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Pentru înfăptuirea sarcinilor de plan pe anul 1965

Colectivele minelor și întreprinderilor din bazin 
își iau angajamente în întrecerea socialistă

Anul 1965 a adus colectivelor noastre din Valea Jiului sarcini spo
rite. In lumina acestora, a Directivelor C.C. al P.M.R. cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii socialiste, colectivele din unitățile 
economice din bazin își iau angajamente mobilizatoare în întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea și de pășirea sarcinilor de plan pe anul 1965.

Incepînd cu acest număr, ziarul nostru va publica angajamen
tele de întrecere pe 1965, cu o etapă pînă la 1 Mai.
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Cărtoue шііІііаШІ nai gali 
ți le tal lalllaie

- La dezbaterea cifrelor de plan 
acest an minerii de la Lupeni
scos la iveală noi rezerve interne, a 
căror punere în valoare se va reflec
ta în îmbunătățirea calității cărbu
nelui cocsificabil și creșterea pro
ductivității muncii, angajîndu-se să 
obțină noi succese în sporirea pro
ducției și îmbunătățirea calității căr
bunelui.

Pe baza angajamentelor luate de 
brigăzi și schimburi s-a însumat an-

gajamentul întregului colectiv al ex
ploatării, care prevede:

• reducerea cu 0,2 la sută a con
ținutului de cenușă din cărbunele 
brut, față de procentul admis de 

norma internă;
• creșterea productivității muncii 

pe post la 1,275 
tone

tone în loc de 1,270

PROFILURI

bune
care

a 20 000 tone câr
pește prevederi, din 
pînă la 1 Mai:

planificat; 
extragerea 
cocsificabil
6 000 tone
realizarea a 590 000 lei econo

mii la prețul de cost, din care 200 000 
lei pînă la 1 Mai.

MINER DE FRUNTE, 
GOSPODAR DE NĂDEJDE

generale,
David 

se deose- 
nimic de 
Și totuși

19 ianuarie a. c. La mina Ani
noasa zeci de mineri din schimbul 
I se adunaseră in sala de apel. 
După puțin timp, festivitatea în
cepu. Comitetul sindicatului acorda 
drapele și diplome sectoarelor de
clarate fruntașe în întrecerea so
cialistă pe anul 1964. Primii care 
s-au bucurat că 
au ciștigat acest 
titlu de cinste au 
fost minerii din 
sectorul I. In sală 
au izbucnit a- 
plauze la adresa 
lor. Felicitările re
ciproce, îmbrățișă
rile călduroase nu 
mai conteneau.

In mijlocul bu
curiei 
minerul 
loan nu 
bea cu 
ceilalți,
el, alături de alți 
șefi de brigadă, 
adusese un însem
nat aport la evidențierea sectoru
lui I. împreună cu ortacii din bri
gada sa, David Ioan a scos la ziuă 
în anul trecut 1769 tone de căr
bune peste sarcinile de plan.

Cîteva ore mai tîrziu, în aceeași 
după-amlază de 19 ianuarie. In 
sala clubului din Aninoasa la or
dinea zilei era vorba despre ace

lași David Ioan. Minerul mereu e- 
vidențiat în întrecere, fusese pro
pus candidat al F.D.P., pentru ale
gerile de deputați în sfatul popu
lar din localitate. Cei ce s-au în
scris la cuvînt pe marginea can
didaturii lui David Ioan au relatat 
despre calitățile lui de bun orga-

nizator al muncii în subteran, des
pre inițiativa de care dă dovadă în 
acțiunile Obștești. Minerul David 
asculta emoționat. In acele mo
mente prin minte i se perindau 
poale secvențe din viața pe-care d 
trăit-o timp de 18 ani în Aninoasa. 
Aici s-a calificat în meseria de 

miner, și-a înte
meiat un cămin. 
Mereu în fruntea 
luptei pentru pro
movarea noului, 
el a fost unul 
dintre primii șefi 
de brigadă care 
au aplicat inițiati
va „două flșii pe 
zi" din abatajele 
frontale. In pre
zent, brigada sa 
folosește în fron
tal podirea cu 
plasă metalică și 
a obținut, în pri
mele două decade 
ale lunii ianuarie, 
o productivitate 

tone pe post.
aceste fapte izvorăsc

medie de 6,8
'Poate din 

stima și prețuirea de care se bu
cură minerul David Ioan in rîndul 
cetățenilor din Aninoasa. Sau poa
te din inițiativele pe care le-a a- 
vut în activitatea de înfrumusețare 
și gospodărire a comunei de pe 
vale. Cert este că el este întot

deauna plin de grijă și atenție față 
de oamenii din brigadă, prieten, 
tovarăș la bucurii și la necazuri.

Miner de frunte, gospodar de 
nădejde — așa îl cunosc aninose- 
nii. Și așa și este candidatul F.D.P. 
David loan.

V. STRAUȚ

Sosirea de Ia Varșovia
R. P. Romine

0 prolmtle sporită 
le eoerglo electrică 
adunarea de la Paroșeni, ingl- 

și tehnicienii termocentralei 
exprimat hotărîrea fermă de a

a delegației
Vineri dimineața s-a înapoiat în 

Capitală, venind de Ia Varșovia, de
legația Republicii Populare ~ 
care a luat parte la ședința 
tului Politic Consultativ al 
participante la Tratatul de 
șovia.

Delegația a fost alcătuită 
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., conducă
torul delegației, Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de Mi
niștri, general de armată 
Sălăjan, ministrul forțelor armate, 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe.

La sosirea în gara Băneasa, mem
brii delegației au fost salutați de to
varășii Gheorghe Apostol, Emil Bod-

Romine, 
Comite- 
statelor 
la Var-

din to-

Leontin

năraș, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandra 
Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Avram Bunacin, 
Gheorghe Gaston Marin, Gogu Ra
dulescu, Grigore Geamănu, de mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, conducători 
ai organizațiilor de masă, activiști 
de partid și de stat.

Au fost de față ambasadorii R. S. 
Cehoslovace, Uniunii Sovietice, R. P. 
Albania, R. P. Ungare, R.P.D. Co
reene, R. P. Polone, R. P. Chineze, 
R. D. Vietnam, însărcinații cu afa
ceri ad-interim ai R. D. Germane, 
R. P. Mongole, R. P. Bulgaria.

In 
nerii 
și-au 
îndeplini în mod exemplar sarcinile 
de plan, luîndu-și următoarele an
gajamente :

• depășirea cu 0,3 la sută a pro
ductivității muncii, prin creșterea in
dicelui de utilizare a instalațiilor, ca 
urmare a introducerii și extinderii 
mecanizării și automatizării în pro
cesele tehnologice ;

• un spor de 8 000 000 kWh Ia 
producția anuală,

• economisirea, 
consumului specific 

pentru producția de 
cu 0,6 g/kWh, a 
din care pînă la 
de 400 tone;

• 550 000 lei economii suplimen
tare Ia prețui de cost;

• 400 000 lei beneficii peste plan.

prin reducerea 
de combustibil 

energie electrică 
1 410 tone cărbune, 

1 Mai o cantitate

In Valea Jiului

Experiența anului trecut 
larg valorificată

Mina Uricani în anul care a tre
cut a ocupat primul loc în în
trecerea pe bazin pentru mal mult 
cărbune, pentru sporirea productivi
tății muncii. Colectivul minei a pă
șit în anul 1965 cu hotărîrea de a-și 
dezvolta succesele de pînă acum, de 
a realiza indicatori tehnico-economici 
superiori. Condiția de bază pentru 
obținerea de noi succese o constituie 
realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan, cerință pe care, în anul care 
a trecut, colectivul minei a satisfă
cut-o pe deplin. In legătură cu a- 
ceasta. întrebarea 
puns, în cadru!
unele cadre de con
ducere ale minei

a fost: care este preocuparea pentru 
valorificarea experienței anului tre
cut cu scopul realizării ritmice a 
sarcinilor de plan pe 1965 ? Iată răs
punsurile primite:

Ing. Nicolae Teslici, șeful minei

Intr-adevăr, la baza succeselor 
noastre din anul trecut a stat reali
zarea ritmică a sarcinilor 
Cum am asigurat aceasta ? 
suri luate din timp, de ia 
anului în scopul asigurării

de plan. 
Prin mă- 
începutsi 

liniei ac-
la care au răs- 
anchetei noastre,

[ODliooâ огошегііе de 
ai F.D.P. io alegerile de li / marile

Aproape 200 
nicieni de la mina și preparația Petrila, de pe șantierul 
de construcții, cadre didactice și sanitare, pensionari și 
gospodine prezenți la adunarea ținută ta clubul sindi
catelor din localitate, au susținut propunerea ca în 
circumscripția electorală regională nr. 77, să candideze 
în alegerile de deputați pentru Sfatul popular al re
giunii Hunedoara, tovarășul Szuder Wiliam, director 
general al C.C.V.J.

Numeroși alegători printre care ing. Florea Sabin, 
șeful preparației Petrila. Sidorov Vasile, Croitoru 
Gheorghe, mineri șefi de brigadă de la E. M. Petrila 
și alții, susținînd propunerea făcută, au înfățișat trans
formările înnoitoare petrecute în anii regimului demo- 
crat-popular în orașul Petrila. Vorbitorii au exprimat 
totodată angajamentul colectivelor din care fac parte 
de a întîmpina alegerile de 
pe calea îndeplinirii ritmice 
gajamentelor de întrecere.

Tovarășul Szuder Wiliam 
tru cinstea ce i s-a acordat de a fi propus candidat al 
F.D.P. în circumscripția regională nr. 77.

In aceeași adunare a oamenilor muncii, tovarășul 
Blaj Traian, președintele Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al orașului Petroșani, membru al Consiliului 
orășenesc al F.D.P. a propus pe tovarășul Zecheru Ni
colae, maistru minier la E. M. Petrila, drept candidat 
în alegerile pentru Sfatul popular al orașului Petro
șani, în circumscripția electorală nr. 125. Alegătorii din 
circumscripția electorală nr. 124 au propus candidat 
pentru alegerile de deputați în Sfatul popular al ora
șului Petroșani pe tovarășul Bihoiu loan, inginer șef la 
I.L.L. Petroșani.

In cursul 
calități din 
adunări ale 
desemnarea 
legerile de 
populare. In adunarea ținută în sala 
de ședințe de la I.C.O. Vulcan, mun
citori, tehnicieni și ingineri de Ia mi
nă și de la centrala termoelectrică

de cetățeni — muncitori, ingineri și teh-

zilei de joi și în alte lo- 
Valea Jiului au avut loc 
oamenilor muncii pentru 
candidaților F.D.P. în a- 
deputați pentru sfaturile

la 7 martie cu noi succese 
a sarcinilor de plan și an-

a mulțumit cetățenilor pen-

(Continuare in pag. 3-a)

Șoferul Cerna Nicolae de pe autobuzul 50 530 de la 
I.R.T.A. Petroșani efectuează transportul muncitorilor 
la mina Aninoasa. Datorită conștiinciozității sale în 
muncă, punctualității și bunei întrețineri a autobuzu
lui ce i s-a încredințat, salariații minei Aninoasa ajung 
întotdeauna la timp și în bune condițiuni la serviciu.

A Z I

(Continuare în pas. 3-a)

Secția de lustruit a atelierului de tîmplărie de la fan Gheorghița, Dragomir Lucreția, Cocîtă Dochia și 
I.O.I.L. Aici mobila capătă lucrul de oglindă spre sa- Toches Ana, în timpul lucrului, 
tisfacția gospodinelor. In fotografie: muncitoarele Ște-

• Teatrul de Stat din Petroșani, 
la ora 19 — piesa „Fii cuminte, 
Cristofor 1“ de Aurel Baranga.

• Ora 18, în sala de ședințe a 
Sfatului popular orășenesc Petro
șani — Ședința Cercului literar 
„Minerul".

• Sala festivă F.F.A. „Viscoza" 
Lupeni, ora 19 
„Marca fabricii, 
vului nostru".

• Pe dealurile 
mile Petrilei se i 
amiază întreceri 
pentru ,;Cupa 24 Ianuarie", mani
festare sportivă organizată de a- 
sociația sportivă „Preparatorul" Pe- 
trila.

— Simpozionul 
mîndria colecti-

din împrejuri- 
desfășoară după- 
de schi contînd

M I INE
• La ora 19, Ia Teatrul de Stat 

din Petroșani — „Măsură pentru 
măsură”, piesă de W. Shakespeare.

• Sala festivă a clubului mun
citoresc Lupeni, ora 19 — Recen
zia romanului „Oameni indepen
denți" de Holdor Levnes. Urmea
ză un program cultural-distractiv 
pentru tineret.

• Sala clubului U.R.U.M.P., 
20 — Reuniune tovărășească.

• Sala de șah a clubului 
Lupeni, ora 10 — dispute în 
drul campionatului republican 
șah pe echipe.

• Dimineața, pe dealurile din 
prejurimile Petrilei, continuă
trecerile de schi dotate cu „Cupa 
24 Ianuarie".

ora

din 
ca
de

îm- 
în-

• La ora 10 are loc la Teatrul 
de Stat din Petroșani un program 
festiv dedicat Unirii Țărilor Romîne, 

Conferențiază profesorul loan 
Poporogu. După conferință, un co
lectiv de actori al teatrului va pre
zenta un program intitulat „Măr

turii despre unire".
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INSTANTANEU

iarna

mniiftit uiriHiin 
alt Hieallir iii wdiat
Urme omenești datind de acum 

26 000—30 000 de ani dovedesc că 
în acea epocă omul avea cunoștințe 
astronomice destul de înaintate. El 
crease un fel de calendare, înfățișînd 
fazele succesive ale Lunei. Celebrul 
paleontolog francez Henri Breuil a 
descoperit mai de mult gravuri stra
nii în grota spanioîă „Las Vinas“, 
reprezentînd o siluetă de om înconju
rată de pete albe. Unii cercetători 
americani afirmă astăzi că aceste 
pete înfățișează Luna în fazele sale. 
Un colț de mamut descoperit în U- 
cralna are gravat pe el un adevărat 
calendar lunar. Studiile efectuate cu 
ajutorul calculatorilor electronici ara
tă că cercurile de piatră de la Sto- 
nehegen (Anglia) constituiau un 
ansamblu de repere astronomice de 
o riguroasă precizie și că unele din
tre aceste repere permiteau — acum 
aproximativ 6000 de ani —* să se 
prevadă poziția pe cer a Lunei și 
a Soarelui în diferite epoci ale anu
lui.

Primele avioane 
romînești în sfrăinlfale
Primele avioane rominești aii fost 

prezentate peste granițele țării In a- 
nul 1910. Evenimentul s-a /petrecut 
la Paris, unde a fost deschis cel 
de-al Il-lea Salon 
care 
toni

' Din 
erau 
de Dumitru Brumărescu, inventator 
talent ai, căruia dezinteresul și lipsa 
de sprijin a oficialităților de atunci 
i-au fcinat mai tirziu elanurile entu
ziaste. Cel de-al doilea aparținea lui 
Henri Coandd, pe atunci în vîrstă de 
24 ani.

de construcție în Macedonia de est. 
In centrul Peloponezului a fost găsit 
scheletul altui animal uriaș numit 
..Elefantul gortinian" care, în picioa
re, avea o înălțime de peste cinci 
metri.

A nins. Din гаге in zare, munții, 
dealurile, văile, localitățile, drumu
rile, toate s-au ascuns sub un imens 
veșmint de zăpadă. Mărind și rotun
jind dimensiunile, magica baghetă 
a celui de-al patrulea anotimp a 
schimbai Intr-o singură noapte toată 
înfățișarea Văii, Sub povara fulgi
lor de nea, arborii pădurii, copleșiți 
de noua lor podoabă, și-au plecat

rut sub oglinda unui ochi de apă din 
plrîul de lingă drum.

Undeva a răsunat bubuitura unui 
foc de armă. Degeaba și-a șters vul
pea urmele, făcindu-și din coadă mă
tură. Vinătorul tot a dibuit-o pe vi
cleană. In curlnd, blana el pufoasă 
va împodobi cine știe ce haină de 
iarnă.

O pală de vini, coborită dinspre

ce tace 
greu să

meșterul lucrează la o a 
va avea lungimea doar

al aeronauticii, 
a intrat ca un moment impar- 
în istoria mondială a aviației, 
cele 12 avioane expuse, două 
romlneștl. Primul fusese creat

a primit de 
de go-

meștor de viori vrea să 
mică vioară din

Vieri minuscule

Andre, celălalt Amedee. Primul moare, în
A. N.I

MICROFOILETON
sa la
асез-

zicala popu- 
răsioarnă ca
st puștii din-

primit 
proiec- 
o lună 
șantie-

promis că

BUTURUGA MICA...

Grădina zoologică din Rostock 
R.D. Germană 
curînd o tînără pereche 
rile.

Obișnuite să imite tot 
omul, lor nu le-a fott 
se obișnuiască șl cu aparatul fo
tografic. După cum se vede și din 
clișeu, gorilele pozează ca la... 
fotograf. Nu s-ar putea spune că 
nu sînt... fotogenice: desigur pe 
măsura în care natura le-a în
zestrat fizicul.

ElefanfI urlați tn Grada
Potrivit ultimelor studii științifice, 

elefanți uriași au cutreierat în urmă 
cu aproape un milion de ani Grecia.

Profesorul Maximos Mitsopoulos 
de la universitatea din Atena a de
clarat că climatul tropical dm acele 
timpuri a favorizat viața marilor 
pahiderme. Alături de elefanți, Gre
cia era plină de rinoceri, hipopotami 
și bizoni. In timpul „erei de aur“ a 
lui Pericie, însă, în Grecia nu se 
mai găsea nici o urmă de asemenea 
animale.

Ultima descoperire făcută este a 
fosilelor unui elefant, cu o vechime 
de 900 000 ani, găsite pe un șantier

Constructorul de. viori Fiorea Pre- 
cup. de la fabrica dc instrumente mu
zicale din orașul Reghin, se îndelet
nicește în timpul său liber cu con
struirea de viori minuscule. Pînă a- 
cum, el a construit două astfel de 
instrumente. Una din viori are lungi
mea de 10,S cm. iar cealaltă de 6,2 
cm. Acum, 
treia, care 
de 4,4 cm.

Iscusitul
construiască cea mai 
lume.

Urmele unor 
c;rezi efe

Șesul de la confluiența Bîrsăului. 
I.apusului și Săsarului cu Someșul 
constituia în trecutul îndepărtat un 
teren ce oferea condiții prielnice de 
trai numeroaselor cirezi de bouri. 
Mărturie acestui fapt stă un cra
niu de bour găsit la o adincime de 
2 metri în aluviunile rlului Bîrsău. 
El este cel mai frumos și mai bine 
păstrat dintre toate cele 16 exem
plare găsite la noi în țară pînă in 
prezent.

străvechi 
bouri

V" Же*

1

Un cetățean găsii ui stare de ebrietate este adus în 
Hdfa judecătorului,

— Constat din cazierul dumitale — îi spune acesta 
— că în ultimele șase luni ai fost arestat de 18 ori pen
tru beție. Nu ai de gînd să faci ceva ca să pui capăt 
acestei situații?

— Ba da. Am de glnd să-mi iau o nouă soție.
— Și la ce o să-ți folosească?
— Păi, de fiecare dată clnd mă imbăt, soția mă re

clamă la poliție.
☆

In același bloc locuiesc doi domni cu numele de Du
rand. unul 
timp ce al dofilea, care este explorator, se află în Africa. 
La sosirea 
Brazaville, 
ta din urma tri
mite o telegra
mă soției sale. 
Factorul greșeș
te etajul și tele
grama este dată 
văduvei care ci
tește :

„Am ajuns cu
bine. Stop. Căl
dura insuporta
bilă. A Durand.

veseli crengile spre cocorul alb.
Uluite de peisaj și mai puțin Si

gure acum de sine, veverițele au în
ceput să se răsucească înciudate prin 
scorburi. Multlpliclnd în liniștea di
mineții duduitul unui tractor ce-șl 
croiește drum prin nămeți, ecoul a 
speriat doi pescăruși de munte. O 
clipă, corpurile lor mici cu pene ce
nușii au rămas ca încremenite, apoi 
brusc pescărușii de munte au dispă-

Paring, a mișcat cetina unui molid 
uriaș. Prin aer a început să rolascâ 
puzderia de steluțe albe. Căderea lor 
imprimă pa retina ochiului un miraj 
cu adevărat de basm. Ridicîndu-și 
privirea In sus, forestierii ajlați acum 
din nou la tocurile lor obișnuite de 
muncă, zimbesc. E primul salut de 
bun venit In pădure în această fru
moasă. dimineață de iarnă.

4 Maxime și cugetări despre cărți
• Cărțile ne delectează, ne grăiesc, 

ne dau sfaturi și sînt unite cu noi 
printr-o familiaritate vie și armo 
nioaaă.

Petrarca

Dacă te apropii de ele, nu dorm, 
dacă întrebi ceva, îți răspund. Dacă 
nu le înțelegi, nu-ți sînt nerecunos
cătoare și nici nu se răzbună.

R D. Bury

• Cartea este testamentul unei ge
nerații către alta, este sfatul unui 
bătrtn care moare către adolescentul 
cere intră în viață, este ordinul tri
mis de santinelă schimbului său.

A. I. Herten

• Cărțile trebuie să urmeze știin
ței, și nu știința cărțile.

F. Bacon

•G carte are nevoie de timpul 
ei...; toate cărțile scrise repede, în 
puține săptămîni, îmi trezesc o anu
mita 
lui.

animozitate împotriva autoru-

• Cartea îndeplinește nu numai 
misiunea de a te pune în contact cu 
semenii noștri depărtați. In aceste 
urne sacre găsim acea putere cere 
mișcă umanitatea înainte în pro
gresul ei necontenit.

Mihail Sadoveane

H. Heine

Iată profesorii care ne instruiesc 
nuia, fără cuvinte aspre sauNră

aaînie, fără a pretinde cadouri sau 
bani.

• Cartea aleasă de noi să ne 
un tovarăș, un prieten, să stăm 
vorbă, să judecăm, să' discutăm 
ei; numai astfel ne poate folosi 
fitul.

fie 
de 
cu 
ci*

Didarat

Cine nu cunoaște 
Iară „Buturuga mică 
rul mare" t O cunosc 
tr-a-ntlia elementară.

Și dacă o zicală poate să aibă 
edita popularitate, de ce nu ar a- 
vea și povestea noastră ? Că nu e ea 
aiit de veche ca proverbul ? Ce dăcă 
nu e? In schimb in ea e vorba de 
o buturugă cure răstoarnă un car 
mai mare decit oricare car pe ca
red cunoașteți dumneavoastră. 
Pentru că buturuga noastră se nu
mește distribuitor de apă caldă și 
răstoarnă posibilitatea de a face 
baie, spăla, pentru 380 de familii 
care s-au mutat în blocurile noi 
51, 52, 53, 54... pînă la 58 de la 
Livezeni. Ce, o astfel de buturugă 
nu poate intra în istorie ? In isto
ria nepăsării, a calmului și a de
zinteresului, in istoria privațiunilor 
la care au fost supuse cele 380 de 
familii de la I noiembrie 1964 în
coace. Să rezumăm: șantierul (pa- 
re-mi-se lotul, după noua împărți
re) de instalații de ta Petroșani a 
executat lucrările de instalații de 
la centrala termică nr. 1 Livezeni. 
A lăsat insă acolo ..buturuga” — 
distribuitorul de apă caldă. Adică, 
vreau să zic, au lăsat locul gol 
pentru că distribuitorul nu t-au in- 
staled la 1 noiembrie, clnd au pre
dat centrala (provizoriu bineînțe
les), nici la 1 decembrie. Nu l-au 
pus în funcție nici la 1 ianuarie. 
De ce? Pentru că meșterii șantie-

rului nu l-au pus nici măcar în... 
lucru, pentru a fi Confecționat. 
Și-au zis: ce să ne grăbim, iacă 
acolo un „mărunțiș" de instalație 
— circa 1500 mm lungime, confec
ționat dinir-o țeava mai groasă I

Dar de ce nu au pus în lucru 
distribuitorul clnd a început „să-i 
ardă pe degete" pe 
de urgent ce era? 
bal Nu l-au pus 
in lucru pentru 
că n-aveau pla
nuri de execuție. 
Și n-aveau pentru 
că, deși s-a văzut 
că planurile lip
sesc din proiect, 
nu le-au cerut la 
vreme. Și așa mai 
departe.

Deci a exista o 
buturugă mică 
și in munca insta
latorilor, la dis
tribuitorul de apă 

centrata 
nr. 1 Li- 
Să ni se 
s-o numim 

tără-

consumatori. 
Ehei, aici e ba

tea fl instalat și in decembrie, pare- 
mise prin 12, clnd s-au 
planurile de execuție de la 
fard. Mai ales că a trecut 
de zile de clnd conducerea 
rului de instalații a
„va pune totul pe roate". Dar bu
turuga din activitatea șantierului 
de instalații a fost mai activă.

Ei, mai e cineva care contestă 
dreptul de intrare în istorie a po
vestirii noastre cu „buturuga" ?

de ta 
termică 
trezeai, 
permită
nepăsar. 
gănare., lipsă de 
răspundere... Mal 
vreți șl alte nu
me ? Cert
un singur lucru: 
distribuitorul pu-

este

1. G1OGLE1

— Nu înțeleg de ce se tot plîng că n-au apă 
caldă, doar am făcut tot ce se putea face...
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Experiența anului trecut
— larg valorificata

(Urmare aia pag. l-a)

tive de front necesare, precum și În
deplinirea integrală a prevederilor 
din planul M.T.O. pentru crearea unor 
condiții optime fiecărei brigăzi, prin 
asigurarea locurilor de muncă cu e- 
fective suficiente, omogenizarea bri
găzilor și schimburilor.

Experiența anului trecut o valo
rificăm pe larg In 1965. Mina noas
tră dispune de o linie de front sufi
cientă : fronturile de lucru sint pla
sate cu efectivele necesare. Au fost 
luate măsuri pentru aprovizionarea 
în condiții optime a brigăzilor cu 
utilaje și materiale. Pentru viitor, 
urmează să punem în funcție noi a- 
bataje in blocurile 1V din stratul 
17—18, precum și în blocul II nord. 
Se lucrează la montarea unei stații 
centrale de distribuție a energie! e- 
kctrice In orizontul 500, ce va ali
menta toate locurile de muncă din 
subteran ; vor mai fi date în funcție 
instalații menite să îmbunătățească 
г pro vizionarea minei cu aer compri
mat.

Prin condițiile tehnico materiale 
create, colectivul minei a pornit cu 
bine la realizarea sarcinilor de plan 
pe 1965. Avem pînă în prezent o 
depășire pe luna ianuarie de 150 
tone cărbune. Dar acest rezultat nu 
ne mulțumește. In ultimele zile ani 
pierdut circa 6 000 tone cărbu
ne. Pierderea se datorește unor de
fecțiuni electrice la combina 1 K-52 
M din abatajul frontal, fapt pentru 
care abatajul nu a funcționat cîteva 
Zile. Totodată, pierderea se datorește 
lipsei de material lemnos corespun
zător. Mina noastră dispune în pre
zent numai de lemn verde ceea ce 
ne îngreunează activitatea. Pentru 
remedierea deficiențelor în abatajul 
frontafthu fost luate măsuri cores
punzătoare : combina a fost repa
rată, ne ocupăm cu stăruință de ins
truirea brigăzii din abatajul frontal 
pentru a folosi raționa! utilajul mo
dern și a execut corect armarea cu 
stîlpi hidraulici. Solicităm în schimb 
ajutorul C.G.V.J., în privința apro- 
viztoaftril cu lemn corespunzător.

Prin măsurile ce le vom aplica 
In continuare, urmărim depășirea pla
nului de producție pe luna ianuarie 
cu cel puțin 1000 tone cărbune, 
pentru a ne încadra în angajamentul 
de a realiza un plus de producție de 
0 000 tone în 1965, din care pisă 

ia 1 mai 3 000 tone cărbune.

Cînd lecția este bine
Аямі Ml C el Școlii profesionale 

de ucenici de la Grupul școlar minier 
Petroșani. In clasă un efectiv de 27 
elevi. top prezenți. Disciplinați, cu 
caietele de notițe pe bancă, așteaptă 
profesorul să intre la clasă. Este ora 
de organizare și planificare a pro
ducției întreprinderilor industriale so
cialiste, ținută de tovarășa profesoa
ră Părăianu Viorica.

Răspunzind salutului, profesoara 
Părăianu Viorica își invită elevii sâ 
ia loc în bănci. Se verifică tema pen
tru acasă: „Schema structurii tim
pului de lucru și felul cum au fost 
însușite relațiile timpului de lucru'', 
becția începe cu verificarea cunoș
tințelor predate în ora anterioară. 
Profesoara se adresează întregii cla
se cu prima întrebare clar formulată: 
„Ce se înțelege prin timput de lucru 
și cum se împarte acesta din punct 
de vedere al conținutului ?" 27 de 
mlini ridicate arată că toți eleoii sînt 
gata să dea răspunsuri. Este scos ta 
răspuns elevul Splnu Gheorghe. Stă- 
pin pe sine, el arată clar că timpul 
de lucru reprezintă fondul de timp 
pe care îl are la dispoziție muncito
rul intr-o perioadă de producție. Con- 
tinulnd, elevul prezintă cele două 
părți mari ale timpului de lucru: 
timpul de lucru normai sau produc
tiv și timpul de lucru nenormat sau 
neproductiv.

O nouă întrebare pusă de profesoară, 
cere elevilor să precizeze care sînt 
elementele componențe ale timpului 
normat. Este numit să răspundă e- 
levul Marincan Doru, care vorbește 
■~u competență și cu siguranță despre

Itig. Mihalache Gheorghe, șeful sec
torului II

In ce constă experiența noastră 
din 1964 în privința realizării ritmi
ce a sarcinilor de plan ? Prin inten
sificarea lucrărilor de pregătiri, am 
avut asigurată in tot cursul anului 
o linie activă de front mai mare dec it 
cea necesară cu 10 la sută. Prin mă
surile aplicate pentru întărirea dis
ciplinei și eșalonarea concediilor, ani 
asigurat plasarea corespunzătoare a 
locurilor de muncă. Totodată, am 
asigurat o asistență tehnică echilibra
tă pe fiecare schimb. In anul 1965 
vom persevera pe linia experienței de 
pînă acum; vom urmări asigurarea 
unei linii active de front de rezer
vă de cel puțin 10 Ia sută, vom 
munci astfel Ca media zilnică a rea
lizărilor pe luna in curs să depă
șească media zilnică planifjcată pe 
luna următoare; ne va preocupa a- 
sigurarea tuturor condițiilor ca bri
găzile să-și realizeze ritmic planul. 
Măsurile ce le-am aplicat pe aceas
tă linie au șl dat primele roade: 
in cele două decade trecute am de
pășit sarcinile de plan cu 6 la sută.

Ing. Ștefan Dumitru, șeful sectorului I

Ca șl In anul trecut, cfnd realiza
rea ritmică a planului ne-a creat po
sibilitatea să ajungem Ia o depășire 
de peste 20 000 tone cărbune șl în 
acest an am avut în vedere asigu
rarea condițiilor tehnico-materiale op
time tuturor brigăzilor pentru a-și 
îndeplini ritmic sarcinile. Avem linia 
de front asigurată, brigăzi omogene. 
Pentru viitor, preconizăm concentra
rea pe axe colectoare a brigăzilor, 
pentru a putea fi mai bine dirijate și 
aprovizionate.

Rezultatele noastre din perioada 
trecută din acest an nu se ridică însă 
la nivelul cerințelor; avem pînă a- 
cum un minus de 743 tone cărbune 
care provine în bună parte de la 
abatajul frontal. Măsurile ce le-am 
prevăzut pe viitor pentru întreține- .1 
rea în bune condițiuni a combinei 
cu care e dotat abatajul, pentru • 
organizarea superioară a muncii își 
vor arăta, cu siguranță, roadele. Ce
rem totodată un ajutor mai substan
țial din partea sectorului electro-me- 
canlc în ceea ce privește remedierea 
operatfvă a deranjamentelor electro
mecanice. Totodată, avem nevoie de 
utilaje de rezervă.

Colectivul nostru va depune toate 
eforturile pentru remedierea deficien
țelor din ultimul timp, pentru reali
zarea ritmică a sarcinilor de plan.

timpul de pregătire și încheiere a lu
crului în care muncitorul își pregă
tește locul de muncă și mașina in 
vederea executării unei lucrări ș.ajn.d 
Apoi predată timpul unitar folosit 
pentru executarea unei operații de 
strunjire.

Prin întrebări ajutătoare, profe
soara îi canalizează pe elevi ca râs-

Pe teme școlare

punsul tinărului Marincan să fie com
pletat pe rlnd de elevii Bodea Ionel, 
Trifu Eugen și Stef и Teodor, care 
vorbesc detaliat despre cele trei fe
luri ale timpului de bază tehnologic: 
mecanic, manual-mecanic și manual, 
despre importanța bunei întrețineri a 
locului de muncă in cursul schimbu
lui, menținerea curățeniei și a stării 
perfecte a utilajelor și dispozitivelor. 
Elevul Pereș losif schițează la tablă 
schema structurii timpului de lucru.

Răspunsurile date de elevi și sti
mulate de profesoară cu note de pes
te 8, dovedesc o pregătire temeinică 
pentru apropiatul examen de absol
vire.

Răcind legătură cu noțiunile deja 
cunoscute de elevi, profesoara trece 
la lecția nouă anunțind titlul: „Me
tode de normare". Prin schema fă
cută la tablă, elevii fac cunoștință 
cu cele două grupe de metode de 
normare: metode sumare și metode 
științifice. Cambătînd metodele suma- 

lag. Mihai Stan, șeful sectorului 
transport

Ea succesele obținute în anul tre
cut de exploatarea Uricani, la reali
zarea ritmică a sarcinilor de plan, 
și-a adus contribuția ți sectorul nos
tru de transport. Ne vom strădui ca 
și în 1965 să fim la înălțimea sar
cinilor ce ne revin, deservind sec
toarele productive în bune condițiunl. 
Darea în funcțiune a funicularuiui 
de steril, dotarea minei cu 3 loco
motive Diesel noi precum și măsu
rile ce ie aplicăm pentru întreține
rea în bune condițiuni a utilajului, 
a traseelor de transport, pentru în
tărirea disciplinei ne vor asigura toa
te condițiile pentru a deservi în mod 
corespunzător sectoarele productive.

Continuă propunerile de candidați 
ai F.D.P. in alegerile de la 7 martie

(Urmare din pag. l-a)

Paroșeni, țărani muncitori, au de
semnat drept candidat al F.D.P. în 
circumscripția electorală nr. 87 pen
tru alegerea de deputați in Sfatul 
popular al orașului Petroșani pe to
varășul Beteringhe Vasile, președin
tele Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Vulcan.

Lăcătușul Dobner Carol, minerul 
.Vișari loan, muncitorul Dinu Gheor
ghe și afli vorbitori care au sprijinit 
candidatura propusă, au arătat Că în 
calitatea sa de gospodar ai Vulcanu
lui renăscut, tovarășul Beteringhe 
Vasile a muncit cu rîvnă pentru dez
voltarea orașului, tinde an de an s-au 
dat în folosință blocuri moderne.

Propunerea a fost întîmpinată cu 
îndelungi aplauze și aprobata în una
nimitate.

Au fost, de asemenea, propuși în 
cadrul adunării oamenilor muncii 
drept candidați ai F.D.P. în alegerile 
pentru Sfatul popular al orașului Pe
troșani ; Dănescu Ștefan, președin
tele U.C.F.S. Petroșani, în circum
scripția electorală nr. 86; pensiona
rul Școlnic Anton, în circumscripția 
electorală nr. 88.

Minerii din Uricani, țăranii munci
tori, tinerii și gospodinele care au 
participat la adunarea din localitate 
au desemnat drept candidat în cir
cumscripția electorală nr. 226 pentru 
alegerea de deputați în Sfatul popu
lar al orașului Petroșani pe tovară
șul Modilcă Constantin, lăcătuș la 
E. M. Uricani.

Susținînd candidatura propusă, 
vorbitorii au înfățișat bilanțul reali
zărilor din Uricani, Aici s-a deschis 
o mină de cărbuni, s-a înălțat un 
oraș nou cu sute de apartamente

pregătita
re, care nu au un caracter științific 
și nu țin seama de perfecționarea 
continuă a utilajelor, de îmbunătăți
rea procesului tehnologic, de crește
rea calificării muncitorilor, de expe
riența și rezultatele fruntașilor in 
producție, profesoara se oprește asu
pra metodelor științifice de normare 
bazate pe studierea timpului de lu
cru. După ce precizează scopul cro- 
nometrării, profesoara descrie detaliat 
modul in care se face cronometrarea, 
momentul în care începe și felul în 
care se stabilesc rezultatele crono- 
metrării și se trag concluziile. Com
parativ, profesoara vorbește amănun
țit și despre cea de-a doua metodă: 
fotografierea zilei de lucru. In dez
voltarea ideilor principale, pe lingă 
exprimarea tehnico-șiuațifică, profe
soara — corelind și acfualizînd lec
ția — vorbește elevilor despre succe
sele obținute in întrecerea socialistă 
de muncitorii fruntași din marile în
treprinderi și din uzina tutelară. In 
ultima parte a lecției se dă tema 
pentru casă, cerîndu-se elevilor să-și 
facă autofotografierea zilei de muncă 
si sâ arate în spirit autocritic pier
derile lor de timp și cauzele acestora.-

Priceperea profesoarei de a lega 
cunoștințele de practica din produc
ție precum și felul de a conduce dis
cuțiile incit lecția să contribuie cu 
succes la lărgirea și adîncirea cu
noștințelor elevilor, au dus în mod 
vădit la succesul lecției.

IOAN DUMITRU 
Director de studii 

ei Școlii profesionale de ucenici 
Petroșani

întitnlre pe 
cablu.

Foto : 1. Grișan
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pentru cei ce smulg pămîntului bo
gățiile. In aceeași adunare au 'Tost 
propuși candidați ai Frontului De
mocrației Populate; Mihuț Ioan, se
cretarul sfatului popular din locali
tate, în circumscripția electorală hr. 
24 Uricani; Camen Maria, soră me
dicală, In circumscripția electorală 
nr. 22 Uricani; Lazăr Maria, gospo
dină, în circumscripția electorală nr. 
23 Uricani.

La Surduc. la adunarea de la 
școala de 4 ani, au participat peste o 
sută de oameni ai muncii. In numele 
Consiliului comunal al F.D.P., tova
rășul Matei Iile, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popular 
al comunei Iscroni, a propus drept 
candidat în circumscripția electorală 
nr. 19 în alegerile de deputați pentru 
sfatul popular din localitate pe ță
ranul muncitor Nica Virgil. Propu
nerea a fost aprobată cu însuflețire. 
Au fost, de asemenea, propuși drept 
candidați ai F.D.P. în alegerile de 
deputați în sfatul popular comunal 
următorii tovarăși Marca Dumitru, 
țăran muncita-, în circumscripția e- 
lectorală nr. 20; Olaru Maria, gos
podină, în circumscripția electorală 
nr, Si; Motan Ioana, goenodlnă, 
în circumscripția, ei®oraiă - nr. 
23; Vreja loan, secretarul Sfatu
lui popular ai comunei Iscroni, în cir
cumscripția electorală nr. 24; Voina 
llina, gospodină, în circumscripția e- 
lectorală nr. 26. Alegătorii din cir
cumscripțiile respective, între care 
Cișmaș Ambrozie, președintele comi
tetului sindicatului I.P.I.P. Livezeni, 
Miroiu Elena, directoarea școlii de 4 
ani, Mucenic Pătru, țăran muncitor, 
Mătorar Nicolae. miner la E. M. A- 
ninoasa, Măian ioana și Voina Emi
lia, gospodine, s-au angajat să spri
jine și în viitor deputății în activi
tatea lor, să contribuie fa continua 
înfrumusețare a comunei.

„CINE ȘTIE,
Astăzi după-amiază are loc, la 

Școala generală de 8 arii nr 2 din 
Petroșani, un concurs literar „Cine 
știe, cîștigă" închinat vieții și operei 
lui M. Eminescu. La concurs vor

PROGRAM DE RADIO
24 ianuarie

PROGRAMUL I. 6,00 Concert de 
dimineață, 8,00 Sumarul presei, 8,30 
Teatru la microfon pentru copii: 
„Vasile Alecsandri", evocare radio
fonică de Mihai Crișan, 9,30 Muzică 
ușoară romînească, 11,00 Melodii 
populare cerute de ascultători, 12,05 
Interpreți de muzică ușoară, 13,30 
Mici piese instrumentale, 14,35 Mu 
zică populară interpretată de Ioana 
Radu și Marcel Budală, 15,30 Pro
gram de muzică ușoară, 17,00 Mu
zică populară cerută de membrii co
operativelor agricole de producție din 
comuna Li.șteava, regiunea Oltenia și 
din comuna Gornetu-Cuib, regiunea 
Ploiești, 18,00 „Am îndrăgit o melo
die" — emisiune de muzică ușoară 
romînească, 19,00 Muzică de dans, 
20,20 Teatru la microfon: „Momen
te din cronica unirii", scenariu ra
diofonic de Mircea Ștefănescu, 22,15 
Muzică ușoară interpretată de Yves 
Montand. PROGRAMUL II. 7,00 Cin 
teee din folclorul nou și jocuri popu
lare, 8,30 Soliști și formații de mu
zică ușoară, 9,45 „Patrie iubită" 
emisiune ae cîntece, 10,00 Melodii

ШОША I.«. 1.1.
Petroșani

Angajează urmă
toarele cadre cali
ficate :
— 2 sudori calificați 
în sudură electrică fi 
oxiacefilenică
— 10 mecanici auto
— 2 lăcătuși mecanici 

Pentru tovarășii necă-
sătorlți. Autobaza Petro* 
șani asigură cazare în că
minul autobazei, iar masa 
la cantina C. F. R., contra 
cost.

ANOȚ

ШІ1ІІ1І Ii №№ 
Valea Jind

ANGAJEAZĂ :
— un economist 

merceolog
— un merceolog 

principal
Cei interesați se vor 
prezenta la serviciul 
personal al Combina* 

tulul.

CÎȘTIGĂ*
participa reprezentanții claselor a 
VlII-a. Concursul este organizat 
cu scopul de a trezi, mai mult, ів- 
teresul elevilor celor două clase fa
ță de opera Luceafărului poeziei ro- 
mînești.

distractive, 11,00 Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice, a co
rului Filarmonicii de stat „George 
Enescu" și a corului de copii ai 
Palatului pionierilor, 13,15 Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor, 14,15 
Muzică ușoară, 15,15 Interpreți ai 
muzicii de operetă, 16,00 Melodii 
populare cerute de ascultători, 17,25 
„Melodia și interpretul preferat" — 
muzică ușoară romînească, 19,05 Pro
gram de romanțe, 21,20 Muzică de 
dans.

Cinematografe
24 ianuarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Doi în stepă; Republica: Sedusă și 
abandonată; PETR1LA: Cereomuș- 
ki; ISCRONI : Nu se poate fără 
dragoste; AN1NOASA ; Cei patru 
călugări; VULCAN: O zi ca leii; 
CRIVIDIA: La vîrsta dragostei ;
LUPENI — Muncitoresc : Slujnica ; 
BARBATENI: Nu-i loc pentru al 
3-lea; Uricani: Pagini de istorie.
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A luat sfîrșit
cel de-al 3-lea Festival 
internațional al filmului

DELHI 22 (Agerpres).
Ea Delhi a luat sfîrșit joi cel de-al 

'3-lea Festival internaționali al filmu
lui, , care a durat timp de două săp- 
tămîni. La festival au participat a- 
proximativ 30 de țări printre care și 
R. PI Romînă

La festivitatea de închidere, vice
președintele Indiei, Zahir Hussein, a 
înmînat 
valului, 
de aur" 
filmului 
ralia",..

premiile principale ale festi- 
Premiul cel mare — „Păunul 
— a fost înfnînat creatorilor 
artistic ceylonez „Gampe-

li

o.n.u. ; Lucrările
NEW YORK 22 (Agerpres).
In ședința de joi după-amiază a 

Adunării Generale a O;N.U„ în con
tinuarea dezbaterilor generale au luat 
cuvîntul reprezentanții Spaniei. O- 
landei și Marocului.

Manuel Aznar, reprezentantul Spa
niei, a consacrat o bună parte a «n- 
vîntării sale tratativelor anglo-spâ- 
niole în problema Gibraltarului. El a 
subliniat că acest teritoriu este fo
losit de o putere străină drept bază 
militară. In același timp, Manuel Az
nar a apărat politica colonialistă • 
țării sale și a Portugaliei în Africă.

Următorul vorbitor, ministrul afa-

Ministrul de externe englez 
a fost înfrînt în alegeri

LONDRA 22 (Agerpres).
Alegerile parțiale care au avut loc 

joi. în Anglia, în circumscripțiile e- 
lectorale Leyton și Nuneaton, au 
constituit o lovitură pentru guvernul 
laburist. Aceste două prime scrutine 
parțiale, organizate după alegerile 
generale, care au avut loc în octom
brie 1964, s-au soldat în circumscrip
ția Leyton prin înfrîngerea actualu
lui ministru al afacerilor externe, 
Patrik Gordon Walker, victoria re
venind candidatului partidului con
servator Ronald Buxton, care a ob
ținut 16 544 voturi față de 16 339 
cît a obținut Walker. In ceea ce pri
vește alegerile din circumscripția 
Nuneaton, candidatul laburist Frank- 
Cousins, a obținut victoria, dar și 
aici partidul laburist a înregistrat 
pierderi de voturi. Este greu de pre
supus că după această nouă înfrîn- 
gere, guvernul laburist va mai în
cerca să-1 propună pe ministrul său 
de externe în altă circumscripție. Du
pă cum se știe, Ia alegerile parla
mentare Walker a fost învins, pentru 
prima oară, în circumscripția electo
rală Smethwiek.

☆
Agenția Reuter transmite că din

surse apropiate guvernului s-a aflat 
că primul ministru britanic Harold 
Wilson a acceptat vineri demisia 
ministrului afacerilor externe,. Patrick 
Gordon Walker, ca urmare a înfrîn- 
gerii acestuia în alegerile parțiale 
din circumscripția Leyton.

Agențiile de presă precizează că 
numele noului ministru al afacerilor 
externe nu va fi cunoscut pînă cînd 
regina Elisabeta a Angliei (care nu 

află în prezent la Londra) nu va 
informată de demisia lui Walker.

se 
fi

>
A
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Adunării Generale
cerilor .externe al Olandei, Joseph 
Luns; a< propus ca, la reluarea lucră
rilor sale la Geneva, Comitetul ce
lor 18 state pentru dezarmare să a- 
corde atenția primordială problemei 
nerăspîndirii armelor nucleare.

In încheierea ședinței de joi după- 
amiază a vorbit ministrul de externe 
»1 Marocului, Ahmed Taieb Benhima, 
care a condamnat politica colonială 
a Portugaliei și Republicii Sud- 
Africane.

htfrtmtrea parlamentului 
libanez

BEIRUT 22 (Agerpres).
. . 41 A .

Parlamentul libanez s-a întrunit 
joi seara, pentru a asculta și dezbate 
declarația guvernului în legătură cu 
poziția sa față de planul arab de de
viere a apelor afluenților fluviului 
Iordan.

Ședințele parlamentului se desfă
șoară cu ușile închise.

Primul ministru, Oueini, a decla
rat că raportul va fi dat publicității 
în’ cazul în care va fi aprobat de 
parlament.

PîN ȚĂRILE
Interesante descoperiri 

arheologice
CEBORSARI 22 (Agerpres).
Arheologii sovietici au reușit să 

descopere pe malul drept al fluviu
lui Volga orașul străvechi Hulaș, 
unul din centrele economice și co
merciale ale statului feudal bulgar 
de pe Volga, care a existat aici în 
secolele X—XIII.

Arheologii au descoperit la Hu
laș numeroase monumente cultu
rale din secolele X—XIII. Au fost 
descoperite aici vase din Kiev și 
Iran, sticlă de Horezm, mărgele și 
\chiar o scoică care se întîlnește în 
Oceanul Indian, care dovedește că 
locuitorii acestui oraș întrețineau 
(egături cu' numeroase țări. Prof. 
Alexei Smirnov presupune că prin 
acest oraș treceau căile comerciale 
din Kiev spre Veliki Bolgar, capi
tala statului bulgar de pe Volga.

SOCIALISTE
cu- 
cu- 
pe

Turn de televiziune 
înalt de 122 metri

In R. P. Polonă televiziunea 
noaste o dezvoltare rapidă. In 
rînd pe piscul Holy Cross de
masivul Lysogory vor fi terminate 
lucrările de construire a unui turn 
de televiziune înalt de 122 metri. 
O platformă circulară construită 
la înălțimea de 30 metri oferă o 
priveliște panoramică a munților 
Swietckrzyskic.

IN CLIȘEUL DE JOS: Tumul 
de televiziune din Lysogory.

ÎN CÎTEV A
BONN. Intr-un mesaj adresat de

pute ților Bundestagului vest-german, 
32 de profesori de la instituțiile de 
învățămînt superior din Braun
schweig cer insistent să fie anulată 
hotărîrea guvernului de a- înceta, în- 
cepînd din mai 1965. urmărirea judi
ciară a criminalilor de război na- 
ZM‘-

RABAT. Valul de frig și puterni
cele căderi de zăpadă care s-au ă- 
bătut în ultimele zile în regiunile de 
est și de sud ale Marocului au pri
cinuit moartea a 50 de persoane,

Consfătuirile de la Casa Albă
WASHINGTON 22 (Agerpres).
Buletinul de Știri al Casei Alb- 

a’nunță că joi, președintele Johnson 
a avut o întrevedere cu membrii Co
mitetului pentru studiul problemelor 
referitoare la prevenirea răspîndirii 
armelor nucleare, grup consultativ 
numit de către președinte în luna 
noiembrie a anului trecut.

Intr-o corespondență din Washing
ton, agenția France Presse mențio
nează că, deși la Casa Albă nu s-a 

1 publicat nici o informație despre dis
cuțiile de joi, se crede în general că 
membrii comitetului menționat au 
prezentat președintelui Johnson con
cluziile lucrărilor efectuate de ei. Se

presupune că pe ordinea de zi a dis 
cutiilor au figurat atît proiectul a- 
merican privind crearea forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O. 
(F.N.M.), cît și propunerea britanică 
privind crearea forțelor nucleare 
atlantice (F.N.A.).

La întrevedere au luat parte, de 
asemenea, vicepreședintele S.U.A. 
Hubert Humphrey, secretarul de stat. 
Dean Rusk, ministrul apărării, Ro
bert McNamara, președintele Comi
siei pentru energia atomică, Glenn 
Seaborg, directorul Agenției centrale 
de informații, John McCone și alte 
oficialități americane.

La Amsterdam a 
avut, loc, de curînd 
o demonstrație a 
partizanilor păcii 
din Olanda, la ca
re au participat 
15 000 de persoa
ne. Participanții 
la demonstrație, 
reprezentanți ai 
luptătorilor pentru 
pace din întreaga 
Olandă: s-au pro
nunțat1 împotriva 
planurilor de crea
re a forțelor nu
cleare multilate
rale ale N.A.T.O. 
și: împotriva par
ticipării Olandei 
la aceste forțe.

IN CLIȘEU: 
Aspect de la de- 
monst rație.

RÎNDURl

Departamentul de 
anunțat că, ui 
viitoare, oficia-

prăbușirea a 60 locuințe și mari 
pierderi de vite.

WASHINGTON.
Stat al S.U.A. a 
cursul săptămînii
lități americane vor incepe discuții 
de explorare'cu reprezentanții guver
nelor unor țări latino-americane, în 
legătpră cu propunerea Statelor U- 
nite ..privind construirea unui nou ca
nal între Oceanul Atlantic și Oceanul 

. Pacific. 1"

sud- 
din 

unui

SEUL. Posturile de radio 
coreene au anunțat că poliția 
Seu), a suspendat distribuirea 
număr de 113 diferite publicații pro-’
gresiste străine, sub motivul că sînt 
„subversive". O dată cu această mă
sură, organele poliției au 
de difuzori, care puseseră 
aceste publicații.

arestat 31 
în vînzare

anului tre- 
și în pro

vincia învecinată — Tonburi au a- 
vut loc 249 incendii. Potrivit date
lor publicate de Biroul de luptă îm- 

. potriva incendiilor, pagubele cauzate 
se ridică la suma de 34 milioane 

.bahte. Mai multe persoane și-au pier
dut viața sau au . fost rănite.

• PARIS. Reprezentanții țărilor pro- 
. ducătoare de cafea din Africa și A- 
merica Latină au început convorbiri 

.la Paris, în vederea examinării si- 

. tuației și tendințelor pe piața cafelei.

BANGKOK. In cursul 
cut; :în. capitala Tailandei

Tractorul autohton 
„TG—75‘-

BELGRAD 22 (Agerpres).
Colectivul întreprinderii „1 

tombrie" din Krușevaț a construit 
recent prototipul unui nou tractor 
pe șenile, de 75 C.P. Noul tractor 
autohton, denumit „TG-75". va fi 
produs curînd în serie. El are o 
greutate redusă, poate fi manevrat 
cu ușurință și are o viteză sporită. 
El este, de asemenea. înzestrat cu 
comenzi hidraulice pentru uneltele 
auxiliare.

SAIGON

Demonstrație de protest 
a budiștilor

greva foamei, 
fața Ambasa- 

Saigon a avut 
protest a bu-

SAIGON 22 (Agerpres).
In timp ce cei cinci lideri ai miș

cării budiste continuă 
vineri după-amiază, în 
dei Statelor Unite din 
loc o demonstrație de
diștilar. Purtînd pancarte cu lozinci 
antiguvernamentale și ostile la adre
sa Statelor Unite, care acordă Spri
jin guvernului Tran Van Huoing, de
monstranții s-au apropiat de clădirea

ambasadei, în pofida detașamentelor 
militare care au patrulat vineri stră
zile Saigonului, pentru a prezenta o 
petiție ambasadorului Maxwell Tay
lor. Ei au fost împrăștiați numai du
pă ce poliția a făcut uz de gaze la
crimogene și bastoane de cauciuc.

Palatul prezidențial și alte institu
ții publice din Saigon sînt înconju
rate de cordoane de polițiști și para- 
șutiști.

din 
hotă-

O hotărîre a guvernului sudanez
KHARTUM 22 (Agerpres).
Potrivit informațiilor sosite 

Khartum, guvernul sudanez a
rît ca foștii membri ai Consiliului su
prem militar, care s-au aflat la con
ducerea țării între 1958 și 1964, să 
fie deferiți justiției — transmite a- 
genția France Presse, la 22 ianuarie. 
In legătură cu aceasta, guvernul a 
format o comisiej'.ministerială însăr
cinată să alcătuiască raportul care 
va servi drept bază,.pentru capetele

de acuzare împotriva foștilor condu
cători sudanezi. Ministrul însărcinat 
cu afacerile Consiliului de Miniștri, 
El Ahmed, a declarat reprezentanți
lor presei că „membrii fostului con
siliu suprem militar au încălcat con
stituția și au înlăturat guvernul le
gal al Sudanului la 16 noiembrie 
1958“. Ministrul a adăugat că „toți 
cei care au colaborat cu șefii mili
tari pentru suprimarea democrației 
în Sudan vor trebui să fie judecați".

Convorbirile franco-vest-germane
Termenii seci ai declarației comu- 

‘ne publicate după întîlnirea de 
Găulle—Erhard lasă să se întrevadă 

' totuși un anumit progres în îmbună
tățirea climatului dintre cele două 

'țări. Președintele pare să fi înțeles 
rigorile electorale ale cancelarului și 
i-a oferit în consecință prilejul de a 
riu pleca, pentru a folosi expresia 
agreată de majoritatea comentatori
lor, „cu mîinile goale". Obținînd un 
acord privitor la reluarea consultări
lor în vederea relansării unității po
litice a Europei apusene — de fapt 
singurul și, in orice caz, principalul 
acord concret — și o reafirmare' a 
poziției franceze în problema reunifi- 
cării Germaniei, Erhard s-a putut în
toarce la Bonn cu speranța de a fi 
realizat succesul de politică externă 
care i se'părea indispensabil în îm
prejurările politice interne din R. F. 
Germană.

Declarația se menține totuși în

domeniul principiilor, ceea ce deter
mină pe comentatori să se întrebe 
care va fi soarta înțelegerilor reali
zate cînd ele vor face obiectul unor 
tratative de amănunt menite să le 
concretizeze.

Observatorii erau de acord înainte

insistențe o perioadă de timp și să-I 
dea lui Erhard puțină muniție pen
tru alegeri. Insă problema funda
mentală a politicii nucleare își 
teaptă încă rezolvarea".

Dacă se are în vedere faptul 
social-democrații vest-germani 
pronunță împotriva politicii 
ne“

aș-
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CRONICĂ EXTERNĂ

de întîlnire că generalul de Gaulle 
nu se gîndea la nici o formă de co
laborare strînsă într-un anumit do
meniu sau altul atîta timp cît Ger
mania occidentală nu renunță la 
forța nucleară multilaterală. Și-a 
schimbat oare președintele punctul 
de vedere? Nu este probabil. „Ge
neralul de Gaulle, scrie ziarul 
„Daily Telegraph", a găsit că este 
diplomatic să au depună prea multe

că 
se 

„europe- 
a președintelui de Gaulle și pen

tru o colaborare strînsă cu S.U.A., 
apare clar interesul francez pentru 
deznodămîntul electoral din R.F.G. 
Oricum, guvernul francez a conside
rat necesar să încurajeze anumite 
tendințe manifestate în politica ex
ternă vest-germană în ultima vreme, 
tendințe decurgînd din decepția atri
buită R.F.G. față de aliații săi anglo- 
saxoni. Și aceasta se reflectă în re
zultatele tratativelor.

N. RATEȘ 
comentator Ageirpres
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