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ADÎNCURILE
S-AU SUPUS OMULUI

Pătrunzînd greu in roca dură, 
burghiul perforatorului CP-19 scrîș- 
nește furios. Stinca se opune oțe
lului iar adincurile, omului, lndir- 
fiți, minerii de la planul înclinai 
nr 3 se opresc o clipă din lucru, 
schimbă burghiile, ung perforatoa
rele apoi pornesc din nou ofensiva 
împotriva rocilor dure. Privind 
frontul de lucru, în ochii Iul Toth 

. Koloman și Fodor
• losif se poate citi —Z

'Una și aceeași in- ks p=a
trebare: pușcăiura Ir^S
de azi va rupe ------------
bine ori nu ? De
cîteva zile structura și conformația 
rocilor prin care se sapă planul 
înclinat nr 3 e atît de diversă, de 
amalgamată și uneori atît de fi
surată incit minerii din brigada de 
înaintări a lui Demeter Augustin 
aproape nu mai știu nici ei cum să 
procedeze pentru a nu încetini vi
teza de înaintare.

...Bubuitura pușcăturii răsună 
sec. Șeful de schimb Toth Kolo
man iși strinse cu ciudă pumnii 
lui de uriaș.

— Ghinion! exclamă el cu du-

Ea stația de epurare a apei de la 
piepeația Petrila se serală betona- 
гев unui decantor.

dă. In circuitul planului nr 3 al 
minei Dilja se lasă pentru un timp 
tăcerea. Dintre minerii 
nici unul nu se așeză 
sume merindele aduse 
După ce se risipi fumul 
șeful de schimb urcă 
de muncă. Aici văzu cu 
că pușcătura dizlocase 

de piatră.
— O șapcă de 

piatră a rupt. 
Nici cel puțin ju
mătate din cît tre
buia, murmură în
ciudat Toth.

frontului răpi schim- 
parte din timpul său

aflați aici, 
să-și con- 
de acasă, 
exploziilor, 
spre locul 
amărăciune 

din front
doar 4—5 m c

Rectificarea 
bului o bună 
productiv. Lăsîndu-și ortacii să e- 
vacueze singuri sterilul și apoi să 
armeze, Toth Koloman se cufundă 
în cercetări; se aplecă spre vatră, 
cercetă roca, umiditatea ei, direc
ția fisurilor și direcția găurilor 
bătute. Ceva mai tirziu. ortacii îl 
văzură strecurînd în geanta cu me
rinde un eșantion voluminos din 
roca pușcată.

...Au trecut cîteva săptămîni de 
atunci. La propunerea șefului de 
schimb Toth Koloman. la frontul 
de lucru din planul înclinat nr 3 
s-a introdus o schemă nouă 
pușcare și anume cu sîmbure 
sistem piramidal. Puterea 
pere- a pușcăturii a crescut 
la sută. De asemenea, s-a 
viteza de avansare. Acum 
rile brigăzii se ridică la 40
In lupta cu adincurile, omul a în
vins.

Zilele acestea, la mina Dilfa a 
fost evidențiat un nou șef de schimb 
promovat din rindul celor mai ti
neri mineri. E Toth Koloman.

A. NICII1FOREL

de 
în 

rude
cu sută 

dublat 
depăși- 

la sută.

10000 ton.,; brichete 
peste planul anual
La preparația din Petrila planul 

de producție al secției brichetaj a 
fost îndeplinit cu o lună mai devre
me. Colectivul acestei secții a pro
dus, peste sarcinile planului anual, 
1ѲООО tone de brichete. Obținerea 
acestor rezultate se datoresc în mare 
parte aplicării planului M.T.O.. spo
ririi randamentelor prinir-o mai de
plină funcționare a utilajelor și în
treținerea bună a mașinilor din do
tare. Un aport deosebit l-au adus 
echipele conduse de Szedlacsek Eu
gen, Boțan Aure], precum și munci
torii din schimburile conduse de 
Maior fosif. Popa Petru, Molnar llie. 
Zuba loan.
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Fotografia infă- 
țișează pe minerul 
șef de schimb 
Toth Koloman și 
ortacul său Fodor 
losif în plină o- 
fensivă la frontul 
de lucru.

0 îaptă frumoasă
Zi de salariu la E. M. Vulcan. In 

biroul sectorului III oamenii aștep
tau liniștiți începerea plății salariu
lui pe. luna noiembrie. Tovarășul 
Duna loan, care primise sarcina de 
a efectua plata salariilor, se stră
duia să execute cît mai corect și 
mai repede această sarcină. Printte 
muncitorii care așteptau la rînd se 
afla și Vlad Constantin, unul din 
muncitorii evidențiați ai sectorului 
IH al' minei:

— Următorul, spuse ziiubitiil tov. 
Duna loan.

Vlad Constantin întinse legitima
ția;: după care semnă de primire în 
lista de plată pentru suma ce i se 
cuvenea. Avea de ridicat 896 lei. Du
pă ce numără de vreo două ori banc
notele de hîrtie se convinse că pri
mise mai mult cu 200 lei. Atunci se 
gîndi că cineva va primi mai puțin 
cu 200 lei și. bineînțeles, acesta va 
fi chiar tov. Duna loan, casierul.

— Nu se poate să-mî însușesc ba
nii pe care eu nu i-am muncit — 
iși mai spuse el — și se înapoie Ia 
ghișeu.

— Poftiți înapoi 200 lei. tovarășe 
Duna... Știți, mi-ați dat mai mult. 
Pentru cîteva secunde. în birou se 
așternu o liniște deșăvîrșită apoi 
Duna Ioan prinse mina lui Vlad 
Constantin și. î-o strînse prietenește.

— Iți mulțumesc tovarășe Vlad. 
Ești un om cinstit.

Fapta ajutorului minier Vlad Con
stantin de la sectorul 111 al minei 
Vulcan este frumoasă, demnă de ur
mat.

D. ALBESCU
Vulcan

tura! -есвгайгае «(■■>- 
zale de Ctamdtdd 
UTJÎ de Іа arâaa 1я- 
пеа. си prOepd яяЛа-

Apele Jiului curg limpezi
De la înființarea rreparației din Lupeni și pînă în ziua 

de 23 decembrie, apele Jiului de vest erau tulburate de rezidu- 
riie provenite din spălarea cărbunelui De ieri,, insa, .a pre
parai c a intrat în probe tehnologice instalația de purificare a apelor 
reziduale. Prin aceasta s-a rezolvat una din problemele cele 
mai arzătoare ce se ridica în fața unităților economice, con
sumatoare de apă, de pe malurile Jiului.

Brazi
pentru pomul de iarnă
Fiecare zi trecută apropie tot mai 

mult sărbătorile de 'iarnă. Pe lingă 
nelipsitele cadouri cumpărate de 
părinți, copiii vor avea de revelion 
și pomul de iarnă. Ptnâ azi. prin u- 
rutațile de de^uere OJ-F «ba

Cflafariafi
Finii de calitate

toririi majtretidm. ее 
numără я m âde de 
conferințe. ЯВіяе. Іа 
sala de ședințe в яя- 
nei, tovarăși Barsbț 
Ștefan, va expone con- 
ferința Jid d ^Nor
mele de conduită in 
societate".

îmbunătățiri In împărțirea 
adaiinistratrv-teritorială și schimbarea 

unor localități
Decretul prevede, de asemenea, 

trecerea unor sate de la o comună 
la alta, schimbarea reședinței sau' 
contopirea unor comune.

Acest decret va intra în vigoare 
pe data de 31 decembrie a. g.

Decretul privitor la schimbarea 
denumirii unor localități prevede pen
tru raionul Tîrgu Jiu și orașul re
gional Sighet revenirea la vechile 
denumiri de Gorj și respectiv Sighe- 
tul Marmației, precum și schimbarea 
denumirii unor comune și sate.

Decretul intră în vigoare pe data 
de 1 ianuarie 1965.

Modificările aduse prin decretele 
“onsiluiluî de Stat s-au făcut țlnîn- 
du-se seama de noile condiții econo
mice și social-politice, precum și de 
condițiile geografice și istorice ale 
unităților administrativ-teritbriale res
pective.

Ele au fost puse în prealabil în 
discuția adunărilor cetățenești, fiind 
însușite de locuitori.

Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne; a adoptat recent 
un uecret . privind îmbunătățirea îm
părțirii adminisfrativ-teritoriale și un 
decret privitor la schimbarea denu
mirii unor 'localități.

Drin primul, decret, privitor Ia îm
bunătățirea împărțirii administrativ- 
teritbriale. se desființează raioanele 
Vedba din regiunea' Argeș. Segarcea 
și Baia de Aramă din regiunea Ol
tenia și raionul Buhuși diin regiunea 
Bacău, comunele componente trecin- 
du-se la raioanele învecinate.

De asemenea, se trec- în categoria 
de orașe regionale, orașele raionale 
Călărași din regiunea București. Rîm- 
nicu Vîlcea și Cîmpuhmg din regiu
nea Argeș, Făgăraș și Sighișoara 
din regiunea Brașov, Tulcea1 din re
giunea Dobrogea și Sighet dfn regiu
nea Maramureș, iar în categoria de 
orașe raionale, comunele Urîcani din 
regiunea Hunedoara și Negrești din 
regiunea Maramureș.

Constituirea Consiliului National 
al F D. P

ba Palatul R. P. Romîne a avut 
loc miercuri ședința de constituire 
a • Consiliului Națibnal; al Frontului 
Democrației Populare, în legătură cu 
apropiatele alegeri' pentru .Marea A- 
dunăre Națională și sfaturile popu
lare. Au luat parte reprezentanți ai 
Partidului Muncitoresc Rbmîn, ai 
sindicatelor, organizațiilor coopera
tiste, de tineret, de femei, ai asocia
țiilor științifice și culturale și altor 
asociații obștești, care au .fost de
semnați de organizațiile respective 
pentru a face parte- din Consiliul 
Național al F.D.P.

Ședința a fost prezidată de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. A fost 
ales Biroul 'Consiliului F.D.P. care, 
între ședințele Consiliului, vă coor
dona acțiunile ce vor1'fi'organizate 
în campania electorală. Biroul Consi
liului este alcătuit din tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, JOn Gheorghe 
Maurer. Emil Bodijăraș. NiccJae 
Qeaușescti, , Chivu Stoica, l.eonte 
Răufa.' Ștefan Voifec, Său* Martin. 
Suzana Gîdea, Constantin Mafeescu. 
Petre Enache, Anton Bfeitenhofer. 
Ladislau Banvai, Demostene Botez. 
Grigore Geamănu.

A fost apoi aleasă ■ comisia pentru 
elaborarea proiectului de manifest al 
Frontului Democrației Populare.

Consiliul Național al F.D.P. ■ a 
stabilit primele acțiuni în vederea 
pregătirii, alegerilor.

Luînd cuvîntul. tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a spus :

Stimați tovarăși.
Actuala legislatură a Marii Adu

nări Naționale a Republicii Populare 
. Romîne se. apropie de sfîrșit. In con

formitate ’cu prevederile Constituției, 
la 7 martie 1965 vor avea loc ale
gerile pentru organul suprem al.pu
terii de stat și, odată cu acesta, 
pentru sfaturile populare regionale, 
rajonale, orășenești și comunale. In 
legătură cu acest eveniment de sea
mă în viața politică a țării noastre, 
a fost convocată ședința de față con
sacrată constituirii Consiliului Na
țional al Frontului Democrației Popu
lare.’

Caracterul larg, reprezentativ al 

Frontului Democrației Populare este 
determinat de faptul că el înmănun
chează Partidul Muncitoresc Romîn 
— forța conducătoare a poporului 
nostru, sindicatele — organizația de 
masă a clasei muncitoare, cu cei 
peste trei milioane două sute de mii 
de membri ai săi, organizațiile co
operatiste sătești cuprinzînd peste 
șase milioane cinei sute de mii de 
țărani, Uniunea Tineretului Muncitor, 
cu peste două milioane de membri, 
mișcarea femeilor, asociațiile oame
nilor de știință și artă, cooperativele 
meșteșugărești, precum și alte Orga
nizații obștești, reprezentînd toate 
păturile sociale.

Frontul Democrației Populare în
truchipează unitatea și coeziunea po
porului în jurul organizatorului ‘ și 
conducătorului încercat al operei de 
construire a socialismului — Parti
dul Muncitoresc Romîn. •-

Este pentru noi toți un izvor de 
profundă satisfacție faptul că pe 
prezentăm în fața maselor de ale
gători ou un bilanț deosebit de bo
gat și însuflețitdr. In istoria patriei 
noastre cei *1 ani ce s-au scurs de la 
ultimele alegeri se vor îtîscrie ca ani 
de mari succese în făurirea orîndui- 
rii socialiste, în ridicarea Republicii 
Populare Romîne pe noi cuhni ale 
progresului economic.

Deosebit de grăitoare sînt rezulta
tele obținute în acești 4 ani în dez
voltarea forțelor de producție ale 
țării. Prevederile planului de 6 ani 
au fost realizate și depășite an de 
an, industria socialistă s-a dezvoltat 
continuu, în ritm înalt, potențialul ei 
a crescut considerabil datorită con
struirii a o serie de mari întreprin
deri dotate cu tehnică modernă, cît 
și reconstruirii și reutilării întreprin
derilor vechi.

Un eveniment memorabil al aces
tei perioade a fost Sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări Naționale 
din primăvara anului 1962, care a 
marcat un moment de cotitură în o- 
pera de transformare revoluționară a 
societății — încheierea colectivizării 
agriculturii, victoria definitivă a so-

(Confinuare in pag. 3-a)
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Probleme ale anului 1965

PRIN CONTRIBUȚIE VOLUNTARĂ Școala noua la Slătinioara
It! aceste zile. în comunele și sa- 

telo Văii Jiului au avui loc. ulti
mele adunări populare în cadrul că
rora a-8U stabilit obiectivele ce ur
mează a îi executate în anul 1965 
prin contribuția voluntară a cetățe
nilor. Cu acest prilej s-a sublinia' 
faptul Că ta anul care vine, prin 
ewttribuția voluntară ea vor efectua 
lucrări gospodărești ta valoare de 
•9000 lei. Astfel, în comuna Gîmpu 
lui Neag pentru anul 1965 cetățenii 
au vqtat contribuția voluntară de 
10640 lei, bani cu care se va con
strui un nou cămin cultural. Așa au 
dorit cetățenii din comună. Tovară
șii Stanei Dumitru, ©urea Gheor 
gfae, Grecu Ioan, Tociea Pantelimon 
fi alții și-au exprimat dorința de a 
cotrtr'bni din Hi" la această nouă 
realizare. Tovarășul Roba Dumitru, 
s-a oferit din proprie inițiativă, «ă 
dea o sumă dublă de bani pentru 
construirea căminului cultural față 
de cit s-a votat în adunare pe cap de 
gospodărie In această privință con
stituie exemple pozitive și tov. To- 
dea Androntcă, Trandafireseu llje, 
Cfurea Gheorghe și alții care s-au 
angajat să dea cîte 100 lei în loc 
de S0 lei cit s-a stabilit în șdunarec 
populară a sătenilor.

In adunare, la care au participai

Fină mai acum două-trei luni. 
Moldovan luliana si Vagile Filofteia 
au trăit în bună vecinătate. Dar d; 
la o vreme parcă ar fi fost aruncat 
între ele „mărul discordiei", Cel' 
două vecine au început să se jig- 
nearcă reciproc. Azi așa. inline iar 
așa, pfaă au ajuns ta fata comisiei 
d» împăciuire a Sfatului popular Lu- 
peni.

—. Din ce pricină v-ați certat ? au 
feet hitrebate aici.

— la. din cauza unui cîine. Vecina 
Fitoftaia a lăsat clinele liber ți în- 
tro si mi s-a părut că a mușcat pe 
un trecător. De aici a pornit fotul. 
certurile, injuriile.

Rtnd pe rînd președintele și ceilalți 
membri ai comisiei de împăciuire nr 
3 le arată celor două vecine șu-

In discuția sesiunii
Gomifetul executiv al Sfatului popu

lar Vulcan desfășoară, cu ajutorul 
deputațîfar, o susținută muncă pen
tru buna gospodărire a orașului.

La o recentă ședință a comitetului 
executiv, a test analizată activitatea 
desfășurată de colectivul sectorului 
I.O.O. din localitate în problemele 
da salubrizare, deservirea populației 

t»v, Elisei Gheorghe. din partea Co
mitetului executiv al Sfatului popular 
al orașului Petroșani, Popovigi Flo
rian, președintele sfatului popular co 
munal, g fost ales un comitet de 
cetățeni pentru coordonarea lucrări- 
Ier de conetruire a căminului cultu
ral. Printre alții au fost aleși tov. 
Grecu lenei, Todea lean II, grăite 
loan și alții, gospodari vrednici ai 
comunei. La suma votată fa aduna- 
ica populară se mai adaugă încă 
6? 000 foi. fonduri rimase disponibile 
din anii trecuți. Conform schiței și 
devizului întocmit, noul cămin va ii 
cu un etaj ș| mai multe camere.

In iscroni, cetățenii au votat su
ma de 12 515 lei pentru lărgirea spa
țiului școlar cu încă două săli de 
clasă, eu dependințele necatare. Par 
tiâipanții la discuții au arătat că a- 
oeaată lucrare este neapărat nece
sară, deoarece spațiul școlar existent 
nu este îndestulător- Ajutorul pe care 
părinții copiilor 11 vor da prin mun 
gă patriotică, ей brațele și utiiajel*. 
va contribui la realizarea aceștui 
obiectiv

In ultimii ani, la Banița s-au 
constriiii prin contribuție voluntari 
un cămin cultural, săli de clasă etc.

In fata comfsîef de împăciuire
brezenia dușmăniei dintre ale. Tre 
buie să vă împăcați, aceasta este so
luția «ea mai bună. Deputatul Te- 
tileanu Emil, președintele comisiei de 
împăciuire le dădu răgaz de gîn- 
îire- Ceh două vecine sg priveau pe 
furiș, neîndrâznind nici una să-și ri 
dfsg Jfjăyte una asupra celeilalte, 
că clipe de gîndire să
spună în lața coroiatei că se împacă 
și И vWțtjF sfat hotărîte șă trăiesc? 
în bună înțelegere

După plecarea lor, in fața comi
siei de împăciuire au apărut dm 
bărbați. Reclamantul era un om mai 
în virată pe cînd pîtîtul — un tî- 
năr abia trecut de pragul majoratu
lui.

Ce l-o fi determinat pe Bogdan 
loan să-l reclame pe Csiszar Andrei ?

cu apă potabilă, efectuarea curățirii 
canalelor, precum și în problema 
lucrărilor contractate.

Pe baza raportului prezentat și a 
discuțiilor purtate, comitetul executiv1 
al sfatului popular a emis o decizie 
eu măsurile ce vor trebui luate cît 
mai curînd pentru lichidarea lipsuri
lor care s-au făcut simțite în proble
mele analizate.

Pentru anul 1965, cetățenii de aici au 
iiotărît să contribuie cu suma de 
14 585 lei la lărgirea spațiului că
minului cultural și ia înzestrarea lui 
.ii noi obiecte de inventar. Aceasta 
pentru că locuitorii din Bănița s-au 
convins eă totul se face spre binele 
lor ■

In recenta adunare populară ținu
tă la Uricani, sătenii au votat suma 
de 14 500 lei pentru construirea unui 
pod de trecere peste Jiu în satul 
Miailat. extinderea iluminatului pu- 
bile în partea de sus a satului Fi- 
riztmi. De asemenea, țăranii munci- 
lori din Lupani au votat 6985 tel în 
scopul reparării unor drumuri de ac
ces spre munte, construirea unui zid 
de sprijin la Mierleasa, iâr cetățenii 
din Livezenî au votat suma de 
11545 lei. Din acești bani, ei vor 
construi un pod și o punte peste Jiu. 
vor împrejmui școala din Surduc.

Dragostea cu care cetățenii din 
co-munele și satele Văii Jiului spri
jină prin contribuții voluntare bănești 
și prin muncă patriotică ridicarea 
unor noi obiective gospodărești, do
vedesc hotărîrea lor de a-și aduce 
din plin aportul la înflorirea ne
contenită a localităților noastre, la 
ridicarea nive’ului lor de trai mate
rial și cultural.

jntr-o noapte, fa timp ce Bogdan 
loan era de serviciu la căminul nr 
1 al l.CMM. din Lupeni, Csiszar 
Andrei s-a înapoiat fa cămin in 
stare de ebrietate, aducînd сц 4 
dai „prieteni" la fel de băuți. Pentru 
eă portarul i-a amintit eă nu are 
vpie să ințraducă în cămin oameni 
neouposcuti.Csișzar La îrnbrîncît pe 
Bogdan și. agresiv eum era. i-a 
spart ochelarii.

Comisia de împăciuire i-a ascultat 
eu răbdare pe cei dpi și i-a vorbit 
pîrîțului despre fapta sa nedemnă 
pentru un tînăr al zilelor noastre. 
Cuprins de remușcări. Csiszar Andrei 
și-a recunoscut greșeala, a cerut ier
tare tovarășului Bogdan loan și s-a 
obligat să suporte cheltuielile de pro 
enrare a unei noi perechi de ochelari

...Săptămfaal. în fața celor două 
comisii d® împăciuire din cadru! Sfa
tului popular al orașului Lupeni nu
meroși cetățeni vjn să li se facă 
dreptate Comisiile de împăciuire îi 
ascultă eu răbdare, analizează fap
tele. apoi propun soluția cea mai 
justă, care de rele mai multe ori este 
împăcarea

IOAN BARTOȘ
Secretarul Comitetului executiv 
al Sfatului popular Lupeni

Sătenii din Slătinioara au săr
bătorit de aurind bucuria inaugu
rării unui local nou de școală, lo
cal pe care cei mai in virștă n-au 
avut fericirea săd aibă.

Temelia noii școli s-л pus in a- 
nul 1963, clnd gospodarii din sat. 
Întruniți intr-o adunare populară, 
au poipt suma de 4 226 lei drept 
contribuție voluntară pentru anul 
1964. Această sumă a fast adău
gată la celelalte care s-au votat 
in anii 1962—1963.

La începutul lunii septembrie a-C-, 
cetățenii Neag Dumitru. Gălățan 
Petru lui Măsinca, Voinepsa lan 
Pungă. Gălățan Ian al Ilinei, Gă
lățan Filimon, Gălățan Miron. Pă- 
traseu Moise, directorul școlii, au 
început primele săpături la funda
ția școlii A urmat apoi turnarea 
fundației, lucrările de zidărie. Cu 
sprijinul efectiv al Sfatului popu
lar al orașului Petroșani, al șantie
rului de construcții, al Doinei de

O PROPUNERE
In ultimii ani, comuna Aninoasa 

și-a schimbat mult înfățișarea. S-au 
ridicat blocuri noi, drumurile sale 
s-au reparat, s-au făcut îndiguiri etc.

Toate aceste înfăptuiri vădesc 
preocuparea gospodarilor comunei A 
ninoasa, a deputaților sfatului popu
lar pentru buna gospodărire și eon 
tinuă înfrumusețare. Se poate ^fir 
ma că tot ceea ce s-a făcut pentru 
buna gospodărire a comunei poarta 
pecetea entuziasmului cu care ai. 
răspuns cetățenii aninoseni la acțiu
nile întreprinse de către sfatul popu
lar.

Cu prevedere de gospodari, în a- 
dunările cu deputății, cetățenii au 
venit eu propuneri menite să facă 

reparat utilaj minier Petroșani, al 
secției L 5 precum și al deputatu
lui Cozma Gheorghe, construcția 
școlii s-a ridicat in numai trei luni 
și eu obținerea unei economii de 
40000 lei față de suma prevăzută 
in deviz.

La construcția școlii, cetățenii 
din sat au efectuat peste 2000 pre 
munci patriotică. S-au efectuat, de 
asemenea, mii de ore de muncă 
patriotică de către diferiți con
structori de pe șantiere care au 
sprijinit activ lucrările de con
strucție ale școlii din Slătinioara.

Cu prilejul inaugurării școlii, ce- 
tățenii din localitate au votat o 
nouă sumă de bani pentru anul 
1965 din care se va construi un 
gard in jurul școlii, o fintlnă cu apă 
potabilă și se o» introduce ilumi
natul electric in școală. *

•r 
Prof. HOGMAN CORNEL 

secretarul Comitetului orășenesc 
pentru cultură și artă 
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comuna cît mai frumoasă. O astfel 
de propunere se referă la lărgirea 
și adîncirea albiei pîrtalui ce curge 
prin comună, cît și la îndiguirea |ui, 
pentru ca apele provenite de la ploi 
să nu se mai poată revărsa pe șo
sea și să pună în pericol de*int»nda- 
*îe casele situate în apropiere.

Sfătuindu-se eu deputății, cetățenii 
a ii hotărît să contribuie eu tații, 
prin muncă patriotică, la efectuarea 
acestei lucrări gospodărești. Rămîne 
doar ca această propunere să stea în 
atenția sfatului popular și să se 
treacă la înfăptuirea ei.

VIOREL SQRTAN 
corespondent

Faptele dovedesc- că la I.L.L. și 
l.G.O. Petroșani a slăbit în ultima 
vreme atenția față de rezolvarea la 
timp a sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii. Sînt ca
zuri fa care cercetarea și soluționa
rea unor probleme gospodărești, ri
dicate de cetățeni, stat tărăgănate 
nepermla de mult, fără temei. Luni 
și luni de zile așteaptă solicitant!; 
răspunsul cuvenit care tattrzie să 
sosească. Așa s-a tatîmplat cu unele 
cereri, venite din masă, adresate 
conducerii sectorului I.b.L. Petroșani. 
De la 20 falie a. c., deci de mai bine 
da cinci luni, cererile locatarilor din 
blocurile I, 3, 6, 7 și 22 din cartie
rul Livezeni-Petroșani, prin care so
licită repararea jgheaburilor de 
Scurgere a apei și efectuarea unor 
reparații la imobile, au rămas fără 
nici un răspuns. Nici da mei ba. 
Din cauză că unele jgheaburi stat 
înfundate, iar altele defecte apa se 
scurge pe pereți și îi degradează.

Cam așa steu lucrurile și cu refe
ratul trimis sectorului I.L.L. Petro
șani da către administratorii biocu- 
ritor din cartierul Livezeni-Petroșani 
am «are, de asemenea, s-a cerut ra-

SESIZĂRI FĂRĂ RĂSPUNS
pararea jgheaburilor la blocurile 1—27, curile 2, 24 etc. însă nu s-a primit 
înlocuirea geamurilor sparte la blo- răspuns. In acest cartier, lipsesc nu

cli-
ri-

După ’ eum 
vede și din 
șeul alăturat, 
dicarea gunoiului
menajer din car
tierul Livezeni-Pe- 
troșani se face cu 
mari intîrzieri. In 
locul mașinii din 
fotografie 
bui să-și 
pariția 
I.C.Q.

ar tre- 
faeă a- 
mașinile

mai puțin de ЗѲС geamuri de la scă, 
rile blocurilor, zeci de m p de ten
cuială sînt căzuțl de pe imobile etc.

In cartierul Livezeni-Petroșani se 
intîmplă un lucru foarte curios. Deși 
cetățenii plătesc încălzirea centrală, 
de multe ori sfat lăsați fără foc. In 
ziua de 22 decembrie a. c.. toate ca
loriferele din apartamentele blocuri
lor 26 și 27 erau reci. Locuitorul 
Negru Ioan din blocul 20 scara 1 a- 
partamentul 10 a anunțat în mai mul
te rtnduri conducerea sectorului I.L.L. 
să trimită un meseriaș să repare ca
loriferul din apartament. Toate sesi
zările acestuia au rămas însă fără 
rezultat. De aăptămrni întregi locui
torul Pașca Emil și soția sa S atom ia 
bat la ușa sectorului I.L.L. Petro
șani pentru a se trimite un om să 
repare acoperișul blocului, deoarece 
plouă în apartament. Toate deplasă 
rile făcute au fost zadarnice. Tova
rășul Barna Frgncise, șeful sectorului 
I.L.L. Petroșani, dă dovadă de biro
cratism față de cererile întemeiate 
ale cetățenilor, îi poartă cu promi
siuni săptămtai și luni de-a rîndul.

Socotim că este bine ca secția de 
gospodărire a Sfatului popular al 
orașului Petroșani să analizeze te
meinic felul în oare conducerea aces
tui sector rezolvă sesizările și cere
rile locatarilor.

O slabă activitate în ce privește 
rezolvarea cererilor oamenilor mun
cii desfășoară șl I.C.O. Petroșani. 
Zile întregi mașinile menajere nu se 
deplasează în cartierul Livezeni pen
tru a ridica gunoiul. In fața fiecărui 
grup de blocuri atau îneărcați reci
pient! eu gunoi ce trebuie golit și 
transportat. In alte locuri, locatarii 
depozitează gunoiul în grămezi, de
oarece nu maț au loc unde să-l pună. 
Din această cauză, aspectul cartieru
lui Livezeni nu se ridică Ia nivelul 
cerințelor. Socotim că și personalul 
de la I.C.O. Petroșani, care se ocu
pă cu salubrizarea orașului, trebuie 
să dea dovadă de mai mult interes 
față de sarcinile ce-i stau în față; 
să asigure ridicarea zilnică a gunoiu
lui menajer și aceasta în orele de 
dimineață, întrucît locatarii plătesc 
acest serviciu, iar I.G.O. Petroșani . 
este obligată să păstreze curățenia 
cartierului.

*
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PROIECTUL NOULUI 
CONTRACT COLECTIV

Jfilele acestea, la mi<na Lonea a 
fost afișat, in sălile de apel ale ce
lor 3 guri de mină, proiectul noului 
contract colectiv pe anul 1908. An
gajamentele prevăzute în noul con
tract de conducerea exploatării și 
comitetul sindicatului exprimă grija 
acestora pentru dezvoltarea continuă 
a producției de cărbune, extinderea 
tehnicii noi, îmbunătățirea neconte
nită a condițiilor de muncă ale sa
lariaților. Se acordă o atenție deose
bită măsurilor necesare pentru înde
plinirea ritmică a planului de pro
ducție și a angajamentelor de între
cere. In anul care vine, colectivul 
minei Lonea s-a angajat, prin pro
iectul noului contract colectiv, să ex 
tragă 5 000 tone de cărbune pește 
pian, să sporească productivitatea 
planificată cu 5 kg cărbune/post, să 
rțducă cu 0,25 lei cheltuielile pe to
na de cărbune extras etc.

In scopul realizării acestor impor- 
bțpte obiective de întrecere, se va 
ăcorda maximă atenție asigurării 
liniei de front, va fi extins cîmpul 
de exploatare a stratului 3 din blo
cul 8 pentru a se putea extrage un 
volum mult sporit de producție. Spo 
rul de producție din acest bloc, un
de se vor extinde mult abatajele 
frontale, va fi de cel puțin 8 000 
tone.

In vederea reducerii consumului 
specific de lemn de mină, se va ex
tinde metoda abatajelor frontale cu 
susținere metalică, realizîndu-se cu 
acest procedeu o producție de peste 
270000 tone eărbune. In acest fel. 
vom reuși să realizăm o economie 
de 0,25 m c/1 000 tone cărbune. Tot- 

: odată, se vor face noi încercări de 
introducere a susținerii metalice în 
galeriile și suitorii din sectorul I, <ju 
scopul de a reduce volumul lucrările! 
de întreținere, de a lungi viața lucră 
rilor miniere și a micșora cheltuielii 
de întreținere a acestora.

Prin noile angajamente reciproce,

PRIN MAGAZINE,
In aceste zile
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Gestionara magazinului 
de tricotaje schiță un gest 
de tnmarniurire.

— Așadar, doriți con
dica de sugestii și recla- 
mații ?

Cumpărătoarea rosti un 
„da" intransigent, care nu 
admitea nici o aminare. 
Vă închipuiți și dumnea
voastră : mare bucurie pe 
capul unui gestionar, clnd 
i șe cere condica. Și iat-o 
pe clientă scriind de zor. 
Sclrțîitul peniței pe htrtie 
produce responsabilei de 
magazin mare emoție, in 
sflrșit, un „mulțumesc" 
din partea cumpărătoarei, 
un „mai poftiți pe la noi", 

rostit de gestionară și... „ce-o fi 
scris dom-le otita?". Însemnarea 
suna așa: „Am intrai in magazi
nul nr 10 tricotaje din Petroșani 
oarecum nehotărîtă asupra mode
lului și culorii scampolo-ului pe 
pare aveam de gind să-l cumpăr. 
Tovarășa Ene Ana — gestionară 
—■ mi-a arătat zeci de modele, a- 
trăglndu-mi atenția asupra acelo
ra care-mi veneau mai bine, li 
mulțumesc pe această cale pentru 
atitudinea amabilă".

...Am colindat prin magazine, 
am întllnit numeroși uînzători și 
gestionari destoinici, cu o astfel 
de atitudine oare atrage ca un 
magnet cumpărătorii in magazinele 
ce le deservesc. Unitatea nr 2 
mercerie—galanterie din Petroșani 
(gestionar tov. Schreter Martin) a 
devenit in aeeste zile o adevărată 
expoziție. Și nu intimplător. Cînd 
intri in acest magazin, nu știi unde 
să te oprești mai inili. Peste tot 
rafturile sini pline cu mărfuri noi. 
Belșugul de mărfuri ca și dibăcia 

prevăzute în proiectul contractului 
colectiv, comitetul sindicatului și con 
ducerea exploatării se obligă să or
ganizeze eît mai temeinic întrecerea 
socialistă pe bază de obiective con
crete, care, traduse în viață, să du 
că la îmbunătățirea necontenită a 
procesului de producție, a calității 
cărbunelui. Vom căuta ca în cadrul 
întrecerii să mobilizăm un număr 
mai mare de brigăzi care să apljoe 
inițiativa „două gîmpuri pe șchimb 
șj aripă" în abatajele cameră, asigu- 
rjndu-le condițiile necesare ; să popu
larizăm realizările și metodele de 
muncă ale sectoarelor și brigăzilor 
fruntașe în lupta pentru mai mult 
cărbune. In centrul atenției noastre 
va sta organizarea periodică a schim
burilor de experiență pe tema foia 
sirii metodelor avansate de munca 
și a inițiativelor valoroase, introdu
cerii noului în producție, creșteri: 
vitezelor de avansare în abataje și 
galerii și îmbunătățirii calității căr
bunelui.

Unul din capitolele neuitii proiect 
de contract colectiv se referă la mă 
șurile ce vor fi luate pentru îmbu
nătățirea permanentă a condițiilor d' 
lucru, asigurarea protecției muncii 
în subteran, prevenirea îmbolnăviri 
lor profesionale, precum și la munca 
cultural-educativă. Comitetul sindica 
tteui și readucerea minei se vor 
ocupa intens de extinderea perfora- 
jului umed la toate locurile de mun
că îji steril, vor acorda atenția cu
venită asigurării unui aeraj rațional, 
vqr organiza controale preventive la 
fiecare loc de muncă, încă de pe 
acum s-au luat măsurile necesare 
pentru extinderea conductei de apă 
potabilă în fiecare sector, procura
rea echipamentului de protecție și 
uzură. In anul care urmează, peste 
600. de salariați ai exploatării își 
vor petrece concediul de odihnă în 
stațiunile balneo-elimaterice de la 
munte și mare, unde își vor forti
fica sănătatea. Un accent mare se 
va pune pe munca cultural-educativă

cu care sini ele expuse, te îmbie 
la cumpărături. O cămașă bărbă
tească, o cravată frumoasă sau o 
pălărie — iată citeva articole care 
pot dșveni viitorul cadou pentru 
un bărbat, iar o poșetă, baticuri, 
pălării moderne sau ciorapi de re- 
lon ori ciorapi supraelastici și plus 
un pachet cu articole pentru par
fumerie, ambalate estetic in celo
fan — cadouri pentru femei. Slnt 
numai citeva articole din mulțimea 
•je care le oferă această unitate 
pentru cadouri. Și ia magazinul 
de bijuterii este mare aglomerație 
Vînzătorii nu mai prididesc cu 
servitul. Aici se găsește un larg 
sortiment de ceasuri de mină, sti
louri, brichete, brățări, inele, co
liere și o mulțime de materiale foto.

Noutăți au sosit și la magazinul 
de textile din Vulcan. Sortimen
tele noi de țesături din bumbac, 
lină și mătase existente aici slnt 
mult apreciate de cumpărători : 
magazinul este bine aprovizionai. 
Pe responsabilul magazinului, iov. 
Laufer Anton, l-am găsit aranjind 
vitrina.

— Am învățat să fac aceasta 
treabă singur. Constat personal că 
expunerea mărfurilor influențează 
pozitiv olnzările. Concluzia ? Schim
bări cit mai dese de vitrine. Fac 
această operație cu multă plăcere 
— ne spune responsabilul.

La magazinul de confecții nr 32 
din Lupenl tocmai sosise un nou 
lat de confecții: paltoane pentru 
femei, rochii din țesături de lină, 
taioare, costume bărbătești —■ ulti
mele creații ale fabricilor noastre 
de confecții. Capoadele, in culori 
atrăgătoare și modele variate. își 
iau locul In rafturi.

— Avem un sortiment foarte va
riat de confecții, din care cumpă
rătoarele au os alege — ne-a spus 

în rîndurile oamenilor muncii de la 
mina noastră- Comitetul sindicatului, 
sub c&hducerea comitetului de partid, 
va da o amploare mai mare propa
gandei tehnice, va mobiliza un nu
măr sporit de sa|ariați în formațiile 
arbegee de amatori și, împreună cu 
comitetele de secții, vom înființa 5 
noi brigăzi artistice de agitație, 
un cere foto pentru amatori, 
cercuri de dansuri moderne și un 
cerc de balet pentru copiii minerite» ■ 
In lunile de iarnă, preconizăm să 
organizam în mod plăcut și instructiv 
timpul liber al salariaților, prin vi 
zionări de filme în colectiv, ținerea 
de recenzii, simpozioane și sen lite
rare, concursuri ..Cine știe eîștigii' 
pe diferite teme, excursii la cabanele 
din împrejurimi, iar în timpul verii 
ne vom îndrepta atenția spre orga
nizarea de serbări cîmpenești, ieșiri 
ia iarbă verde.

Acestea sînt doar citeva spicuiri 
din prevederile proiectului contractu
lui colectiv. El cuprinde multe alte 
obiective, care în prezent sînt supu
se dezbaterii salariaților minei Eo
nea. Desigur, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii colectivului nostru vor 
veni cu propuneri pentru îmbogățirea 
angajamentelor reciproce din noul 
contract colectiv astfel îneît el, după 
definitivare și aprobare de către sa- 
Iariați. să devină un îndreptar al ac
tivității minei Lonea și a comitetu
lui sindicatului, un factor de mobili 
zare a colectivului nostru la îndepli
nirea sarcinilor de producție și a 
angajamentelor pe anul 1965.

IOSIF SANDRU 
președintele comitetului sindicatului 

minei Lonea

Tovarășii Șimon Gțieorghe, Faluși Andrei și Raț Aurel fțgc parte din 
colectivul sectorului de investiții al minei Petrila. lată-i făeînd revizie 
recomprimatorultii de adîncire a puțului 2 est.

responsabila magazinului, iov. Pop 
Irma, in timp ce priveam mostrele 
de confecții expuse in vitrină.

In cvartalul Viscoza-Lupeni ma
gazinul de mercprie-galanterie nr 
34 oferă și el articole noii sosite 
pentru cadouri: poșete. pălării, 
mănuși de piele, baticuri și multe 
altele. Expunerea frumoasă a măr
furilor, atitudinea cuviincioasă a 
vîmătorilor, decorul atractiv al în
tregului magazin rețin atenția cum
părătorilor. ii îmbie să aleagă măr
furile preferate pentru cadouri.

Aprovizionarea îmbelșugată din 
magazinele O.C.L. Produse Indus
triale Petroșani este rodul efortu
rilor muncitorilor din industria 
noastră socialistă, care creiază 
mărfuri variate și de calitate Lu- 
-rătorii din comerțul socialist se 
străduiesc, la riadul lor, să pre
zinte această bogăție de mărfuri 
alt med atrăgător cumpărătorilor. 
In aeeste condiții, oamenii muncii 
din Valea fiului au posibilitatea 
să-și cumpere mărfurile de trebu
ință, să aleagă cadourile cele mai 
potrivite pentru cei dragi.

FEDER DEZIDERIU 
corespondent

(uililiiiti (ooiiiijiDi Mimi al f. i. P.
(Urmare din pag. l-a)

cialismuluf atît la orașe cit și la sate.
In condițiile complexe ale reorga

nizării socialiste a agriculturii și în 
ciuda condițiilor climatice nefavora
bile, producția agricolă a crescut,' 
asjgurînd satisfacerea nevoilor de a- 
provizionare a oamenilor muncii și a 
industriei cu materii prime. Au fost 
luate masuri pentru perfecționarea 
planificării economiei și activității a- 
paratului de stat, a organelor sale 
centrale și locale, corespunzător ce
rințelor construcției socialiste.

Ѳ vastă muncă constructivă ae 
desfășoară in toate regiunile tării 
noastre. Un obiect al grijii deosebite 
я partidului și guvernului este ridi
carea continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. |n perioada la care 
mă refer au fapt luate în acest scop 
o serie de măsuri iniporțante, prin
tre care: sporirea salariilor, îmbună
tățirea pensiilor, intensificarea con
strucției de locuințe, extinderea re
țelei de școli de toate gradele, a in
stituțiilor de ocrotire a sănătății și 
altele. Astfel, p dată cu dezvoltarea 
economiei naționale se asigură într-o 
măsură tot mai mare satisfacerea ce
rințelor materiale și spirituale ale oa
menilor muncii.

Rodnic este și bilanțul activității 
statului nostru în domeniul politicii 
externe. Republica Populară Romînă 
s-a manifestat permanent ca un fac
tor activ te vieții internaționale, mi- 
litînd, alături de celelalte țări socia
liste și alte țări iubitoare de pace, 
pentru coexistența pașnică între țări 
cu regimuri soeraje diferite, pentru

25 decembrie

PROGRAMUL 1. 7,45 Salut voios 
de pionier, 8,00 Sumarul presa. 8,06 
Muzică din opere, 9,0Q Soliști și for
mații artistice de amatori, 10,03 Or
chestre de muzică ușoară, 11,00 Pa
gini djn operete, 11,38 Muzică ușoară 
ronrtnească, 12,30 Din folclorul mu
zical al popoarelor, 13,00 Concert din 
apare, 14,30 Emisiune de basme, 
15.00 Muzică populară, 11E25 Arii ce
lebre din opere, 16,3© Cu microfonul 
prin regiunea Iași, 17,30 In slujba 
patriei, 18,15 Universitatea tehnică 
radio, 18,30 Pagini alese din operete, 
20,40 Interpret! de muzică ușoară, 
21,15 Momențe din istoria literaturii 
romîne. (XLIX) : Georgn Topirceann. 
Prezentare de AI. Săndteescu, 21,45 
Cintă formația Marino Marini. 22,15 
Retetal Zanaida Patiy — arii din o- 
pere. PROGRAMUL II. 8,35 Cîntece 
Și jocuri populare, 10,00 Jnferpreți 
ramîm de operă, IO;45 Va lauri de 
compozitori rom ini, 12,00 Muzică 
populară, 12,30 Pagini din operete 
romîneșți, 13,08 Muzică distractivă 
interpretată de fanfară, 13,30 Limba 

normalizarea relațiilor ' între , state, 
pentru destinderea internațională și 
instaurarea ppui climat de înțelege
re și prietenie între popoare, pentru 
triumfal cauzei păcii. Această acti
vitate a adus țării noastre ші meri
tat prestigiu. Rommia și-a lirgit 
considerabil legăturile internaționale
— diplomatice, comerciale, culturale, 
tehnico-științifice - atît în interesul 
propriu eît și te OaUMÎ cooperării 
internaționale și apropierii între 
popoare.

Ea temelia tuturor înfăptuirilor 
din acești ani se află munca plină 
de elan și abnegație a popeeului 
nostru, care urmează politica parti
dului și guvernului, încrezător în 
viitorul luminos pe care șij făurește 
Succesele repurtate constituie un 
puternic factor mobilizator în înde
plinirea marilor sarcini care stau îa 
fața poporukă nastm.

Tovarăși.
Consiliul Național al Frontului Be- 

moerației Populare are sarcina de a 
organiza întreaga activitate legată 
de pregătirea și desfășurarea campa
niei electorale. Este necesar să ela
borăm un Manifest ai Frontul te De
mocrației Populare care să prezfclte 
ta fața maselor de alegători, o dare 
de seamă asupra realizărilor noas
tre, cit și principalele obiective de 
viitor.

In zilele ce urmează va avea loc 
constituirea consiliilor locale ale 
Frontului Democrației Populare. 
Membrii Consiliului Național vor 
lua parte la această acțiune.

De asemenea, urmează în curîna 
să fie desemnați candMații Frontu
lui Democrației Populare pentru Ma
rea Adunare Națională și pentru sfa
turile populare. Oamenii muncii își 
vor da voitul celor ce se bucură de 
respectul și încrederea cetățenilor, 
celor ce și-au cîștigat prestigiu prin 
activitatea lor politică și obștească, 
prin hărnicia și spiritul lor gospo
dăresc.

Campania electorală va determina 
o vastă și cuprinzătoare activitate 
politică și obștească x- exprese a 
democratismului prîndmrii noastre - 
antrenînd milioane de cetățeni la 
dezbaterea multjlatenteă a unor im- 
pr^tanțe probleme de interes general, 
eît și a problemelor economice, sț> 
căte-culturale și gospodărești cu ca
racter local. Ea va contribui |g îm
bunătățirea continuă a activității or
ganelor locale ale puterii de stat -- 
sfaturile populare —, la cunoașterea 
și soluționarea practică a probleme
lor concrete care preocupă masa lar
gă a cetățenilor. f

îmi exprim convingerea că apro
piatele alegeri vor constitui o nouă 
și viguroasă manifestare a voinței 
maselor de a merge hofărît pe dru
mul deschis de orînduirea socialistă
— drum ai înfloririi patriei și pros
perității celor ce muncesc 1

•йг
(Componența Consiliului Național 

F.B.P? se va publica în numărul 
nostru de rutine).

noastă: „Dublete etimolagtee". Vor
bește acad. pref. Al. ®r»ur (redare), 
13,4© Muzică ușoară, 14,30 Melodii 
populare oltenești, 16.30 Din țările 
socialiste, 16,00 Muscă populară, 
17,15 Sport, 18,00- Potpuriuri și se- 
lecțiuni din operete, 18,35 Muzică 

populară, 19,05 Muzică ușoară, 19,45 
Emisiune culturală, 20,00 Concert de 
seară, 21,15 Muzică ușoară. 22,©6 
Muzică de estradă.

Cinematografe
25 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Aceștane; REPUBLICA: Avântară la 
miezul nopții; PETRIEA; A treia re
priză; ISCRONI: Șoferii jadului; 
ANINOASA: Ordinul Аиша; VUL
CAN : Comoara din lacul de Argint; 
LUPENI — MUNCITORESC: Rfte 
negru; CULTURAL: Falsificatorul; 
BĂRBĂȚENl: Un surie Ш г^**а 
vară.
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Prezenfe romîneșfi La al 13-lea și al 14-lea scrutin 
al parlamentului italian VARIETĂȚI

isto- 
marți

Vernisajul expoziției 
„Monumente 
arheologice 

din Romînia“
GENEVA 23 (Agerpres).
In sala Muzeului de artă și 

rle din Geneva a avut loc
vernisajul expoziției „Monumente ar
heologice din Romînia" organizată 
sub auspiciile Comisiei naționale el
vețiene pentru U.N.E.S.C.O.

La deschidere erau de față prof. 
Oliver Reverdin, consilier național, 
Pierre Boufard, șeful serviciului arte 
al municipalității, numeroși oameni 
de știință, profesori și studenți ai U- 
rwversității Geneva, critici de artă, 
ziariști.

A luat parte, de asemenea, Vasile 
Dumitrescu, ambasadorul R. P. Ro- 
mîne în Elveția.

Prof. Oliver Reverdin a făcut o 
amplă prezentare a săpăturilor și cer
cetărilor științifice efectuate în R. P. 
Romînă în ultimii 20 de ani și a va
lorii descoperirilor făcute în această 
perioadă.

ROMA 23. Corespondenții Agerpres, 
O. Paler și G. Pastore transmit:

După o săptămînă de cînd parla
mentul italian s-a reunit în prima 
ședință pentru desemnarea succeso
rului lui Antonio Segni la Președin
ția republicii, nici la cel de-ai 14-lea 
tur de scrutin desfășurat miercuri 
seara nu a fost obținută majoritatea 
necesară de către vreun candidai.

Scrutinele al 13-lea și al 14-lea 
s-au încheiat cu rezultate aproxima
tiv asemănătoare. După cum ee știe, 
în zilele precedente și-au retras can- 
didaturile, în urma unei ședințe agi
tate a liderilor democrat-creștini, doi 
exponenți ai acestor partide, Fanfani 
și Pastore, nedesemnați oficial, dar 
care primiseră o cotă importantă de 
voturi.

Candidatul oficial al Partidului de- 
mocrat-creștin, Giovanni Leone, a fost 
sprijinit de voturile partidelor de

dreapta, dar el nu a întrunit majori
tatea necesară. Explicația — scriu 
ziarele de seară apărute la Roma — 
se află în numărul mare de voturi 
albe (129 în cel de-al 13-lea tur de 
scrutin și 120 în al 14-lea), între ca
re se presupune că se află numeroa
se btttetine ale sprijinitorilor lui Fan
fani din Partidul Democrat-creștin.

Deputății și senatorii comuniști 
și-au acordat sufragiile în ambele 
scrutine liderului Partidului Socia
list, Psetro Nenni, a cărui candida- 
fttrS в-a înscris marț! pe agenda șe
dinței parlamentului. Rezultatele ce
lui de-al 14-lea scrutin sînt urmă
toarele: Giovanni Leone — 406;
Pietro Nenni — 353; Malagugini 
(din partea P.S.I.U.P.) — 40. Nefiind 
întrunită majoritatea necesară de 
482 de voturi, joi la orele 10,30 (ora 
italiană) va avea loc al 15-lea tur 
de scrutin. '

„Sauna" favorizează cancerul ?
Sub titlul „Sauna favorizează 

cancerul agenția France Presse 
transmite un comentariu pe mar
ginea celui de-al 26-lea Congres 
nordic de radiologie ale cărui lu
crări s-au încheiat recent la Hel
sinki.

Potrivit agenfiei, cu acest prilej 
celebrele băi de abur finlandeze 
„Sauna" au fost citate ca una din 
cauzele posibile ale cancerului 
pulmonar.

Studiile epidemiologice și radio- 
logice întreprinse simultan în Fin
landa și Norvegia și aduse la cu
noștința Congresului au scos în e- 
vidență faptul că procentul celor 
bolnavi de cancer bronhopulmonar

este de șase ori mai ridicat în Fin
landa decît în Norvegia.

Acest fapt a făcut ca oamenii de 
știință finlandezi să se întrebe dacă 
nu cumva Sauna, care se practică 
de peste 2 000 de ani în Finlanda, 
este cauza acestui trist record al 
finlandezilor. Se știe că Sauna, pe 
care fiecare finlandez o practică 
cel puțin o dată pe săptămînă, 
constă în a petrece un sfert sau o 
jumătate de oră într-o ambianță 
foarte caldă (peste 40 de grade), 
după care urmează o baie în apele 
reci ale unui lac sau, în lipsa a- 
cestuia, în zăpadă. Unii afirmă că 
acest tratament solicită un efort 
suplimentar al organismului și, 
deci, al plămînului. *

O întîmplare curioasă
Vietnamul de sud

O nouă agravare

fost

Noi linii aeriene 
în R.P. Chineză

PEKIN 23 (Agerpres).
In 1964, în R. P. Chineză au

înființate 11 noi linii aeriene civile. 
Astăzi, transporturile aeriene dispun 
de peste 50 de linii care leagă 70 
orașe de pe tot cuprinsul R. P. Chi
neze. Ca urmare, traficul aerian de 
călători și mărfuri a crescut în acest 
an cu 31 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Totodată s-au 
dezvoltat și legăturile aeriene cu 
străinătatea.

А Л

3.

BERLIN. Agenția A.D.N. anun
ță că la Berlin a fost semnat un 
acord între Camera pentru comerț 
exterior a R. D. Germane și Ca- 
mefa federală a economiei mește
șugărești a Austriei cu privire la 
schimbul de mărfuri pe anul 1965. 
Potrivit acordului, volumul schim
bului de mărfuri va crește cu 1Ѳ 
la sută în comparație cu anul pre
cedent.

TIRANA. In timpul „Săptămînii 
pădurilor", organizată în R. P. Al
bania 
cesta, 
puieți. 
puieți
rile expuse eroziunilor.

In acest an vor ți
5 000 ha, iar in anul viitor peste 
7000.

în 
au
O
au

luna 
fost 
mare 
fost

decembrie, anul a- 
plantați l 500 000 
parte

plantați
din acești 
pe terenu-

împădurite

OTTAWA. Potrivit agenției As
sociated Press, ministrul apărării 
al Canadei, Paul Hellyeh, a anun
țat marți că a fost adoptat un 
plan pe cinci ani pentru moderni
zarea armatei. Totalul cheltuielilor, 
prevăzute în acest plan, se ridică 
la aproximativ 1,5 miliarde dolari.

Dl AKART A. La Djakarta s-a des
chis Conferința națională a orga
nizațiilor tineretului musulman din 
Indonezia.

a situației politice
SAIGON 23 (Agerpres).
întrevederile din dimineața zilei de 

23 decembrie dintre personalitățile 
politice de la Saigon par să nu fi dat 
rezultatele scontate, apreciază obser
vatorii politici dta capitala 
mului de sud. Corespondenții 
și agențiilor de presă din 
vorbesc acum despre o nouă
re a situației politice în urma unor 
serioase disensiuni intervenite între 
generalul Khanh și ambasadorul 
Statelor Unite, Taylor. Generalul 
Khanh. arată agenția Reuter, a acu-

Vietna- 
ziarelor 
Saigon 

agrava-

zat pe ambasadorul american „de 
acțiuni care depășesc atribuțiile lui". 
Agenția Associated Press transmite 
că generalul Khanh, în interviul a- 
cordat la 23 decembrie coresponden
tului special al ziarului „New York 
Herald Tribune", a atacat direct pe 
Taylor. Din surse bine informate se 
arată că acesta sprijinit de o serie 
de generali sud-vietnamezi, este de
cis să declanșeze o 
triva ambasadorului 
care n-ar lipsi nici 
Din speculațiile care
capitala sud-vietnamezăja«21

tru muzică și literatură muzicală.

RABAT. La Rabat și-a început 
activitatea Consiliul Suprem pen
tru dezvoltarea planificată a eco
nomiei naționale a Marocului. 
Consiliul urmează să elaboreze pro
iectul planului trienal de dezvol
tare a țării.

OSLO. Ziarul „Aftenposten" re
latează că uzina militară norve
giană „Kongsberg Vopenfabrik" a 
primit o nouă comandă din partea 
Burtdeswehrului 
tru livrarea de 
valoare de 10 
destinat navelor

campanie împo- 
american din 
demonstrațiile, 

se fac acum în 
s-ar putea

trage concluzia că generalul Khanh 
suspectează pe ambasadorul ameri
can, deoarece acesta ar dori întoar
cerea generalului Duong Van Minh, 
fostul președinte al triumviratului mi
litar, care se află în străinătate.

Mișcarea „tinerilor generali" este 
sprijinită acum de generalul Khanh, 
care, într-un ordin de zi radiodifu
zat a lăsat să se înțeleagă că cer
curile militare intenționează să preia 
prerogativele guvernului. in ciuda 
puternicei presiuni a ambasadei a- 
mecicane.

vest-german pen- 
utilaj electronic în 
milioane 
militare i

f coroane 
ale R.F.G.

anului vi- 
american 

navei ca-

Centrul de cercetări 
din Pisa construiește 

primul avion italian de 
aterizare 
al aces- 
gata în

ROMA, 
aeronautice 
în prezent 
transport cu decolare și
verticală. Primul prototip 
tui avion cu reacție va fi 
următoarele cîteva luni.

Vechten,

După cum relatează agenția Reu
ter, mecanicul locomotivei Diesel a 
expresului Edinburgh—Carlisle a a- 
vut o sincopă și a murit pe loc in 
timp ce conducea trenul cu o vi
teză de 95 km pe oră. Frina spe
cială instalată la aceste locomoti

ve și pe care mecanicul trebuie să 
țină in permanență piciorul Ut 
timpul cursei, în momentul marții 
mecanicului a intrai in acțiune și 
a oprit trenul. Șeful de tren a 
condus apoi garnitura pînă la sta
ția cea mai apropiată.

BONN. In primăvara 
itor, contratorpilorul 
„Ricketts" — prototipul 
re va intra în componența viitoa
rei flote nucleare a N.A.T.O. — 
va vizita porturile

Anunțînd aceasta, 
burghez „Die Welt"
că în prezent această 
bordul căreia se află 
mixt format din ofițeri 
a șapte state membre ale N.A.T.O., 
efectuează o cursă de probă în 
regiunea de coastă a S.U.A.

vest-germane. 
ziarul ham- 
menționează 

navă, la 
un echipaj 
și marinari

KHARTUM. Guvernul sudanez a 
hotărit stabilirea virstei pentru a- 
legători la 18 
V ir sta minimă 
ЗѲ de ani.

ani, în loc de 21. 
a candidaților va fi

NEW YORK. Carl van 
cunoscut scriitor și muzicolog a- 
merican, a încetat din viață la lo
cuința sa din New York. Van 
Vechten, care era în vîrstă de 84 
de ani a întemeiat „Colecția me- 
morială George-Gershwin" — pen-

BELGRAD.
Comitetul greco-iugoslav 
colaborare economică și-a încheiat 
lucrările. A fost semnat protocolul 
cu privire la schimbul de mărfuri 
pe anul 1965 în valoare de 15 mi
lioane dolari.

Ea 22 decembrie, 
pentru

LONDRA. Ca urmare a luptei 
revendicative desfășurată în ulti
mul timp, peste 77 000 de salariați 
de la oficiile poștale din Marea 
Britanie au obținut o majorare a 
salariilor.

R e c o r
Un record rar а fost stabilit de

Francis Heriau în vîrstă de 55 
de ani din orașul Nantes. In ulti
mii cinci ani el a fost condamnat 
de patru ori pentru că a fost prins

d rar
în stare de ebrietate la volanul 
mașinii sate. Acum a fost din nou 
condamnat la un an închisoare 
pentru aceiași vină. Heriau este 
membru al Ligii Crucea Albastră 
„împotriva... alcoolismului".

Johnson prefera tonul moderat în divergențele 
din cadrul alianfei atlantice

PARIS 23. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite :

In presa franceză au apărut nu
meroase comentarii în legătură cu 
instrucțiunile date de președintele 
Johnson tuturor înalților funcționari 
americani din serviciul diplomatic și 
militar prin care li se cere să se 
conformeze politicii sale și să evite 
orice declarații particulare sau ofi
ciale, care s-ar adăuga divergențe
lor din cadrul alianței atlantice.

Ziarul „La Nation", în editorialul 
intitulat „Diplomația secretă a lui 
Johnson", scrie: „Președintele ame-

Declarația lui Francois Lumumba
DAR ES SALAAM 23 (Agerpres).
Ideile lui Patrice 

fost niciodată mai 
prezent. în Congo, a 
Lumumba, fratele
mumba, corespondentului din Congo 
al ziarului „Nationalist" care apare 
la Dar Es Sailaam.

După cum relatează coresponden-

Lumumba n-au 
puternice ca în 
declarat Francois 
lui Patrice Lu-

tul agenției France Presse. Francois 
Lumumba a subliniat că nici un fel 
de încercări ale imperialiștilor nu 
vor putea înăbuși năzuința poporului 
congolez spre libertate 
dență. El și-a exprimat, 
nea, convingerea că „la 
va fi creat un guvern 
popular".

și indepen- 
de aseme- 

Leopoldville 
revoluționar

PARIS 23 (Agerpres).
Fumi Vongvicit, ministru al infor

mațiilor in guvernul laoțian și repre
zentantul Partidului Neo Lao Haksat 
la negocierile tripartite de la Paris, 
a ținut o conferință de presă în ca
re a cerut încetarea intervenției străi
ne în afacerile interne ale Laosului 
și revenirea ia Paris a liderilor ce
lorlalte două grupări politice lao- 
(ierie pentru a continua negocierile în 
vederea soluționării pe cale pașnică 
a problemei laoțiene. In cazul în ca
re aceștia nu se vor reîntoarce de 
îndată la Paris, a spus Vongvicit, 
propun să-și trimită alți reprezen
tanți.

Referiindu-se la propunerea prințu
lui Suvanna Fumma, primul ministru 
al Laosului și lider al grupării neu- 
traliste, susținută și de 
dreapta, de a se muta 
cierilor intr-o localitate
Vongvicit a arătat că i 
dul Neo Lao Haksat a 
lucru. Nu s-a ajuns însă

gruparea de
sediul nego-

din Laos.
inițial. parti-
i dorit acest
; la un acord

în acest sens, a adăugat el, deoarece 
celelalte două părți nu au acceptat 
neutralizarea și demilitarizarea ora
șului Luang Prabang, propus ca loa 
pentru desfășurarea tratativelor. 
Vongvicit și-a exprimat părerea că 
este indispensabilă, totuși, reîntîlni- 
rea liderilor celor trei grupări poli
tice la Paris pentru a dezbate pro
blema demilitarizării Luang Pra- 
bangului în cazul ta care aceștia do
resc mutarea sediului negocierilor.

Fumi Vongvicit a declarat că în
cetarea focului în Laos și începerea 
negocierilor a fost acceptată de gru
parea de dreapta numai atunci cînd 
forțele militare ale acestei grupări 
sufereau înfrîngeri. Gruparea folosea 
aceste condiții pentru regruparea 
forțelor în vederea lansării de noi 
atacuri împotriva trupelor Patet Lao. 
Vongvicit a subliniat că singurii 
răspunzători pentru întreruperea ne
gocierilor tripartite sînt gruparea de 
dreapta laoțiană și cei care se ames
tecă în treburile interne ale hao
sului.

rican demonstrează că preferă poli
ticii loviturii cu pumnul în masă, 
metodele diplomatice, chiar atunci 
cînd pozițiile sînt diametral opuse... 
In această perspectivă s-a putut sta
bili acordul de principiu între d-nii 
Messmer și McNamara, de coordona
re a obiectivelor între forțele aeriene 
americane și forța nucleară franceză. 
Cu toate acestea nu trebuie să se 
creadă că încălzirea climatului între 
Paris și S.U.A. marchează îtțnormîn- 
tarea F.N.M., chiar dacă aceiasta, la 
rîndul ei, este pusă la frigider".

„Le Figaro", după ce subliniază 
că, după părerea președintelui S.U.A. 
nici unul din aliații Americii nu tre
buie să se prevaleze de un statut 
privilegiat, scrie: „In legătură cu a- 
ceasta, președintele Johnson nu adu
ce nimic nou. Este de remarcat că 
el a vrut să reamintească această io- 
rientare a politicii americane. Aceas
ta înseamnă, o dată cu satisfacția 
dată Germaniei (occidentale) și un 
avertisment direct către aliatul bri
tanic, iar dl Wilson nu-și va putea 
face prea multe iluzii privind posi
bilitățile pe care le va avea țara sa 
de a se bucura de un loc special în 
formula care se pregătește. Guvernul 
francez, el însuși, trebuie să se 
rească de a crede că răbdarea 
care a dat dovadă Washingtonul 
fi fără limite".

fe- 
de 
ar

Pralftlol unui mare ailo 
american de transport 

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
Președintele Johnson a aprobat 

marți proiectul pentru construirea 
unui avion militar capabil să trans
porte 700 de persoane sau o încăr
cătură de 270 tone. Cinci companii 
americane au foet invitate să sem
neze proiectul acestui aparat de zbor 
denumit „C-5 A" pentru realizarea 
căruia a fost alocată suma de 750 
milioane dolari. Acest avion va fi con
struit, potrivit agenției U.P.I., pînă 
la sfîrșitul anului 1969. Oficialitățile 
americane apreciază că astfel de a- 
vioane vor fi folosite în viitor și 
pentru transportul civil.
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