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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

„ZILELE 
ION CREANGA"

Interviu

Viitoarele cîmpuri 
de cărbune

Producția de cărbune a bazinului Văii Jiului va înregistra în 
anul 1965 o creștere față de acest an de 4,6 la sută. Prevederile 
planului de stat pe anul 1965 pun în fața colectivelor exploatărilor 
miniere sarcini de răspundere și în ceea ce privește sporirea producti
vității muncii și reducerea prețului de cost. In cadrul pregătirilor pentru 
asigurarea condițiilor necesare realizării acestor prevederi o impor
tanță deosebită o au lucrările de investiții destinate deschiderii de noi 
mine, dezvoltării și modernizării celor existente, asigurării rezervelor 
de cărbune la toate exploatările miniere.

In legătură cu stadiul lucrărilor de investiții menite să asigure 
realizarea sarcinilor sporite de producție pe anul’ 1965 am avut ur
mătoarea convorbire cu tovarășul ing. Meiîu Pompiliu, șeful ser
viciului de investiții din cadrul aav.j.

— In ce stadiu se află lucrările 
de asigurare a rezervelor de cărbune 
pentru anul 1965 ?

—. Asigurarea rezervelor deschise 
și pregătite în cîmpurile miniere în 
exploatare din Valea Jiului a con
stituit o 
ducerii 
rilor de 
dirijată 
(lucrări de investiții) întocmit la în
ceputul anului 1964 cît și prin pre- 
liminarele trimestriale.

La sfîrșitui anului 1964 toate ex
ploatările miniere din bazinul nostru 
sînt asigurate din punct de vedere 
al rezervelor pe perioade cuprinse 

între 1,2—3 ani. Dintre lucrările mai 
iinportanfe pentru pregătirea de te- 
zerve pe anul 1965 țin să remarc 
următoarele: La mina Petrila s-au 
executat lucrări pentru stratele sub
țiri din blocurile zero și 2, la mina 
Dîl ja pentru stratul 3 blocurile 1 
și V; la Vulcan s-au pregătit stra- 
tele subțiri din blocul II și stratul
3 din blocul VIII. La Lupeni sînt 
pregătite stratele din blocurile zero,
4 precum și cele din blocul 3 est, 
far la Uricani stratele subțiri d!n 
blocul nord.

preocupare de seamă a con- 
C.C.V.J. Desfășurarea lucră- 
asigurare a rezervelor a fost 
prin planul de deschideri

Care sînt principalele lucrări

— In anul In care vom păși în

de investiții asupra cărora trebuie 
să-și concretizeze preocuparea colec
tivele exploatărilor noastre î
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Unul dintre utemiștii evidențiațî de kt S.R.B. Vulcan 
“ b'-binatorul Istrate Iulian.

Conferinje 
pentru 

preparatori
Pentru perioada 

de iamă, la pre- 
parația din Lupeni 
sînt prevăzute nu
meroase acțiuni 
ins tructiv-eduoati - 

ve. In cadrul a- 
cestor acțiuni, mîi
ne la orele 14, în 
sala de festivități 
a preparați^ va fi 
prezentată în fața 
salariațitor din 
schimbul I o con
ferință despre ro
lul clasei munci
toare în transfor
marea societății.

curind, exploatărilor miniere le re
vin sarcini deosebit de importante 
îndeosebi în ceea ce privește con
centrarea extracției și asigurarea 
deschiderii și pregătirii unor orizon
turi noi. Iată doar cîteva din cele 
mai importante : La mina Lonea este 
necesar să se concentreze extracția 
producției încă in 1965 la incinta 

Lonea 11. In acest scop este in curs 
de execuție o instalație modernă de 
extracție dolată cu instalație multi- 
cablu și echipament de mare capa
citate. Pentru punerea în funcție a 
puțului, este necesar să se execute 
în subteran circuite și galerii astfel 
dimensionate, încît să facă față ' în
tregii: producții, ce se va extrage de 
la mina. Lonea. Dat fiind faptul că 
în anul 1964 o parte din aceste lu
crări au suferit întîrzieri este nece
sar să se intensifice ritmul de exe
cuție la lucrările din circuitul puțu
rilor gemene de la orizontul 400, 
astfel ca la 1 iulie 1965, atît lucră
rile de săpare a circuitelor, cît șl 
echiparea lor cu instalațiile prevă
zute să fie în stare de funcționare. 
De concentrarea producției la orizon
tul 400 mai sint legate și lucrările 
de punere în funcțiune a puțurilor 
oarbe nr 10 și 8 care vor cobori 
producția de la orizonturile superioa
re la orizontul principal.

La mina Petrila este necesar să 

и prilejul comemorării
' * ani de la moartea 

scriitor Ion Creangă, între 
decembrie se organizează 
Ion Creangă".

In cadrul acestor zile se vor des
fășura o serie de acțiuni menite să 
contribuie la aprofundarea cunoaște
rii vieții și operei marelui nostru 
povestitor.

Im cluburile muncitorești, căminele 
culturale, ia. întreprinderi și institu
ții, in școli se vor organiza conferin
țe și simpozioane cu tema „Ion 
Creangă, marele povestitor el poporu
lui romin". Conferințele Vor fi sus
ținute de către oameni de cultură și 
artă, profesori de literatură. Libră
riile și. bibliotecile vor organiza vi
trine speciale în care vor fi expuse 
lucrări ale scriitorului, albume și 
fotografii. In universitățile muncito
rești vor avea loc lecții speciale 
sacrale vieții și operei lui 
Creangă

Alături de manifestările pe

con-
lon

iar

or
din

plan 
local, la București se va deschide o 
expozifie centrală „Ion, Creangă", 
la lași o expoziție documentară.

Tot în această perioadă va fi 
ganizat un pelerinaj la bojdeuca
Iași, iar altul la Humulești, locul de 
naștere al scriitorului.

Radiodifuziunea șl televiziunea ro- 
mlnă vor prezenta emisiuni speciale, 
spectacole, scenarizări. iar Studioul. 
cinematografic București va realiza 
un film artistic de lung metraj „A- 
miniiri din copilărie" și un film după 
povestirea „Harap Alb". Vor fi edi
tate totodată volume cuprinzind ope
re de bază ale scriitorului. Comitetul 
de stai pentru cultură și artă va e- 
mite o medalie comemorativă repre
zentând pe cei doi buni prieteni, poe
tul Mihail Eminescu și scriitorul Ion 
Creangă. l

ІШІІІІГІ tu îifftnitil
Azi la orele 19, în sala de spec

tacole a clubului dm Aninoasa, are 
loc o întîlntre a utemiștilor cu mi
neri mai vîrstnici. La începutul în- 
tîlnirii, tov. Voiculescu Gheorghe, 
secretarul organizației U.T.M. de la 
sectorul 6 al minei Aninoasa va pre
zenta o expunere cu tema: „Colec
tivismul — principiu de bază al mo
ralei comuniste11. Apoi cei vîrstnici 
vor relata tinerilor despre munca și 
viața minerilor 
patriei.

înainte de eliberarea

Conferința o va 
prezenta tov. Ti- 
goianu Florea, se
cretarul organiza
ției de partid din 
preparație.

Seară 
de odihnă

Conducerea clu
bului muncitoresc 
din comuna Ani- 
noasa a organizat 
ieri o seară de 
odihnă. In sala de 
lectură a clubului, 
bibliotecara Negra- 
ru Lucia și tov. 
Cadar Constantin 
au recitat poezii 
în cinstea aniver
sării Republicii.
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Șeful de schimb Moțaș Grigore, motoristul 
nel Marin și Vizitiu Mihai, de ia 
zultate bune încă o zi de lucru.

a 75 de 
marelui
13—20
„Zilele

Fetica Dumitru, podarii le- 
sonda 5459 Jieț, au încheiat ca re-

IN Ml NC A CC CARTEA

Mai puține planuri
ACTIVITATE MAI CONCRETA

de către 
responsa- 
a reieșit 
scurs din

In plenara Comitetului orășenesc 
pentru cultură și artă Petroșani, ți
nută de eurînd, s-a analizat printre 
alte probleme și munca cu cartea 
desfășurată de biblioteca orășenească 
Petroșani, precum și de bibliotecile 
comunale și sătești din Valea Jiului.

Din referatul prezentat 
tovarășul Rusalim Bălșan, 
bi'ltil bibliotecii orășenești, 
că în cele 11 luni care s-au
acest an, bibliotecile amintite au ob
ținut rezultate-mai bune față de a- bă a bibliotecilor noastre: 
ceeași perioadă a anului trecut. Bi
blioteca orășenească a organizat în 
perioada celor 11 luni, 41 de acțiuni 
cu cartea ia care atr participat nu
meroși oameni aii muncii. Intre aces
te acțiuni se numără : prezentări de 
cărți și recenzii, simpozioane, con
sfătuiri, manifestări cu prilejul „Lu
nii cărții la sate“, și a „Săptămînii 
poeziei". Ca urmare a acestor acțiuni 
și a creșterii fondului de cărți s-a 
majorat și numărul cititorilor și a 
volumelor citite. Numai la biblioteca 
orășenească au fost înscriși în aceas
tă perioadă 2825 cititori care au îm
prumutat peste 49 000 volume. In 
ceea ce privește activitatea bibliote-

ROADELE HĂRNICIEI
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Pentru colectivul Uzinei de re
parat utilaj minier din Petroșani 
săptămîna aceasta, a fost deosebit 
de bogată in realizări. După înde
plinirea cu 24 de zile înainte de 
termen a sarcinilor anuale de plan, 
harnicii muncitori de aici au tri
mis alaltăieri spre tînăra mină din 
Paroșeni, ultimele elemente meta
lice ale turnului puțului de extrac
ție ce se va înălța aici. Faptul este

Instruirea activelor obștești
In toate localitățile Văii Jiului 

a început instruirea activelor ob
ștești ale comitetelor orășenești și 
comunale ale femeilor. Instruirea 
se va ține pe tema activităților 
cultural-educative ce se vor desfă-

cilor comunale și sătești, rezultate 
satisfăcătoare au obținut cete dm 
Cimpa și Iscroni.

Cu toate acestea, indicele de 17,53 
cititori la suta de locuitori reprezin
tă o cifră foarte mică față de numă
rul mare al populației orașului nos
tru. O situație asemănătoare se pre
zintă și la bibliotecile comunale și 
sătești. Dar să vedem cauzele care 
au dus la acest indice ■ nesatisîăcă- 
tor și la activitatea, În general, sla- 

Ele ne-au 
confruntă-fost dezvăluite cu ocazia 

rii pe teiren a lucrurilor.
Vofn pleca deci, de la 

orășenească, de unde, de 
buiau să plece indicațiile și ajutorul 
spre celelalte biblioteci. Dar chiar 
aici ne-am lovit de anumite greu
tăți : unele obiective, altele subiecti
ve. Din prima categorie face parte 
lipsa unui local corespunzător pen
tru o bibliotecă orășenească. Cele 
subiective sînt mai multe și pornesc

C. COTO^PAN 
D GHEONEA

biblioteca 
fapt, tre-

{Continuare în pag. 3-a)

cu cît a- 
terminată 
loc de .75

cu atît mai semnificativ 
ceasta lucrare a fost 
numai în 30 de zile în 
cît era planificat. Iată în fotogra
fia de sus platforma încărcată cu 
ultimele elemente gata de plecare 
Ieri pe poarta uzinei au ieșit alte 
circa 100 tone de utilaje necesare 
exploatărilor miniere dtei Valea 
Jiului Sînt roade ale hărniciei co
lectivului uzinei.

șura în perioada de iarnă. O ase
menea instruire a avut loc ieri în 
sala de festivități a clubului sin
dicatelor din Petrila. Mîine, la că
minul cultural al comunei Cîmpu 
lui Neag va fi înșiruit activul 
obștesc al femeSor din comună.



a

Munca patriotica a cetățenilor
înfrumusețării localitățilorîn sprijinul

din acest an, au 
muncă patriotică 
in valoare de 
altele, s-au exe-

Realizările obținute în acest an 
de către sfaturile populare din Va
lea Jiului arată că munca patriotică 
a cetățenilor constituie un factor de 
seamă în buna gospodărire și înfru
musețarea localităților. La Începutul 
acestui an, sfaturile populare dfm o- 
rașeie și comunele Văii Jiului și-au 
fixat obiective importante în acest 
domeniu, care să fie realizate cu a- 
jutorul cetățenilor mobilizați la ac
țiuni patriotice de către deputați, de 
comitetele de cetățeni. In total, pe 
întreaga Vale a Jiului, sfaturile popu
lara și-au propus să realizeze prin 
acțiuni de muncă patriotică lucrări 
în valoare de'4 516 240 lei.

Cu prilejul unei recente . analize 
făcute de Comitetul executiv al Sfa
tului popular al orașului Petroșani 
asupra obiectivelor planificate în a- 
cest an spre a fi realizate prin mun
că patriotică, a reieșit că în cele 11 
luni care au trecut 
fost executate prin 
lucrări gospodărești 
4 724 495 lei. Intre
cutat 25 000 mp reparații de străzi, 
740 mp trotuare, s-au întreținut și 
reparat 46,5 km drumuri, s-au con
struit 15 poduri și podețe. De ase
menea, zonele verzi din noile cartiere . 
au fost extinse cu încă 206 810 mp 
și s-au plantat 30 236 buc arbori și 
arbuști. Tot prin acțiuni de muncă 
patriotică s-au curățat 1000 ha pă
șuni și s-au demolat construcții vechi 
pentru eliberarea terenurilor necesa
re construirii unor noi obiective so
cial-culturale.

In acest an, cele msi bune rezul
tate în mobilizarea maselor de ce
tățeni ta acțiuni patriotice pentru 
gospodărirea localităților au fost ob
ținute de sfaturile populare ale ora
șelor Vulcan și Lupeni, precum și 
de sfaturile populare comunale Uri- 
căni și. Aninoasa. Deputății Isac 
Fulviu, Novac Elisabeta din orașul 
Vulcan, Bido Ecaterina, Doliu Avram 
din Lupeni, Ciolpan Simion, Șzat- 
mari Petru din Petrila, Marcu Lu- 
creția, Faur Gheorghe din Petro
șani și alții, ținîrid o legătură strîn-

să cu comitetele de cetățeni, aolici- 
tînd sprijinul organizațiilor de bază 
de cartiere, al grupelor de partid pe 
străzi și blocuri, au reușit să mobi
lizeze numeroși cetățeni ta gospodă
rirea localităților. De asemenea, de
putății Garagea Pompiliu, Ordog Ioan 
din Uricani, Popa Pavel, Sortan Ioan 
din Aninoasa au desfășurat o rod
nică activitate gospodărească în ca
drul circumscripțiilor electorale res
pective, reușind să »e situeze pe lo
curi de frunte în întrecerea pentru 
gospodărirea localităților. Dintre co
mitetele de cetățeni, printre cale ca
re au depus o muncă susținută în 
vederea mobilizării locuitorilor ta ac
țiuni patriotice se numără acelea 
din care fac parte tovarășii Vasiu 
loan. Radu Maria, Bodescu Elena 
din Uricani. Nemes Ioan, Bnghes A- 
lexandru, Letean Petru din 
Iosifescu Simion, Proczner 
din Petrila, Costea loan, 
Stefan din Uricani, Furdui
Băcătan Teodor din Aninoasa, Mi- 
clăuș Ioan, Rădoi Nicolae din Uri
cani,

Realizările sporite obținute în 
cest an au fost posibile mai ales 
tontă sprijinului dat de grupele 
partid pe străzi și blocuri, care 
mobilizat un însemnat număr de 
tățeni la acțiunile patriotice și au mi
litat pentru a imprima acestor ac
țiuni un caracter permanent.

Important este, de asemenea, fap
tul că sfaturile populare au reușit să 
atragă întreprinderile pe care le tu
telează, precum și celelalte întreprin
deri din localitățile respective. în 
sprijinul acțiunilor patriotice. Astfel, 
T.C.M. 
pentru 
scopul 
I.C.O., 
cu mijloace de transport. Sfaturile 
populare trebuie se pună un și mai 
mare accent pe atragerea întreprin
derilor ta efectuarea mecanizată a 
lucrărilor care necesită un mere vo- 
lurti de muncă manuala.

ІП prezent, sfaturile populare sînt 
preocupate de stabilirea obiectivelor

Lupeni, 
Ștefan 

Szilagy 
Nicolae,

a- 
da- 
de 
au 
ce-

a pus la dispoziție buldozere 
nivelarea unor terenuri în 

extinderii zonelor verzi ; 
I.L.L., S.T.R.A.. au contribuit

i
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muncii patriotice pentru anul viitor. 
Paralel cu stabilirea uflor obiective 
mobilizatoare, sfaturile populare tre
buie să se preocupe de înlăturarea 
unor lipsuri care au existat în acest 
domeniu. Mai ales la Petrila și Pe
troșani trebuie pus accent pe conti
nuitatea acțiunilor de muncă patrio
tică, pe atragerea unui număr mai 
mare de cetățeni ia aceste acțiuni. 
De multe ori sfaturile populare nu 
au asigurat asistență tehnică la e- 
xecutarea acestor lucrări și din a- 
ceastă cauză calitatea lor a iăsat de 
dorit.

Aplicind cu perseverență experien
ța dobîndită în acest an, luînd mă
suri de înlăturare a lipsurilor sem
nalate, sfaturile populare vor reuși 
să intensifice acțiunile de muncă 
patriotică, să le facă mai rodnice, 
și astfel să obțină noi succese în în
frumusețarea și buna gospodărire a 
localităților noastre.

GH. EL1SEI
Sfatul popular oraș Petroșani

Florile, care in primăvara anului viitor vor fi 
zonele verzi din jurul noilor blocuri, sînt pregătite 
acum.

IN CLIȘEU: Aspect interior al serei de flori

plantate în 
cu migală

parcuri, ' pe 
încă de De

din orașul Petrila.

Fondul de locuințe cit mai bine gospodărit!

In discuția
Recenta sesiune a Sfatului popular 

al comunei Uricani a analizat acti
vitatea instituțiilor sanitare privind 
ocrotirea sănătății oamenilor muncii 
din localitate.

Referatul prezentat de comitetul 
executiv a reliefat grija permanentă 
a deputaților, a unităților 
pentru 
pentru 
ferinzl 
ceaată
că însuflețită dr. Pope Teodora 
Gamen Maria, cadrele medico-sani-

sanitare 
prevenirea îmbolnăvirilor, 

sprijinirea activă a celor su
in refacerea sănătății. In a* 

privință au desfășurat o mun- 
și

deputaților
tare care au făcut Vizite medicale 
muncitorilor din Sectoarele minei U- 
гкапі, forestierilor ce lucrează în 
pădurile din împrejurimi, muncitori
lor de la I.S.E.C.

Deputății care au luat cuvîntul pe 
marginea referatului prezentat în se
siune au remarcat activitatea perso
nalului medico-sanitar care s-a de
plasat la locurile de muncă din sub
teran și a desfășurat o muncă sus
ținută de educare sanitară a oameni
lor muncii din loealitate.

1. COCHECI

Petrila a întinerit cu adevărat în 
anii de după eliberare. Și aici ca 
în toate celelalte localități miniere 
din Valea Jiului intîlnești la iot 
pasul 
In anii 
Petrila 
noi cu 
case în 
■mente. In lunca Petrilei sînt în con
strucție blocuri cu o suprafață lo
cuibilă de 10 586 m p.

Paralel cu construirea de noi lo
cuințe, se acordă o atenție deosebi
tă reparațiilor capitale, păstrării și 
îngrijirii imobilelor vechi, spre a se 
asigura condiții cît mai bune de 
locuit pentru oamenii muncii. Iu 
acest scop, sfatul popular reparti 
zează an de an sume tot mai însem
nate Numai in anul curent, celor 
două unități I.L.L. din Petrila și 
Lonea le-au fost alc-cate pentru re
pararea și îngrijirea imobilelor suma 
de 2 886 000 lei.

In acest an au fost efectuate lu
crări de reparații capitale și amena
jări interioare și exterioare la aproa
pe 2 000 de jmt?bi'le din orașul Petrila, 
precum și un însemnat volum de lu
crări ta căminele muncitorești și uni
tățile comerciale. In perioada care

amprenta marilor prefaceri, 
puterii populare in orașul 
s-au construit 60 blocuri 
1 219 apartamente, zeci de 
șir cu alte sute de aparta-

Mărfuri din
Anotimpul friguros a găsit bine a- 

provizlonate cu mărfuri majoritatea 
unităților comerciale din Valea Jiu
lui. La Vulcan lucrătorii din cadrul

Activitatea sectorului I.C.O. în dezbaterea
comitetului executiv

Intr-o ședință de lucru, Comitetul 
executiv al Sfatului popular Aninoasa 
a analizat activitatea desfășurată de 
către sectorul I.C.O. privind gospo
dărirea comunei.

Raportul prezentat în fața comite
tului executiv de către tovarășul We
ber Francisc, șeful sectorului I.C.O,, 
a înfățișat aspecte din activitatea 
desfășurată de sectorul I.C.O. pen
tru curățenia și gospodărirea locali-- 
tății. El a scos în evidență că 
sectorul I.C.O. a contribuit la înfru
musețarea comunei, dar nu s-a achi
tat pe de-a întregul de sarcinile ce-i 
revin pentru buna gospodărire a co
munei.

Așa de exemplu, 
taie a avut lipsuri 
tinerea curățeniei, 
străzile mărginașe, 
a trotuarelor și a
numai în centrul comunei, 
zile mărginașe s-a neglijat 
ori, și ridicarea gunoiului 
Deseori locuitorii comunei
dresat conducerii sectorului cerînd

secția de salubri- 
serioase în men- 

în special pe 
Măturarea zilnică 
străzii s-a făcut 

Pe sțră- 
de multe 
menajer, 
s-au a-

să ia măsuri de ridicare a resturi
lor menajere din dreptul caselor, 
care nefiind transportate la timp dă-‘ 
deau un aspect urît comunei.

Deficiențe există și în asigurarea 
cu apă potabilă a comunei. Secția 
de apaducte, în frunte cu tov. Vas 
Arpad, nu s-a îngrijit din timp de 
curățirea decantorului și a filtrelor 
de la alimentarea cu apă și nici de 
protejarea împotriva înghețului a ba
rajului, conductelor de aducțiune și 
a cișmelelor.

Membrii comitetului executiv, prin
tre care deputății Barna loan, Popa 
Pavel, Lazăr Beta, care au luat cu- 
vîhtul, au arătat саигеіе nerealizării 
acestor sarcini de către sectorul 
I.C.O. Aninoasa, Una dintre aceste 
cauze este nerespectarea graficului 
de prestare a serviciilor 
zare. O altă cauză a 
controlul insuficient din 
ducerii sectorului asupra 
îșl fsc datoria muncitorii de la sa
lubrizare și apaducte.

de salubri- 
constltult-o 

partea cou- 
felului cum

In cadrul discuțiilor s-au făcut 
propuneri valoroase pentru îmbună
tățirea gospodăririi comunei. Pe ba
za propunerilor făcute, comitetul exe
cutiv a emis o decizie în care au 
fost stabilite măsurile ce trebuie 
luate pentru îmbunătățirea activită
ții sectorului I.C.O.

Astfel s-a indicat trecerea de în
dată la protejarea instalațiilor de a* 
limentare cu apă împotriva înghețu
lui în vederea bunei lor funcționări 
în perioada de iarnă. De asemenea, 
s-a indicat conducerii sectorului să 
ia măsuri pentru curățirea gurilor de 
scurgere a apelor precum și de do
tare a acestora cu grătare de pro
tecție. Pentru ridicarea la timp a 
resturilor menajere, atît din centrul 
comunei cît și de pe străzile mărgi
nașe s-a recomandat îmbunătățirea 
graficului de ridicare a gunoaielor.

SIMO IOSIF
vicepreședinte al Sfatului popular

Aninoasa

a trecut din acest an, unitatea 
I.L.L. Petrila a efectuat reparații 
capitale și amenajări la 1 128 imo
bile — lucrări a căror valoare se 
ridică la circa 1,6 milioane lei. Lu
crările realizate, au fost în general 
de bună calitate, ceea ce a dus 
ta ridicarea gradului de confort al 
locuințelor. Pe lîngă efectuarea lu
crărilor prevăzute în plan, conduce 
rea unității I.L.L. Petrila se stră 
duiește să satisfacă în bună parte 
cererile oamenilor muncii privind di
ferite reparații. Din cele 560 cereri 
înaintate de oamenii muncii în acesi 
an, 380 dintre ele au fost rezolvate, 
iar altele sînt în curs de rezolvare.

Totuși, în orașul Petrila mai sînt 
multe de iacut în ceea ce privește 
gospodărirea fondului 
Sînt unele imobile, ca 
tierul Paring, blocul 
Lonea, localul în care
tul Odobești din Petrila și altele cate 
se află într-o stare degradată. Alte 
imobile lasă de dorit prin proasta 
lor întreținere, prin aspectul lor ne 
corespunzător. Așa este 
case din strada Aurel, 
partea de sus a orașului

Este adevărat că cele
I.L.L. din Petrila și Lonea au rezol-

de locuințe, 
cele din căr- 
înagazin din 
se află bufe-

cazul unor 
Vlaicu, din 
și altele, 
două unități

abundentă
magazinelor O.L.F. dovedesc în a- 
ceastă direcție o intensă preocupare. 
Unitatea O.L.F. гаг 10 (gestionar 
Mitrache Nicolae) a-a aprovizionat 
din timp cu tot necesarul 
și legume pentru sezonul 
Depozitarea mărfurilor, 
civilizată a cumpărătorilor
partarea personalului au făcut ca pî
nă în prezent să nu se ivească nici 
o reclamație. La fel de 
zintă și unitățile O.L.F.
(gestionari Petrușanu 
Șoimu Maria).

de fructe 
de iarnă, 
deservirea 

și com-

bine se pre- 
nr II și 17 
Nicolae și

ALBESCU 
corespondent

D.

vat majoritatea cererilor locatarilor, 
pentru efectuarea unor lucrări ta 
imobile, dar au fost și cazuri de 
tărăgănare. Alteori, 
tuate au fost de slabă 
mai așa se explică 
tari din cartierele 
6 Martie se plîng 
că apa trece prin 
rilor și se scurge pe pereți din cau
ză că jghiaburile sînt degradate, că 
multe uși ale blocurilor 
te.

O bună gospodărire a 
de locuințe presuptine o 
sebită din partea locatarilor în ceea 
ce privește întreținerea în bune coh- 
dițîuni a locuințelor date în folosin
ță, precum și executarea la vreme 
a micilor reparații.

Un sprijin prețios în întreținerea 
și gospodărirea spațiului locativ îl 
dau comitetele de blocuri și străzi. 
Majoritatea celor peste 100 de comi
tete existente în oraș depun forturi 
stăruitoare pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare a caselor în care 
locuiesc. Rezultate bune au obținut 
în această privință comitetele de 
blocuri din circumscripțiile deputa
ților Vancso Gheorghe, Maszni Ana, 
Pădurean Ioan, Niculescu Vasile și 
altele.

Cu toate acestea mai sînt cetă
țeni care nu întrețin în bune condi
ții locuințele, produc degradări, dau 
dovadă de neglijență în păbtrarea 
bunurilor obștești. Prin tre-aceștia 
sînt tov. Almășan Francisc din car
tierul 7 Noiembrie, blocul 4, aparta
mentul 32, Popescu Constantin din 
apartamentul 41 al aceluiași bloc, 
Cozma Teodor din cartierul Pușkin 
blocul 5/9 și alții.

Preocupîndu-se într-o măsură mai 
.mare pentru înlăturarea lipsurilor 
existente, Comitetul executiv al Sfa
tului popular Petrila va reuși să ob
țină în viitor realizări mai bune în 
păstrarea și îngrijirea fondului de 
locuințe, pentru a asigura în mă
sură tot mai mare condiții bune de 
viață pentru oamenii muncii din oraș.

dar au fost și cazuri 
lucrările efec- 

calitate. Nu
ce unii loca- 
Eminescu și 
multă vreme

de 
M. 
de 
acoperișul blocu-

sînt defec

fondurilor 
grijă deo-

■ II
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Strada Vasile Roaită din Petro
șani care face legătura între hale 
și cartierul Carpați a devenit un 
„teren de încercare" pentru toate 
autovehiculele care, neavînd înco
tro, trebuie să 
treacă pe aici. 
Două gropi de 
proporții rar în- 
tîlnite, una colț 
cu strada pe 
care se face circulația spre strada 
principală, alta 1a capătul dinspre 
cartierul Carpați al străzii, pun Ia

grea încercare tot ce trece pe aici: 
autocamioane, turisme, motociclete. 
Iar cînd plouă, mașinile înoată 
pînă la butuc în apa adunată ta 
aceste gropi.

Notă

Nici pe cetățeni, mai 
ales noaptea, nrt-i 
scutesc surprizei^... 

împi» -Ucă 
cir£\i 

cktaJ
crete ut 
crescut 
secției

Deși 
de mult 
(ia, cele 
gropi au 
vreme. A" 
nepăsarea

mult în ultima 
hrănindu-se cu 
de gospodărie a orașului.



Organizația da bază — in afțrijinn 
procesului instructiv-educativ

Organizația de bază de la Școala 
generală de 8 ani nr 1 din Petrila 
a dobîndit în anii din urmă o boga 
tă experiență în desfășurarea muncii 
politice în rîndurile membrilor cor
pului didactic. In toate împrejurările, 
biroul organizației de bâză sprijină 
îndeaproape conducerea școlii în 
buna organizare a activității instruc- 
tiv-educative.

înainte de a se trece la aplicarea 
unor măsuri mai importante preco
nizate de conducerea școlii, acestea 
eînt discutate împreună cu biroul or
ganizației de bază și dacă e cazul 
chiar în cadrul adunărilor generale 
de partid.

Așa s-a întîmplat, de pilda, cînd 
din analiza rezultatelor la învățătură 
făcută în adunarea generală de partid 
a reieșit necesitatea de a se acorda 
e atenție deosebită îmbunătățirii si
tuației la învățătură acolo unde s-au 
semnalat rezultate mai slabe. Tova
rășul Niculescu Vasile, directorul șco
lii, a cerut aportul profesorilor și 
învățătorilor comuniști pentru a spri
jini Îmbunătățirea permanentă a pro
cesului instructiv-educativ, a conți 
mitului lecțiilor și predărilor, spri 
jinirea cadrelor didactice tinere.

Pe de altă parte, organizația de 
partid a îndrumat organizațiile U.T.M. 
și pionieri din școală să organizeze 
adunări deschise pe detașamente în 
cadrul cărora au fost popularizate 
metodele elevilor fruntași la învă
țătură în organizarea studiului și au 
fost criticați acei elevi care nu-si 
îndeplinesc cu sîrguință îndatoririle 
școlare.

LA COLECTAREA 
FIERULUI VECHI

Tinerii de la mina Vulcan au de
clarat ziua de 6 decembrie a.c. 
„Ziua colectării fierului vechi". Cu 
această ocazie comitatul U.T.M. al 
minei, în colaborare cu conducerea ad
ministrativă, a organizat o acțiune de 
muncă patriotică pentru colectarea și 
scoaterea fierului vechi din subteran. 
La această acțiune au participat pes
te 80 de tineri. Ei au efectuat un 
număr de 330 ore de muncă patrioti
că și au colectat 31 tone fier vechi. 
Gu acest prilej s-au evidențiat în 
mod deosebit tinerii din organizațiile 
U.T.M. nr 2, 4 și 6.

Considerăm că se putea colecta o 
cantitate și mai mare de fier vechi, 
dacă serviciul electromecanic al mi
nei ar fi acordat un sprijin mai mare 
în efectuarea transportului de fier 
vechi pe puțuri.

DUMITRU BUICA 
corespondent

Viitoarele eîmpuri de cărbune
(Urmare din. pag. l-a)

se urgenteze săparea și amenajarea 
puțului principal de extracție sub 
orizontul 14, astfel ca la 1 mai 1965 
să se poală face trecerea extracției 
de Ia orizontul 12 la orizontul 14. O 
sarcină importantă pentru mina Fe- 
trila căreia trebuie să i se acorde 
atenția cuvenită, mai ales din punct 
de vedere al calității cărbunelui, este 
și săparea puțului nr 2 est.

Printre principalele lucrări de la 
mina în deschidere Dîlja sînt: săpa
rea puțului auxiliar nr 3 de la su
prafață pînă la cota 442, primul ori
zont principal de transport, lucrare 
la care sînt în prezent rămîneri în 
urmă față de necesitățile minei. Lu
crările de deschidere de la orizontul 
442 este necesar să constituie o 
preocupare permanentă pentru con
ducerea E.D.M.N. care trebuie să 
asigure deschiderea și pregătirea 
pînă la finele anului 1965 a rezer
velor ce urmează a fi exploatate 
în 1966.

Concentrarea extracției la puțul 
principal sud Aninoasa pînă Ia fi
nele trimestrului III 1965 este sarci
na principală a exploatării Aninoa- 

' 1 această privință o deosebită 

Organizația de partid are în ve 
dere faptul că școala are menirea 
de a da societății tineri nu numai 
cu o temeinică pregătire științifica, 
de cultură generală, ci și oameni cu 
o educație patriotică și cetățenească 
înaltă, cu principii etice sănătoase.

Astfel, într-o adunare generală s-a 
analizat activitatea desfășurată de 
către organizația de tineret pentru 
sporirea eficienței muncii educative. 
Cunoscînd că exemplul personal are 
o mare influență asupra tinerilor, bi
roul organizației de partid s-a ocupat 
îndeaproape de îndrumarea profeso
rilor și dirigințitor, membri și can
didați de partid, pentru a fi exemplu 

în munca didactică și educativă, a 
analizat cum își îndeplinesc unii din
tre aceștia îndatoririle profesionale 
și obștești.

Mai mult decît în anii trecuți, în 
noul an școlar există o grijă perma
nentă pentru perfecționarea pregă
tirii politice marxist-leniniste a ca
drelor didactice. Astfel, paralel cu 
îndrumarea și analiza modului cum 
decurge studiul ideologic ai ca
drelor didactice, au fost organizate 
conferințe și expuneri asupra celor 
mai importante și actuale aspecte ale 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, asupra celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii.

Vom urmări și de acum înainte or
ganizarea unor adunări generale pe 
probleme specifice școlii noastre, o- 
rientarea activității comuniștilor spre 
problemele majore ale procesului de 
învățămînt, astfel ca organizația de 
bază să-și îndeplinească mereu mai 
bine rolul ei de conducător politic în 
școală.

Prof. ROZAEIA FIL1PINH
secretara organizației de bază 

din Școala generală de 8 ani nr 1
Petrtia

Pe șantierul Vulcan fasonarea armăturilor pentru toate lucrările se 
facei centralizat. In fotografie, brigada de ilerari-betoniști la bancul de lucru.

importanță prezintă lucrările subte
rane de ia circuitul puțului, orizon
tul 9. Tot la mina Aninoasa este 
necesar să se urmărească îndeaproa
pe deschiderea straturilor acoperitoa
re din blocul I și blocul II.

La mina Vulcan o atenție deose
bită trebuie acordată lucrărilor de 
deschideri situate în partea estică a 
timpului minier, in zona blocurilor 
7, 8 și 9, astfel ca fa finele anului 
1965 să se poată pune în exploatare 
stratul 3 din blocurile 9 și 10.

La mina în deschidere Paroșeni 
atenția trebuie concentrată asupra 
lucrărilor de deschidere de la cota 
625 atît spre partea sudică cît și 
spre partea vestică a timpului mi
nier. Totodată, este necesar să se a- 
corde atenție determinării tectonicii 
stratelor ini finite pentru a se putea 
stabili modul de plasare a lucrărilor 
de pregătire a zăcămîntului în ve
derea exploatării.

La E. M Lupeni una dintre lucră
rile cheie, care trebuie să stea in 
atenția minei este săparea puțului 
sub orizontul 480, a circuitelor de Ia 
orizonturile 400 și 480 astfel ca piuă 
la slîrșitui lunii mai 1965 puțul să 
poată fi pus în funcție. Executarea

Note
Ironie a soartei

sau... neglijență ?
In acest an. la I.C.T. Paroșeol s-a 

pus în funcțiune noul grup de 150 
MW. O bună parte din muncitorii, 
inginerii și tehnicienii care au mon
tat acest grup locuiesc in ЫосиГЙе 
cartierului Livezeni, din orașul Pe
troșani. Și, ca o ironie a soartei, în 
acest cartier întreținerea instalațiilor 
electrice este defectuoasă. Aproape 
zilnic, mai ales seara, apar deranja
mente in rețea, cate duc la întreru
perea curentului ore în șir.

Deci, tocmai cei care produc lu
mina stau acasă în întuneric. Să fie 
asta o ironie a soartei. sau... negli
jență din partea conducerii I.R.E.H. 
Petroșani ? Noi sîntem siguri că ul
tima variantă e cauza.

V. STRAUȚ

Lipsesc țigle...
Locatarii cartierului Bărbăteni din 

orașul Lupeni au făcut zeci de sesi
zări verbale și scrise conducerii 
I.L.L. din localitate, cerind să Ii se 
înlocuiască țiglele sparte de pe aco
perișul caselor. Și pe bună dreptate. 
0 documentare’ la fața locului a 
scos la iveală că la grupuri întregi 
de locuințe țiglele de pe acoperișuri 
sînt sparte. Apa se infiltrează în ca
mere, sar, în unele apartamente au 
căzut bucăți întregi din tavan dato
rită umezelii. Sezonul friguros a în
ceput. Pînă la căderea zăpezii mai e- 
xistă încă timp pentru reparații. Și 
ele trebuie executate de urgență. 
Se cere doar puțină bunăvoință și... 
mai multă operativitate în rezolva
rea cererilor oamenilor muncii de că
tre conducerea f.L.E. Lupeni.

Un grup de locatari

lucrărilor de la orizontul 300 din 
raza blocului II și a celor de la ori
zontul 440 din raza puțului Caroli
na trebuie să constituie preocuparea 
permanentă a conducerii exploatării, 
aceste lucrări constituind scheletul 
de dezvoltare a principalelor căi de 
deschidere și transport la mina Lu
peni.

La mina Uricani atenția principala 
trebuie acordată executării lucrărilor 
de deschidere de la orizontul 500 
înspre zona nordică a timpului mi
nier.

— Care sînt rezervele interne din 
activitatea sectoarelor de investiții 
pentru valorificarea cărora trebuie 
să persevereze în scopul realizării 
sarcinilor sporite ce le stau în față ?---------------- _------------------------------

— In anul 1965 sectoarelor de 
Investiții le revin sarcini sporite 
care reprezintă o creștere valorică 
de 41 000 Iei față de anul 1964. 
Realizarea acestor sarcini este posi
bilă. In acest scop este însă nece
sar ca fiecare colectiv al sectoare
lor de investiții să depună eforturi 
pentru valorificarea largă a rezer
velor interne din , activitatea lor.

Mai puține planuri
ACTIVITATE MAI CONCRETĂ
(Urmar» din pag. l-a)

de la însuși responsabilul bibliotecii 
orășenești. La acestea. ne-am gîndit 
cînd am intitulat materialul de față 
„Mai puține planuri, activitate 
mai concretă" Pentru că referatul 
prezentat a fos-t foarte bogat în e- 
vidențierea unor planuri de muncă, 
planuri de activitate,.. dar nu și în 
muncă, și în activitate. Fiecare nou 
aliniat începea cu; „in planul nos
tru am prevăzut.," omițîndu-se însă 
esențialul: ,£e s-a realizat". De 
fapt nici nu se putea arăta mai mult 
„ce s-a realizat". Aceasta presupune 
doar... deplasarea pe teren, inițiati
vă, muncă cu oamenii, îndrumare și 
control, lucruri cu eare cei trei sala
ri a ți ai bibliotecii nu s-au prea îm
păcat. Și atunci, pentru ca referatul 
să fie mai bogat în fapte, responsa
bilul bibliotecii l-a completat cu ini
țiative care, de fapt, au aparținui 
altora.

De asemenea, numărul de 41 ac
țiuni organizate în 11 luni, cele 15 
biblioteci de casă și 30 cercuri de 
citit și doar 46 tineri care au primit 
insigna de „Prieten al cărții" în a- 
ceastă perioadă, precum și faptul că 
la simpozionul intitulat „Literatura 
Hunedoarei socialiste", ținut la se
diul bibliotecii, au participat... peste 
30 de auditori (cifră impresionan
tă? I), nu prea sînt „demne de rele
vat" (expresia din ghilimele apar
ține raportorului), dimpotrivă ele do
vedesc o slabă preocupare a colec
tivului bibliotecii pentru răspîndirea 
cărții în mase.

Dacă așa stă situația la biblio
teca orășenească, care are datoria de 
a îndruma și bibliotecile comunale 
și sătești, ea nu putea fi mai bună 
nici la aceste biblioteci. Cifra de 
1921 cititori înregistrată la cele 9 
biblioteci sătești în 11 Juni este de
parte de a fi mulțumitoare. Alte 
cifre cuprinse în referat sînt exage
rate. Numărul de 311 acțiuni cu car
tea ținute la cele 2 biblioteci comu
nale și Ia cele 9 biblioteci sătești nu 
corespunde realității. Adevărul este 
că ia aceste biblioteci munca cu car
tea s-a desfășurat slab. Zile de-a rin- 
dul ele au fost închise, acțiunile s-au 
organizat sporadic, fiind departe de 
specificul muncii oamenilor. Acest 
lucru a făcut ca numărul participan- 
țUbr la aceste acțiuni să fie foarte 
mic. In rarele deplasări pe teren, 
lucrătorii bibliotecii orășenești s-au 
rezumat mai mult să dea îndrumări 
asupra modului de clasificare a căr- 
țtior și nu de a îndruma concret 
munca bibliotecarilor. De aseme
nea, nu s-a organizat nici o consfă
tuire cu bibliotecarii comunali și să
tești, la care să prezinte măcar o ac
țiune practică de felul cum trebuie 
să se muncească cu cartea. Scăpate 
de sub un control mai exigent, bi
bliotecile și-au dus și ele activitatea 
la voia întîmpiării. Biblioteca din

Aceste rezerve sînt: sporirea viteze
lor de avansare la lucrările care se 
pretează la folosirea mașinilor de 
încărcat in dotare; îmbunătățirea 
aprovizionării locurilor de muncă cu 
materialele necesare (profile lamina
te, betonite, agregate pentru betn- 
nare);» omogenizarea continuă a bri
găzilor de mineri; extinderea pc sca
ră largă a perforajului umed, acor- 
dîndu-se atenția cuvenită folosirii u- 
tilajelbr din dotare și Instruirii per
sonalului în legătură cu perforajul 
umed.

Țin să subliniez : In anul 1964 ex
ploatările miniere au realizat o vite
ză de avansare în galerii de 55,2 
m I față de 52 ml cît a fost prevă
zut in planul Inhnic. In sch'mb, da
torită nefoloslril corespunzătoare a 
mașinilor de încărcat, la lucrările 
miniere dotate cu aceste utilaje s-a 
realizat o viteză de înaintate doar 
de 72,6 m ' față de 94 m 1 cit a fost 
prevăzut Se impune deci luarea de 
măsuri corespunzătoare pentru folo
sirea din plin a acestor utilaje — 
cale sigură spre obținerea de noi 
realizări în creșterea vitezelor de 
înaintare.

Prin valorificarea rezervelor inter
ne din activitatea lor, sectoarele de 
investiții vor face față cu succes 
sarcinilor sporite ce le revin în 
viitor.

Iscroni, de pildă, timp de un trimes
tru, nu a avut nici un program de 
activitate, iar într-o perioadă a fost 
închisă 8 zile în șir.

Iată doar oîteva din cauzele care 
au făcut ca munca cu cartea desfă
șurată de către biblioteca orășeneas
că din Petroșani și bibliotecile co
munale șl sătești din Valea Jiului să 
fie sub nivelul posibilităților. Prac
tica a dovedit că nu este suficient 
să întocmești planuri și grafice. Tre
buie urmărită și îndeplinirea preve
derilor lor. De aceea considerăm că 
ar trebui întocmite mai puține pla
nuri și dusă o muncă concretă mai 
susținută. Aceasta presupune ca ac
tiviștii culturali care răspund de 
munca cu cartea să ia*mai des con
tact cu terenul.

Perioada lunilor de iarnă este cea 
mai favorabilă pentru desfășurarea 
unei munci multilaterale cu cartea. 
La toate bibliotecile vor trebui să se 
organizeze mai multe acțiuni ou car
tea, mai variate, legate de preocu
pările sătenilor. In atenția bibliote
carilor să stea preocuparea ca în fie
care casă să pătrundă lumina cărții. 
Să nu fie uitată nfci o clipă deviza : 
„Nici o casă fără cititori".

Mai multă preocupare se cere și 
din partea Comitetului pentru cultură 
și artă. /Un control mai riguros la 
biblioteci, o îndrumare mai compe
tentă, un ajutor mai substanțial bi
bliotecarilor, toate acestea vor con
tribui la îmbunătățirea muncii cu 
cartea în Valea Jiului.

PUBLICITATE

Luna cadourilor
1—31 decembrie
Un cadou util vă oferă maga

zinele de specialitate ate 0.C.L. 
Produse Industriale Petroșani, 
care au pus în vinzare un bogat 
și variat sortiment de:
— CANDELABRE
— LĂMPI PENTRU N0PTIERE
— MAȘINI DE SPALAT 

ELECTRICE

— ASPIRATOARE DB PRAF
— FRIGIDERE etc.

Vizitați cu încredere magazi
nele noastre. .

PR06RAM DE RADIO
11 decembrie

PROGRAMUL I. 7,45 Soliști de 
muzică ușoară, 8,00 Sumarul presei,
8.30 Coruri din opere, 9,00 Melodii 
populare, 10,03 Muzică ușoară, 11,01 
Muzică din operete, 11,38 Din cele 
щаі cunoscute melodii populare, 12,30 
Formații de muzică ușoară, 13,00 O- 
pera „Secretul Suzanei" de Wolf 
Ferrari, 14,10 Muzică ușoară de Au
rel Giroveanu, 14,30 Emisiune de 
basme, 15,00 Interpreți de muzică 
populară, 16,30 Cu microfonul prin 
regiunea Banat, 17.00 Din melodiile 
populare cerute de ascultători. 17,30 
In slujba patriei, 18,15 Universitatea 
tehnică radio, 20,40 Muzică ușoară, 
21,15 Momente din istoria literaturii 
rornîne (XLVII) : Pamfletul în peri
oada dintre cele două războaie mon
diale. Prezentare-de Valerin Ripe an u, 
21,45 Muzică ușoară interpretată de 
Franțois Hardy. PROGRAMUL li. 
8,35 Melodii populare, 10,00 Concert 
din opere, 10,45 Muzică ușoară In
terpretată la acordeon, 12,00 Melo
dii populare din Moldova. 12,45 Due
te comice din operete, 13,30 Limba 
noastră : „Cuvinte noi". Vorbește 
acad, prof Al. Graur. (Reluarea e- 
misiunii din 8 decembrie), 13,40 Ti
neri interpreți de muzică populară,
14.30 Pagini din operele iui Gounod, 
15,05 Muzică ușoară interpretată de 
Lavinia Slăveanu și Alin Noreanu,
15.30 Din țările socialiste, 17,15 Sport,
18.30 Din folclorul muzical al po
poarelor, 19,45 Emisiune culturală. 
20,00 Concert de seară — muzică 
distractivă. 21,15 Muzică de dans,

22,00 Muzică ușoară îontioească.
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litriiiie HsiBDii 
Iiiletilii Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 9 (Agerpres).
După cum transmite TASS, la 9 

decembrie au început la Kremlin lu
crările sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Au fost supuse spre apro
bare decretele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. din 15 octombrie
1964, cu privire la numirea lui A. 
Kosîghin în funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și eliberarea din funcția de președin
te al Consiliului de Miniștri a lui 
N. S. Hrușciov.

Sesiunea Sovietului Suprem va 
dezbate planul de stat de dezvoltare 
a economiei naționale a U.R.S.S. pe 
anul 1965 si bugetul de stat pe anul
1965.

Ședința Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 9 (Agerpres).
La 8 decembrie, Consiliul de Se

curitate s-a întrunit într-o nouă șe
dință consacrată examinării plîngeri- 
lor Siriei și Izraelului în legătură cu 
incidentul care s-a produs la 13 no
iembrie la linia de frontieră dintre 
cele două țări.

Reprezentantul Marocului . a pre
zentat un proiect de rezoluție în care 
se cere condamnarea Izraelului pen
tru acțiunea de la 13 noiembrie.

inierviul unui lider de frunte
al răscoalei congeleze

GAIRO 9 (Agerpres).
Gaston Soumialot, unul din lide

rii de frunte ai răscoalei congoleze, 
a acordat ziarului „Al Akhbar" care 
apare la Cairo, un interviu în legă
tură cu actuala situație din Congo. 
Soumialot a negat categoric afirma
țiile din presa occidentală potrivit 
cărora forțele răsculate congoleze ar 
fi ucis misionari și cetățeni albi ne-

i\oi incidente 
la (araci

GARACI 9 (Agerpres),
In capitala Pakistanului au avut 

loc marți după-amiază noi incidente, 
soldate cu victime omenești. . Poliția 
a intervenit, trăgînd focuri, de armă, 
pentru reprimarea unei manifestații 
organizată de studenți, în semn de 
protest împotriva ultimelor măsuri 
adoptate de guvern, privind închide
rea instituțiilor de. învățămînt din 
Caraci (demonstrația studențească 
s-a extins și in cartierele mărginașe 
ale orașului, fiind sprijinită și de 
alțî locuitori).

Ca urmare a acțiunii represive a 
poliției, un student a fost ucis, iar 
alți trei au fost răniți.

In cîteva
MOSCOVA. Ministrul afacerilor 

externe al U.R.S.S., Andrei Cro- 
miko, va face o vizită oficială de 
răspuns in Turcia. El a fost invi
tat de ministrul afacerilor externe 
al Turciei, Feridun Erkin.

Data vizitei va fi fixată ulterior, 
de comun acord.

NEW YORK. Intr-un buletin me
dical dat publicității marți seara 
la New York, se anunță că secre
tarul general al O.N.U. U Tha.nt, 
a fost supus unui nou examen me
dical și diagnosticul de ulcer duo
denal a fost confirmat. Se prevede 
că el va trebui să rămînă în spi
tal o perioadă de încă 7 pînă la 10 
zile, în vederea unei complete în
sănătoșiri.

TEL AVfV. Un nou incident s-a 
semnalat marți după-amiază la 
punctul Yad Hannah de pe frontie
ra dintre lzrael și Iordania. In 
urma schimbului de focuri, doi a- 
gricultori din lzrael au fost grav 
răniți.

Izraelul a cerut convocarea ime
diată a Comisiei O.N.U. pentru ar
mistițiu.

Lucrările Adunării Generale 
a O. N. U.

NEW YORK 9 (Agerpres).
Ședința din după-amiaza zilei de 

8 decembrie a Adunării Generale a 
O.N.U. a început cu discursul rostii 
de ministrul afacerilor externe al Ir
landei, Frank Aiken. El s-a ocupat 
pe larg de problema pericolului răs
pândirii armelor atomice și a cerut 
ca cele cinci puteri nucleare să rea
lizeze un acord privind nerăspîndirea 
armelor nucleare.

Ministrul afacerilor externe al Gre
ciei, Stavros Costopoulos, a cerut, 
la rîndul lui, ca Adunarea Generală 
a O.N.U. să ia măsuri pentru a se 
împiedica răspîndfcea armelor nu
cleare și s-a pronunțat pentru deza- 
tomizarea Africii.

Vorbitorul a subliniat că Grecia 
sprijină pe ciprioți în lupta lor pen
tru independență totală și a reafir

Reuniunea liderilor partidelor 
politice din Turcia

ANKARA 9 (Agerpres).
La Ankara a avut loc a doua re

uniune a conducătorilor partidelor 
politice din Turcia convocată în ve

vinovați. Noi, a spus el, i-am tratat 
cu demnitate și generozitatea cuve
nita oamenilor. Cu toate acestea 
mercenarii și forțele armate străine 
au deschis focul asupra populației 
pașnice, fără nici un fel de reținere, 
atît asupra cetățenilor de origine 
congoleză, cît și asupra albilor. El 
a relatat apoi că împotriva răscoa
lei din Congo au fost angajați mer
cenari din Republica Sud-Africană și 
dintr-o serie de state occidentale.

Revoluția congoleză, a declarat 
Soumialot, a început să fie pregătită 
îndată după aflarea știrii referitoare 
la asasinarea lui Patrice Lumumba. 
Primele lupte, după cum se știe, au 
avut loc în luna aprilie a. c., dar pe 
o scară redusă. Forțele guvernamen
tale trimise atunci împotriva noas
tră, a relatat în continuare Soumialot, 
au fost înfrînte rînd pe rînd, deși nu 
am avut arme proprii. Nu este uri 
secret că mulți dintre soldații tri
miși împotriva noastră ni s-au ală-i 
turat. Luptele au luat o mai mare 
amploare în luna iunie

In încheierea interviului, Soumialot 
a exprimat încrederea poporului con-; 
golez în roitul pe care Organizația 
Unității Africane îl poate avea în re
zolvarea crizei congoleze.

rînd urî
NEW YORK. La New York s-a 

anunțat, din surse autorizate, că 
marți va avea loc o reuniune a 
miniștrilor afacerilor externe ai 
țărilor membre ale O.U.A., pentru 
a discuta actuala situație din 
Congo. Hotărîrea a fost luată în 
cadrul unei ședințe la care au luat 
parte circa 20 de miniștri ai afa
cerilor externe ai țărilor membre 
ale O.U.A., prezente la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U.

OSLO. Dr. Martin Luther King, 
lider al populației de culoare din 
S.U.A., a sosit la Oslo unde li va 
fi laminat Premiul Nobel pentru 
pace pe anul 1964.

WASHINGTON. Un bombardier 
supersonic american de tipul 
„B-58", avîtid la bord o bombă nu
cleară neamorsată, a luat foc marți 
pe aeroportul bazei aeriene din 
Bunker Hill (statul Indiana). Trei 
aviatori au fost răniți în acest ac
cident. Comandantul bazei, colo
nelul Paul Carlton, a declarat că 
nu a existat pericolul unei explo
zii nucleare și că nici un element 
radioactiv nu s-a răspîndit, 

mat hotărîrfta guvernului grec de a 
permite poporului Ciprului să-și ho
tărască singur soarta.

Apoi a luat cuvîntul șeful delega
ției turce, Orhan Erlap, care, după 
ce a declarat că nu va intra în a- 
mănunte privind criza cipriotă, a cri
ticat ceea ce a numit „violarea unor 
obligații internaționale solemne", a- 
sumate în problema Ciprului.

Ședința s-a încheiat cu discursul 
rostit de Enrique Bernstein, subse
cretar la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Chile. El a de
clarat că guvernul său se pronunță 
în -favoarea colaborării cu toate ță
rile lumii și s-a pronunțat în favoa
rea unei revizuiri a politicii țărilor 
din emisfera occidentală față de 
Cuba.

derea studierii măsurilor care „să a- 
sigure ărrhdnia în relațiile dintre 
partide", relatează agenția France 
Presse. La sfîrșitul lucrărilor, desfă- 
șurațe sub conducerea președintelui 
republicii, Cemal Gursel, președin
tele Consiliului de Miniștri al Tur
ciei, Ismet lnonu, a declarat că. în
tre participant» la convorbiri „a in
tervenit un . acord deplin".

După cum anunță agenția France 
Presse, cele două reuniuni ale con
ducătorilor partidelor politice din. 
Turcia au fost organizate după ce 
generali}! .Cevdet Sttnay. șeful statu
lui major general al armatei turce, 
a protestat împotriva „atacurilor ne
justificate formulate la adresa arma
tei" de a-numiți oratori în cursul 
reuniunilor politice.

BRAZILIA

Război între
RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres).
Ziarul brazilian „O Globo" rela

tează Că în regiunea de la izvoarele 
fluviului îriri. din centrul Braziliei, 
se desfășoară în prezent un război 
între indienii uriași „Memkrometires” 
și tribul „Krain Akoro". Membrii ul
timului trib sînt într-o stare de com
pletă sălbăticie și nici unul din ex
ploratorii Serviciului național pentru 
indieni nu a reușit să se apropie 
de ei.

Potrivit ziarului, conflictul care 
durează de cîteva luni, a izbucnit în 
urma incursiunii membrilor tribului 
„Krain Akoro" în teritoriul tribului

Comunicatul comun după întrevederile 
dintre Johnson și Wilson

WASHINGTON 9 (Agetpres).
Marți, după încheierea vizitei ofi

ciale de două zile în S.U.A. a pri
mului ministru britanic Harold Wil
son, a fost dat publicității un comu
nicat; în care se subliniază că Wilson, 
împreună cp președintele Johnson au 
discutat planul american de creare 
a forțelor nucleare multilaterale în 
cadrul N.A.Ț.O., precum și unele as
pecte ale contrapropunerilor britani
ce la acest plan. Comunicatul apre
ciază, de altfel, că în timpul convor
birilor n-au fost adoptate hotărîri și 
s-a făcut numai un schimb de ve
deri în perspectiva unor discuții vi
itoare între aliații N.A.T.O. Cei doi 
conducători de stat au căzut de a- 
cord că sarcinile în domeniul mili
tar trebtae să fie distribuite mai e-

PIN ȚĂRILE SOCIALISTE <
Un nou combinat de înnobilare 

a minereului de fler
KIEV 9. Corespondentul Agerpres, 

S. Podină, transmite:
Lucrările de construcție a noului 

combinat de înnobilare a minereului 
de fier de la Krivoi-Rog se apropie 
de sfârșit. In prezent se fac ultimele 
reglaje ale utilajelor. Această puter
nică unitate a industriei miniere, cea 
mai mare întreprindere de acest fel 
din Ucraina a fost înălțată în ulti
mii doi ani. Hala de înnobilare a 
minereului are o lungime de o ju
mătate de kilometru, puterea proiec
tată a primei tranșe a combinatului 
este de 6 400 000 tone concentrat de 
minereu de fier anual.

Dezvoltarea industriei 
constructoare de mașini 

a R.P.D. Coreene
PHENIAN 9 (Agerpres).
Industria constructoare de mașini 

a R.P.D. Coreene livrează importan
te cantități de mașini și utilaj tutu
ror ramurilor economiei naționale a 
R.P.D. Coreene.

Fabrica de mașini de la Ryonsîn, 
de pildă, produce, printre altele un 
strung de 8 m și o presă de 3 000 
tone; fabrica de automobile de la 
Dukciun produce anual mii de auto
camioane și tractoare, fabrica de uti
laj electric Daian produce transfor

Luptele din Vietnamul de sud ’
SAIGON 9 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă a- 

nunța, referindu-se la surse america
ne din Saigon, că forțele patriotice 
din Vietnamul de sud au lansat în 
ultimele două zile noi atacuri împo
triva trupelor guvernamentale în mai 
multe regiuni ale țării.

După lupte grele, partizanii sud- 
vietnamezi au încercuit localitatea 
An Lab (provincia Binh Dinh) si-

douâ triburi
vecin. După ce au ucis cîteva zeci 
de luptători ai tribului rival, ei au 
plecat, luîndu-le femeile în sclavie.

Membrii tribului „Memkrometires", 
care au o înălțime medie de 2,05 m, 
posedă arme de foc, în timp ce mem
brii celuilalt trib nu dispun decît de 
arme primitive: arcuri cu săgeți 
otrăvite și suliți. Toate încercările 
de pacificare au eșuat pînă în pre
zent. Se consideră că luptători din 
tribul „Krain Akoro" au asasinat în 
1962 pe exploratorul britanic Richard 
Mazon care, în ciudă sfaturilor ex- 
perților brazilieni, s-a aventurat în 
regiunea izvoarelor fluviului îriri.

chitabil între țările membre ale 
N.A.T.O.

Comunicatul remarcă faptul că cei 
doi interlocutori au subliniat nece
sitatea îmbunătățirii poziției balan
țelor de plăți ale celor două țări. Un 
pas în această direcție, se spune în 
comunicat, a fost făcut de președin
tele Johnson și de premierul britanic 
prin discutarea posibilităților alcă
tuirii unui plan comun de colaborare 
în domeniul producției armelor nu
cleare, care să antreneze o reducere 
a cheltuielilor militare în acest do
meniu. Totodată cele două părți s-au 
pronunțat pentru continuarea efortu- 
rilor pe scară mondială în vederea 
prevenirii răspîndirii și achiziționării 
de arme nucleare. In ceea ce priveș
te situația din Orientul Mijlociu șî 
Orientul îndepărtat atît președintele 

matoare de 26 000 kllovolțiiâmperi și 
generatoare hidraulice de 5 000 kilo 
volțiamperi.

In R.P. Polonă apar anual 
5822 titluri de cărți

VARȘOVIA 9. Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiță, transmite i

Anul acesta apar în R. P. Polonă 
5 822 titluri de cărți, într-un tiraj de 
95,5 milioane exemplare. Această 
cifră reprezintă — față de anul tre
cut — o creștere de 277 titluri și 
peste 11 milioane exemplare.

In anul viitor, vor fi editate 832 
lucrări de beletristică în 13 milioane 
de exemplare. Din cele 832 opere li
terare numai 220 vor fi traduceri 
din literatură străină.

Un nou material pe bază 
de ceramică

MOSCOVA 9 (Agerpres).
La Institutul unional de cercetări 

științifice pentru materiale abrazive 
și șlefuire a fost creat un nou ma
terial pe bază de ceramică — „S-8“ 
— de 60 ori mai rezistent ca oțetul 
și fonta. Rezistența sa la uzură este 
de 2 ori mai mare decît a aliajelor 
dure.

S-a calculat că prin folosirea unei 
singure tone de piese fabricate din 
noul material se economisesc cea. 100 
tone oțel și zece tone aliaje dure.

toată la 300 mile nord de Saigon, 
capturînd o mare cantitate de arme. 
In regiunea orașului continuă lup
tele, iar întăririle trimise în ajutorul 
trupelor guvernamentale nu au putui 
ajfirige la destinație. Agenția United 
Press International apreciază că a- 
cesta este „primul atac de avengură 
întreprins de forțele patriotice în a- 
ceastă regiune".

*

LONDRA 9 (Agerpres).
Referindu-se la situația din Viet

namul de sud, ziarul „Daily Tele
graph" scrie: „Zi de zi devine tot 
mai clar că Statele Unite nu ^ot cîș- 
tiga războiul în Vietnam, indiferent 
ce acțiune ar întreprinde. Cauza prin
cipală rezidă în faptul că majorita
tea vietnamezilor s-a săturat de 
război șî, de altfel, au dreptate.

Generalul Maxwell Taylor și alți 
americani cu răspundere au recunos
cut de mult că o victorie nu poate 
surveni fără sprijinul din toată ini
ma al poporului vietnamez. Ceea ce 
insă nu se recunoaște este x(aț>tul că 
acest sprijin devine tot mai imposi
bil, cu fiecare săptămînă care trece. 
Cea mai bună cale pentru a ieși din 
dilemă pare să fie waceea de a lăsa, 
pe vietnamezi să înceapă negocieri".

Johnson cît și premierul Wilson au 
afirmat că sîht necesare „eforturi 
militare" pentru susținerea actuale
lor guverne, în special din Malayezia 
și Vietnamul de sud.

In încheiere, comunicatul mențio
nează că convorbirile de la Washing
ton ou constituie decît un punct de 
plecare pentru discuții viitoare la 
toate nivelurile, atît în cadrul Ali
anței atlantice cît și în cadrul unor 
negocieri internaționale lărgite.

După cum relatează agenția Reu
ter propunerile britanice cu privire 
la forțele nucleare multilaterale și / 
reacțiile președintelui Johnson la a- 
cestea, despre care comunicatul nu 
amintește nimic, vor fi cunoscute 
săptămînă viitoare cînd premierul 
Wilson va face o expunere în Ga^ 
mera Comunelor.
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