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In centrul atenției — 
dezvoltarea 

multilaterală a orașului
In sala conferinței puteau fi vă

zut! mai multi delegați in virstă, 
cărora le era vie în memorie imagi
nea vechiului Vulcan. Iși aminteau 
de ruina ce cuprinsese această ve
che așezare minieră o dată cu inchi-

activității în acest important dome
niu.

Continui nd ascendent І.ма 
realizărilor din anii precedenți

Dezvoltarea industrială și urbanis-
DEZBATEREA CIFRELOR DE PLAN PE 1965

cu toata răspunderea 
la realizarea noilor sarcini

Și iată că 
apare tînăr, 
creștere, dez-

In băncile uneia din sălile Școlii 
calificare din Aninoasa luaseră 
minerii care lucrează în schim- 
de dimineață. Erau prezenți șefi 

brigăzi din abataje și de la pre
schimbări, mineri, 

II.

stabilească 
de îndepli-

tovarășul

Prin sîrgumța pe care o dovedește 
zi de zi, tînăra legătoaire Moga Ve
ronica, din secția a Ill-а a l.I.S. 
„VIscoza" Lupeni, își menține lună 
de lună titlul de evidențiată în în
trecere.

Cu planul anual îndeplinit

Ш I ІІІІ0ІЙ
In ultimele două trimestre, colecti

vului de la sectorul I al minei Ani
noasa i-a fost decernat consecutiv 
steagul roșu de evidențiat în între
cerea socialistă. In cursul zilei 
ieri, colectivul de aici a raportat 
succes deosebit: îndeplinirea, cu 
zile mai devreme, a sarcinilor 
plan anuale. Este o izbîndă la care 
și-au adus contribuția în mod deo
sebit brigăzile conduse de minerii
David Ioan, Hie Nicolae, Cristea
Aurel, Berey Dionisie, Roman Petru, 
Boythe Adalbert, întreaga conduce
re a sectorului în frunte cu tînărul 
inginer Dumitrăș loan, șeful secto
rului. De la începutul anului, acest 
colectiv a extras peste 
10 300 tone de cărbune, 
randamentul planificat cu 
post, iar economiile 
200000 lei.

de 
un
10 
de

de 
loc 
buf 
de
gătiri, șefi de 
maiștri, artificieri din sectorul 
veniți cu toții să dezbată cifrele de 
plan pe anul 1965 și să 
cede mai eficiente măsuri 
nire a acestor sarcini.

Referatul prezentat de
ing. Stănescu Virgil, șeful sectoru
lui, a sintetizat realizările obținute 
de colectivul sectorului în acest an, 
experiența acumulată în organizarea 
procesului de producție și totodată 
a analizat lipsurile care mai există, 
în vederea înlăturării lor. Planul 
M.T.O. supus dezbaterii, spre a fi 
îmbogățit cu noi prevederi, avea să 
devină expresia gîndirii colectivului 
sectorului, a răspunderii sale pentru 
îndeplinirea sarcinilor 
noului an 1965.

Colectivul sectorului 
realizări de seamă în 
sarcinilor de plan pe acest an. Pină 
acum au fost extrase, peste planul 
pe 1964, 7008 tone de cărbune. Rea
lizări frumoase au fost obținute și 
la ceilalți indici de plan.

Noul an pune în fața colectivului 
acestui sector sarcini mobilizatoare. 
Planul pe 1965 prevede extragerea 
de către, colectivii 1 sectorului II al 
minei Aninoasa a unei producții de 
150 000 tone de cărbune. Creșterea 
Volumului producției va. fi- realizată

sporite ale

II a obținut 
îndeplinirea

pe baza obținerii unei productivități 
medii pe sector de 1,850 tone pe 
post, cu 0,237 tone pe post mai mare 
decît cea prevăzută în planul pe
1964. Planul pe noul an prevede, 
de asemenea, reducerea prețului de 
cost cu 3,83 lei pe tonă, sporirea vi
tezei medii de avansare la pregătiri 
cu 3 m 1 pe lună.

Atît referatul cît și planul M.T.O. 
au arătat convingător că sînt create 
toate condițiile pentru îndeplinirea 
acestor obiective. Cele 150 000 tone 
de cărbune, prevăzute în planul pe 
anul 1965, vor fi extrase de cele 5 
brigăzi de abataje conduse de tova
rășii Kibedi Г 
Stan Silviu, 
și Hegeduș I 
dintre aceste 
gătite fronturi 
toare realizării 
ție stabilit pe 
nea, brigăzile de pregătiri vor efec
tua în anul 1965 un volum sporit 
de lucrări.

Dezbaterea cifrelor de plan pe
1965, a constituit pentru brigăzile 
sectorului un prilej de a-și asuma 
angajamente mobilizatoare de între
cere pe noul an. Fiecare dintre bri
găzile de mineri din abataje s-a an
gajat să dea peste plan între 300— 
500 tone, de cărbune și, din însuma
rea angajamentelor brigăzilor, a re-

Francisc. Polko Ioan, 
Asmaraildei Augustin 

Dănîlă. Pentru fiecare 
brigăzi, au fost pre- 

i de luoru corespunză- 
volumului de produc- 
noul an. De aseme-

I. B.

(Continuare în pag. 2-a)

se

prevederi 
a depășit 
113 kg 
ridică

pe 
la

Mina 
sectorul 
schimb 
brigadă 
țiată 
condus 
nerul 
Fanică 
gada minerului 
Stăuceanu 
orghe.

Petrila, 
I II. Dn 

dintr-o 
eviden

ce! 
de tni- 

Mocănaș 
dân bri-

Ghe-

de ieri, mineriiTot în cursul zilei
'de la sectorul I В Lupeni au trimis 
la ziuă ultimele tone de cărbune din 
planul anual. De la începutul anului, 
acest harnic colectiv a extras peste 
6000 tone de cărbune mai muți decît 
prevăd sarcinile, iar economiile se 
ridică la 51000 lei. Sînt merite ode 
întregului colectiv. La realizarea lor 
au contribuit însă, îndeosebi, brigă
zile ce au în frunte pe minerii Bă- 
canu Sava, Gîrea Ioan, Koos Ladis- 
lau, Marton Dionisie, Nicolae Oprea. 
Conducerea sectorului (șef de sector 
inginerul Voinea Mircea), maiștrii 
minieri Barabaș Anton, Vintilă Con
stantin, Siniu Loghin au dovedit 
pricepere în organizarea muncii, 
asigurarea bunei 
brigăzilor, aplicarea 
loroase și folosirea 
tehnicii din dotare.

aprovizionări 
inițiativelor 

cu eficiență

in
a 

va- 
a

I

derea minei de către capitaliști, de 
șomajul ce apăsa greu- asupra mi
nerilor și muncitorilor siliți de foame 
și mizerie să ia calea pribegiei în 
căutare de lucru.
acum Vulcanul 
viguros, in plină
voitindu-se tumultos. Pentru că în- 
tr-adevăr, la Vulcan, transformările 
înnoitoare ce au cuprins întreaga Va
le a Jiului sînt mai pregnante. Smul
să distrugerii, mina 
una din exploa

tările miniere ce
le mai moderne 
și mai mari din 
bazin; De o parte 
a orașului bate cu 
puterea a 300 megawați inima termo. 
centralei Paroșeni. In cealaltă parte 
a orașului se înalță marea uzină de 
preparare a cărbunelui Coroești. Ve
cină cu termocentrala, dincolo de Jiu, 
prinde contur noua mină Paroșeni. 
ale cărei galerii pătrund tot mai 
adînc spre bogățiile subsolului. Luîn- 
du-se parcă la întrecere cu aceste 
puternice obiective Industriale, cartie
rele orașului se îmbogățesc cu nume
roase construcții moderne, dintre care 
se remarcă noile școli, numeroasele 
blocuri, printre care și cele cu cite 
8—9 etaje înălțate prin turnare în 
cofraje glisante.

Evident, ținind seama de aceste 
realități, conferința orășenească de 
partid Vulcan a acordat o deosebită 
atenție problemelor dezvoltării in

dustriale și social-culturale a orașu
lui analizînd în cadrul-lucrărilor sale 
realizarea programului lucrărilor de 
investiții, lipsurile exi'stente pe' șan
tierele industriale și social-culturale, 
stabilind măsuri de îmbunătățire a

Vulcan devine

tică a orașului Vulcan — s-a arătat 
în darea de seamă prezentată de to
varășul Mătăsăreanu Iosif, secretarul 
comitetului orășenesc de partid — 
oglindește cu mare putere de con
vingere grija permanentă pe care 
partidul și guvernul o acordă întă
ririi bazei tehnico-materiale a socia
lismului, creării pentru oamenii mun
cii a unor condiții demne de epoca 
pe care o trăim. In anul 1964 au 
fost alocate în

^Conferința orășenească 
de partid Vulcan

AU SOSIT PRIMII BRAZI
Camionul 

pentru pomul de iarnă, a 
cartierul Carpați din Petroșani. Șo
ferul a oprit mașina exact în fața 
unității O.L.F. ce se află în frumo
sul bloc-magazin din cartier. Pri
mul care l-a zărit a fost Gigei, un 
„voinic” de 5—6 anișori. Acest lu
cru a făcut să intre un gol în poar
ta echipei în care Gigei îndeplinea 
pină atunci, cu brio, rolul Iui Crîs- 
nic in perioada lui de

încărcat cu brăduți, 
cotit spre

că golul n-a intrat la socoteală. O 
exclamație de bucurie, in locul fluie
rului arbitrului, făcu să se oprească 
aprigul meci.
. —- Uitați-vă, au sosit brăduții!

Ca la comandă, ambele echipe au 
părăsit „stadionul” improvizat în

cadrul orașului Vul
can pentru investi
ții industriale fon
duri în valoare de 
peste 230 000 000 
lei. Aceste investi
ții au fost alocate 

in scopul continuării lucrărilor de 
dublare a capacității de producție a 
termocentralei Paroșeni, punerii în 
funcțiune a noilor linii tehnologice 
la preparația Coroești, deschiderii și 
pregătirii de noi rezerve de cărbune 
la E. M. Vulcan, lucrărilor de con
strucție a noii mine de la Paroșeni. 
Pentru construcții social-culturale au 
fost alocate fonduri care se ridică 
la aproape 17 milioane lei.

In cadrul activității politico-orga- 
nizalorice pentru realizarea sarcinii» 
economice, comitetul orășenesc a a- 
cordat o atenție sporită înfăptuirii 
programului de investiții. In ședințe 
ale biroului comitetului orășenesc, în 
plenare s-a analizat în mai multe 
rînduri realizarea planului de investi
ții pe șantierele industriale și social- 
culturale, acordîndu-se sprijin și în
drumare atît pentru îmbunătățirea 
muncii politico-organizatorice, cit și 
pentru rezolvarea unor probleme de 
organizare a muncii, de a- 
provizionare tehnico-materiajă etc. 
Comitetul orășenesc a îndru
mat organizațiile de bază de pe 
șantierele de construcții industriale 
și social-culturale să exercite an 
control exigent asupra respectării ter
menelor de execuție.

— Șantierul nostru 
mai ales atunci cind 
greutăți — spunea in 
rînței țov. Abrazanovici Dușan. 
pe șantierul de construcții social-cul
turale, reușind astfel să realizăm 
planul valoric.

Munca rodnică desfășurată pe* șan
tiere în acest an a dus la obține
rea unor succese de seamă. Darea 
în funcțiune a grupului IV de 150 
MW de la termocentrala Paroșeni. 
la a cărui montare s-au. făcut econo
mii față de deviz de 1 000 000 lei. 
terminarea liniilor tehnologice nr 2 
și 3 de la. preparația Coroești, de
pășirea cu 23 la sută a planului de 
deschideri la mina Paroșeni, darea 
în folosință a unui însemnat număr 
de apartamente și a unei noi școli 
se numără printre, principalele realf- 

obținute în acest an în dome-
I. BRANEA

a fost ajutat 
a întîmpinat 
cadrul confe- 

de

zări

INSTANTANEU

glorie. Noroc fața magazinului organizînd Un ade
vărat concurs la suta de metri plat, 
pină Ia mașina cu brăduți. Era doar 
primul transport de. brazi sosit în 
cartier, pentru sărbătorile de iarnă 
ce se apropie. In scurtă vreme, ma
șina a fost încercuită ca o cetate 
asediată.

— Ăsta o să mi-1 cumpere tăticii 
mie — spunea, bătînd din palme bu
curos, Ionel văzînd un brad mare 
și frumos.

— Pe ăsta îl ia mămica , — se 
laudă Gigei.

’— O fi, dar numai dacă ■■ sinteți 
cuminți. Dacă vă mai înghesuițl așa 
și ne încurcați la treabă, pe loc îi 
încărcăm și-i ducem Ia copiii din 
cartierul Livezeni — îi sperie șofe
rul.

— Sîntem cuminți/ nene, sîntem 
cuminți — răspunse" în numele tu-

turor Ștefănuț, — „decanul” de vîrs- 
tă al micuților.

Ca la comandă, mulțimea de puști 
a dovedit că. poate fi serioasă și dis
ciplinată... ca oamenii mari. Mașina 
a plecat lăsînd brăduții înșiruiți lingă 
peretele magazinului O.L.F.. și pe 
copii admirîndu-i. Iu imaginația lor 
bogată. Moș Gerilă a și venit cu 
tolba plină de bomboane și jucării. 
Parcă o și vedeau pe mămica ducind 
tratative cu Moș Gerilă, in ajunul 
Revelionului, cind, întîmplător, este 
acasă numai mămica.

— Au fost cuminți copiii ? — o 
întrebă moșneagul cu barba și mus
tățile albite de promoroacă. Și ciu
dat, glasul parcă se aseamănă mult 
cu cei al tăticului.

. —• Cuminți, cum de 
punde ' mămica zîmbind 
aceste 
darnic 
pomul
tot felul de bunătăți — jucării, bun- 
dițe și costumașe tocmai pe măsura 
copiilor. Ce bun și darnic e de cîțiva 
ani încoace Moș Gerilă I E Moș Ge
rilă a! vremurilor noi și fericite, al 
belșugului din casele oropsiților de 
altădată.

(Continuare în pag. 3-a)

nu — răs- 
fericită. La 
Moș Gerilă,vorbe de laudă,

cum e el, a lăsat alături de 
de iarnă, sacul încărcat cu

SOLUȚIA
Un lucru era cert. Calitatea căr

bunelui de alocație ce se dă mine
rilor din Vulcan pentru încălzit 
era slabă. înlăturarea acestui nea
juns frămînta atît conducerea mi
nei cit și aceea a separației. Dar 
cum, pe ce căi? Desigur, erau ne
cesare măsuri și încă operative.

— Se poate găsi o soluție ? — 
a întrebat inginerul Cosma Nico- 
lae, șeful sectorului transport șî 
separație, pe Mîrza Horea, șeful 
unei echipe de lăcătuși din sepa
rație. După ce se gîndi ce trebuie 
făcut, continuă. Eu cred că trebuie 
scurtată banda de insilozare și să 
montăm un ciur care să selecțio
neze cărbunele.

— Perf ect I Aceasta cred și eu 
că-i soluția tehnică. Dați-i drumul.

Zis și făcut. Șeful de echipă și-a 
adunat oamenii și le-a spus despre 
ce-i vorba. Cu toții au fost de a-

D. G.

D. CRIȘAN
(Continuare In pag. 2-a)
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De aici începe alfabetul fotbalului

Cu toată răspunderea — 
la realizarea noilor sarcini

Jocul cu balonul rotund e îndră
git din fragedă copilărie. Această 
pasiune pentru fotbal e cultivată copi
ilor de către părinții lor, mari iubitori 
ai acestui frumos sport. Adeseori 
pot fi văzuți oameni cu ghiocei la 
tîmple, postați intr-o poartă in mi
niatură și apărînd șuturile „năpras
nice" ale copiilor ori nepoților de 
2—3 anișori. Cînd sînt cu ceva mai 
răsăriți, numai ce-i vezi încingînd 
adevărate meciuri cu reprezentati
vele de blocuri, străzi ori alte car
tiere. Adevărul e de necontestat. 
Cei mici practică acest sport cu o 
pasiune demnă de a fi urmată chiar 
de jucătorii consacrați. Pentru ei, 
nu există anotimp, nici lipsă de e- 
chipament. Să-i fi văzut chiar și 
duminică pe „puștii** din cartierul 
Livezeni orașului Petroșani cum 
mai băteau mingea, de mal mare 
dragul. Sub orice prismă le-am privi, 
aceste întreceri, organizate ad-hoc, 
sînt doar preludiul învățării fotba
lului, o pepinieră de viitori fotbaliști 
— locul de descoperire și atragere 
a copiilor spre însușirea temeinică 
șî organizată, pe baze științifice, a 
fotbalului.

In adevăratul înțeles al cuvintului, 
alfabetul fotbalului începe cu echipele 
de copii și pitici în asociațiile spor
tive. Spre deosebire de anii trecuți, 
secțiile de fotbal ale asociațiilor 
sportive din Valea Jiului au dove
dit mai multă preocupare in acest

gimnastica : ncUpa Tineretului" 
a rămas la Petroșani

ln zilele de 19—20 decembrie, în 
sala de sport a Școlii medii din Pe
troșani s-au desfășurat întrecerile de 
gimnastică dotate cu „Cupa Tinere
tului". Ații la individual cit și pe e- 
chipe, au participat copii pînă la 12 
ani băieți și pînă la 11 ani fete. 
La întreceri au participat gimnaști 
din Petroșani, Alba Iulia, Orăștie, 
Brad și Deva. La băieți, atît pe e- 
chipe cît și individual, întrecerile au 
fost dominate de reprezentanții Șco
lii sportive de elevi din Petroșani. 
Redăm mai jos clasamentele pe e- 
chipe și individual:

ECHIPE BĂIEȚI: I. S.S.E. Petroșani 
— 102,50 puncte: 11. Alba lulia — 
91,85 puncte: III. Orăștie — 80,65 
puncte; IV. Brad — 80,40 puncte; 
Orașul Deva nu a prezentat echipă 
de băieți. INDIVIDUAL: l. Delio- 
reanu Nicolae — 27,57 puncte; 2. 
Baier Augustin — 27,45 puncte; 3. 
Plniea Iosif — 26,38 puncte, toți 
trei de la S.S.E. Petroșani.

ECHIPE FETE. : I. Școala peda
gogică Deva — 97,05 puncte; II. 
S.S.E. Petroșani — 94,70 puncte: III. 
Orăștie — 87Ț0 puncte; IV. Alba 

sens. Copiii talentați au fost depis
tați de antrenori și invitați să par
ticipe la învățarea, în mod organi
zat, a fotbalului. Din inițiativa sub
comisiei colegiului regional de an
trenori, s-a preconizat organizarea 
primei ediții a campionatului oră
șenesc de fotbal pentru copii. Iniția
tiva s-a dovedit bună. In dorința lor 
de a juca fn fața a sute de specta
tori, copiii s-au străduit să învețe 
cît mai bine tainele acestui frumos 
sport. La multe meciuri de pitici, 
spectatorii au avut prilejul să vadă 
execuții tehnice reușite, scheme tac
tice bine gîndite și un dezvoltat 
spirit de echipă. Primul loc în cam
pionatul 
pitici a 
Lupeni. 
această
multă vreme atenție creșterii viitoa
relor cadre de fotbaliști. Progrese 
remarcabile au obțfnut în această di
recție și piticii din Petroșani și Pe- 
trila, precum și din alte localități 
și asociații din Valea Jiului.

Rezultatele obținute pînă 
zent nu ne îndreptățesc însă 
cern cu pasivitate pe lîngă
E oare admis ca în instruirea viito
rilor jucători să nu se acorde sufi
cientă atenție laturii educative ? în
că de pe acum, la unii pitici se ma
nifestă tendința de vedetism, de a- 
bateri de la disciplina sportivă Une
le abateri sînt cultivate în mod in-

copiilor a revenit echipei de 
asociației sportive Minerul 
Succesul e explicabil. La 

asociație se acordă de mai

în pre
să tre- 
fipsuri.

Iulia — 85,55 puncte; V. Brad — 74,50 
puncte. INDIVIDUAL: I. Marian 
Sanda — Școala pedagogică Deva 
— 25,10 puncte; 2. Urs Florica — 
24,60 puncte: 3. Dumitraș Elena — 
24,50 puncte, ambele de la S.S.E. 
Petroșani.

In urma cumulării rezultatelor ob
ținute la băieți și fete, locul I, și 
deci „Cupa Tineretului" a fost cu
cerit de reprezentativa Școlii sporti
ve de elevi din Petroșani urmată de 
Alba lulia. Orăștie, Brad și Deva.

Succesul obținut, este un rezultat 
al condițiilor bune de practicare a 
sportului in această școală cit si 
străduinței depuse de tovarășul pro
fesor de gimnastică Peterfi Eugen 
pentru ca elevii să-și însușească in 
mod temeinic acest sport frumos și 
complet.

Concomitent cu întrecerile dotate 
cu „Cupa Tineretului", a avut loc un 
meci amical intre gimnaștii consa
crați de la S.S.E. Petroșani și S.S.E. 
Cluj. La băieți locul I a fost cucerit 
de S.S.E. Petroșani cu 213 
urmați de cei din Cluj cu 

puncte.
Categoria 

la fete a I 
minată de j 

di a din Cluj care a 
obținut 41,50 puncte. 
In schimb, la catego
ria l senioare primele 
trei locuri au fost 
obținute în ordine de 
Cîmpeanu Monica, 
Pop Clara și Natro 
Maria din Petroșani. 
In urma acestor re
zultate, fetele din 
Petroșani au cucerit 
primul loc cu 159,35 
puncte, față de cele 
157 ale Clujencelor. 
E un succes de pres
tigiu al gimnașiilor 
noștri.

puncte,
206,40

maestru 
fost do- 
Pop Ei

Fotoreporterul 
nostru a sur
prins în obiectiv 
o spectaculoasă 
săritură la cal, 
executată de 
unul din concu- 
renți. 

direct, chiar de către asociațiile spor
tive. Oare a nu te prezenta la meci, 
nu este o abatere de ia disciplină î 
Și totuși, au fost cazuri cind, pe mo
tiv că m> s-au .găsit** mijloace de 
locomoție pentru deplasare, unele e- 
chipe de pitici au pierdut meciul prin 
forfait.

In munca de învățare a alfabetu
lui fotbalului sînt șî unele greutăți 
de ordin material. Lipsa de echipa
ment, nepunerea la dispoziția copiilor 
a bazelor sportive, împiedică 
munca de creștere a viitoarelor 
cadre de fotbaliști. Asociațiile spor
tive vor trebui să pună la dispozi
ția copiilor echipament adecvat vîrs- 
tei lor, precum și bazele sportive pe 
care le posedă Faptul că avem în 
prezent echipe de copii — pitici și 
juniori — nu trebuie să automulțu- 
mească. Talente în ale fotbalului mai 
sînt cu duiumul. Antrenorii au me
nirea să le depisteze în mod siste
matic, să se ocupe cu dragoste și 
răbdare de creșterea și educarea lor.

Privind această muncă cu simț de 
răspundere, asiqurînd condițiile ma
teriale necesare, copiii talentați în 
acest sport din localitățile noastre 
vor putea să învețe în mod temeinic 
alfabetul fotbalului, devenind viitoa
re cadre de bază ale echipelor de 
fotbal din Valea Jiului.

1

Concurs neoficial.

Din scrisorile corespondenților
Mărfuri 

vîndute peste plan
Magazinul de textile ur 28, »l că

rui responsabil este Belovan lean, 
se numără printre cele mai apreciate 
unități comerciale din orașul LupenL 
Și aceasta pe bună dreptate. Perso
nalul de serviciu aii magazinului ma
nifestă o atitudine civilizată față de 
cumpărători, iar mărfurile sînt aran
jate cu gust. Ca urmare, acest ma
gazin a vîndut de la începutul anu
lui și pînă în prezent mărfuri peste 
plan în valoare de 100 000 lei. Prin
tre evidențiații în întrecere din 
magazin de frunte, se numără vki- 
•zătoarele Stoltz Margareta și Halasz 
Margareta.

IOAN ARDELEANU

acest

de bătrînî din Petro- 
impresionează plăcut, 
ca membru al comi- 
obștesc, am făcut aici 
constatat cu satisfac-

Bătrînete fără griji
La căminul 

șani, totul te 
Zilele trecute, 
siei de control 
o vizită și am
ție ca dormitoarele sînt încălzite, 
bine aerisite, iar peste tot domnește 
o curățenie exemplară: masa se ser
vește cu regularitate și hrana este 
variată și consistentă. Beneficiind 
de asemenea în ейтш, bă-

(Urmare din pag. l-a'

zultat angajamentul de întrecere a] 
întregului colectiv al sectorului ; 
2000 tone de cărbune peste planul a- 
nului 19651 Angajamente frumoase 
și-au luat și brigăzile de la pregă
tiri precum și cele de la întreținere.

A reținut mai ades atenția preo
cuparea colectivului sectarului pen
tru rezolvarea uneia dintre cele mai 
importante probleme ce stă în pre
zent în fața minei Aninoasa: cali
tatea cărbunelui. In acest scop, în 
planul M.T.O. s-a prevăzut; asigu
rarea unui iJuminat corespunzător 
în abataje. Ia punctele de deversare 
în rostogoluri și la punctele de în
cărcare, care să permită alegerea șis
tului, obligativitatea artificierilor de 
a pușca nurnai selectiv peste tot a- 
colo unde există intercalași, urmă
rirea de către maiștri a alegerii 
șistului în abataje, întărirea răspun
derii brigadierilor pentru mobiliza
rea tuturor minerilor la alegerea șis
tului. Tovarășii Asmarandei Augus
tin, Rococeanu Ion. Maxim Vasile, 
Stan Silviu s-au angajat în numele 
brigăzilor lor, să lupte pentru înfăp
tuirea lozincii „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist".

Pentru realizarea în anul viitor a 
unei productivități medii pe sector 
de 1,850 tone pe post — sarcină de 
mare răspundere ce stă în fața co
lectivului — s-au stabilit măsuri im
portante ; baionetele pentru abatajele 
din banca inferioară se vor executa 
simultan cu exploatarea abatajelor 
din bahea superioară, astfel ca la ter
minarea unei bănci, brigăzile din a- 
batajele cameră să poată continua 
lucrul din plin la banca următoare; 
se vor introduce noi transportoare 
în abatajele de pe straiul 18; se va 
eșalona pușca rea și vor Ц 
abatajele unde se produce 
cărbune. îmbunătățindu-se

Pentru reducerea prețului 
pentru realizarea unei economii de 
100 000 lei pesle sarcina planifica
tă. minerii și tehnicienii sectoarelor 
au găsit noi resurse. Din zonele ex
ploatate se vor recupera cantități 
însemnate de armături Т.Н. care vor 
fi folosite Ia susținerea noilor lu
crări de pregătiri. Brigăzile din toa
te abatajele s-au angajat să econo
misească în anul 1965 cîte 30—50 
m c de material lemnos. In abata
jele de pe stratele subțiri se vor in
troduce stflpi metalici pitici șî grinzi 
metalice în consolă.

Propunerile făcute de participanții 
la dezbateri, au oglindit preocupa
rea minerilor și tehnicienilor secto
rului pentru continua îmbunătățire 
a procesului de producție. Tovarășul 
Asmarandei Augustin a cerut ca la 
planificarea concediilor să se tină 
seama de necesarul minim de efectiv 
al brigăzilor, și în acest scop, con
cediile în fiecare brigadă să fie e- 

stropite 
praf de 
aerajul. 

de cost,

trînii se simt ca acasă. Și condițiile 
din cămin se îmbunătățesc în con
tinuu. In 
terminate 
unui mic

prezent, în cămin sînt pe 
lucrărBe de amenajare 

club și a unei biblioteci.
a

IOAN CIUR

atîta nepăsare?
ca mecanic de utilaje la 
betoane din Lupeni. încă

De ce
Lucrez 

stația de 
înainte de venirea anotimpului fri
guros, am atras atenția tovarășului 
Moga Aurel, șeful stației de betoa
ne, că la locul nostru de muncă este 
necesar să se ia măsuri pentru re
pararea acoperișului, a instalației de 
încălzire, pentru verificarea și scoa
terea din sistemul de încălzire a ra
diatoarelor termice defecte. Sesiza
rea mea n-a fost luată însă în serios 
de tovarășii din conducerea șantie
rului. Nopțile s-au lungit, a venit 
înghețul, tar muncitorii sînt acum o- 
bligați să lucreze dimineața în întu
neric, iar ziua în frig. Toate acestea 
influențează negativ desfășurarea lu
crului, scad randamentul muncii.

Dacă pregătirile de iarnă nu s-au 
făcut la timpul tor, este necesar să 
se facă acum ce ae mai poate. Dar 
urgent!

ТОМА ȘURUBARIU 

șalonate în mod egal, pe tot timpul 
anului. Șeful de schimb Maxim Va- 
Siile a cerut ca abatajele să fie a- 
provizionate cu vagonete goale de 
la începutul schimbului și nu după 
cîteva ore de Ia începerea lucrului 
— cum se face acum — pentru a 
se putea folosi din plin timpul de 
lucru. Tot el a cerut ca uneltele 
pneumatice să fie reparate cu răs
pundere. Tovarășul Roman Dumitru, 
șef de brigadă la pregătiri, a propus 
ca o dată cu răpirea armăturilor 
Т.Н. să recupereze și clamele de 
asamblare, deoarece se simte lipsa 
acestor piese. Tovarășul Vănușcă 
Vasile, șeful unei noi brigăzi de îna
intări. a propus ca la lucrările de 
pregătiri să se introducă benzile re- 
încărcătoare, utilaje simple dar care 
ajută mult la creșterea productivită
ții. S-au făcut și alte propuneri va
loroase privind îmbunătățirea apro
vizionării cu material lemnos a aba
tajelor, întărirea disciplinei, reduce
rea consumului specific. îmbunătăți
rea calității producției, măsuri care 
au îmbogățit plănui M.T.O.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1965. minerii sectorului II 
au hotărît să muncească astfel încît 
din prima zi de lucru a noului an să 
asigure îndeplinirea ritmică a noi
lor sarcini care le stau în față, a 
noilor angajamente de întrecere.

Pregătiri 
de Revelion

La cabanele din împrejurimile 
Văii Jiului se fac intense pregătiri 
în vederea sărbătoririi Revelionului. 
Întreprinderea de administrare a ba
zelor turistice din Petroșani a luat 
măsuri de renovare și amenajare a 
cabanelor din munții Paring și Vîl- 
can. La multe din aceste cabane s-a 
înlocuit parchetul, au fost reparate 
instalațiile sanitare și sobele de te
racotă, s-au executat diferite repa
rații curente.

încă de pe acum și-au anunțat 
înscrierea pentru a-și petrece Reve
lionul aproape 300 de mineri din 
Valea Jiului, muncitori din Hunedoa
ra. Craiova, Brașov și Deva.

La cabanele din împrejurimile Văii 
Jiului își vor petrece Revelionul în a- 
cest an peste 800 de oameni mun
cii din diferite regiuni ale țării.

SOLUȚIA
(Urmare din pag. l-a)

cord să înceapă lucrarea imediat, 
conștienți că ceea ce jac e în fo
losul întregului colecția.

Flăcăruia galben-albăstruie a a- 
paratului de sudai, mtnuit cu pri
cepere de meseriașul Coc Alexan
dru, s-a văzut cîteva zile ța rlnd 
fulgerlnd în acea parte a separa
ției. Sudorii au scurtat banda de 
transport la dimensiunile cerule. 
Prin lovituri de baros lăcătușii 
Niculescu Emilian, Bartha Ion și 
Zoller Francisc ii făceau lăcaș 
trainic ciurului de clasare ce ur
ma să asigure o mai bună alegere 
a cărbunelui pentru, alocație. Sub 
îndrumarea șefului de echipă, lu
crul s-a desfășurat cu spor. După 
8 zile de muncă încordată, scurta
rea benzii de insilozare și monta
rea ciurului erau terminate. De a- 
cum înainte, minerilor li se va putea 
trimite, in fiecare zi. cărbune de 
bună calitate.

Și in afară de acest avantaj, se 
mai obțin și altele. Cărbunele fi
ind curat, minerii nu mai sini ne- 
voiți să aleagă șistul și să ciuruit 
praful din el cină U primesc la lo
cuință. In acest fel. pe străzi nu 
mai sînt depozitate grămezi de 
șist și praf de cărbune, care stri
că aspectul urbanistic al orașului 
și îngreunează munca de transporta
re a gunoiului menajer. Praful de 
cărbune, rezultai prin ciuruire, se 
livrează termocentralei, ceea ce în
seamnă lumină, căldură, energie. 
Și toate acestea s-au realizat prin- 
tr-o soluție tehnică simplă găsită 
și aplicată de un mănunchi de oa
meni pricepuți in meserie ri har
nici.



3SIEASUL roșu

- In centrul atenției — dezvoltarea multilaterală 
a orașului

(Urmare din pag. l-a)

s

nful investițiilor. Tovarășul Buchi 
Vasile, inginer șef al T.C.M.C., a 
arătat că in perioada care a mai ră 
mas din acest an, colectivul acestui 
șantier va da in exploatare instalația 
de filtrare a apei la preparatia Lu
pani.

Pentru realizarea 
planului de investiții — 
preocupare permanentă, 

sprijin mai susținut !
In cadrai discuțiilor consacrate 

realizării planului de investiții au 
fost arătate și lipsurile care au frî- 
nat activitatea pe șantierele indus
triale și social-culturafc. Șantierul 
T.C.M.C Coroești, de exemplu, cu 
toate că productivitatea planificată 
a fost depășită CU 6,4 ta sută, pe 
primele ft luni din acest an și-a 
realizat planul fa proporție de nu
mai #5,3 la sută. Au fost și o serie 
de greutăți cauzate de lipsa de efec
tive. de fatirzierea documentațiilor, 
de inundațiile din luna octombrie. 
Au existat insă și deficiențe proprii. 
De multe ori s-a pus accent pe ata
carea lucrărilor de volum, amfnin- 
du-se lucrările de finisaj. Această 
practică este dăunătoare deoarece 
duce la întîrzierea dării in folosință 
a obiectivelor, la muncă în asalt, Ia 
diminuarea calității lucrărilor. Se 
impune cu tărie intensliicarea con
trolului $1 îndrumării tehnice pe lo
turile șantierului T.C.M.C., și a- 
ceasta cu atit mai mult cu rit lu
crările afectate acestui șantier stat 
tot mai dispersate.

Pe șantierul de construcții social- 
culturale în timpul verii, cînd con
dițiile de lucru sfnt cele mai bune, 
nu s-a muncit destul de intens. Și 
aici lucrările de finisaj au fost lă
sate să se aglomereze pe ultimele 
luni, din care cauză nu s-a realizat 
în întregime planul la predări.

Comitetul orășenesc n-a insistat

Cercul micilor naturaliști
La Școala generală de 8 ani nr 2 

din Lonea funcționează mai multe 
cercuri pentru elevi. Cercul micilor 
naturaliști, de exemplu, este frecven
tat de 20 de copii. îndrăgind știin
țele naturii, școlarii participă cu 
plăcere la lucrările practice ce se 
organizează în cadrul cercului pen
tru că acestea îi ajută fa însușirea 
mai bună a cunoștințelor predate în 
timpul anului școlar. Sub îndruma
rea profesorului de specialitate, ele

Zilele cărții pentru tineret și copii
Cu începere de la data de 15 de

cembrie se desfășoară Zilele cărți* 
pentru tineret și copii.

Pentru ca această manifestare sa 
constituie un important mijloc de îm
bunătățire a difuzării cărții în rîn- 
durile tineretului. Comitetul orășe
nesc U.T.M. Petroșani a întocmit un 
plan de măsuri pe baza căruia se 
vor organiza o serie de acțiuni.

Intre altele, s-au luat măsuri de 
sporire a numărului difuzorilor vo
luntari ai cărții în rîndurile tinere
tului. Împreună cu librăriile, organi
zațiile U.T.M. organizează standuri 
cu vînzare prin care s-a preconizat 
să se difuzeze în rîndul tineretului

Activitate metodică
' Comisiile metodice de la școlile 
din Valea Jiului, prin activitatea lor. 
contribuie la răspîndirea celor mai 
valoroase procedee și metode folo
site de cadrele didactice la predarea 
diferitelor obiecte. In trimestrul 1, 
spre exemplu, tovarășa profesoara 
Popescu Felicia a ținut, în cadrul 
comisiei metodice de științe naturale, 
geografie și chimie, o lecție deschi
să de geografie la clasa a XI-а В 
de Ia Școala medie Lupeni. Tot cu 
«cest prilej, tovarășul profesor Truș- 
că Dumitru, de la aceeași școală, a 
prezentat referatul intitulat 
experiențelor de chimie și ai 
tor de laborator în formarea 
derikr practice la elevi". 

„Rolul 
lucrări- 
deprin-

fa măsură suficientă pentru realiza
rea lucrărilor de investiții necesare 
dezvoltării minei Vulcan. Tov. ing. 
Săbău loan, directorul minei Vulcan, 
arăta că la această mină capacitatea 
de producție crește considerabil; în 
curînd ea va deveni cea mai mare 
exploatare din Valea Jiului. Deși 
acest lucru este cunoscut, lucrările 
de investiții de la suprafață efectuate 
de T.C.M.C. și I.C.M.M. 'întîrzîe. In 
acest an, au fost alocate pentru lu
crările respective suma de 12 000 000 
lei, dar ele n-au fost realizate decît 
într-o foarte mică măsură.

Dezvoltarea unităților industriale 
din oraș necesită o preocupare sus
ținută pentru executarea în întregi
me a programului lucrărilor de in
vestiții, pentru punerea la timp în 
funcțiune a noilor obiective și atin
gerea, de ta început a parametri
lor de funcționare proiectați.

In noul an — noi obiective
In noul an, în orașul Vulcan se 

vor construi noi obiective pentru dez
voltarea unităților industriale, se vor 
înălța noi blocuri de locuințe. Tova
rășul Bogățeanu Nicolae, maistru pe 
un șantier de construcții industriale 
a arătat, in cadrul conferinței, că 
obiectivul la care lucrează — insta
lația de extracție a puțului auxiliar 
de Ia mina Paroșeni — va fi preda
tă Ia. termenul fixat, în trimestrul 
I 1965.

Punerea în funcțiune a alimentării 
cu apă industrială a preparației Co
roești, terminarea lucrărilor de fini
saj Ia această preparație, exe
cutarea în întregime a lucrărilor de 
automatizare la grupul de 150 MW 
de la termocentrala Paroșeni, preda
rea în 1965 a 580 apartamente etc. 
se numără printre aceste importante 
obiective.

Hotărîrea conferinței prevede mă
suri importante pentru îmbunătățirea 
muncii in acest domeniu. Printre a- 
ccstea se numără: întocmirea din 

vii au studiat la microscop celulele 
vegetale la soc și ceapă. In cursul 
lunii decembrie s-au efectuat sec
țiuni transversale în rădăcina și tul
pina unor plante etc. Astfel, activi
tatea cercului micilor naturaliști se 
îmbină perfect cu noțiunile cunoștin
țelor ce se predau la orele de știin
țele naturii constituind un ajutor 
prețios în însușirea obiectului respec
tiv de către elevi.

cărți de literatură politică, tehnică și 
beletristică în valoare de peste 
20000 tei.

Recenziile, serile literare, expune
rile asupra rolului cărții în educa
rea tinerei generații îmbogățesc, de 
asemenea, programul Zilelor cărții 
pentru tineret și copii.

Școala populară de artă din Petroșani — secția artă plastică. Cițrva 
vaietelor.

elevi dta anti L П. Ш ta fața șe-

timp а graficelor de execuție a lucră
rilor ; mecanizarea lucrărilor cu vo
lum mare, îndeosebi săpături, beto- 
nări, a încărcării și descărcării ma
terialelor ; utilizarea din plin a 'ex
cavatoarelor, buldozerelor, tractoare
lor și a celorlalte utilaje grele prin 
organizarea lucrului în mai multe 
schimburi ; extinderea utilizării cofra- 
jelor demontabile și a schelelor me
talice ; folosirea rațională a efec
tivelor și a timpului de lucru pe șan
tiere. Organizațiile de bază de pe 
șantiere trebuie ajutate să exercite 
cu mai multă competență controlul 
asupra conducerilor tehnico-adminis- 
trative de pe șantiere, să intervină 
la timp pentru înlăturarea deficien
țelor, să desfășoare o muncă poli
tică susținută pentru respectarea ter
menelor de execuție, îmbunătățirea 
calității lucrărilor și reducerea pre
țului de cost.

☆

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvintul tovarășul Pîinișoară Titus, 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani. Vorbitorul a subli
niat că lucrările conferinței au con
stituit o analiză profundă a activi
tății Comitetului orășenesc de partid 

> Vulcan privind conducerea, îndruma
rea și întărirea organizațiilor de 
partid din raza sa de activitate, 
creșterea rolului lor în mobilizarea 
oamenilor muncii la înfăptuirea sar
cinilor puse de partid. A crescut 
competența organizațiilor de partid 
în rezolvarea problemelor construcției 
economice și social-culturale. Tova
rășul Pîinișoară Titus a subliniat ne
cesitatea ca noul comitet orășenesc 
să acorde o atenție sporită înlătură
rii lipsurilor semnalate în conferință 
privind deservirea populației de către 
I.C.O., I.R.E.H., I.L.L., rețeaua co
merțului de stat, a căror activitate 
a fost criticată pentru o serie de 
lipsuri.

Investițiile — a subliniat vorbito
rul — reprezintă o problemă foarte 
importantă în orașul Vulcan. Comi
tetul orășenesc, organizațiile de bază 
de pe șantierele industriale și de con
strucții social-culturale trebuie să
acorde toată atenția realizării în în
tregime, la timp și de calitate a a- 
cestor lucrări.

In centrul preocupării organizați
ilor de partid în frunte cu comitetul 
orășenesc trebuie să stea aplicarea 
în viață a hotărîrii conferinței, ale 
cărei măsuri sînt menite să con
tribuie la întărirea continuă a or
ganizațiilor de partid, la realizarea 
cu succes a planului producției de 
cărbune, de energie electrică, Ia in
tensificarea muncii potitico-ideologice 
și a vieții culturale a orașului, la 
îmbunătățirea activității gospodărești.

Ridicarea nivelului muncii de partid
— a subliniat în încheiere vorbitorul
— aplicarea cu consecvență a hotă- 
rfrilor organelor superioare de 
partid, a hotărîrilor proprii, atrage
rea tuturor membrilor de partid la 
activitate rodnică constituie garanția 
unui nou avînt în toate domeniile de 
activitate.

lată conductele, 
date în funcție 
nu de mult, prin 
care cenușa rezul
tată de Ia grupul 
IV de 150 MW 
de la T.C. Paro
șeni se evacuează 
in locurile de a- 
cttmuiare de pe 
dealurile din a- 
propierea centra

lei.

PE URMELE MATERIALELOR 
PUBLICATE

„Iu » urli іківсііе?"
Cu titiui de mai sus, în nr 4698 

al ziarului nostru, a apărut e notă 
în care s-au făcut unele observații 
cu privire la felul în care erau 
scrise lozincile la Depoul C.F.R. 
Petroșani. In răspunsul trimis re
dacției, conducerea administrativă a 
depoului ne informează că textul tu
turor lozincilor a fost verificat ji 
greșelile eliminate.

>11 nai a a problewă
După publicarea în ziarul „Stea

gul roșu" nr 4652 a notei critice in
titulată „O problemă pentru școlari". 
Comitetul executiv al Sfatului popu
lar Aninoasa ne-a răspuns printre 
altele: „Problema transportului cu 
autobuzul a școlarilor care locuiesc 
în blocurile de lingă terenul de fot
bal, a fost rezolvata, ba cererea 
noastră, conducerea l.S.©. Petroșani 
a pus la dispoziția elevilor abona
mente pentru circulația cu autobuzul 
pe rută scurtă".

Sttiiirn a lut iui
In articolul „Povestea cu fetițe 

rătăcită nu se prinde", apărut în zia
rul nostru nr 4685, se atrage aten
ția conducerii minei Lonea că la 
sectorul transport cărbunele mărunt 
se pierde pe linia ferată între sectoa
rele minei și preparatia Petrila, da-

PROGRAM DE RADIO
23 decembrie

PROGRAMUL I. 7,45 Salut voios 
de pionier, 8,60 Sumarul presei, 
8,06 Muzică popularii, 8,30 Pagini 
distractive din operete, 9,30 Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor, 10,03 
Fragmente din opera „Manon 
Lescaut" de Puccini. 11,30 Muzică 
ușoară, 13,00 Concert de prinz, 14,30

torită faptului că ușile -vagonetelor 
nu sînt etanșe. Recent, conducerea 
minei Lonea ne-a răspuns: „Sesiza
rea pe care ne-ați trimis-o a fost 
justă. Ca măsură s-a dat dispoziție 
echipelor de reparații să verifice ta- 
cuietorile ușilor vagonetelor. Pentru 
noi, publicarea acestui articol еея- 
stituie un ajutor important".

18 losl luate măsuri
Ziarul „Steagul roșu" nr 4687 a 

publicat articolul „Mărfuri ținute ta 
depozit", în care Serviciului comer- 
cîari al Ѳ.С.І.. — Produse industriale 
— Petroșani, i se cerea să dea mei 
mare atenție aprovizionării unități
lor comerciale din Valea Jiului. fa 
răspunsul primit, serviciul comerciai 
ne face cunoscut că au feet luate 
măsuri. Magazinele O.C.L. Produse 
industriale sînt în prezent bine apro
vizionate cu articolele cerute cte 
populație în perioada de iarnă.

Jwitele"... at arat elen
In foiletonul „Șoaptele de la mie

zul nopții", apărut în ziarul nostru 
nr 4684, două salariate ale Ofirăulai 
P.T.T.R. Petroșani erau menționate 
că au „uitat" să restituie bibliotecii 
orășenești cărțile împrumutate. Ofi
ciul P.T.T.R. Petroșani ne îaioțme»- 
ză că Giocîrlan Viorica și Magda 
Lucreția au înapoiat cărțile la bi
bliotecă.

Roza violurilor, 15,00 Melodii popu
lare, 16,30 Soliști și formații de 
muzică ușoară, 18,30 Program mu
zical pentru fruntași și evidențiați 
în întrecerea socialistă, 20,40 Muzi
că din operetele lui Johann Strauss,
21.30 Melodii de dragoste, 22,15 Mu
zică de dans. PROGRAMUL И. 9,08 
Melodii din Muntenia. 10,00 Muzică 
ușoară, 11,03 Muzică de estradă, 
12,15 De toate pentru toți (reluare),
13.30 Valsuri și tangourî, 14,30 Me
lodii populare, 15,30 Muzică ușoară 
jromînească, 16,00 Soliști și orchestre 
de muzică populară, 18,00 Muzică 
ușoară, 18,30 Lectură dramatizată 
din romanul „întunecare" de Cezar 
Petrescu, 19,05 ^Drag mi-e cînteeul 
și jocul" — muzică populară, 19,30 
Concert de seară, 21,15 Școala și 
viața, 20,35 Soliști romîni de mu
zică ușoară. 21,15 Teatru la iracre- 
fon. Studioul Actorului Amator pre
zintă ; „Hangița". Adaptare radiofo
nică după comedia lui Cado Gol
doni.

Cinematografe
23 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Hatari seria I-П; REPUBLICA: 
Hatari; PETRILA : A treia repriză; 
LIVEZEN1 : Un pumn de note; IS- 
CRONI : Scano Boua; VULCAN: 
Comoara din lacul de Argint; CRI- 
VIDIA: Dintele de aur; PARO
ȘENI : Locotenent Cristina; LU
PENI — MUNCITORESC: Rîul ne- 
gru; ; CULTURAL : Falsificatorul; 
BARBATENI î Violentă în piață.
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Prezențe romînești

Filnil „W 
W ecranele tMigiafeloi 

iii Safia
SOFIA 21. Corespondentul Ager

pres, C. Linte, transmite i
ț Pe ecranele cinematografelor din 
Sofia a început să ruleze filmul rc- 
niînesc „Tudor". Filmul se bucură 
de succes.

i 
------------- I

Succesul cîntăreței 
Teodora Lucaciu Ia Belgrad
BELGRAD 21. Corespondentul A- 

gerpres, C. Oprică transmite:
La Teatrul național din Belgrad 

a avut loc un spectacol cu opera 
„Othelo" de Verdi, rolul Desdemo- 
nei fiind interpretat de Teodora 
Lucaciu artistă emerită. Spectacolul 
s-a bucurat de un deosebit succes.

Intr-o cronică publicată de ziarul 
„Politika" se apreciază calitățile ar
tistice deosebite ale cîntăreței ro- 
mîne.

Catastrofă feroviară
• BORDEAUX 21 (Agerpres).

Două trenuri de marfă s-au ciocnit 
luni în localitatea Espiet, situată la 
15 mite est de Bordeaux, provocind, 
potrivit declarațiilor poliției, moar
tea și rănirea a numeroase persoane. 
Au fost trimise echipe de salvare la 
locul catastrofei.

Lucrările Adunării Generale 
a O.

NEW YORK 2i. Trimisul special 
Agerpres, I. Gălățeanu, transmite;

Luni dimineața în cadrul dezbate
rilor generale ale sesiunii O.N.U. ă 
luat cuvîntul Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Romîne. Dacă În momentul cînd a 
vorbit reprezentantul Africii de Sad 
sala era aproape goală, majoritatea 
covîrșitoare a delegatelor pleeînd în 
mod demonstrativ, atunci cînd a Ve
nit rîndul delegatului țării noastre, 
delegațiile prezente la sesiune și-au 
reluat locurile, ascultînd cu atenție 
cuvîntarea rostită de Corneliu Mă
nescu. Gu mult înainte de a fi rosti
tă numeroși ziariști se interesau cum 
pot să primească textul cuvîntării.

Diplomați. observatori, corespon
denți de presă subliniau în primele

LONDRA

lor reacții caracterul argumentat al 
cuvîntării, apelul de a se găsi cele 
mai bune forme pentru rezolvarea pe 
calfe pașnică a problemelor litigioa
se. Așteptată cu mult interes cuvîn- 
târfea a fost îndelung aplaudată.

A luat, de asemenea, cuvîntul re
prezentantul Ceylonului Senerat 
Gunewardene, care s-a pronunțat 
pentru lichidarea definitivă a colo
nialismului sub toate formele lui. El 
a arătat eă existența bazelor mili
tare străine pe teritoriile altor țări 
nu mimai că amenință independen
ța acestora dar contribuie la încor
darea internațională și amenință 
pacea generală. In continuare el a 
arătat că țara sa sprijină întru totul 
restabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U.

Evoluția situației 
din Vietnamul de sud

SAIGON 21 (Agerpres).
In cursul zilei de luni nu au apă

rut elemente care să limpezească si
tuația din Saigon după noua lovitu
ră de stat militară de duminică. Nici 
șeful statului, nici primul ministru, 
care potrivit afirmațiilor generalilor

organizatori ai loviturii de stat, au

Ziarele engleze despre ororile 
comise de mercenari în Congo

LONDRA 21 (Agerpres).
Ziarele engleze de duminică pu

blică fotografii prezentînd ororile 
comise de mercenarii lui Chombe 
împotriva patrioților eongolezi.

„Sunday Times", (ziar de dreapta) 
publică o declarație a maiorului 
Mike Hoare, unul din șefii merce
narilor aflați în slujba lui Chombe,

care relatează cum banda sa a în
cercat să obțină informații de la a- 
fricani amenințîndu-i cu împușcarea. 
El își exprimă cu cinism nemulțumi
rea, printre altele, pentru faptul că 
nu a reușit să omoare mai mult de 
1 000 de patrioti, afirmînd că numai 
la Stanleyville sînt aproximativ 
20 000 de insurgenți.

Componenta Comandamenfului politic 
unificat al R. A. U. și Irakului

Mărturii despre viața grea a minerilor 
din țările capitaliste

Minerii din Asturia nu vor mai putea strânge 
fonduri pentru tovarășii lor concediați

PARIS 21 (Agerpres).
Corespondefîtffl din Madrid' al 

ziarului „Le Monde" relatează că 
minerii din Asturia nu vor mai 
putea stringe fonduri pentru tova
rășii lor de muncă concediafi în 
ultimul timp. Autoritățile au inter- 
Zis orice colectă șî’âu pits sub se
chestru sumele strînse in minele 
de la Barreros, Polio și La Ca- 
mocha, precum și în orașele Gijon 
și Sama de Landreo.

SăptămînaluLt catolic „Esta • Ho
ra", care apare în Asturia, refe- 
rindu-se la cei 300 de muncitori 
mineri concediați, scrie că „acest 
fenomen indică existența unor gra
ve deficiențe în structura devenită 
prea îngustă pentru noi, structură 
care a lăsat oameni în afara ori
cărei posibilități de existență".

După cum scrie corespondentul, 
acest număr din „Esta Hora" a 
fost confiscat de autorități.

fost menținuți în funcțiile lor, nu au 
făcut nici un fel de declarații. Ști
rile privitoare la arestarea unui în
semnat număr de ofițeri superiori și 
personalități politice au fost confir
mate. Pe de altă parte, zvonul pri
vitor la arestarea comandantului ar
matei, generalul Nguyen Khanh. a 
fost dezmințit. Acesta a avut luni 
întrevederi cu’ ambasadorul american 
la Saigon, Taylor, precum și cu șe
ful statului și primul ministru. Ro
lul pe care l-a jucat Khanh în lovi
tura de stat de duminică nu poate 
fi însă precizăt pentru moment.

CAIRO (Agerpres).
La Cairo a fost dată publicității 

componenta Comandamentului politic 
unificat al R.A.U. și Irakului, creat, 
după cum se știe, în luna octombrie. 
Potrivit acordului realizat între cele 
două state, acest comandament con
stituie „autoritatea lor politică su
premă". El cuprinde 25 de membri 
(13 din partea R.A.U. și 12 din par
tea Irakului).

In afara președinților Gamal Ab
del Nasser și Abdel Salam Aref, în 
acest organism au fost incluși șefii 
guvernelor celor două țări, vicepre

ședinții R.A.U., președintele Adună
rii Naționale a R.A.U., ambasadorul 
R.A.U. la Bagdad și cel al Irakului 
la Cairo, precum și alți membri ai 
guvernelor celor două țări.

Așa cum a stabilii în luna octom
brie Consiliul prezidențial unit, în
trunit la Cairo, Comandamentul po
litic unificat, are sarcina de a pune 
ш aplicare măsurile practice în ve
derea realizării unității constituțio
nale între cele două țări, în maximum 
doi ani. El va trebui, de asemenea, 
să adopte măsuri pentru realizarea 
unității politice între cele două țări.

Apelul Comitetului national de eliberare 
a Congoului

CAIRO 21 (Agerpres).
La Cairo a fost dat publicității un 

apel al Comitetului national de eli
berare a Congoului în care se cere 
organizarea unui congres, la care să 
participe toate forțele revoluționare 
din această țară. O delegație a aces
tui comitet se va deplasa la bazele

răsculaților din Congo în vederea 
stabilirii, de comun acord, a datei 
și locului congresului.

O mare catastrofă minieră
LIMA 21 (Agerpres).
La mina „Goillarusquizga", si

tuată în Anzii centrali, s-a pro
dus duminică o puternică explo
zie în urma căreia 5? de mineri 
și-au găsit moartea in subteran. 
Alți 20 de mineri sînt dați dis
păruți. Echipele de salvare au

putut să aducă la suprafață 34 
de răniți, precum și mai mulți 
morți. Se consideră că întreaga 
echipă care muncea în galeria 
principală a minei a pierit.

Potrivit agenției France Presse, 
aceasta este cea mai mare ca
tastrofă din istoria minieră a sta
tului Peru.

După tratativele
BRUXELLES 21 (Agerpres).
Duminică noaptea, premierul con- 

gotez, Moise Chombe, a plecat pe 
calea aerului spre Leopoldville, după 
tratativele duse cu ministrul aface
rilor externe al Belgiei, Paul Henri 
Spaak, și alte oficialități belgiene. 
In declarația făcută la plecare, 
Moise Chombe a precizat corespon
denților de presă că în cadriil con
vorbirilor cu oficialitățile belgiene, a 
fost • dezbătută problema congoleză, 
stabilindu-se totodată, exact, ceea ce 
urmează să trateze în luna ianuarie, 
cînd el urmează să se întoarcă la

Chombe-Spaak
Bruxelles, în vederea unor negocieri 
economice și financiare. întrebat a- 
supra situației militare și perspec
tivelor din Congo, premierul congolez 
a exclus orice posibilitate de nego
ciere. „Nu vom accepta decît depu
nerea armelor", a spus el în în
cheiere.

Pe de altă parte, ministrul de ex
terne belgian, Spaak, și-a exprimat 
satisfacția în legătură cu rezultatele 
negocierilor sale cu Chombe, lăsînd 
să se înțeleagă că încă de acum au 
fost puse bazele discuțiilor din luna 
ianuarie privind situația companiilor 
miniere belgiene din Congo.

S.U.A. au lansat 
satelitul „Explorer 26“

CAPE KENNEDY 21 (Agerpres).
In Statele Unite ale Americii a 

fost lansat luni de la; baza „Cape 
Kennedy" — un satelit „Explorer 26“. 
Satelitul, lansat eu ajutorul unei ra
chete cu trei trepte, a fost plasat pe 
o orbită cu apogeul la 25 280 de ki
lometri și perigeul Ia 380 de ИЫоте- 
tri distantă de Pămînt

La bordul satelitului șe află apa
ratură științifică electronică cu aju
torul căreia urmează să se facă cer
cetări asupra radiațiilor centurii Vaa 
Allan. Cercetările se fac în legătură 
cu viitoarele zboruri ale unor cosmo- 
nauți spre bună.

Majorarea prețurilor la cărbune în bazinul Ruhr
BONN 21 (Agerpres).
La Bonn s-a anunțat că o 'serie 

de companii miniere care-și desfă
șoară activitatea în bazinul carbo
nifer Ruhr, au hotărît să majoreze, 
începînd de la 1 ianuarie 1965, 
prețurile la cărbune cu 6—7 la 
sută. Presa vest-germană remarcă că 
majorarea prețurilor afectează În
deosebi acele sortimente de căr
bune pe care populația vest-germa
nă le folosește drept combustibil. 
Monopolurile urmăresc să com
penseze în acest fel o parte din fon
durile alocate în vederea majoră
rii salariilor minerilor vest-ger- 
mani. După cum se știe, datorită 
acțiunilor hotărlte ale minerilor 
vest-germani din bazinul carboni

fer, Ruhr, companiile miniere au 
fost nevoite să satisfacă revendi
cările oamenilor muncii privind 
majorarea salariilor.

La Bonn se apreciază că majo
rarea prețurilor la cărbune va fi 
urmată de o creștere a prețurilor 
și la site mărfuri de larg consum, 
precum și la unele produse indus
triale. Ziarul „Die Welt" este de 
părere că hotărlrea concernelor va 
avea urmări serioase asupra în
tregului sistem al prețurilor în 
R. F. Germană. De altfel, com
paniile producătoare de energie e- 
lectrică au majorat prețurile la e- 
nergia electrică imediat după ce a 
devenit cunoscută hotărîrea com
paniilor miniere.

Viscole li zauezî Mii in I. 0. D.
NEW YORK 21 (Agerpres).

ț Agențiile de presă anunță că în 
urma puternicelor viscole care s-au 
abătut în cursul săptămînii trecute 
asupra regiunilor din nordul S.U.A., 
părțile muntoase-»-.- zăpada atinge 
pe alocuri înălțimea de trei metri. 
Circulația automobilelor а fost com
plet paralizată. Autoritățile au hiat 
măsuri pentru a transporta pe calea

aerului alimente pentru populație și 
furaje pentru vite.

In partea de nord-est a S.U.A., a- 
nunță agențiile americane de presă, 
după ninsoare a început să plouă, 
ceea ce a înrăutățit considerabil 
activitatea de transport. In acciden
tele de pe șoselele din aceste regiuni, 
duminică au murit 20 de persoane.

ISTANBUL. Duminică a avut loc 
un accident la stadionul „Aii Sami 
(Yen" din Istanbul. Înaintea începe
rii meciului de fotbal între Turcie 
și Bulgaria, cu care se inaugura 
stadionul, a luat foc un bufet. S-a 
produs învălmășeală și bara meta
lică a uneia dintre tribune a cedat, 
astfel că mai mulți spectatori au 
căzut în tribuna inferioară. S-au or
ganizat imediat operațiuni de sal
vare. Numărul răniților este apre
ciat pînă acum la peste 50.

MARSILIA. La Marsilia a luat 
sfirșit procesul intentat împotriva a 
18 persoane acuzate de a fi partici
pat la o fraudă de mari proporții. 
Este vorba de vinzarea subiectelor 
de bacalaureat absolvenților de anul 
trecut ai liceelor din Marsilia.

Scandalul a izbucnit în luna iulie 
a acestui an, provocind demisia con
ducătorului Comisiei și reexaminarea 
a peste 2 000 de elevi din Marsilia.

NEW YORK. Agenția France Presse 
Informează că șefii unei rețele de 
trafic eu stupefiante au fost arestați 
la Miami, în momentul sosirii lor 
din Honduras. Cei doi au fost de
marați inderizibili de către guver
nul din Honduras și expulzați.

t e v a
Un purtător de cuvînt ăl poliție» 

din Miami a declarat că această a- 
restare, operată în colaborare cu In
terpolul, este rezultatul unei anchete 
care a durat aproape șase ani. An
cheta a dus la 10 decembrie la des
coperirea unei cantități de heroină 
în valoare de un milion de dolari.

OTTAWA. Greva, celor 23500 de 
muncitori de la cele cinci uzine pro
ducătoare de automobile din Cana
da, aparținind companiei „General 
Motors", s-a încheiat cu victoria 
muncitorilor. Greviștii au obținut 
majorarea salariilor și satisfacerea 
altor revendicări formulate la decla
rarea grevei.

TEL AVIV. Duminică seara, pre
ședintele Izraelului, Zalman Shazar, 
l-a însărcinat oficial pe Levi Eshkol 
să formeze noul guvern. Din surse 
parlamentare s-a aflat că există po
sibilitatea ca Eshkol să prezinte pînă 
marți lista unui cabinet de coaliție, 
identic guvernului precedent, din 
care vor face parte reprezentanți ai 
partidului Mapai, partidului Frontul 
Național Religios și ai partidului 
Achdut Haavoda (de stînga).

BOGOTA. Greva celor 2 200 de 
profesori de școli medii din departa

rânduri
mentul columbian Magdalena, conti
nuă. Greviștii cer achitarea salariilor 
restante. Profesorii greviști au pri
mit ultima dată salariul în luna ia
nuarie.

BOGOTA. Deficitul bugetului de 
stat al Columbiei depășește 93 mili
oane dolari, se spune în raportul 
prezentat Congresului de ministrul 
finanțelor al Columbiei Diego Calje. 
In raport se menționează că perspec
tivele pentru anul viitor „nu sînt 
promițătoare".

NEW YORK. Agenția France 
Presse informează că la marile ma
gazine „Neiman-Marcus" din Dallas 
s-a declanșat un puternic incendiu, 
care a provocat importante pagube.

Se relatează că. în ciuda eforturi
lor a peste 400 de pompieri sosiți la 
locul incendiului, raioanele cele mai 
bine aprovizionate pentru sărbătorile 
de iarnă nu au putut fi salvate de 
flăcări.

AMMAN. La 29 decembrie se în
trunește la Amman, sub președinția 
secretarului general al Ligii Arabe, 
A. K. Hassouna, organismul tehnic 
interarab pentru exploatarea apelor 
fluviului Iordan și ale afluenților 
săi.
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