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mobilizatoare
lectivului de a îndeplini planul, con
stituie garanția Succeselor de viitor.
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Normele de tehnica securității cer 
o verificare temeinică a lămpilor de 
benzină înainte: ca minerii să co
boare cu ele in- subteran.

Un ultim .și exigent control a 
lămpii este întotdeauna deosebit de 
necesar.
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în anul 1965, în fața colectivului 
preparației din Petrila stau obiecti
ve mobilizatoare. In acest an, pro
ducția de cărbune brut pentru pre
parare va fi mai mare cu 150 000 
tone în comparație cu planul pe 
1954. Producția netă de cărbuni 
spălați va crește de asemenea cu 
120 000 tone, iar cea de cărbune 
special pentru semicocs cu 23 000 
tone. Se vor produce cu 20 000 tone 
mai multe brichete ovoide, iar indi
cele de recuperare va crește cu 0,2 
puncte.

Sarcinile de plan ce le revin pe 
acest an preparatorilor petrileni sînt 
mobilizatoare. Măsurile tehnico-orga- 
nizatorice luate de conducerea pre
parației, priceperea și hotărîrea co-

C. BADUȚA

Blocul D-10 — predat
Zilele trecute, a fost recepționat 

primul bloc înalt — cu 8 etaje și 
72 apartamente — din Vulcan. Co
misia de recepție a apreciat calita
tea lucrărilor de finisaj interior e 
xecutate de colectivele de construc
tori conduse de maiștrii Corciani Otto 
și Strakovici Carol, care într-un răs
timp scurt au reușit să 
rele volum de lucrări 
venit.

Peste puțin- timp — 
narea unor completări
beneficiar — în acest bloc înalt vor 
intra primii locatari, mutîndu-se în 
noile apartamente

termine ma
ce le-au te

după termi- 
solicitate de

frumoase.
Ing. BELO1U 

NICOLAE

Un nou volum 
din „Lexiconul 
tehnic romîn*

Un nou volum din „Lexiconul 
tehnic romitA, al XV-lea, a văzut 
in aceste zile lumina tiparului, in 
Editura tehnică. Volumul cuprinde 
cuvinte care încep cu literele R șî 
S. In cursul anului 1965 vor apa
re ultimele două volume din a- 
ceastă amplă lucrare începută în 
1957.

întocmit prin grifa Consiliului 
național al inginerilor și tehnicie
nilor, de un larg colectiv condus 
de acad. Remus Răduleț, „Lexi
conul tehnic romîn" prezintă. în 
circa 13000 pagini, peste 70000 ter
meni și aproximativ 17 000 desene.

Actualul Lexicon este mult mai 
amplu decît acela publicat între 
1949—1956 și care a constituit pri
ma lucrare de acest fel apărută în 
limba romînă.
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LA MASA ROTUNDĂ

O discuție utilă, 
interesantă

maistrul Dibernando Iosif dînd îndrumări 
SzekeJy. Ștefan asupra asamblării unui tub

tinichigerie a U.R.U.M, Petroșani se con- 
tuburfle de aeraj pentru exploatările mi-

In secția 
fecționează 

->-eere.
- Iată-1 pe 
timchigiuliii 

cu ramificație.

PRIETEN AL NOULUI
OMil atei loan, mecanic în sectorul 
B u VII al minei Petrila, este cu

noscut în întreaga exploatare pen 
iru priceperea cu care execută lu

crări de mecanică din cele mai im
portante și pentru care a fost în
totdeauna evidențiat. Mecanicul Ma
tei Ioan a devenit un om de bază al 
atelierului electromecanic al minei, 
un adevărat specialist în repararea 
uneltelor pneumatice.

Pentru minerii de la lucrările în 
piatră perforarea găurilor în frontul 
de lucru este una 
din operațiunile de 
bază. De viteza

, cu care se perfo
rează depinde 
scurtarea duratei 

celorlalte operațiuni
care, armare și evacuarea sterilului 

Multor mineri li s-a părut că per
foratoarele de tipul CP-17 ar putea 
da un randament mai mare. Intr-una 
din zile, minerul Dogaru Sebastian

■ din sectorul de investiții i se adre
să

— Avem aer comprimat suficient. 
-*  dar parcă baterea găurilor nu merge 

tocmai așa cum ar trebui. Nu s-ar 
putea modifica ceva la perforator 
pentru a avea o putere de avansare 
mai mare ? Doar ești inovator.

Matei nu i-a 
sinea lui însă 
totul pentru a 
Din acea zi a 
Obosită pentru

ÎNSEMNĂRI 
DE REPORTER

de lucru, puș-

lui Matei.

răspuns imediat. In 
se hotărîse să facă 
da ajutor minerilor, 
început o muncă ne-
a găsi soluția de

(Agerpreș)

Audiție muzicală
Ieri, la ora 16. conducerea clubului 

muncitoresc din Paroșeni a srganizati 
pentru iubitorii de muzică ușoară 
localitate o după-amiază de audiție 
zicală intitulată „Pentru fiecare 
lodie".

Au fost prezentate cele mai noi 
regtetrări de muzică ușoară și discuri 
cu imprimări de cîntece din filmul ro- 
mînesc „Dragoste la zero grade".

La cererea auditorilor, asemenea emi
siuni muzicale se vor organiza în viitor 
de două ori pe

PRIMA
INOVAȚIE 
PE 1965

Cabinetul tehnic 
al minei Lupeni a 
înregistrat azi pri
ma inovație pe a- 
nul 1965.

Inovația intitu
lată „Mașină de 
havat portabilă, 
acționată cu aer 
comprimat", care 
aparține minerului 
MiUler Eugen de 
la sectorul V sud, 
a fost primită de 
membrii comisiei de

săptămînă.

inovații cu in

teres deosebit.

O

din 
ItlU- 
me-

în-

Seară 
literară'
La Clubul mun

citoresc al sindi
catelor din Vulcan 
se organizează azi, 
la ora 18, o seară 
literară închinată 
vieții și operei lui 
Mihai Em in eseu. 
Au fost invitați 
peste 80 de- tineri 
în majoritate mi
neri, constructori, 
bobinatori de Ia 
secția de reparații 
electrice Vulcan. 
Patru tineri din 
rîndul celor invi
tați vor recita. poe
zii ale marelui poet.

felul cum se desfășoară 
cUitural-sportivă în Valea 
discuții au luat parte in- 
activiști culturali, oameni

Nu de mult, redacția ziarului „Ro- 
mînia liberă" a organizat la Petro
șani o discuție la masa rotundă cu 
privire la 
activitatea 
Jiului. La 
telectuali.
cu munci de răspundere în aparatul 
de partid și de stat, invitați. Redăm 
mai jos spicuiri din discuțiile pur
tate.

CORNEL HOGMAN — secretarul 
Comitetului orășenesc pentru cultură 
și artă Petroșani: „In Valea Jiului 
există o puternică tradiție culturală,. 
Există și o puternică bâză materia
lă, forțe culturale la fel. Totuși mai 
dăinuie o serie de lipsuri cum ar fi: 
tendința de șablonizare a repertoriu
lui unor formații, nu există o conti
nuitate a spectacolelor, prea puțin 
6-a valorifi’-d specifice’ loca1. în 
special de către formațiile de dansuri 
ș.a. Deși aceste lucruri sînt cunos
cute de noi, Comitetul orășenesc pen
tru cultură și artă, ne facem vino- 
vați că nu le-am remediat pînă 
acum. Dar trebuie să arătăm tot
odată că nici nu sîntem sprijiniți 
suficient. Ne referim în special la 
intelectuali, al căror sprijin ne-ar fi 
deosebit de util. De altfel, proble
ma aportului intelectualilor la mun
ca culturală s-a mai discutat în ca
drul plenarelor noastre, dar din pă
cate au rămas numai... discuții".

IOAN BLAGA — activist C.L.S.: 
„Intr-adevăr tovarășul Hogman are 
dreptate. Avem o bază materială

suficientă, avem forțe artistice. 
Dacă totuși nu s-a făcut mai 

mult în munca cultural-artistică și 
sportivă aceasta se datorește, pe lin
gă unele lipsuri în activitatea noas
tră, și unor greutăți pe care le ta- 

țîmpinăm. Ducem lipsă de instruc
tori pentru formațiile artistice. Cei 
cîțiva care îi avem sînt instructori , 
obștești și au nevoie de o instruire 
periodică. Ori, noi nu avem un cen
tru metodic pentru pregătirea lor. 
Cred că acestui lucru ar trebui 
se dea o importanță cuvenită, 
ajutor ni-1 putea da' Școala populară 
de artă Petroșani. Dar tovarăși# de 
aici nu aii ținut legătura cil noi. cu 
C.L.S.-ul, pentru a trimite la ctfrsuri 
oameni de care avem nevoie".

Dr. DUMITRU PASCU, directorul 
Spitalului unificat Petroșani î „S-a 
discutat aici despre aportul intelec
tualilor. Intr-adevăr sprijinul, nostru 
este mic. Am dori să se găsească 
anumite forme la care să fim atrași 
și noi intelectualii, ținîndu-se cont 
de gradul nostru de pregătire. Ce 
am dori să vedem pe viitor în Valea 
Jiului ? Concerte simfonice, să fim 
vizitați de teatrele profesioniste din 
celelalte centre și în special de cele 
bucureștene, să fie invitați conferen
țiari din București, poeți, scriitori, 
pictori, critici de artă etc".

să i
Un

G. COTOȘPAN

(Continuare în pag. 3-a)

rezolvare. Nu rare au fost după- 
amiezile cînd Matei loan putea fi 
întîlnit în atelier studiind, demon- 
tînd și montînd perforatoare. A făcut 
mai multe modificări la turație. Re
zultatele însă nu-1 satisfăceau pe 
deplin. Dar nu s-a dat bătut, căutînd 
cu răbdare și migală ceea ce trebuia 
perforatorului pentru a funcționa 
randament mai mare. A trecut 
lună... două... trei...

Intr-una din zile, înainte 
intra în mină. ,s-au prezentat, 

obicei, Ia 
mai mulți 
spre a-și

INSTANTANEU

cu
o

a 
de

de 
ca 
atelier 
tineri 

lua
în primire uneltele 
reparate.
loan s-a apropiat

1 în vîrstă și i s-a

Matei

năLțitni
primăvară dar apoi în scurtă vreme, 
a început să ningă cu fulgi mari.

Bucuria a fost generală: Ince- 
pind cu veteranii sportului alb, a- 
vînd ei înșiși tîmplele
ani. și pînă la puștiul 
șchioapă — cu toții au simțit 
marea înălțimilor. Numai cei 
s-au mulțumit... deocamdată 
derdelușul cel mai apropiat.

încingă o bătălie cu bal
nea. Doar sus pe crestele 
cușme-
de ză-JJI |ИМ|
rezistau 4 '5

ninse de 
de-o 
che- 
mici 

cu 
pe

care l-au transformat pe dată in 
pîrtie de schi. Cei mari s-au echi
pat însă cum scrie la carte și cu 
schiurile la spinare au pornit spre 
plriiile din munții ce împrejmuiesc 
Valea noastră. Veselul grup din 
clișeu e gata de start spre înălți
mile munților Paring. Aici pîr- 
tiile sînt excelente și zăpada • bună 
de schi, iar cabanele Rusu și Pa- 

. ring primitoare. : Dar parcă alte 
cabane n-au musafiri 7 Mai 
acum, în vacanța de iarnă a
lor, cabanele și piftiile sînt pline 
de schiori mici și mari.

ales 
elevi-

D. G.

de un miner ma 
adresat:

- Am un perforator modificat. Nu 
vrei să-l încercăm împreună Ia fron
tul de lucru ? Poate o ieși ceva din 
treaba asta.

Fără să stea mult pe gînduri. mi
nerul îl luă de braț și amîndoi au 
coborît în subteran.

upă pregătirile necesare, mine
rul puse în funcțiune perfora

torul și înfipse sfredelul în roca 
dură. Simțea parcă o putere care-1 
ajuta , să împingă mai cu . ușurință

FL. I.

(Continuare în pag. 3-a)

Deși bogat în realizări, anul 
1964 a plecat fără să lase „cadou" 
schiorilor mult așteptata mantie 
de omăt, atît de dorită de iubito
rii sportului alb. Valea Jiului a 
purtat veșmintele cenușii și „de
modate" ale toamnei pînă după 
Anul nou, in ciuda copiilor dor
nici să 
gări de 
munților 
le albe 
padă
temperaturii di 
toamnă. Privin- 
du-le strălucirea 
în bătaia razelor 
Hoarelui. 
rile 
făceau sa te, 
gîndești cu nos-*-'^  
talgie la schiu-' 
rile ce stau gata 
pregătite. Spre 
bucuria schiori-.; 
lor. la citeva] 
zile de la sosi-| 
rea noului an al 
sosit și zăpada:^
E drept că Zaj 
început i-a irasj 
o ploaie ca del

MOIИй
fe;

piscu-
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STBAQUL ROȘU

Construcțiile locale — 
în centrul atenției noastre

în anii puterii populare, pe întreg 
cuprinsul Văii Jiului s-au ridicat nu
meroase blocuri moderne, pline de 
luminâ pentru oamenii muncii. In 
orașele Petrila, Lupeni și Vulcan, 
în Lonea sau (Jricani, peste tot noi' 
le construcții social-culturale au 
schimbat profund înfățișarea locali
tăților noastre miniere.

Investițiile pentru construcțiile so- 
сіЛ-culturale alocate pentru ariul 
1965 în Valea Jiului însumează 
115 455 000 lei, reprezentînd construe: 
ția a 1796 apartamente care trebuie 
date în folosință pînă la sfîrșitul 
acestui an, precum și o serie de 
alte obiective importante, între care 
o școală cu 16 săli de clasă, termi
narea lucrărilor de la casa de cul
tură Petroșani, cu 8Ѳ0 locuri și a 
spațiilor comerciale din cartierele 
Livezeni—Petroșani și Braia—Lu
peni etc.

Față de anii trecuți, pregătirile în 
vederea înfăptuirii acestui volum spo
rit de investiții s-au desfășurat în 
condițiuni mai bune. Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular al orașu
lui Petroșani, cu sprijinul organelor 
competente, a pus încă din anul tre
cut la dispoziția celor patru șan
tiere de construcții din Valea Jiului 
o bună parte din documentația nece- 
cesară volumului de lucrări prevă
zute pentru acest an.

Măsurile luate de sfătui popular,

TJ O T E
Unitate O.L.F. slab gospodărită

In orașul Petroșani se află uni
tatea O.L.F. nr. 4 care contrastează 
puternic cu celelalte. Pe cînd în alte 
unități de vînzare de legume și 
fructe prezentarea mărfurilor, igiena, 
buna aprovizionare și deservire merg 
mînă în mînă, aici nu.

De cum intri în acest magazin, a 
cărei responsabilă este Mrazek Iri
na, constați o totală lipsă de spirit 
gospodăresc și comercial. Vitrina 
magazinului stă nefolosită. în loc 
să prezinte mărfurile ce se găsesc 
de vînzare. iar în interiorul unității 
un loc mare este ocupat de butoa
iele și lăzile goale, care răpesc din 

O vînzătoare care face ce vrea
In complexul comercial din cartie- Vulcan, se află un magazin alimen- 

rul energeticienilor — Sohodol — tar bine utilat și aprovizionat. In

Lucruri bune...
Este cunoscut faptul că I.G.O. Petroșani răspunde 

direct de curățenia orașului, de ridicarea la timp a gu
noiului menajer, a zăpezii ce cade în timpul iernii etc.

ASPECTE DIW GOSPODĂRIREA ORAȘULUI
Sînt zile cînd curățenia orașului se 
face în Condițiuni corespunzătoare, 
eînd colectivul secției salubritate de
pune eforturi și lucrează conști
incios pentru îndeplinirea sarcini
lor ce-i revin. Iată un exemplu 
bun. In ultimele zile, orașul nostru 
a îmbrăcat mantia albă a zăpezii. 
Străzile orașului, trotuarele, erau 
pline de zăpadă. Operativi, mun
citorii de la salubritate au pus 
mîinile pe lopeți și cu însuflețire au 
strîns zăpada în grămezi apoi au 
încărcat-o în mașini. Un asemenea 
aspect poate fi văzut și în fotogra
fia de jos care înfățișează un grup 
de muncitori încărcînd zăpada in
tr-o basculantă.

Problema care ae риле acum este 
aceea ca de fiecare dată cînd cade 
zăpada, ea să fie adunată și trans
portată operativ pentru a ușura cir
culația atît a piefbnilor ctt și a au
tovehiculelor.

...dar și rele
Mai sînt încă și unele lucruri ca

re fac ca activitatea bună a I.GO 
să fie umbrită de anumite aspecte 
negative. Deși ziarul a mai criticat 
faptul că ridicarea gunoludui menajer 
se face în aed n_er au Iu*,  to

cît și sprijinul acordat șantierelor de 
construcții în ce privește asigura 
rea ritmică a materialelor necesare, 
ne îndreptățesc să afirmăm că exis
tă toate condițiile ca în anul 1965 
planul de investiții social-culturale 
aă fie realizat și chiar depășit.

Astfel, șantierul de construcții din 
Petrila are ca sarcină fizică să pre
dea în acest an blocuri cu 352 apar
tamente, o școală, precum și lucrările 
edilitare aferente acestor construcții. 
Deși pe acest șantier s-au obținut 
în anul trecut realizări frumoase, se 
tărăgănează în mod nejustificat anu
mite lucrări de finisaj care împiedi
că darea în folosință a unor blocuri 
aproape terminate. Se cere din par
tea conducerii aedstui șantier, a per 
sonalului tehnic și a constructorilor 
să folosească la maximum timpul 
de lucru pentru urgentarea dării în 
folosință a blocurilor aflate într-un 
stadiu avansat.

Șantierul de construcții din Pe
troșani are ca sarcină să predea 
în cursul anului curent blocuri cu un 
număr total de 640 apartamente, iar 
constructorii din Vulcan trebuie să 
realizeze blocuri de locuințe ce în
sumează 552 apartamente. De ase
menea. în orașul Lupeni se vor con 
strui în acest an blocuri cu uh nu
măr de 252 apartamente.

In afară de volumul de I 790 a- 
partamente planificate a fi date în 

spațiu și-i dau interiorului un aspect 
urît. Pe lîligă. aceasta, mărfurile 
puse în vînzare nu sînt prezentate 
în mod corespunzător îneît ele să in
cinte ochii. Deunăzi, ia deschiderea 
unității respective primii clienți care 
au sosit s-au oprit nedumeriți lîngă 
ușă. Peste tot, pe lăzi, butoaie, ta
rabă și pe marfă stăteau cocoțați 
pui de găină aduși cu o zi în urmă 
pentru vînzare. Se poate imagina 
cum arăta magazinul lăsat la bunul 
plac al orătăniilor. Se pune între
barea : de ce nu sînt ținute păsările 
în cuști pînă se vînd ? 

folosință în acest an, sînt asigurate 
fonduri pentru frontul de lucru pe 
1965—1966 care echivalează cu 18 013 
m p suprafață locuibilă. In perioada 
care urmează, conducerile șantiere
lor trebuie să-și îndrepte toată aten
ția spre lucrările cele mai urgente 
și în mod dedsebjt să pună accent 
pe asigurarea condițiilor optime de 
lucru constructorilor în perioada de 
iarnă, în vederea desfășurării în 
bune condițiuni a procesului de pro
ducție. Trebuie impulsionate lucrările 
tehnico-edilitare și amenajările inte
rioare care sînt încă rămase în ur
mă. De asemenea, trebuie pus ac
centul principal pe asigurarea mate 
rialelor, săparea fundațiilor la node 
obiective.

In noul an sfaturile populare tre
buie Să sprijine mai activ activi
tatea constructorilor, să organizeze 
acțiuni de muncă patriotică pentru 
eliberarea terenurilor necesare noi
lor construcții ce se vor ridica. Sîn- 
tem convinși că. în condițiunile favo
rabile care le-au fost Create, colecti
vele șantierelor de construcții din 
Valea Jjului vor munci cu tot avîntul 
pentru îndeplinirea exemplară a pla
nului de investiții social-culturale pe 
1965-

IOAN BIRO,
șeful Secției sistematizare

și arhitectură a Sfatului popular 
al orașului Petroșani

acest magazin, la raionul de pîine 
si băuturi, ca vînzătoare se află 
Aron Lucia.

De un timp, această vînzătoare se 
poartă foarte urît cu cumpărătorii. 
Le vorbește arogant, îi repede și 
chiar iî jignește. Cu cîteva zile în 
urmă. & gospodină grăbită a rugat-o 
pe vînzătoarea respectivă s-o ser
vească cu două pachețele de piper. 
Deși acest produs exista la raionul 
се-l deservește Aron Lucia, aceasta 
a refuzat s-o servească, pe motiv că. 
e ota închiderii deși mai erau 85 
minute pînă Ia ora închiderii maga
zinului, La fel a procedat cu o altă 
cumpărătoare care a solicitat pîine. 
Pe bună dreptate locuitorii cartie
rului sînt nemulțumiți de comporta, 
rea și modul de deservire al vînză- 
toarei Aron Lucia.

☆

Conducerile acestor unîtătî co
merciale, trebuie să ia măsuri pen
tru îmbunătățirea activității îneît 
cumpărătorii să fie mulțumiți.

Luminile orașului

Orașul nostru 
mereu mai frumos

întrecerea patriotică pentru buna 
gospodărire și înfrumusețare a ora
șelor și comunelor Văii Jiului se 
încheie an de an cu rezultate tot 
mai bune, devenind în acest fel 'o 
tradiție pentru localitățile noastre, 
un mijloc puternic de strîngere a 
legăturilor dintre sfaturile populare 
și masele largi de oameni ai muncii.

In cursul anului trecut, întrecerea 
patriotică între orașe și comune, 
desfășurată pe baza chemării Comi
tetului executiv al Sfatului popular 
al orașului Petroșani, a adus o con
tribuție de seamă la stimularea fie
cărui comitet executiv, de a obține 
rezultate bune în ce privește mobi
lizarea maselor de cetățeni la exe
cutarea a numeroase lucrări de folos 
obștesc, de bună gospodărire și în
frumusețare a localităților noastre.

Rezultatele întrecerii patriotice ara
tă că, în antd care a trecut, s-au 
obținut importante realizări. Astfel, 
oamenii muncii din Valea Jiului au 
efectuat zeci de mii ore de muncă 
patriotică la înfrumusețarea orașu
lui, realizînd economii in valoare de 
5144 016 lei, cu aproape 60 000 lei 
mai mult față de prevederile planului 
muncilor patriotice. Dintre orașele 
Văii Jiului, pe primul loc în între
cerea patriotică s-a situat Petroșaniul 
urmat de Vulcan, iar dintre comune 
Uricaniul (az> oraș raional) și Ani- 
noasa, care au obținut cele mai fru
moase rezultate în întrecerea patrio
tică.

In anul 1965, în fața sfaturilor 
populare stau, de asemenea, sarcini 
importante în ce privește gospodă

tuși pînă bi prezent nu au fost luate măsurile nece
sare. In cartierul Livezeni din Petroșani ridicarea gu
noiului se face la 2—3 zfle. Din această cauză, nici 
curățenia cartierului nu ae ridică la nivelul cerințelor. 
Recipienții fiind plini, cetățenii sînt nevoiți să depozi
teze gunoiul în grămezi. Iată și în clișeul de față un 
aspect care dovedește grăitor că serviciul salubritate 
din cadrul I.C.O. Petroșani nu se achită așa cum tre
buie de sarciniie ce-i revin

rirea și înfrumusețarea orașelor și 
comunelor Văii Jiului. Pe baza pla
nului muncilor patriotice pe anul 
1965, numai în orașul Petroșani sint 
prevăzute a se realiza 434 724 
ore de muncă patriotică șl o e- 
conomie in valoare de pesțe 
un milion lei. In cartierul ti- 
vezeni din Petroșani se vor 
extinde zonele verzi în primăvara 
acestui an cu 3,5 ha. De asemenea, 
în orașul Petroșani se vor planta 
peste 3 200 arbori și arbuști orna
mentali, se vor extinde zonele verzi 
în majoritatea cartierelor șl străzi
lor din oraș. Tot în acest.^an. prin 
munca patriotică a cetățenilor, se 
vor amenaja noi baze sportive la 
Institutul de mine, sfatul popular, 
precum. șl un patinoar.

In ce privește lucrările de hidro- 
ameliorare, se vor curățl pîralele 
Malela, Slătlnloara etc., se vor cu
răța șanțuri si rigole atft In oraș cit 
șî în cătunele sătești pe o lungime 
de 58 000 ml. in noul an se va a- 
corda o atenție mai mare curățeniei 
orașului. In acest scop se va extin
de suprafața de măturat la 960 000 
mp. In cătunele Slătlnloara. Dîlja 
Mare, în strada Gîrbțști etc, se vor 
executa întrețineri de drumuri șl tro
tuare pe o suprafață de 29 600 m-PC 
Atît în orașul Petroșani cît și în 
cătunele sătești se vor construi șl 
repara un număr de 10 poduri șl 
podețe.

In vederea înfăptuirii acestor o- 
biective, Comitetul executiv al Sfa
tului popular al orașului Petroșani 
trebuie să se sprijine pe marea masă 
a cetățenilor, deputați, comisiile 
permanente, comitetele de străzi, co
mitetele de cetățeni și împreună să 
treacă la folosirea tuturor rezervelor 

I necesare înfrumusețării continue a 
orașului.

шпыт 
сшіііііог огіішііі 

ji hirourilor tomenale f.I.P.
In Valea Jiului au avut loc in 

aceste zile ședințe de constituire я 
consiliilor orășenești și a birourilor 
comunale ale Frontului Democra
ției Populare in vederea alegerilor 
de deputați pentru Marea Aduna
re Națională și sfaturile populare. 
In ultimele zile s-a terminat con
stituirea consiliilor F.D.P. Ui ora
șele Petrila, Vulcan, Lupeni și 
Uricani. De asemenea, ș-a termi
nat și constituirea birourilor co
munale ale Frontului Democrației 
Populare In localitățile Banița, A- 
ninoasa, lscroni și Clmpu lui Neag.

Din consiliile și birourile F.D.P. 
fac parte reprezentanți ai organi
zațiilor locale de partid, ai sindi
catelor. organizațiilor locale de 
W.T.M., de femei, muncitori frun
tași, ingineri, tehnicieni, profesori,! 
învățători și alți intelectuali, j
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Cînd hotărîrile organizației de bază 
se îndeplinesc i

i

O discuție utilă, 
interesantă

In fața colectivului preparației 
Lupeni stă sarcina de a spăla o im
portantă cantitate din cărbunele coc- 
sificăbil necesar industriei noastre 
siderurgice. In raport cu această 
sarcină a crescut gradul de înzes
trare tehnică a preparației, au fost 
introduse noi utilaje și instalații, s-a 
pus accent mai mare pe creșterea 
recuperărilor în cărbune și pe red’.1 
cerea procentajului de cenușă sun 
indicatorul admis.

Pornind de la necesitatea asigu
rării calității cărbunelui special la 
nivelul exigențelor cocaarilor hune- 
doreni. comuniștii prezenți la adu
narea generală de dare de seamă 
și alegeri, ținută cu două luni în 
urmă, au insistat în mod deosebit 
asupra rezolvării problemelor legate 
de funcționarea optimă a instalațiilor 
de preparare, utilizarea tuturor re
zervelor care conduc spre asigura
rea unei lecuperări cît mai mari în 
cărbunele supus preparării și redu
cerea la minimum a pierderilor de 
la haldă și flotație.

Hotărîrea elaborată de organizația 
de bază cu prilejul adunării gene 
rale de dare de seamă și alegeri 
se realizează punct cu punct. De 
exemplu, In perioada care a trecui 
de la alegeri, în adunările generale 
ale organizației de bază au fost ana
lizate problemele majore ale planu
lui de producție. S-au trasat sarcini 
concrete membrilor și candidaților 
de partid. Bunăoară, tovarășului Ar
delean Victor, șeful preparației i s-a 
repartizat sarcina să sprijine secția 
flotație >n vederea îmbunătățirii 
fluxului tehnologic și reducerii la 
minimum a pierderilor de cărbune 
șlam.

De cum a primit această sarcină, 
tovarășul Ardelean a discutat eu

al pubiica- 
economice", 
științe eco-

A apărut:

insti- 
va fi
Deo- 
după 

vede și

In curte, pe coridoare, in sălile 
școlii era liniște. Doar dintr-o clasă 
răzbateau voci. Elevii Școlii gene
rale de 8 ani nr. 2 din Lupeni repe
tau un scurt program artistic pe ca
re urmau să-l prezinte in fața cole
gilor lor din alte școli. Instrucioarea 
de pionieri, care conducea repeti
țiile, atrase atenția asupra ultimelor 
aspecte :

— Pasajele pe care vi le-am indi
cai repetați-le după-amiază, sfătui 
ea pe elevele Rad Minerva și Sti- 
clara Virginia. Mîine ne vom iniilni 
din nou. Vom face încă o repetiție. 
Deci, la lucru...

In clasa în care își desfășura ac
tivitatea clubul școlii pe toată peri
oadă vacanței, au intrat mai mulți 
băieți.

— Ne dați jocurile de șah ? — se 
adresează un școlar instructoarei de 
pionieri, Vâna Gabriela.

— Luați-le, spuse ea. indicînd lo- 
t cul unde se aflau.

In fața pieselor de șah, așezate 
reglementar, „adversari?' s-au măsu
rat cu privirea. Partidele au înce
put. Unit au jucat muțind cu grabă 
piesele, alții au judecat temeinic 
fiecare mișcare.

In jurul elevilor June Nicolae și 
Maszrtak Anton s-au adunat mai 
mulți copii. In sală era liniște. Asis
tenții urmăreau cu atenție mutările 

toți muncitorii flotatori. cu șefii de 
echipe, cît și cu lăcătușii de între
ținere a instalațiilor despre rezer
vele interne ale secției. împreună eu 
ei tovarășul Ardelean a stabilit mă
surile ce se cer luate pentru îmbu
nătățirea fluxului tehnologic și asi
gurarea unor reparații de bună cali
tate. Rezultatele nu au întîrziat să 
se arate. Sarcina de a prepara în 
așa fel cărbunele brut încît să con
țină o cantitate de cenușă sub nor
ma admisă a fost îndeplinită. Preo-

DIN EXPERIENȚA 
ORGANIZAȚIILOR de partid

cuparea de care au dat dovadă e- 
chipele de flotatori, printre care cea 
condusă de comunistul Wiik Emil, 
precum și brigăzile de calitate în' 
frunte cu Gyorgy Ștefan și Dumi
trescu Alexandru și echipele con
duse de Oprișan Mihai și Fiilop Ghe- 
za a dus la îmbunătățirea continuă 
a calității producției, la realizarea 
unei recuperări sporite față de cea 
prevăzută în hotărîrea adunării ge
nerale a organizației de bază.

Munca politică desfășurată de bi
roul organizației de bază, de comu
niștii preparației, pentru bunul mers 
al producției, urmărirea sistematică 
a modului în care se 
ță hotărîrile luate 
sine rezultate bune 
Colectivul preparației 
atingă încă din ultimele luni ale anului 
trecut indicatorii de plan stabiliți 
pentru anul 1965, și chiar să-i și 
depășească. Astfel, recuperarea glo
bală a atins cifra de 75,9 la sută, 
cu 0,1 puncte peste prevederile pen
tru anul 1965. La fel și la recupe
rarea în cărbunele special s a obți-

traduc în via- 
au adus cu 
în producție, 
a reușit să

Cînd instalatorii 
n echipa lui 

Popa Vasile vor 
pleca definitiv de 
la căminul 
tufului, aici 
cald și bine, 
camdată, 
cum se 
din fotografie, ei 
lucrează intens la 
montarea radia
toarelor.

fiecărei piese. La un moment dat 
un pion al lui Anton a fost amenin
țai de regina adversarului. Mutarea 
trebuia bine glndiță. Masznak a 
etniărit dintr-o ochire gravitatea si
tuației și a făcut o mutare reușită ca
re a produs oii comentarii din par
tea colegilor aflați tn jur. Mult dis
putată a fost și partida susținută de 
elevii Rogoz Rodica și Macarie Vio
rel. In jurul lor copiii s-au împărțit 
în două tabere. Fiecare dintre ele 
încerca să-și împărtășească „expe
riența", sfătuind jucătorii ce mișcare 
să facă. Se pare insă, că celor doi 
șahiști nu le făcea plăcere să fie 
sfătuiți de alții pentru că 
energică, i-a pus la punct 
zeloși.

In ziua aceea, la clubul școlii era 
mare animație. Potrivit programului 
întocmit la începutul vacanței, nici 
cei mici n-au fost uitați. E adevărat 
că ei n-au participat la repetițiile 
programului artistic și nici la jocul 
de șah. Elevilor ciclului intli li s-a 
organizat un concurs ghicitoare fo- 
losindu-se ca material opera lui l. 
Creangă. Lucrările fiindu-le bine cu
noscute. participanta au ghicit cu 
plăcere titlul lucrării din care făceau 
parte fragmentele enunțate.

Deși e vacanță, in aceste zile in 
toate școlile te îniimpinâ a vie ani- 

Rodica, 
pe cei

pierderilor de 
fluxul tehno- 
atent instala- 
pierderile de'

nut o îmbunătățire de 0,3 puncte. In 
aeelaș timp, s-au făcut pași impor
tanți și în eliminarea 
cărbune. îmbunătățind 
logic și supraveghind 
țiile, s-a reușit ca

cărbune să fie simțitor reduse.
Rezultatele obținute pe linia înde

plinirii hotărîrii adoptate de aduna
rea generală a organizației de bază 
constituie o dovadă că la preparația 
Lupeni biroul organizației de bază, 
comuniștii de aici, care prin exem
plul lor personal mobilizează și pe 
ceilalți muncitori la realizarea sar
cinilor de plan, sînt hotăriți ca în 
viitor să desfășoare munca 
Ia un așa nivel încît ea să 
buîe la realizarea cu cinste a sar
cinilor economice care stau în fața 
preparatorilor în acest an.

politică
contri-

MARGARETA MICA

IN EDITURA POLITICA A APARUT

NICOLAIE MINEI

Asaltul barierei de coloare
Imbrățișînd o perioadă de 350 de 

ani, lucrarea face o amplă prezenta
re a problemei negrilor din S.U.A., 
pe care o tratează în strînsă legă
tură cu situația economică și social- 
politică specifică fiecărei epoci isto
rice. Analiza luptei împotriva scla
vagismului. împotriva segregației ra
siale este făcută subliniindu-se ideea 
că în această luptă nu există tabere 
strict despărțite prin culorile pielei, 
că alături de negri la bătălia pentru 
lichidarea discriminării rasiale par
ticipă numeroși democrat! și pro
gresiști albi, că pe această poziție 
se situează și cercurile conducătoare 
lucide din S.U.A.

A apărut volumul II 
ției „Studii și cercetări 
editată de Institutul de 
nomice „V. I. Lenin".

Volumul cuprinde o serie de ar
ticole semnate de economiști — pro
fesori, conferențiari, lectori, ingineri 
— specialiști în probleme de indus
trie, agricultură, comerț, finanțe, sta
tistică etc. Revista se deschide cu 
articolul „Dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale a socialismului în R.P.R.", 
semnat de conf. C. Manolescu. Prin
tre celelalte materiale publicate se 
numără: „Reforma bănească din au
gust 1947“ (prof. M. A. Lupu); 
„Deficiența economică a industriali-

mație. Activitatea este în toi. E a- 
devărai că actuala activitate se deo
sebește radical de cea obișnuită în 
școli. E și firesc. Copiii se află in 
vacanță, iar preocupările lor sînt 
astfel orientate încît să le facă plă
cere și să-și petreacă în mod plăcut 
zilele de recreere.

M CHIOREANU

Zăpada mult așteptată a sosit aductnd cu sine încă o bucurie pen
tru elevi, aflăți în vacanță de iarnă: posibilitatea de a se da cu săniuța.

In clișeu: Un grup de școlari din Petroșani în momentul pornirii cu 
săniuțele ne derdelus.
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(Urmare din pag. i-a)

VASILE OROS — secretarul Co
mitetului orășenesc U.T.M. Petro
șani : „Revin la aportul intelectuali
lor în munca culturală. Trebuie ară
tat că aceștia fac mult prea puțin. 
Intelectualii se piing că artiștii ama
tori dau spectacole slabe. Poate că 
au dreptate. Dar se pune problema 
ce au făcut ei, intelectualii, pentru 
ridicarea calitativă a spectacolelor ? 
De ce nu răspund atunci cind sînt 
chemați ? Organizațiilor U.T.M. le 
revine sarcina de а iniția astfel de 
acțiuni, ca tineretul să-și petreacă 
timpul liber cît mai plăcut și - util 
Dar în această direcție se întîmpină 
unele greutăți cum ar fi: asigura
rea orchestrelor la joile de tineret, asi
gurarea mijloacelor de transport pentru 
excursii și deplasări ale formațiilor 
artistice, nu li se pun la dispoziție 
în suficientă măsură tinerilor bazele 
sportive etc- Toate aceste greutăți 
ar putea fi înlăturate dacă comite
tele sindicatelor, conducătorii de în
treprinderi și cei care răspund de 
munca culturală ar da un sprijin 
mai mare.

PETRU STOICAN - directorul 
Teatrului de Stat: „Teatrul nos
tru s-a străduit ca să-și îmbunătă
țească repertoriul și să dea specta
cole de calitate. Totuși, numărul 
spectatorilor este uneori mic. Mă re
fer la spectacolele pe care le dăm în 
celelalte localită+i din Valea Jiului. 
Cauza este slaba popularizare pe 
care o fac spectacolelor noastre to
varășii de Ia sfaturile populare, sin
dicate și U.T.M.

Aș avea de făcut unele propuneri : 
O.S T.A. să dirijeze formații de ge
nuri diferite în Valea Jiului și pe 
tot parcursul anului. La premierele 
cinematografice romînești să fie in
vitați interpreți".

MARIN IOȚOV1CI — student 
I.M.P.: „Unui bun inginer i se cere 

Pin-

* 
la cercetările de istoria 
(prof. M. Mănescu); 
bugetelor de familie ale 
sursă de date pentru

zării construcțiilor" (lector C. 
tilie și un colectiv de colaboratori); 
„Contribuții la urmărirea cheltuielilor 
de producție și la metodologia de 
calcul a prețului de cost în industria 
chimică" (prof. dr. I. Mărculescu și 
conf. V. Puchiță); „Eficiența econo
mică a investițiilor pentru înființarea 
de noi plantații viticole în G.A.S.* * 
(conf. Ѳ. Rarpală și colaboratori)! 
„Cu privire 
statisticii" 
„Cercetarea 
țăranilor ca 
statistica creșterii animalelor" (conf. 
E. Barat); „Tendințe și perspective 
în statistica bugetelor de familie" 
(asistent M. Capătă); „Probleme 
teoretice ale calculului indicilor te
ritoriali" (conf. L. Tovissi); „Efi
ciența economică a valorificării com
plexe în perspectivă a subproduselor 
de lapte în R.P.R." (E. Tratiner și 
un colectiv de colaboratori).

sfredelul în roca dură. Au trecut 
doar două minute și perforatorul 
înaintase aproape un metru. Au mai 
trecut încă două minute. Minerul se 
opri și îl privi pe Matei a cărui față 
era învăluită de un zîmbet senin.

— Asta mai zic și eu perforator. 
Acum să tot lucrezi cu el — i se 
adresă acesta bătîndu-1 prietedește 
pe umăr.

— Apoi, după un timp, continuă t
— Ce ai modificat la perforator?
— Mare lucru nu i-atn făcut. Am

modificat canalul de rotire a capu
lui de la piston. înainte era drept, 
iar acum este spiral. Prin aceasta 
am mărit puterea de percuție și 

deci puterea de rupere a rocii. An
grenajul perforatorului funcționează 
acum cu mult mai bine. E un lucru 
simplu, dar care mi-a dat mult de 
lucru pină l-am găsit.

— Toate perforatoarele să le mo
dificați așa. Sînt minunate. Am să 

cer aprobare conducerii.

estea că Matei Ioan a reușit 
să modifice perforatorul pneu

matic CP-17 s-a răspîndit cu iuțeală 
printre minerii de la Petrila. La mulți 
nu le venea să creadă. Cînd s-a fă
cut proba s-a constatat că în numai 
6 minute cu perforatorul modificat 
se bate o gaură pentru pușcare de 
2 m. în timp ce perforatorul nemodi
ficat înainta în rocă doar 40 de em 
în aceeași durată de timp.

Nu a trecut, mult timp și 
Ioan a fost chemat la mai 
exploatări miniere din bazin 
a explica îmbunătățirile aduse per
foratorului. A fost încunoștințată și 
uzina „Independența" din Sibiu des
pre modificarea adusă perforatorului, 
care a fost mult apreciată.

Munca perseverentă, pasiunea pen
tru descoperirea noului și aplicarea 
lui in producție a mecanicului Matei 
loan din Petrila și-a arătat din plin 
roadele. Cei care apreciază cel mai 
mult aceste roade sînt minerii. Nu 
intîmplăior ia mina Petrila se spune 
despre mecanicul Matei loan că este 
cel mai bun prieten al noului. Meri
tă această a ccecieră.

In ultima parte a volumului 
incluse rezumatele articolelor în 
bile rusă, franceză și engleză.

(Agerpres) 

sîtli 
lim-

nu numai o bună pregătire profe
sională, el și o pregătire culturală 
multilaterală. De aceea am dori — 
pentru că avem o sală frumoasă, 
încăpătoare — să se dea spectacole 
și pentru studenți, să fie invitați 
specialiști de la București, din diferi
te domenii, pentru a ține conferințe, 
expuneri, să se organizeze întîlniri 
cu ei".

EMIL STOICA — decanul facultă
ții de electromecanică de la I.M.P. ; 
„In Valea Jiului, se simte lipsa unor 
săli mai mari de spectacole. Dar 
nici cele pe care le avem nu le-am 
folosit pe deplin. Mă asocie^ păreri
lor celorlalți vorbitori că sînteni 
ocoliți de marile ansambluri. De 
exemplu, în Valea Jiului nu a fost 
prezentat nici un spectacol de balet. 
De mulți ani nu am fost vizitați de 
o filarmonică. Și încă o problemă: 
cred că e cazul să ne gîndim și la 
un local corespunzător pentru 
blioteca orășenească".

Probleme asemănătoare au mai 
dicat și alți participant' la masa 
tundă, printre care tovarășii Alexan
dru Miclescu, Petru Costoi, 
Chirculescu, Ștefan Dănescu, Vasile 
Rușescu, ing. Ernest Paki, Gheor- 
ghe Panfilie, vicepreședinte al Sfa
tului popular orășenesc Petroșani, 
loan Badea, activist al Comitetului 
orășenesc P.M.R. și alții. In cuvîntul 
lor, au făcut numeroase propuneri 
pentru îmbunătățirea activității cul
tural-sportive în Valea Jiului, au ară
tat unele deficiențe în această mun
că, și-au spus părerea în legătură 
cu ceea ce ar mai dori să vadă în 
Valea Jiului.

Discuțiile organizate 
tundă de către redacția 
mînia liberă" au fost 
utile, interesante.

bi-

ri-
ro-

Vasile

la masa ro- 
ziarului „Ro- 
deosebit de

Prieten al noului
(Urmare din pag. l-a)

Matei 
multe 

pentru
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Ședința 
Consiliului de Miniștri 

al Franței
PARIS 6 (Agerpres).
La Paris a avut loc miercuri o 

ședință a Consiliului de Miniștri al 
Franței, prezidată de generalul de 
Gaulle. La sfîrșitul ședinței, ministrul 
informațiilor, Alain Peyrefitte a de
clarat ziariștilor că în cursul ședin
ței ministrul afacerilor externe, Couve 
de Murville, a prezentat un raport 
asupra situației din Asia de sud est, 
precum și asupra primei părți a lu
crărilor celei de-a 19-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U.

Acțiunile judiciare împotriva 
fostului căpitan SS 
Gerhard Schneider

BERLINUL OCCIDENTAL 6 (A- 
gerpres).

Curtea de Apel a R.F.G. a con
damnat miercuri la șase ani muncă 
silnică pe fostul căpitan SS, Gerhard 
Schneider, ațuzat de complicitate în 
uciderea a numeroși evrei din Ucraina 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial.

Chombe recrutează alți mercenari 
din Africa de sud

JOHANNESBURG 6 (Agerpres).
■ Corespondentul agenției France 
Presse anunță că la Johannesburg a 
început recrutarea unui nou grup de 
300 de mercenari africani pentru a 
fi trimiși în sprijinul armatei lui 
Chombe.

Eric Bridges, ofițer în armata cen
trală congoleză și șeful biroului de 
recrutări din Johannesburg, a făcut

Avalanșa de scumpiri de prejuri 
îngrijorează guvernul britanic

LONDRA 6 (Agerpres).
In ultimul timp, în Marea Britanie 

s-au produs scumpiri de prețuri la 
articolele alimentare și la alte măr
furi-, Acest fapt formează una din 
temele principale ale ziarelor, preocu- 
pînd, și guvernul.

Cutremure de pămînt 
în Japonia

TOKIO 6 (Agerpres).
Puternice cutremure s-au produs 

marți dimineața în diferite regiuni 
ale Japoniei. Seismografele au înre
gistrat cutremure de mare intensi
tate în regiunea Kanto, din Japonia 
Centrală. Alte cutremure s-au produs 
în insulele Osima și Niidzima din 
sudul țării. Efectele acestor mișcări 
seismice au fost resimțite și în nu
meroase orașe japoneze.

In e î
MOSCOVA. La uzinele „Lihaciov" 

s-a trecut la producția de serie a 
noului model de autocamion „ZIL- 
13Ѳ", Față de „ZIL-164", produs a- 
ntd trecut, noul model prezintă nu
meroase perfecționări tehnice. Pro
ductivitatea lui sporită se realizează 
datorită dotării lui cu un nou mo
tor1 cu 8 cilindri, capabil să dezvol
te o viteză pînă la 90 kilometri pe 
oră.

PRAGA. In anul 1964 industria 
carboniferă cehoslovacă a obținut 
succese importante. A fost extrasă 
o cantitate record de cărbune brun 
și huilă — 103604 577 tone, cu 2 861 
mii tone mai mult decît în 1963.

PARIS. Agenția France Presse 
transmite că ministrul informațiilor 
al Franței, Alain Peyrefitte, a anun
țat miercuri la Paris că Georges 
Pompidou, primul ministru francez, 
va face, începînd de la 4 februarie, 
o călătorie în Pakistan și India.

YEMEN

PiesediHtele Hsian II linii a ІШ înninllăiilt 
In vederea loimăiii noului guvern

CAIRO 6. Corespondentul Ager
pres, N. Plopeanu, transmite:

Vicepreședintele Yemenului, genera
lul Hasan Al Amri, a început con
sultările în vederea formării noului 
guvern. El a declarat că intențio
nează să prezinte președintelui Săllal 
lista noului cabinet în cursul zilei 
de joi.

Criza guvernamentală din Yemen 
a izbucnit în urma unor divergențe 
în problemele de politică internă ca
re s-au manifestat în cadrul guver
nului în ultima vreme.

Hasan Al Amri a fost însărcinat 
totodată să pregătească un proiect 
de lege cu privire la formarea unui 
nou consiliu consultativ, al cărui 
președinte a fost numit Mohammed 
Aii Osman. Noul prim ministru ur
mează să ia o serie de măsuri pri
vind crearea unui consiliu al apără
rii naționale, a unui tribunal pentru 
securitatea statului, reorganizarea a- 
paratului de stat atît în capitală cît

marți o declarație în care a arătat 
că a procedat la noi angajări de 
mercenar^ în urma ordinului primit 
de la Leopoldville. Cei 300 de merce
nari vor fi transportați la baza de 
la Kamina în maximum o lună. Cea 
mai mare parte dintre ei, a precizat 
el, vor fi sud-africani, dar este posi
bil să fie recrutați și sud-rhode- 
sieni.

Ministrul economiei, George Brown, 
a declarat că această evoluție ar pu
tea primejdui străduințele sale de 
realizare a unei politici de control 
asupra veniturilor. El a și anunțat 
că va lua contact cu reprezentanți 
autorizați ai economiei britanice 
pentru a afla explicațiile lor despre 
acest val de scumpete.

In ultimele săptămîni prețurile au 
crescut simțitor. Potrivit ziarului 
„Financial Times" scumpetea afec
tează pînă în prezent un număr de 
3 200 de articole din ramura alimen
tară. De ani de zile, scrie ziarul, nu 
s-a mai înregistrat o scumpire sub 
o formă atît de gravă. Unii fabri
canți explică aceasta prin suprataxa 
vamală de 15 la sută introdusă de 
guvern. Dar, împotriva acestei sus
țineri vorbește faptul că prețurile la 
aproape toate articolele de import 
au rămas sau constante sau a cres
cut mai puțin decît era de așteptat.

te va r în duri
CAIRO. Primul ministru al Suda

nului, Khalifa, a sosit miercuri di
mineața la Cairo, însoțit de miniștrii 
afacerilor externe, comerțului și in
dustriei, comunicațiilor, agriculturii 
și silviculturii.

MADRID. Ziarul italian „II Gior- 
no“ publică o știre despre înrăută
țirea nivelului de trai în Spania. In 
decurs de numai patru luni, prețul 
produselor alimentare a crescut în 
Spania cu 8 la sută. Ridicarea verti
ginoasă a prețurilor a făcut ca la 
sfîrșitul anului 1964 costul vieții să 
crească cu 10 la sută.

LONDRA. Potrivit una- date pre
liminare furnizate de poliția din Lon
dra. în 11 luni ale anului 1964, în 
capitala Marii Britanii au fost co
mise peste 230 000 de infracțiuni.

NEW YORK. Potrivit agenției As
sociated Press, la stația de urmărire 
a sateliților artificiali, situată la 12 

și în provincie și crearea unor orga
ne speciale de control. Totodată se 
prevede crearea unui organ special 
care urmează să examineze activita
tea miniștrilor și a altor oameni po
litici acuzați de activitate antista
tală.

Postul de radio Sanaa anunță că 
mai mulțî miniștri și alte persona
lități dezidente au fost arestate sub 
acuzația de a fi complotat împotriva 
actualului regim și vor fi deferiți 
unor tribunale speciale.

In regiunea autonomă Sințian 
Uigură, din nord-vestul R. P. Chi-

Aspect de la renumitul Tirg internațional de mostre de la Leipzig. In 
acest an se va aniversa 800 de ani de la primul tirg organizat in acest 
mare oraș comercial și industrial.

Ir legătură cu situația
SAIGON 6 (Agerpres).
intr-un comentariu cu privire la 

situația politică din capitala sud- 
vietilameză, trimisul agenției United 
Press International relatează că cer
curile budiste s-au pronunțat în fa
voarea creării unei adunări națio
nale legislative. Conducători ai bu- 
dișfilor au afirmat, potrivit agenției, 
că, în urma înlăturării înaltului Con
siliu Național prin lovitura de stat 
a forțelor militare de la 20 decem
brie, „crearea oricăror instituții le
gale poate fi realizată numai de că
tre; un, organ legislativ real". Ei au 
menționat totodată că un asemenea 

mile depărtare de baza de lansare 
din Florida, a izbucnit un incendiu, 
care a distrus întreaga aparatură, 
rămînînd numai scheletul metalic al 
construcției.

WASHINGTON. Ministrul apărării 
pentru forțele navale al Marii Bri
tanii, Gristopher Mayhew, a sosit 
într-o vizită de 12 zile în Statele 
Unite.

NEW YORK. Mai multe locali
tăți din nord-vestul Californiei au 
fost evacuate marți din cauza inun
dațiilor. Intrucît majoritatea șosele
lor și a podurilor au fost distruse 
în cursul inundațiilor, evacuarea a 
fost efectuată cu ajutorul elicoptere
lor. Inundațiile, care au început să 

. se producă încă de acum două săp- 
tămîni. au provocat mari pagube. 
Potrivit datelor publicate de Crucea 
Roșie, 13000 de familii au rămas 
fără adăpost.

PIN ȚĂRILE
Crește în lungime 

linia de metrou din Moscova
La Moscova a intrat în funcțiune 

o nouă porțiune în lungime de 6 ki
lometri a liniei de metro Gorkovsko- 
Zamoskvorețkaia. Această distanță, pe 
care există trei stații, expresele sub
terane o străbat în 8 minute.

O dată cu intrarea în funcțiune a 
acestei porțiuni, lungimea totală a 
liniilor metroului din Moscova se ri
dică la 104 kilometri.

Se dezvoltă industria textilă

din Vietnamul de sud
organism „trebuie să cuprindă nea
părat o largă reprezentare populară". 
Agenția U.P.I. apreciază această de
clarație ca reflectînd dorința budiști- 
lor de a-și asigura participarea la 
rezolvarea problemelor statului.

☆
Un purtător de cuvînt al coman

damentului american din Saigon a 
anunțat că bilanțul definitiv al pier
derilor trupelor guvernamentale sud- 
vietnameze în cursul luptelor care 
s-au desfășurat în regiunea localită
ții Binh Gia se ridică la 200 de 
morți. 186 răniți și 65 dispăruți. In 
cursul săptămînii de la 27 decem
brie la 2 ianuarie pierderile guver
namentale au atins un nivel record 
cu 350 morți, 555 răniți și J85 dis
păruți.

Val de frig neobișnuit 
și mari inundații în Algeria

ALGER 6 (Agerpres).
După cum anunță agenția France 

Presse, în noaptea de 5 ianuarie, a- 
supra Algerului s-au abătut puterni
ce ploi torențiale. Mai multe case 
s-au prăbușit, iar în urma alunecă
rii de terenuri, numeroase familii au 
trebuit să se evacueze. Drumul spre 
unul din cartierele orașului, Laper- 
lier, este complet acoperit de apă. 
Alte puncte ale capitalei sînt, de a- 
semenea, inundate, iar circulația este 
mult împiedicată. '

☆
Un val de frig cu totul neobișnuit, 

a provocat mari căderi de zăpezi în 
Algeria de sud. In jurul orașului 
Djelfa, la 400 km sud de Alger, ză
pada a atins o grosime de 30 cm. 
Djelfa se află situat la limita dintre 
regiunile de stepă ale sudului Alge
riei și pustiul Saharei. Plugurile de

SOCIALISTE
neze, în care cu 15 ani în urmă nu 
exista o industrie textilă, se produ
ce astăzi zilnic o cantitate de țesă
turi din care se pot confecționa 
50 000 costume.

Din 1957 în regiunea Sințian Ui
gură au fost construite trei mari țe
sătorii de bumbac și două de lînă, 
precum și 12 țesătorii și filaturi mai 
mici. Paralel au fost pregătite și ca
drele tehnice necesare.

Succese ale industriei grele 
a R. D. Vietnam

Valoarea globală a producției in
dustriei grele a R. D. Vietnam a 
depășit anul trecut cu 5,9 la sută 
prevederile planului, iar productivi
tatea muncii in acest sector a crescut 
cu 1,8 la sută față de anul 1963. In
dustria grea a produs in cursul anu
lui trecut peste 40 sortimente noi, 
printre care raboteze, strunguri, porii- 
pe mecanice și aliaje de oțel. Cota 
parte a industriei grele a R. D. Viet
nam a reprezentat anul trecut 34 ta 
sută din valoarea totală a exportu
rilor țării.

A început construcția 
unui pod peste valea Nusle 

din Praga
La Praga au început lucrările de 

construcție a unui pod care1 va lega, 
peste valea denumită Nusle, două 
cartiere ale capitalei cehoslovace. 
Podul va avea două nivel urL Prin 
cel inferior vor circula tramvaiele, 
nivelul superior fiind destinat trans
portului auto și pietonilor^

Lungimea totală a poduri atinge 
485 metri. El se construiește la o 
înălțime de 40 metri deasupra văii 
Nusle.

0 nouă secție de oxid 
de plumb

La secția de oxid de plumb, con
struită pe lîngă combinatul de zinc 
și plumb din Kîrdjali, au început 
probele de exploatare. Producția a- 
nuală planificată este de 6 000 tone 
de emailuri și 3 000 tone miniu de 
plumb. Se apreciază — safe Ra- 
botnicesko Delo — că această pro
ducție va satisface în întregime ne
voile interne ale R. P. Bulgaria.

iVoi incidente 
la Caraci

CARACI 6 (Agerpres).
In trei cartiere mărginașe ale ca

pitalei pakistaneze au fost introdusei/ 
marți restricții asupra circulației ca 
urmare a incidentelor sîngeroase ca
re au avut loc luni seara între a- 
depții lui Ayub Khan și cei ai opo
ziției. Potrivit postului de radio pa
kistanez, marți dimineața au avut 
loc noi incidente și poliția a folosit 
gaze lacrimogene pentru a-i îm
prăștia pe manifestanți. Poliția a o- 
perai numeroase arestări.

zăpadă întrețin deschisă circulația 
pe șosele. In lanțul nordic al mun
ților Atlas a fost complet blocată e 
trecătoare principală. La 50 km sud 
de Alger troienele de zăpadă mă
soară pînă la 50 cm.

In prezent principala preocupare a 
autorităților este de a asigura adă
post și hrană populației sinistrate 
atît de pe urma ploilor cit și a re
centelor cutremure. In toate cartie
rele Algerului și ale celorlalte orașe 
ale țării au fost constituite comitete 
de ajutor pentru a veni în sprijine, 
sinistraților care au suferit mari 
pierderi în urma cutremurelor de Ia 
M’Sila și inundațiilor de la Aures. 
Partidul F.L.N. și guvernul algerian 
au luat măsuri pentru ca întreaga 

campanie de ajutorare a sinistraților 
să se desfășoare organizat și eu 
succes.
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