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Investițiile minei pe anul 1965
La 6 decembrie a.c., colectivul sec

torului XI — investiții al minei Pe- 
trila și-a îndeplinit sarcinile de plan 
pe anul 1964. .Minerii sectorului au 
depășit sarcinile anuale cu 860 m I 
lucrări miniere, au excavat în plus 
10 000 m c steril, realizînd toate 
obiectivele prevăzute pentru acest an. 
Dintre aceste obiective amintim cîte-

valorificarea experienței dobîndite în 
muncă în anul 1964 în scopul obți
nerii de noi succese în anul viitor 
la lucrările de investiții ? Iată ce 
ne-a relatat în această privință in
ginerul Schreter Carol :

— Anul 1965 pune în fața secto
rului nostru sarcini noi, de răspun
dere. Iată cîteva din lucrările de in-

Schimbul condus de minerul Roșea Ioan I, din brigada lui Ianc 
Victor de la sectorul IV al minei Aninoasa, înainte de a pleca spre abataj.

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Combinatul carbonifer 
Valea Jiului

• CB O SAPTAMINA MAI DEVREME

• 124 000 TONE CĂRBUNE DIFERITE SORTIMENTE PESIt PLAN 
» 28 586 000 LEI ECONOMII LA PREȚUL DE COST ;

Dovadă că și în acest an minerii 
Văii Jiului au muncit cu - hărnicie 
t>entru realizarea sarcinilor ce le re
vin din Directivele celui de-al 111- 
lea Congres al P.M.R., este succesul 
deosebit obținut ieri în acest mare 
bazin carbonifer. In cursul după- 
amlezii, colectivele exploatărilor mi
niere au trimis Ia ziuă ultimele tone 
de cărbune prevăzute a fi extrase 
în acest an.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, harnicii mineri și preparatei i 
din Valea Jiului au reușit ca de la 
începutul anului să trimită economiei 
naționale 124 000 tone diferite sor
timente de cărbune preparat mai 
mult decît prevedea sarcina, iar la 
prețul de cost să realizeze economii 
care se ridică la 28 586 000 lei. La 
acest succes de seamă și-au adus 
contribuția îndeosebi minerii de la 
Uricani, Aninoasa și Lonea, care au 
îndeplinit înainte de termen sarcinile

precum și colectivele de la prepa- 
rațiile din Petrila și Lupeni.

In acest an, productivitatea mun
cii realizată pe întregul bazin car
bonifer — factorul important care 
a contribuit la realizarea înainte de 
termen a sarcinilor de plan — de
pășește pe cea planificată cu 14 kg 
pe post. Sporirea randamentului își 
află explicația în dotarea exploată
rilor cu utilaje moderne — haveze 
combine, pluguri — aplicarea unor 
procedee avansate de lucru ca ar
marea metalică în abatajele frontale 
și armarea mixtă în abataje cameră, 
în creșterea vitezelor de avansare 
în abataje cu 11,9 Ia sută și la lu
crări de pregătire cu 5,9 la sută, 
în mai buna organizare a munci} 
în subteran și la preparați).

îndeplinirea înainte de termen a 
sarcinilor de plan anuale este o rea
lizare deosebită pe care minerii Văii 
Jiului o închină celei de-a 17-a 
aniversări a Republicii.

Unde mergem?
A Z I

• Teatrul de Stat — ora 19 — 
„Măsură pentru măsură1' de W. 
Shakespeare.

• Sala festivă a clubului sindi
catelor Lupeni — ora 18 — For
mațiile artistice ale clubului pre
zintă un program cultural dedicat 
sectoarelor care și-au îndeplinit 
angajamentul de întrecere pe anul 
în curs.

• Numeroase manifestări . cultu
ral-sportive se organizează în 
școli. După-amiază la Școala ge
nerală de 8 ani nr 2 din Petro
șani vor avea loc întreceri de șah 
și acțiuni cu cartea.

• Clubul muncitoresc din Ani- 
noasa — ora 20 — Spectacol de 
estradă „Prima noastră revistă", 
susținut de elevii Școlii medii din 
Lupeni.

M î INE
• Teatrul de Stat — ora 19 - 

„Măsură pentru măsură".
• Sala cinematografului din Pe

trila — ora 10 — Filmul docu
mentar : Economisirea lemnului de 
mină. Ora 21 — Seară de dans 
pentru tineret.

• Ea cluburile din Lupeni și 
Aninoasa — ora 19 — „Sărbăto
rirea majoratului" urmată de un 
program artistic și dans.
• Arena sportivă din Vulcan 

găzduiește intîlnirea de fotbal din
tre Minerul din localitate și' Mi
nerul Lupeni. Meciul începe la ora 
12,45 și contează pentru „Cupa 
R.P.R.".

; de plan anuale și au realizat randa- 
’ mente superioare celor planificate,

Bobinatoarea Urs Ana, de la S.R.E. 
Vulcan, se menține în rîndul eviden- 
țiaților de Ia începutul anului.

vestiții ce Ie vom executa : adincirea 
puțului centru pînă la orizontul XV' 
și amenajarea circuitului pu
țului lâ orizontul XIV, ter
minarea lucrărilor în blocul zero, 
adîncirea puțului 2 vest, atacarea 
orizontului XIV A și altele. Sînt o- 
biective de mare importanță. De 
înfăptuirea lor la timp depinde des
chiderea a noi rezerve de cărbune 

și asigurarea liniei 
de front, depind 
succesele minerilor 
petrileni în spo
rirea producției de 
cărbune. Vom fa

ce totul ca lucrările de deschidere 
să fie cu un pas în avans față de 
lucrările de exploatare. Pentru atin
gerea acestui scop ne vom preocupa 
cu deosebire de valorificarea expe
rienței de pînă acum. Dar să reve
nim asupra acestei experiențe. In 
centrul atenției minerilor și tehnicie
nilor noștri a stat permanent folosi
rea tehnicii noi.

In acest an, am făcut pași însem
nați în privința săpării galeriilor la 
profilul de betonare cu ’ armături 
Т.Н. recuperabile, a folosirii cofra- 
jelor și bandajelor metalice, prin e- 
liminarea completă a bandajelor de 
lemn. In sector s-a săpat și bandajat 
în acest fel 1 206 m 1 galerie. Tot
odată brigăzile de înaintări au utili
zat cu succes mașinile de încărcat 
E.P.M. 2, mai ales în galeriile cu 
profil dublu cu armături Т.Н. 5 și 
Т.Н. 4, au folosit perforajul umed, 
care l-am extins la toate înaintările

I. DUBEK

Interviul nostru

economii.

va mai importante; complexul puțu
lui orb nr 11, galeria de legătură 
cu sectorul IV. garajul de locomoti
ve de la orizontul XII, galeria de 
transport și instalațiile mecanice de 
la orizontul XII A, transversala es
tică spre blocul zero orizontul XII, 
precum și o serie de montaje electro
mecanice pentru sectoarele producti
ve. De relevat încă două fapte : toa
te lucrările miniere și montajele pre
date au fost recep
ționate cu califica
tivul bine, iar la 
prețul de cost co
lectivul sectorului 
XI investiții a 

obținut I 860 000 lei
Toate aceste realizări atestă că în 

decursul anului ce se apropie de sfîr- 
șit deschizătorii noilor drumuri sub
terane în adîncurile Petriiel au 
muncit cu hărnicie, cu iscusință, au 
dobîndit o experiență prețioasă. A- 
cum cînd colectivul exploatării Pe
trila se află în pragul unui nou an, 
aducător de sarcini sporite, se cerc 
din partea minerilor, tehnicienilor și 
inginerilor de la investiții să facă 
o trecere în revistă a posibilităților 
de valorificare în noul an a expe
rienței pe care a cîștigat-o colecti
vul lor în munca grea și de răspun
dere Ia deschiderea noilor cîmpuri 
miniere, pentru a face și mai spor
nică această- muncă.

Pentru a afla ce preconizează să 
facă în această direcție colectivul 
sectorului în anul ce vine, am 
solicitat pe tov. inq. Schreter 
Carol, șeful sectorului XI in
vestiții al minei Petrila, să răspun
dă la întrebarea: Care sînt preocu
pările colectivului sectorului pentru (Continuare în pag. 3-a)
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lui se întorc pe 
rind, una cite una. 
Au mai rămas pu
ține pînă în clipa 
solemnă cînd ne 
vom ura reciproc 
tradiționalul: „La 
mulți ani Г

Girbovit de tre- • 
cerea timpului și 
de otita alergătu
ră. bătrînul 1964 
se pregătește să 
predea ștafeta me
zinului '65. Iar 
pentru întîmpina- 
rea lui '65, oame
nii muncii din Va
lea liului, ca din 

întreaga țară, fac pregătiri 
intense.

Pentru a vedea cum stau 
cu pregătirite și artiștii a- 
matori, ne-ат deplasat zi
lele acestea pe la cîteva 
cluburi muncitorești. In 
rindurile care urmează, 
vom reda secvențe de la 
repetițiile artiștilor amatori 
din Petrila.
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Aici, încă de la intrare, 
programul clubului te pune 
la curent cu activitățile 
din ziua respectivă, iar în 
aceste zile și activitățile 
stnt mai intense. Tinerii 
artiști amatori se pregă
tesc de zor; Celei de-a 17-a 
aniversări a Republicii, ar
tiștii petrileni îi vor dedica 
un program special la care 
își vor da concursul for
mația de dansuri, brigada 
artistică de agitație, or
chestra de muzică popu
lară și ușoară, orchestra 
semisimfonică și cercul de 
balet. Un program asemă
nător, completat cu un plu- 
gușor minieresc, vor pre
zenta petrilenii și in seara 
Revelionului.

l-am găsit, așadar, pe 
artiștii amatori din Petrila 
în plină activitate de pre
gătire.

Sub bagheta tovarășului 
Gaibr Victor, membrii or
chestrei semisimfonice toc
mai atacau o cantată pen
tru Republică, l-am ascul
tat cu atenție. Instrumen

tele cîntau parcă singure, 
iar orchestranții îndeplineau 
doar formalitatea de a a- 
păsa cu degetele lor bătă
torite de muncă pe clape, 
pe corzi, pe pistoane. Mun
citorii Gambi Iosif, Roman 
Alexandru, Biro Iosif, Mol
nar Alexandru. T erentică 
Nicolae, Cătană Vasile, 
pensionarul Meszăros Iosif, 
elevii Andrieș loan și Ham 
Taiel, ca și ceilalți se stră
duiau să interpreteze cit 
mai bine.

I-am lăsat pe oamenii 
tovarășului Gaier să-și con
tinue repetiția și am ieșit. 
Glasuri tremurate de copii 
răzbăteau dintr-o sală ve
cină; M-am abătut pe la ei 
pentru cîteva clipe. 10 co
pii învățau alfabetul muzi
cii. Tovarășul Gatană Va
sile asculta satisfăcut no
țiunile de bemol, becar și 
măsură, pe care le dădea 
cu exactitate eleva Șico E- 
milia. De la același tova
răș, Gaier Victor, instruc
torul cercului de muzică 
pentru copii, am aflat- mai

tîrziu că elevii săi depun 
mult interes pentru însuși
rea cunoștințelor predate. 
Mi-ат notat și cîțiva elevi 
mai activi : Rotaru Gheor- 
ghe, Duman Valeria, Boci- 
co Ladislau, Șico Emilia 
și Tuțuc Marin.

1. 2, 3... așa Geta, pri
vește în oglindă Gobi, ai 
grijă la pași Adela... Și... 
1. 2, 3... Instructoarea
Hotneanu Maria își dădă
cea cu răbdare elevele. Iar 
acestea se supuneau aten
te la comandă și din nou 
o luau de la început. Le- 
haci Georgeta, Gaia Nico
tină, Hazu Gabriela, Holmi 
Lucica, Diciuc Magda, E- 
nache Adela sînt doar cî
teva din micile balerine ale 
Petrilei și cele mai con
știincioase.

Intr-o altă sală, 140 de 
mîini îndemînatice trasau 
pe hîrtie diferite linii, cote, 
unghiuri. La noul ciclu al

D. GHEONEA ------#----------  
(Continuare ta S-л)

Una din brigăzile de bază ale 
sectorului XI investiții de la mina' 
Petrila — cea condusă de mine
rul Kalath Otto (al treilea din 

stingă).

Noi 
inovații

Descoperirea noului, aplicarea a- 
cestuia în producție constituie o pre
ocupare permanentă.. Ie preparația 
Petrila. In acest an, la cabinetul 
tehnic au fost înregistrate 78 de 
propuneri de inovații, din care 45 
au și fost aplicate, iar 8 se află în 
curs de experimentare. Dintre noile 
inovații, realizate și aplicate recent, 
amintim: „Dispozitiv de avansare a 
tericoanelor" care ușurează mult 
munca preparatorilor, „Modificarea 
la dezintegratoare", „Dispozitiv da 

balansare".
Maistrul Hogh Iosif, lăcătușul Miu 

Constantin, tehnicianul Caproș Au

gustin sînt doar cîțiva din inovato

rii cei mai activi ai preparației.

BADUȚA CONSTANTIN



STEAGUE ROȘU

NOTE ȘI COMENTARII
„Felicitară

Economul D E TOATE

Strada Ptrîngul 
C»te mai frumoase 
moș pavată, cu

Atmosfera-n încăpere era foarte încălzită, 
Și problema pusă-n față era aprig dezbătută. 
Rind pg riad, luau cuvintul in ședința asta sta 
Discutind cu înfocare, toți despre economie. 
Baci Vasile pef hîrție, arăta cit intr-un an 
Economisi-va dineul exploziv In subteran 
Și-aduntnd cifră cu cifră, de la fiecare om, 
Ridica angajamentul la suma de-un milion. 
Diutr-un colț de lingă ușă, transpirind pe la chelie, 
A cerut să ia cuuîntul și contabilul Ilie 
Vrind s-arate că subiectul pentru el nu este nou 
Și că vrea și el să facă economie la birou. 
Lucrul este realizabil, și de tui fie ce-o fi, 
El va renunța au totul de-a pune punctul pe i. 
Prezenta in sensul ăsta și o lungă socoteală 
C-o să realizeze astfel economii la cerneală.
Și, privind în perspectivă, el spunea că pe cinci tiu 
Va realiza valoarea de opt lei cincizeci de buni. 
Fericit își luă locul, și cuprins de oboseală, , 
Se făcu că nu observă zimbetul celor din sală, 
Insă-un vorbitor din sală, se vede „invidios" 
Pe succesul lui Ilie cu scris „economicos", 
întocmind o socoteală pe o hîrtiuță-n pripă 
Arătă că economia, lui Ilie, e risipă 
Și colegii lui ar pierde la minute în zadar 
Incercind să-i descifreze scrisul incîlcit, bizar! 
Că intenția Eu Uit ar fi bună bat-o vina 
Da n-ar vinde scump tarifa și jumate preț- făina.

0. NEGRARU
MORALA

Nu poți economisi
Cînd nu pui punctul pe i.

Miezuri de ferită pentru matrițe 
de memorii

Uzinal» „Electronica" din 
București realizează miezuri 
de ferită de un nou gen 
pentru matrițele de memo
rii ale mașinilor electroni
ce rpmînești de calculat 
Folosindu-se c construcție 
originală a matriței pentru

La Oravița, în
Gravita a avut primul 

teatru „zidit" din țară 
(1817) și prima construcție 
de gară de cale ferată din 
sud-eștul* Europei (1848). 
La sfirșitul secolului treeuț. 
în Oravița ie ființă, pe lîn-

Traduceri din 
cu mașina

Le Institutul politehnic 
din Timișoara a fost con
struită o mașină electronică 
denumită Mecipt-1. Noua 
mașină este foarte com
plexă. Ea are ctteva mii de 
pi ase. Îmbinarea acestora a 
necesitat IQOQOO de c«- 
ЯехіцПі și șute de kilometri

presarea acestor miezuri, cu 
dimensiuni foarte redus», 
s-a reușit producerea a 
peste lUu.LW inie auri cu ca. 
rpcterisficî deosebite, Măsu
rătorile electronice efectuate 
au relevat performantele de 
un înalt nivel tehnic ale 
noilor produse rom'uiești.

secolul trecut
gfl „corpul ѵгпЭІОГПОГ", Q 
„Reuniune de tir", care con. 
struiește potrivit expre
siei vremii — „o grădină 
de tir cu edificiile necesar® 
pentru tir, distracție și... vi. 
legiatiu'ă",

limbi străine 
electronică
de conductorii Mecipt-1
fectuegză 30Q0 de operații 
pe minut. Ea rezolvă 10 e. 
cuafii cu 10 necunoscute în 
numai 25 minute și obține 
rezultate cu multe zecimale. 
Mașina mai poate efectua 
traduceri din limbi străine 
și juca șah.

e«

oale una dintre 
din Lupani. Fru- 

trotware, țt-e mai 
mare dragul să te plimbi pe ea. De 
cîteva săptămîni însă, chiar și atunci 
cînd interesele serviciului te obligă 
să mergi pe strada Parîngul 
preferi să 
același nume, 
pfrdainică 
lipsă de 
Și pentru aceste 
să fie „felicitați" 
ducerile sectorului 
LR.E.H. Cum să 
cel de la LC.Q. chid de atîta amar 
de vreme nu s*»u glndlt să repare 

conduct» spartă, care a transformat 
strada cînd № lac, cînd în pati
noar. Asta dupi cum urcă sau co-

pe strada
escaladezi muntele 

De ce ? Pentru 
de țeavă spartă 

lumină în timpul nopții 
neajunsuri merită 

tovarășii din eon- 
I C.O. Lupani și 
nu-i „feliciți" p»

cu
o

dur
Din 

.teii.
tova- 
grijă

beată mercurul în termometru. Cînd 
e lac nu-i bine că iei apă la pictoa 
re, iar cînd e patinoar tragi cîte o 
căzătură de te rîde puștimea.

Ziua însă, treacă, meargă, 
noaptea • adevărată tragedie 
„egoism" ea nu cumva să fie 
citați" numai cei de Іа I.C.O. 
rășii de la LR-E.H. au avut
ea nici un bec să nu ardă pe strada 
eu pricina. In asemenea condiții, 
trebuie să ai mare euraj să te aven
turezi pe strada Parîngul.

Revelionul încă nu s-a sărbătorii. 
Na-мп gîndit însă ea tovarășilor din 
conducerile celor două întreprinderi 
să le trimitem mai repede „felicitări". 
O tăcem aceasta în speranța să sta 
vw avsa efectul «contat.

Frumusețile
Fondurile de vînătoare ale Filialei 

Petroșani oferă iubitorilor sportului 
C-u pușca posibilități largi de a-și a- 
firma pasiunea. De la pădurile de 
deal și munte și pînă la golurile al
pine, relieful este prielnic înmulțirii 
majorității speciilor de vtnaț. Ală
turi de neamul viețuitoarelor cu pe
ne cum sînt vulturii, bufnițele, ulii, 
diferite cîntătoare, întîlnim pe masi
vei» Retezatului, Vîlcahului, ale ₽»- 
rîngului și Sebeșului jderi, viezuri, 
rîși, capre negre, cerbi, mistreți, 
vulpi, lupi și puternici urși carpa
tini, Aceste viețuitoare, podoabe ale 
desișurilor și poienilor, sortite în 
trecut dispariției, se- bueură azi de 
atenție și multă grijă. Filiala de vî. 
nătoare și pescuit sportiv Petroșani 
(președinte tov. Costai Petru) a 
construit cu ajutorul vînătorllor ?I 
paznicilor de vînătoare sute de hră
nitori. sărării, ușurînd viața sălbă
ticiunilor în anotimpul friguros. In 
perioada anului 1964, membrii vînă- 
tori ai filialei Petroșani au împușcat 
dintre răpitoare 13 lupi, 130 de vulpi, 
peste 1 500 de efori grive și coțofene 
etc. De asemenea, ei au predat

vînătoarei cică din truda depusă pentru ocro
tirea. înmulțirea și valorificarea ra
țională a acestei bogății.

A. NICHIFOREL
D.C.A.-ului 1 800 bucăți blănuri mari 
și peste I 600 kg carne de vinar

Vizitînd sediul Filialei de vînătoare 
și pescuit din Petroșani, atenția Iți 
este atrasă de un frumos muzeu de 
trofee vînătoreștl (vezi clișeul), El 
reprezintă nu numai tabloul speciilor 
faunei noastre locale ci și o părti

O poveste cu birocrați
Totul a-a întîtnplst pe meleagurile 

noastre, mai concret, la Lonea. Spre 
deosebire 
este însă 
birocrați.

Și cum
put s-o începem și noi pe s noas
tră ; Pe strada I Mai la 
s-a mutat. în urmă cu cinci 
mi|Ia 
put. 
Dar, 
put 
unor

Cînd s-a dus Belu, ca tot omul, 
la sectorul I.C.O Lonea să achite 
taxele legale pentru consumul de e- 
nergie electrică, apă etc a aflat cu 
surjtfindere 
întîmplase 7 
în casa în

de alte povești, aceasta 
adevărată, O poveste cu

ortee povaste are un înce-

nr 14, 
luni, fa- 

La înc.e- 
casei erau mulțumiți, 

au înes- 
aemn» ale

lui Beiu Alexandru, 
toți ai 
numai după o hmă 
să apară primele 
neplăceri-

că este restanțier. Ce se
Locatarul care stătuse 
care s-a mutat familia

lui Belu a neglijat cîteva luni să-și

A N E C 
f Paganini avea un birjar cu care 

făcea adesea plimbări seara...
Odată, ajuns în fața porții mare

lui compozitor, birjarul, care trăsese 
cîteva păhăruțe, îndrăzni să-i spună :

— Maestre, să știi eă ești un 
zgîrcît I Niciodată nu mi-ai dat un 
ban peste cît face cursa... Dumneata 
etnți pe-p sfogi»ră coardă șl cîștigi 
bani cîți vrei.

—- Ai dreptate — răspunse Paga
nini — dar ia plimbl-mă și tu pe 
mine pe a singură roată și ai să 
vezi .cîți bani am să-ti dau.

4L« /я fața satiricului francez Alexis 
I Piron. »n tfrulr autor citea a trage
die plină de versuri furgte. La fie
care . „împrumut" Piron ducea mina 
la bonetă. Ținând sfîrșl prin a Între
ba mirat:

— Salutați, maestre?
— Da — răspunse acesta — Salut 

totdeauna vechile cunoștințe.

plătească obligațiile legale față de 
LC-O. și I R.E H Iar acum. Baiu 
este solicitat să achite el restanțele 
pe care In mod normal trebuia să 
le plătească vechiul locatar, oare a*a 
mutat în Petroșani. In zadar a cău
tat Baiu să arate că el nu e vinovat 
eu nimic. Nimeni nu l-a înțeles. Bau 
mai mult, acum după ce au trecut 
atîtea luni îpcasatoarea taxei pentru 
consumul de energie către sectorul 
i.R.E.H. Lonea l-a amenințat că îi 
va „tăia" curentul.

Simplu și... birocratic. Din como 
ditate, cei din conducerea sectorului 
I.C.O. Lonea și I.R.E.H. nu vor să 
țină cont de nenumăratele sesizări 
justificate ale lui Belu. Și povestea 
continuă. Dar. ea orice poveste și 
aceasta trebuie să aibe un sftrșit.

Ș. V,

DOTE
• încă foarte tînăr, dar devenit 

de-actim celebru, Victor Hugo a pri
mit o scrisoare pe care era S«fe: 
„Cel ui mai mare poet al Franței". 
Factorul poștal socotise că această 
scrisoare era destinată lui Hugo. 
Fără a o deschide însă, Hugo trimi
se scrisoarea lui Lamartine. La ria
dul său, Lamartine o trimise din nou 
lui Hugo. Atunci Hugo se hotărî s-o 
deschidă... Scrisoarea era adresată 
lui Musset.

Edison era tare distreă. Reîn- 
toreîndu-se dîntr-o călătorie, se plin- 
se că a trebuit să meargă tot dru
mul așezat pe q bancă cu spatele la 
locomotivă, ceea ce i-a produs o sta
re neplăcută.

— De ce n-ai rugai pe cineva să 
schimbați măcar pentru o vreme lo
curile? — ll întrebă soția.

— Mi-»a imposibil — răspunse 
el — eram singur in compartiment.

...biblioteca centrală universitari 
din lași posedă unul dintre cele 
mai vechi manuscrise din țară t 
Intre ele se află „Evangheliarul' 
scris pe pergament în secolul VIII 
de Marla Porflregenetu, soția Îm
păratului bizantin Constantin al 
lil-lea. Exemplarul are o mare va
loare științifică.

...celebrul actor John у Weis
smuller. neîntrecu
tul interpret al 
lui Tarzan, s-a năs
cut la Timișoa, 
re ? Părăsind ța
ra, familia lui s-a 
stabilit în S.U A„ în căutare de 
lucru, Tlnărul Johny a dovedit 
excepționale calități fizice și a 
devenit dublu campion olimpic de 
natație. Această performanță l-a 
făcut remarcat de cineaști. Cu- 
rînd. „Regele junglei" s-a impus 
printre așii cinematografiei ame
ricane.

E ...muzeul regional din Ploiești 
posedă o colecție de ceasuri isto- 
torice ? Printre aceste» se află si 
ceasul regelui Franței Ludovic «| 
ХѴІ-lea. El a fost dăruit de acesta 
uneia dintre curtezanele sale, în 
familia căreia s-a păstrat pînă în 
anul 1921. cînd a fost cumpărat 
la licitație publică într-o piață

pariziană. Căpătînd alți proprietari, 
ceasul a ajuns astăzi obiect de 
muzeu, constituind o piesă unică. 
Tot în muzeul ploieștean se află 
ceasornice ale Iul Constantin Brîn- 
coveanu, Al. Ion Cuza și altoi 
personalități istorice romînești și 
străine,

...între Anina și Oravița există 
cea mai veche linte de cale ferată 

din țară ? Pe tra
seul său de 34 
km se află nu mai 
puțin de 14 tu
nete și io viaduc
te- Construită . în 

I860, ea a fost menită să ușureze 
tranaporlul între Banat și Ardeal 
și îndeosebi să creeze o legătură 
cu centrele industriale ale orașu
lui Anina, unde era deschisă una 
dirj primele mine de cărbune din țară, 
^...cinematograful stereoscopic a 
fost creat de un romîn î Inventa
torul este ing. Dumitru Daponte, 
care a rezolvat importante proble
mă tehnică de a reda și a treia 
dimensiune (adincimea), printr-o 
proiecție cinematografică, după opt 
ani de minuțioase experimentări. 
Revista franceză „Science et vie" 
a consacrat acestei valoroase crea
ții un articol intitulat „O impur 
tantă invenție a unui romîn".

Știați că...

Masa de Anul Nou
Dat fiind că masa de A- 

mk Nou se servește sesra 
tîrziu, meniul trebuie să fie 
alcătuit din mîneăruri mai 
ușoare, cu excepția tradi
ționalelor sarmale.

Mîncărurile trebuie să fie 
servite și prezentate cît 
mai frumos. Nu se va a- 
duce la masă mîncarea în 
srătrți sau în oale. Supele 
și ciorbele se pun în cas
troane, iar mîncăruri'le și 
fripturile în farfurii mari 
întinse etc.

Pentru fiecare persoană 
vom așeze o farfurie mică

întinsă pentru aperitive, 
alta tot întinsă, dar mai 
mare, pentru sarmale sau 
alte mîneăruri, și ultima 
pentru prăjitura. In stin
gă farfuriilor așezăm fur
culița, în dreapta lingura 
și cuțitul, iar înaintea far- 
foriilor lingurița și paharele 
(de țuică, v»n. apă). Nu 
trebuie aă lipsească șerve
țelul de pînză aau de hîrde: 
el se așează pe farfurii, iar 
deasupra se pune o crengu
ță de brad. Solnița cu aara 
și piper va fi plină și fru
mos netezită.

Ce putem servi la masa 
de Anul Nou

APERITIVE: lebărvuîșt, 
tobă, slănină afumată, 
jambon, piftii, ficat în as
pic, icre, ouă cu salată 
boeuL

MINCARURi : sarmale,
iepure cu măsline, porum
bei umpluți, pulpă de porc 
la cuptor eu garnitură de 
cartofi prăjiți, sote de mor
covi aau mazăre, friptură 
de curcan, rață pe varză

călită, cîrnați cu piure de 
cartofi.

SALATE: varză roșie, 
sfeclă roșie, gogoșaci, cas
traveciori în oțet.

DULCIURI ; cozonac, 
chec, baclava, tort, cuiburi 
de rîndunele, cremă de ca
cao la cești.

FRUCTE; mere, pere,
BĂUTURI: țuică, vin.

vișinată, lichior,

La cantinele axiatraetarikir dfa Vata teului ou ac 
pun de multă vreme cuțite la nml,

— Cine tt fi ăla?
— E omul primitiv.
— Și ce caută aici?
— Л usnit la masă, An W< fo tlfmsiuul lui ebot 

înfulecă.
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GOSPODAR
DE NaDEJDE

Cine a s/ms că numărul 13 
toartă ghinion n-a avut dreptate. 
Proeis n-a avut. O di ti spmn 
de ce. In Uricani slut multe MocitFi 
ce însumează sute de apartamen
te. in pare harnicii mineri due o 
viată lipsită de griji. Amil a- 
cesta, care își consumă ultimele 
oile. a existat între locatarii blocu
rilor din Bricani o aprigă întrece
re pentru cel mai frumos bloc. 
Cetățenii uricănem au opui in șe
dere buna gospodărire și întreți
nere a Masurilor, menținerea tar 
tnir-o perfectă stare de curățenie.

Și ease credeți că a reușit 1 Vă 
spun precis că blocul cu numărul 
13. „Drapelul de bloc fruntaș pe o- 
raș“ acordat locatarilor de aici răs
plătește, desigur, preocuparea tu
turor pentru păstrarea curățeniei 
jM scăn jst in apartamente, pentru 
împodobirea scărilor oii ghirlande 
de flori, tablouri și fotografii, pen
tru amenajarea de ronduri de flori 
și sădirea de trandafiri in jurul 
Macului.

La toate acestea, o contribuție 
de seamă și-a adus-o tovarășul 
Pilariu Ferdinand, unul din gospo
darii de nădejde ai noului oraș 
Uricani, și el locatar al blocu
lui 13.

Bar tovarășul Pilariu, deși om 
in oîrstă — la anul își t>a lua la 
revedere de la mină — are o mi
siune importantă în orașul nostru., 
Este responsabilul comisiei de con
trol obșteșc, sarcină pe care o în
deplinește cu multă conștimciogi- 
tate.

Vrieânenii îl cunosc bine pe 
Feri-baci și îl stimează pentru in
tensa activitate pe care a duce, 
pe linie obștească și gospodă
rească. El se îngrijește cu 
simț de răspundere ca magazinele 
sS fie întotdeauna bine aprovizio
nate, iar cumpărătorii să fie de
serviți In mod cioîlizat. De aseme
nea, ia atitudine critică împotriva 
lipsurilor pe care te constată eu 
ocazia controalelor obștești pe
riodice

Pilariu Ferdinand este un om 
simplu, obișnuit și miner price
put. Et a trăit și alte vremuri, 
despre care nu-i prea place să vor
bească. fi place Insă edit de mult 
ouda nouă de acum! De aceea 
eaută să facă întotdeauna cit m« 
mult pentru această viață ce pul
sează din plin in orașul nou ffri- 
eani. De aceea, mi-am permis., în 
cetii at в de corespondent, să scriu 
cîteva rinduri despre Feri-baci.

CONSTANTIN ENE 
electrician — E. M. Uricani

Dupi orele de ccțrs, puțină destindere nu strică. O partidă de șah între 
colegi oferă studenților (în clișeu) posibilitatea să-și petreacă plăcut tim
pul liber.

In plină activitate
(Urmare din pag. l-a)

cercului de croitorie, deschis la l de
cembrie, sfat înscrise 70 de cursante, 
iar cunoștințele acumulate sini avan- 
sate.

N-am zăbovit mult aici. Mă che
mau parcă glasuri de operetă. In
tr-adevăr. in jurul tovarășului Ha- 
șeganu Vostie se strinseseră mai 
mulți tineri distribuiți în noua ope
retă. lată cîțipa din cei 30 de inter- 
preți; Pricop Eugenia, Steiner Maria. 
Șmida Aurelia, Cristea Irina, Biter 
Vasile, Drăgăneșcu Mihai, Pefi A- 
dalberl instructorul le mai dădu 
cîteva indicații și repetiția reîncepu.

Pe dansatori nu i-am găsit. Ei re
petă împreună cu cei din Petroșani, 

La uzina elec
trică din Petro
șani, brigada de 
lăcătuși condusă 

de Stumer Er
nest. după term! - 
narea reparațiilor 
capitale, execută 
montarea turbinei 
nr 8.

pettiru că șț în program vor apare 
împreună.

In schimb am fast spectatorul or
chestrei de muzică populară și ușoa
ră și al soliștilor. Repetau și ei de 
zor.

La. plecare, tovarășul Kalman Iosif, 
directorul clubului, ne-a făcut cîteva 
completări: „In aceste zile, la clu
bul nostru se desfășoară a activitate 
febrilă, după cum ați observat. Fie
care artist amator este conștient de 
sarcinile ce-i revin. Cu toții ain la 
timp la repetiții și pleacă acasă 
mulțumiți. Mulțumiți sintem și noi 
de stadiul pregătirilor. Așa că poale 
veni în liniște Anul Nou. Stntem pre
gătiți să-l primim".

Etine petiilenilor! La mulți ani I

I S P ° HT
„Capa гадмгіі Hunedoara" la haltere
Duminica, ta Lupeni s-au disputat 

întrecerile de haltere din cadrul 
„Cupei regiunii Hunedoara" ta a 
ceasta disciplină. Un număr de 43 
Sportivi din regiunea noastră și-an 
disputat intîietatea pentru cucerirea 
primelor locuri pe categorii. Din cele 
7 titluri, 5 au revenit sportivilor din 
Valea Jiului i»r două celor din Se
beș. Redăm mai jos rezultatele în 
ordinea categoriilor: categoria 56 
kgi 1 ticul I «и-. Virag Mihai, Jiul 
Petrila ; locul II — Ignat Alexandru. 
Unirea Sebeș; locul III — Graucia 
Nicolae. Unirea Sebeș; categoria 
60 kg: locul 1 — Cioroboiu Radu. 
Minerul Lupeni; locul II — Birtm 
Constantin, Minerul Lupeni; locul 
III —Negru A.. Unirea Sebeș ; ca
tegoria 67 kg: locul 1 Ivanov 
Ioan. Unirea Sebeș; locul II 
Popeanu Ioan, Jiul Petrila ; locui 
III — Nistor Gheorghe, Unirea Se
beș ; categoria 75 kg : locui I — Fak- 
ler Gerhard, Unirea Sebeș ; locul II 
— Retezau loan, Minerul Lupeni;

Investițiile minei pe anul 1965
(blrmare din pag. i-t)

în piatră. Prin îmbunătățirile aduce 
ta reglarea presiunii apei, avem crea
te condiții optime pentru a aplica 
in viitor cu rezultate și mai bune 
acest procedeu.

In anul 1964, in sectorul nostru 
s-a aplicat pentru prima dată pro
cedeul de săpare și betonare cu co- 
Irag mobil ta puțul 2 vest. Rezulta
tele de pînă acum sînt promițătoare, 
iar pe viitor, in funcție de îmbună
tățirile ce le vom aduce organizării 
muncii și în folosirea utilajului, cre
dem că vom realiza o viteză la să
parea puțului respectiv de cel puțin 
65 m 1/lună.

Brigăzile sectarului au cîștigat ex
periență în sporirea vitezelor de a- 
vansare și la galerii. Astfel, prin 
săparea galeriilor direct ta profilul 
de. betonare ș| folosirea armăturilor 
Т.Н. și a bandajelor din plase me
talice, am obținut, în galerii, o vite- 

locul Ш — Toader Petru, Hunedoa
ra ; categoria 82,500 kg: locul I — 
Preeup Nicolae, Minerul Lupeni; 
locul II — Ona Gheorghe, Brad; 
locul III — Zaharie P., Hunedoara; 
categoria 90 kg: locul I — Aione- 
sei Vlad, Jiul Petrila; locul H — 
Gică Gheorghe, Brad; locul IH •— 
Grigoreșcu L, Sebeș; categoria 90 
kg; locul I — Gălățeanu Mihai, 
Jiul Petrila ; locul И — Lupașeu V„ 
Hunedoara ; locul JH — Bagau I., 
Hunedoara.

Pe echipe, primele trei locuri au 
revenit în ordine: I — Valea Jiu
lui ; II Sebeș; 1H — Brad,

Concursul a decurs în bune cee- 
ctițiqni, dar organizarea a cam lă
sat de dorit: sala de gimnastică din 
Lupeni nu a fost pregătită corespun
zător. Ar fi timpul ca acestei săli să 
nu i se mai dea alte întrebuințări, 
ci să fie folosită în exclusivitate 
pentru practicarea sportului.

P. GRI GORE

ză medie de 52 m 1/lună, cu И la 
sută mai mare decît cea prevăzută 
în pianul tehnic, in scopul sporirii 
în continuare a vitezelor de înain
tare în galerii, ne-am propus orga
nizarea de înaintări rapide pentru a 
atinge viteze de cel puțin 100 
m 1/lună. O asemenea viteză vrem 
Să realizăm la galeria de aeraj ce 
se sapă spre puțul 2 vest orizontul 
XII. De asemenea, tot m acest scop 
vom pune în continuare accent pe 
omogenizarea brigăzilor, dotarea lo
curilor de muncă cu unelte corespun
zătoare, îmbunătățirea asistenței teh
nice, a schemelor de pușcare, crea
rea de stocuri de materiale în apro
pierea fronturilor de lucru etc.

Iată preocupările și gîndurile co
lectivului sectorului de investiții al 
minei Petrila acum, în pragul noului 
an. Pregătirile intense care se des
fășoară în aceste zile în cadrul sec
torului, munca avîntată a brigăzilor 
de mineri, măsurile tehnieo-organi- 
zatorice preconizate de conducerea 
sectorului sînt o chezășie a viitoare
lor izbinzi pe care Ie vor obține în 
anul 1965 făuritorii noilor artere 
subterane din adfncurile Petrilet.

Ѳ. C. L. Produse 
Industriale Petroșani 

anunță publicul cumpărător eă 
Ministerul Comerțului Interior 

cu ocazia 
lunii cadoHriior 

a introdus vînzarea și cu plata 
în rate a
FRIGIDERELOR GU ABSORB
ȚIE» ERAM. VETTY ȘI AbKA 

Acont minim 40 la sută, res
tul în maximum 5 rate lunare. 

Vînzarea acestor frigidere se 
face prin toate unitățile noastre 
din Valea Jiului.

CORESPONDENȚII 
VOLUNTARI NE SESIZEAZĂ

PROGRAM DE RADIO
27 decembrie

De ce atîta comoditate?
Au trecut mai bine de două săp- 

tămîni, de clnd cerem conducerii 
I.C.O. Petroșani să ne trimită un 
om pentru a verifica de ce nu curge 
apa potabilă ta o cișmea de pe strada 
C. Miile Cișmeaua deservea cu apă 
14 familii. Pînă in prezent, cererile 
noastre nu au fost luate în seamă, 
fîntîna contlnuind șa tic seacă. De 
ce atita lomoditate din partea con
ducerii I.C.O. Petroșani cînd este 
vprba de iczolvarea cererilor oameni
lor inuneii i

S. VASILESWJ

Șofer cu toane
In seara zilei de 15 decembrie, 

pe la ora 20, autobuzul nr 52 303 

H£j ;;u toate că nu avea toata ta

curile ocupate, a trecut, fără să o- 
preascâ, prin două stafii din Lupeni. 
Unii dintre cetățeni, care urcaseră 
Ia stația Viscoza, vroiau să coboar.- 
dar șoferul n-a oprit. La protestele 
lor. șoferul le-a răspuns că știe el 
ce are de făcut și a oprit doar în 
centrul orașului. De aici, călătorii 
care trebuiau să coboare în Braia 
au fost r.evoiți să facă calea în
toarsă. unii cu un alt autobuz, iar 
alții pe jnș-

Conducerea sectorului IC.O. Lu
peni trebuie să ia măsuri pentru a 
„lecui" șoferii care manifesta astfel 
de toane ce provoacă neplăceri că

lătorilor-

RAGQLȚA ANA

Se cere o rezolvare
Pe strada St. O. Iosif din Petro

șani zac de mai mult de tr» săp- 

tămîni niște grămezi de moloz și 
pămint rezultate de ta tencuitul unor 
case care Îngreunează circulația. 
La sesizările ce i s-au făcut de 
către cetățeni, conducerea I L.L. Pe
troșani a răspuns că nu-i cade în 
atribuție curățenia străzii (cică a- 
eeastă sarcină ar reveni sectorului 
I.C.O. din localitate). Dar njei 
I.Q.Q., nu șe grăbește să curețe 
strada. Loeatarii străzii cer însă 
ca strada lor să fie curată, și pen
tru aceasta gospodarii orașului tre
buie să treacă urgent la curățirea 
molozului și pămintului cu pricina 
Bace sectorul l.L.L. Petroșani sau 
I.C.O. nu se deeid eare să facă 
această treabă, atunci trebuie ca or

ganele sfatului popular să stabileas

că. aewt lucru.

BARBU IOAN

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei, ■ 8,30 Teatru 1a microfon pen
tru copii. 9,30 Muzică populară, 
10,00 Actualitatea muzicală, 12,00 In
terpret! de muzică ușoară, 13,10 De 
toate pentru toți, 14,00 Transmisiune 
sportivă, 16,10 Formații de muzică 
ușoara, 17,00 Muzică de estradă, 
19.30 „Am indrăglt o melodie0 
emisiune de muzică ușoară romî- 
nească. 20,15 Țeatru la microfon- 
Premiera : „Momente din viața lui 
Ion Creangă. Evocare radiofonică 
de Mircea Ștefănescu, 21,40 Muzică 
de dans, 22,15 Muzică ușoară inter
pretată de Roxana Matei. PROGRA
MUL II. 8,00 Clubul voioșiei, 9,00 
Muzică din opere cerută de ascultă
tori, 10,00 Muzică populară, 10,33 
Melodii distractive. 11.00 Transmi
siunea concertului orchestrei simfo
nice a Filarmonicii de stat „George 
Enescu", 13,10 Din folclorul muzical 
ai popoarelor, <3,45 Muzică ușoară 
Interpretată de Jean Păuneacu. 14,05 
Concert de prînz, 15,00 Muzică u- 
șoară, 15,45 Selecțtaai din operete, 

>6,38 Gtaiă orchestra de muzică poțrn- 
iară „Gîocîdta", 17,25 Muzică ta» 
operete, 18,00 „File de calendar", 
19,00 Program pentru iubitorii de ro
manțe, 19,35 Din spectacolele Tea
trului de operă $T balet al R.P-R., 
20,90 Muzică ușoară de ElJy Roman, 
20,15 Vă invităm ta dans, 22,32 Ro
luri și jmterproți.

Cinem atograi e
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Aceattone ; Republic» : Misterele Pa
risului ; PETRILA : Inspectorul și 
noaptea; LIVEZEN1: Umbre albe; 
ISCRONI: Șoferii iadului; АЫІ- 
NOASA; Vacanță la mare; VUL
CAN ; Hoțul din San Marengo; 
CRIV1DIA : Domnișoara Barbă Al
bastră S 1‘AROȘENI: Marile spe
ranțe; LUPENI — Muncitoresc S 
Sechestratul din Altona; LUPENI — 
Cultural» Pășesc prin Moscova; 
BĂRBAȚENI: Un surîs în plină ve
rii.
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Moscova

Seară festivă tonsatrală 
aniversării piKlaniill 

Repuilitii Populare Remine
MOSCOVA, 25. Corespondentul A- 

gerpres, Silviu Podină, transmite î 
. La 25 decembrie, Comitetul orășe

nesc Moscova al. P.C.U.S., Uniunea 
asociațiilor de prietenie și relații 
culturale cu țările străine și Asocia
ția de prietenie sovieto-romînă au 
organizat la Casa prieteniei popoare
lor o seară festivă consacrată celei 
de-a XVII-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Romine.

Adunarea festivă a fost urmată de 
un program artistic.

_________ " Sitr-Ț,

Componența 
noului guvern 
al Cambodgiei

PNOM PENH 25 (Agerpres).
Adunarea Națională a Cambodgiei 

a aprobat vineri componența noului 
guvern al țării condus de Norodom 
Kantol. După cum s-a mai anunțat 
fostul guvern, condus tot de Kantol, 
a demisionat la 23 decembrie. Șeful 
statului cambodgian, prințul Noro
dom Sianuk, a însărcinat imediat pe 
aceeași persoană să formeze .noul 
guvern.

In noul cabinet. Lon Noi ocupă 
funcția de vice-prim-minisfru și de 
ministru al apărării naționale. Mi
nistru ai afacerilor externe a fost 
numit Kun Vick. iar In Tam deține 
portofoliul afacerilor interne.

Comitetul pentru comerț și dezvoltare — 
un nou organism al 0. N. U.

SediBla oitaâ a [omiliei Dermanento (.Ш.
SOFIA 25 (Agerpres).
Intre 15 și 21 decembrie 1964, ia 

Sofia s-au desfășurat lucrările șe
dinței ordinare a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru industria ali
mentară.

La ședință au luat parte delega
țiile : R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. Mon
gole, R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare și U.R.S.S.

In calitate de observatori au asis
tat reprezentanți din R. D. Vietnam, 
R.P.D. Coreeană și Republica Cuba.

Walter Lippmann

„Vietnam — o
NEW YORK 25 (Agerpres).
Walter Lippmann semnează in 

„New York Herald Tribune" un ar
ticol întitulat „Vietnam — o gre
șeală gravă", in care spune printre 
altele:

„Sîntem implicați în această re
giune de aproape 15 ani, mai întîi 
sprijinind Franța pînă a fost înfrîn- 
tă, și apoi pe cont propriu. France
zii au eșuat în încercarea de a men
ține Indochina în sfera de influență 
a Occidentului și devine penibil de 
evident că eșuăm și noi. Nu putem 
găsi un guvern vietnamez care să 
fie în stare să folosească și să aibă 
voința să folosească armele, ajutorul 
economic, ajutorul militar și sfatu-. 
rile pe care le acordăm. In mijlocul 
acestor continue dezamăgiri și eșe
curi, nu este surprinzător că există 
unii care doresc să schimbe carac-

Comisia permanentă a examinai 
rezultatele activității sale pe anul 
1964 și a adoptat planul de lucru 
pe anul 1965. Comisia a examinat 
de asemenea propunerile privind di
recțiile priflcipale aile coordonării 
cercurilor științifice și tehnice în 
domeniul industriei alimentare pe 
perioada 1966—1970, unele probleme 
privind mecanizarea lucrărilor care 
necesită un volum mare de muncă 
și automatizarea proceselor de pro
ducție din industria alimentară și 
alte probleme.

greșeală gravă"
terul intervenției noastre. Ei vor ca 
noi — adică Congresul — să trans
formăm operația din Asia de sud- 
est în „războiul nostru" și să folo
sim bombardierele pentru a ataca 
Vietnamul de nord.

Punctul important în programul 
grupării care preconizează . războiul 
este că dorește ca acesta să fie dus de 
avioane americane și nu de infante
ria americană în mlaștină și în 
junglă. Aceasta este semnificativ 
căci demonstrează pretenția că ar 
exista o cale ieftină de a cîștiga uri 
război pe continentul asiatic".

„Poporul american. în uriașa sa 
majoritate, subliniază Lippmann, nu 
dorește un. nou război cum a fost cel 
din Coreea și nu se va lăsa convins 
că numai aviația americană poate 
duce un război în Asia de sud-est. 
Poporul nostru a arătat că la ne
voie poate duce un război. Dar în 
Vietnam nu este cazul. Căci aci nu 
sînt în joc interese primordiale și 
vitale ale Statelor Unite".

PIN ȚĂRILE
Spor record la producția 

de cărbune
MOSCOVA 25 (Agerpres).
Industria carboniferă sovietică a 

îndeplinit planul anual înainte de 
termen, depășind cu 20 milioane 
tone producția de cărbune din a- 
nul trecut. Industria carboniferă a 
Uniunii Sovietice a obținut in 1964 
un spor record de cărbune extras.

Noi cartiere de locuințe
BERLIN 25 (Agerpres).
In orașul raional Sangerhausen, 

din R. D. Germană, au fost con
struite două noi cartiere de lo
cuințe cu 7 000 de apartamente. 
In luna aprilie 1964 a intrat în 
funcțiune un nou combinat pen
tru construcția de locuințe care 
a dat în folosință numai în 1964, 
1 502 noi apartamente.

Succesele 
unităților industriale 

din R. P. Chineză
PEKIN 25 (Agerpres).
In luna decembrie 1964, nume

roase unități industriale din R. P. 
Chineză au înregistrai importante 
depășiri ale prevederilor planului 
pe 1964.

Oțelăriile, rafinăriile, fabricile 
textile, constructoare de mașini și 
de produse alimentare din Șanhai 
au îndeplinit planurile de produc
ție anuale ou o lună înainte de 
termen, iar uzinele chimice din 
Nankin au livrat peste plan 30 mii 
tone de produse azotoase și fosfați. 
Fabrica de camioane din Cianciun

SOCIALISTE
produce de o lună în contai anu
lui 1965, în timp ce uzinele chimi
ce din Ucin au produs 4 500 tone 
de amoniac peste plan.

Unitățile industriale din R. P. 
Chineză au produs în acest an 
peste 7 000 produse noi și .au pus 
în aplicare peste 100 000 inovații 
tehnice.

Obiective industriale 
date în exploatare

ULAN BATOR. In anul 1964, în 
orașul Darhan, important centru 
industrial al R. P. Mongole, au fost 
dale în exploatare o serie de obiec
tive industriale. Printre acestea se 
numără combinatul pentru mate
riale de construcție, un siloz, o li
nie feroviară și linia de înaltă ten
siune pentru transportarea ener
giei electrice care leagă orașul 
Darhan de centrul minier Șarîn- 
hol. Se află în construcție o ter
mocentrală, care va avea o putere 
anuală de 100000 k\V, o uzină de 
ciment etc.

Bază experimentală 
de cercetări nucleare

PR AGA 25 (Agerpres).
La uzina constructoare de ma

șini „V. I. Lenta" din Plzen se 
construiește o bază experimentală 
de cercetări nucleare.

Aici vor fi experimentate utila
jele pentru centrale atomoelectrice. 
In centrul atenției specialiștilor 
bazei se va afla și studierea mij
loacelor biologice și tehnice de 
protejare a personalului centrale
lor atomoelectrice împotriva radia
țiilor radioactive.

NEW YORK .25 (Agerpres).
Președintele Adunării Generale a 

O.N.U. a propus joi o rezoluție prin 
care Conferința pentru comerț și 
dezvoltare să devină un organ per
manent al O.N.U.

Rezoluția preconizează ca acest 
nou organ să fie deschis pentru toți 
membrii O.N.U., membrii Agenției 
internaționale pentru energia atomi
că și membrii agențiilor specializate. 
Conferința se va reuni din trei în 
trei ani, locui și data rămînînd să 
fie stabilite de . Adunarea Generală. 
Rezoluția, care are la bază actul 
final și deciziile adoptate la confe-

staul
MOSCOVA. In sud-vestal Mosco

vei a fost construit un orășel studen
țesc pentru cursantă Universității de 
stat: „Lomonosov". Aici au fost con
struite șase blocuri și în curînd se 
va termina construcția celui de-al 
șaptelea. Fiecare bloc are 150—160 
camere, cu o suprafață locuibilă to
tală de 3100 metri pătrați.

PHENIAN. In capitala R.P.D. Co
reene a fost dat publicității un co
municat oficial care anunță stabili
rea de relații diplomatice — la nivel 
de ambasade — între R.P.D. Co
reeană și Republica Congo (Brazza
ville ).

COPENHAGA. După cum anunță 
agenția Reuter, joi, cinci ofițeri a- 
parțintad marinei comerciale a Da
nemarcei. și-au găsit moartea, iar 
altul a fost rănit într-un incendiu 
care a izbucnit la bordul petrolieru
lui „Arild Maerks", în timp ce vasul 
se găsea la Punta Cardou (Vene
zuela).

VIENA. La Viena s-a anunțai o- 
ficial că procesul intentat lui Erich 
Rajakovitch, fost locotenent-colonel 
SS și colaborator apropiat al lui 
Eichmann, a fost amînat din cauza 
îmbolnăvirii subite a inculpatului. 
Procesul urma să înceapă la 28 de
cembrie și a fost amina! pentru o 
dată nedefinită.

STOCKHOLM. Șantierul naval 
„Goiawelken" din Soteborg a con
struit pentru Uniunea- Sovietică o 

ririța pentru comerț și dezvoltare de 
la Geneva, prevede că funcțiunile a- 
cestui nou organism indud promo
varea comerțului internațional, a- 
vîndu-se în vedere îndeosebi țările 
în curs de dezvoltare. Acest orga
nism va ajuta, de asemenea, la co
ordonarea activității altor instituții 
ale O.N.U., care au legătură cu co
merțul internațional.

Conferința va avea un organ per
manent, care va fi cunoscut sub de
numirea de Comitet pentru comerț 
și dezvoltare funcționînd ca parte a 
mecanismului economic al O.N.U.

nouă navă frigorifică cu un depla
sament de 8 750 tone. Aceasta este 
a treia navă frigorifică din cele 4 
comandate de Uniunea Sovietică 
șantierului din Goteborg.

RO.41A. După cum relatează agen
ția Ansa, numărul total al muncito
rilor italieni, care lucrează in alte 
țări din Europa occidentală, este, în 
urma ultimelor statistici, de 2 403 800.

COLOMBO. La Colombo un pur
tător de cuvînt oficial a anunțat joi 
că în cursul puternicei furtuni care 
s-a abătut asupra coastei nord-estice 
a Ceylonului, au dispărut aproxima
tiv ІѲ0 de vase pescărești ceyloneze. 
Fiecare echipaj era alcătuit din cel 
puțin trei persoane.

MADRID. Fostul președinte al Ar
gentinei, luan Peron, a primit joi 
permisiunea din partea guvernului 
spaniol de a se reîntoarce la Madrid 
și de a se reinstala în vila sa de la 
marginea orașului. Peron a dai a- 
sigurări guvernului spaniol că atît 
timp cît va sta în Spania nu se va 
mai angaja în activități politice.

TRIPOLI. Poporul libian a sărbă
torit la 24 decembrie cea de-a 13-a 
aniversare â proclamării independen
ței țării.

In piața centrală din Tripoli a a- 
vut loc un miting de masă la care 
a luat cuvîntal primul ministru, M. 
Muntaser.

Etapă aceasta a avut loc o paradă 
militară, și o demonstrație.

LIMA. Din Peru se anunță că un 
avion peruvian de pasageri avind 20 
de persoane la bord a explodat

In regiunile
WASHINGTON 25 (Agerpres).
Președintele Johnson a declarat 

joi regiuni sinistrate teritoriile din 
California și Oregon care au avut 
cel măi mult de suferit de pe urma 
inundațiilor. Agențiile de presă infor
mează că în urma celor patru zile de 
inundații care s-au produs în sta
tele Washington, Oregon, California. 
Idaho și Nevada 40 de persoane și-au 
pierdut viața, 10 000 de oameni au ră
mas fără adăpost.

Klamath, o localitate de pescari 

timp ce încerca să decoleze de pe ae
roportul Ylrimaguas situat la nord 
de capitala țării. Pilotul a fost ото- 
rit, iar alți doi membri ai echipaju
lui au fost grav răniți. Nu se cunosc 
cauzele exploziei.

TOKIO. Guvernul japonez a apro
bat hotărîrea autorităților municipale 
din Tokio și a 11 companii particu
lare de autobaze din orașele Tokio, 
Nagoya și Insula Kyushu privind 
sporirea taxelor la transportul cu au
tobuzele. Incepînd din ianuarie anul 
viitor acestea vor fi sporite cu 25 la 
șută.,

SANTO DOMINGO. Arestarea zia
ristului Alvarez Castellanos, directo
rul revistei umoristice „Рит", a pro
vocat proteste vehemente din partea 
Asociației naționale a ziariștilor din 
Republica Dominicană. Ziarele „Lis- 
tin Diario" și „El Caribe" au publi
cat editoriale în care califică această 
arestare drept „ilegală și de nejus- 
tificăt".

ULAN BATOR. La 24 decembrie 
și-a încheiat lucrările cea de-a 3-a 
sesiune a Marelui Hural Popular 
Mongol a celei de-a 5-a legislaturi. 
Sesiunea a adoptat planul de dez
voltare a economiei naționale și a 
culturii R. P. Mongole pe anul 1965, 
precum și bugetul de stat pe anul 
1965.

LeiLFt

sinistrate din S.LLA
cu 250 de locuitori, a fost înghițită 
pur și simplu de apă. Autoritățile 
întreprind acțiuni de salvare. Port
avionul american ..Bennington" care 
se afla ancorat la Long Beach (statul 
California) a primit ordinul să se ală
ture acțiunilor de salvare și să ia la 
bord sutele de persoane amenințate de 
inundații. Se anunță că localitățile 
din statul Oregon au avut de sufe
rit cel mai mult de pe urma inunda
ției. In acest stat vaste suprafețe de 
teren au fost acoperite de apă, peste 
24 de poduri au fost distruse, iar a- 
proximctiv 8 000 de locuitori au ră
mas fără adăpost.

O rezolufie care cere încetarea 
focului în Congo

NEW YORK 25 (Agerpres).
Două țări membre ale Consiliului 

de Securitate, Marocul și Coasta de 
Fildeș, au depus joi seara un pro
iect de rezoluție, cuprinzînd un apel 
pentru încetarea imediată a focului 
în Congo și încetarea amestecului 
în afacerile interne ale acestei țări.

In rezoluție se cere Organizației 
Unității Africane și secretarului ge
neral al O.N.U. să acționeze de co
mun acord și să ia măsurile nece
sare pențru asigurarea respectării 
încetării focului, prezentînd în aceas-

Drapelul Frontului national de eliberare 
înălțat de partizani deasupra pieții centrale 

din Saigon
SAIGON 25 (Agerpres).
In noaptea de 23 spre 24 decem

brie, forțele patriotice sud-vietname- 
ze au reușit să înalțe deasupra pie
ței centrale din Saigon un mare dra
pel al Frontului național de elibe
rare.

Agenția France Presse, după ce 
amintește că săptămîna trecută „ac-

In memoria 
lui Jawaharlal Nehru
DELHI 25 (Agerpres).
Comitetul special pentru eterniza

rea memoriei cunoscutului om de 
stat Jawaharlal Nehru a adoptat о 
hotărîre cu privire la crearea „Aca
demiei Nehru". S-a hotărît, de ase
menea, organizarea unor prelegeri în 
memoria lui Nehru cu tema „Des
pre pace și înțelegere internațio
nală". De asemenea, în Casa muzeu 
Nehru se va crea o bibliotecă a 
„Indiei contemporane", care va putea 
fi folosită de oamenii de știință din 
diferite țări.

In afară de aceasta s-a hotărît 
turnarea unui film documentar de 
lung metraj despre viața lui Nehru.

tă problemă un raport Consiliului de 
Securitate cît mai repede posibil. 
Cele două țări consideră că merce
narii trebuie să fie dați afară din 
Congo urgent și să fie încurajată 
'Organizația Unității Africane să-și 
intensifice eforturile, pentru a ajuta 
guvernul Congoului și grupările po
litice să realizeze reconcilierea na
țională. —

In preambulul rezoluției propuse 
de Maroc și Coasta de Fildeș se a- 
rată că „soluționarea problemei con
goleze depinde de înfăptuirea recon
cilierii naționale".

țiunile militare ale partizanilor sud- 
vietnamezi au fost marcate de o în
viorare în regiunile din nordul și 
sudul țării", menționează că în timp 
ce pierderile forțelor patriotice au 
scăzut considerabil în ultimul timp, 
„pierderile trupelor guvernamentale 
nu se caracterizează deloc prin scă
dere". .. . j

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str, Republica or, & TeL interurban 322, automat 269. Tiparul I LPJL Subunitatea Petroșani 4РЭ6Г


