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INSTANTANEU

înlocuitorul
Știam că brigada de frontaliști 

pe care o conduce minerul Moise 
Remus este plasată la un loc de 
mutică important. Așa că pornesc 
spre biroul sectorului IV de la mi
na Aninoasa, să aflu ce mai este 
nou la locul de muncă al fronta- 
liștîlor.

In birou, un om mărunțel, vioi, 
să toi aibă 30 de ani, discută cu 
unul înalt, cu palme mari, bâtă • 
torite. Păreau abătuți. Vorbeau de 
producție minus și 
tiv de jenă de a 
sectorului...

— Dar cum mai 
la Moisiu ?, mă 
mărunțel.

— Lipsește de la șut de aproape 
3 luni. E cam bolnav.

— Și cine conduce acum briga
da de la frontal ?

— Eu sînt înlocuitorul lui Moisiu.
— Cum a mers treaba la fron

tal în lipsa șefului ?
— Aici e aici f In octombrie, 

plusul s-a ridicat la 500 tone căr
bune, în noiembrie am fost la plan, 
dar in decembrie am avut necazuri 
cu presiunea și am rămas sub plan. 
Nu mă pot plînge de ortaci. Sini 
toți harnici și pricepuți: Mititelu 
Grad, Iacob, Lăbușcă.1. Să vă mai 
spurt? Șl totuși, în decembrie...

— Dar pe ianuarie cum va fi ?
— Avem poziție bună, vom lucra 

cu frontul în plin, pe 4—5 benzi. 
Sintem hotăriți să nu ne mai fa
cem de rușine. Să venim la șeful 
sectorului cu fruntea sus. O să fa
cem o organizare în frontal „ca la 
carte". Așa cum am învățat de la 
brigadier.
— De cîți ani lucrați cu Moisiu ?
— De zece.
— Și cum vă numiți ?
~ Fulga Dumitru, iar el e or

tacul meu, Solcan Iosif, ajutor mi- 
her la noi în brigadă la frontal.

despre un mo- 
merge ta șeful

merge treaba 
adresez omului

☆

Conducerea sectorului a încredin
țat un loc de muncă important lui 
Fulga; de aici ies zilnic la ziuă in 
jurul a 200 tone cărbune. I-a fost 
încredințată această răspundere, 
pentru că în sector i se cunoaște 
puterea de muncă, priceperea de a 
organiza bine lucrul în abataj. Și 
noul brigadier știe să se ridice la 
înălțimea încrederii și stimei ce i 
se acordă.
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Delimitarea circumscripțiilor electorale 
pentru alegerile de 
in Marea Adunare Naționala
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Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne, pe baza art. 25 
din Constituție, a emis un decret 
prin care se delimitează cele 465 de 
circumscripții electorale pentru ale
gerile de deputați în Marea Adunare 
Națională, care vor avea loc la 7 
martie 1965.

Potrivit acestei delimitări, numă
rul circumscripțiilor electorale pe re
giuni și în orașele București și Con
stanța este următorul:

— Regiunea Argeș 29 circumscrip
ții electorale; — Regiunea Bacău 27 
circumscripții electorale; — Regiunea 
Banat 21 circumscripții electorale ; 
Regiunea Brașov 26 circumscripții 
electorale; — Regiunea București 42 
circumscripții electorale; — Regiu-

nea Cluj 30 circumscripții electorale;
— Regiunea Crișana 22 circumscrip
ții electorale ; — Regiunea Dobrbgea 
12 circumscripții electorale; — Re
giunea Galați 27 circumscripții elec
torale ; — Regiunea Hunedoara 16 
circumscripții electorale; —- Regiu
nea Iași 26 circumscripții electorale;
— Regiunea Maramureș 19 circum
scripții electorale; Regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară 20 circumscrip
ții electorale; — Regiunea Oltenia 
39 circumscripții electorale; — Re
giunea Ploiești 36 circumscripții elec
torale ; — 
cumscripții 
curești 34
— Orașul 
doctorale.

Regiunea Suceava 25 cir- 
electorale; — Orașul Bu- 
circumscripțîi electorale;

Constanța 4 circumscripții

Desemnarea reprezentanților
în comisiile electorale pentru deputății 

regionali
In aceste zile, în orașele și comunele Văii Jiului au avut loc adunări 

al° organizațiilor obștești și ale oamenilor muncii din întreprinderi și 
instituții pentru desemnarea reprezentanților în comisiile electorale pe 
circumscripții pentru deputății în sfatul popular regional.

In campania electorală în vederea alegerilor de la 7 martie, în Valea 
Jiului vor iuncționa un număr de 18 comisii electorale pe circumscripții 
pentru deputății regionali.

Constituirea comisiei electorale 
a orașului Petroșani

In cursul zilei de ieri, la Petroșani a avut tac constituirea comisiei 
electorale a orașului regional Petroșani pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunarea Națională și sfaturile populare, formată' din repre
zentanți desemnați în adunările populare ale oamenilor muncii din între
prinderile și instituțiile Văii Jiului.

Comisia electorală a orașului regional Petroșani pentru alegerile de 
la 7 martie are următoarea componență: președinte: conf. ing. Stoica 

Emil, decanul facultății de electromecanică minieră a Institutului de mine 
Petroșani ,■ vicepreședinte: Blaga Ioan, activist al Consiliului local 

al sindicatelor Petroșani; secretar: Andrei Elena, judecător la Tribunalul 
popular al orașului Petroșani. Membri: David Iosif, sef serviciu la 

Samoilă loan, medic în circumscripția sanitară din cartierul 
Paulina, activistă a Comitetului orășenesc 
miner pensionar Petroșani; Pricop Ileana. 
Moraru loan, directorul organizației co-

C.C.V.J. ;
Livezeni din Petroșani; Bota 
U.T.M Petroșani; Cotoț Iosif, 
funcționară I.O.I.L. Petroșani: 
merciale Petroșani.

Olliplada ile matemaliiă
In urmă cu cîteva zile, în localul 

Grupului școlar minier din Petro
șani s-a desfășurat olimpiada de 
matematică, etapa locală. Deși pro
blemele au fost pretențioase, cei 22 
reprezentanți ai Școlii tehnice de 
maiștri și ai Școlii profesionale din 
localitate au reușit să le rezolve 
Printre cei care s-au remarcat, în 
mod deosebit, se numără Cosma A- 
lexandru de la Școala tehnică de 
maiștri a cărui lucrare a primit nota 
maximă: 10. O bună pregătire au 
dovedit șî tovarășii Vasîi loan și4 
Nagy Emeric de la aceeași școală.

FR. VETRO

. Cîțiva ortaci de-ai brigadierului Cîșlaru Ioan, de la sectorul III ai mi
nei Petrii a, îrțr-o scurtă consfătuire cu maistrul minier Zapp Zoltan (în fo
tografie, al doilea din dreapta) despre munca și succesele brigăzii.
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Prin aplicarea unui nou sistem de pregătire și buna organizare 
muncii, brigada condusă de minerul Sorescu Constantin de ia sectorul 
al minei Uricani realizează randamente înalte — 10—11 tone pe post. In 
fotografie, șeful de schimb Zamfir Nicolae surprins în plină ofensivă ia 
frontul de lucru. - ' —*—
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1,270 tone pe post productivitate

Un obiectiv central 
în fata colectivului E.M. Lupeni

Noul an în care am pășit de cîte
va zile ridică în fața minerilor din 
Lupeni exigențe noi în muncă. Stră
dania de a fi în pas cu sarcinile 
sporite ce revin exploatării în anul 
1965, se resimte în activitatea tuturor 
brigăzilor, a întregii exploatări. Se 
lucrează cu perseverență și pasiune 
din prima zi a anului. Oamenii de
pun strădanii pentru a valorifica pe 
larg rezervele interne, spre a asi
gura realizarea integrală a obiecti
velor ce le stau în față din planul 
de producție, din angajamentul asu
mat în întrecere.

Unul din obiective, de cea mai 
mare însemnătate 
și răspundere, es
te realizarea pro
ductivității de 
1,270 tone pe post, 
indicator ce a în
registrat o creștere

„de anul trecut. Este firesc, deci, ca 
realizarea acestei sarcini să preocu
pe în mod deosebit colectivul și con
ducerea minei. Iată de ce ne-am a- 
dresat tovarășului ing. Nicorici Nico 
lae, șeful minei Lupeni cu întreba
rea :

INTERVIUL NOSTRU

substanțială față

— in ce constau preocupările con

ducerii minei Lupeni în scopul reali-

zării sarcinii de creștere a producti

vității muncii pe anul 1965 ?

Realizarea productivității de

SUB ZERO GRADE
Frigt Prima săptămînă a 

lui ianuarie nu se desmin- 
te. Miinile se fac una cu 
cărămida, roșii ca racul 
iar aerul din jur parcă a 
scăpat din frigider. Totuși 
se lucrează. In colțul acesta 
izolat de restul șantierului, 
la cîteva grade sub zero, 
se naște centrala termică 
nr. 3 Livezeni, de unde va 
pleca spre viitoarele apar

tamente căldura. Restul șantierului 
a rămas undeva la o sută de me
tri în urmă. Dar la centrala termi
că se lucrează de zor. Cina jaloa
nele se vor înfige aici pentru a 
marca colțurile viitoarelor blocuri, 
vor găsi ziduri trainice ae beton 
și oțel, de sticlă și cărămidă. Va 
fi crescut lăcașul căldurii. Maistrul 
Dobrescu loan lucrează ae multă 
vreme pe șantierul Livezeni’ Sub 
supravegherea lut s-a ridicat și 
centrala nr. I. Lui i-a fost încre
dințată construirea celei de a treia 
centrală termică. Și șeful de bri
gadă Cristea Constantin are vechi- 

. me respectabilă pe șantier. Mește
rul și șeful de brigadă sînt riedes- 
părțiți, de mai bine de un an de' 
zile. Și oamenii din brigadă au 
rămas aceiași. Aceiași ca număr 
și persoane. Dar s-a produs totuși 
o schimbare. Schimbarea s-a pro
dus în el. Unii s-au calificai în 
meseria de dulgher, alții vor să se 
califice acum. Numai că aici, la 
centrala 3, brigada lui Cristea nu 
execută numai ' lucrări de dulgherie.

îi

— Ne-ат gîndit că dincolo (din
colo înseamnă restul șantierului) 
oamenii dau bătălia pentru preda
rea apartamentelor. Și am judecat: 
de unde să mai ceri oameni ? Noi 
avem și dulgheri și necalificați. De 
ce n-am executa noi toate opera
țiile ? Așa s-d născut ideea de a 
lua lucrarea în acord global. Noi 
am executat, trasarea, săpăturile 
pentru fundație, cofrajele, am tur
nat betoane. Ne pricepem fiecare la 
alte ceva și lucrarea, după cum se 
vede — nu stă pe loc.

— Dar oamenii, ce spun ?
— Ce să spună ? Ei s-au ală

turat imediat propunerii. Nimeni 
nu obiectează nimic. Dimpotrivă 1 
Spun că e mai bine așa. Șă șe știe 
că e un lucru făcut numai de ei. 
Intr-adevăr, meșterul își. cunoaște 
oamenii și ei îl ascultă. și îl res
pectă pe meșter. Comunistul Do- 
brescu loan și-a cîștigat respectul 
si aprecierea oamenilor. Chiar și 
cel ce n-a 
șantier își 
grele sînt 
tr-un cîmp
nă. Dar oamenii perseverează, mun
cesc, înving. Cresc zidurile viitoa
relor lucrări, o dată cu oamenii. 
Cresc oamenii o dată cu zidurile. 
Oamenii, făuritorii zidurilor: Cris
tea Constantin, Ciucă Titu, Bohan 
Duriiitru. Giurgi Mar cu, Hîncu Ște
fan și toți cei care asemenea lor 
clădesc, la o temperatură sub zero 
grade, asigură căldura căminelor 
noastre.

lucrat niciodată pe un 
poate închipui cit de 
condițiile de lucru in- 
deschis, pe timp de iar-

0. I. ’

1,270 tone/post constituie pentru co
lectivul minei noastre o sarcină de 
mare răspundere. Spre a atinge acest 
indicator, vom persevera îndeosebi în 
trei direcții și anume: folosirea la ca
pacitatea nominală a utilajelor de ca
re dispune exploatarea noastră la ora 
actuală, elaborarea de măsuri orga
nizatorice care să ducă la întărirea 
disciplinei, omogenizarea brigăzilor 
și asigurarea materială a Întregului 
flux de producție și, în funcție de 
primirea utilajelor prevăzute, ridica
rea continuă a nivelului tehnic al 
producției.

Iată deci traseele pe care înaintăm 
în muncă în cadriil 
pregătirilor pen
tru crearea condi
țiilor optime de 
muncă pe 1MC, 
Am urmărit punerea 

tuturor utilajelor: ha-în funcțiune a
vezelor, mașinilor de încărcat ele. 
Prin îmbunătățiri aduse în funcție--,. 
narea compresoarelor, precum și a 
altor utilaje am redus efectivul de 
întreținere.

O îmbunătățire substanțială pentru 
transportul subteran o va constitui 
extinderea, peste cîteva zile, a trans
portului cu locomotive cu troley la 
orizontul 480, între puțurile centru 
și Victoria.

In scopul 
lațelor, mai 
introducerea
tul 18, blocul VI ceea ce va permite 
realizarea 
ne/post;
havezelor
nourile I

folosirii intensive a uti- 
preconizăm următoarele: 
plugului static în stra-

unui randament de 4 to* 
folosirea în continuare a 
K.M.P.-3 în stratul 15 pa
și II, urmărindu-se realiza-

(Continuare in pag. 3-a)

Unde mergem?
A Z I

• La ora 19 are loc la Teatrul de 
Stat din Petroșani b nouă premieră- 
Este vorba de .piesa „Titanic, vals", 
comedie în 3 acte de Tudor Mușa- 
tescu. Cu această piesă, teatrul mi
nerilor înscrie a patra premieră din 
actuala stagiune'

• Un alt colectiv al Teatrului de 
Stat din Petroșani prezintă la ora 
19, la Uricani, piesa „Eii cuminte, 
Cristofor l“, de Aurel Baranga, t

I

M î I N E
• In sala Teatrului de Stat

, Petroșani va fi prezentată, la ora 19, 
. piesa „Titanic vals".

• La ora 20, în sala clubulai 
U.R.U.M.P. are loc o seară de dans 
pentru tineret.

• Dimineață se vor desfășura. pe 
pîrtiile de schi de la Straja primele 
concursuri oficiale; din acest, an, la 
care participă sportivi din toată - Va
lea Jiului. ,

. Л

‘ •’La ora 10, la clubul sindicate
lor-din Lupeni, începe campionatul 
republican de șah pe echipe, inter- 
asociații. .............. .................

I
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întreținerea aspiratorului da praf

Ore de recreere
a

Strofe de iarnă
Vtntul a încetat. O dată cu el

, încetat și vaierul arborilor. Cenușii 
și triate, cu cîteva zile In urmă, dea
lurile și munții eu prins din nou 
si stmbească ademenitor, clipind ve
sel din ochi prm horbota sclipitoa
re a zăpezilor proaspăt așternute.

pe fruntea căruia tim» 
cute adinei, și-a arun- 

privirea spre mestecenii 
înălțimile dealului Ма

om viratnic 
pul a săpat 
cat gînditor 
ce străjuiesc
leii. „Au văzut ei vreodată în trecut 
afîta bucurie și voie bună, au auzit 
ei vreodată în acele vremuri de obi-

De-azi dimineață de la geam 
Privirea oglIndM-n retină. 
Un alb imaculat ocean 
De-argint topit *i de lumină.

Ninsese noapte* peste dealuri 
Și-acum, cum stau încremenite, 
îmi par pietrificate valuri, 
Dlntr-uh etern balans oprite.

Iar munții Înspumați în ceață. 
Dorm tolăniți aub albă haină. 
Pe cind izvoarele sub gheață, 
Povestea-și murmură tn taină.

Pe dealul Dîljei, amorțit, 
In marea asta de lumină, 
De alb imens și da argint, 
Observ mineri ieșind din mină.

Sint solii muncii din adîncuri, 
Un lanț al muncii înfrățite. 
Un lanț de brațe și de trupuri: 
Aținerii Văii fericiteI

Aspiratoarele de praf aîrtt foiaaite 
pe scară tont mai largă de către gos
podinele noastre, utilizarea lor fiind 
mult mai igienică și mai eficiență 
decît aceea a măturii și arpei de 
praf și naceaitînd un consum de man
că și timp considerabil mai redus. 
Pentru a păstra însă in bună stere 
orice aspirator de praf, pentru a-i 
prelungi existența, este necesar ca:

— să nu lăsăm aparatul să func
ționeze fără întrerupere prea mult; 
după aproximativ BO de minute de 
activitate, curentul electric trebuie în
trerupt pentru 10—15 minute, ca mo
torul să se răcească. Luerînd cu ei 
încins, piesele ac uzează repede și 
puterea lui de aaplriatie se reduce 
considerabil;

— ai evităm aapirarea obiectelor

solide (metalice sau de alto natură), 
a bucăților lungi de sfoară, de cirpă 
sau chiar de hîrtie; nu trebuie să 
uităm că avem de-a face cu un aspi
rator de praf, si nu си ил „adunător 
de gunoi" ;

— după folosire să curățim fiecare 
piesă detașabilă (peria de parchet, 
peria de covor etc.) și să o ișezătn 
apoi în cutia de ambalaj a aspira
torului ;

— după folosire să scoatem tot
deauna burduful de captare a pra
fului și să-l golim complet: să nu 
uităm că, pentru a obține maximum 
de aspirație, cantitatea de praf exis
tentă în burduf nu trebuie să depă
șească o treime din capacitatea sa ;

— să nu spălăm niciodată burdu
ful de captare, nici pîsla de parchet

NOTA

GEORGE BANETE

O problemă „grea* de rezolvat
Pe la mijlocul Iul noiembrie a a- 

nului trecut, Vulpe Victor a fost pro
movat în funcția de maistru la C.T.i. 
Paroșeni și, concomitent, a primit 
repartiție pentru un apartament în 
blocurile destinate muncitorilor și 
tehnicienilor care lucrează în echipele 
de intervenție. Imediat după primi
rea repartiției, el s-a mutat în noul 
apartament.

In aceeași zi, apartamentul în care

ȘTIAȚI
X) „pe baza radioactivității elemente
lor din roci s-a stabilit că Munții 
Carpați au respectabila virată de 
200 000 000 de ani?

C A ...

răsune cu chiot, 
veselie. Repezișurile pan- 
acoperit cu un adevărat 

de urme. Tineri și vîrst- 
mai mult alții mai puțin

dă și exploatare capitalistă din gura 
oamenilor atîtea strigăte de 
ții și entuziasm ?“.

Mestecenii dacă 
răspunde omului: 
vremii nu au văzut
decît acum. în evul nostru liber și 
luminos.

satisfac-

ar avea 
că în 
asemenea lucruri

grai l-ar 
decursul

Dincolo de Petroșani, coclaurile Ma- 
leil au început să 
de rîs și 
telor s-au 
păienjeniș

, nfci, unii
calificați în sportul pe schiuri, dăr 
toți pasionați după el, au luat star
tul. Rămas singur, instructorul, un A. N1CHIFOREL

locuise pînă atunci Vulpe Victor a 
fost însă ocupat în mod ilicit, fără repar
tiție, de către Burtoi N. Datorită a- 
eesiui lucru Vulpe Victor nu mai pu
tea să dea în primire apartamentul 
în care locuise. Și astfel a devenit, 
pe hîrtie, locatar a două apartamen
te, fiind nevoit să plătească două 
chirii. In zadar a reclamat ei despre 
această situație la secția spațiul lo
cativ a Sfatului popular din Vulcan 
șl la sectorul I.L.L. din localitate. 
Nimeni nu i-a luat în considerare re- 
Ciamația. Dar o asemenea problemă 
nu poate să rămînă nerezolvată. Deci, 
tărăgănările birocratice să înceteze 
și forurile competente să lămurească 
urgent situația cu spafiul de lecuit 
ocupat de Vulpe Victor, care flecare 
zi tărăgănată o simte la... buzunar.

Drăguș 
a făcut 
CațaVei 
intr-o singură zi.

...Pietrosul dîn Munții Rodnei riu ...îh unele regiuni din țara noas- 
este singurul vîrf de munte din țara sră există arbori care Și-au legat nu- 

-l.X „ - -------4 -- raeje de marj fjg.urJ Jjn jstorfa șf
cultura poporului nostru ? Iată cîțiva 
dintre ei! gorunul lui Horea, care 
domină dealul din fața gării Țebea ; 
ulmul din Vladimiri, despre care bă- 
trînii localnici spun că la umbra lui 
șl-ăr fi strîns Tudcr Vladimlrescu 
prima lui ceată de panduri; teiul lui 
Eminescu din bătrîna grădină ieșeană 
de la CopOu.

...există și ил conifer cu frunze 
căzătoare ? Acesta-i zada sau fari- 
cele, caracteristic Ceahlăului. Poate 
fi admirat în locul ce se cheamă 
„Polițele cu crini" pi este considerat 
drept un monument al naturii.

...printre Curiozitățile faunei țării 
noastre, una dintre cele mai remar
cabile o constituie „șerpii de sticlă" ? 
Dar tot o curiozitate este și denumi
rea pe eare o poartă, pentru că de 
fapt animalele respective nu sînt nici 
șerpi și... nici de sticlă. Este vorba 
despre o specie de șaplrle avînd o 
formă cilindrică, de unde asemăna
rea eu un șarpe și o strălucire aidoma 
celei a sticlei.

noastră cu acest nume ? Invităm pe 
iubitorii munților să realizeze o per
formanță puțin obișnuită: aceea de 
a urca pe toți...... Pietroșii" din Car-
pați. Numărul lor se ridică la cinci 
și se află în: Munții Rodnei (Pietro
sul Mare, 2 305 m), Călltnanf (Pie
trosul Căi imanilor, 2 102 m). Bucegi 
(Pietrosul 1932 m), Munții Maramu
reșului (Pietrosul, 1 854 m) și, în sfîr- 
șit Munții Bistriței (Pietrosul Dor- 
nei sau al Bistriței, 1 794 m).

Codru Drăgușanu, autorul 
i descrieri de călătorii inti

tulate „Peregrinul transilvan-, și-a 
început drumurile prin lume traver- 
sînd Munții Făgăraș ? Intr-adevăr, în 
iunie 1835, plecînd din satul său

■A ...Ion c
Țoriginalei

UNA CALDA, DOUA RECI
partea 

truver
Circul întotdeauna pe 

stingă a șoselei, iar clnd 
set mă uit in stingă, prima dată 
iar apoi in dreapta, la autobuz nu 
mă înghesui ți dau IntUetaie fe
meilor și bătrinilor chiar dacă aș
tept cile o jumătate de oră în sta
ție (cum ml se Intimplă în ultima 
vreme), la stadion nu strig nici
odată mai mult decît trebuie și în 
nici un caz nu fac „galerie" pentru 
echipa adversă. Șl cu toate astea, 
(ați observat, că sint un cetățean 
pașnic) am fost acuzat de nenumă
rate ori că aș fi un cusurgiu și un 
căutător de noduri in papură. Nu-i 
drept t Resping acuzația ca nețon- 
dată I Hml Eu ii dau înainte cu 
protestele și dumneavoastră nici nu 
știți despre ce este vorba. S-o luăm 
metodic. Mă numesc L. Ocatar și 
locuiesc intr-unui din blocurile noi 
din cartierul Livezeni (profesia mea 
n-are importanță de vreme ce plă
tesc și eu impozit pe salariu ca ori
care salariat). Și cum vă spuneam, 
n-am nici una din metehnele enu
merate mei sus ți cu toate astea — 
repet — se spune despre mine: L. 
Ocatar? &n cusurgiu, un „caută 
nod In papură. Ba n-are apă, ba 
n-are lumină, ba,., mai știu eu ce 
n-are“.

Nu-i adevărat / Eu n-am căldură 
în casă și de asta mă pllng. A fost 
e vreme cind mă pllngeam că prea 
des se întrerupe curentul, dar acum 
nu mă mai... (n-a că am vorbit In
tr-un ceas rău; iar ne-a lăsat 
I.R.E.H.-ul fără lumină)... Și unde 
am rămas, la apă? Da, despre apă 
nu m-am plins niciodată. Ce, eu 
sint ca ăia din blocul A 1 de la A- 
riinoasa?

Singura obiecție a subsemnatului 
e că nu am căldura In casă. Pof
tim, n-o am t De două zile, care 
au urmat altor două zile care la 
rlndul lor,.,

...Mai bine s-o lăsăm baltă. Ciclul 
acesta de privațiuni „calorice" iși 
pierde originea prin luna octombrie, 
cind nu era așa mare lipsă de căl
dură (vezi buletinul meteorologic 
pe luna octombrie). Ce oameni cum
secade — mi-ат zis cind s-a în
călzit pentru prima oară calorife
rul. Se gindeso la noi de pe acum. 
Și uite, afară încă e cald. Și mai

FOILETON

pe urmă: o dată cu scăderea tem
peraturii afară, scădea și tempera
tura din casă... Direct proporțio
nal. La mine in casă o zi caldă, 
două reci. Nu-i nimic, mi-am zis, 
așa e la inceput. Mai au oametui 
și greutăți (asta în vremea Cirul 
centrala termică era lăsată in grifa 
șantierului). Și uite vremea a tre
cut. centrala termică a fost pre
luată de I.L.L. Dar guturaiul meu 
n-a fost preluat de nimeni, a ră
mas la mine. Deh, ce să-i faci, nu 
puteau oamenii să preia o dată cu 
centrala tot... inventarul. N-au luat 
nici bucata de drum rămasă neter
minată plnă la centrală. Ce era să 
facă cu ea ? Camioanele cu căr
buni tot nu puteau intra pe acest 
drum la centrala termică.

Și uite, așa au inceput necazurile 
mele. La începutul lui noiembrie

n-am avut căldură că a fost la în
ceput, mai apoi n-am avut pentru 
că se întrerupea curentul. Clnd a 
fast și curent si se terminase cu 
începutul, n-am avut căldură pen
tru că administrația blocurilor n-a 
adus cărbuni, și n-a adus pentru 
că nu era terminat drumul, iar dru
mul nu era gata pentru că venise 
iarna. In acest timp, la mine in 
casă erau o zi caldă, două reci. 
Și de pici mi-a venit și mie nu
mele că aș fi un cusurgiu. Dar eu 
n-am adus critici nici la adresa 
șantierului că a predai o lucrare 
la oare n-au făcut drum de acces, 
nici la l.R£.H. că nu ia odată 
măsuri să nu se decupleze Curen
tul așa de des (cu curent funcțio
nează și pompele da fa centrala 
termică), nici l.C.O.-ului că lasă 
cartierul și centrala fără apă, nici 
l.L.L.-ului că „uită" de multe ori să 
aprovizioneze centrala cu cărbuni. 
Eu vreau să fie și la mine in casă 
căldură, lumină și apă. Atit Și ni
mic mai mult. Pentru asta sini 
cusurgiu și cîrcotaș? Eu zic că 
nu-i drept să mi se spună afia, nu
mai pentru că nu mai vreau să 
suport povestea cu... una caldă, 
două reci. (Tot veche в și povestea 
pe care am să v-o spun intr-ил alt 
foileton despre o „buturugă ridcS“ 
care răstoarnă carul mare la dis
tribuirea apei calde in blocuri, dor 
pe aceea v-o rezerv mai pe urmă, 
clnd mi se pierde faima de cu
surgiu).

t. OCATAR

рен tru 
I.

conformitate 
CIOCLEI

apre Qmpu-lung Muscel, el 
drumul pe jos paste Muntele 
și Cheia Bîndii (2474 m)

Interesante descoperiri 
arheologice.

In urma unor săpături pentru con
strucția unor silozuri, în comuna 
Cornești, regiunea Ploiești, au fost 
descoperite 8 schelete omenești. Ală
turi s-au găsit monezi de argint eu 
chipul regelui Poloniei, Sigismund 
al Ill-lea, contemporan cu Mihai Vi
teazul. Cercetătorii Muzeului regio
nal Ploiești consideră că, după lup
tele de la Flnta, ariergarda lui Vasile 
Lupu, care se retrăgea înfrîntă în 
Moldova a fost ajunsă din urmă da 
armatele lui Matei Basarab în acest 
loc, unde s-a dat o bătălie.

O altă descoperire interesantă a 
fost făcută în raza comunei Livezile, 
din regiunea Galați. Specialiști șl 
lucrători ai Muzeului de etnografie 
și istorie din orașul Focșani, în yt- 
ina unor săpături arheologice în lo
calitatea amintită, au descoperit cio
buri și urme de oale ce datează din 
epoca bronzului, aproximativ cu 160 
de ani î.e.n.

A N E C
I • Un dramaturg lipsit de talent 
îi aduce lui Voltaire ultima за pie 
$ă, și îl roagă să-și spună păre
rea despre ea

După ce o citește, Voltaire îi râs 
punde:

— Să scrii o asemenea piesă nu e 
r nici o greutate. Greutatea constă în 
’ a da un răspuns autorului ei.

• Un scriitoraș trimite unei edi
tori niște versuri spre publicare.

— Renuț la onorar — declară el. 
mărinimos.

—- Nu putem 
la un asemenea 
gest nobil — ti 
răspunde editura. 
Ca să nu fim mai 
prejos, renunțăm 

„și noi la versuri.
V/ • Serviciile de 
I salubritate ale ora

șului New York, 
cere duc in pre
sent о 
pentru 
orașului 
teist tn 
Square" 
de htrtli ..vorbi
tor**. In Interiorul 
coșului ae află un 
mie post de recep- 
ție-emisie. Uo tee-

DOTE
ul serviciilor de salubritate, 
la etajul întîi al unei сазе

rămîne insensibili

țiOnar 
postat 
din apropiere, joacă cu ajutorul unui 
microfon mobil — rolul observatoru- 
lui-comentator.

— O trecătoare aruncă pe jos hîr- 
tia în care era învelit un baton de 
gumă de mestecat. Imediat coșul în
cepu să „vorbească" ;

— Doamnă, depinde de dv. ca să 
avem un oraș mai curat.

— Cum vă numiți, doamnă ?
— Nu stau de vorbă cu coșurile 

de gunoi, răspunde cu promptitudine 
contravenienta.

campanie 
curățenia 
eu toa- 

Times 
un coș

(„Ogonick"'Pregătiri da Ubaraart
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Cînd se vor lua 
misuri ?

Ploile abundente din toamna anului 
trecut au făcut ca apele Jiului de «st 
să inunde o bună parte din platoul 
pe care se află situat ștrandul din 
Pettite. Șuvoiul revărsat a îngropat 
hi pietriș și nămol o pompă și un 
motor electric cu ajutorul cărora se 
reînnoi* în timpul verii apa din ba- 
zinete ștrandului.

Gum pînă în prezent nu s-a miș- 
eat un deget pentru a salva de la 
degradare pompa și motorul electric, 
întrebăm : Cînd are de gînd conduce
rea asociației sportive „Jtul“ din 
Petrga (care răspunde de întreține
rea ștrandului și de inventarul aflat 
aici) să ia măsuri ? Sau au uitai 
tovarășii din conducerea asociației că 
după iarnă și primăvară va veni 
iarăși vara cu căldură, plaja și... 
ștrandul ?

B. CONSTANTIN 
corespondent

File din jurnalul vacanței

CINE ȘTIE, CÎȘTIGĂ
In grupuri compacte copiii se gră

beau spre căminul cultural din Is- 
croni. Ajunseră ta timp. Concursul 
„Cine știe, cîștigă" pe tema: „Va
lea Jiului după 20 ani" nu începuse. 
Au intrai ou toții voioși in sală. Erau 
prezenți mulți elevi și locuitori ai co
munei, părinți și rude ale concuren- 
ților și ale altor școlari.

Ca la un semn, în sală se făcu li
niște. Pe scenă urcară cei 9 concu- 
rertți, fiecare fieprezentind un deta
șament de pionieri. Deși se pregăti
seră temeinic pentru concurs, aveau 
totuși emoții. Era întocmai ca la un 
seminar dar, in plus, cu public.

întrebările juriului au început să 
curgă lin. Răspunsurile însă veneau 
imediat, clare și hotărite.

Cu ajutorul celor 9 concurenți, 
spectatorii și elevii care au asistai, 
au făcut cunoștință cu dezvoltarea 
impetuoasă a Văii liului In anii pu
terii populare.

Concursul s-a terminat cu bine. Dar
învățătorîncordarea era mare. Concurența, ca

In zilele de vacanță. Ia o partidă <fe șah

„J и В I L E U“
Zilele acestea, tovarășii din con- . 

ducerea I.C.M.M. sărbătoresc un e- 
verfiment deosebit: împlinirea a 
jumătate de an de cînd strada Mi
hai Viteazu din Petroșani este o- 
cupată de ei.

...Cu 6 luni în 
urmă, șantierul 
I.C.M.M., care e- 
xecută noua aripă 
a sediului C.C.V.J. 
(cînd oare va fi
gata și aceasta ?) a deschis un 
șanț de-a. curmezișul străzii Mthai 
Viteazu îngustînd-o in acel 16c 
(cică pentru canal termici). De a- 
tunci. circulația mașinilor pe por
țiunea respectivă este un calvar, 
mai ales că în imediata apropiere 
sînt și stații ale autobuzelor locale 
Și cînd autobuzele opresc în sta
ții pentru urcarea sau coborîrea 
călătorilor, toate celelalte mașini

Un obiectiv central 
In fața colectivului E M. Lupeni

(Srmare din pag. l-a)

rea unui randament de 4,5 tone/poșt, 
iar in a doua jumătate a anului fo
losirea havezelor șl în stratul 18 
vest, blocul VI; incercarea de adap
tare a plugului dinamic la exploata 
rea stratelor subțiri din blocul VI > 
folosirea judicioasă a transportoare
lor grele și a celorlalte utilaje în 
scopul obținerii unor rezultate cît 
mai însemnate în creșterea randa
mentelor ți reducerea efortului fizic 
al minerilor.

Pe linia măsurilor organizatorice, 
preconizăm următoarele : omogeniza
rea continuă a brigăzilor și a schim
burilor, realizarea integrală a postu
rilor planificate la fiecare loc de 
muncă și a coeficientului de prezen
ță, care a înregistrat o creștere fa
ță de anul trecut de peste 1 la sută. 
In acest scop vom urmări sporirea

și spectatorii, așteptau cu nerăbdare 
rezultatele, care după scurt timp au 
fost anunțate. Locul 1 a revenit pio
nierei Dlrța Margareta, reprezentanta 
detașamentului III, locul secund ele
vului Borna Ion din detașamentul Z, 
iar pe locul III s-a clasat reprezen
tantul detașamentului II, Nițar Ion,

Cei prezenți au urmărit in conti
nuare un frumos program artistic in
titulat : „Iți mulțumim, partid pentru 
fericirea ce ne-ai dat" prezentat de 
eleoil școlii. Pionierii Nițar Ion, Ma- 
joatcă Cornelia, Henier Laurențiu și 
Boțea Maria au recitat versuri dedi
cate Republicii și partidului, au cin- 
tat frumoase melodii populare romi- 
nești.

La sflrșit, spectatorii au răsplătit 
cu vii aplauze pregătirea celor 9 con
curenți, cît și evoluția tinerilor or- 
tiști amatori.

A fost doar una din zilele frumoa
sei vacanțe de iarnă a școlarilor din 
lscrani.

CORNEA TITU

se înșiră în coloane lungi în urma 
lor, neexistînd posibilități de oco
lire din cauza șanțului.

In șase luni se ridică construc
ții mari: blocuri, cămine, obiecti
ve industriale. I.C.M-M.-ul (pro

babil socotind stra
da respectivă ca 
proprietate pro
prie) n-a făcut 
în timpul acesta 
însă nici traversa

rea completă a străzii cu șanțul 
cu pricina ci numai pe jumătate.

De „Jubileul" de 6 luni de la 
începutul lucrării ar trebui să se 
sesizeze și tovarășii din cadrul 
sfatului popular și să felicite con
ducerea I.C.M.M.-ului pentru a- 
ceastă performanță de „viteză" la 
săparea unui șanț.

MIHAI ȘTEFAN 

continuă a răspunderii șefilor de 
brigadă și a cadrelor tehnice față de 
întărirea disciplinei, combaterea ab
sențelor și a abaterilor de la N.T.S, 
Totodată ne preocupăm de asigura- 
rea unui climat corespunzător la lo
curile de muncă care să permită 
reducerea Ia maximum a îmbolnăvi
rilor și accidentelor. In atenția noas
tră se află totodată accelerarea și 
îmbunătățirea continuă a calității lu
crărilor de investiții șt pregătiri, 
spre a reduce posturile de întreține
re.

In scopul ridicării continue a ni
velului tehnic al producției, pe baza 
planului de utilaje pe anul 1965, s-a 
prevăzut dotarea abatajelor cu noi 
transportoare blindate, precum și ex
tinderea susținerii modeme prin fo
losirea și introducerea în noile aba
taje frontale a stîlpilor G. S., a 
grinzilor în consolă și feromatice.

In încheiere vreau să subliniez: 
exploatarea noastră dispune de posi
bilități optime pentru realizarea sar
cinii de creștere a productivității 
muncii prevăzută pe anul 1965. Ră- 
mîne doar să ne mobilizăm toate 
forțele, toate resursele pentru ca a- 
ceastă sarcină de răspundere să fie 
înfăptuită integral.

cît prin nenumăratele 
care le dă. Prin stră- 
vorbire, virusul gripal 

de _____________
în == =

Gripa și 
de apărare
Gripa este una din bolile cele mai 

răspîndite. Ea apare deobicei sub 
formă de epidemii cate uimesc prin 
repeziciunea cu care se extind șî 
numărul mare de îmbolnăviri pe care 
le produce. Gripa riu este atît de gravă 
prin ea însăși 
complicații pe 
nut, tuse sau 
este răspîndit 
către bolnav 
jurul său. Deose
bit de prielnice 
pentru răspîndi
rea gripei sînt 
aglomerațiile de oameni (autobuze, 
săli de spectacole), precum și schim
bările bruște de temperatură.

Boala apare în mod brusc, alar
mant, cu temperatură ridicată de 39- 
40 grade, dureri tnușculare, dureri 
de cap și a globilor oculari, sen
zații de rău. de toropeală, senzație 
de uscăciune în gît. tuse; la înce
put uscată apoi cu expectorație. 
Limba bolnavului este încărcată. La 
formele de gripa cu manifestări di 
gestive, in afara semnelor de mai 
sus se adaugă simptome de suferință _ 
gastrică cum sînt: grețurile. vărsă
turile, diareea. Temperatura ridicată 
și starea generală alterată ține în 
medie 3—5 zile. Dacă durează mai 
mult înseamnă că s-a ivit o com
plicație (pneamonie, otite, sinuzite 
etc,).

Bolnavul de gripă poate fi tratat 
acasă, dacă boala este ușoară; dacă 
s-au ivit însă complicații el trebuie 
internat și tratat în spital. Bolna
vului i se administrează antigripa- 
le, aspirină, antifermin, piramidon, 
pentru durerile mușculare, i se face 
frecție, în nas i se pune oleu gome- 
nolat și se face gargară cu ceai de 
mușețel. La gripă simplă nu se dă 
bolnavului antibiotice (penicilină, 
streptomicină). Acestea 
trează numai in cazul 
plicate și numai la 
medicului. Pe 
bolnavului va 
lichide. După

Sfatul medicului

se admlnis- 
gripelor com- 
recomandare» 
febrei, hrana 
mai mult din 
febrei va fi

timpul 
const* 

trecerea I

Noutăți editoriale
Editura pentru literatură a scos re 

cent de sub tipar volumul 19 din 
seria operelor lui Mihail Sadoveanu. 
Acest volum și următoarele continuă, 
potrivit intenției autorului, ediția în.- 
cepută în anul 1954. Volumul apărut 
prezintă o largă selecție din publi
cistica marelui nostru scriitor, cu- 
prinzînd articole, conferințe, discur
suri, note de lectură și de Călătorie 
d* la începutul secolului pînă în 
1935. Următorul volum va cuprinde 
în continuare lucrări din publicisti
ca sadoveniană. Celelalte Volume 
vor prezenta scrierile inedite și alte

spre: noi succese
fai anul сага a trecut, muncitorii 

ceferiști din cadrul R.C.M.-ului Pe
troșani au înregistrat multe succese 
în activitatea Iar. Astfel, planul de 
transport a fost îndeplinit cu zifo 
mai devreme, s-au expediat sute de 
garnituri marșrute și cu tonaj spo 
rit, iar rulajul vagoanelor de marfă 
s-a redus, crescînd totodată cantita
tea de mărfuri transportate.

Noul an de muncă — 1965 a adus 
sarcini sporite de transport, cu pes
te 12 la sută, pentru muncitorii ce 
feriștl. Realizarea lor în bune con 
dițiuni. ritmie, constituie o preocu 
pare a întregului colectiv. Pentru 
aceasta sînt prevăzute o seamă de 
măsuri printre care reducerea stațio
nării vagoanelor ia încărcare la pre- 
parațiile de cărbune din bazinul Văii 
Jiului, asigurarea stațiilor cu vagoa 
ne pentru încărcarea după natură a 
mărfurilor prezentate la transport, 
crearea condițiilor necesare pentru a 
se putea încărca șl descărca în tim
pul nopții și în alte stații decît cele 
folosite pentru aceasta în prezent, ri
dicarea operativă a vagoanelor în
cărcate sau descărcate și alte ase 
menea măsuri.

Colectivul de muncitori ceferiști 
din cadrul R.C,M.-ului Petroșani, es
te hotărît să facă totul ea și în 
acest an nou — 1965 — să obțină 
succese frumoase în muncă, asigu-

măsurile 
împotriva ei

bogate în 
O atenție

alimentat bine cu alimente 
vitamine, ușor digerabile.
deosebită se Va acorda tratamentu
lui copilului mic, tratament ce tre
buie făcut negreșit sub supraveghe
rea medicului.
. Pentru a preîntîmpina răspîndirea 
bolii, este foarte 
pecta anumite

nuta numai în 
copii, nu-i va

unei 
sța- 
Co- 
îm-

important a se res- 
măsuri și anume - 
Bolnavul de gripă 
va fi izolat de cei 
sănătoși și în spe
cial vor fi feriți 
copiii mici. Bolna
vul va tuși și stră- 

batistă, se va feri de 
săruta și îmbrățișa. 

Mamele care alăptează își vor lega gu
ra și nasul cu o mască de tifon. Q- 
biectele de care s-a servit bolnavul 
trebuiesc dezinfectate prin fierbere. 
Călirea organismului atît la copii cît 
și la adulți prin sport, folosirea 
îmbrăcăminți adecvate ereaze o 
re de rezistență la îmbolnăviri, 
piii ținuți prea mult în casă, 
brăcați prea gros se îmbolnăvesc 
mult mai des decît acei care prac
tică sportul de iarnă. In caz de epi
demie de gripă se vor evita aglo
merările de oarheni.

Una din măsurile cele mai efi
cace și mai noi de prevenire a îm
bolnăvirii de gripă este vaccinarea 
antigripală. Ea se face de obicei în 
-ezonul de iarnă prin instilații în 
nas de vaccin anfigripal polivalent. 
Vaccinarea asigură rezistența la îm
bolnăvire pentru o perioadă de 6— 
12 luni. De aceea este necesar ca ea 
să se repete la fiecare 12 luni și să 
cuprindă întreaga populație.

Dr. ALD1CA NICOLAE 
Spitalul unificat Lupani

PROGRAM DE RADIO
Ю ianuarie

PROGRAMUL J. 8,00 Sumarul 
presei, 8,30 Teatru la microfon pen
tru copii, 9,30 Interpret! de muzică 
populară, 10,00 Actualitatea muzicală,

diverse 
locul In

lucrări care nu șl-au găsit 
volumele anterioare.

acestea a intrat in librăriiZilele
un dicționar explicativ de chimie 
(gen lexicon), elaborat de un co
lectiv a cărui activitate a fost co
ordonată de dr. Grigore Bălănescu. 
Dicționarul prezintă circa 10000 ter
meni din domeniul chimiei teoretice 
și al celei aplicate, precum și din 
domenii care au contingențe cu chi
mia și aplicațiile eL

(Agerprea).

rtnd îndeplinirea planului de trans
port fa bune eondițlunl.

I. flRIȘAN

Șeful de manevră Murărtț Dumi
tru din stația Petroșani, îndrum* de 
la o coloană de convorbiri trierea 
vagoanelor.

А apărut:

despre impe-

V. I. LKNIV
Opere complete

voi. 30
Volumul cuprinde lucrările scrise 

îneepînd din luna iulie 1916 și ptnă 
Ia revoluția burghezo-democratieă .dau 
februarie 1917 din Rusia.

In lucrările incluse în acest volum, 
Lenin continuă să elaboreze teoria 
și tactica partidului bolșevic în pro
blemele războiului, păcii și revolu
ției. In aceste lucrări, el duce mai 
departe învățătura sa 
rialism. teoria sa cu privire la re
voluția socialistă și la dictatura pro
letariatului, dezvoltă concluziile sale 
despre posibilitatea victoriei socialis
mului la început într-o singură țară 
sau în cîteva țări și despre formele 
variate de trecere la socialism, pro
blema importantei pe care o prezintă 
lupta pentru revendicări democratice 
în condițiile imperialismului, învăță
tura lui în problema național-colo
nială.

In articolele ..Broșura lui Junius", 
„Bilanțul discuției asupra autodeter
minării". Lenin analizează critic po
zițiile nejuste ale Rosei Luxemburg 
și ale grupului stîngii germane „Die 
Internationale" în problema națio
nală, precum și punctul de vedere 
greșit al socia l-democraților de stin
gă polonezi și olandezi, care susți
neau că în epoca imperialismului 
războaiele de eliberare națională ar 
fi cu neputință. Lenin a arătat că 
jugul national-colonial generează in 
mod inevitabil un antagonism de 
neîmpăcat între popoarele subjugate 
din țările coloniale și dependente, pe 
de o parte, și capitalul monopolist 
al puterilor coloniale, pe de alta, ri
dică popoarele subjugate la lupte de 
eliberare, la răscoala națională îm
potriva imperialismului.

cede mai îndrăgite melodii
13,10 De toate pentru toți,

11.30 Din 
populare,
15.30 Program pentru iubitorii muzi
cii populare, 18,00 „Am îndrăgit o 
melodie" — emisiune de muzică u- 
șoară romînească, 20,15 Teatru la 
microfon. Ciclul! Mari interpreți din 
trecut: „Tartuffe". Adaptare radiofo
nică după comedia lui Medieri. PRO
GRAMUL II. 8,06 Clubul voioșiei, 
10,00 Muzică populară la cererea as
cultătorilor, 11,00 Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice a Filar
monicii de stat ..George Enescu", 
14,15 La microfon : Satira și umorul.
17,25 
Seară 
duete 
dans, 
zică ușoară 
Muzică de 
terară: Contemporani cu publicarea 
baladei populare clasice ..Miorița'

19,05 
romanțe. 19,30 Arii și 
opere, 20,00 Muzică de 
Cîntă orchestra de mu- 

Georges Malacrino, 21,15 
dans, 21.45 Emisiune li-

Concert din operete, 
de 

din
20,45



STEAGUL ROȘU

Pr—unf romînești

„kmi НШгштг"
efitit li йайа

ROMA 8. Corespondentul Agerpres, 
Giorgio Pastore, transmite:

Editura italiană Paoline a publi
cat ta* colecția „Filo d'Erba" roma
nul scriitorului romîn Mihail Sado- 
veanu — „Neamul Șoitnăreștitor". A- 
părută într-un tiraj de 10 000 de e- 
xemplare,. cartea este precedată de o 
notă, introductivă a autorului și de o 
prefață a editurii.

Noî trape sud-coreene 
vor fi trimise 

în Vietnamul de sud
SEUL 8 (Agerpres).
Guvernul sud-coreean a hotărît tri

miterea de noi trupe în Vietnamul de 
sud' la cererea autorităților din a- 
ceaStă tară. Ministrul informațiilor, 
Hong Chong Chul, a declarat că cel 
de-al doilea contingent sud-coreean 
va fi format din 2000 de militari, 
incluzînd trupe de geniu, tehnice, co
municații și „autoapărare".

In legătură cu des 
primilor miniștri

CAIRO 8. Corespondentul Agerpres, 
N. Plopeanu, transmite :

La sediul Ligii Arabe din capitala 
R.A.U. se deschide sîmbătă diminea
ța Conferința primitor miniștri ai ță
rilor arabe.

După cum relatează presa, în prima 
ședință secretarul general al Ligii A- 
rabe va prezenta o dare de seamă a- 
supra evoluției situației politice, eco
nomice și militare. Pe ordinea de zi 
a conferinței figurează un mare nu
măr de probleme. Printre acestea pe 
primul plan se situează analizarea 
îndeplinirii rezoluției Conferinței ara
be la nivel înalt cu privire la lucră
rile de deviere a afluenților Iorda
nului. Aceste lucrări au început de 
la 5 octombrie 1964 în Iordania și 
Siria ; Libanul, însă, le-a amînat pînă 
în prezent, cerînd ca înainte de a 
întreprinde asemenea lucrări să fie 
pusă la punct o proiecție militară 
(după cum se știe, Izraelul a ame
nințat că în cazul deturnării afluen
ților Iordanului va acționa prin mă
suri represive). Această chestiune va 
fi ridicată din nou la conferință.

Alte probleme care figurează pe or-

Ierea Conferinței 
țârilor arabe*

ditiea de zi sînt.; neândeplinirea de că
tre unele state ea de exemplu Kuwei
tul, Tunisia, Sudanul, Liban. Algeria, 
Yemen și Maroc a unor obligații fi
nanciare prevăzute de Conferința a- 
rabă la nivel înalt, evoluția relațiilor 
interarabe. uri raport asupra situației 
din sudul Arabiei, incidentele de la 
frontiera .Siriei și Iordaniei cu Izrae- 
lui, pregătirea viitoarei conferințe a- 
rabe la nivel înelt prevăzută pentru 
luna .septembrie și altele. Cu excep
ția primei părți a ședinței inaugu
ral?, conferința se va desfășura cu 
Ujile închise.

■» -•. ( ■■ ........ .......

Un raport adresat de U Thant 
Adunării Generale O. N. U.

Situația din Vietnamul de sud
SAIGON 8 (Agerpres).
Tensiunea din capitala Vietnamu

lui de sud a crescut și mai mult da
torită faptului, că publicarea comuni
catului oficial care trebuia-să consfin
țească crearea așa-numitului „Comi
tet de legătură" a fost amînată. „In 
oraș există o atmosferă de încordare, 
oficialitățile civile 'și militare așteap
tă nerăbdătoare publicarea acestui 
document", transmite agenția Asso
ciated Press, care adaugă că o serie 
de militări „nu sînt mulțumiți nici 
de noua formulă de compromis". Sur
se demne de încredere din Saigon au 
ideclarat că acest comunicat trebuie

PIN ȚĂRILE
Record mondial (a capacitatea 

de producție a laminorului 
degroșor „1100“

Zilele acestea, un colectiv al Com
binatului siderurgic K.uznețk, din,’ Si
beria apuseană, a stabilit un nou re
cord mondial la capacitatea de pro
ducție a laminorului degroșor „1100“. 
El a întrecut cu citeva mii de tone 
recordul mondial stabilit anul trecut.

In perioada de oirf, capacitatea la
minorului a crescut în medie cu 6000 
tone. El a funcționat nu numai repe
de; ci și economic. Datorită unei croiri 
raționale a semifabricatelor s-au eco
nomisit peste 7 000 tone de metal.

Se dezvoltă ți se modernizează 
grădina zoologică din Berlin
Grădina zoologică din Berlin este 

unul dintre cele mai atractive locuri 
ale orașului. Ea se întinde pe o su
prafață de Î20 hectare și oferă astăzi 
adăpost unui număr de 4 600 animale 
din 845 de specii. Printre instalațiile 
cele mai moderne ale grădinii zoolo
gice realizate în ultimii ani se nu
mără noua casă a animalelor răpi
toare, dată în folosință în vara a- 
rudui 1963, și rezervația urșilor po
lari.

Succese ale siderurgiei
La bazele siderurgice din R.P.D. 

Coreeană, primele zile ale noului an 
s-au caracterizat printr-o vie activi-

SOCIALISTE
tate în vederea creșterii producției. 
Oțelarii au produs în aceste zile 700 
tone fontă, 800 tone oțel și 600 tone 
laminate peste plan. Furnaliștii de- la 
uzinele siderurgice din Whanghai au 
sporit producția zilnică 
metrul cub de furnal cu 
me peste media zilnică 
nul trecut, îmbunătățind 
supra folosirii materiei prime și în
drumarea tehnică.

Un nou port de radio 
In orașul Skoplie

Recent, a fost dat în folosință în 
orașul Skoplie (R.S.F. Iugoslavia) 
un nou studio de radio. După cum se 
știe, clădirea studioului de radio din 
Skoplie a fost distrusă în timpul cu
tremurului. Primele emisiuni ale nou
lui studio sînt în limba macedoneană.

de fontă la
280 kilogra- 
realizată 
controlul a-

a-

re-

Se îmbunătățește 
aprovizionarea cu apă 

a populației R. P. Ungară 
ln ultimii 20 de ani, lungimea

țelei de alimentare cu apă a crescut 
de peste trei ori. In scopul dezvoltă
rii rețelei de alimentare cu apă și 
canalizare a punctelor populate ale 
țării a fost alocat în anul 1964 circa 
un miliard forinți. De asemenea, in 
ultimii 20 de ani s-a dublat numărul 
locuitorilor ce beneficiază de aprovi
zionare cu apă de la rețeaua de con
ducte. Lungimea rețelei de conducte 
a crescut de la 3700 km în 1945 la 
10000 km în 1964.

NEW YORK 8 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a adresat un raport Adună
rii Generale în care a sugerat că 
O.N.U. să joace un rol mai activ In 
acordarea de ajutor țărilor lovite de 
dezastre naturale. El a propus să fie 
autorizat de către Adunarea Generală 
să pună la 
din fondul

o parte 100 000 de dolari 
de lucrări capitale al

O.N.U. destinat acestui scop. Secre
tarul general a chemat, de asemenea, 
toate guvernele să elaboreze din timp 
planuri destinate să facă față unor 
calamități naturale, întrucît în nume
roase țări asemenea măsuri nu exis
tă. El a propus, totodată, crearea 
urior organisme naționale care să 
preocupe de acțiunile 
cazul unor calamități

de ajutorare 
naturale.

se 
în

declarație a primului ministru turc
8 (Agerpres).

acordat 
primul ministru

ziarului
Ismet

ANKARA 
Intr-un interviu

„Milliyet".
Inonu a declarat că „judecând după
ultimele acțiuni relațiile turco-sovie- 
tice evoluează într-o direcție bună". 
Statele noastre cu orînduiri diferite 
caută căi peritrn stabilirea unor re
lații bune între ele, a spus eL „Ar 
fi imposibil și nejust ca Tutela să

trăiască într-o atmosferă de înstrăi
nare totală față de cel mai mare ve
cin al său. De aceea dorim în mod 
șerios să stabilim relații de bună ve
cinătate între popoarele Uniunii So
vietice și Turciei și să creăm o at
mosferă favorabilă pentru ea în rela
țiile dintre țările 
Spiritul sincerității

să fie semnat înainte de publicarea 
Iui de către generalul Khanh care, 
însă, se află în localitatea Dalai ia, 
o consfătuire cu un grup de generați. 
Aceeași agenție menționează că un 
grup de militari cer generalului 
Khanh „să înființeze un comitet „de 
pază" care să supravegheze activita
tea guvernului civil". , >

Tot Associated Press relatează că 
tensiunea este atît de puternică la 
Saigon, încît „circulă zvonuri că o 
lovitură de stat ar fi iminentă*1.

Intr-un alt oraș sud-vieinamez, 
Nha Trang, la 200 mile de Saigon, 
au avui loc vineri demonstrații anti
guvernamentale la care au participat 
mii de studenți. Acțiuni similare au 
avui loc și în alte orașe, inclusiv la 
Saigon. Poliția din capitală a fost 
pusă în stare de alarmă.

Așteptările comandamentului arma
tei guvernamentale ca bombardarea 
unei porțiuni de junglă (situată la 
40 mile de Saigon) să ducă la nimi
cirea unor importante detașamente 
ale forțelor partizanilor nu s-au în
făptuit. Surse militare de la Saigon 
citate de agenția Reuter, au decla
rat că „profesional vorbind, trupele 
vietcong (forțele patriotice N. R.) ne-au 
dat o frumoasă lecție de care trebuie 
să fie foarte satisfăcute". După ce a- 
vioanele guvernamentale au aruncat 
mit de kilograme de bombe asupra 
acestui punct din junglă au consta
tat că detașamentele de partizani 
părăsiseră de mult teritoriul respectiv.

noastre să existe 
și ІпегёйёгіІ.

Austria și Piafa
VIENA 8. Corespondentul Agerpres, 

St. Deju, transmite:
După trei ani de convorbiri și con

tacte la diverse niveluri între repre
zentanții Austriei și ai Comunității 
Economice Europene nu s-a înregis
trat nici un progres în direcția rezol
vării cererii de asociere a Austriei 
la Piața comună.

Cercurile de afaceri austriece in
teresate în asocierea Austriei — sub 
o formă sau alta — la Comunitatea 
Economică Europeană, nu pot ignora 
faptul că Tratatul de stat prevede 
că Austria este o țară neutră și prin 
urmare nu poate face parte din di
verse grupări politice.

In cererea de asociere adresată 
G.E.E., Austria a solicitat o serie de 
înlesniri cu care, așa după cum a 
reieșit în timpul convorbirilor preli
minare, țațele țări ale Pieței comune 
nu sînt de acord. Italia, care se opu-

Aspect de Ia construcția noii exploatări miniere „Kazimierz" din bazinul Konirr — R. P. Polonă. Cea 
dinții producție a minei, estimată la 4,5 milioane tone anual, va fi dobîndită în anul 1966 și va aproviziona 
Centrala electrică Patnow (voevodatul Poznan).

Fotografia înfățișează un excavator amplasat la mina de lignit „Kazimierz".

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Republicii nr.- 56. Tel. interurba B22, automat 269.

comună
ne și acum primirii Austriei în C.E.E., 
propune încheierea unei 
mercîale cu ea.

Ministrul Comerțului 
Fritz Bock, a arătat că 
comercială între Austria 
ar prezenta nici un avantaj, deoare
ce ea nu rezolvă problemele cele mai 
acute, adică discriminarea vamală 
din partea Pieței comune, iar măsu
rile de reducere a taxelor vamale 
introduse de C.E.E. lovesc comerțul 
exterior al Austriei.

Cancelarul Austriei, dr. J. Klaus, 
a declarat recent că tratativele în
tre Austria și C.E.E. vor începe, pro
babil, în luna februarie a. a.

convenții co

al Austriei, 
„o convenție 
și C.E.E. nu

BUENOS AIRES. Tribunalul elec
toral din Argentina a declarat Parti
dul Justițialist (partidul peron ist) 
drept persoană juridică. Astfel parti
dul va putea participa la alegerile 
legislative prevăzute pentru luna mar
tie cu aceleași drepturi și garanții ca 
și alte partide.

CIUDAD DE PANAMA. Ziarul 
„New York Times" scrie că în legă
tură cu împlinirea unui an, la 9 ia
nuarie, de la declanșarea manifesta
țiilor antiamericane în zona Canalu
lui Panama, garda națională pana- 
meză a fost pusă în stare de pregă
tire pentru a preveni orice tulburări.

TOKIO. Vulcanul Mihara, situat pe

numai ta
24 de ore asupra capitalei 
s-a revărsat aproape o șe- 
întreaga cantitate de zăpa- 
cade de obicei într-e land

_______
Г '

Ninsori abundente ч 
la Moscova

MOSCOVA 8 (Agerpres).
In ultimele zile, la Moscova s-au 

produs ninsori abundente. După cum 
anunță agenția „Noroeti" 
timp de 
sovietice 
sime din 
dă care
întreagă. In prezent, pe străzile Moe- 
covei lucrează cca. 2000 de mașini 
de curățat zăpadă și tot atît a ca
mioane basculante. De pe o supra
față de 39,5 milioane metri patrttf 
trebuie curățată ,o cantitate de cea. 
1 milion tone de zăpadă. Din datele 
preliminare rezultă că operația de 
dezăpezire va dura cca. 10 zile.

insula Osima, la 100 kilometri sud de 
Tokio, a erupt din nou. Ga și lu 26 
decembrie anul trecut, locuitorii in
sulei au fost treziți de exploziile a- 
surzitoare, însoțite de puternice cu
tremure. La cîteva sute de metri dea
supra muntelui s-au ridicat coloane 
de fum și cenușă.

KUALA LUMPUR. Ministrul bri
tanic al apărării pentru forțele te
restre, Fred Mulley, și-a încheiat cop- 
vorbirile pe care le-a avut ta ulti
mele zile cu înalte oficialități ma- 
layeze. Convorbirile s-au referit la 
sprijinul militar pe care Anglia îl a- 
cordă Federației Malayeze în conilic- 
tul acesteia cu Indonezia.

O întâlnire neașteptată
ROMA 8. Corespondentul Agerpres, 

Giorgio Pastore, transmite:
Miercuri noaptea s-a înregistrat la 

Ravenna un fapt neobișnuit Un ce
tățean italian, care fusese internat 
în 4944 timp de opt luni într-un lagăr 
nazist, a recunoscut într-un turist 
vest-german care îl oprise pe stradă 
să-i ceară o informație, pe urtul din
tre ioaiții ofițeri SS, comand aat-ad-

junct al cunoscutului lagăr de con
centrare de la Buchenwald.

Cetățeanul italian a provocat un 
incident. A sosit poliția care i-a ri
dicat pe cei doi. Fiind obligat să-ți 
recunoască identitatea, fostului ofițer 
nazist i s-a cerut să părăsească Ita
lia. Ziarul „II Paese Sera" de joi 
subliniază că „este foarte grav și ta 
același timp surprinzător că un em 
ca acesta este lăsat liber ta țara sa".
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