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Lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale

ș

continuat lu- 
Adunări Na-

luat loc con
statului.

Luni dimineață au 
crările sesiunii Mării 
ționale.

In lojile oficiale au 
ducătorii partidului și

Au asistat numeroși invitați 
conducători ai instituțiilor centrale, 
ai organizațiilor obștești, evidențiați 
în producție din întreprinderile bu- 
cureștene, oameni de știință și cul
tură. ziariști romîni și străini.

La sesiune au participat șefi 
misiunilor' diplomatice acreditați 
țara noastră.

Ședința a fost deschisă de tova
rășul Ștefan Voitec, președintele Mă
rit Adunări Naționale.

ai 
în

Deputatul Tudor Ionescu a prezen 
tat Raportul Comisiei economico-fi- 
nanciare a Marii Adunări Naționale 
asupra proiectului de lege pentru a- 
probarea bugetului 
1965.

A început apoi 
rală la 
făptuirii 
1964 și 
pe anul 
de lege 
de stat pe anul 1965.

In ședința de dimineață
cuvîntul deputății Florian Dănălache. 
Dumitru Popa, Constantin Buiac, 
Constantin Sandu, Gheorghe Buce-

de stat pe anul

Darea de
planului 

cu privire 
1965, precum și la 
pentru aprobarea

dezbaterea gene- 
seamă asupra în
de stat pe anul 
la planul de stat 

proiectul 
bugetului

au luat

lea. Ion Creangă, Paraschiva Dumi
trescu, Vasile Vîlcu, Gheorghe Ne- 
cula, Ion Cetățeanu. Alecu Crăciun, 
Emeric Szabo, Ion Mărcuș, Constan
tin Dinculescu și Gheorghe Monor.

In ședința de după-amiază. în 
continuarea; dezbaterilor, au luat cu
vîntul deputății: Gheorghe Roșu, Mi
hail Florescu, ministrul Industriei Pe
trolului și Chimiei, Iosif Banc, Ioana 
Dincă, Nicolae Hudițeanu, Constan
tin Daicoviciu, Petre Blajovici, Con
stantin 
nistrul 
Takacs 
nistrul

Lucrările sesiunii continuă marți.
(Agerpres)

Drăgan, Mihail Levente, mi- 
Comerțului Interior,; Ludovic 
și Alexandru Sencovici,. mi- 

Industriei Ușoare.

Ședința de constituire a Consiliului orășenesc Petroșani 
al Frontului Democrației Populare

consti 
Petro- 
Popu- 

alegeri

cuvîntul, tovarășul Lazăr a 
că alegerile de la 7 martie

cooperatiste, 
de femei etc., care au fost 
de organizațiile respective 
face parte din Consiliul 
al Frontului Democrației

Ieri a avut loc ședința de 
tuire a Consiliului orășenesc 
șani al Frontului Democrației 
lare, în vederea viitoarelor 
de1 deputați pentru Marea Adunare
Națională și sfaturile populare. La 
ședință au luat parte reprezentanți 
ai, organizațiilor de partid, ai sindi
catelor, organizațiilor 
de tineret, 
desemnați 
pentru a 
orășenesc 
Poj lare.

Ședința a fost condusă de tovarășul 
Lazăr David, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Petroșani. 
A .fost ales Biroul Consiliului orășe
nesc al F.D.P., care, între ședințele Con
siliului, va coordona acțiunile ce vor 
ff inițiate în cadrul campaniei elec
torale. Biroul Consiliului orășenesc 
al F.D.P. este alcătuit din tovarășii i 
Lazăr David, Karpinecz Ioan, Blaj 
Traian, Momeu Samoilă, Stanici Do
rica, Șorecău Solomon, Mischie loan. 
Ca președinte al Biroului a fost ales 
tovarășul Lazăr David.

Luînd 
subliniat 
reprezintă un eveniment de mare în
semnătate care ilustrează democra
tismul profund al orînduirii noastre 
populare. Vorbitorul a reliefat apoi 
succesele obținute de oamenii muncii 
din Valea Jiului în sporirea conți 
nuă a producției de cărbune și ener
gie electrică, în îmbunătățirea urba
nisticii așezărilor noastre miniere și 
ridicarea nivelului de trai material 
și cultural.

In continuare tovarășul Lazăr Da
vid a arătat sarcinile ce stau în

și a Consiliului orășe- 
canipania electorală,

fața Biroului 
nesc al F.D.P. în 
subliniind că aceasta trebuie să se 
desfășoare sub semnul 
îndeplinirea sarcinilor 
din planul de stat pe

Campania electorală
de la 7 martie vor constitui o nouă 
manifestare a 
tru în jurul
Romîn.

luptei pentru 
decurg 

1965. 
alegerile

care
anul 

și

unității poporului nos- 
Partidului Muncitoresc

2-â componența Con-(In pagina
siliului orășenesc Petroșani al F.D.P.).

S-au deschis orășelele copiilor
Duminică și luni s-au deschis, în 

majoritatea localităților Văii Jiului, 
tradiționalele orășele ale copiilor. La 
Lonea, Petrila. Petroșani, Vulcan, 
la deschiderea orășelelor copiilor au 
participat sute de topii. La Lonea, 
spre exemplu, la deschiderea orășe
lului copiilor, elevii Școlii medii din 
localitate au prezentat un program

thezăsia
Conferința orășenească de partid 

Lupeni. ale cărei lucrări s-au desfă
șurat recent, a analizat cu simț de 
răspundere ’ activitatea multilaterală 
desfășurată de comitetul orășenesc 
de partid, de. organele și organizațiile 
de bază de pe raza de activitate a 
orașului, pentru mobilizarea colecti
velor de muncă la înfăptuirea sarci
nilor politice și economice elaborate de 
partid.

Darea 
varășul 
tetului
de partid 
țiile care 
tat pe 
ei au 
bilanț 
realizări. Planul 
nei Lupeni a 
pășit cu 24 723 
lectivul preparației și-a depășit pla
nul la producția netă cu 2,4 la sută, 
iar colectivul I.I.S. Viscoza Lupeni

de seamă prezentată de t<;- 
Dan Vaier.

orășenesc 
și dlscu- 
s-au pur- 
marginea

înfățișat un 
bogat

secretarul comi-

fire de mătase peste

apreciat că în 
rezultate mai

acest 
bune

Conferința orășenească 
de partid Lupeni

de
de producție al mi- 

fost îndeplinit și de- 
tone cărbune. Go-

NOI
ultimele zile 

ale acestui an, șan
tierele de construc
ții din 
lui au 
nisarea 
semnat
apartamente, 
șantierul 
troșani. 
torit au
pentru recepție blo-

Valea Jiu- 
terminat 

unui 
număr

: fi- 
în- 
de
Pe

Pe-din
construc-

pregătit

APARTAMENTE
curile H 1, D 1, 
F 1 și J 3, care 
cuprind 16Ѳ de a- 
partamente. Dumi
nică și 
Vulcan a 
recepția 
E 4 și
cîte 56 de aparta
mente fiecare și a 
blocului D 10. Este 
demn de menționat 
că, o dată cu re-

ieri, la 
continuat 
blocurilor > 
E 5 cu

Simpozion
17, 

cul- 
con- 
sin-

Mîine, la ora 
in sala palatului 
tura! din Lupeni, 
ducerea clubului
dicatelor din localitate 
va organiza un sim
pozion pe tema : „30 
Decembrie — a XVII-a 
iniversare a R.P.R.".

Gospodari chibzuiți
Cele 12 zile, care au trecut de 

cînd s-a introdus vînzarea frigide
relor cu plata în rate au adus mul
te bucurii gospodinelor, 
tatea comercială nr 74 
șani a vîndut pînă ieri 
de frigidere „Fram", 

. „Alka"

Numai uni- 
din Petro- 
inclusiv 71 
„Yetty“ și 

Printre acești gospodari
chibzuiți se numără Donasie Nico- 
’ae din Aninoasa, Cătișel Viorel din 
Petrila, Stoasa loan din Petroșani 
?î mulți alții.

apar- 
face 
pri- 

înalt 
Jiului.

cepționarea blocu
lui D 10. care are 
8 etaje și 72 
tamente, se 
inaugurarea 
mului bloc 

din Vailea
Gata de recepție 

sînt și tronsonul V 
al blocului D 200 
din Lupeni și blo
curile E 1, E 5 din 
Petrila.

Intr-un singur an
De la începutul anului 

prezent, suma totală a 
de economii 
Valea Jiului, 
sută față de 
nuiu; trecut, 
al doilea 
libret de 
1964. un 
ai muncii 
cumpărat 
conomisiți

și pînă în 
depunerilor 
C.E.C. din 
cu 25 la

la unitățile 
a crescut 
aceeași perioadă a a- 
In prezent, la fiecare

locuitor revine cite un 
economii. Numai in anul 
număr de 60 de oameni 
din Valea Jiului și-au 

autoturisme din banii 
la unitățile C.E.C.

Audiție muzicală
In sala de spectacole a clubului 

muncitoresc din Petrila are loc azi, 
la ora 18. o audiție muzicală. Pro
gramul audiției cuprinde melodii de 
muzică populară și ușoară cerute 
de minerii evidențiați în întrecerea 
socialistă.

artistic. La Petrila, cei peste 1000 
de copii au vizionat un spectacol al
cătuit din cîntece și recitări prezen
tat de elevii Școlii generale de 8 ani 
nr 1 din. localitate.

In orășelele copiilor, de o mare 
popularitate se bucură toboganul, 
căluții, leagănul, scrînciobul etc. To- 
netele, aprovizionate cu fructe, ba
loane și cărți pentru cei mici, sînt 
mult solicitate de cumpărători. Pen
tru a oferi copiilor o vacanță cît 
mai plăcută, zilnic, pe scenele aflate 
în orășelele copiilor vor fi prezentate 
programe artistice cu concursul șco
lilor din fiecare localitate.

a dat 6,7 tone 
prevederi. M

Conferința a 
an au obținut 
în activitatea lor și unitatea I.L.L.,
sectorul I.C.O., cooperativa „Deser
virea" pe linia efectuării unui volum 
mai mare de prestații pentru popu
lație.

Dezbaterile conferinței au subliniat 
că rezultatele obținute sînt rodul 
muncii politice și organizatorice des
fășurate de organele și organizațiile 

de partid pentru mo
bilizarea colecti
velor la îndeplini
rea sarcinilor eco
nomice, întăririi rîn- 
durilor organiza

țiilor de bază prin primirea în partid 
a unui număr de 394 membri și 315 
candidați de partid.

In perioada analizată, organele și 
organizațiile de partid au acordat 
o atenție mai mare calităților moral- 
politice șj pregătirii celor care a« 
solicitat primirea în 
rea în partid a unui 
de muncitori a dus la îmbunătățirea 
continuă a compoziției sociale a or
ganizațiilor de bază din unitățile 
economice ale orașului Lupeni, a 
creat posibilitatea repartizării comu
niștilor la locurile hotărîtoare ale pro
ducției. Rezultate bune în munca de 
primire în partid au obținut organi
zațiile de bază nr. 2, 3, 8 și 9 de la 
mina Lupeni, nr 2 și nr 3 de la Vis- 
coza. organizația de bază de la pre- 
parație, care și-au întărit simțitor 
rîndurile, au desfășurat o susținută 
muncă de educare partinică a noi
lor membri și candidați de partid.

Luînd cuvîntul pe marginea dării 
de seamă, tovarășul Petre Constan
tin, miner șef de brigadă la mina 
Lupeni, a arătat că sectorul din care 
face; parte se află pe primul loc în 
întrecerea socialistă pe exploatare, 
lucru ce se datorește în primul rînd 
faptului că în sector se află o or
ganizație de bază puternică, care își 
exercită eu competență rolul său 
de conducător politic.

Ea preparația Lupeni, accentul

MARGARETA MICA

partid. Primi- 
număr mare

{Continuare în pag. 3-a)

Lăcătușul a ins 
tor Oprea Ioan de 
la U.R.U.M.P.

în
6

Secretar

este 
în- 

luni
evidențiat 
trecere de 
de . zile, 
al organizației de 
bază U.T.M din 
secția șculărie,, el. 
este un exemplu 
în muncă pentru 
ceilalți tineri din 
secție.

Perspectiva pe care o oferă orașele moderne și-a făcut 
loc și în cartierul Lioezeni din Petroșani. In Jotografie 
— un aspect al noului cartier Lioezeni.

Cum pregătiți producția anului viitor î

Măsuri luate la timp
La data de 7 decembrie 1964, colectivul U.R.U.M.P, 
realizat sarcinile de plan pe anul 1964. îndeplinireaa

planului anual cu 24 zile mai devreme, respectiv cu 9 
zile înainte față de angajament, a constituit un succes 
remarcabil al întregului colectiv.

Sarcinile de producție pe anul 1965 sînt sporite. Față 
de anul 1962 valoarea producției marfă crește cu 52 la 
sută.

încă de la comunicarea cifrelor orientative privind 
sarcinile de plan pe anul 1965, conducerea uzinei а exa
minat căile prin care se poate asigura îndeplinirea sar
cinilor. O analiză serioasă s-a făcut cu ocazia confe
rinței. de partid, unde s-au dezbătut pe larg problemele 
de producție și măsurile politice și tehnico-administra- 
tive,pentru realizarea planului pe anul 1965.
: Experiența anilor trecuți s-a dovedit un bun sfătuitor 
în privința luării măsurilor necesare pentru funcționa
rea normală а utilajelor, instalațiilor și pentru asigu
rarea condițiilor optime de lucru în zilele friguroase. 
Sra întocmit, încă în luna august, un „plan de măsuri 
de pregătire pentru iarnă". Aceste măsuri sînt în cea 
mai . mare parte realizate. Dintre cele mai importante 
măsuri realizate amintim : terminarea lucrărilor de re
parații capitale la hala de confecționare a armăturilor 
de galerii și flanșarea tuburilor de aer comprimat, asi
gurarea aprovizionării cu materialele masă și materii 
prime pentru turnătorie, revizuirea și repararea liniilor 
ferate înguste din incinta uzinei, aprovizionarea uzinei 
cu combustibil și multe altele.

Realizarea planului de producție pe anul 1965 și de
pășirea! lui, 
sînt legate 
zatorice ce 
acestui an. 
vui nostru 
luate în conferința de partid pe uzină. Crearea premi
selor de executare a produselor are în vedere cele 2 
faze principale și anume: pregătirea condițiilor de 
lansare a comenzilor și pregătirea condițiilor de executare 
a comenzilor.

In faza de pregătire a condițiilor de lansare a co
menzilor au fost luate o serie de măsuri. Astfel, au fost 
stabilite loturi de piese ce asigură lucrul în serii mari, 
productivitate sporită și produse de calitate; s-a făcut 
normarea procesului tehnologic; s-au întocmit grafice 
cu termenele de livrare a comenzilor și altele.

TOLVAY ALEXANDRU 
Inginer șef al U.R.U.M.P.

'.Continuare în pag. 3-e)

precum și îmbunătățirea calității produselor, 
direct de o serie de măsuri tehnico-organi- 
s-au realizat încă în a doua jumătate a 

Ele constituie o bază sigură pentru colecti- 
în îndeplinirea cu cinste a angajamentelor
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CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
DUMITRU POPA

ii sew le im numii i isihii i mii
Succesele obținute în îndeplinirea 

șl depășirea planurilor anuale, reali 
zarea în anii șesenalului â unui rltiji 
mediu anual de Creștere a produc
ției industriale de aproape 15 la sută 
față de 13 la sută cit pievăd Direc
tivele Congresului al lll-lea al parti
dului constituie ѳ strălucită Confir
mare a justeței politicii de industria
lizare socialistă ă țării, bazată pe 
aplicarea creatoare a învățăturii 
marxist-leniniste, care asigură dez
voltarea armonioasă, multilaterală și 
echilibrată, pe o linie mereu aecen 
dentă â întregii economii naționale

La realizările evidențiate îh darea 
de seamă prezentată in fața Marii 
Adunări Naționale, o Contribuție im
portantă au adus-o și colectivele în
treprinderilor din regiunea lluiledca 
ra care, antrenate in întrecerea so
cialistă în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări ă eliberării patriei, aU des
fășurat o activitate rodnică, plină 
de avînt și pasiune. Roadele acestei 
activități sînt Concretizate în înde
plinirea planului producției globale 
industriale cu 11 zile mal devreme, 
valoarea produselor ce vor fi date 
peste plan pînă la finele anului -- 
după date preliminare — ridicindu-se 
la 230 milioane de lei. Pînă în pre 
zeflt minerii au dat patriei pește 
plan 106 mii tone cărbune. 39 mii 
tone minereu de fler; futnaliștii, 
oțelarii și lăminatorii 72 mii tofie 
fOfltfi, 90 mii tone oțel, 14 mii tone 
laminate finite și alte produse. Con
siderăm important să arătăm Că, da
torită descoperirii Și valorificării a 
noi rezerVe interne de către între
prinderi, 95 la sută din această de
pășire se realizează pe seama creș
terii productivității muncii. Pe aceas 
tă linie se înscrie și inițiativă furna- 
ilștilor de la Hunedoara și Calau 
care, animați de un înalt patriotism, 
descoperind noi posibilități, și-au 
propus la începutul anului să pro 
ducă întreaga cantitate de fontă 
peste plan cu cocs economisit. Susți
nuți de minerii din Valea Jiului ți 
de către cei de la Teliuc și Ghelar. 
care au dat cărbune eocslflCabil cu 
un conținut mai mic de cenușă și un 
minereu mai bogat în fier, furna- 
liștii nu numai ca și-au realizat an 
gajamentul, dar l-au și depășit, eco
nomisind 96 mii tone coca cu care 
se pot produce 110 mii tone de 
fontă.

In darea de seamă prezentată de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer s-a 
subliniat câ îmbunătățirea calității 
produselor trebuie să constituie un 
obiectiv esențial al întregii activi
tăți economice, element determinant 
pentru mersul nostru înainte în ritm 
susținut.

In anul care se încheie s-au ob
ținut rezultate bune în această di
recție și în întreprinderile din re
giunea Hunedoara. Astfel, în ex
ploatările de minereuri feroase și ne
feroase s-a depășit conținutul pla
nificat de metal, iar la cărbunele 
special pentru cocs extras în 
Valea Jiului s-au înregistrat
indici calitativi superiori celor 
stabiliți prin normele admise. 
Combinatul siderurgic Hunedoara a 
asimilat 4 mărci noi de oțeluri alia
te, precum și hoi profile de laminate 
cu caracteristici tehnice superioare. 
De asemenea, mașinile-unelte și alte 
produse ale uzinelor constructoare 
de mașini din Gugir. se bucură de 
b bună apreciere atît pe piața in
ternă, cît și la export.

Cu toate aceste rezultate pozitive, 
în domeniul calității a-au manifestat 
și unele deficiențe, care se datoresc 
abaterilor de la disciplina tehno
logică, slabei exigențe manifestate 
de serviciile controlului tehnic de 
calitate, de conducerii» întreprinde* 

. rilor. Aceste probleme au fost larg 
dezbătute și analizate Cu colectivele 
de cadre tehnice și de muncitori ; 
s-au stabilit măsuri concrete de per
fecționare a proceselor tehnologice, 
de îmbunătățfre a normelor d« exe

cuție și recepție pe fiecare produs, 
de întărire a serviciilor ' de control 
tehnic de calitate cu cadre bine 
pregătite.

O altă problemă, deosebit de im
portantă, analizată de darea de sea
mă, și despre care voi vorbi in cele 
Ce urmează, o reprezintă investițiile.

In perioada 1960-1964, datorită 
grijii permanente pe cate o poartă 
partidul și statul nostru dezvoltării 
economice și sociai-culturale a tutu
ror regiunilor țării, regiunii Hune
doara i-au fost alocate pentru in
vestiții fonduri în valoare de peste 
11 miliarde de lei. peste 72 la Sută din 
investițiile repartizate pe anul 1064 
au fost destinate industriei siderur
gice și extractive.

In centrul preocupărilor întreprin
derilor beneficiare și de construcții 
au stat indicațiile conducerii parti
dului privind creșterea continuă a 
eficienței investițiilor. Pe majorita
tea șantierelor din regiune s-au lust 
măsuri pentru desfășurarea In ritm, 
susținut a lucrărilor de construcții- 
mentaj, asigurindu-se din timp pro
iectele, amplasamentele șl utilajele 
necesare. A existat o mai mare pre
ocupare va proiectele să prevadă a- 
pliearea celor mai moderne procese 
tehnologice de exploatare și a celor 
mai eficiente sisteme constructive 
De asemenea, s-a trecut la orga 
nl za rea mai rațională в activității 
pe șantiere, extinderea mecanizării 
lucrărilor, lolosirea pe seară mai 
largă ă unor materiale de construc
ții efkiento, gospodărirea rațională 
a fondurilor bănești și ridicarea ni
velului de calificare a muncitorilor

Ca urmare a aplicării acestor mă
suri, a-a reușit ca o serie de obiec
tive Industriale importante sa fie 
date in exploatare înainte de terme 
nele planificate. Giteva exemple sin’, 
edificatoare in acest sena. Cuptoa 
rele Mărim nr 7 și 8 de 400 tone, 
șarjă de la au fost puse îp
funcțiune înainte de termen cu 5 ilte 
și respectiv 89 zile, ier grupul ener
getic de lBo MW de la Paroșenl cu 
10 iile. Numai pe seama punerii în 
funcțiune mai devreme a celor două 
cuptoare Martin s-a realizat o pro 
ducție suplimentară de peste 35 00 
tone oțel. Acest exemplu ne arată 
cît este de Importantă, pentru crește 
rea eficienței investițiilor, scurtarea 
duratei de execuție. Merită să sub
liniem preocuparea întreprinderii d<- 
construcții Siderurgice pentru execu
tarea lucrărilor de construcții-mon- 
taj la un înalt nivel calitativ, precum 
și organizarea cu cea mai mare gri
jă de către conducerea combinatului 
a probelor tehnologice, selecționarea 
și instruirea temeinică a cadrelor de 
execuție și conducere. Toate aces 
tea au făcut posibil ca, în numai 
cinci zile după punerea In funcțiune, 
noile cuptoare Martin să atingă ca
pacitatea de producție proiectate, de
pășind cu mult termenele de intrare 
in funcțiune a celorlalte cuptoare Si
milare din combinat.

Rezultate bune au fost obținute și 
în ce privește scurtarea termenelor 
la reparațiile capitale și moderniza
rea unor agregate importante din 
Combinata! siderurgic Hunedoara. 
Astfel, ca urmare a perfecționării 
profilului furnalului tîr 7 pe baza 
unei noi concepții și printr-o execu
ție pi exploatare măi rațională, s-au 
abținut indici de utilizare superiori, 
care se ridică la nivelul realizărilor 
pe plan mondial, iar consumul spe
cific de cocs pe tonă de fontă in 
luna decembrie a fost redus cu pas
te 230 kg față de plan.

Un volum important din fondurile 
de investiții alocate regiunii Hune
doara a revenit construcțiilor so
cial-cultural*. In acest an vor fi date 
in folosință, ca urmare a îndeplinirii 
planului construcțiilor de locuințe, 
aproape 4000 de apartamente. De *> 
semenea, s-au Construit Stația de e 
misie a programului de televiziune, 
cîubiâ muncitoresc din Gurabaria,

Шгі lațlnale
cinematograful din Lupeni, numeroa
se săli de clasă.

Oamehii muncii din regiunea noas
tră își manifestă profunda lor recu
noștință față de partid și guvern 
pentru grija deosebită pe care o â> 
cordă îmbunătățirii permanente a 
condițiilor de viață ale celor ce 
muncesc. Ei își exprimă hotărîrea 
de a munci mai bine în anul care 
vine, pentru îmbunătățirea calității 
prod Liselor, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le revin.

Ih planul de stat pe anul I 
1955 s-au prevăzut fonduri de în- i 
vestiții cu 11 la sută mai mari ca 
în 1964. Pentru regiunea Hunedoa
ra, investițiile alocate se ridică la 
aproape 2 miliarde de lei. In anul viitor 
vor continua în ritm susținut lucră
rile de deschidere și dezvoltate a 
noii mine de la Dîlja, care va intra 
în funcțiune Іа începutul anului. 
Concomitent, vor fi intensificate lu
crările de deschidere a mitrei Paro- 
șeni și vor începe lucrările de des
chidere a noilor cîmpuri miniere 
de la Tebea. Vor fi puse în 
hmcțiiitie lâbrlca de produse refrac- 
tare din Alba Iulia, care urmează să 
asigure aprovizionarea întreprinderilor 
siderurgică din .Hunedoara șî Reșița 
cu șamotă de calitate superioară, 
fabrica de oxigen de la Hunedoara, 
care va permite modernizarea teh
nologiei de elaborare a oțelului în 
cuptoarele Martin ș.a. Totodată, vor în
cepe lucrările de. construcție a noii 
fabrici de dolomită de la Hunedoara, 
Vor crește capacitățile de producție 
la uzifiele metalurgice din Cugir ș.a.

Îndeplinirea planului de Investiții 
ridică în fața noastră sarcini deo
sebit de importante. Va trebui să 
muncițn cu toată hotărîrea pentru 
înlăturarea deficiențelor care s-au 
manifestat în această activitate cum 
sint: neritmicitatea în realizarea 
galicelor de execuție și în darea in ' 

folosință a apartamentelor, finisaje i 
^corespunzătoare la unele lucrări pe 
antierele de locuințe, rămînerea Ій 

urmă la lucrările unor obiective In
dustriale aparținînd Ministerului In
dustriei .Metalurgice. Consiliului Su
perior al Agriculturii.

Trebuie să arătăm că în îndeplini
ta pianului de investiții au fost în- 

iimpinate și greutăți cauzate de a- 
îumite întîrzieri în întocmirea pro
iectelor de către unele institute cen
trale de proiectare, precum și de 
livrarea neritmică a unor utilaje și 
confecții metalice de către întreprin
deri aje Ministerului industriei Con
strucțiilor de Mașini.

Realizarea planului de investiții 
are o importanță hotărîtoare pentru 
îndeplinirea planului de producție pe 
anul vjitor, pentru asigurarea dez
voltării mai departe. în ritm susți
nut, a Întregii economii naționale. 
Pătrunși de această răspundere, con
structorii din regiune vor depune 
toate eforturile ca noile obiective să 
se ridice la nivelul celor mal înalte 
exigențe privind calitatea, să cores
pundă întrutotul cerințelor tehnicii 
moderne și să fie puse în funcțiune 
la termenele strict planificate.

in prezent, in întreprinderi și pe 
șantiere are ioc dezbaterea cifrelor 
de plan pe anul 1965. in eentrul dez
baterilor se află problema • îmbunătă
țirii calității produselor, a îndeplini
rii planului de investiții, a livrării 
la termenele contractuale și la un 
nivel calitativ superior a tuturor pro
duselor destinate exportului. însufle
țirea cu care oameni! muncii din 
regiune participă la aceste dezbateri, 
propunerile și angajamentele luate 
sînt o garanție că planul pe 1965 va 
fi realizat și depășit.

Proiectul de buget expus în fața 
Marii Adunări Naționale reflectă 
cerințele dezvoltării mai departe a 
economiei naționale, corespunde în
trutotul intereselor poporului nostru 
muncitor. De aceea îl voi vota cu 
deplină încredere și mă angajez să 
lupt cu toată hotărîrea și puterea da 
muncă pentru realizarea Iul.

Consiliul orâțcncsc Petroșani 
al frontului Democratici 

Populare
Consiliul Orășenesc Petroșani ai 

Frontului Democrației Populare este 
alcătuit din: Albu Constantin, mais
tru zidar pe șantierul de construcții 
Petroșani; Anca Dumitru, președin
tele Comitetului executiv al Sfatului 
popular al comunei Aninoasa; Bar* 
na Ioan, secretarul Comitetului de 
partid E. M. AnlnQaSa ; BidlU Vic
tor, directorul Școlii medii Petro
șani ; Bădica Nicolae. directorul 
l.F. Petroșani; Веке Wiliam, Comi
sarul militar al orașului Petroșani; 
Beteringhe Vasile, președintele Co
mitetului executiv ăl Sfatului popu
lar al orașului Vulcan ; Bîrsan tosif. 
director administrativ al C.C.V.J. Pe
troșani ; Blaj Traian, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Petroșani; Bra- 
șoveanu Victor, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popular 
al orașului Lupeni; Căpățînă Vasile. 
directorul С. T. Paroșeni; Chelaru 
loan, comandantul miliției orașe 
nești Petroșani; Coca Victor, preșe 
dintele Tribunalului popular Petro
șani i Coama lean, directorul O.C.l 
Alimentara Petroșani; Coteț fosil, 
miner pensionar Petroșani; Cristea 
Aurel, miner șef de brigadă E. M 
Aninoasa: Dan Vaier, secretarul 
Comitetului orășenesc de partid Eu 
peni; Dan Visaton, președintele 
cooperativei „Jiul" Petroșani; Dă- 
nescu Ștefan, președintele U.C.F.S 
Petroșani; Demeter Augustin, mi
ner șef de brigada E.D.M.N. Petro
șani ; Dîrlea Gheorghe, medic șei 
al orașului Petroșani, Dulfu loan 
președintele Asociației studențești 
I.M. Petroșani; Feher iostf, preșe
dintele Comitetului executiv al Sfa
tului popular al orașului Petrila ; 
Ghioancă Victor, secretar al Corni 
tetului orășenesc de partid Petroșani; 
Hurezan Petru, directorul l.P.P.F. 
Petroșani. lahcu Ghizela, secretara 
Comitetului orășenesc de Cruce Ro
șie Petroșani; Karpinecz loan, se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani. Lazăr David, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc

Carnavalul pionierilor
Aveai impresia e# te afli intr-o 

lume de basm. In jurul tău se învîr- 
teau personaje întîlnlte în poveștile 
citite în copilărie. Intr-un colț, două 
ciupercuțe discutau aprins. In drep
tul unui geam, o zînă explica unui 
domino o problemă „importantă" 
Lîngă ei o balerină își lega cu grijă 
masca.

Acordurile unei melodii line au 
îndemnat perechile la dans. Iată un 
pionier dansînd cu o prințesă indo
neziana. in ritmul plăcut al muzicii 
dansau, de asemenea, un clOVti șl o 
țigancă. Era o atmosferă sărbăto
rească. Din cînd în cînd, o ploaie 
de confeti inunda sala.

In după-amîaia aceea, în sălile 
primitoare ale Casei pionierilor din 
Petroșani, și-au dat înttlnire zeci de 

de partid Petroșani; Laszlo Ștefan, 
miner șef de brigadă E.M. Petri- 
la; Lăaărescu Adam, protopopul bise
ricii ortodoxe Petroșani; Manlu 
David, procuror șef Petroșani; Mar
tin Eiemer, șeful depoului C.F.R. 
Petroșani. Matei llie, președintele 
Comitetului executiv ai Sfatului popu 
iar ăl comunei Iscroni; Mătăsărear, 
losff, secretarul Comitetului oră
șenesc de partid Vulcan ; Mischie 
loan, secretarul Comitetului execu
tiv al Sfatului popular orășenesc 
Petroșani; Mogoș loan, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Uricani; Mdffîeu 
Samollă, președintele Consiliului lo
cal al sindicatelor Petroșani; Mo- 
raru loan, directorul O.G.L. indus
trial Petroșani; Mototolea Mari*, ' 
învățătoare Petroșani; Olaru Gheor
ghe, directorul U.R.U.M.P.; Pllni- 
șoară Titus, secretar al Comitetului 
urășenese de partid Petroșani; Pasgu , 
Dumitru, directorul Spitalului urti- 
iicat Petroșani; Panfllie Gheorglîfe. 

șeful secției învățămînt a Sfatului 
popular orășenesc Petroșani ; Petre 
Constantin, miner șef de brigadă E. 
M. Lupani : Plic Alexandru, secreta
rul Comitetului de partid de la mina 
Uricani; Popa Aron, rectorul Insti
tutului de mine Petroșani; Popa 
Petru, muncitor l.O.Î.L. Petroșani; 
Popovici Florian, președintele Co
mitetului executiv ai Sfatului popu
lar al comunei Gîmpu lui Neag; 
Pușcărie l.nlllian, directorul I.I.S. 
Viseoza Lupeni; Stanici Dorica, pre
ședinta Comitetului orășenesc al fe
meilor Petroșani; Stoican Petru, di
rectorul Teatrului de stat Petroșani; 
Străuț Florian, șeful sectorului mi
nier cariera Banița ; Szuder Wiliam, 
director general al C.G.V.J. Petro
șani ; Șorik'ău SOlomon, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc U.T.M. 
Petroșani ; Truță Emil, secretarul 
Comitetului orășenesc de partid Pe- 
trila ; Voineasă loan, țăran muncitor 
Slâtinioara ; Vladislav Ioan, preșe
dintele Comitetului executiv al Sfa
tului popular al comunei Băaița.

copil din toate școlile orașului. Au 
venit, cu voie bună, la carnavalul 
pionierilor fruntași. Programul a
fost presărat cu multe surprize, ta
tii copiii au participat la un concurs /, 
de dans, a urmat altul de ree'tări 
închinate patriei și partidului. Șj.i 
tîrziu s-a organizat o întrecere de ' 
cîntece. Apoi s-a dansat. Momentul 
cel mai plăcut al zilei l-a constituit 
sosirea lui Moș Gerilă. Purtînd un 
sac voluminos, încărcat cu daruri, el 
a fost primit cu aplauze de bucurie 
de către copii. Multi i-au recitat 
poezii. Moș Gerilă le-a împărțit da
ruri.

Copiii care au participat la tradi
ționalul carnaval organizai în cinstea 
fruntașilor la învățătură, s-au bucurat 
de o după-amiazâ plăcută.

M. a*
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La С. T. Paroșeni

Trecerea vlrlniul de iarna —
» pregătită
Pregătirea instalațiilor în vederea 

Vîrfului de sarcină din iarna 1964— 
1983 este una dintre principalele 
preocupări ale colectivului termocen
tralei noastre.

Conducerea termocentralei a întoc
mit din timp un pian de măsuri a- 
decvat. Acesta a fost discutat în ple
nara comitetului de partid care a 
dat indicajii prețioase, menite să 
îmbunătățească activitatea întreprin
derii. Din măsurile realizate pîtlă în 
prezent, menționăm următoarele: re
ducerea timpului de staționare a va
goanelor încărcate cu cărbune pen
tru a evita înghețarea ; revizia in
stalației de descărcare a păturii; 
trecerea arderii la cazanul nr 6 pe 
combustibil solid; revizuirea sisteme
lor de acționare și a mecanismelor 
de la stavilele barajului principal și 
de la vanele turnurilor de răcire; îm
bunătățirea instalației de încălzire a 
grătarului de la barajul principali; 
terminarea reparației capitale a tur
nului de răcire nr 1; modificarea in
stalației de deschiciurare a liniilor 
de înaltă tensiune pentru obținerea 
tutui randament mai înalt etc. Alte 
mături, ca reparația capitală a ca
zanului nr 1 și a turnului de răcire 
ar 2 stat în cure de realizare.

0 problemă deosebit de importanta 
pentru centrala Paroșeni este în pre
zent asigurarea combustibilului. Du
blarea puterii centralei, de la ISO 
MW la 300 MW prin punerea ta

întărirea continuă a organizațiilor de partid — 
chezășia succeselor

(Urmare din pug. l-a)

principal in munca de primire în 
partid a test pus pe Calitățile moral- 
politlce șl pregătirea profesională a 
celor care au solicitat primirea în 
partid. Tov Tigolanu Florea, secre
tarul organizației de baza de aici a 
arătat ca datorită creșterii continue 
a rtndurilor organizației de bază s-a 
ajuns ca la toate locurile de muncă 
cheie să lucreze membri și candidați 
de partid.

La fel și la Viscoza Lupeni, mun
cii de primire în partid i s-a acordat 
toată atenția. Comitetul de partid de 
aici ,, indicat birourilor organiza 
țiilor de bază din secții să se 
orienteze la primirea in partid în 
primul rînd spre muncitorii și maiș 
trîi care lucrează în locuri de mun
că unde se hotărăște soarta calității 
firelor. Ca urmare a atenției acor
date muncii de primire în partid, la 
Viscoza Lupeni procentul membrilor 
și candidaților de partid reprezintă 

' 44 la sută din numărul total al sa- 
lariaților, iar în unele secții chiar 

'70—80 la sută.
In munca de primire în partid 

s-au manifestat însă și anumite de 
ficiențe. Unele organizații de bază 
Ca cele da la I.C.O., I.L.L., sectorul

Preparațîa Co- 
roești : libOranții 
Ropotica Bllsabe- 
ta și Gaier Sigis
mund pregătesc o 
tleuă probă de 
cărbune pentru de
terminarea pro
centului de umi
ditate.

temeinic
funcțiune a grupului nr 4, a făcut 
ca necesarul de cărbune mixt să nu 
mai poată fi acoperit de livrările 
zilnica; a fost necesar să se consu
me cărbune din depozit. In prezent, 
stocul de cărbune din depozit a a- 
juns la 44000 tone fața de 120 000 
tone ей era planificat pentru sfîrși- 
tul anului 1964. De aceea, necesa
rul de combustibil este acoperit da
torită consumării păcurei la unele 
cazane, însă chiar în aceste condiții 
stocul de cărbune va scădea continuu.

Rezolvarea completă a problemei 
combustibilului în condițiile actuale, 
depinde și de executarea unor lucrări 
de investiții, printre care: termina
rea gospodăriei de combustibil lichid, 
modificarea injectoarelor de păcură 
Ia cazanele 1, 2 și 3 și trecerea de 
la injecție cu abur la injecție meca
nică creîndu-se astfel posibilitatea 
consumării unei cantități mai mari 
de păcură.

Colectivul termocentralei Paroșeni, 
ш frunte cu comuniștii, este con
știent de importanța sarcinilor ce 
le are de realizat, și sub conduce
rea comitetului de partid nu precu
pețește nici un efort pentru a-și în
deplini cu succes sarcinile din pla
nul de stat pe anul 1964 șl să lupte 
pentru realizarea planului de stat pe 
noul an — 1965.

GHEORGHE PATRAȘCU 
Inginer șef adjunct I.C.T. 

Paroșeni

V — sud de la mina Lupeni au pri
mit puțini membri și candidați de 
partid față de posibilitățile existen
te, iar organizațiile de bază, de la 
I.R.E.H., O.C.L., S.T.R.A. nu au pri
mit în perioada analizată nici un 
candidat de partid deși aveau posi 
bilități. De asemenea, organizațiile 
de bază de la G.F.R., I.C.O, I.L.L 
șantierul de construcții și sectorul 
IV A de ia mină au primit în partid 
tovarăși insuficient pregătiți din 
punct de vedere politic și profesio 
nai.

Comitetul orășenesc de partid nu 
acordat atenția cuvenită genera

lizării experienței pozitive a organi 
zațiilor de bază care au obținut re
zultate bune în munca de primire 
în partid. Așa se explică faptul că 
munca de primire nu întotdeauna a 
fost condusă cu destulă competență, 
unele adunări generale de primire 
in partid nu au fost pregătite cu 
destul simț de răspundere. Nu s-a a- 
cordat atenție muncii cu activul fără 
de partid, cu organizațiile U.Ț.At. 
din rîndurile cărora puteau fi pri
miți în păftid un număr mult mai 
mare de tovarăși bine pregătiți din 
punct de vedere politic și profesio
nal.

in încheierea diseuțiilor a luat cu

Ia Editare tehnică a apărut ț

B. STOCES și H. JUNG

Coaibeterea prafului sl silimei 
№ înM Mei

Lucrarea tratează, la nivelul cu
noștințelor actuale, probleme legate 
de nfitura și formarea prafului sili- 
cogen, a controlului și combaterii a- 
cestuia în cadrul diferitelor operații 
din mină, a acțiunii patologice a 
prafului și a modului de prevenite a 
îmbolnăvirilor de silicoză.

Șe expun cunoștințele actuale re
feritoare la nocivitatea prafului și se 
arată modul de formare a prafului, 
proprietățile lui fizice și procedeele 
de măsurare a gradului de prăfuite.

Se prezintă și se analizează apoi 
mijloacele de combatere a prafului, la 
executarea diferitelor operații din ca
drul procesului tehnologic minier. In 
continuare se arată importanța aera- 
jului și modul de folosire a acestuia 
pentru combaterea prafului.

Lucrarea se adresează personalului 
tehnico-ingineresc din industria mi
nieră. De asemenea, ea poate inte
resa medicii preocupați de problemele 
protecției muncii din exploatările mi
niere, precum și studenții de la Ins
titutul de mine,

487 pagini — 37 lei.

Măsuri luate 
la timp

(Urmare din pag. l-a)

In faza de pregătire <i condiți
ilor de executare a comenzilor 
au fost revizuite și reparate du
pă grafic mașinile unelte și insta
lațiile ; a fost îmbunătățit fluxul 
tehnologic de execuție a unor pro
duse de serie mare cum ar fi : Con
fecționarea armăturilor de galerii, 
flanșarea tuburilor de aer compri
mat, confecționarea trenurilor de 
toți, s-a separat turnătoria de fontă 
de cea de oțel, turnătoria de fontă 
amenajîiidu-se intr-un nou local. La 
această realizare, o contribuție de 
seataă au adus-o muncitorii de la tur
nătoria de fontă, precum și munci
torii din secția mecanicului șef, 
Pentru creșterea indicilor de utiliza
re a mașinilor unelte, s-au deschis 
în cursul acestui an cursuri de ca
lificare pe diferite specialități, unde 
smt școlarizați 141 muncitori. De a- 
semenea, pentru urmărirea încărcării 
pe mașini s-a conceput o metodolo
gie de urmărire specială cu ajutorul 
căreia serviciul de producție ope
rează Ia zi încărcarea mașinilor u- 
nelte. Această metodă va contribui 
esențial la reducerea ciclului de fa
bricație, respectiv a volumului de 
producție neierminată. In felul aces
ta se asigură desfășurarea normală 
a procesului tehnologic, se reduce 
ciclul de fabricație, se livrează co
manda la timp, cu indicatori eco
nomici favorabili.

vîntul tovarășul Lazăr David, prim 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, care a dat pre
țioase îndrumări pentru activitatea 
de viitor a comitetului orășenesc de 
partid, a organelor și organizațiilor 
de partid din orașul Lupeni.

Tovarășul Lazăr David a arătat 
că întărirea rtndurilor organizațiilor 
de partid din orașul Lupeni, prin 
primirea de noi membri și candidați 
de partid, trebuie să constituie și în 
viitor una din preocupările de sea
mă ale comitetului orășenesc, a tu
turor organizațiilor de bază din raza 
de activitate a comitetului orășenesc.

Sarcinile mari și complexe care 
stau în fața colectivelor de muncă 
de la mină, Viscoza, preparație, 
șantierul de construcții și celelalte 
unități ale orașului cer ca în mun
ca de primire în partid. Comitetul 
orășenesc de partid, organele și or
ganizațiile de bază să țină cont de 
posibilitățile existente, să acorde 
toată atenția primirii în partid a 
celor mai buni muncitori, tehnicieni 
și ingineri.

Conferința a ales noul comitet 
orășenesc de partid Lupeni. In prima 
sa plenară, Comitetul a reales în 
funcția de secretar pe tovarășul Dan 
'ier.

FE L I C IT A R !
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Ёц prfiejtil Anului Nou, conducerea I. F. Petroșani felicită căkiufos mun- 
cltorii, tehnicienii și inginerii forestieri din Valea Jiului pentru sueceeeJe ob
ținute in realizarea plănuita și le urează succese tot mai mari în asta №66 I

Conducerea I.C.R.A. Petroșani feli
cită, cu ocazia Anului Nou 1965, pe 
toți lucrătorii și colaboratorii săi, 
urîndu-le : „La inulți ani 1“

Cu ocazia Anului Nou, conducerea O.C.L. Produse industriale Peăpașaei 
felicită călduros clientela și salariații săi, dorindu-le noi succese Ін якшай 
și „La mtați ani l“< ’ ' ~ 1

Rectoratul I.M.P., cu prilejul Anu
lui Nou 1965, adresează 'cadrelor di
dactice și studenților urări de sănă
tate și fericire și le dorește succese 
depline în însușirea științei și tehnicii 
înaintate I

f Folosind prilejul ce-1 oferă Anul Nou, conducerea O.C.L. Alimentara 
Petroșani adresează salariaților. săi și cumpărătorilor tradiționala urare: 
„La mulți ani l“.

Conducerea șantierului nr в ivupeta 
urează tuturor constructorilor și fa
miliilor lor multă sănătate, tetacia» 
șl activitate rodnică ta neta aeă

Gu prilejul Anului Nou, 1.0.0. Pe

troșani urează salariațiior întreprin

derii noi succese în muncă, sănătate 

și „La mulți ani i“.
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Giuseppe Saragat 
ales președinte al Italiei

ROMA 28 
gerpres, O. 
transmit :

Parlamentul
seara, cu o 
Giuseppe Saragat în funcția de pre
ședinte al republicii. La această ho- 
tărîre s-a ajuns după 13 zile de șe
dințe, în care, în aula de la Mon 
tecitorio, deputății, senatorii și re
prezentanții regiunilor autonome au 
procedat la 21 tururi de scrutin 
La cel de-al 21-lea tur de scrutin, 
Giuseppe Saragat a întrunit 646 de 
voturi, cu 164 peste majoritatea ne
cesară. cerută de constituția italiană.

Se știe că Giuseppe Saragat a fost 
în prima etapă a acestor alegeri 
prezidențiale propus candidat oficial 
de către Partidul social-democrat, 
Partidul socialist și Partidul republi
can. Partidul democrat-creștin nu a

— Corespondenții A- 
Paler și G. Pastore.

italian a ales luni 
largă majoritate, pe

MOSCOVA. — Direcția Centrală 
de statistică а anunțat că metalur
gia sovietică depășește planul a- 
nual. Se așteaptă ca anul acesta 
să se obțină suplimentar aproxima
tiv 900 mii tone fontă. 1 milion tone 
oțel, 12 milioane metri țevi de oțel.

CAIRO. — Agenția M.E.N. anun
ță că președintele Republicii Arabe 
Yemen, Abdullah al Sallal, a sosit 
duminică la Cairo. El este însoțit 
de vicepreședintele Ray Hassan Al 
Amri și vicepremierul Abdel Kader 
Hamlin. Agenția nu precizează sco
pul vizitei neașteptate în R.A.U.

TEL AVIV. — Președintele Con
siliului de Miniștri al Izraelului. Levi 
F.shkol, а primit la 27 decembrie pe 
generalul Bull, șeful corpului de ob
servatori al O.N.U., căruia î-a re
latat despre situația creată la granița 
dintre Izrael și Iordania, în urma in
cidentului din 23 decembrie. Levi 
Eshkol a dezmințit informațiile apă
rute în presă potrivit cărora guver
nul izraelian ar 
verbale realizate 
dania, pentru a 
frontiera dintre

WASHINGTON. — Un număr de 
105 personalități religioase și laice 
din S.U.A. au adresat președintelui 
Johnson o petiție, cerînd încetarea 
imediată a focului în Vietnamul 
sud și inițierea unor tratative în 
derea găsirii unei soluții politice 
tuației din această țară.

WASHINGTON. — Satelitul arti
ficial american „Mariner 3“ se află 
în prezent la o depărtare de 85 
milioane km de pămînt. Distanța to
tală pînă la 
urmează s-o 
milioane km.

După cum 
Administrația 
blemele aeronauticii și spațiului cos
mic — zborul satelitului, lansat Ia 
5 noiembrie, decurge normal.

BUENOS AIRES. — Duminică la 
miezul nopții 160 000 feroviari argen
tinieni au declarat o grevă de 24 
de ore. Feroviarii cer majorarea sa
lariilor cu 70 la sută, pentru a com
pensa creșterea scumpetei. Negocie
rile duse cu guvernul nu au dat nici 
un rezultat.

acceptat atunci propunerea celorlalți 
trei parteneri din coaliția guverna
mentală, de a susține această candi
datură, contrapunînd candidatura lui 
Giovanni Leone. După ce candidatul 
oficial al partidului democrat-creș- 
tin s-a retras, cînd a devenit evi
dent că nu va putea întruni majo
ritatea necesară, și după ce la două 
tururi de scrutin s-au abținut de la 
vot, parlamentarii democrat-creștini 
au declarat că vor sprijini candida
tura lui Saragat.

Analiza scrutinului arată că pen
tru Giuseppe Saragat au votat com
pact partidele comunist și socialist, 
Partidul socialist italian al unității 
proletare. Partidul social-democrat și 
Partidul republican, care. împreună 
au 442 de reprezentanți în Parla
ment, și o parte a electorilor demo
crat-creștini. O altă parte a parla
mentarilor democrat-creștini au depus 
în urnă buletine albe (la acest scru
tin s-au înregistrat 150 de buletine 
albe). Liberalii și neofasciștii au vo
tat candidați proprii, apărînd izolați 
în ședința celor două carriere 
Parlamentului.

Colaborarea dintre 
Academia R. P. Romînă 
și Academia de științe 

a U.R.S.S.
MOSCOVA 28. — Corespondentul 

Agerpres. Silviu Podinâ, transmite i
La Moscova a fost semnat planul 

de colaborare științifică între Aca
demia R.P. Romîne și Academia de 
științe a U.R.S.S. pe anii 1965— 
1966

Din partea romînă planul a fost 
semnat de acad. Șerban Tițeica, vi
cepreședinte al Academiei R. P. Ro
mîne, iar din partea sovietică de 
acad. V. S. Kirillin, vicepreședinte al 
Academiei de științe a U.R.S.S.

Planul de colaborare științifică în
tre cele două academii pe anii 1965— 
І966 prevede, printre altele, lărgirea 
colaborării în domeniul matematicii, 
fizicii, chimiei, tehnicii, biologiei, me- 
dicinei, științelor sociale.

ale guvernul 
Quiroga 

că auto-

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Turbină cu gaze 

de 1500 kW
PEKIN 28 (Agerpreș).
La Nankin, în estul Chinei, a 

fost construit prototipul unei tur
bine cu gaze, cu o capacitate de 
1500 kW. Această turbină poate fi 
folosită pentru producție de ener
gie electrică sau pentru acționa
rea compresoarelor și pompelor. 
Turbina cu gaze poate folosi drept 
combustibil motorina, combustibi
lul greu, gaze naturale sau chiar 
petrol lampant. Noua turbină pre
zintă avantajul de a putea fi pusă 
in stare de funcționare sau oprită 
mai ușor declt turbinele cu abur. 
Ea poate fi folosită la generarea 
energiei electrice în regiunile lip
site de resurse carbonifere sau 
apă.

nit planul anual încânte de termen. 
Uzinele, care produc utilaj pentru 
industria energetică, au produs și 
livrat la timp motoare de 530 kW 
pentru locomotive electrice și uti
laje necesare electrificării țării — 
transformatoare mari și mijlocii, 
motoare electrice, generatoare etc. 
Capacitatea generatoarelor a cres
cut de 3,3 ori, iar capacitatea mo
toarelor — de 5,9 ori față de anul 
trecut.

de

Teiescop cu canale 
de televiziune

Temeliile unui oraș vechi
PRAG A 28 (Agerpres).
In timpul lucrărilor de construc

ție a unei șosele în apropiere de 
localitatea Bina (Slovacia), munci
torii au descoperii temeliile unei 
vile romane, din secolul al 3-lea. 
Printre 
vas în 
de aur, 
timpul 
tin III,
moara a fost probabil ascunsă aici 
înaintea sosirii hunilor. Greutatea 
totală a monezilor este de aproa
pe 0,5 kg. Aceasta este prima des
coperire de acest fel din Slovacia.

ruine a fost descoperit an 
care se aflau 108 moneț. 
bătute în anii 476—525 în 
domniei împăraților Valen- 

Honorius și Theodosia. Co-

fi anulat acordurile 
pînă acum cu lor- 
asigura calmul la 

cele două state.

de 
ve- 
si-

planeta Marte, pe care 
parcurgă, este de 550

comunică
națională

O NOUA BOALA 
A FUMĂTORILOR

COPENHAGA 28 (Agerpres). 
Biochimistul danez Poul Astrup 

descoperit o nouă 
rilor.

Intr-un interviu
„Politiken", Astrup
ceastă boală nu are legătură cu can
cerul la plămîni. Ea s-ar datora 
faptului că nicotină determină he
moglobina sîngelui să rețină oxige
nul, pe care ar trebui să-l transmi
tă mai departe țesuturilor corpulții. 
In acest mod se produce o subalinten
tare lentă a țesuturilor, pentru care 
oxigenul este o necesitate vitală.

a
boală a fumăto-

acordat ziarului 
a declarat că a-

în

Celsius — 
oraș din

Angliei a

scăzînd
un re- 
centrui

i nins șî 
înghețuri,

Iarnă grei 
io nră-ratoi Europei

LONDRA 28 (Agerpres).
Duminică, din Anglia și pînă

Austria, iarna și-a făcut simțită pre
zența prin ninsori abundente, fur
tuni de zăpadă și, în unele locuri, 
ploi puternice. Numai în sud-estul 
Spaniei vremea s-a menținut primă
văratecă, deși Madridul a fost aco
perit de zăpadă, termometrul 
la minus 4 grade 
cord pentru un 
Spaniei.

Intr-o parte a
s-au înregistrat puternice 
iar in sud a plouat. Numeroase ac
cidente de circulație datorate înghe
țului au fost înregistrate pe șoselele 
din nordul țării, unde în ultimele pa
tru zile 98 de persoane și-au găsit 
moartea.

In Franța și R.F.G. unde termo 
metrele au 
accidentele 
dat cu 
morți.

Cea
înregistrat în nordul Suediei unde 
termometrul a coborit la minus 24 I 
grade Celsius. ;

Complot descoperii 
în Bolivia

LA PAZ 28 (Agerpres).
Ministrul de interne în 

juntei militare boliviene, 
Oscar, a declarat duminică
ritățile boliviene au descoperit un 
complot care urmărea să atenteze la 
viața generalului Rene Barrientos, 
șeful juntei. Atentatul este pus în 
seama fostului președinte al Boliviei. 
Paz Ester.ssoro, care, potrivit decla
rației lui Teran, a trimis trei oa
meni de ai săi să-l asasineze pe Bar
rientos în timpul călătoriei de săptămînă 
trecută pe care acesta urtna să o 
facă în localitățile Sucre și Potosi. 
Aflînd de existența complotului Rene 
Barrientos și-a anulat călătoria în 
aceste localități. Deși cei trei trimiși 
ai lui Estenssoro au fost aresțați, 
Oscar a declarat că viața lui Bar
rientos continuă să rămînă în peri
col. întrucît nu a putut fi depistat 
întregul grup de complotiști.

PULKOVO 28 (Agerpres).
Astronomii sovietici de la 

servatorul Pulkovo au obținut pri
mele imagini cu ajutorul telesco
pului prevăzut cu două canale de 
televiziune.

Acest instrument, realizat în ate
lierul Observatorului, este format din 
două telescoape identice ale căror 
oglinzi principale au un diametru 
de 450 mm fiecare. Ele sînt mon
tate pe o axă comună. Două tu
buri de televiziune și două ecrane 
dau posibilitatea să se studieze 
concomitent imaginile corpurilor 
cerești în diferite sectoare ale spec
trului.

Ob-

Produsele uzinei Daian
PHENIAN 28 (Agerpres).
Uzinele de utilaj electric Daian 

din R.P.D. Coreeană au indepli-Mari distrugeri provocate de inundații în S.U.A.
35

coborît sub zero grade, 
de circulație s-au sol- 
și, respectiv, cu 20 de

T
mai joasă temperatură s-a I

NEW YORK 28 (Agerpres)
Serviciile meteorologice americane 

au anunța* duminică că pericolul 
unor noî inundații în statele Cali
fornia, Oregon, Washington, Idaho 
și Nevada, a fost depășit. Pentru pri
ma dată, după o săptămînă, nivelul 
apelor a început să scadă, iar sinis-

-----------------------★

trații se pot întoarce
Bilanțul distrugerilor 
inundații

trează 44
17 000 de 
dăpost și
la peste un

la casele lor. 
provocate de 
state înregis-

4 dispăruți, 
fără a-

în aceste 
de morți, 
persoane rămase

pagube materiale evaluate 
miliard de dolari.

*
Bilanțuri la sîîrșii

Ca de obicei, sfîrșitul anului ofe
ră presei din apus prilejul unor am
ple bilanțuri în care sînt trecute în 
revistă principalele evenimente poli
tice, precum și situația economică 
a lumii occidentale. Un asemenea 
bilanț transmis de agenția Associa 
ted Press, începe prin a se referi 
la Anglia. După ce menționează ca 
producția națională a Angliei a în
registrat . o încetinire, crescînd abia 
cu aproximativ 3 la sută în anul 
1964. față de 7 la sută în 1963. 
agenția relevă că Anglia are de fă
cut față unei balanțe de plăți neia- 
vorabile. ca urmare a excesului im
porturilor față de exporturi. Acest 
lucru a avut efecte negative asupra 
stabilității monetare, lira constituind 
obiectul unor serioase speculații pe 
piața internațională de schimb, fapt 
care a necesitat o intervenție ener
gică a băncilor centrale vest-europene 
și americane care au acordat băncii 
Angliei un ajutor de 3 miliarde do
lari pentru a preveni o devalorizare 
a monedei.

„Dar nu numai în Anglia, ci și în 
toate țările vest-europene, scrie Asso
ciated Press, producția industrială a 
înregistrat o încetinire. începînd cil 
cea de-a doua jumătate a acestui 
an“.

Astfel. Franța s-a aflat in fața 
unui viitor nesigur în ce privește

produeția și folosirea forței de mun
că. In 1964, guvernul francez a lan 
sat un plan privind instituirea unui 
control al prețurilor și salariilor, du 
pă o curbă ascendentă a acestora 
deosebit de periculoasă cu un an îna 
inte. In general însă, economia a 
înregistrat un „Boom".

In Italia „un număr important de 
semne din anul 1964, arată că eco
nomia Italiei va continua să fie „su
ferindă" și în 1965“. Tendințele in
flaționiste, care au început cu un an 
în urmă, s-au manifestat și în acest 
an. Numeroase fabrici importante au 
fost obligate 
de lucru, în 
continuat să 
că produsul
3 la sută mai mare decît 
cut, procent considerat ca 
pentru o economie sănătoasă.

In Elveția, în ciuda unor sporiri 
ale producției, deficitul de plăți ex
terne a crescut pînă la cifra de 771 
milioane dolari. „Guvernul elvețian, 
transmite agenția, se teme de infla
ție, fapt care a făcut să întreprindă 
o serie de măsuri, printre care spo
rirea taxei de scont, 
restricții la acordarea 
cetinîrea investițiilor 
emigrărilor forței de
scrie agenția, economiștii consideră 
că aceste măsuri nu sînt substan-

să-și reducă săptămînă 
timp ce costul vieții a 
creasca. Se

național total
apreciază 
va fi cu 
anul tre- 

insuficient

impunerea de 
creditelor, în- 

și controlarea 
muncă. Dar.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t Petroșani, str. Republicii nr. 56. TeL interurban 322, automat 269.

de an
ți a le pentru 
dință“.

„Economia
zat o sporire în primul trimestru al 
anului 1964, și-a încetinit ritmul în 
ultima perioadă a acestuia, ca urma
re a simptomelor inflaționiste". Dacă 
in primul trimestru al anului, pro
ducția industrială a sporit cu 12 la 
sută, în cel de-al doilea, ea și-a în
cetinit dezvoltarea pînă la 6,5 la 
sută.

Economia Olandei, în ciuda unor 
sporiri, a înregistrat un deficit al 
plăților externe de aproximativ un 
miliard de dolari.

In Luxemburg, cel mai mic par
tener al Pieței comune, situația eco
nomică se consideră a fi bună, dar 
inflația a 
eentueze.

Pentru 
a dus la 
sută la 
semnat o grea lovitură pentru indus
tria sa, în special pentru cea siderur
gică, de automobile și hîrtie. Presiu
nile inflaționiste s-au accentuat în 
mod îngrijorător, fapt care a deter
minat banca Suediei să intervină de 
două ori, pentru a ridica taxa de 
scont. Acest lucru a avut însă con
secințe asupra industriei construc
țiilor și a provocat în special э creș
tere a chiriilor.

a schimba această ten-

continuat și aici să se ac-

Suedia sfîrșitul anului, care 
fixarea suprataxei de 15 la 

importurile britanice, a în-

Instalație pentru răcirea 
laptelui

SOFIA 28 (Agerpres).
Specialiștii bulgari au realizat 
nouă instalație pentru răcireao

laptelui, denumită „Cristal-1500". 
Noua instalație este complet auto
matizată și poate fi deservită cu 
ușurință de muncitori care nu au 
o calificare specială. Intr-o oră, 
instalația răcește o cantitate de 
800 l de lapte de la 34 grade la 4 
grade. Ea poate fi folosită in toate 
fermele de produse lactate și are 
avantajul că clorura de metil, care 
răcește laptele, nu acționează di
rect asupra acestuia, ci formează 
un strai de gheață pe o serpentină 
instalată sub vasul cu lapte. „Cris
tal-1 500" este prevăzut cu un dis
pozitiv automat care Amestecă 
laptele, cu o pompă și o instalație 
care permite trecerea directă * 
laptelui în cisterne pentru trans
portarea lui.

La rîndul ei, economia Norvegiei’ ; 
s-a resimțit deosebit de mult t pe 
urma suprataxei britanice, în timp ce' 
inflația a înregistrat 
țe îngrijorătoare.

In Danemarca, în 
țurile au înregistrat 
portantă, salariile au rămas la ni
velul de anul trecut, ca urmare a 
politicii de înghețare a acestora, dusă 
de guvern Economia Danemarcei a 
fost afectată de o prea mare sporire 
a importurilor față de o reducere » 
exporturilor în țările Pieței comune, 
provocată de măsurile restrictive în
treprinse de acest organism econo
mic împotriva importurilor de ali
mente. Ca Grmare a acestui lucru, 
deficitul balanței de plăți externe s-a 
cifrat în prima jumătate a acestui 
an la 170 milioane de dolari. Ca și 
Suedia și Norvegia. Danemarca a 
fost serios afectată de suprataxa bri
tanică. Experții economici privesc cu 
pesimism perspectivele anului 1965.

In Spania costul vieții a sporit 
cu 3,4 la sută, iar în Portugalia emi
grarea brațelor de muncă, legală și 
clandestină, a înregistrat un nivel 
record. Sporirea cheltuielilor militare 
ca urmare a intensificării operațiuni
lor împotriva forțelor patriotice din 
coloniile africane, a avut de as1*' ' 
menea, o serioasă influență asupra 
economiei Portugaliei.

>4 -

și aici tendin-

timp ce pre- 
o sporire :m-
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