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DE ALEGATORII

Primul bloc înalt dat în folosință

tre strungarii evidențiați în muncă. Lunar, pe lîngă lu
crări de bună calitate ei realizează depășiri de 8^15

r In aceste zile, în conformitate cu dispozițiile arti- 
colidui nr. 16 din legea nr. 9/1962 pentru alegerea de 
deputați în Marea Adunare Națională și a Decretului 
nr. 391/1953 cu privire la alegerea de deputați în sfa
turile populare, au început înscrierile pe listele de ale
gători în vederea alegerilor de la 7 martie.

Se . pot înscrie pe listele de alegători toți cetățenii 
de pe teritoriul orașului Petroșani, care se bucură de 
dreptul de vot. înscrierile pe listele de alegători se fac 
la sediul Sfatului popular al orașului Petroșani din stra
da Republicii nr. 102, camera nr. 4 — în fiecare zi de 
la orele 8 dimineața la orele 15, iar în zilele de luni, 
miercuri și joi și între orele 17—20.

De asemenea, au început înscrierile pe listele de ale
gători și în cele patru orașe de subordonare raională, 
precum și în comunele Văii Jiului. Înscrierile se fac 
zilnic la sediile sfaturilor populare respective.

Au dreptul de vot toți cetățenii Republicii Populare 
Romîne care au împlinit vîrsta de 18 ani, precum șî 
acei care la data de 7 martie 1965 vor împlini vîrsta 
de 18 ani.

înscrierile pe listele de alegători se pot face pînă 
ia data de 4 februarie 1965.

CETĂȚENI, INSCRIEȚI-VA DIN TIMP PE LISTELE

Ieri, cele 74 de apartamente ale primului bloc turn 
eu 9 etaje dat în folosință la Vulcan, și-au primit loca
tarii. -Anul acesta, în orașul Vulcan, alături de celelalte 
blocuri cu 9 etaje, se vor înălța încă 6, tot cu 9 etaje. 
Toate apartamentele vor fi legate ta rețeaua de termo-

Pe șantierul de explorări miniere „Siglăul", situat la 1 600 m altitudine, 
a sosit un nou transport de materiale. Tractoriștii Sopu Dan și Cizmaș 
Teodor se pregătesc pentru un nou transport.

Cîtîțî în pacjîna 'V-a
• O delegație de specialiști ro- 

mîni a plecat în S.U.A.
• Expoziție de artă rorninească 

la Budapesta.
• In Italia continuă disputa po

litică.

însemnări de reporter

PRIMA PROMOȚIE

suedacol-coatert
Un colectiv de actori de la 

O.S.T.A. București, va pre
zenta azi și mîine în sala Tea
trului de Stat din localitate 
la orele 17 și 20 concer
tul spectacol „La fără un 
sfert avem concert" de Aurel 
Felea, Sădi Rudeanu și Sa- 
șa Georgescu. In distribuție: 
artistul emerit Gică Petrescu, 
Gigi Marga, Luigi lonescu. 
Lucia Marinescu, Radu Zaha- 
rescu și Rodica Luca, acom- 
paniați de cvintetul electronic 
„Mamaia".

Seara prietenilor 
filmului

Conducerea clubului energe- 
ticienilor din Paroșeni a orga
nizat ieri, pentru școlari, în 
sala cinematografului din loca
litate, o seară a prietenilor 
filmului. Micii spectatori au 
vizionat filmul artistic pentru 
copii „Cristina și berzele".

Confeșîftță
Mîine, la oră 18, în sala 

de festivități a clubului sindi
catelor din Lupeni va fi expu
să, de către profesoara Vo- 
ronca Lucia, conferința „Viața 
și opera lui Vasile Alecsan- 
dri“. Conferința face parte 
dintr-un lectorat de cultură 
generală pe teme ale literaturii 
romîne.

Acțiune patriotică
Ieri, la mina Uricani un 

grup de muncitori și tehnicieni 
de la sectorul II au organizat 
o acțiune de muncă patriotică 
pentru amenajări gospodărești. 
Cu acest prilej s-a revizuit 
rețeaua electrică a minei și 
s-a amenajat o nouă magazie 
pentru combustibili. Printre cei 
care s-au evidențiat în aceas
tă acțiune se numără Mihai 
Francisc, Georgescu Gheorghe, 
Schuster Matei și alții.

Zi frumoasă de iarnă. Fulgi mări de 
nea se cerneau agale din înalt, ca 
dintr-o sită uriașă. Dealul Institutu
lui de mine din Petroșani era .învă
luit într-o mantie alburie. Copii gălă
gioși zburau cu săniuțele pe panta ce 
coboară spre oraș. Dincolo de ușile 
institutului, în schimb, era liniște de
plină. In așteptarea sesiunii, studen
ții învățau de zor...

Ora 11. Soneria a prins să sune 
prelung. Era un semnal. Spre amfi
teatrul 4 se îndrep
tau , profesori, lec
tori, asistenți. Ii 
urmau grupuri com
pacte de studenți. 
Cu toții așteptau 
începerea eveni
mentului : ultima 
oră de curs a stu
denților din anul 
V preparare, unul, 
din anii fruntași 
pe institut, ultima 
oră de curs a pri
mei promoții de 
ingineri prepara
tori din (ară.

După ce și-au o- 
cupat locurile în 
bănci, ora a înce
put ca și în toam
na anului 1960. 
cînd a fost strigat 
pentru prima dată 
în Institutul de 
mine catalogul stu
denților din anul. I 
preparare. Atunci 
s-a înființat in ca
drul facultății de 
mine o nouă sec
ție: secția prepa
rare. Spre această 
secție s-au îndrep

Sarcini de mare răspundere 
în fata constructorilor

In anul în care am pășit, oamenii 
muncii din minele Văii Jiului au 
pornit la muncă într-o notă de încre
dere și optimism. O ilustrează pri
mele rezultate, cele peste 3 500 tone 
de cărbune extrase peste plan în pri
ma decadă din ianuarie. E de dorit, 
și e normal, ca și în celelalte dome-
mi de activitate din Vale să fie im
primat un ritm mai înalt de muncă, 
îndeosebi in construcții, unde anul 
care s-a încheiat n-a adus realiză
rile așteptate. Așadar, în '«nul 1965, 
muncitorilor constructori ie revin 
sarcini de mare răspundere. Este 
necesară mai întîi de toate termi
narea și predarea apartamentelor 
rămase restanță din anul trecut, pre
cum și a altor lucrări neterminate: 
drumuri, alei de acces, centrale ter
mice. Dar să luăm pe rînd șantie
rele.

Șantierul Lupeni, de pildă, și-a 
concentrat din primele zile toată ac
tivitatea la blocul В cu 200 de apar
tamente. Aici, trei tronsoane sînt ri
dicate pînă la etajul 9, între care 
unul complet gata, iar două se află 
în diferite stadii de finisare. Restul 
de două tronsoane se află cu lu
crările de roșu la etajul trei. Se poa
te spune că există toate posibilită
țile ca în decurs de un trimestru, 
cu forțele de care dispune șantierul, 
să fie predate în întregime toate 
cele 200 de apartamente. Deci, lucru
rile nu stau rău. Rămîne doar să 
fie accelerate și lucrările edilitare. 
O situație mai puțin bună este la 
șantierul din Vulcan, unde o serie 
de probleme își așteaptă rezolvarea. 
Așa, de exemplu, încă nu e rezolvată 
problema amplasamentului pentru u- 
nele blocuri cu termen de predare 
in 1965.

Pentru rezolvare, cuvîntul hotărî- 
tor îl are forul tutelar, Sfatul popu
lar al orașului Petroșani și benefi
ciarul I.C.O Petroșani. Problema 
amplasamentului se cere deci, de ur
gență rezolvată. Tot o obligație a 
beneficiarului este și predarea la ter- 

.i&nka.^dWctgipr pentru canalizarea 
principală, pluvială și menajeră,' de 
pe noua stradă din cartierul în con
strucție. Dar la Vulcan mai 
sînt și alte probleme. Айадй.. 
stradă a Republicii, ears traversează 
cartierul, trebuie — conform proiec
telor — supralărgită. In această 
zonă însă există rețele electrice și

tai atunci aproape 50 de tineri. Și 
iată acum 42 de studenți au ajuns la 
capătul drumului pe care au pornit 
cu peste 4 ani în urmă.

S-a strigat diit nou și pentru ulti
ma oără catalogul. De data1 aceasta 
însă, în fața studenților nu se mai 
afla un profesor, ci o intregă comisie 
de profesori, iar în bănci* luaseră loc 
alte cadre didactice care le-au îndru
mat pașii pe calea ingineriei. Au luat 
cuvîntul profesori și studenți. Nu s-a

Două zile înainiea sesiunii de examene uni
versitare. Studenții Zorica Biro și Duțulescu Dan 
din anul I mine se pregătesc cu conștiinciozitate.

de telefon care vor trebui mutate. 
Or, mutarea rețelelor se poate și tre
buie făcută chiar acum în timpul 
iernii de către unitățile P.T.T.R. și 
I.R.E.H. Acestea ar fi probleme a 
căror rezolvare depinde și de alte 
unități. Sînt însă probleme capitale, 
a căror rezolvare depinde îri întregi
me de conducerea șantierului, de 
felul cum va repartiza forța de 
muncă și utilajele aflate pe șantier. 
Cea mai importantă dintre ele este 
terminarea și predarea apartamente
lor restante din anul trecut: cele 
din blocurile înalte D 11 și D 12. Se 
impune, de asemenea, cu stăruință 
terminarea și predarea punctului ter
mic nr 4 și asigurarea apei calde 
menajere.

Șantierul Livezeni din Petroșani 
și-a organizat mai bine munca In 
anul trecut. Au rămas însă și aici 
nerezolvate unele probleme ce con
diționează buna funcționare a apar
tamentelor predate și care se cer 
rezolvate încă acum, la începutul 
anului. Astfel, în prim plan se si
tuează cele două centrale termice 
nr 1 și nr 2, rămase sub formă de 
provizorat și care trebuie puse ur
gent în stadiul de predare definiti
vă.

Pe acest șantier, pentru a se ob
ține ritmul cerut de lucru trebuie ata
cate încă în cursul acestei luni blo
curile cu termen de predare în pri
mul semestru și urgentate pe toate 
căile lucrările de la centrala termi
că nr 3. Posibilități există pentru, ca 
șantierul să atace încă de pe, acum 
lucrările de drumuri și canalizări 
aferente blocurilor cu termen de 
predare în acest an. Forța de mun
că este asigurată, șantierul a fost 
dotat cu utilaje de mare productivi
tate (excavatoare și buldozere).

In situație asemănătoare se află 
șantierul din Petrila. Aici trebuie însă 
pus un accent mai mare pe lucrările 
de Ia cele două blocuri — F 1 
șl F 2 (primul aflat la fundații iar 
al ddilea în stadiu de finisaj) care 
sînt rămase in urmă. ......

Aoeetra sinrîa. perioada- actutdă 
sarcinile principale ce stau în fi A 
constructorilor, de a căror îndeplinite 
depinde în cea mal mare parte, rea
lizarea cu succes a planului la coll- 
strucția noilor blocuri pe primul -tri
mestru din 1965, predarea îri folosin
ța oamenilor mundi din Valea 
Jiului a noi apartamente.

vorbit pentru notă; nu s-au rezolvat 
scheme, ecuații, probleme. La ora fes
tivă s-a vorbit doar despre frumoasa 
meserie pe care cei 42 și-au ales-o, 
despre visurile și năzuințele lor de 
viitor, li s-au dat îndrumări și sfa
turi utile, pe care viitorii ingineri 
preparatori să le urmeze în viață.

Reprezentantul tineretului studios 
din institut, Șuciu Ioan, secretarul co
mitetului U.T.M., a vorbit despre dru
mul parcurs de studenții din . anul V 
preparare, menționind că prima pro
moție de ingineri preparatori din țară 
este și una din cele mai pregătite 
dintre toate cite au părăsit băncile 
Institutului de mine din Petroșani. 
Anul V preparare — a continuat to
varășul Suciu — namără studenți 
destoinici și disciplinați, de valori 
sensibil apropiate, care s-au eviden
țiat an de an la învățătură și în ac
tivitatea obștească.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit și studentul Tarnovschi 
Gheorghe și profesorul Nagy Bella, 
care a adus din partea cadrelor di
dactice un salut călduros primei pro
moții de ingineri preparatori din ța
ră. Apoi acordurile imnului studen
țesc „Gaudeamus igitur" au răsunat 
la unison, vestind 42 de visuri îm
plinite, făcind să bală mai puternic 
42 de inimi tinere.

In atmosfera sărbătorească, stu
denții au oferit flori și cadouri edu
catorilor lor: profesori, lectori, asis
tenți. Studenta Georgescu Cornelia a 
înmuiat celor doi reprezentanți ai a- 
nului IV preparare un frumos album, 
cuprinzlnd aspecte și ilustrbții din ac
tivitatea lor studențească. La album 
au atașat o cheie ingenioasă, așa nu-

в. GHEONEA

{Continuare ia pag. 3-a)



2 STEAGUL ROȘQ

Cadre noi pentru minele 
din Valea Jiului

Creșterea continuă a productivi
tății muncii este un izvor principal 
«1 reproducției socialiste lărgite și 
condiția esențială pentru ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor tnun- 
*ti-

Un factor important de sporire 
a productivității muncii este ridi
carea calificării. Mașinile și utilajele 
moderne cu care sfnt Înzestrate mi
nele noastre pot produce mai mult 
numai atunci eînd ele sfat condu
se și supravegheate de oameni price 
puți, buni cunoscători ai meseriei. 
Înseamnă oare altceva succesele din 
producție decît cunoașterea meseriei ? 
МШ« de evidențiat!, apariția unor 
initiative și metode noi da muncă 
sînt, de asemenea, dovada creșterii 
calificării.

Un accent deosebit se pune pe 
pregătirea cadrelor calificate nece
sar* unităților aparținînd Combina
tului carbonifer Valea Jiului, In *- 
eest scop, pe Ungă combinat și uni
tățile sale funcționează o acrie de 
forme de școlarizare aiit pentru pre
gătirea de noi cadre muncitorești, 
maiștri și tehnicieni cît și pentru spe

cializarea și ridicarea continuă a ca
lificării lor.

CC-V.J. tutelează cala două gru
puri școlare care pregătesc muncitori 
calificați îp diferite specialități prin 
școlile profesionale, de maiștri mi
neri și electromecanici minieri, teh
nicieni topografi minieri și prepara
tori.

In cadrul Celor șapte exploatări 
«taiere funcționează cit* o școală mi- 
afară pentru calificarea de ajutori 
mineri și mineri. Tot fa cadrul unită
ților aparținînd combinatului mal 
funcționează cursuri de scurtă du
rată pentru calificarea de muncitori 
fa diferite specialități, precum și pen
tru specializarea muncitorilor califi
cați. Pentru reîmprospătarea cunoș
tințelor muncitorilor califleați și a 
maiștrilor se organizează cursuri de 
ridicare a calificării.

Numai în anul trecut au fost date 
producției 571 tinere cadre de mun
citori calificați prin școlile profe

i——г—■' «—>- "A

Inovatorii la începutul unui nou an de muncă
Inovatorii din Valea Jiului se stră

duiesc să contribuie efectiv Іа extin
dere* tehnicii noi, ta realizarea de 
cît mai multe economii.

In anul 1964 activitatea Inovatori
lor s-a îmbunătățit substanțial față 
de anul precedent. Astfel. în 1964 au 
fo*t înregistrate 719 propuneri de 
inovații, iar numărul inovațiilor apli
cate șe ridică la 445, Valoarea eco
nomiilor antecaiiculate pentru inova
țiile aplicate fa această perioadă se 
ridică ia 2105 430 iei. iar a acono- 
miilor poatcalcutate fa 1639 930 lei, 
Pentru inovațiile aplicate inovatorii 
au fost stimulați cu recompense în 
sumă de 259 822 lei. In scopul gene
ralizării inovațiilor mai importante, 
s-au întocmit fișe Ș.E. la un număr 
de 28 inovații care au fost publicate 
și fa caietele l.PT.

Printre inovațiile aplicate fa unită
țile noastre amintim: „Mecanizarea 
operației de betonare în galerii" — 
autor К elernen Zoltan de ta mina 
Uricani; „Prelungirea duratei de func- 
țforjwe a pilonilor funicutarutai Ani- 
noasa" — autor loan Livju, soluție 
prin care se realizează economii în 
valoare da 65 000 lei; „Dispozitiv 
pentru extragerea butucului tambur 

sionale. Școlile tehnice au fost ab
solvite de 46 maiștri mineri și 65 
maiștri electromecanici minieri. Tot 
ta acest an au terminat școala teh
nică de personal tehnic In specia
litatea preparare un număr de 17 
absolvenți. Cele șapte școli miniere 
șu pregătit pentru exploatările mi
niere un număr de 371 ajutori mi
neri și 248 mineri, iar cursurile de 
scurtă durată de calificare șl specia
lizare au dat producției un număr 
de 1077 muncitori calificați și spe- 
eielizațj fa diferite meserii. Cursuri
le de ridicare a calificării au fost 
frecventate de peste 3600 muncitori 
și maiștri.

Grija partidului și a guvernului 
pentru formarea cadrelor necesare in
dustriei miniere se reflectă și în su
mele importante alocate pentru șco
larizare. Numai fa anul 1964 s-au 
cheltuit ta cadrul C.C-V.J. cea. 
6 30Q poo iei în acest scop.

Pentru anul 1905 s-au prevăzut 
fa planul de școlarizare a se califi
ca un număr de 849 muncitori prin 
eurjuri de șeyrță durată, 686 mineri
și ajutori mineri prin școlile minier* 
d« 1 an, iar școlile profesionale vor 
da producției un număr de 389 ti
neri muncitori calificați. Școlile de 
maiștri și personal tehnic vor fi ab
solvite de 141 maiștri șl tehnicieni.

Cursurile de ridicare a calificării 
»-a prevăzut a fi urmate de 4 495 
muncitori și maiștri. Aceste cursuri 
au un rol deosebit pentru reîmpros- 
'pătarea*cunoștințelor profesionale și' 
ținerea la curent a curganțiior cu 
noutățile tehnice. Conducerile admi
nistrative ale unităților C.C.V.J. cît 
și organizațiile de masă trebuie să 
le acorde o atenție mai mare. Ca
drele tehnice din cadrul unităților 
unde îșf desfășoară practica elevfl 
școlilor profesionale au datoria de 
a-i îndruma mal îndeaproape, pentru 
a-i sprijini cu eficiență în însușirea 
meseriei în vedere* formării lor pe 
muncitori bine calificați și discipli
nați.

IOSIF ANDRICA
șeful biroului învățtoint C-G-V.J.

de pe trompa semiaxei punții din spa
te la autovehicule", prin aplicarea că
reia s* reducă limpid de execuție *1 
aceatei apărații de 1a 30—60 minute 
la 2—3 minute șl sa asigură o de
montare corectă fără distrugerea pie

Unul din Inovatorii de frunte de ta prqparațte Petrite 
— MddoSin Tralan

In Donba»

Zâcâmlnt de minereu 
de fier

In Etanbaa a-a descoperit un xBefl* 
mint de minereu de fler =-= unicul 
component pentru elaborarea fontei, 
pe care întreprinderile siderurgic* 
din Donbas erau nevoite *1-1 educi 
din sferă. Potrivit primelor evaluări, 
zlclmlntul dispune de reeervt de 
W0-800 milioane tone.

Minereul este sșeast In șireturi 
groase de 70—100 metri, accesibila 
pentru exploatare» la al (ele ce afli 
la numai 10—#0 meirl da la eupr» 
falB).

INDICATODI TEHNICI TOT NAI ÎNALȚI
An de an, colectivul minei Lupeni 

eef» pu» fri fața unor sarcini mereu 
mai mari, in anul >966 exploatarea 
are de realizat o productivitate de 
1,370 tone pe post, indlcstor eu poe
te 4 le sută mal mare debit cel 
prevăzut pa anul pa care l-am în
cheiat. îmbunătățirea continuă a ac
tivității tehnlco-sconomict a eeptoa- 
tărli are la bacă progresul tehnic 
continuu e«-și pun* amprenta asu
pra întregului flux de producție

In anul 1965. ta cadrul exploit* 
rii vor ti tăcuți noi pași pe eajea 
«tinderii noului, a tehnicii ș! pro
cedeelor avansate. Acest fapt este 
oglindit și de planul tehnic al minei 
pe anul î°65 Măsurile cuprinse în 
plen sînt menite să ereeze temelia 
materială necesară realizării Indi
catorilor țehnicp-eeonomici sporiți 
prevăzuți pe anul 1965. Pași însem
nați se vor înregistra In continuare,, 
în privința creșterii indicilor de m* 
canizare a operațiilor grele șl cu 
volum mare de muneă. La lucrările 
miniere de înaintare vor fi faeărcați 
mecanic 12 000 mc steril, deci ЦП 
volum dublu deett fa anul ce a 
trecut. Producția de cărbune tăiată 
șl Încărcată din abatajele eu frânt 
lung, cu ajutorul combinelor și have- 
relor, se va ridica la 37 000 tone 
iar producția rezultată din abatajele 
susținute metalic va crește la
72QOOO tone. Indiei superiori sfat 
prevăzuți și la vitezele d* avansare 
in lucrările miniere de înaintare м 
prevede o viteză medte d* 52,5 

selor. Autorii inovației stat Petrică 
Q. și Argint T. de la S.T.R.A. și 
mult* altele.

Dto planurile tematice ale exploa
tărilor a-*u rezolvat și aplicat în pro
ducție un număr de 28 teme, iar alte 

II se află în curs 
de experimentare. 
C*le mei bun* re
zultate în realizarea 
planului tematic 
le-au obținut ex
ploatările: Vulcan, 
Uricani, prepara- 
țiile Corcești ?' 
Lupani.

In general mun
ca da inovații s-a 
desfășurat 1* un 
nivel corespunză
tor, obținînd rezul
tata bun* îndeosebi 
exploatările; Lu- 
peni, Uricani, 
U.R.U.M.P., propa- 
rațiile Coroești, tu- 
penî și Petrila — 
unde numărul ino
vațiilor a crescut 
comparativ eu a- 
nul precedent Re
zultate mei sista

Noi construcții industriala la Dtlja.

ffl i/lună, Jfl abatajele frontala de 23 
mi, iar fa abatajele cameră de 73 
ml.

In SCOpui realizării acestor indica
tori H prevăd măsuri corespunzătoa
re, In lucrările de înaintare vor fi 
utilizate В mașini de încărcat. In 
frontalele din stratul 18 blocul VI 
va fi utilizat plugul Lobe—Hobbel 
Iar ta atratul 4 blocul IV combina 
t K —- 02 M. Pentru tâțtjftderea 
iîiaținerli moderne în abataje se vor 
folosi fa m«l mate măsură stflpi 
metalici G.H.H. în «tratele 3 și 
5, precum și stîlpi hidraulici 
G.S. fa abatajele de pe 
15, respectiv, 18 ЫосиГ VI. Ur
mează ca fa sectoarele care exploa
tează cărbunele în abataje cameră 
- bunăoară la IV A șl V - *ă a* 
depune eforturi In vederea extinderii 
armării mixte prin folosirea atllpllor 
tabulari.
, fla va aontlnue aplicarea procedeu
lui de umactare a stratului fa aba
tajul frontal de pe atratul 10 blocul 
VI, procedeu ce a duc te creșterea 
ora a IvftBtH mtutell ta abataj te

si

Transporfor modern
Le o uzină construetoir» de mașini 

din orașul Tuzla (R.S.F.l.) a-в eon* 
atrult un transportor de oțel pentru 
transportare» cărbunelui tn mină.

Lățimea transportorului sate de 80 
ca, lungimea ea ajungfnd plnB la l 
km «I mai mult. Alunei cfad apare 

a-au obținui I* minei» Vulcan, Ani 
пома și Petrii*.

Din analiza muncii de inovații și 
a rezultatelor obținute fa anul 1964 
și țlnlnd seamă de sarcinile sporite 
ce revin industriei carbonifere fa 
cel din urmă an al șeaenalului, se 
desprind Și pentru .inovatorii de la 
unitățile noastre sarcini importante, 
pentru realizarea Căror» trebuie să 
luăm măsuri corespunzătoare.

V* trebui acordată, de te bun în
ceput, o atenție deosebită realizării 
planului tematic de inovații, proble
mă în care unele din unitățile noas- 
ir* au fost deficitare în anii trecuți. 
Avfad în vedere faptul că în planul 
tematic sînt prevăzute probleme im
portante a căror soluționare este ne
cesară pentru bunul mers al proce
sului de producția, trebuie asigurată 
o largă popularizare a acestor teme, 
prin toate mijloacele existente. Fie
care unitate să lanseze concursuri 
interne cu premii, avînd ca obiectiv 
principal problemele din planul t» 
mafie. Activitate* colectivelor ce vor 
fi desemnate pentru studierea teme
lor, să fie urmărită în permanență de 
către cabinetele tehnice, iar colecti
vele de inovații să analizeze cu re
gularitate situația realizării planuri
lor tematice spre a se putea inter
veni din timp a<?olp unde «e tatîmpină 
greutăți.

»

anul ce a trecut cu 10 ta aut* Pen
tru extinderea acestui procedau, «e 
prevede introducerea a încă două 
pompe Hausher.

Noile utilaje aflate în funcțiune, 
precum și cele ț® ver fi introduse 
în cursul anului, extinderea proce
deelor modeme ta susținerea abata
jelor stat premize sigure de reali
zare a indicatorilor tehnico-eeonomlci 
superiori prevăzuți pentru acest an. 
Q dată cu extinderea tehnicii noi, se 
iffipune însă a fi tăcuți noi pași 
înainte pe calea ridicării continue

«tratele a calificării cadrelor, îndeosebi a
celor care deservea utilajele m₽-
derne, și a perfecționării organizării 
muncii în abataje, în deservirea bri
găzilor de mineri.

Neîndoielnic, cadrele, tehnice ale 
exploatări) dispun de o experiență co
respunzătoare și de o putere de «ub- 
că suficientă pentru a face ce Indi
catorii tehnico-economtci prsvtauți 

pe ем*! an să Й* realizați Integrai.

I. 9.

vrao atrlcăciune. aste suficient aă se 
atingă unul An lirei» situate de o 
parte a transportorului pentru e» 
frtaele electromagnetice a»-l oprtrocă.

In cecul cind firele и rup, acu fa 
cazul altor averii, dispozitiv» speciale 
opresc automat transportorul.

Un alt domeniu unda rezultatei* în
registrate în anul trecut nu au fost 
fa nivelul posibilităților, O constituie 
eficacitatea economică a inovațiilor »- 
pljcate. Dacă am reușit să creștem 
numărul inovațiilor înregistrate și a- 
plîcate, în schimb în problema eco
nomiilor s-a mers pe linia recompen
sării pe bază de apreciere, cane fo- 
tr-adevăr este mai comodă, dar mi 
oglindește eficacitate* economică * 
inovației, ceea ce constitute unul din 
principalele criterii de apreciere a 
mișcării de inovații.

Trebuie urmărită și calitatea ino
vațiilor — orientarea activității ino
vatorilor spre problemele rol* m*î 
importante ale producției care etr o 
rezolvare imediată, lucru care va avea 
o influentă pozitivă ș» asupra realizării 
mai operative a propunerii. Exploată
rile miniere trebuie să acord» o mar* 
atenție problemelor cu caracter mi
nier : să fie atrași în mișcare» ino
vatorilor inginerii și tehnlaienli mi
neri din sectoare care cunosc unde ți 
ее fa! de inovații sint necesare pen
tru îmbunătățirea procesului de pro
ducție.

lată doar cîteva din căii* pe care 
taalnttnd cu perseverență vom reuși 
să înregistrăm in acest an noi sus
ses* în mișcare» inovatorilor.

tog. L. MINDIRIGIU 
c.avj.
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Prima promoție
(Urmare din pag, l-a)

UHU „ChgMH wcoesulul", cu ajutorul 
airela studenții din И preparare 
«v deeohle In fiecare ал calea care 
ua dus mire jruntafii insiituțalui.

fi acum... o ultimă sesiune de e- 
xamen» unitieraliare le mal riă in față, 
pe earț cu toții șlnt hotăfiți s-o treacă. 
ro ,,brto“, o ultimă vacanță studen
țească, o scurtă perioadă de practică 

pfo^otul de stri. Iar apoi la 
Pdră priorii ingineri preparatori din 
țară, absolvenți in 1985 ai Institutu
lui de mine din Petroșani, te var in- 
drapța spre locurile de producție, pen
tru arid îndeplini nobila lor misiune: 
de a contribui la dezvoltarea impe
tuoasă a industriei noastre carbonb 
tare.

Așadar, succes la ultima sesiune de 
китам universitare ți in viață, vi
itorilor ingineri preparatorii

In atenția vînătorilor 
ți pescarilor sportivi

Comitetul filialei A.G.V.P.S. Pe
troșani anunță membrii vînători 
șl precari «I filialei că a început 
și va continua pînă ia 31 martie 
a.c., vixa permiselor de vtnătoare 
ți pescuit pe *nu| 1965.

In acest scop, vlnătorii și pes
carii sportivi «a vor prezenta per
sonal la biroul filialei, cunosctnd 
c«, cel care nu-și vor visa permi
sele pină la data menționată, vor 
fl propuși pentru retragerea lor-

In legătură eu sarcinile de plan 
pe anul 1065, vînătorll slut rugați 
al predea pieile și blănurile ia 
D.GA. șl să depună Ішш adeve
rințele corespunzătoare la biroul 
lUiata.

Pe ttme de învățamînt

Orientarea
Sala unui cinematograf Rlmid 

nu іпмрим имВ. Doi tineri, SfSMți 
comod pa scaune oentinuau o dis
cuție începută afară

— Și după ea termini olaia a 
VIII-a ce taci î — îl întrebă cel 
mai măruntei pa vecinul său, un 
băiat șaten, bine legat, care era 
foarte ocupat cu un pachet de bom
boane.

— Nu Știu, Inel nu m-am detîș 
— se hotărî să vorbural vecinul. 
De altfel, nici teta nu prea știe ce 
să facă, unde să mă dea,,,

— Eu m-am hoterît — apuse ce
lălalt, Mă duc te protealonală Mă 
fac electrician.

Indiferent dacă școala se află ia 
Uricani sau Cimpa, An incasa sau 
Petrila, peste tot se găsesc elevi în 
clasa a Vllba, care în curînd por
nesc în viață. Pe fiecare din ei îi 
preocupă acum o problemă ■ ce vor 
face după terminarea școlii ?

La sfîrșitul acestui an. sute de ti
neri vor termina școala generală de 
8 ani. Pe acești elevi atît părinții 
eît șl profesorii diriglnțl, trebuie sa-i 
orienteze să-și aleagă drumul în viată.

Majoritatea colectivelor didactica 
ale școlilor din Valea Jiului și-au 
fixat în centrul atenției lor. sarcina 
orientării profesionale я școlarilor. 
Elevii unor clase ai Școlii generate 
da В ani nr I din Petroșani, de pil
da, au vizitat, în curau) trimestru 
iui I. Uzina de reparat utilaj mi
nier din localitate precum și alte 
întreprinderi din Valea Jiului Din 
Inițiativa profesorilor dlriglnțl. |a 
Școala generală de 6 ani nr 2 din 
Petroșani, spre exemplu, au fost in
vitați, la orele de dirigenție. tehni
cieni, fruntași Tt] producție, cate au 
vorbiț copiilor despre frumusețe» me
seriei de mecanic diesel, șofer ș-a. 
in alte școli, orele educative au fost 
consacrate discutării problemei ce 
profesie ав-ml aleg ? Totuși ceea ce 
s-a făcut e încă puțlfl.

profesională
©rieptarei profeslpflflă a elevilor, 

trebuie at preocupa in cel măi înalt 
grad cotectlvele didactice ale șco
lilor. In acest «cop se impune, ca în 
planlftearea orelor educative din tri
mestrele 11 și III a prezentului an 
școlar, să se Includă mal multe tn- 
tîlnlri eu osmani al muncii de dife
rite prqfeali, «irite în întreprinderi, 
pa șantiere etc. Tot în acest scop, 
e bine să se organizeze discuții eu 
părinții atevjlor claselor а ѴПІ-а în 
cere educatorii »ă te vorbească aces
tora despre aptitudinile școlarilor, 
ajuttadu-i astfel aă-ві Îndrume cppiii 
spre acele profesii spre care au în
clinație și unde ar ds cel mai bun 
randament.

M. c.

Ce e nou în industria
noastră,

Anul acesta, in industria ușoară 
var fi realitate cu 12,3 la sută 
moi multa produse decît In anul 
trecut. Creșteri inșemnaie sș pre
văd la tricotaje, confecții, țesături 
fine de lină pi bumbac. De aseme
nea, se va produce cu 15,8 la șută 
mai multă încălțăminte cu fețe din 

. в deed in 19M,
Intrarea in funcțiune In, cursul 

acestui an a unor noi obiective 
industriale printre care fabrica de 
incălțiminlc „Progresul"-Bucurtfti, 
secția de finisaj de la Uzinele tex
tile Botoșani au o capacitate anuală 
de finisare de 28 de milioane m.p., 
precum și punerea parțial In func
țiune de noi capacități de produc-

ușoară
(ie la Fabrica integrată de produse 
din lină Constanța, la Combinatul 
de cauciuc Jilava dedate cu u- 
tilaje dintre cele ma,i moderne — 
ua contribui la sporirea producției 
și realizarea unor produse de cali
tate superioară.

(Ager preș)
☆

Fotografia de mai jos înfățișează 
una din renumitele întreprinderi 
textile ale industriei ușoare: „Da
cia" din Capitală. Aici pa intra în 
curînd în producție încă o linie mo
dernă de imprimat. Alături de pri
ma linie modernă de imprimat, se 
fac probele tehnologice la cea de-a 
doua linie.

Se îmbunătățesc continuu condițiile 
de asistentă medico-sanitarăS-a înfăptuit o hotărîre 

a comuniștilor
nerile făcute a fost una care a a- 
tras în deosebi atenția conducerii U- 
zinei de reparat utilaj minier din 
Petroșani. Comuniștii au propus în
ființarea unei turnătorii de fontă, 
separată de cea de oțel- Scopul ? Im. 
bunătățirea calității pieselor turnate, 

La scurt timp de la adunarea de 
alegeri, biroul organizația) da bază, 
secretar tov. Krl»taly Ludovic, a tre, 
cut la traducere» în viață a hotărî- 
rilor adoptate da comuniști. In pri- 
mul rîfld era nevoie de un cuptor. 
Ete găsit se găeaa

octombrie, 
turnătorie 
adunarea 

de seamă 
discutat

Ere prin luna I 
Comuniștii de la 
s-au întrunit în 
generală de dare 
și alegeri. S-au 
multe probleme din viața or, 
ganizațfri de bază, din sec- 
ție. Un loc dp seamă I-a o- 

«upat problema calității pieșelor tur
nate. S-au purtat discuții aprinse. 
Patftiripanțil au făcut propuneri va. 
teroare pentru îmbunătățirea muncii, 
oare au fost incluse în proiectul de 
be nre al adunării. Printre prapu- un cuptor, dar era

î;.:.

uzat, Un cuptor fusese schimbat din 
secția mare a turnătoriei cu altul 
de o capacitate mai mate. Cuptorul 
electric scos din funcție urma să fie 
degradat. Sa aștepta doar întrunire» 
comisiei care aă dea „verdictul** d» 
degradare. Comuniștii de la turnăto
rie și.»u pus InaB întrebarea: oare 
cuptorul acesta nu ar putea fi rea- 
condiționat ? Zile în șir. 
rul cuptorului electric cu 
s-au
riași

Сцраоги] electrfc de te turnătoria de fontă — O.RUM.P.

La Galați, Giurgiu, Buzău, Paș
cani, Cîmpulung-Muscel au fost date 
în folosință noi policlinici. Altele ca 
cele din Roman, Bicaz și din alte 
orașe au fost modernizate. S-au rea
lizat, de asemenea, îmbunătățirea con
dițiilor de asistență sanitară prin pu
nerea la dispoziția populației din Bu
curești, Cluj, Timișoara, Brașov. Con- 
atente, Craiova, ptessum și din loea- 
Utețlte rurale din legiunile Banat, 
Crișane, Suceava, Iași, Cluj, Ploiești. 
Mureș-Autonomă Maghiară, Galați,

ceava, iar orie entente au fost do
tate eu noi aparaluri de specialitate. 
Aceasta a permis diferite acțiuni pro
filactice eum ar fi, de pildă, cea din 
regiunea Cluj,- unde s-au făcui depis
tări medicale atît în întreprinderile 
din orașul Cluj, eît și în unele raioa
ne, studiindu.se epjdețniologia boli
lor cardiovasculare și în special a hi
pertensiunii. A crescut și numărul 
cabinetelor de reumatologie prin crea
rea unor servicii speciale în policli
nicile din orașele Ploiești, Cîmpina, 
Bala Mare, Satu Mare, Hunedoara 
și alte localități. Pentru copiii bol-

în ju» 
pricina 

mese-învîrtit mai
ец experiență de la turnătorie.

multi

L-au cercetat pe toate părțile, au făcut planuri cum 
aă-1 repșre. Intr-o bună zi, conducerile secției și a uzi
nei au fost informate că meseriașii s-au angajat să re
pare cuptorul astfel Incit »• fie folosibil- Majoritatea 
lucrărilor urmau să sa facă prin muncă patriotică. Pro
punerea a fost primite cu satisfacție și aprobată,

Comuniștii s-»u ținut de cuvțnt. Antrenînd în jurul 
lor și pe ceilalți lucrători au reușit, într-un timp relativ 
scurt, sg ducă la îndeplinire ceea ce au propus. Curînd, 
cuptorul a fost reparat Urma al se treacă la Înfăptuirea 
oriei de-a doua etapa t hotăririh găsirea unui spațiu 
corespunzător și instalarea cuptorului.

Văzînd «lanul șj perseverent» cu care au muncit co
muniștii. conducerea uzinei a hotărît sg le dea și ea o 
mină de ajutor: » aprobat să fie instalat cuptorul elec
tric fo clădirea cea nouă a uzinei care s-a construit în 
spatele secției mari a turnătoriei. In acest fel se înfăp
tui» pe deplin propunerea comuniștilor: turnătoria de 
fontă urma sg funcționeze separat de cea de otel. Da* 
tarltă hărniciei, hotărîrii și perseverau tai muncitorilor 
din turnătorie, la sfîrșitul lunii decembrie 1004 secția 
a fqet terminată. Cînd s-a centralizat numărul orelor 
efectuate de comuniști și ceilalți muncitori s-a constatat 
eă la amenajarea secției s-au prestat peste 800 de ore 
de muncă patriotică.

O dată cu intrarea în producție a turnătoriei nai de 
fontă, la U.R,U.M.P. s-a închegat un colectiv nou de 
muncă: brigada complexă a turnătoriei de fonte, Deși 
este un colectiv nou, acesta s-a încadrat operativ în 
procesul de producție al uzinei. Punînd umăr Ia umăr, 
întregul colectiv я.е străduiește să dea aței de bună ca
litate. Atît topitorul Butaru Ștefan, care lucrează te cup
torul electric, ețt șl formatorii Pavel Mirese, Popa 
Petru. BSdlu Nfeolae. Arciw Ioan și ceilalți membri ai 
acestui colectiv mic șl harnic, s-au remarcat, la scurt 
titnp după intrare» în funeție a noii secții; Chiar In pri
mele Ю zii» de lucru turnătoria de fontă nu numai că 
și-a realizat sarcinile de plan dar te-а șl întrecut cu 41 
procente Analizele de laborator au dovedit ей în pre
zent fonte are caracteristici mal bune, piesele fiind de 
relitate superioara.

M. GHIOREANU

Hunadoara și Bacău, a unor nume
roase dispensare modern»,

Pentru acțiunea da prevenire și 
combatere a bolilor de inimă в,au în
ființat nai cabinete de cardiologie 
în regiunile Argeș, Dobrogea, Su-

navi de reumatism s-au profilat uni
tăți de specialitate, iar ta Ghermă- 
nești a luat ființă un spital de balneo- 
fizloterapie cu 120 de paturi,

(Agerpreș)

14 ianuarie

PROGRAMUL I. 7.06 Soliști de 
muzică ușoară, 8,00 Sumarul presei, 
8,30 Melodii populare, 10,03 Muzică 
ușoară -interpretată |a xilofon. 10,15 
Ce doriți să ascultați? (Lecturi li
terar* la cererea ascultătorilor), Ю.Зф 
lnterpreți de muzică populară, 12.03 
Piese de estradă, 12,30 Emisiune cul
turală. 13,10 Melodii populare ce
rute de racul tătari, 14.30 Prietena 
noaatrâ cartea, 15,36 Ctntece d|n fol
clorul nou șl jocuri populare cerute 
de ascultători, 16.10 Lieduri pe ver
suri de Tudor Arghezi, 16,45 Soliști 
romîni de opară. 17,35 Antologie 
poetică: Mihai Eminaacu. 18,15 Uni
versitatea tehnică radio, 18,30 Seară 
pentru tineret, 20,40 Muzică de dans, 
21.15 Părinți și copii, 21.30 „Melo
dia și interpretul preferat" — muzi- 
СЙ ușoară romtnească. 22,15 Muzici 
da dana. PROGRAMUL II. 8.05 Dan- 
auri din opere, 9,03 Clntece și jocuri 
populare. 9.90 Vreau să știu (relua

rea emisiunii din 11 ianuarie), 11,30 
Muzică ușoară, 13,40 Scene din ope
re, 14,30 Melodii populare, 15,05 Mu
zică ușoară interpretată de tineri so
liști, 16,00 Muzică populară, 18,00 
Interpreți de muzică ușoară, 19,05 
Cîntece și jocuri populare, 19,30 Val
suri, 19,50 Transmisiunea concertului 
orchestrei simfonice a Radioteleviziu- 
nii, 22,30 Concert din operete.

Cinematografe
14 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Hamtet; REPUBLICA • 30 de ani de 
veselie; PETRILA: Domnișoara Bar
bă Albastră; ISCRONI : Dă-i înainte 
fără grijă; AN1NOASA: îndrăgosti
tul; LUPEN1 - MUNCITORESC: 
Am ajuna și rege; URICANI: Nu ae 
poate fără dragoste.

studiindu.se
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I Utiatlt n swiiihti
O delegație de specialiști condusă 

de Ion Cîmpeanu, adjunct al minis
trului comerțului exterior, a plecat 
marți în S.U.A., în legătură cu de- 
Unitivarea contractelor dintre între
prinderea romînă de comerț exterior 
„Mașinimport" și companiile ameri-

7

11 ftjflUfflffl
rooiini a pinul Ip S.B.I. 

cane „Firestone Tire and Rubber 
Company" din Ohio și „Universal 
Oil Products Corporation" din Illi
nois.

La plecare au fost 
zentanți ai Ambasadei 
curești.

de față repre-
S.U.Â. la Bu- 

(Agerpres)

Expoziție de artă romînească la Budapesta
BUDAPESTA 12 (Agerpres).
La Budapesta a avut loc vernisa

jul expoziției de artă decorativă ro
mînească. La deschidere au participat 
Roșia Entire, președintele executiv al 
Institutului ungar pentru relațiile cul-

turale cu străinătatea, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe al 
R.P.U. și ai Ministerului Culturii, 
oameni de artă și cultură, precum și 
ambasadorul R.P.R. la Budapesta, 
Mihail Roșianu.

im HiKmwirw
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Situația din Congo

totală a- 
adeverit. 

semnalau 
răsculate

тип

Adoula, a publicat în ultimul 
al revistei „Jeune Afrique" 

în care arată că „dl.

PIN ȚĂRILE
Tratament medical de ochi 

ingenios
КЦЕѴ 12 (Agerpres).
Pentru, ca ochii copiilor operați de 

strabism să se poată obișnui să fune
st eze paralel, medicii ucraineni au 
început să folosească un ecran po
laroid care se montează la orice ie- 
leoizjgr și este alcătuit din 2 jumă
tăți.

GopUul operai pune peste ochela
rii optici ochelari polaroizi, care per- 
mit fiecărui ochi să vadă numai par
tea lui de ecran. La început el vede 
imaginea numai pe o jumătate e e- 
cranului, cealaltă rămlnind întunecată. 
Urmărind cu atenție emisiunea, co- 
ptlul niu observă-cum începe să vadă 
și cealaltă jumătate. In sfirșit emi
siunea ocupă întregul ecran. Copilul 
uită de ochelarii săi
ochii lui se deprind treptat să pri
vească normal.

In urma acestor cercetări s-a con
statat că după 10—15 zile de la tra
tamentul cu această metodă, ochii 
copiile ■ 
mold.

SOCIALISTE
țiune, o nouă fabrică de materiale 
electrice. Ea pune bazele dezvoltării 
noilor ramuri industriale din această 
regiune a cărei populație se ocupa 
înainte de război exclusiv cu agricul
tura. Noua fabrică, cu un înalt grad 
de mecanizare, va produce siguranțe 
pentru tensiune joasă și înaltă.

face ca 
de Chombe să 
ce săptămîna 

intenția de a vi- 
pentru a discuta 
țări probleme de

neobișnuiți șl

capătă poziția complet nor-

0 мню fabrică 
materiale electrice

«t,,.

BELGRAD 12 (Agerpres).
■in localitatea Obilici Kosovo (R.S.F. 

Iugoslavia) a intrat recent în func-

Crește venitul național
In anul 1964. venitul național

R. P. Mongole a crescut cu 7 la sută 
în comparație cu 1963 anunță agen
ția mongolă de presă Monțame.

In cursul primilor trei ani ai cin
cinalului, fondul de salarii al mun
citorilor și 
cu

al

funcționarilor a crescut
28 la sută.

)

importante lucrări 
de hidroameliorații

PHENIAN 12 (Agerpres).
Datorită amplelor lucrări de hidro

ameliorații care s-au desfășurat în 
ultimii ani, în R.P.D. Coreeană au 
fost construite în total 800 rezervoa
re mari și mijlocii. Suprafețele iri
gate sînt deservite de 6 800 stații de 
pompare și de 9 000 stăvilare. Lun
gimea totală a canalelor de irigații 
se cifrează la 28 000 kilometri. Da
torită acestei vaste rețele, în R.P.D 

.Coreeană a fost rezolvată problema 
secetei și inundațiilor, .obținîudu-se 
în fiecare an recolte bogate-, stabile.

LEOPOLDVILLE 12 (Agerpres). 
Pozițiile guvernului condus de 

Moise Chombe par în prezent mai 
șubrede ca orieînd. Promisiunea lui 
Chombe de a celebra o dată cu săr
bătorile de iarnă „victoria 
supra răsculaților" nu s-a 
Luni, agențiile de presă 
noi atacuri ale forțelor
împotriva orașului Stanleyville. Tot
odată, în numeroase regiuni, mai 
ales cele situate în nord, luptele din
tre forțele guvernamentale și răscu- 
lați constituie un aspect cotidian, 
care demonstrează lipsa de realism 
a speranțelor exprimate de premier. 
Situația internă din țară 
orice hotărîre luată 
fie nesigură. După 
treeută își anunțase 
zita capitala Belgiei 
cu guvernul acestei
ordin economic și militar, el și-a a- 
mînat vizita în mod subit, anunțînd 
că o va face în cursul actualei săp- 
tămîni.

In această situație, alegerile amî- 
nate pentru luna martie sînt consi
derate de observatorii de presă din 
Leopoldville o realitate ce se înde
părtează pe zi ce trece. Preocuparea 
cercurilor politice congoleze de a re
zolva haosul din țară capătă forme 
tot mai concrete. Fostul prim-ministru,

Cyrille 
număr 
un articol
Chombe poartă responsabilitatea pen
tru situația actuală. El a anus în 
țară mercenari sud-afrîcani și portu
ghezi, iar politica dusă de el a pro
vocat mii de victime". In programul 
său, alcătuit din patru puncte, Adoula 
se pronunță pentru o conferință a 
tuturor liderilor politici congolezi (cu 
excepția lui Chombe), care să alcă
tuiască un guvern provizoriu de coa
liție. Sarcina unui astfel de guvern, 
scrie Adoula, trebuie să constea în 
„evacuarea tuturor trupelor străine 
care urmează să fie înlocuite cu for
țe puse la dispoziție de țările O.U.A.". 
De asemenea, guvernul trebuie să 
convoace „un congres al tuturor ten
dințelor politice 
program comun 
generale".

pentru a elabora un 
și a organiza alegeri

In Italia continuă 
disputa politică

ROMA 12. Corespondentul AgeP» 
pres, Giorgio Pastore, transmite :

In Italia continuă disputa politică, 
inițiată cu peste 10 zile în urmă, 
privind relansarea de către guvern a 
politicii sale de centru-stînga, după 
alegerile prezidențiale.

Duminică s-au încheiat la Sorrento 
lucrările Congresului național al Or
ganizației de tineret din Partidul de- 
imocrat-creștin. 
publicității în 
se subliniază 
luări pe plan 
centru-stînga, care a stat Ia baza pro
gramului celor două cabinete Moro“.

Două întîlnîri importante ale pri
mului ministru, Aldo Moro, au atras 
atenția cercurilor politice din Italia. 
Prima, cu liderul socialist, Nenni, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, iar cealaltă cu președintele 
republicii, Saragat.

In documentul dat 
încheierea congresului 
„necesitatea unei re
generai a politicii de

Cancelarul Erhard despre întrevederea 
pe care o va avea cu de Gaulle

12 (A-BERLINUL OCCIDENTAL 
gerpres).

Intr-o declarație făcută în 
occidental cu ocazia reuniunii Comi
tetului de conducere al grupului par-

Berlinul

S.U.A. au suspendat o anumită formă 
de ajutor în Vietnamul de sud

WASHINGTON 12 (Agerpres).
„Statele Unite au suspendat o a- 

numită formă de ajutor în Vietnamul 
de sud“, a declarat la 
Richard Russel, 
șiei senatoriale 
pentru credite 
suspendat va fi 
namul de sud 
stabil și daca noi vom fi siguri că 
fiu va fi răsturnat printr-o lovitură 
de stat", a precizat- senatorul. Vor
bind despre măsurile adoptate re-

11 ianuarie 
președintele Comi- 

a forțelor armate și 
militare. „Ajutorul 

restabilit,. dacă Viet- 
va avea un guvern

c

Confinuă demonstrațiile 
antiguvernamentale 

în Vietnamul de sud

și îndeosebi în orașul Hue, 
demonstrațiile antiguverna- 
Manifestanții au ocupat ae- 
care este paralizat — ca

Imagini din capitala R. P. D. Coreeană. Vedere exterioară a Biblio
tecii Centrale din Phenian.

SAIGON 12 (Agerpres).
Iii regiunea centrală a Vietnamului 

de sud 
continuă 
mentale, 
roportul,
și alte servicii publice — de o grevă 
generală. Din această cauză compa
nia aeriană națională „Air Vietnam" 
a hotărît să anuleze zborurile avioa
nelor de la Saigon cu destinația Hue.

Transportul în oraș a fost între
rupt, iar școlile și liceele au fost în
chise. Echipe speciale ale manifestan- 
ților patrulează pe străzile orașului, 
purtînd lozinci în care cer demisia 
primului ministru.

Nicosia

Se înmulțesc atentatele 
cu bombe

NICOSIA 12 (Agerpres). i
Marți, în apropiere de sediul pre- 

ș țintelui Camerei comunității turce 
din Cipru, Raouf Denktash, a ex- 

'ploțlat o bombă; Explozia a provocat 
răcirea unei persoane și a avariat 
cartierul general al forțelor O.N.U. 
din sectorul turc al Nicosiei. După 
cum subliniază agenția Associated 
Press, aceasta este cea de-a doua 
explozie care are loc în decurs de 
14 4 ore în sectorul turc al Nicosiei. 
Luni după-amiază, o altă bombă a 
explodat la aproximativ 200 metri 
de același local. Ѳ a treia explozie 
a avut loc cu cîteva ore înainte în 
sectorul grec al Nicosiei.

Greva celor 60 000 de docheri 
continuăamericani

NEW YORK 12 (Agerpres).-
Greva celor 60 000 de docheri a- 

mericani din porturile de pe coasta 
Atlanticului și Golful Mexic continuă 
să paralizeze activitatea în porturile 
răsăritene și sudice ale S.U.A. Apro- răsit luni New Yorkul, fiecare dintre 
ximativ 100 nave comerciale au fost 
imobilizate. Cel mai puternic afectat 
de grevă este portul din New York, 
unde au încetat lucrul aproximativ 
24 000 de docheri. In 
more', 31 de nave au 
imobilizate. Din cauza 
favorabil, mai multe nave din acest 
port nu. au putut ridica ancora îna
intea declarării grevei. Au mai fost 
imobilizate 11 nave în portul New 
Orleans, 1Ѳ în portul Houston și. 4

în portul Galveston. Navele de pa
sageri, în marea lor majoritate, au 
ieșit în larg cu puțin timp înainte de 
declanșarea grevei. Ultimul tran
satlantic cu destinația Europa a pă-

portul Balti- 
fost complet 
timpului ne-

pasagerii săi fiind nevoit să se auto
servească.

In timp ce greva continuă, între 
liderii Asociației internaționale a do
cherilor din S.U.A. și armatori con
tinuă consultările, ele fiind urmărite 
îndeaproape de către oficialitățile a- 
mericarie. Agențiile occidentale de 
presă informează că președintele 
Johnson intenționează să intervină în 
conflictul dintre docheri și armatori, 
în cazul cînd greva se va prelungi.
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cent în capitala Vietnamului de sud 
pentru rezolvarea crizei politice, 
Richard Russel le-a calificat ca un 
pas înainte, dar a adăugat: „Noi nu 
putem cîștiga războiul fără un gu
vern stabil". „Este un adevărat mi
racol, a spus senatorul american, că 
efortul de război poate fi continuat 
la sud de paralelă 17 în condițiile 
instabilității politice".

Din capitala Vietnamului de sud, 
agenția France Presse transmite că, 
în dimineața zilei de 12 ianuarie, 
primul ministru Tran Van Huong a 
dat publicității un comunicat ameri- 
cano-sud-vietnamez., care însă nu cu
prinde nimic nou, el reprezentînd, de 
fapt, o încercare de a liniști opinia 
publică sud-vietnameză nemulțumită 
de politica actualului guvern.

lamentar U.G.D.—U.G.S., cancelarul 
Republicii Federale Germane, Lud
wig Erhard, a relevat eă speră ca 
întrevederea pe care o va avea la 
Paris cu generalul de Gaulle „să 
ducă Ia rezultate concrete". El a men
ționat că discuțiile de la Paris ar 
putea duce la progrese în cooperarea 
dintre R. F. Germană și Franța. 
Erhard a arătat că întîlnirea de la 
Rambouillet nu va înlocui consultă
rile prevăzute în cadrul acordului 
dintre Paris și Bonn, ci va servi la 
pregătirea acestor consultări,

Referindu-se la problemele" care se 
vor afla în centrul discuțiilor Ia Pa
ris, Erhard a subliniat că principalele 
discuții se vor referi la problemele 
europene și, îndeosebi, la problema 
germană. „Voi discuta cu generalul 
de Gaulle în mod deschis toate pro
blemele care sînt strîns legate de 
relațiile" franco-vest-germane“.

In cursul după-amiezii de luni co
mitetul de conducere al Partidului 
U.G.D. a examinat, de asemenea, 
problemele politicii interne vest-ger- 
mane și, în special,. crearea de către 
Partidul Social Democrat a „Cabine
tului fantomă".

ÎN CÎTEVA RÎN PURI
LONDRA. Mișcarea pentru elibe

rarea coloniilor, din Marea Britanie, 
a adresat primului ministru, Harold 
Wilson, o scrisoare în care se cere 
guvernului britanic „să facă tot ce-i 
stă în putință pentru încetarea răz
boiului în Vietnamul de sud".

Scrisoarea reamintește, printre al
tele, primului ministru că „înainte 
de alegeri, în timp ce se afla în opo 
ziție, partidul laburist s-a pronunțat 
în favoarea unei politiei de neutra
lizare a Asiei de sud-est“.

descoperit în regiunea respectivă, 
ceea ce face să se creadă eă în a- 
ceste locuri a fost în antichitate o 
necropolă.

HAVANA. In cursul anilor 1959— 
1964 în Cuba au fost construite circa 
50 000 locuințe noi. Tot în aceeași 
perioadă peste 30 000 familii și-au 
struit locuințe.

Construcțiile de locuințe se 
intensifica în anul în curs.

TOKIO. Comandamentul forțelor 
armate americane din Japonia a de
clarat la 11 ianuarie că, în cursul a- 
cestei luni, la baza militară Kadena 
din Okinawa va sosi primul grup de 
avioane cu reacție de tip „KS-135".

Aceste avioane, care ating o vite
ză de 1 000 km pe oră, vor alimenta 
>n aer avioanele de bombardament 
și de vînătoare ale S.U.A., care își 
au bazele în partea de vest a Ocea
nului Pacific.

con-

vor
30 decembrie și 1 
britanice au violat 
Yemenului în mai

BRUXELLES. Potrivit unor 
fistici oficiale publicate luni la 
xelles, țările membre ale Pieței co
mune vor importa în cursul anului 
1965 peste jumătate din necesarul 
lor de combustibil. Se așteaptă ca 
Franța, Germania occidentală. Italia, 
Olanda, Belgia 
sume în acest 
combustibil de 
cărbune.

sta-
Bru-

și Luxemburg să con- 
an
607

o cantitate de 
milioane tone

ROMA. Doi 
arheologia și istoria 
didacți, au descoperit în satul Santa 
Lași (în apropiere de Lecce), o pia
tră funerară înaltă de aproximativ 4 
metri. Acesta este al 55tiea menhir

frați care studiază 
antică ca auto-

SANAA. Intre 
ianuarie, avioane 
spațiul aerian al 
rpulte regiuni ale țării —- se spune
într-un comunicat al Ministerului A- 
facerilor Externe al Yemenului difu
zat de radio Sanaa. De asemenea, 
în comunicatul Ministerului Afaceri
lor Externe al Yemenului se arată că 
forțe ale armatei britanice au bom
bardat și mitraliat la 9 ianuarie o- 
rașul de frontieră yemenit Kataba.

KHARTUM. La 
desemnat Consiliul

■ dului național unionist din
Acesta cuprinde 22 de membri și este 
prezidat de El Sayed Ismail El Az- 
hari. Pentru prima oară a fost creat 
un secretariat pentru problemele 
privind activitatea femeilor, condus 
de Fayza Ahmed, membră a consi
liului.

Khartum 
Suprem

a fost 
al Parti- 

Sudan.

Tiparul I l.PJL Subunitatea Petroșani 40 369


