege obiectul singular 
sau ansamblul de obiecte cu toate 
dispozitivele și accesoriile ltti, desti
nate să îndeplinească în mod indepen
dent în totalitatea lui o funcție dis 
tinetă.

In instituțiile bugetare și subven 
ționate (social-cuiturale și adminis
trative) de pe raza orașului regional 
Petroșani acțiunea este îndeplinita 
de către 18 comisii operative șt 11 
colective de lucru înființate pe lîngă 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare, școli medii, spitale etc. Spre 
deosebire de întreprinderi, la institu

„Luna
(Штаге din pag. !~a)

dulețul. In magazinul nr 56 din Pe
troșani, de pildă, se află o expoziție 
cu vînzare de jucării unde sînt ex
puse în mod atrăgător jucării variate 
și practice pentru cei mici. Magazi
nele de galanterie oferă o cravată, 
o pălărie sau cămașă drept cadouri 
pentru bărbați. Magazinele de trico
taje se prezintă și ele eu un bogat 
sortiment de tricotaje de lină, semi- 
lînfi și bumbac, lenjerie din fire sin
tetice și din mătase pentru femei. 
Combinezoanele, cămășile de noapte 
și alte articole realizate cu multă 
fantezie șl bun gust, stau la dispo
ziția cumpărătorilor într-o gamă со- 
loristică și de modele deosebit de 
variate. Au sosit, de asemenea. în 
magazinele de spectalitate modele noi 
și originale de poșete și genți de 
voiaj, iar în magazinele de încălță
minte sînt expuse ultimele noutăți 
de ghete pentru temei, bărttațl, copii, 

tariații oficiului sînt evidențiați în 
muncă. Printre aceștia se numără 
tov. Stelescu Petru, Turcu loan. Pe
tra Dumitru, Nicoară Livia și alții. 

C. IONESCU

Bucuria minerului Pîrvu
Cu mulți ani în urmă, Pîrvu 

Gheorghe era un băiețandru firav, 
care vindea ziare în București. Dar 
vremea a trecut. Pîrvu a venit în 
Valea Jiului. Aici a devenit miner. 
De curînd minerul Pîrvu a împlinit 
50 de ani și a ieșit la pensie. In ul
tima zi de muncă ortacii lui l-au fe
licitat călduros, i-au urat mulți ani 
fericiți și de acum înainte. Evenimen
tul ieșirii la pensie a bătrînului lor 
ortac a fost sărbătorit minerește — 
cot la cot cu minerul Pîrvu. ortacii 
săi din brigada lui Tănase Ioan de 
la sectorul IV al minei Petrila, au 
extras înte-un schimb 40 tone de 
cărbune peste sarcinile de plan. Ca 
răsplată a muncii în subteran Pîrvu 
primește lunar o pensie de 1200 lei.

10AN CIUR

țiile bugetare acțiunea de reevaluare 
se limitează numai la clădiri, iar sta 
bilirea gradului de uzură se extinde 
și la celelalte fonduri fixe ce se inven
tariază cu excepția fondului bibliote
car

Comisia orășenească regională de 
inventariere și reevaluare a luat mă
suri de distribuire a materialului in
structiv și de lucru, dînd și unele 
îndrumări suplimentare privind orga
nizarea muncii și întocmirea docu
mentației tehnico-economiee pentru 
clădiri. In prezent, toți tehnicienii 
de la secțiile de arhitectură-sistemati- 
zare și gospodărire comunală din ora
șele Petroșani, Lupeni, Vulcan și 
Petrila sînt angrenați în această 
lucrare, avînd deja întocmite docu
mentații tehnice, la un număr de 
pesta 50 clădiri. Restul membrilor co
misiilor operative și colectivelor dt 
lucru se preocupă de inventarierea 
fizică și materială, pe teren, a fondu
rilor fixe și încadrarea lor pe cate
gorii, grupe și subgrupe.

Trebuie acordată o mare atenție 
sectorului de sănătate și învățămînt, 
unde fondurile fixe au o însemnă
tate deosebită și ca Valoare și ca 
funcționalitate.

De asemenea, trebuie avut Ж ve
dere faptul că, potrivit unei hotăriri 
recente, Clădirile aflate în administra
rea sfaturilor populare, care servesc 
în total sau în cea mai mare parte 
pentru locuințe nu sînt supuse in
ventarierii și reevaluării fondurilor 
fixe, această operațiune urmînd a se" 
face cu ocazia recensământului gene
ral al locuințelor care va avea loe 
o dată cu recensămîntul general ai 
populației.

Comitetele executive ale sfaturilor 
populare și conducătorii unităților tre
buie să se mobilizeze mai mult' în 
luarea de măsuri organizatorice care 
se impun pentru ca această acțiune 
importantă și complexă să se încheie 
cu cele mai bune rezultate.

PETRU COTOROIU 
secretarul comisiei orășenești 

pentru inventariere și reevaluare

cadourilor"
cu fețe presate și talpă microporae, 
căptușite cu tricot textil, un nou sor
timent de semighete cu fețe din piele 
box căptușite cu tricot textil realizat 
in mai multe modele noi.

Unul dintre cele mai plăcute și 
prețuite cadouri îl constituie fără 
îndoială și discurile de muzică ușoa
ră, populară și operă; dovadă mulți
mea cumpărătorilor de toate vîrstele 
pe care o întîlnim în aceste zile în 
magazine. La fel, un stilou, perle, 
brățări, broșe, clipsuri și inele spe
cial ambalate, sînt numai cîteva din 
noile articole ce pot fi oferite drept 
cadouri. Lor li se pot adăuga nou,” 
modele de ceasornice de mînâ și de 
masă, aparate fotografice, acordeoa- 
ne și altele.

Lucrătorii O.C.L. produse Indus
triale Petroșani asigură deservirea 
cumpărătorilor în bune condițiuni și 
vin în înttmpinarea cerințelor, ofe
rind cu solicititudine mărfurile pre
ferate, ajuftndu-i în alegerea lcr.



STEAGUL ROȘU

Calitatea cărbunelui — 
la nivelul celorlalte realizări!

(Urmare elin pag. l-a)

lorlalte sectoare au adus un aport sub
stanțial la îndeplinirea angajamentu
lui anual al exploatării. Brigăzile 
conduse de Comuniștii David Ioan, 
Cristea Aurel, Roman Petru Gali 
Mihai, Berei Dionisie, Dediu Vasile, 
iancu Victor ș.a. s-au situat în per
manență în primele rînduri ale între 
cerii socialiste.

Hotărîrea comuniștilor de la mina 
Aninoasa de a dezvolta succesele ob 
ținute pînă acum, de a asigura toate 
condițiile pentru înfăptuirea cu cinste 
a Sarcinilor sporite de plan pe anul 
1965, a fost viu oglindită de răspun
derea cu care au fost analizate defi
ciențele care s-au făcut simțite in 
activitatea colectivului.

Două probleme au polarizat atei, 
ția dezbaterilor, în vederea îmbunata 
firii activității economice de viitor.

Darea de seamă, precum și tova 
rășii Patrie Nicolae, Velea Vasile, 
Peier Nicolae, ing. Popa loan ș.a. au 
arătat că ridicarea la plan a bri
găzilor rămase in urmă constituie 
o importantă rezervă de sporire a 
volumului producției și a productivi
tății muncii. Această problemă se 
pune mai ales în sectoarele II și III 
unde procentul brigăzilor rămase sub 
plan este încă destul de ridicat. Pe 
întreaga exploatare, rămîn sub plan 
38 la sută din totalul brigăzilor. A- 
ceastă cifră arată că în fața noului 
comitet de partid, a birourilor orga 
nizațiilot de bază stă sarcina de a 
exercita un control exigent asupra 
modului în care conducerea minei 
și conducerile sectoarelor asigură 
condițiile realizării pianului la fie
care loc de munca, de a desfășura 
o muncă politică intensă pentru fo
losirea din plin a timpului de lucru, 
pentru întărirea răspunderii taturor 
brigăzilor pentru îndeplinirea angaja
mentelor asumate. Birourile organiza
țiilor de bază trebuie să analizeze 
periodic, împreună cu conducerile sec

E BINE AȘA ?
Păstrarea în bune condițiuni a am

balajelor, ridicarea lor operativă din 
magazine în vederea eliberării spațiu
lui comercial constituie o obligație 
însemnată a unităților I.R.V.A. Dar 
mai sînt dese cazurile cînd la ma

Primul
c 
A
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Ionel a ieșit ultimul din 
clasă pi a pornit in fugă pe 
scări în jos. In carie îl aș
teptau colegii cu o minge. 
De cum a sosii' au început 
meciul. Ionel, în poartă, se 
străduia să prindă toate min
gile. La un plonjon „spec
taculos" s-a împiedicat însă

T In piatra ce marca poarta 
și s-a lovit ta picior...

...Rad Minerea dintr-a 
VH-a A, tocmai povestea unei prie
tene ce i-a plăcut mai mult din 
nuvela pe care o citea, clnd se auzi 
chemată la punctul sanitar al școlu.

...In ușa punctului sanitar erau 
adunați mai mutți școlari. De cum 
a intrat. Minerva l-a văsuț pe Io
nel întins pe patul de consultații.
Imediat și-a dat seama ce avea 
de făcut. A deschis ușa dulapului 

toarelor respective, situația brigăzi
lor rămase în urmă, să stabilească 
măsuri concrete de sprijinire a aces
tor brigăzi și să controleze îndeplini
rea acestor măsuri.

Principalul accent în activitatea de 
viitor trebuie pus pe îmbunătățirea 
calității cărbunelui. Rezultatele re
marcabile ale colectivului acestei ex
ploatări obținute în îndeplinirea an
gajamentului anual de întrecere, creș 
terea randamentelor și reducerea pre 
țului de cost au fost umbrite de ca
litatea slabă a cărbunelui extras. Ast
fel, în perioada care a trecut pînă 
acum din acest an, procentul de ce
nușă în cărbune a fost depășit cu 
1,5 procente. Pentru conținutul ridi
cat de șist, exploatarea a fost penali
zată cu 11 500 tone de cărbune ceea 
ce echivalează cu o pierdere dc 
1 500 000 lei.

Lipsind controlul permanent din 
partea comitetului de partid — a 
arătat în cuvîntul său tov. Cristea 
Aurel, șeful unei . brigăzi fruntașe 
din sectorul 1 — preocuparea pentru 
calitate a slăbit. Comitetul sindica
tului s-a ocupat uoar formal de 
aplicarea inițiativei „Nici un vagonet 
rebutat pentru șist“. In multe abata
je, a confirmat tov. Cristea, artifi
cierii pușcă cu întîrziere și brigăzile 
îtu mai au timp pentru alegerea șis
tului vizibil. Conducerea minei nu a 
insistat pentru întărirea răspunderii 
corpului tehnlco-ingineresc pentru res
pectarea calității, nu a cerut maiștri
lor și tehnicienilor șă ia măsuri con
crete la fiecare loc de muncă pentru 
a se extrage cărbune de calitate.

Pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui — a subliniat în cuvîntul 
său tov, ing. Popescu Dumitru, me
canicul șef al minei — trebuie asi
gurată curățirea vagonetelor în toate 
schimburile, spre a se evita murdă
rirea cărbunelui prin încărcarea în 
vagonete cu depuneri de steril pe 
fund. In cadrul conferinței s-a făcut, 
de asemenea, propunerea ca la haldă 
vagonetele să fie descărcate cu aiu- 

gazinele alimentare ambalajele nu 
sînt păstrate în bune condițiuni, iar 
I.R.V.A. întîrzie, nepermis de mult, 
ridicarea lor. Butoaie, lăzi, sticle 
goale stau claie peste grămadă în 
magazine ocupînd spații. Alteori, am

balajele sînt arun
cate în spatele ma- 
gazinelor, ceea ce 
dă un aspect urît 
și duce la degra
darea ambalajelor.

In fotografia a- 
lăturată se vede 
felul aim sînt „de
pozitate" șl „păs
trate6 lădițele de 
transportat pîine 
la centrul de pîine 
dfti cartierul „Car- 
pați“ — Petroșani 
Mașina fabricii de 
pîine nu le-a ridi
cat la timp, iar 
personalul centru
lui le-a „depozi
tat" în spatele u- 
nltății...

В bine așa î

а j и to r
cu medicamente, a ales din mul
țimea sticluțelor și borcănelelor pe 
cele care-i erau de trebuință, le-a 
așezat la îndemlnă și, ajutată de 
un alt eleo din grupa de prim a- 
jutor, a pansat „rănitul". A fost 
chemată la fața locului și profesoa
ra Aldica Natalia, responsabila Cu 
Crucea Roșie pe școală. Copiii, su
pravegheat! de profesoară, au lu
crat cu repeziciune. Indemînareă 
cu care au executat pansamentul, 
siguranța mișcărilor, dovedeau că 
deprinseseră bine tehnica acestei 
operații.

Acordlnd atenția cuvenită acti
vității sanitare, la Școala generală 
de 8 ani nr. 2 din Lupeni s-a a- 
menajat o sală specială unde ele
vii primesc noțiuni de prim ajutor.

Pe lingă medicamente și pansa
mente, în acest cabinet se păstrea
ză întreaga evidență a actioităfii 
sanitare din școală. Aici se găsește 

torul cuîbutoarelor vibrante, care o 
dată cu descărcarea, asigură și cură
țirea vagonetelor.

Tov. Ledrer Iosif, șeful exploată
rii, a arătat că problema calității nu 
poate fi rezolvată fără o preocupare 
intensă din partea șefilor de brigăzi, 
cărora le revine sarcina de a mobi
liza toți minerii din abataje la alege-
rea șistului vizibil la fronturile de
lucru.

Este necesar să se desfășoare -
așa cum a arătat în cuvîntul său
tov. Fogel Francis.- o agitație vi*
zuală mai susținută și mai ales com
bativă, pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui.

Conferința a stabilit că pentru în- 
;regul colectiv al minei Aninoasa, în 
frunte cu comuniștii, îmbunătățirea 
calității cărbunelui constituie una 
din cele mai importante sarcini care-i 
stau în față în perioada care urmea
ză

■ЙГ
in fața participanților la conferin

ță a luat cuvîntul tovarășul Karpi- 
necz loan, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani. Vorbi 
torul a acordat o înaltă apreciere 
activității desfășurate de comitetul de 
partid, de comuniștii de aici pentru 
obținerea de rezultate care situează 
colectivul minei Aninoasa pe un loc 
de frunte între celelalte colective 
ale exploatărilor miniere din Valea 
Jiului. Dezbaterile conferinței au ară
tat că realizările colectivului minei 
sînt rodul ridicării nivelului muncii 
de partid, al creșterii competenței co
mitetului ele pariid în conducerea ac
tivității economice. Desfășurînd o 
munca wlacteB au tren md la re
zolvarea sarcinilor ce i-au stat în 
față masa membrilor de partid, orien- 
tîndu-și activitatea spre problemele 
cheie ale producției, comitetul de 
partid a mobilizat colectivul minei 
spre realizări de seamă.

Experiența dobîndită, măsurile sta
bilite pentru îmbunătățirea în conti
nuare a muncii de partid, â subliniat 
tovarășul Karpinecz, constituie o ga
ranție că sarcinile sporite ce stau 
în fața colectivului minei în anul 
1965 vor fî îndeplinite cu succes. Vor
bitorul și-a exprimat convingerea că 
sub conducerea comitetului de partid, 
colectivul minei Aninoâșa va rezolva 
problema îmbunătățirii calității pro
ducției de cărbune care, alături de 
creșterea continuă a randamentelor, 
de ridicarea la pian a brigăzilor ră
mase în urmă, trebuie să stea în cen
trul atenției organizației de partid, 
a conducerii minei și a sindicatului.

In încheierea cuvîntului său, tova
rășul Karpinecz a dat noului comitet 
de partid indicații prețioase privind 
îmbunătățirea muncii de primire în 
partid, informarea operativă a tutu
ror membrilor de partid asupra sar
cinilor actuale și antrenarea lor la 
rezolvarea acestor sarcini, întărirea 
disciplinei de partid, conducerea po
litică a sindicatului și a organizației 
U.T.M., întărirea eficacității muncii 
de propagandă în scopul realizării Cu 
succes a sarcinilor de viitor.

■w
Conferința a ales noul comitet de 

partid. In prima sa plenară, noul, co
mitet de partid al minei Aninoasa a 
reales în funcția de secretar pe tov. 
Barna Ioan.

caietul In care medicul Școlii con
semnează cu regularitate observa
țiile sale asupra sănătății elevilor, 
evidența statistică a activității sa
nitare din școală, caietul grupei 
sanitare. Tot aici se găsesc nume
roase broșuri, planul de muncă al 
responsabilului de Cruce Roșie, fi
șele analitice ale elevilor ș. a. Da
torită seriozității cu care stnt in
struite grupele sanitare din școală, 
acestea pot acorda, cu ușurință, 
primul ajutor atunci clnd e cazul. 
Acest lucru a făcut ca, ta mai mul
te concursuri de Cruce Roșie, ele
vii Școlii generale de 8 ani nr 2 
din Lupeni să se claseze pe pri
mele locuri. Printre școlarii care 
au cea mai bună activitate in a- 
cest domeniu amintim pe elevii 
Dancia Maria, și Tomșa Elene din 
clasa a V-a C, Severineana Elena 
și Morar Elena din clasa a V -a В, 
Filip Estera și Rad Minerva din 
claia а Vfl-a A.

M. GHfOREANU

** ♦
Atelierul electric 

dl preparației Lu
peni execută nu
meroase reparații 
la motoare. IN 
CLIȘEU: Electri
cienii Racz losif 
și Șerban Gheor- 
ghe lucrînd la re
pararea unui mo
tor electric.

« **

PUBLICITATE
latreprfiăerea мііаіі 
OrllHHIti PltlIHDl

ANUNȚA

faa 1 decembrie a. c. s-a 
deschis în Petroșani, str. Repu
blicii nr. 40;
MAGAZINUL DE FLORI AL 

I.e.O. PETROȘANI
Magazinul este deschis zilnic 

între orele 7—13; 17—Ю.

PR06RAM DE RADIO
9 decembrie »

PROGRAMUL I. 7,45 Formații vo
cale de muzică ușoară, 8,60 Sumarul 
presei, 8,06 Orchestre de muzică 
populară, 9,00 Muzică din operete 
interpretată de soliștii noștri, 9,30 
Melodii populare. 10,03 Fragmente 
din opera „Aida" de Verdi, 11,30 
Muzică ușoară, 12,45 Muzică popu
lară, 14,30 Roza vuiturilor, 16,00 Din 
folclorul muzical al regiunilor patriei 
— melodii din Oltenia, 16,10 De la 
opereta clasică la opereta contempo
rană, 16,40 Concert de muzică ușoa
ră romînească, 18,30 Program muzi
cal pentru fruntași și evidențiați în 
întrecerea socialistă, 19,20 Ciclul „Pa
gini din istoria muzicii rornînești". 
Emisiunea a iV-a, 20,40 Setecțluni 
din opere, 21,15 Recital de poezie la
tină. Traduceri de Al. Andrițmu, 21,30 
Melodii distractive. PROGRAMUL II. 
9,03 Cîntece și jocuri populare, 10,00 
Muzică ușoară, 10,45 Cîntece pionie
rești, 11,50 Muzică populară, 12,15 
De toate pentru toți (reluare), 12,45 
Arii din operete, 13.38 Muzică ușoa
ră, 14,00 Duete comice din opere, 
14,30 Melodii populare, 15,30 Or
chestre de muzică ușoară, 16,30 Din 
muzica popoarelor, 17,10 Chită teno
rul Dwnitrie Onofrei — arii din opere, 
18,00 „Am îndrăgit o tnelodie“ — e- 
mishme de muzică ușoara romîneas
că, 18,30 Lectură dramatizată. Din 
povestirile fui John Glasworthy, 19,30 
Concert de seară - muzică distrac
tivă. 20,15 Școala și viața, 21,15 Tea
tru Ia microfon: „Zăpadă în toiul 
verii" de Cuan Han King.

Cinematografe
9 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Rezervat pentru moarte; REPUBLI
CA: Teama; EIVEZENI: Omul cu 
obiectivul; ISCRONI: Douăsprezece 
scaune; VULCAN: Trei plus două; 
CR1VID1A : Stolul captiv; PARO- 
ȘENI; Cuba 58; LUPENI — MUN
CITORESC : Viață particulară. (Res
ponsabili cinematografelor din Pe- 
irila, Lenea, Lupeni — Cultural, Băr- 
băteni și Uricani sînt invitați a tri
mite programul filmelor pe luna de
cembrie 1964).

*
i

0. C. L. produse 
industriale Petroșani 
ANGAJEAZA UN GESTIONAR 
DE MAGAZIN TEXTIL LA

LUPENI

Condiții de angajare: 7 clase 
elementare, 5 ani vechime în co
merț și garanție materială la 
angajare.

Informații suplimentare — la 
Serviciul personal din cadrul 
O.G.L., strada Republicii nr. Ш, 
etaj H biroul 27.

GOSPODINE !
Doriți să faceți economie de 

timp ți de bani ?
Comandafi la coletăriUe și

patiseriile T.A.P.E.-uhii din în* 
treaga Vale a Jtuluî

FORTURI, GOZONAQI * Șl 
ORICE FEL DE PRĂJITURI.

Comenzile vor fi depuse a* 
48 ore înainte.

\ o ta
Miopie sau... 

răzbunare ?
In urmă cu cîteva luni, în tunta 

unei sesizări, în ziarul nostru a apă
rut o notă critică intitulată „Unde 
sînt contoarele" ?.

In notă era criticată neglijența 
sectorului I.R.E.H. din Lupeni față 
de rezolvarea cererilor oamenilor 
muncii din Uricani. Ca urmare, con
ducerea sectorului I.R.E.H. din Lu
peni a luat măsuri. Cetățenilor din 
Urieani, cărora le fuseseră ridicate 
contoarele timp de peste 8 luni, pen
tru „revizuire" li s-au montat la loc. 
S-a făcut însă ^o mică" excepție.

Tuturor cetățenilor din Uricani, de 
pe scara blocului în care locuiește și 
tovarășa Crișanovski Elisabeta, li 
s-au montat contoarele, numai dînsei 
nu. Explicația e simplă: Crișanovski 
Elisabeta a fost cea care ne-a «Mi
zat neglijența de care a dat dovadă 
conducerea sectorului I.R.E.H. Lu
peni. Și tovarășii de la I.R.E.H. cu
noșteau acest lucru.

Au fost oare „miopi" cei ce au 
montat contoarele sau e vorba de o 
„răzbunare" ? lată o întrebare la 
care conducerea sectorului I.R.E.H. 
din Lupeni trebuie sa răspundă. Cel 
mai just răspuns ar fi montarea fără 
întîrziere a contoarului la aparta
mentul cu pricina.

S. VASILESCU
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BELGRAD 7. Corespondentul A- 
genpres C, Oprică transmite:

La Casa sindicatelor din Belgrad, 
au început la 7 decembrie lucrările 
celui de-al Vllf-lea Congres al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia. La 
lucrările Congresului participă peste 
1460 delegați, reprezentînd peste un 
milion de membri ai Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. La Congres 
participă, de asemenea, 30 de dele
gații din partea partidelor comuniste 
și socialiste, precum și din partea 
mișcărilor progresiste din diferite 
țări. Delegația Partidului Muncitoresc 
Romîn este condusă de tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, membru al Biroului

Congres al U. С. I
Politic și secretar al G.C. al P.M.R. 

Congresul a adoptat ordinea de zi. 
Congresul a hotărît ca raportul de 

activitate al C.C. al U.C.I. să nu mai 
fie citit, deoarece acest document a 
fost distribuit delegaților înainte- de 
congres.

losip Broz Tito, secretar genera] 
al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, a prezentat 
punctul 2 de pe 
care ședința de 
sfîrșit

După-amiază,
cretar al C.C. a! U.C.I., a prezentat 
I aportul „Sarcinile sociale și econo
mice ale dezvoltării economiei în pe
rioada următoare".

apoi raportul de la 
ordinea de zi, după 

dimineață a luat

Edvard Kardeli, se-

a A- 
Alex

vor trebui să inter- 
această țară". El a 
în amănunte în a- 

întrucît, potrivit

NEW YORK 7 (Agerpres).
Președintele actualei sesiuni 

dunării Generale a O.N.U., 
Quaison-Sackey (Ghana), a declarat
duminică, în cadrul unui interviu te
levizat, că dat fiind actuala situație 
din Congo „nu este sigur dacă Na
țiunile Unite nu 
vină din nou în 
refuzat să intre 
ceastă problemă,
spuselor sale, din cauza postului pe 
care îl deține acum, o declarație 

’mai amplă „ar putea fi considerată 
drept inamicală de vreuna din părți".

Sackey a afirmat, pe de altă parte, 
că unii diplomați africani doresc ea 
sediul Națiunilor Unite să fie mutat 
din New York „din cauza experien 
țelor nefericite" trăite în acest oraș. 
El a adăugat, însă, că deoarece a- 
ceastă problemă ridică chestiuni de

ordin financiar și politic nu crede că 
ea va fi discutată în amănunțime. 
„Guvernul S.U.A. — a spus el — a 
adoptat o poziție hotărîtă pentru eli
minarea discriminării rasiale, dar a- 
ceasta este o problemă de educație 
și nu poate fi reglementată prin a- 
peluri".

Diplomatul ghanez a afirmat că, 
în viitor, este posibil ca țările Africii 
să se unească sub o conducere po
litică centrală, care să se ocupe de 
problemele ' apărării, politicii externe 
și dezvoltării economice. „Părerea că 
noi sîntem incapabili să ne condu
cem singuri este tendențioasă — a 
declarat eî. Ea a fost elaborată
puterile coloniale pentru a putea de
ține controlul asupra noastră".

de

Demonstrafii violente 
pe srăzile Khartumului

KHARTUM 7 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că du

minică după-amiază, după reîntoar
cerea luț Clement Mboro, ministrul 
afacerilor interne al Sudanului, din 
regiunile de sud ale țării, unde se du
sese pentru a explica populației po
litica pe care guvernul o va duce 
față de populația din aceste regiuni, 
pe străzile Khartumului au avut loc 
demonstrații violente organizate de 
către .cetățenii originari din sudul 
țarii, cate cereau separarea de nord.

In cursul manifestațiilor, cărora a- 
gențiile de presă le atribuie un ca
racter etnic, au avut loc grave cioc
niri cu poliția. Demonstranții, rela
tează agenția France Presse, au a- 
runcat cu pietre în mașini și au a- 
tacat unii cetățeni originari din pro
vinciile de nord ale țării. Ei au in
cendiat o școală și o bibliotecă. 
Cinci persoane au murit și circa 60 
au fost grav rănite. Guvernul a lan
sat, în cele din urmă, un apel cerînd 
încetarea demonstrațiilor.

Situația de la Stanleyville
LEOPOLDVILLE 7 (Agerpres).
La Staaleyville continuă luptele 

dintre forțele patriotice, pe de o 
parte, și trupe guvernamentale și 
detașamentele de mercenari, pe de 
altă parte. încercările acestora din 
urmă de. a înainta pe malul stîng al 
fluviului Congo, eșuează, datorită re
zistenței opuse de răsculați. După 
cum transmite agenția Reuter, inte
resul deosebit pentru cucerirea por
țiunii de pe malul sting se explică 
prin faptul că în această zonă a o- 
rașulni mai dens populată, sînt am
plasate numeroase instalații portuare, 
docuri, fabrici.

Pe de altă parte, agenția citată 
. relatează că un expert al O.N.U.. 

sosit sîmbătă, de la Stanleyville la 
Leopoldville, a declarat coresponden
ților de presă că în urma „operațiu
nilor de curățire", efectuate de către 
autoritățile guvernului central și tru
pele guvernamentale, pînă în pre
zent au fost uciși cel puțin 1000 de 
congolezi. El a adăugat că în urma

acțiunii de „anchetare", efectuată pe 
stadionul din Stanleyville, sub condu
cerea lui Ndaka, șeful poliției secrete 
a autorităților chombiste din oraș, 
au fost ucise peste 80 de persoane.ft

JOHANNESBURG 7 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat ziarului 

„Sunday Express" din Johannesburg, 
Bruce Morrison, care a luptat ca 
mercenar în Congo și s-a înapoiat 
în acest oraș după ce a fost rănit, 
a declarat că „rebelii congolezi ră
niți sînt împușcați". „Intr-un aseme
nea război — a spus el — noi nu 
cern prizonieri. Ii împușcăm mai 
rînd deeît să-i lăsăm pe răniți să 
mînă în junglă. Unele persoane 
putea spune că aceasta este o cru
zime, dar eu consider că este un act 
umanitar".

0111 ШНЕ SenaUSTE
Noi întreprinderi 

ale industriei chimice
KIEV 7 (Agerpres).
In Ucraina se construiesc noi 

întreprinderi ale industriei chi
mice. De la începutul acestui an 
au fost date în exploatare 30 
de obiective mari de acest gen. 
La fabrica de îngrășăminte azo- 
toase din Dneprodzerjinsk au fost 
puse in funcțiune toate obiecti
vele prevăzute de planul anual. 
Pină la sfîrșitul anului, ta com
binatul miniero-chimic din Roz- 
doi va începe să funcționeze cea 
de-a patra linie tehnologică de 
fabricare a sulfului.

Zahăr din noua recoltă 
de trestie

HAVANA 7 (Agerpres).
Patru fabrici de zahăr 

cele 9
Pinar Del Rio 
lucreze trestie 
recoltă.

Au început,
producă zahăr din noua recoltă 
de trestie și trei fabrici din pro- s 
vincia Camaguei.

Recoltarea trestiei de zahăr în 
republică este in toi. Pe planta
ții lucrează în mod voluntar și 
numeroși muncitori și funcțio
nari din întreprinderile industriale 
ale republicii.

0 nouă linie de cale ferată 
electrificată

HALLE 7 (Agerpres).
In R.D.G, a fost inaugurată o 

nouă linie electrificată de cale fe
rată, care leagă mai multe re
giuni carbonifere din regiunea 
Halle. Construcția cea mai im
portantă a noii linii este un via
duct de 271 metri lungime, cel 
mai lung construit pină astăzi 
in R. D. Germană.

existente
au 
de

de

din
în provincia 

început să pre- 
zahăr din nou&

asemenea, să

fa- 
cu- 
ră- 
ar

Senatului, 
(ine locul 
președin- 

Buccia- 
ad-in- 

Lan-

Demisia
Iui Antonio Segni
După patru luni de la declanșarea 

bolii sale. Antonio Segni a demisio
nat duminică din funcția de preșe
dinte al republicii. Duminică seara 
ați fost invitați la Qădrimaie (Palatul 
prezidențial) președintele 
Cesare Merzagora. care 

■președintelui republicii, 
tele Camerei Deputățiilor;
relili Ducci. președintele 
terim al Senatului. Zelioli 
zini, și primul ministru, Aldo Moro, 
pentru a lua act în mod oficial de 

'scrisoarea de demisie semnată de 
Antonio -Segni, Imediat după aceea 
a avut loc o ședință a guvernului 

.italian cu care prilej premierul Moro 
a comunicat decizia șefului statului. 
In același timp, președintele Came
rei Deputaților, Bucciarelli Ducci, a 
anunțat convocarea în ședință comu
nă, la 16 decembrie, a celor două ca-

■ mere ale Parlamentului și a repre
zentanților regiunilor cu statut spe
cial, cînd, potrivit constituției, va fi 
desemnat noul președinte al republicii.

Vizita iui Țoi En Ghen 
în Mali și Guineea

BAMAKO 7 (Agerpres).
La 6 decembrie, Țoi En Ghen, pre

ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene, și-a 
încheiat vizita în Republica Mali- La 
sfîrșitul vizitei, a fost dat publicită
ții un comunicat, în care se arată că 
Țoi En Ghen a avut convorbiri cu 
membrii Biroului Politic al Partidu
lui Uniunea Sudaneză și cu membrii 
guvernului, în frunte cu Modibo 
Keita în problemele relațiilor dintre 
cele două- țări, situației internațio
nale și ale .mișcării de eliberare na
țională.

. In aceeași zi. Țoi En Ghen a sosit 
la Conakry, pentru o vizită în Repu
blica Guineea.

Calamitățile naturale folosite 
pentru reprimarea 

sud-vietnameze
drept pretext 

populației
SAIGON 7 (Agerpres).
Calamitățile naturale care au 

tuit în Vienamul de sud în cursul 
lunii noiembrie continuă să fie foto 
site drept pretext pentru reprimarea 
populației sud-vietnameze, bănuită 
de simpatie față de mișcarea de eli
berare națională. Agenția 
„Eliberarea" relatează că 
de la Saigon au arestat 
strategic" Xa Nang, din 
Quang Ngai 300 de persoane care 
„s-au opus intervenției autorităților 
în timpul taifunului". Zilele trecute 
„dintr-o greșeală de calcul", o uni
tate de artilerie a deschis focul îm
potriva satului strategic. Numai trei 
persoane au rămas în viață. Publica
ția „New Vietnam" care apare la

☆

LEOPOLDVILLE 7 (Agerpres).
La Leopoldville se afiTmă că după 

lupte crîncene trupele de mercenari 
și unitățile guvernamentale au reușit 
să ocupe și cartierele orașului- Stan
leyville situate pe malul stîng al 
fluviului Congo. Au fost înregistrate 
grele pierderi de ambele părți.

bîn-

de presă 
autoritățile 

în „satul 
provincia

Saigon, arătă că numeroase regiuni 
în cate a bîntuit taifunul nu sînt a- 
provîzionate cu alimente, sub pre
textul lipsei mijloacelor de transport. 
Adevăratul motiv al lipsei de alimen
te din aceste regiuni, îl constituie 
însă atitudinea autorităților față de 
populația care își manifestă solida
ritatea tii mișcarea de eliberare na
țională.

Cercurile militariste din Saigon au 
; întreprins o acțiune care constituie 
obiectul atenției multor agenții oc
cidentale. Neliniștite de ineficienta 
guvernului Tran Van Huong căpe
teniile militariste au adresat genera
lului Khanh un „ultimatum" ca pînă 
la 15 decembrie să-și exprime „spri
jinul .clar" .față de guvern.

In legătură cu vizita lui Wilson
la Washington

7 (Agerpres). 
pariziene se ocupă de vi-

PARIS
Ziarele 

zita primului ministru britanic, Wil
son, la Washington. Astfel, ziarul 
„Paris Jour" scrie: „In cursul aces
tor convorbiri, Wilson nu va ceda în 
fața americanilor în majoritatea 
punctelor care divizează încă politica 
britanică și americană. In afară de 
problemele financiare se pare că va 
fi discutată o formulă de așteptare 
și de compromis asupra planu
lui forțelor nucleare multilaterale 
(F.N.M.). Cabinetul de la Londra, 
avînd de arbitrat între tendințele la
buriste contradictorii — în special a- 
supra problemelor armamentului nu
clear — nu cere, de altfel, mâi mult. 
Deci, primul obiectiv al convorbirilor

anglo-americane 
timp chiar dacă 
binetul laburist 
deze insistențelor americane.,.**»

va fi să se cîștige 
pentru moment ca- 
este hotărît să ce«

•ft

BERLIN. După cum transmite 
agenția A.D.N., într-un comunicat 
dat publicității la Berlin se arata 
că între 2—5 decembrie a avut loc 
plenara a Vll-a a Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania. Plenara a aprobat 
proiectele planului economiei na
ționale și bugetului de stat pe 
1965, adoptate la o ședință comu
nă a Biroului Politic al C.G. al 
P.S.U.G. și a Prezidiului Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germane.

OTTAWA. 23 000 
la cinci uzine de 
Canada, ale firmei 
neral Motors", au 
cerînd majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă. 
Ei protestează, de asemenea, îm
potriva introducerii pe scară largă 
a metodelor sistemului istovitor de 
muncă.

KHARTUM. Ministrul . afacerilor 
externe al Sudanului, Mohamed 
Ahmed Maghoub, a făcut o deda-

de muncitori de 
automobile din 
americane „Ge- 
declarai grevă.

rație in. care а anunțat că Sudanul 
„va permite trecerea avioanelor tu
turor acelor state care doresc să-i 
ajute pe răsoulații congolezi cu 
medicamente și alimente".

ATENA. Sindicatul funcționarilor 
publici din Grecia, care cere guver
nului majorarea salariilor, în legă
tură cu creșterea necontenită a pre
țurilor la. mărfuri și servicii, a dat 
publicității o declarație, în care se 
arata bă în primele 11 
cestui an costul vieții 
această țară cu 12 la

STOCKHOLM., La 5 
avut loc la Stockholm 
expoziției de artă grafică rornî- 
nească, la care au participat nu
meroși oameni de artă, 
reprezentanți ai corpului

■. tic, efc.
CAIRO. La Cairo s-a 

sîmbătă că ședința Comitetului e- 
conomic al . Organizației Unității 
Africane,, proiectată să se țină la 
14 decembrie la Cairo, s-a amînat

drep- 
kurde,

minis-
a-
în

luni ale 
a sporit 
sută, 
decembrie a 
deschiderea

scriitori, 
diploma-

anunțat

pentru data de 14 ianuarie 1965. 
Aceasta, precizează agenția Reuter, 
este pusă în legătură cu evenimen
tele recente care s-au petrecut în 
Congo.

BAGDAD. Singura cale de regle
mentare a situației din nordul Ira
kului, scrie ziarul irakian „Al 
Saoura-Al Arabyia" („Revoluția a- 
rabă"), o constituie rezolvarea pro
blemei kurde prin acordarea 
turilor naționale minorității 
în cadrul Republicii Irak.

ISTANBUL. F. C. Erkin,
trul afacerilor externe al Turciei, 
s-a înapoiat în țară, venind de la 
Bruxelles, unde a participat la re
uniunea care a avut loc cu ocazia 
intrării în vigoare a acordului pri
vind asocierea Turciei la Piața 
comună.

Intr-o declarație făcută presei, 
el a afirmat că la această reuniune 
a primit din partea reprezentantu
lui R. F. Germane și a reprezen
tantului Franței „promisiuni poziti
ve" privind ajutorul pe care cele 
două țări urmează să îl acorde 
Turciei.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA? Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. ioternban 322, automat 269.

I NEW YORK 7 (Agerpres).
> Presa americană de luni diminea

ța comentează pe larg tratativele
■ Johnson—Wilson. Referindu-se la dis-

cujtîle în problema forței nucleare 
multilaterale a N.A.T.O., ziarul „New 
York Herald Tribune** scrie: „Din 
nefericire, nu există nicî o altă indi
cație că F.N.M., în oricare din for
mulele discutate în prezent, vor 
face altceva deeît să slăbească ali
anța atlantică. Nici un membru, cu 
excepția Statelor Unite, nu îndrăgeș
te cu adevărat F.N.M. In cel mai 
bun caz unii ar putea să le accepte 
sub presiune, iar în cel mai rău caz 
(pentru actualul proiect — N. R.) 
le-ar putea respinge, la fel ca

' Franța. Dl. Wilson, — continuă zia
rul — s-ar putea să fie dornic să se 
ajungă la realizarea unei oarecari 
formule de compromis și să dea Wa
shingtonului prțgtîgiul sprijinului său. 
Dar, în realitate, aceasta ar putea 
numai să complice soluționarea altor 
probleme între Washington și Londra, 
ca de pildă, Guyana Britanică, Asia 
de sud-est. Africa sau lira sterlină".ft

WASHINGTON 7 (Agerpres).
Luni au început la Washington în. 

trevederile dintre președintele John
son și primul ministru britanic, Ha
rold Wilson. La sosire la Casa Albă, 
Harold Wilson, care era însoțit de 
ministrul afacerilor externe. Gordon 
Walker, ministrul apărării, Denis 
Healey și de lordul Louis Mountbatten, 
șeful statului 
întîmpinat de 
care a rostit 
bun venit.

Ttpand I I.P.H. Subunitate.

major general, a fost 
președintele Johnson 
э scurtă cuvîntare de

ctroșani


