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Cu planul anual îndeplinit
Sectorul III Petrila

In ziua de 16 decembrie a.c., mi
nerii din schimbul II al sectorului 
III de la mina Petrila au extras 
și trimis la ziuă ultimele tone de 
cărbune contînd pentru anul 1964. In

Răcitoarele termocentralei Paroșeni. 
Aici sîrit în curs de execuție impor
tante modificări și unele reparații, 
lucru ce contribuie la îmbunătățirea 
procesului tehnologic în uzină.

PAȘI SPRE VIITOR
’ Zilele tot mai reci de iarnă ne a- 
propie de sfirșitul unui an bogat în 

'• 1 înfăptuiri, de pragul noului an. Co- 
lectivul U.R.U.M.P. a întrecut însă 
ti, pul și și-a încheiat anul de activi
tate pe 1964 cu 24 de zile înainte de 
termen.

In ultimele zile, uzina e în măre 
fierbere. Se lucrează intens, se pun 
bazele activității viitoarelor succese 
pe care este hotărît să le încerce 
colectivul în anul ce se apropie.

Sub îndemnul succesului obținui 
de curind, oamenii lucrează intens 
străduindu-se să se ridice, prin reali
zările cotidiene, la nivelul noilor e- 
xigențe ce li se pun în față o dată cu 
sosirea anului viitor. Oamenii gîn- 
desc, sînt preocupați de găsirea dru
murilor care să-i ducă pe treptele 
unei și mai rodnice activități.

In hala secției reparații mecanice 
domnește atmosfera vie, creatoare, ce 
n-a lipsit de aici in tot cursul ..anu
lui. Colectivul secției și-a îndeplinit 
planul anual încă la sfîrșitul lunii 
noiembrie, depășindu-și sarcinile la 
planul valoric al reparațiilor capi
tale și curente cu 200 000 lei. Ceea ce 
constituie un adevărat motiv de mîn- 
drie, îl constituie însă randamentul 
cu 30 la sută mai mare decît sarcina 
prevăzută. Și încă un amănunt demn 
de reținut: in. privința calității repa
rațiilor executate, colectivul secției 
na primit in acest an nici o recla- 
mație din partea exploatărilor.

v — Am lucrat cu spor, cu exigen
ță. In prezent executăm ultimele re
parații pe acest an. Dar totodată ne 
pregătim pentru producția anului vi
itor, ne-a relatat inginerul Niță Gheor
ghe, șeful secției. 

perioada care a trecut de la înce
putul anului, ei au extras peste plan 
mai bine de 13 000 tone cărbune de 
bună calitate, ridicînd randamentul 
la 3,533 tone pe post, față de 3,436 
tone pe post cît era planificat.

Acest succes are la bază preocu
parea susținută din partea conduce
rii sectorului (șeful sectorului tova
rășul Tanczler Ștefan) pentru extin
derea inițiativei „două cîmpuri pe 
schimb și aripă" în abataje cameră. 
Aplicînd cu succes această inițiativă, 
brigada condusă de Cîșlaru loan, 
de exemplu, a dat peste plan de la 
începutul anului 5 580 tone cărbune, 
a Iui Purda Constantin 3 470 tone, 
iar brigada lui Easzlo Ștefan 3 277 
tone cărbune. Printre fruntașii în 
producție se mai pot aminti și mi
nerii Enache Ghiriță, Rotaru loan,

Noul în minerit
Azi, la ora 18, în cadrul clubului mi

nier din Uricani va avea loc, o expu
nere pe tema : „Noutăți în tehnica 
mineritului".

Expunerea ținută de tovarășul Do- 
rofte Gheorghe va ajuta minerii de 
la această exploatare carboniferă 
să-și îmbogățească cunoștințele teh
nice și să folosească mai rațional 
utilajele cu care mina este dotată.

Seară dedicată 
evidențiaților

Miine, la ora 17, 
în sala festivă a clu
bului sindicatelor din 
Lupeni se va organi
za o seară dedicată 
minerilor evidențiați 
in procesul de pro
ducție. Brigada artisti
că de agitație și or
chestra clubului vor 
prezenta în fața celor 
invitați un bogat pro
gram artistic.

Și într-adevăr, în preocupările co
tidiene ale colectivului pregătirile 
pentru anul care vine ocupă un loc 
însemnat. Conducerea secției a făcut 
comanda pieselor de schimb necesare 
reparațiilor în anul care vine. In 
secție s-au dat în funcție bancuri de 
probă pentru încercarea locomotive
lor. în curind va intra în funcție un 
banc de probă pentru încercarea 
pompelor. Folosindu-se experiența de 
pînă acum, continuă specializarea 
brigăzilor pe genuri de reparații. Este 
o acțiune care va permite brigăzilor 
conduse de Tefeleș Gheorghe, Fănic 
loan, Piroulescu Vasile, Farkaș Pe
tru și altora să obțină în viitor noi 
succese în sporirea randamentelor, în 
îmbunătățirea calității lucrărilor și, 
ui ultima instanță, in reducerea ter
menului de imobilizare a utilajelor 
miniere sosite la reparație. Deci, mai 
repede, mai bine, mai trainic, consti
tuie deviza cu care pășește colecti
vul spre anul 1965.

Hala uriașă a secției mecanice te 
intimpină ca întotdeauna cu .freamă
tul neîntrerupt al strungurilor. Co
lectivul secției fruntașe pe uzină a 
deținut trimestru cu trimestru în a- 
cest an trofeul întrecerii socialiste : 
drapelul de secție evidențiată. Acest 
trofeu este hotarit să-l păstreze însă 
și în viitor, lată de ce In aceste zile, 
premergătoare noului an, întreaga 
secție e cuprinsă de un iureș tumul
tuos; se lucrează cu însuflețire și 
pasiune. Și încă ceva în plus: se gîn- 
dește mult. La cabinetul tehnic al u- 
zinei s-au inregistrat în acest an 
zeci de inovații propuse de muncito
rii secției. Și propunerile n-au înce
tat. Inovațiile sînt menite să aducă
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Miclea loan și Jurcă loan, care de 
asemenea, au depășit mult planul de 
producție.

Sectorul II Aninoasa
încă în ziua de 15 decembrie a.c., 

minerii de la sectorul II al E.M. 
Aninoasa au trimis la ziuă ultimele 
tone de cărbune din planul anual, de 
producție. Plusul de producție reali
zat pînă la această dată ' de către 
colectivul acestui sector se cifrează 
la 7 192 tone cărbune, iar randarrien- 
tul mediu planificat pe II luni este 
depășit cu 133 de kg cărbune pe 
post. Printre fruntașii sectorului se 
numără minerii șefi de brigadă 
Palco Ioan. Stan Silviu și mulți alții 
care au realizat depășiri importante 
de plan.

Lectorat 
de cultură 

generală
Ieri, la clubul mun

citoresc din orașul 
Vulcan, s-a deschis un 
lectorat de cultură 
generală cu tema: 
„Din istoria patriei", 
care s-a bucurat de o 
caldă apreciere din 
partea auditoriului.

Fier vechi 
pentru oțelârii

Continuînd acțiunile de muncă pa
triotică organizate de comitetul 
U.T.M. al minei Petrila cu prilejul 
„Săptămînii colectării fierului vechi" 
(14—19 decembrie a. c.) utemiștii 
din organizațiile de bază I, V, VIII 
și X au strîns și trimis spre oțelăriile 
patriei 35 000 kg de fier vechi. In 
cursul zilelor de azi și mîine ute
miștii de la E. M. Petrila s-au anga
jat să mai trimită spre oțelării o 
cantitate de 25 000 de kg fier vechi.

perfecționări mașinilor, să pună ba
zele unei și mai rodnice activități 
în viitor. Ultima inovație a fost fă
cută de maistrul Straus Edmund și 
maistrul șef Anghel Viorel: „Dispo
zitiv pentru găurirea simultană a 
ecliselor pentru cupele de elevator". 
De curînd, în secție s-a desfășurat 
„săptămîna inovatorului", prilej cu 
care s-au precizat temele ce se cer 
rezolvate in scopul perfecționării pro
cesului tehnologic și a utilajelor, in 
scopul obținerii u- 
nor randamente cît 
mai ridicate.

In uriașul ate
lier de foc al uzi
nei pregătirile pen
tru noul an se re
marcă și mai preg
nant. Hala turnă
toriei se reamena- 
jează. In aceste 
zile va da prima 
șarjă de fontă un 
nou cuptor electric 
de 0,5 tone. Vor 
intra în funcție și 
două mașini de 
format, se separă 
turnătoria de fon
tă de cea de oțel. 
Se experimentează 
o nouă metodă de 
turnare a flartșe- 
lor pentru tuburi 
de rambleu și aer 
comprimat. lată 
lucrările ce se 
execută în aceste

La mina CJricani, se pune de pe acum, un mare accent pe pregătirea 
tuturor condițiilor necesare îndeplinirii cu succes a sarcinilor de producția 
din anul viitor. Se desfășoară în ritm intens lucrări pentru îmbunătățirea 
aerajului și a transportului în subteran.

Fotografia înfățișează pe minerul Zamfir Nicolae și ortacii lui Fodor loan 
și Cernat Nicolae, din brigada tova râsului Sorescu Constantin, lucrînd j la 
săparea unei noi galerii de aeraj în adîneurile minei.

Cifrele de plan pe І965

In dezbaterea colectivelor 
minelor și întreprinderilor

In aceste zile, în minele și între
prinderile Văii Jiului are loc dis
cutarea cifrelor de plan pe anul 
1965. Această dezbatere are o im
portanță deosebită, deoarece în ca
drul ei, muncitorii, inginerii și teh
nicienii exploatărilor miniere și ai 
întreprinderilor, șantierelor, ai ce
lorlalte unități economice sînt 
chemați să contribuie cu întrea
ga lor pricepere și inițiativă crea
toare, cu un înalt simț de răs
pundere la stabilirea celor mai 
eficiente măsuri pentru îndeplinirea 
cu succes a prevederilor planului de 
stăt pe anul 1965. Totedată, cu pri
lejul dezbaterii cifrelor de plan, co
lectivele unităților economice din 
Valea Jiului își fixează angajamen
tele; de întrecere pe noul an.

Experiența anilor trecuți a arătat 
că dezbaterea cifrelor de plan cons
tituie un minunat prilej de atragere 
a colectivelor Ia dezbaterea proble
melor conducerii și organizării pro
ducției, de stimulare a interesului lor

zile în secție, iată preocupările 
maistrului Căprar Vasile, ale mun
citorilor Grădină Francisc, Săcălici 
Dumitru, ale-întregului colectiv, preo
cupări, ce vor asigura ca în anul care 
vine atît în privința ritmicității cît și 
a calității pieselor turnate secția să 
fie mereu la înălțime

De la conducerea uzinei, pînă jos 
in secții. și brigăzi, întregul colectiv 
își mobilizează forțele, își concen
trează energia pentru a păși pe trep
tele unei și mai rodnice activități e- 
conomice.

I. D. 

Aspect din uzină. Metrologul Breaan Carol, din sec
ția control tehnic, face verificarea consumului de aer 
comprimat la stația de.compresoare a uzinei.

pentru îmbunătățirea continuă a pro
cesului de producție. In cadrul aces
tor dezbateri, oamenii muncii văd 
clar ceea ce au de făcut în noul an 
și au posibilitatea ca de Ia început 
să lupte cu toate forțele pentru în
deplinirea ritmică a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor.

Dezbaterea cifrelor de plan atît la 
nivelul întreprinderilor, cît și la ni
velul sectoarelor și secțiilor se des
fășoară pe baza unui referat prezen
tat de conducerea tehnico-administra- 
tivă, în cadrul căruia se face bilan
țul activității colectivului respectiv 
în ce privește îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor de în
trecere pe anul 1964, se analizează 
lipsurile care au existat în activi
tatea economică și se arată căile de 
înlăturare a acestor lipsuri, de îm
bunătățire a procesului de producție. 
Prezentînd cifrele de plan pe anul 
1965, referatul trebuie să arate, în 
același timp, principalele măsuri în 
vederea îndeplinirii cu succes a a- 
cestor sarcini. In continuare, în *fața 
colectivelor se vor expune planurile 
de măsuri tehnico-organizatorice, a 
căror aplicare să asigure încă din 
primele zile ale noului an realizarea 
ritmică și la toți indicii a planului 
pe anul 1965, a noilor angajamente 
de întrecere.

Indicînd problemele asupra cărora 
să se insiste în cadrul dezbaterilor 
cifrelor de plan pe anul 1965, Comi
tetul orășenesc de partid Petroșani 
a subliniat că principalul accent tre
buie pus pe calitatea producției. Ea 
exploatările miniere, în întreprinderi, 
pe șantierele de construcții este rie- 
cesar să se desfășoare o luptă sus
ținută pentru o producție de calitate 
superioară, la nivelul cerințelor ac
tuale ale economiei noastre naționale.

Cu prilejul dezbaterii- cifrelor de 
plan, este necesar să se acorde, de 
asemenea, o atenție sporită măsuri
lor ce trebuie luate pentru realizarea 
ritmică a planului la toate sortimen-

(Continuare în pag. 3-a)

Acțiune de vaccinare 
antigripală

Intre 20 decembrie a. c. și 15 ia
nuarie 1965 se va desfășura în în
treaga țară o acțiune de vaccinare 
antigripală la toate persoanele între 
16 și 55 de ani din întreprinderi, de 
pe șantiere, transporturi în care pro
cesul de muncă implică variații mari 
de temperatură sau expuneri la frig.

Imunizarea care se va efectua la 
locul de muncă, este administrată 
prim pulverizație sau inhalație nazală 
cu un bivaecin.

(Agerpres)
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0 vacanță plăcută copiilor
Ne mat despart doar cîteva zile 

pini la vacanța de iarnă a școlari
lor. In dorința de a face cunoscut 
cMKorilor pregătirile ce se fac in ve
derea organizării unei vacanțe plă
cute elevilor, ne-am adresat tovară
șului prof. Panfilie Gtieorghe, vice
președinte al Sfatului popular orășe
nesc Petroșani, șeful secției de învâ- 
țămînt. Redăm mai jos relatările 
primite:

„Spre deosebire de anii precedențl. 
în organizarea vacanței de iarnă a 
elevilor au survenit cîteva schim
bări calitative. Unul din evenimen
tele cele mai importante ale vacan
ței îl constituie serbarea pomului 
de iarnă. Precum se știe, in cei

lalți ani serbarea pomului de iarnă 
se făcea atît în întreprinderi cît șl 
în școli. In acest an, pomul de iar
nă se va serba numai în școli, unde 
Moș Gerilă va împărți din tolba sa 
pachete nu numai pentru elevi ci și 
pentru ceilalți copii din orașul nos
tru regional. Serbarea pomului de 
iarnă, care se va organiza între 27 
decembrie 1964 — 5 ianuarie 1965. 
va fi .însoțită de programe artistice 
adecvate la care își vor da con
cursul un număr important de elevi.

Pentru ca școlarii să-și petreacă 
vacanța cît mai plăcut, în perioada 
arătată, se vor organiza în școlile 
generale de 8 ani tradiționalele car 
navaluri ale pionierilor.

Fără îndoială că sursele de dis 
fracție ce se vor oferi copiilor vor 
fi numeroase și variate. Ele vor per
mite elevilor să-și petreacă vacanța 
plăcut O vie activitate vor desfășu
ra în zilele vacanței Casele pionie
rilor din Petroșani și Lupeni. Aici 
se vor organiza excursii, vizionări 
de filme în colectiv, concursuri închi 
nate aniversării Republicii, dimineți 

Pentru pregătirea multilaterală 
a viitorilor muncitori

de basme etc. Nici școlile nu sint 
absolvite de a organiza, in această 
perioadă, acțiuni interesante care să 
contribuie la folosirea utili a zilelor 
de vacanță. Astfel, conducerile școli
lor din Valea Jiului se vor Îngriji 
de stabilirea din timp a activităților 
ce urmează să se desfășoare in va
canță. Școlile vor organiza vizitarea 
unor întreprinderi, excursii, iar dacă 
timpul va fi favorabil, к vor organi
za concursuri de schi și săniuțe. 
Conducerile școlilor pot organiza, 
acolo unde au posibilitate, „plugușo- 
rul" care constituie o veche tradiție 
populară.

Spre deosebire de școlile generale 
de 8 ani, în școlile medii vor func
ționa. pe toată perioada vacanței de 
iarnă, cluburi școlare în cadrul că
rora se vor organiza concursuri de 
șah, tenis de masă și alte activități. 
Ca să dăm copiilor posibilitatea de 
a-șî folosi timpul liber cit mal plă
cut și cu folos, bibliotecile școlare 
vor ft deschise In zilele vacanței în
găduind elevilor să împrumute căr
țile preferate.

Ca în fiecare an, și în această 
vacanță „Orașul copiilor" va oferi, 
la rîndul lui. posibilitatea multor 
distracții pentru cei mici. Gospoda
rii orașului se vor îngriji să orga
nizeze astfel „Orașul copiilor" îneît 
aceștia să se simtă într-adevăr aici 
în lumea lor de basm Și desfătare.

In general, vreau să precizez, că 
se va acorda o mare atenție organi
zării recreative a vacanței de iarnă, 
pentru ca ia începerea cursurilor 
elevii să se reîntoarcă la școală o- 
dihnițf, cu forțe refăcute, să poată 
da un randament mai bun in însu
șirea cunoștințelor in trimestrul H“.

M. CHIOREAND
-------- --------------------------- r— —

c
Poșta pionierilor

== Era ]a începutul lui oc-
P tambrie. Ea famWia MU aș 
u din Lupeni s>a prezentat un 
Д grup de copii. O fetiță înal- 
Rtă, purfând la gît o cravată 

pionierească, bine călcată, 
li s-a adresat celor de față: 
** — Facem parte din „Poș-
E ta pionierilor". Am venit să 
Ț vă informăm asupra situa -
1 ției la învățătură a fiicei

dumneavoastră — a spus 
Tomuș Emilia, dînd răspuns privirii 
nedumerite a gazdei.

— Aurica, colega noastră de clasă 
s-a lăsat pe tînjeala, continuă Dră- 
gulănescu Adriana, președinta deta
șamentului de pionieri. La limba ro- 
mînă, de exemplu, are două note de 
3 și un 4. Are astfel de note și la 
alte obiecte...

Părinții au rămas uimiți de cele 
aflate. Din discuția cu cele cinci 
pioniere a reieșit că familia nu era 
la curent cu comportarea fiicei, nu-i 
cunoștea situația la învățătură.

Vizionări colective 
de filme

Printre activitățile ce se organi
zează în scopul folosirii educative a 
timpului liber de către elevi, se nu
mără și vizionările colective de fil
me. Din inițiativa dirigînților de la 
Școala generală de 8 ani nr 3 din 
Lupeni. în acest trimestru, s-a or
ganizat vizionarea colectivă a mai 
multor filme. Astfel, la vizionarea 
filmului „Nu ești singur" de pildă, 
au participat peste 500 de copii. Vi
zionarea a fost urmată de o discu
ție, urmărindu-se astfel să-i facă pe 
elevi să înțeleagă mai clar proble
mele ridicate de film.

...In anul școlar trecut, actualii 
pionieri ai clasei a VI-а A de la 
Școala generală de 8 ani nr 3 din 
Lupeni au obținut un important suc
ces. In urma rezultatelor bune la în
vățătură și in activitatea pioniereas
că, detașamentul lor a primit dra
pelul de fruntaș pe Valea Jiului.

Chiar din primele zile ale anului 
școlar curent, pionierii clasei a Vl-a 
A au luai hotărîrea de a învăța cu 
sîrguință pentru a înregistra rezul
tate la fel de frumoase ca bl antd 
precedent. Majoritatea elevMor clasei 
se prezentau pregătiți la lecții, ve
neau cu temele rezolvate. După cîteva 
săptămîni s-a văzui însă că unii 
elevi nu acordau învățăturii atenția 
cuvenită. Dintre aceștia făcea parte 
și Milaș Aurica. Catalogul arăta că 
avea mai multe note de 3 și 4.

Aurica, pentru a evita o discuție 
cu părinții, nu le-a arătat carnetul 
cu note. Astfel săpțămînite au tre
cut, iar situația ei la învățătură a 
devenit mai gravă. Eleva avea ne
voie de ajutor operativ. Nu i-l putea 
acorda dectt colectivul clasei. Con
ducerea școlii, dirigintele clasei, in
structorul de pionieri au hotărît să 
facă acest lucru prin „Poșta pionie
rilor". Așa s-a întimplat că la sfîr- 
șitul lunii octombrie a. c„ părinții 
elevei Milaș au aflat situația reală 
la învățătură a fiicei lor.

La scurt timp după vizita făcută 
de pionieri, Milaș Aurica a început 
să se pregătească temeinic pentru 
fiecare ora. Curînd notele slabe au 
fost corectate. In dreptul numelui ei 
au apărut în catalog. Ia limba ro- 
mînă de pildă, note de 1 și 8. Vă- 
zînd eficacitatea procedeului folosit, 
colectivul didactic l-a aplicat și cu 
alte prilejuri. De atunci, „Poșta pio
nierilor" vizitează părinții elevilor 
și-i informează, atunci cînd se simte 
nevoia, de situația la învățătură a 
școlarilor.

M. C.

Panoul elevilor 
fruntași

VARGA JANA,
Școala generală de 8 ani 

nr 1 Petroșani

TOKES ADALBERT, 
Școala generală de 8 ani 

Cimpa

DANESCU ROD1CA 
Școala generală de 8 ani

nr 4 Petroșani

In pregătirea cadrelor calificate 
pentru industria minieră, un loc im
portant îl ocupă școala profesiona
lă. Ea instruiește și educă pe viitorul 
muncitor în spiritul moralei socialis
te. al dragostei pentru meserie. îi dă 
cunoștințe multilaterale, astfel îneît 
să poată aplica în producție metode 
de lucru pe măsura înzestrării teh
nice a industriei noastre socialiste.

Pe lîngă cunoștințele de speciali
tate. Ucenicii capătă cunoștințe de 
eultură generală corespunzătoare pro 
filului muncitorilor de azi. Obiectul 
limba și literatura romînă, îl ajută 
pe viitorul muncitor să scrie și să 
vorbească corect, să înțeleagă și să 
aprecieze just cele mai valoroase 
opere ale clasicilor noștri și ale li
teraturii contemporane, să-și formeze 
un vocabular bogat. Cunoștințele do- 
bîndite la matematică contribuie la 
adîncirea obiectelor de specialitate, 
tehnologie, electrotehnică ș.a.m.d., 
iar bazele cunoștințelor politice îl 

0n grup de elevi din anul I, lăcătuși, în timpul studiului Individual

înarmează pe viitorul muncitor cu 
concepția științifică despre lume.

Pregătirea multilaterală a elevi 
lor, este completată prin activitățile 
cultural-educative care se desfășoa
ră pe baza unui plan comun al con
ducerii școlii, organizației U.T.M. șî 
a comitetului de sindicat. In școala 
noastră s-a statornicit obiceiul unor 
întîlniri ale ucenicilor cu muncitori 
fruntași sau absolvenți din promo
țiile precedente ale școlii. Intîlnîrile 
sînt completate cu vizite ale ucenici
lor (mai ales din anul I). la între
prinderile pentru care sînt pregă
tiți.

Conferințe tehnice ca : „Măsuri de 
prevenire a bolilor profesionale", 
„Metode noi de prelucrare a metale
lor", „Noutăți în meseria de lăcătu- 
șerie" etc. concursurile „Cine știe 
meserie, răspunde" ca și activitatea 
în cadrul cercurilor tehnice, aduc o 
contribuție importantă la lărgirea 
orizontului cultural-profesional al 

elevilor. Prin aceste activități, el se I 
deprind să studieze — după reco

mandările bibliografice — lucrări și 
articole despre cete mai noi realizări 
tehnice și totodată să urmărească 
practic, în producție, tema studiată.

Cartea este unul din mijloacele im 
f ortante în pregătirea multilaterală 
a ucenicilor. 4 800 volume citite din 
•iblioteca școlii într-un an de în- 
vățătriînt de către 500 elevi, atestă 
faptul că orizontul intelectual al uceni
cilor cuprinde, deopotrivă, atît noțiuni 
de tehnologie, mecanică, electroteh
nică, cît și cele de literatură. Cercul 
literar din școală organizează, în co
laborare cu biblioteca, acțiuni inte
resante. Bunăoară, mult gustată de 
către elevi a fost seara literară de 
proverbe și ghicitori „Din înțelepciu
nea poporului", care a stîrnit dez
bateri interesante.

Vizionarea filmului „Pagini de is
torie", excursia făcută la București, 
vizitarea „Expoziției realizărilor eco
nomiei naționale", ca și vizita la 
muzeul orașului, sînt cîteva din ac
țiunile întreprinse de la începutul 
anului școlar, pentru cultivarea pa
triotismului socialist, și formarea 
profilului intelectual și moral al 
viitorilor muncitori.

O altă parte din timpul lor liber 
ucenicii și-1 petrec în sala de sport 
sau pe arene. Numeroși ucenici prac
tică discipline sportive ca: atietis 
mul, luptele, halterele, volei, tenis 
de masă, etc.

Toate aceste acțiuni contribuie la 
pregătirea multilaterală a elevilor, la 
formarea schimbului de miine al 
muncitorilor industriei miniere din 
Valea Jiului.

Prof. VIORICA PARAIANU
Grupul școlar minier Petroșani

Mi harța nu mai poate învăță
Trecuseră douăzeci de minute de 

cind profesorul de istorie dăduse su
biectul. Pe jefele copiilor plutea 
nestingherită mulțumirea. Cunoșteau 
bine subiectul și de aceea nu vroiau 
să omită nimic din ceea ce știau.

Un singur elev privea absent la 
cei din jur, ca și cind ar fi uitai cu 
totul că se afla in clasă. Părea obo
sit și adine tulburat.

— Modesta Mihai, de ce nu scrii ? 
îl smulse profesorul din ginduri,

— Nu pot... Nu mai pot, și Mihăiță 
izbucni in hohote de plins. Lacrimile 
se prelinseră, dilulnd cerneala.

Elevul Modesta Mihai uitase to
tul. Trăia sub ob
sesia scenei ne
plăcute din fa
milie.

Dar să vedem 
mai bine cum s-au 
petrecut lucrurile...

Noaptea se lăsase grea, strivind 
cu greutatea ei acoperișurile case
lor. Ceasul bătuse de unsprezece ori 
și tatăl lui Mihăiță nu mai venea 
acasă. Mamă-sa trebăluia încă prin 
casă, încercind cu greu să-și ascundă 
neliniștea și îngrijorarea. O umbră 
de amărăciune îi stăruia pe față, în- 
crețindu-i neverosimil fruntea. Ofta 
din ce în ce mai des și tresărea la 
fiecare zgomot.

In ultimul timp devenise mai ner
voasă, iar gl-asul pierduse ceva din 
căldura de altădată.

Mihăiță stătea aplecat asupra căr
ții de istorie și încerca „să-și ordo
neze în cap“ —- cum obișnuia adesea 
să spună — luptele lui Ștefan cel 
Mare cu turcii și polonii. După ce 
se asigură că totul e in regulă, des
chise o carte și începu să recite cu 
voce tare: „Cît va ft-n cer o cruce. 

In ce constă 
greșeala ?

și-un Ștefan pe pămint, / Nimeni nu 
va deschide Moldovei un mormînt l“. 
In același timp, ușa se izbi cu pu
tere de perete și tatăl său apăru în | 
pragul ușii cu o înfățișare de balaur - 
cu șapte capete. Cel puțin așa ( 
păru lui Mihăiță la prima vedere,

Iși roti privirea prin casă in cău
tarea unui pretext de la care să în
ceapă scandalul. Cînd in sfîrșit îl 
găsi, începu să-i arunce mamei. Care 
asculta năucită, o avalanșă de epi
tete de-a dreptul înspăimîntătodre: 
cățea, tlrfă, reptilă cu plod din ve
cini și altele.

Femeia încercă să respingă acu
zațiile, dar un pumn 
zdravăn o izbi 
în cap și se pră
buși pe podea. Mi
hăiță dădu un ți
păt disperat și în a-

ceeași clipă fu aruncat și el peste 
masă de lovitura aceluiași pumn.

— Am să divorțez l îi amenință 
tatăl, scuiptnd cu dispreț spre ei. 
Apoi ieși afară și pașii i se pierdură 
în întuneric.

Mihăiță adormi greu, abia spre di
mineață. Visa că tatăl său fu coborît 
dintr-o mașină și introdus într-o sală 
de tribunal, plină de oameni. La gu
ră purta un lacăt uriaș, care-i alun
gea buzele. 1 se aduceau o mulțime 
de învinuiri și el nu putea să se a- 
pere. Mihăiță era acolo și se bucura.

Nu mai așteptă sentința, pentru că 
mamă-sa îl trezi. Era tîrziu și tre
buia să meargă la școală. /с

Iși luă servieta și porni vlăguit. r( 
In clipa aceea se simțea cel fnai 
nefericit copil din lume.

N 'PGEȘEANU
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RAID-ANCHETĂ

Ambalajele mal bine tospodârltc
tai dezbaterea colectivelor 
minelor și întreprinderilor

in îmbunătățirea continuă a activității comerciale și prezentarea 
în condiții cît mai bune a mărfurilor — îndeosebi a produselor ali
mentare — un rol însemnat joacă și aspectul ambalajului. Cutii și 
etichete atrăgătoare, sticle și borcane de diferite forme, învelișuri de 
staniol, celofan și material plastic și cite alte asemenea materiale 
nu sînt folosite în acest scop.

Ambalajele, fie ele lăzi, saci, borcane sau sticle, prezintă în sine 
și ele o valoare — uneori calculată în prețul produsului. De aceea, 
în majoritatea cazurilor, ambalajele se recuperează, pentru a fi re- 
folosite de întreprinderile alimentare.

Cum sînt gospodărite și valorificate ambalajele ia unitățile co
merciale din Valea Jiului ?

Intr-un raid-anchetă întreprins zilele acestea de redacție au 
ieșit la iveală următoarele:

O măsură bună
0e multe ori, la magazine se des

fășurau discuții nesfîrșîte între ges
tionari și delegații LRV.A. (între
prinderea regională de valorificare 
a ambalajelor) asupra valorii reale 
a diferitelor lăzi, saci, putini. Ges
tionarii cereau ca ambalajul res
pectiv să fie preluat cu aceeași va- 
lopțe cu care a fost primit de ei 
în factură. Delegații I.R.V.A. argu
mentau însă că lada, sacul, putina 
sînt deja degradat» și deci se preiau 
la o valoare mai scăzută. Pentru a 

se curma această stare de lucruri.
eu puține zile în urmă, s-a luat mă
sura ca unitățile comerciale să pre
dea toate ambalajele, iar selectarea 
și aprecierea lor să se facă ia de
pozitul I.R.V.A. de către o comisie 
în ваге intră și un delegat al 0.G.L. 
'Alimentara. Aplicarea acestei măsuri 
a dus deja la descongestionarea a 
numeroase magazine de ambalaje.

Bune și rele despre 
sortarea și depozitarea 

ambalajelor
Ea capitolul acesta, foarte puține 

magazine pot fi date ca exemple 
pozitive. Lucruri bune se pot spune’ 
doar despre unitatea cu autoservire 
și alimentara nr 15 „Carpați" din 
Petroșani, bufetul 25 Petrila, maga
zinul alimentar nr 77 — Lupeni. In 
schimb un șir de lucruri rele se 
pot spune despre magazinul de me- 
zelărie și brînzeturi nr 5 Petroșani,

O CONTINUARE A PREGĂTIRII 
DIN UNIVERSITATE

Uniunea Societăților de Științe 
Medicale este una din organizațiile 
prin care personalul medico-sanitar 
din țara noastră își continuă pregă
tirea profesională din universitate.

’ Șuijfiliala Petroșani a -U.S.S.M., 
ere însumează 400 de membri, din 
care 150 medici, își desfășoară acti
vitatea in secții de specialitate cu 
referate săptămînale, comunicări și 
conferințe lunare sau trimestriale. 
Una din secțiile cele mai importan
te este secția de medicină generală; 
ea include marea majoritate a medi
cilor de întreprindere, circumscripții 
și policlinici. Aici ședințele se țin la 
fiecare două săptămîni și comunică
rile, în general, sînt ținute de me
dicii cei mai calificați.

Problemele medico-sanitare, asupra 
cărora s-a axat comitetul de condu
cere al subfilialei au fost probleme 
specifice Văii Jiului și anume de pa
tologie minieră. Astfel, în consfă
tuirile interregionale și regionale 
din ultimii ani, ținute în Petroșani, 
s-au dezbătut referatele „Reumatis
mul' , „Silicoza și traumatismele" 
„Politraumatismele" și altele.

Tot în cadrul subfilialei noastre, 
unii medici au studiat în mod deo
sebit, și au publicat apoi in revistele 
de specialitate, articole privitoare la 
patologia minieră, ca de exemplu, dr. 
Ștefănescu N. din Lupeni a șeris lu
crarea despre „Silicoză"; dr. Borne- 
misza P. din Lupeni articolul „Reu
matismul"; dr. Eșanu Iosif din Pe
troșani lucrarea științifică „Adapto- 
metria" și alții.

La congresele și consfătuirile na
ționale și interregionale ale U.S.S.M. 
participă, în fiecare an, 5—10 medici 
din Valea Jiului. Întorși acasă, a- 
cești colegi ne împărtășesc noile cu

magazinele din Lonea, Vulcan, Uri- 
cani care nu se îngrijesc de sorta
rea pe categorii a ambalajelor, de 
depozitarea și păstrarea lor în bune 
condițiuni. La aceste unități, degra
dările ce se produc depreefază va
loarea ambalajului.

Anomalii supărătoare
— Avem multe necazuri cu 

I.R.T.A., care nu ne dă numărul de 
mașini prevăzut în contract — de
clară tov. Pingert Carol, șeful ser
viciului I.R.V.A. Petroșani. Chiar 
cînd ne sînt date mașinile cerute, 
acestea sînt cele mai uzate și rele, 
îneît șoferii mai mult repară Ia ele 
pe traseu decît circulă. De aceea, 
nu se poate cuprinde operativ în
treaga rețea de unități comerciale. 
Acesta este un lucru adevărat și 
totodată o problemă la care condu
cerea I.R.T.A. trebuie să reflecte pu
țin pentru a-i da o rezolvare.

Ѳ altă problemă este prețul de 
valorificare a ambalajelor. De exem
plu, în trimestrul IV a.c. I.G.R.A. 
a adus apă minerală „Borsec" în 
sticle, avînd etichete de un sistem 
nou — din material plastic — im
primat pe sticlă. Aceste sticle sînt 
furnizate de I.C.R.A. către O.C.L. 
Alimentara cu prețul de 2,15 lei și 
tot atîta se încasează și de către 
magazine de la cumpărători. In 
schimb, la preluare, I.R.V.A. are ins
trucțiuni să calculeze numai la 1,70 
Iei I

Din această cauză, gestionarii ma

noștințe căpătate. U.S.S_M., la pro
punerile noastre, trimite anual în 
Valea Jiului un număr de 4—5 cadre 
universitare să expună conferințe 
medicale de actualitate. Astfel, ne-au 
vizitat în ultimii ani prof. dr. Da- 
niello din Cluj, care a conferențiat 
despre „Silicoză“; conf. dr. Runcan 
din București a făcut o expunere 
privitoare la „Hepatitele cronice"; 
prof. dr. Opriș tot din Cluj a vorbit 
despre „Infecțiile în stomatologie"; 
prof. dr. Prăgoiu din București a ți
nut o conferință privitoare la trau
matisme; dr. ionescu din București 
ne-a pus la curent cu tratamentul 
cancerului; prof. dr. f'odor din Cluj 
a ținut o conferință despre „Boala 
ulceroasă" ș. a.

O grijă deosebită este acordată 
pregătirii profesionale a cadrelor me
dii sanitare, cadre care au un rol 
botărîtor în îngrijirea bolnavului. 
Pentru aceștia organizăm referate 
pe secții și consfătuiri pe orașul re
gional.

In afara problemelor curente, dis
cutate la locul de muncă (pe secții), 
in cadrul consfătuirilor la nivelul o- 
rașuilui s-au dezbătut probleme pri
vitoare la boli ca hepatita epidemică 
și altele.

De asemenea, U.S.S.M., secția ca
dre medii, organizează și ține cursuri 
de reîmprospătare a cunoștințelor 
profesionale a surorilor, felcerilor, 
infermierilor, agenților sanitari și a- 
sistentelor medicale.

In afara activității U.S.S.M., ca
drele medico-sanitare din Valea Jiu
lui își completează pregătirea pro
fesională prin : cursuri de speciali
zare și perfecționare din centrele u- 
niversitare, prin stagiu de secunda
ria! al tinerilor absolvenți, prin in

gazinelor nu mai preiau sticlele res
pective de la cetățeni și chiar acele 
sticle goale care le au, refuză să ie 
predea la I.R.V.A., pe motivul de a 
nu avea pierderi. Tot așa nu este 
rezolvată problema : cine suportă di
ferența de preț a ambalajului lemnos 
(putini, lăzi etc.) între valoarea fac
turată de I.C.R.A. și cea cu care 
este primită de I.R.V.A. ?

Este cazul ca organele în drept 
să ia măsuri pentru a se pune capăt 
acestor anomalii.

☆

Sînt numeroase asemenea proble
me legate de buna gospodărire și 
valorificare a ambalajelor. Acum, în 
pragul noului an, secția comercială 
a Sfatului popular orășenesc Petro
șani împreună cu conducerile orga
nizațiilor comerciale respective, sînt 
chemate să analizeze și să rezolve 
problemele ce dăinuie în acest do
meniu. Aceasta în interesul îmbună
tățirii și mai mult în viitor a activi
tății comerciale și a deservirii popu
lației cu diferite mărfuri.

MIHAI ȘTEFAN

Conducte condamnate la distrugere
In toamna anului 1963, T.C.M.C. 

Coroești a început lucrările pentru 
aducțiunea apelor unui pîrîu de 
munte izvorîte din Paring și cap
tate în bazinele Luncile Boentei. 
In acest scop, constructorii T.C.M.C. 
au construit o 
conductă între 
localitățile Co
roești — Live- 
zeni și locul de 
captare.

La terminarea
constatat că numărul tuburilor 
azbociment, înșirate din timp 
teren, prisosesc. S-a convenit 
aceste tuburi să fie aduse în 
ciuta noii spălătorii, 
au trecut cîteva 
rile de azbociment.

Notă

acestei lucrări, s-'a 
de;
pe 
ca 
in-

De atunci 
luni, dar tubu- 

care au pri-

termediul forului metodologic repre
zentat de medicii primari ai Spita
lului Petroșani, care, în mod practic 
îndrumă medicii din întreprinderi, cir
cumscripții, policlinici și prin studiu 
individual făcut zi de zi pentru fieca
re caz în parte. -

Profesiunea noastră este grea, 
complexă, de mare răspundere mo

Pregătiri pentru o nouă intervenție chirurgicală la Spitalul unificat 
din Lupeni.

(Orntare din pag. l-a)

tele și la toți indicii, pentru creș
terea productivității muncii și re
ducerea cheltuielilor de producție.

Atenție maximă trebuie acordată 
luării de măsuri pentru respectarea 
N.T.S., întăririi preocupării pentru 
protecția muncii în scopul prevenirii 
accidentelor și a bolilor profesionale.

In cadrul dezbaterilor să se stabi
lească măsuri pentru realizarea la 
timp a planului lucrărilor de inves
tiții, pentru respectarea termenelor 
de punere în funcțiune a noilor o- 
biective și de asigurare a condițiilor 
ca de Ia început, noile capacități de 
producție să lucreze la nivelul in
dicilor tehnic o-economid proiec
tați.

Pregătirea acestor dezbateri tre
buie să stea in centrul atenției or
ganizațiilor de partid. Minerii, mun
citorii. inginerii comuniști să fie ini
țiatorii luării unor angajamente mo
bilizatoare de întrecere pe întregul 
an 1965.

In cadrul sectoarelor și secțiilor 
productive, dezbaterea cifrelor de 
plan pe anul 1965 se face pe schim
buri. Este necesar ca organizațiile 
de partid, și sub îndrumarea lor 
conducerile administrative, secțiile și 
grupele sindicate, organizațiile U.T.M.

sosit la montarea conductei, zac 
și acum împrăștiate pe parcursul 
fostei lucrări. Prin această negli
jență, gospodarii de la T.C.M.C. 
Coroești au 
condamnare la

,semnat“ actul de 
distrugere a con
ductelor cu prici
na; tuburile stau 
unele în apă. alte
le îngropate în 
mîl, expuse intem
periilor și la dis- 
trecător. Oare a-

: lucruri, cu „iz" de
creția fiecărui 
ceastă stare de 
pagubă, nu atrage atenția organe
lor de conducere de la T.C.M C. 
Corcești ?

M. DINCA 
corespondent

rală dar este profund umanitară. Ea 
trebuie făcută din pasiune și cu de
votament. La baza succesului medical 
stă cunoașterea și stăpînirea mese
riei. De aceea, prima și cea mai im
portantă îndatorire a medicilor, su
rorilor și celorlalte cadre sanitare 
este continua și temeinica lor pre
gătire profesională.

Dr. D. PASCU 
președintele U.S.S.M. 
subfiliala Petroșani 

să desfășoare o susținută muncă 
mobilizatoare, astfel ca toți munci
torii, tehnicienii și inginerii să par
ticipe Ia aceste dezbateri.

Pregătirea temeinică a referatelor, 
a planurilor M.T.O., participarea în
tregii mase de salariați la stabilirea 
măsurilor pentru îndeplinirea preve
derilor planului pe 1965, luarea de 
angajamente mobilizatoare în între
cere vor constitui o vie expresie a 
voinței oamenilor muncii din Valea 
Jiului de a obține în noul an — ulti
mul din șesenal — succese care să 
încununeze munca rodnică desfășu
rată pentru îndeplinirea cu cinste a 
sarcinilor puse de cel de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. în fața industriei 
carbonifere.

PUBLICITATE
I. С. I. L. Simeria

ANGAJEAZĂ

pentru Fabrica de produse lactate 
Petroșani

— UN MECANIC ÎNTREȚI
NERE UTILAJE

— UN LĂCĂTUȘ ÎNTREȚI
NERE UTILAJE

— DOI MECANICI FRIGO- 
TEHNIȘTI

— DOI FOCHIȘT1 CAZANE 
ABUR STABILE, AUTORI
ZAȚI

Cererile de angajare se de
pun la sediul întreprinderii 
I.C.I.L. > Simeria, str. Traian nr 
88, telefon 29.

Luna cadourilor
1— 31 decembrie

0. C. L. produse indus* 
triale Petroșani anunță cli
entela că prin magazinele 
sale de specialitate a pus 
în vînzare un bogat sor
timent de: 
podoabe ;l alte aaeroMl 
pentru pomii le larii 
jucării pentru copii 
plăci de patefon 
ARTICOLE DE PARFUMERIE 
articole de merlaj

Aprovizionați-vă din timp 
cu aceste articole, evitînd 
aglomerațiile din ultimele 
zile.

PROGRAM DE RADIO
19 decembrie

Programul i. 7.45 Melodii de 
muzică ușoară, 8,00 Sumarul presei, 
9,02 Oratoriul ,,Miorița" de Anatol 
Vieru, 10,15 Melodii populare din țări 
socialiste, 11,30 doruri și dansuri din 
opere, 12.40 Melodii populare, 14,10 
Muzică ușoară romînească, 15,30 Ac
tualitatea literară în ziarele și re
vistele noastre. 16,30 Emisiune mu
zicală de la Moscova. 18.00 Almanah 
științific, 18,30 Concert de seară, 19.30 
Muzică populară cerută de ascultă
tori, 20,30 Dansați în ritmul prefe
rat. 21,30 Program de romanțe, 22,15 
Ătuzică de dans. PROGRAMUL II. 
9,03 Muzică de estradă. 9,30 Roza 
vinturidor (reluarea emisiunii din 16 
decembrie), 12,00 Melodii populare 
din Muntenia, 13,08 Muzică ușoară 
romînească, 14,30 Muzică din opere, 
16.00 Melodii distractive, 18,30 Me
lodii populare la cererea ascultăto
rilor, 19,30 Capodopere ale literaturii 
universale: „Scrisori din moara mea" 
de Alphonse Daudet, 20,40 Muzică 
ușoară interpretată de Aida Moga și 
Nicolae Nițescu, 21,30 Muzică de 
dans.
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Comunicafui final 
al sesiunii N.A.T.O

PARIS 17. Corespondentul Ager
pres, Tudor Vornicu transmite :

Cea de a 34-a sesiune a Consiliu
lui ministerial N.A.T.O. a luat sfîr- 
șit joi după trei zile de dezbateri.

Comunicatul final dat publicității 
la încheierea sesiunii transmis de a- 
genția France Presse se relevă, prin
tre altele, că membrii Consiliului mi
nisterial al N.A.T.O. au examinat 
relațiile Est-Vest. Comunicatul afir
mă că persistă „cauzele fundamen
tale ale tensiunii în lume". In legă
tură cu aceasta miniștrii și-au ex
primat din nou convingerea că este 
„esențial ca alianța atlantică să-și 
mențină și să-și întărească unitatea". 
Ei au ajuns la concluzia 
portant să dezvolte și să 
consultările politice".

A. Mikoian va
Finlanda

„că este im- 
aprofundeze

vizita

MOSCOVA 17 (Agerpres).
Intre 21 și 23 decembrie, Anastas 

Mikoian, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., va face 
o vizită neoficială în Finlanda. In 
timpul vizitei, între Anastas Mikoian 
și președintele Finlandei, Urho Kek
konen, va avea loc un schimb de 
păreri în problemele care interesează 
cele două țări.

Totodată, Anastas Mikoian 
îninîna lui Urho Kekkonen 
Lenin cu 
Prezidiul 
U.R.S.S.,

îi va 
ordinul 

care a fost distins de către 
Sovietului Suprem 

la 18 septembrie 1964.
al

Generalul ciankaîșisf 
Cen l-min s-a predat 

autorităților R.P. Chineze
PEKIN 17 (Agerpres).
După cum anunță postul de radio 

Pekin, la 13 decembrie 1964 s-a pre
dat autorităților R. P. Chineze gene
ralul maior Cen I-min, fostul șef al 
Biroului de Informații al ministeru
lui de război ciankaișist, care a ac
tivat în organizațiile ciankaișiste de 
spionaj din anul 1931.

c ■
fost semnat un 
schimburile de 
și R. D. Ger-

CAIRO. La Cairo a 
protocol cu privire la 
mărfuri între R.A.U. 
mană pe 1965. Volumul schimbului
de mărfuri între cele două țări va 
crește de Ia 3 milioane lire egiptene 
în 1964 la 23 milioane lire în 1965.

BONN. La Bonn s-a anunțat 
curi că fostul cancelar Konrad 
nauer va candida din nou pentru un 
loc de deputat la alegerile generale 
din toamna anului viitor. Adenauer 
care deține in prezent postul de pre
ședinte al partidului de guvernămînî, 
Uniunea creștin-democrată, urmează 
să împlinească în luna ianuarie vîrsta 
de 89 de ani.

mier- 
Ade-

BONN. După cum relatează presa 
vest-germană, reprezentanții compa
niilor miniere din bazinul carbonifer 
Ruhr au semnat cu sindicatul mine
rilor vest-germani un acord privind 
majorarea cu 7,5 la sută a salariilor 
celor peste 330 000 de mineri din a- 
ceastă regiune. Acordul va 
vigoare începînd de la 1 
1965.

intra în 
ianuarie

. LONDRA. Miercuri seara 
întors la Londra, venind de la Paris, 
pentru a lua parte la dezbaterile din 
Camera Comunelor asupra politicii 
externe a guvernului britanic, minis
trul apărării Denis Healey. In decla
rația făcută la sosire, ministrul a- 
părării a dezmințit știrile potrivit că
rora guvernul britanic intenționează

s-a re-

la siioalia
MOSCOVA 17 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că Ministe

rul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a 
difuzat țărilor participante la confe
rința de la Geneva pentru Laos din 
1962 un mesaj al prințului Sufanu
vong, președintele Comitetului Cen
tral al partidului Neo Lao Haksat și 
vicepremier în guvernul de coaliție 
națională al Laosului. Mesajul con
ține un protest împotriva atacurilor 
repetate ale forțelor armate ale gru
pării de dreapta asupra pozițiilor o-

cupate de forțele patriotice din zona 
centrală a Laosului și împotriva vio
lării de către avioanele militare a- 
mericane a teritoriului Laosului. Su- 
fanuvong califică aceste acțiuni ca 
„o încălcare a acordurilor de la Ge
neva cu privire la Laos" și cere în
cetarea incursiunilor și atacurilor să- 
vîrșite împotriva zonei controlate de 
trupele Patet Lao.

Prințul Sufanuvong cheamă părțile 
interesate să rezolve problema lao- 
țiană pe calea tratativelor.

Franz Novak, fost ad- 
Eichmann și șef al ser- 

transporturi naziste spre 
exterminare. In rechizi-

vi- 
tri- 
să 

închisoare, ținînd 
său în

Franz Novak condamnat 
la 8 ani închisoare

VIENA 17 (Agerpres).
Joi a luat sfîrșit la Viena procesul 

intentat lui 
junct al lui 
viciilor de 
lagărele de
toriul pronunțat de procurorul Kovacs 
s-a reamintit tragedia pe care au 
trăit-o evreii acum 20 de ani și fap
tul că nu trebuie tolerat ca respon
sabilii principali ai masacrelor la ca
re au fost supuși aceștia să fie nepe
depsiți.

După ce a reamintit etapele pro
gramului de lichidare a evreilor eu
ropeni. procurorul a insistat asupra 
rolului pe care l-a jucat acuzatul în 
cadrul serviciilor lui Adolf Eichmann. 
El a subliniat că acuzatul nu a fost 
„o mică rotiță dintr-un mecanism", 
așa cum a dorit să pară în cursul 
procesului, ci dimpotrivă, dispunea 
de mari puteri în luarea hotărîrilor. 
Dacă Novak nu și-ar fi îndeplinit 
sarcinile sale de ofițer al transpor
turilor astfel încit să fie satisfăcut 
șeful său Eichmann, acesta n-ar fi 
ezitat, cu siguranță, să-1 înlăture, a 
subliniat procurorul. Pe de altă parte, 
a continuat acesta, acuzatul a știut 
precis, așa cum a recunoscut în tim
pul instrucțiunii, care era soarta re
zervată evreilor în lagărele de exter
minare. Novak nu a ignorat nici con
dițiile groaznice în care erau efec
tuate transporturile spre lagărele de 
concentrare, transporturi în cursul 
cărora o mare parte din deținuți mu
reau.

Procurorul a cerut în încheiere ju-

raților să pronunțe un verdict de 
novâție împotriva acuzatului, iar 
bunalul o sentință prin care el 
fie condamnat la 
seama de importanța rolului 
organizația lui Eichmann.

După deliberare, tribunalul 
damnat pe Franz Novak la 8 
chisoare, găsindu-1 vinovat de „ac
țiuni și omisiuni care au pus în pe
ricol viețile celor trimiși spre lagă
rele de concentrare".

a con-
ani în-

Dizolvarea parlamentului 
cey’onez

COLOMBO 17 (Agerpres).
Guvernatorul general al Ceylonu

lui a anunțat la miezul nopții de 
miercuri spre joi dizolvarea Parla
mentului ceylonez. El a anunțat tot
odată 
ment 
1965, 
dința

că alegerile pentru noul Parla- 
vor avea loc la 22 martie 
iar la 5 aprilie va avea loc șe- 
de deschidere a Parlamentului.

1 e v a
să-și reducă efectivele 
Rin cu 10000 de oameni.

r 1
militare pe

MADRID. După cum transmite 
genția France Presse peste 1 000 
muncitori metalurgișii spanioli 
manifestat miercuri seara în fața clă
dirii sediului provincial al sindica
telor din centrul Madridului, cerînd 
organizarea unor sindicate care să 
nu se afle sub controlul franchist. 
Poliția a intervenit împrăștiind pe 
demonstranți.

a- 
de 
au

ADDIS ABEBA. Intr-o declarație 
oficială a Secretariatului Organiza
ției Unității Africane, dată publicită
ții la Addis Abeba, se arată că par- 
ticipanții ta sesiunea Comisiei pentru 
problemele apărării a O.U.A. au a- 
vut convorbiri intre 14 și 16 decem
brie și au convenit asupra convocă
rii unei noi reuniuni a Comisiei, ca
re să pregătească recomandările ce 
vor fi prezentate Consiliului ministe
rial al O.U.A. la Nairobi, în februa
rie 1965.

NEW YORK. La sediul O.N.U. a 
avut loc miercuri o consfătuire des
chisă a miniștrilor afacerilor externe 
ai statelor membre ale Organizației 
Unității Africane consacrată exami
nării raportului Comisiei speciale a 
O.U.A. pentru Congo. La întrunire 
au luat parte cei 22 miniștri de ex
terne ai țărilor O.U.A:, iar din partea 
altor state africane reprezentanții 
permanenți la O.N.U,

WASHINGTON. Comisia pentru e-

Vesti din tarile socialiste
» 9

Centrale electrice 
geotermale

Peninsula Kamceatka a fost a- 
leasă ca cea dintîi regiune 
U.R.S.S. unde vor fi 
centrale funcționînd pe 
ape termale subterane. Valorifica
rea apelor subterane din Kamceatka 
a și început. Aici este în curs de 
construcție centrala Paujețskaia. 
Ea va constitui o parte integrantă 
a sistemului energetic geotermal 
al peninsulei. Pivotul sistemului îl 
va constitui centrala Bolșebannaia, 
situată la 95 kilometri de Petro
pavlovsk, cel mai mare oraș din 
Kamceatka. In curînd se va con
strui aici o centrală geotermală 
auxiliară cu o putere de 750 kW, 
pentru deservirea șantierului de 
construcție.

Centralele geotermale din Kam
ceatka vor funcționa pe baza al
tui principiu decît cel aplicat în 
Italia și Islanda, unde apele sub
terane au o temperatură foarte ri
dicată. In Kamceatka, unde tem
peratura apelor nu este chiar atît 
de mare, se va folosi freonul, sub
stanță care fierbe la o temperatură 
sub 100 grade.

din 
construite 
bază de

anticorosiv
a fost elaborată 
vopsele menite

0 nouă vopsea
In R. P. Polonă 

producția unei noi 
să apere de coroziune navele. „Ko-
rosil", noua vopsea, se bazează pe 
materii prime indigene. Prin folo
sirea noului produs se prelungește 
perioada de exploatare a navei și

Declarația de salut a F. S. M. 
adresată poporului din Vietnamul de sud
PRAGA 17 (Agerpres).
Cu prilejul Zilei internaționale de 

solidaritate cu lupta oamenilor mun
cii și a poporului din Vietnamul de 
sud, Federația Sindicală Mondială a 
dat publicității o declarație în care 
salută cu căldură eroicul popor al 
Vietnamului de sud.

Arătînd că situația din Vietnamul 
de sud continuă să fie foarte încor
dată. declarația subliniază că nimeni 

poate împiedica victoria defini- 
a oamenilor muncii și poporului 
Vietnamul de sud, a căror luptă 
o contribuție importantă la pa- 
în întreaga lume și la indepen-

se reduce cu cca 20 la sută grosi
mea tablei carcasei vasului, reali- 
zîndu-se însemnate economii de 
oțel.

Noul produs a mai fost folosit 
cu succes în conservarea tuburilor 
și țevilor de metal, precum și a 
rezervoarelor în industria petrolie
ră și în petrochimie.

178 camioane „T—138“ 
peste plan

Uzina „Tatra Koprivnîce" din 
R. S. Cehoslovacă a produs în 
acest an peste plan 178 camioane 
de tipul „T-138". Uzina a realizat 
economii la cheltuielile de produc
ție în valoare de peste șapte mili
oane coroane.

Populația Cubei
Potrivit datelor Juntei Centrale 

de planificare, populația Cubei este 
in prezent de 7 256 000 oameni.

Pentru creșterea schimbului 
reciproc de mărfuri

La Praga a fost semnat un pro
tocol privind schimbul de mărfuri 
și plăți pe 1965 între R. S. Ceho
slovacă și R. D. Vietnam. Proto
colul prevede o creștere importan
tă a schimbului reciproc de măr
furi. In baza acestui protocol Ce
hoslovacia va exporta automobile, 
sodă caustică, lînă artificială, iar 
R. D. Vietnam — plumb, conser
ve de carne și fructe, alune și al
tele.

1

nergia atomică a S.U.A. a 
că miercuri au avut loc două 
nucleare subterane de mică 
tate la poligonul pentru experiențe 
nucleare din Nevada. Comisia a pre
cizat că, prin aceasta numărul ex
ploziilor subterane efectuate de Sta
tele Unite de la începutul anului în 
scopuri militare se ridică la 21.

TUNIS. Garda națională din Tu
nisia a descoperit un depozit secret 
de arme și muniții, situat în subso
lul unei ferme naționalizate din pro
vincia Sfax.

anunțai 
explozii 
intensi-

nu
tivă
din
este
cea
dența popoarelor. In lupta sa justă, 
de partea întregului popor vietnamez 
este solidaritatea forțelor democrati
ce și progresiste din întreaga lume

Moscova

Sosirea unei delegații 
de experți turci 

in problemele comerțului
MOSCOVA 17 (Agerpres).
La 15 decembrie a sosit la Mos

cova o delegație de experți turci îa 
problemele comerțului. Din delegație 
fac parte 20 de reprezentanți ai unor 
organizații de stat și firme partieu- 
lare din Turcia, care intenționează 
să studieze la Moscova posibilitatea 
lărgirii schimbului comercial «и 
Uniunea Sovietică.

»
I

MANAGUA. Guvernul republicii 
Nicaragua a anunțat că au fost tri
mise trupe în regiunea San Antonio, 
situată la 140 km de capitala țării, 
unde aproximativ 5 000 de muncitori 
de pe plantațiile de trestie de zahăr 
au declarat grevă in sprijinul cereri
lor de mărire a salariilor. Această 
hotărlre a fost luată după ce greviș
tii au respins ordinul autorităților 
de a se înapoia la lucru:

ALGER. Președintele Algeriei, Ben 
Bella, a primit pe Luisa Gizenga, 
mama cunoscutului lider al mișcării 
de eliberare națională din Congo 
(Leopoldville), Antoine Gizenga, so
sită la Alger în urmă eu cîteva zile. 
In declarațiile făcute presei, Luisa 
Gizenga a relatat despre starea să
nătății fiului ei. care se înrăutățește 
pe zi ce trece ca urmare a torturilor 
și regimului ia care a fost supus în 
închisorile congoleze.
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LUPTELE DIN CONGO, : '
central, sosesc fără încetare avioane 
care aduc transporturi de arme șl 
muniții.

In același timp, s-a anunțat că au 
loc lupte în regiunile orașelor. Kindu 
și Bokunda. Răsculații au atacat, de 
asemenea, orașul Luljmba din regiu
nea Albertville.

Potrivit unor știri sosite la Leo
poldville, în regiunea centrală a 
provinciei Cuvette „situația nu este 
satisfăcătoare". Răsculații efectuează 
concentrări la Basankusu și Elonge, 
în vederea unor atacuri.

LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres).
Comandamentul suprem al trupe

lor guvernamentale congoleze a re
cunoscut miercuri că răsculații con
golezi lansează în prezent contraata
curi asupra orașului Paulis, ocupat 
recent de trupele guvernului cen
tral. După cum transmite 
dentul din Leopoldville al 
D.P.A., răsculații continuă 
nordul orâșului Paulis și 
un nou contraatac. Pe
local, ocupat de trupele guvernului

corespon- 
agenției 

să ocupe 
pregătesc 
aeroportul

Chemarea de urgență Ia Washington 
a ambasadorului 5. I
NEW YORK 17 (Agerpres).
Ambasadorul S.U.A. din Leopold

ville a fost chemat de urgență la 
Washington pentru consultări.

Cercurile de observatori politici

li. A. din Leopoldville
din Washington consideră că chema
rea ambasadorului american este în 
legătură cu atitudinea adoptată de 
o serie de delegați la cea de-a 19-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U., 
față de acțiunile S.U.A. în Conga

U Thant va părăsi
NEW YORK 17 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al O.N.U. a 

anunțat că secretarul general al 
O.N.U., U Thant, va părăsi vineri 
clinica unde se află internat de la 2 
decembrie pentru tratament. Intr-un 
buletin medical dat publicității mier

clinica însănătoșit
curi seara se arată că ulcerul duo- 
denal de care suferea U Thant a fost 
vindecat. S-a anunțat că secretarul 
general va rămîne în convalescență - 
timp de o săptămînă înainte de a-și 
relua activitatea. i

L. Tiparul i I.P.H. Subunitatea Petroșani


