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Pentru alegerile de la 7 martie

Angajamente
Calitate și economii

r Cu ocazia dezbaterii sarcinilor de 
plan pe, 1965, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la exploatarea minieră 
Aninoăsa au făcut numeroase pro
puneri în vederea descoperirii rezer
velor interne. Colectivul minei și-a 
luat

•
tone 
pînă

în întrecerea socialistă

următoarele angajamente: 
extragerea peste plan a 12 000 
de cărbune din care 4 000 tone 
la 1 Mai;

reducerea, față de norma inter
nă, cu 0,3 puncte a conținutului de 
cenușă și cu 0,2 puncte a umidității;

• depășirea randamentului planifi
cat cu 5 kg pe post;

• obținerea a 370 000 lei economii 
la prețul de cost.

Au mai fost fixate drept obiective 
de întrecere: realizarea unei viteze 
de avansare de 40—50 ml/lună la 
abatajele frontale, concentrarea pro
ducției la cît mai puține puțuri de 
extracție, introducerea susținerii me
talice la abatajele frontale din stra
tul 18.

șantierului în proporție de 100,3 la 
sută.

• să sporească productivitatea 
muncii cu 2 la sută peste cea pla
nificată ;

• să realizeze economii peste plan 
în valoare de 100 000 lei;

• toate obiectivele planificate pe 
anul în curs (Cu excepția mașinii de 
extracție de la Paroșeni) să fie pre
date cu 5 zile înainte de termen.

Din angajamentele 
colectivul șantierului 
la 1 Mai;

• o producție 
15 000 000 lei;

• o productivitate pe cap de mun
citor de 15 000 lei;

• economii ia prețul de cost în 
valoare de 25 000 lei;

• predarea cu cinci zile mai de
vreme a obiectivelor prevăzute a fi 
terminate în această perioadă.

• rebuturile vor scădea față de 
anul 1964 cu 50 la sută;

• față de anul 1964, numărul sor
timentelor va crește cu 6;

• se va realiza uh spor de pro
ductivitate peste sarcina de plan de 
4,3 la sută ;

• la indicatorul de calitate se va 
înregistra un număr de 27 de puncte, 
ceea ce reprezintă față de 1964 o 
creștere de 0,7 puncte.

Continuă propunerile de candidați 
ai F.

Peste 390 de muncitori, ingineri, 
tehnicieni, cadre didactice și sanita-, 
re și alți oameni ai muncii s-au a- 
dunat marți după-amiază în sala 
de spectacole a clubului sindicatelor 
din Lonea pentru a propune candi
datul F.D.P. în circumscripția elec
torală nr 79 a Sfatului 
regiunii Hunedoara.

In lața celor prezenți 
a luat cuvîntul tovarășul
liam, director general al C.C.V.J.. 
membru al Consiliului orășenesc al 
F.D.P., care a reliefat marile trans
formări petrecute în Valea Jiului 
anii regimului democrat-popular.

In numele Consiliului orășenesc 
F.D.P., tovarășul Szuder Wiliam
propus să candideze în circumscrip
ția electorală nr. 79 Lonea a Sfa
tului popular al regiunii Hunedoara

popular al

la adunare 
Szuder Wi-

în

al
a

pe întregul an, 
va realiza pînă

valorică de

Produse de panificație 
mai muHe, mai bune

de la 7 martie pe Vtwn- 
Traian, președintele Go-

Cu 5 zile 
înainte de termen

Colectivul șantierului de construc
ții industriale al T.C.M.C. de la Co- 
roești-Vulcan, analizînd posibilită
țile ce le au, și pe baza descoperirii 
4-e noi rezerve interne, s-a angajat 
ca pe anul 1965:

• să realizeze planul valoric al

Colectivul întreprinderii de panifi
cație și paste făinoase din Petroșani 
și-a luat pe anul în curs următoarele 
angajamente în întrecerea socialistă :

• producția globală va înregistra 
o creștere de 2 106 000 lei;

• valoarea producției marfă va 
crește cu 503 000 lei;

• se vor realiza economii peste 
sarcina de reducere a prețului de 
cost în valoare de 39 994 lei;

Consfătuire cu cititorii
Comitetul sindicatului de la termocentrala Paroșeni organi

zează azi la ora 19, în sala de festivități a clubului muncito
resc din localitate, o consfătuire cu cititorii bibliotecii, eviden
tial în acțiunile pentru răspîndirea cărții în rînduriile rnun- 
citorilor.

Cu acest prilej se vor stabili și unele măsuri ce trebuie în
făptuite de conducerea bibliotecii pentru creșterea numărului 
de cititori.

Mobilier pentru cabane
întreprinderea regională pentru gos

podărirea cabanelor va dota în acest 
an cabanele Rusu, Cîmpu lui Neag 
și Straja cu mobilier și cazarmament 
nou în valoare de peste 100 000 lei. 
Primele Ioturi
cu două tăblii, dulapuri duble, pături, 
saltele, etc. au 
Rusu și Straja.

de recamiere, mese

sosit ieri la cabanele

CONFERINȚA
Mîiine, la ora 19, în sala de ședințe a minei Lu

peni are loc conferința „Reducerea continuă a pro
centului de cenușă din cărbunele extras — mijloc 
important de îmbunătățire a calității*1.

Conferința va fi expusă de inginerul Ișvănuț 
loan. Au fost invitați să participe mineri și teh
nicieni din toate sectoarele exploatării.

Noutăți 
pentru sportivi

Magazinul de sport 
din Petroșani a pus 
în vînzare pentru a- 
matorii de munte noi 
articole de îmbrăcă
minte și sport. Ince- 
pînd de ieri raioanele 
magazinului desfac un 
larg sortiment de ha
norace din țesături de 
relon impermeabil și 
doc colorat, bocanci 
tip „Poiana", bocanci 
de schi pentru copii, 
truse pentru munte 
(tip voiaj), diferite ti
puri de schiuri (Za
kopane, Campion, Pio
nier ș. a.)

Brigada condusă de Tătar Petru de la sectorul de investiții al minei 
Petrila și-a depășit cu 12# fa sută -sarcinile dș.r,plan pe decada a ll-a a 
lunii ianuarie. 1N CLIȘEU: Șeful de schimb Saran Gfiebi'jfhe, fm^reună 
cu ortacii Llngureanu Filaret șt Ciobanu Gheorghe.

La preparafia Lupani

Prevederi mobilizatoare 
în contractul colectiv pe 1965

Pe bază 
obținute în 
capacității și puterii de niuncă a 
muncitorilor, inginerilor, tehnicieni
lor și funcționarilor, colectivul pre
parației cărbunelui Lupeni este hotă- 
rît ca și în acest an să nu precu
pețească nici un efort pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan ce îi revin In atenția sa-va 
sta lupta pentru o producție de cali
tate superioară, depășirea producției 
și a randamentului cu cheltuieli cît 
mai mici.

Pe lîngă multiplele măsuri tehnice- 
organizatorice menite să asigure < rit
micitatea îndeplinirii sarcinilor de 
plan, angajamentele colectivului- nos
tru, prevăzute în contractul colectiv 
pe 1965, sînt o dovadă în plus a 
atenției pe care o acordă conduce
rea preparației și

realizărilor remarcabile 
cursul anului 1964. a

salariații, și ca urmare a angaja
mentelor individuale, pe secții, sec
toare etc,, colectivul preparației Lu
peni s-a angajat să realizeze peste 
plan în 1965:

— 33 500 tone cărbuni bruți re
cepționați de la exploatările miniere 
furnizoare după cum urmează : Lu
peni — 20 000; Uricani 
Vulcan — 3 500 ;

■ — O îmbunătățire a 
globale cu 0,5 puncte ;

— 10 000;

Mecanicul de întreținere Vișan Constantin de la sectorul de explorări miniere Uricani 
se evidențiază prin lucrări de bună calitate.

Iată-1 în fotografie executed revizia unei motopompe.

comitetul sindica
tului sarcinilor 
economice 
de o parte 
asigurării ' 
nor condiții 
mai optime 
muncă, pe 
•altă parte, 
urma dezbaterii 
indicilor de plan 
pe 1965 în 
ședințe cu toți

pe 
Și 
u- 
cît 
de 
de
In

recuperării

— Reducerea cenușii în cărbunele 
special cu 0.2 puncte :

— Reducerea umidității în cărbu- 
■ nii livrați cu 0,2 puncte :

— Economii la prețul de cost. în 
valoare de 200 000 lei.

Acestea sînt doar cîteva puncte 
pe care le-am redat din capitolul 
producție al contractului colectiv 
pentru înfăptuirea cărora conducerea 
telinico-administrativă și comitetul 
sindicatului se obligă a acorda tot 
sprijinul secțiilor, Sectoarelor, pre
cum și echipelor de la mers și în

COMAN SEVER 
președintele comitetului sindicatului 

preparația Lupeni

(Continuare în pag. 3-a)

în alegerile 
rășul Blaj 
miletului executiv al Sfatului popu
lar al oțașului Petroșani.

Propunerea a fost aprobată și sus
ținută de tovarășii Hlopețchi Vasile, 
vicepreședinte al corpitetului sindi
catului minei Lonea, îng. Vasile Ion. 
șeful secției de gospodărie comunală 
a Sfatului popular al orașului Pe- 
triia, Tănase Emil, secretarul orga
nizației de partid din sectorul 1, 
E M. Lonea, inginer Feîer Gheorghe 
șeful minei Lonea.

In încheierea adunării, a luat cu- 
vîntul tov. Blaj Trafan care a mut- 
țnmit participanților la adunare pen
tru încrederea ce i-au , acordat-0 
propunîndu-1 candidat al F.D.P. pen
tru alegerile de deputați 
popular regional.

In orașul Petrila au 
propuși drept candidați 
pentru alegerile de deputați în sfa
turile populare următorii, tovarăși: 
Pîrja Valeria, muncitoare la lămpă- 
rie. în circumscripția electorală nr76

în sfatul

mai fost
ai F.D.P.

(Continuare în pag. 3-a)
t t

PRIVIRI I
SPRE VIITOR
Să fii deputat .e o mare cinste 

dar și o sarcină obștească de răs
pundere. Prin întreaga t activitate 
trebuie să dovedești că ai fost 
demn de încrederea acordată. Și 
cite probleme nu sînt de rezolvat 
pe tărim obștesc în fiecare circum
scripție electorală. I î

Recent, oamenii muncii din cir
cumscripțiile electorale nr '47 și 48 
din ' Petroșani, s-au adunat ' pentru 
a-și desemna candiduțiî în viiioa- 
r,ele..alegeri. Printre cei propuși se 
afla și o femeie mică și vioaie. 
Era tovarășa Naga Ileana, rtepu-

tată în circumscripția electorală nr 
47. Chipul ei trăda o emoție adîn- 
că. Adunarea cetățenilor din ; cir
cumscripție pentru desemnarea can
didatului de deputat constituie doar 
uri mijloc de trecere în revistă a 
realizărilor anterioare.

— Am fost oare la înălțime — 
se întreba în gînd deputata.

Faptul că din inițiativa ei a fost- 
reparat podul de pe strada. Mihai 
EmineScu, că a contribuit la ame
najarea noului parc și la alte ac
țiuni obștești i s-a părut prea pu
țin. Locuitorii circumscripției nr 47 
i-au apreciat însă hărnicia și spi
ritul gospodăresc, fapt pentru care 
au propus-o din nou candidată de 
deputată.

Acțiuni de vaccinare a populației
in întreaga țară se des

fășoară vaccinarea și revac- 
cinarea antitetanică a popu
lației. Imunizarea antiteta
nică se face îndeosebi în 
mediul sătesc, cu ajutorul 
vaccinului produs de institu-

tul „dr. I. Cantacuzino" din 
capitală.

Această acțiune se înscrie 
în programul de imunizare 
antitetanică . organizat de 
Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale începînd

din anul 1962. Primele re
zultate obținute prin această 
acțiune, începută în ultimii 
ani, se reflectă în scăderea 
cazurilor de îmbolnăvire 
prin tetanos cu 67 la sută 
în anul 1964, față de 1961»
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Bugetul Sfatului popular 
orășenesc Petroșani pe anul 1985

Bugetul de venituri și cheltuieli 
pe anul 1965 al Sfatului popular al 
orașului Petroșani cuprinde mijloa
cele financiare necesare satisfacerii 
nevoitor de întreținere a unităților 
economice și social-culturale șl de 
realizare a acțiunilor de gospodărie 
comunală și înfrumusețare a locali
tăților Văii Jiului. In noul buget a! 
sfatului popular sînt prevăzute în 
acest scop cheltuieli în sumă
102 408 000 tei. Pe lingă acestea, 
planul de investiții din fond centra
lizat prevede o sumă de 128 700 000 
lei, care va fi acoperita de Sfatul 
popular al regiunii Hunedoara.

Cheltuielile de întreținere ți de in
vestiții recentralizate precum și cele 
de gospodărie comunală prezintă o 
creștere față de anul precedent în 
sumă de 2 448 000 lei. Această 

creștere afectează în primul rînd sec
toarele sănătate cu 882 000 teiî 
gospodăria comunală cu 786 000 lei; 
agricultura cu 477 000 lei; cultură 
și învățămînt cu 197 000 Ici. In plus 
de creșterile menționate apare o 
majorare simțitoare șt la dotațiu 
pentru întreținerea fondului locativ 
de către I.LL., care în acest an este 
hi sumă de 31 585 000 tei, 
3 166 006 lei mai mult 
cordat în anul trecut

Ca sursă de venituri 
peiirea 
buget: 
rect de 
valoare
cate din Impozitul pe circulația măr 
furilor în valoare dc 42 435 000 lei; 
dotați! de echilibrare din bugetul re
giunii în valoare de 15 057 000 tei.

In veniturile proprii sînt induse 
și cotele părți de beneficii de la 
întreprinderile economice și organi
zațiile comerdate locale In sumă to
tală de 30 316 000 tel față de 
35 585 000 lei cit t-a realizat în 1064. 
La partea de cheltuieli, așa după cttm 
am arătat mat sus, s-a acordat un 
spor însemnat pentru gospodlrla co
munală, unde cifra alocată este de 
6 658000 
tinerea 
i 040 000 
zootehnic 
pășunilor
de 183 000 tel cit s-a cheltuit îd 
anul trecut

Pentru Întreținerea șl dotarea uni
tăților de Invățfimirtt sînt asigurate 
sume importante pentru procurarea 
de mobilier ședar In valoare da 
600 000 lei: procurarea de material 
didactic In valoare de 388 000 lei; 
costul manualelor didactice gratuite 
to valoare de 670 000 lei precum și

cu
decit s-a a-

pentru ace- 
prevăzute îrtcheltuielilor sint

venituri proprii asigurate di- 
organele sfatului popular te 
de 4 916 000 leî; cote defat-

330 000 leî pentru reparații capitale 
ia Școala de 8 ani nr 1 Petrila. Pen
tru înzestrarea bibliotecilor școlare 
CU Căiți este asigurată o sumă 
78000 lei față de S6ooo leî cît s-a 
cheltuit anul trecut.

Pentru întreținerea unităților sa
nitare sînt alocate sume sporite pen
tru hrană, medicamente și instrumen
tar medical, fiind planificată ți o 
creștete a numărului de paturi la 
Spitalul unificat Lupeni in trimestrul 
IV 1965. De asemenea, este alocată 

suma de 310 000 lei pentru reparații 
-■'.pltale din care 100 000 lei pentru 
lucrări în continuare la Spitalul Pe
troșani șt 210 000 lei pentru diferite 
reparații spitale la mașini ți utilaje.

Pentru Îndeplinirea în bune con- 
dîțiunl a bugetului local pe anul 
I9№, comitetele executiva ale «latu
rilor populare, întreprinderile econo- 
mice șl organizațiile comerciale lo
cale trebuie să la toate măturile 
pentru îndeplinirea planurilor de pro
ducție cu Cheltuieli cit mai mici ți să 
îmbunătățească continuu calitatea 
produselor și desfacerea lor la timp, 
spre a ie putea realise acumulările 
I ăfleștl planificate.

Mijloacele materiale șl bănești pu
se la dispoziția acestor unități tre
buie utilizate cu mai mult spirit gos
podarele pentru a se obține cu ace
lași volum de mijloace circulante o 
producție sporită. Reducerea ți lichi
darea stocurilor tupmnormatlve tre
buie «R constituie un obiectiv al tu
turor colectivelor de muncă din în
treprinderi, știut flihd СІ acest lu
cru contribuie la accelerarea ritmu
lui reproducției socialiste,

Utllltarea chibzuita a fondurilor 
bănești aflate li dispoziția comitete- 
lor executive ale sfaturilor pfhnlare 
impune reclamă, grijă șl simt gos
podăresc din partea tuturor 
Care o conduc, iâr lucrările 
l lunii, propuse a se electua trebuie 
să

de

fie strict necesare si planificate.

lei din care pentru Intre- 
strlxilor țl drumurilor 
tel. In sectorul agricol șl 
s-a alocat pentru curățitul 
suma de 980 000 lei fața

Cine dintre localnicii mal vtrst- 
nfel nu-șl amintește de înfățișarea 
dnn trecut ■ localităților Văii Jiu- 
iui I Aspectul respingător a! așeză
rilor noastre miniere exprima ne
păsarea primarilor și a membri
lor consiliilor comunale, reaua vo
ință a acestor oameni Hipți șl 
străini de interesele celor ce mun
cesc. Localități fără canalizare, 
cartiere lăsate în beznă, străzi pli
ne de gropi, case măcinate de vre- 
mc, insalubre, în care locuiau în* 
ghesuițl muncitorii ■— iată pecetea 
pe care а imprimat-o așezărilor 
noastre miniere regimul burghezo- 
moșieresc.

Aceeași nepăsare șl lipsă de gos
podărire exista de li un capăt la 
altui al Văii Jiului. Drumurile as- 
faltate lipseau din toate localită
țile, școli erau puține și acelea 
neîncăpâtoare. Cît despre cluburi 
muncitorești, cămine culturale, ma
ternități, nici nu se putea pomeni. 
In întuneric și mizeri», așa se 
scurgea viața minerilor. Așa au 
mers treburile pînă cind clasa 
muncitoare, cucerind puterea, a a- 
lungat de la conducerea țării pe 
capitaliști ?i moșieri. In anii pu
terii populare, în locul primăriilor 
din timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc, au fost create sfaturile

In zori de zi, sau in fapt de seară, 
pe minerul pensionar deputat Vancso 
Gheorghe îl găsești mereu tn mijlo
cul alegătorilor. Cetățenii din Cir
cumscripția nr 70 din cartierul M. 
EminescU îl cunosc bine, el este doar 
deputatul lor de șase ații de zile.

De cind a fost ales deputat în Sfa
tul popular al orașului Petrila și 
pînă în prezent, 
Gheorghe a fost 
sarcinilor. El a 
sesiunile sfatului 
membru al comisiei permanente bu- 
get-finanțe, a desfășurat o muncă 
susținută pentru încasarea contribu
ției voluntare, pentru mobilizarea ce
tățenilor la îndeplinirea obiectivelor 
stabilite.

Nu o dată, acest vrednic deputat a 
trecut pe la fiecare casă pentru a 
discuta cu cetățenii ce anume mai 
trebuie făcut in circumscripție. Dar 
tovarășul Vancso na se mulțumește

circumscripție a- 
probleme de inte-

într-o adunare
din strada Lilia-

tovarășul 
mereu la 
participat 

popular,

Vancso 
înălțimea 
activ la 
iar ca

numai cu înîilniri personale cu ale
gătorii. El organizează și adunări 
ale cetățenilor din 
tunel cind se ivesc 
res comun.

Așa de exemplu, 
populară, locuitorii
oului din circumscripția deputatului 
V ane so Gheorghe, au hotărit să in
troducă apa potabilă in fiecare locu
ință. Mobilizați de deputat și cu 
sprijinul Sfatului popular al orașului 
Petrila. al sectorului I.C.O. din Lo- 
nea, cetățenii din această stradă au 
trecut la înfăptuirea obiectivului sta
bilii. S-au săpat zeci de metri de 
șanțuri pentru introducerea conduc
tei de apă potabilă, S-au montat țe
vile, robinetele de apă etc. In CÎteva 
zile, 26 de familii din stradă au a- 
vai apă potabilă in casă. Tovarășul 
Vancso, împreună cu cetățenii losi- 
vescit Station, Jurja lullu, Vădită Io
sif, Dobnar Gheza. s-au evidențiat în 
tot cursul lucrării.

La vreo lună de zile după introdu
cerea apei, deputatul a ținut să se 
consulte din nou cu alegătorii din a- 
ceasiă stradă. Au dezbătut acum fe
lul cum să introducă iluminatul fluo
rescent pe stradă. In scurt timp și 
acest lucru a fost înfăptuit. Acum, 
becurile au neon ard in tot cursul 
nopții, iluritlnînd strada vrednicilor 
gospodari. Cu aceeași dragoste s-a 
lucrai și la construirea unui pod de 
trecere peste pîrlul Defor. Prin mun
ca însuflețită a deputatului, a cetă
țenilor Popa Adrian, Ignaț Mihai, 
Deak rieana, Robirtl Gheorghe, Ко- 
pelin Gheza a fost construit un pod 
trainic lung de 12 m. In circumscrip
ția deputatului Vancso Gheorghe s-au 
înfăptuit și alte lucrări gospodărești. 
In anul trecut au fost plantați 60 
salcîmi. La plantarea acestora, 
lingă alți cetățeni, au participat 
Mariana, Matilda și Gheorghiță
copiii deputatului. El au fost și aceia 
care au plantat sute de flori în cir

cumscripția 
forată unde 
lor a fost 
deputat.

Comunistul 
I ancso Gheorghe 
este stimat și pre
țuit de alegători. 
Intr-uria din zilele 
trecute, cetățenii 
din Lonea, au a- 
cordat din nou în
crederea tovarășu
lui Vancso Gheor
ghe desemnindu-l 
andidai al F.D.P. 

In circumscripția 
electorală nr 82 a 
Sfatului popular 
al orașului Pe
trila.

de -
pe
Și

IN CLIȘEU: Deputatul Vancso 
Gheorghe discutind cu un grup de 
cetățeni ai circumscripției despre 
noile obiective gospodărești ce ur
mează a fi înfăptuite în acest an.

elec- 
tatăl 
ales

IOAN MORAPU, 
șeful secției financiare 

a Sfatului popular a] orașului 
Petroșani

In întrecerea patriotică

Obiective mobilizatoare
In sălile căminelor culturale

Formațiile artistice ale căminelor 
culturale din .localitățile Banița. 
Jieț și Cimpa au prezentat în cursul 
acestei luni mai multe spectacole în 
cadrul campaniei electorale. Astfel 
formația de teatru a căminului cul
tural din Bădița a prezentat într una

din serile trecute piesa ,,Zmeoăicele“, 
iar formația căminului cultural din 
Cimpa piesa „Gaițele" La căminul 
cultural din Jieț a fost prezentat un 
program de către brigada artistică 
de agitație urmat de dansuri 
cîntece populare romînești.

șî

populare — organe locale ale noii 
puteri de stat, iii Câre sînt aleși 
gospodari vrednici, ridicați din po
por șî care servesc interesele po
porului.

An de an urmele trecutului în
tunecat în cate au fost ținute loca
litățile Văii Jiului Sînt înlăturate 
prin grija permanentă a partida- 
lul și guvernului. In cei 20 de ani 
care au trecut de la eliberarea pa
triei, orașele șl comunele Văii Jiu
lui, gospodărite de sfaturile popu
lare, și-au schimbat profund înfă
țișarea. devenind localități înflori
toare. Ineepînd de la Lone* și pînă 
la Uricani, întreaga noastră Vale 
e împînxlte de numeroase cartiere 
de blocuri cu apartamente confor
tabile, pline de lumină pentru oa
menii muncii.

Fondurile alocate de stai pentru 
construcția de locuințe în anul a- 
cesta se ridică la 108 095 000 lei. 
In noile cartiere, în orașele și sa
tele Văii Jiului s-au construit în 
anii puterii populare 35 unități șco
lare și preșcolare. 11 cămine cul
turale și 9 cluburi muncitorești. 
Asistența medicală ambulatorie de 
medicină generală este asigurată 
prin I? circumscripții de întreprin
dere șî teritoriale cu medici pen
tru copil și adufțl. Rețeaua corner

țului de stat a crescut din anul 
1965 pînă în anul trecut de la 309 
la 339 unități, iar volumul mărfu
rilor în această perioadă a sporit 
cU aproape un sfert de miliard lei, 
crescind consumul de pline cu 90 
la sută, de grăsimi cu 25 la sută, 
de zahăr cu 21 la sută. Rețeaua 
de deservire и cooperației mește
șugărești s-a dezvoltat și ea în ul
timul timp. La Petroșani și Lupeni 
s-a construit cite un complex mo
dern de deservire cu secții de spe
cialitate. Anual prestațiile de ser
vicii către populație efectuate de 
unitățile cooperatiste se cifrează 
la suma de 8—9 milioane lei.

îmbunătățiri simțitoare s-eu ob
ținut te anii puterii populare și în 
alte domenii privind condițiile de 
viață ale muncitorilor. In Petro
șani, Lupeni. Uricani, Vulcan și 
Aninoasa s-au construit noi con
ducte de aducțiune a apel potabile.

Chezășia izbînzilor in munca de 
gospodărire. înfrumusețate și dez
voltare a Văii Jiului o constituie 
elanul și dorința maselor de oa
meni ai muncii care, sub conduce
rea organizațiilor de partid și 
mobilizate de sfaturile populare 
vor să transforme întreaga noas
tră Vale într-o minunată grădină 
î uf lorltoare.

Succesele obținute în anul care a 
trecut de către sfaturile populara din 
Valeâ Jiului arată că munca patrio
tică a cetățenilor constituie un fac
tor important in buna gospodărire și 
înfrumusețare a localităților. In anul 
1964, sfaturile populare și-au propus 
sa realizeze prin acțiuni de muncă 
patriotică lucrări în valoare de peste 
4,5 milioane lei. In vederea realiză
rii acestora, comitetele executive ale 
sfaturilor populare au analizat perio
dic stadiul lucrărilor, au îndrumat 
cofftitetele de stradă și de clădire a- 
supra sarcinilor ce le refvîn pentru 
realizarea obiectivelor stabilite, pen
tru mobilizarea maselor Ia acțiunile 
de muncă patriotică.

Ca urmare, în anul trecut, îfl Va
lea Jiului au fost executate prin 
muncă patriotică lucrări gospodărești 
în valoare de 4,7 milioane lei. S-aii 
executat lucrări de reparații de străzi 
și trotuare pe o suprafață de aproa
pe 26000 m p, s-atl întreținut 47 krt 
drumuri comunale și de acces spr- 
zonele deluroase, s-au construit și 
reparat numeroase poduri care au 
fost spălate de apele torențiale. Tot 
prin acțiuni de muncă patriotică 
zonele verzi din noile cartiere au 
fost extinse cu mai bine de 200 000 
tm p, s-au curățat 1 000 ha pășuni etc.

Pentru anul 1965, țlnlfld seamă de 
rezultatele obținute șl de experiența 
căpătată în organizarea șl desfășu
rarea întrecerii patriotice. Comitetul 
executiv «1 Sfatului popular al ora
șului Petroșani a luat o serie da mă
suri pentru stabilirea unor obiective 
mobilizatoare pentru anul 1968. In 
acest sens, comitetul executiv, o dată 
cu analiza modulul cum au fost rea
lizate lucrările pe anul trecut, a ți
nut seama da propunerile tăcute de 
sfaturile populare din orașele și co
munele Văii Jiului, de comitetele de 
stradă și blocuri. De asemenea, cu 
ocazia adunărilor de dări de seamă 
ale deputalitor, aceștia au fost Й1-

drumați să prezinte alegătorilor felul 
cum s-a desfășurat întrecerea patrio
tică, precum și obiectivele ce se pro
pun a fi realizate în acest an.

In felul acesta. Comitetul executiv 
al Sfatului popular al orașului Pe
troșani a reușii să stabilească măi 
judicios planul de lucrări, țintnd sea
ma tocmai de propunerile făcute de 
oamenii muncii. Printre obiectivele 
cele mai importante ce vor fi reali
zate în acest an cu sprijinul cetățe
nilor, menționăm amenajarea unui 
număr de 25 baze sportive șî solare 
în orașele Petroșani, Lupeni, Vulcan 
și Petrila precum și în comuna Ani
noasa, extinderea zonelor verzi cu 
tocă 9,1 ha, plantarea unui număr 
de 12 400 arbori ornamentali, între
ținerea de drumuri și străzi cu o 
suprafață de circa 200 000 m p, ali
nieri de garduri la Petrila, Uricani 
si în toate comunele Văii Jiului în 
‘iingime de 15 400 m I. nivelări de 
terenuri în Petroșani, Vulcan, Ani
noasa și Cîmpu lui Neag pe o supra
față de 50 000 m p. De asemenea, 
se va pune un mal mate accent pe 
curățirea yi desfundarea șanțurilor și 
a canalelor, pe măturate! străzilor, 
vărtilrea fațadei» de la clădiri. îm
bunătățirea aspectului vitrinelor uni- 
tățllor comerciale. Prin munca pa
triotică a cetățenilor și cu sprijinul 
sfaturilor populare se va asigura re
pararea ?l întreținerea podurilor din 
cătune, amenajarea ferenuritor agri
cole, extinderea rețelei de iluminat 
public.

Întrecerea patriotică pentru înfăp
tuirea obiectivelor fixate trebuie spri
jinită de organizațiile de tineret, fe
mei și sindicat, precum șî de către 
conducerile întreprinderilor și tnstițu- 
țlttor. In noul an. sfaturile populare, 
bueurtndu-ae de sprijinul maselor 
largi de oameni ai muncii pot să 
obțină rezultate și mai bune în gos
podărirea și înfrumusețarea localități 
lor noastre.



Fapta râsplâfitâ
Elevul Grec и loan din anul 1 F 

de la Școala profesională de Uce
nici Lupeni primise de acasă 274 
lei pentru a-șl cumpăra anumite 
lucruri. Inir-o zi, dintr-o neglijen
ță, i-a pierdut pe la dormitoare. 
Era tare supărat și venise la con
ducerea Școlii pentru a-și spune 
necazul. Tovarășul director Ocro- 
glici loan, l-a ascultai cu atenție.

— Să vedem. Poate se vor găsi 
— i-a spus. Ai răbdare și, de acum 
încolo, mai multă grijă de ceea ce 
porți in buzunare.

In aceeași zi, peste clteva ore, 
la direcțiune s-a prezentat elevul 
Popa loan, tot din anul 1 F.

— Tovarășe director — a înce
put el — azi dimineață am găsit 
în vestiar 274 lei. Nu știu cine i-a 
pierdut. Am întrebat colegii. Insă 
nu s-a prezentat nici un păgubaș. 
Pentru că nu-mi aparțin nu mi-i 
pot însuși. Mă simt obligat să-i 

înapoiez celui care poate acum ii 
caută disperai. Ii las la dvs., poa
te se oe afla totuși cine i-a pierdut.

Directorul s-a înseninat la 
și, cintărindu-l cu privirea, 
spus:

— Bravo, Popa t Ai făcut
gest frumos, pentru care meriți 
toată lauda. Cei 274 lei i-a pier
dut chiar colegul tău de an, Grecu 
loan, pe care-l voi pune 
în posesia banilor.

După cîteva Zile, Popa 
fost scos în fața careului 
școlii. A fost anunțată
fapta lui cinstită, a fost lăudat de 
conducerea școlii pentru demnita
tea și purtarea sa. Colegii i-au a- 
preciat fapta Cu puternice aplauze, 
iar conducerea școlii l-a răsplătit 
cu cărți în valoare de 50 lei.

Asemenea fapte, cît și altele la 
fel de bune, merită răsplătite.

D. G.

față
i-a

un

imediat

loan a 
elevilor 
tuturor

Continuă propunerile 
de candidați ai F.D.P.

(Urmare din pag. I-a)

в Sfatului popular al regiunii Hune
doara ; Costea Traian, secretarul co
mitetului de partid de la E.M. t.onea, 
în circumscripția electorală nr 131 a 
Sfatului popular al orașului Petro
șani ; Kalman Marla, lucrătoare în 
comerț, în circumscripția electorală 
nr 132 Petroșani; Dima Ludovica, 
gospodină, în cricutnscripția electo
rală nr 27 a Sfatului popular ai o- 
rașului Petrila ; dr. Damșescu Elena, 
in circumscripția electorală ttr 30 
Petrila; Silvester Vîima, gospodină, 
în Circumscripția electorală nr 31 
Petrila.

In activitatea clubului de la Vulcan

UN ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR
Pînă nu de mult, clubul muncito

resc din Vulcan era considerat ca 
uuul din cluburile cu cea mai slabă 
activitate. Au fost — și nu o dată 

analizate cauzele care au dus 
clubul în această situație S-au luai 
și unele măsuri — deși uneori cu 
multă întîrziere — pentru înlătura
rea lipsurilor, dar rezultatele au în- 
tîrziat să se vadă. De cîtva timp 
insă, treburile au început să meat1 
gă și aici spre bine. Cum s-ar spu
ne... s-a spart gheața. Despre acest 
început promițător ne-a vorbit, zi
lele trecute, tovarășul Boiță Sergiu, 
noul instructor al clubului din Vul
can : „Ne-am bucurat foarte mult, 
c:nd, cu ocazia adunării festive de 
la 30 Decembrie anul trecut, forma
țiile artistice ale clubului nostru, au 
prezentat un program bun, mult a- 
preciat de către spectatori. De altfel 
aceeași satisfacție am citit-o și pe 
chipurile oamenilor muncii din Vul
can care așteptau de mult timp, din 
partea artiștilor amatori ai clubului, 
o activitate mai intensă, programe 
artistice mai multe și de calitate. 
Avem la Vulcan condiții suficiente 
pentru acest lucru. Talente, de ase
menea. Mărturisesc nisă că nu ne-a 
fost ușor la început. Multe formații 
iși încetaseră activitatea, artiștii a- 
matori treceau tot mai rar pe la 
club. Ne-a trebuit multă răbdare, în
țelegere și multe, foarte multe depla
sări... pe teren, pentru a sta de vor
bă cu oamenii, pentru a-i atrage din 
nou la club. Am primit un sprijin

L A C. F. R,

Prima lunâ, primele succese ;■

întreruperi, 
îl are 

i bune

un rol 
întreținerea 
condiții a 
acestei sar- 

L 5 din Pe- 
zor. De aici

seamă î
cele mai
Pentru realizarea

Cu planul lunar realizat 
la fofs indicatorii

In asigurarea unei circulații a tre
nurilor fără 
de 
în 
căii, 
ciul, la atelierul secției 
troșani se muncește de 
pleacă în fiecare zi spre Lupeni, Ca
ransebeș și Călan zeci de unelte și 
piese de schimb reparate sau confec
ționate de către colectivul atelieru
lui. Organizîndu-și mai 
acest colectiv a reușit 
mele zile ale acestui an 
că planul de producție. 
л făcut ca pînă în ziua 
rie a. c., planul lunar 

bine munfia, 
ca din pri- 
să depășeas- 
Acest lucru 

de 25 ianua- 
de producție

să fie îndeplinit la toți indicatorii. 
In acest timp s-au confecționat peste 
plan 63 buc. butoane, 92 buc. eclise 
de diferite tipuri, 121 buc. plăci, 47 
buc. tîrnăcoape, s-au reparat 2 ma
șini de tăiat șine și altele. S-au e- 
vidențiat în mod deosebit fierarii 
Somănescu loan, Munteamu Stăniila

Cîntâ, dar
Cui nu-i place să asculte la radio 

o muzică frumoasă ori un buletin de 
știri / Pentru asta iți cumperi radio 
și nu să-l ții ca ornament. Pentru 
același scop are radio și Vrăcilâ 
Viorel. A mers el, aparatul, mult șl 
bine dar, piriăt la urmă S-a defectat. 
Omul cînd e bolnav merge la medic, 
aparatele de radio defecte din Lonea 
le doftoricește Insă Nicula Remus, 
responsabilul unității nr 47 и coope
rativei Jiul (tin Petroșani. Pe unele 
le doftoricește mai bine, pe altele de 
mlniuială. In orice caz aparatul tui 
Vrăcilă n-a primit glas niei după 
patru luni de „reparație". In luna 
octombrie, cînd s-a dus Vrăcilă pri
ma dată cu aparatul la reparat, a 
plecai de la unitatea nr 47 mulțumit.

— O sâ-l facem repede și bine — 
a sunat ca o garanție glasul 
sabilulul.

Ce e drept, aparatul a fost 
repede, dar cit de bine, asia

respon-

reparat
poate

deosebit de prețios în tot acest timp 
din partea Comitetului orășenesc de 
partid, a comitetului de partid și a 
comitetului sindicatului de la mină, 
din partea unor conducători de între
prinderi și în special din partea to
varășului inginer Sabău loan, șeful 
exploatării miniere Vulcan. Iată așa
dar că atunci cînd sîntem sprijiniți, 
îndrumați și e bine că din cînd în 
cînd și... controlați, activitatea clu
bului poate fi bună, pe măsura po
sibilităților și cerințelor. Dar, așa 
cum am spus mai înainte, considerăm 
primul nostru program ca un înce
put de activitate și dacă mi-e permis, 
un început pronfțător".

Tot de la tovarășul Boiță am a- 
flat (tov. Andraș C., directorul clu
bului era plecat la Petroșani, la o 
ședință la C.L.S. — n-ar strica să 
fie lăsat mai mult în pace pentru 
a se ocupa mai îndeaproape de tre
burile cluoului) că în prezent la club 
activează o orchestră de muzică u- 
șOară formată din 14 persoane, o 
formație mică de muzică u- 
șoară formată din 6 persoane (a- 
companiazfi și brigada artistică de 
agitație), o orchestra de muzică 
populară, o brigadă artistică de agi
tație, o formație de teatru. De ase
menea, la mină activează o briga
dă artistică de agitație, care, deși nu 
aparține direct de Club, este totuși 
îndrumată și sprijinită de către ins
tructorul clubului.

Nu se poate vorbi despre activi
tatea clubului din Vulcan fără a 

și Dicu loan, lăcătușii Sico! loaebim 
șl Bucea Dumitru, precum și sudorul 
Horea Vasile.

Circulația trenurilor 
nu a fot* întreruptă

Zăpada ее a căzut 
pus în fafa unor

în uJtiuia vreme 
situații dificile 

de centralizare 
cauza zăpezii 
instalațiile de

a
. colectivul sectorului 

din Petroșani. Dîirt 
exista pericolul ca
centralizare din stațiile Peștera Bolii, 
Bănița, Merișor și Grivadiă să fie 
înzăpezite, iar circulația trenurilor 
să fie stînjenltă. Meseriașii șl lucră
torii sectorului s-au prezentat la sta
țiile repartizate, pentru curățirea zăr 
pezii abundente Astfel, Ia stația 
Peștera Bolii, s-au prezentat Ure- 
iiiatii Toma și Suvaru Gheorghe. la 

Banița, Avram Gheorghe si Miilea 
Alexandru, la Merișor, Matei loan și 
Munteartu losif, iar la Crivadia, Cio- 
banu loan 
ninsoarea
care le îngreuna activitatea, micite 
colective au muncit dim răsputeri 
pentru că toate instalațiile de cen-

și Munieainu loan. Sub 
ce continua să cadă și

patru ori l-a 
la atelier și 
Aparatul con-

mai încet
s-o spună Vrăcilâ. De 
purtai omul de acasă 
înapoi și tot degeaba, 
iinua să rămînă mut.

— Ce ne facem tovarășe, că tot nu 
merge — s-a plins Vrăcilă responsa
bilului, cere mai consultă o dată a- 
paratul.

— Am găsit defectul -- exclamă 
i.t. Are o lampă defectă. Dai 95 de 
lei și o schimbam cît ai bate din 
palme.

Vrăcilă n-a bătut din palme ci a 
mers de trei ori după aparat. Tot de 
aiîtea ori s-a repetat și proverbialul 
„vino rutine".

Supărat, omul și-a luat aparatul 
acasă. Acum se aude încet, in 
surdină, apoi tace „obosit". Bine ar 
fi să se obosească și tovarășul Ni
cola și să repare aparatele de radio 
cum trebuie ca în loc de critică să 
primească laude. De acord tovarășe 
responsabil ?

aminti numele unor artiști amatori 
talentați ca Sufletu Vasile, Albuș 
Gheorghe, Tunsoiu Ghizela, Fodor 
Ica, Tabra Iile, Diciu Gheorghe, 

Bdsormeni Andrei, Soci Iosif, Strama 
Francisc sau Berneanu Ioan, ȚIganu 
Ilie, frații Babirei, loniță Gheorghe, 
Bălănescu Ștefan, Negreanu Geta, 
Avramescu Erica, Garacioni Ana și 
alții care, rupînd din timpullor li
ber, vin la club să pregătească noi 
spectacole pe care apoi să ie prezin
te în fața tovarășilor lor de muncă.

Desigur ca ar mai fi de adăugat 
și Clteva din proiectele de viitor ale 
artiștilor amatori vulcăneui. Printre 
acestea se înscrie, un turneu prin 
Valea Jiului la căminele culturale 
și ia unele cluburi cu un program 
artistic intitulat: „Alegerile de ieri 
și azi", susținut de brigada artistică 
de agitație a clubului, formația mică 
de muzică ușoară și orchestra de 
muzicii populară; reorganizarea co
rului astfel ca pînă la 1 Mai să pre
zinte un program; înființarea unei 
secții de estradă ; înființarea de bri- 

• găzi artistice de agitație la sectoa
rele 111, V și VI ale minei, iar apoi 
și la celelalte sectoare etc.

După cum se vede, clubul munci
toresc din Vulcan a făcut un început 
care promite că în viitor activita
tea să fie și mai bună. Am dori să 
scriem mai tîrziu că nu a fost numai 
„un foc de paie" ci un foc ce va 
arde totdeauna la Vulcan.

a COTOȘPAN 

tralnare să funcționeze fără întreru
pere. Munca lor a făcut ca nici un 
tren să nu întîraie din csuea func
tionin'! defectuoase a instalațiilor de 
centralizare.

La magazia de mirfuri
La magazia de cofetărie din sta-i 

ția Petroșani se desfășoară o vte ac-| 
tivitate. In flecare zi sînt expediatei 
mii de kilograme de mărfuri1, tar ăl-1 
tete sosesc pentru întreprinderile și j 
oamenii muncii din oraș. Pentru a i 
face fată traficului de cofetărie im i 
continuă creștere, s-au organizat în
treceri între ture și echipe, în vede
rea reducerii staționării mărfurilor în 
magazie. Conlucrlnci îndeaproape cu 
întreprinderile beneficiare, colectivul 
magaziei de mărfuri din stația Pe
troșani a reușit să încarce în 25 de 
zile din luna ianuarie 118 000 kg 
mărfuri și să descarce 1 531 663 kg, 
depășind cu 7 la sută sarcina plani
ficată. S-au evidențiat turele condu
se de magazionerii Armeanu Nlstor 
șî Gîwifceanu Constantin, care au 
contribuit în cea mai mare măsură 
la accelerarea circulației cofetăriei 

1. CRIȘAN

Prevederi mobilizatoare
Й1 contractul colectiv pe 1965 
(Urmare din pag. i-a)

treținerea utilajelor, prin asigurarea 
unei bune aprovizionări cu mate
riale și piese de schimb -- aceasta 
în scopul asigurării bunului mers al 
instalațiilor și reducerii timpului de 
staționare. Pentru înfăptuirea aces
tor obiective mobilizatoare se va a- 
corda o atenție deosebită organiză
rii și desfășurării întrecerii socialiste 
între secții și între muncitori pe bază 
de angajamente concrete. Comitetul 
sindicatului va asigura popularizarea 
rezultatelor obținute atft prin grafi
cul centra], dt șl prin stația de ra- 
dioficare sau presă.

Tot în scopul realizării prevede 
rilor din contractul colectiv la ca
pitolul producție, O atenție deose
bită va fi acordată și mișcării de 
inovații în care sens sînt prevăzute 
conferințe tehnice, schimburi de ex 
periență cu diferite întreprinderi din 
Valea Jiului, regiune sau din țară, 
printre care preparația Coroești, ter 
rnofientrala Paroșeni, cocseria de la 
Hunedoara, Tehnometal Timișoara, 
Electroputere — Craiova și altele cu 
scopul de a îmbogăți cunoștințele 
muncitorilor, tehnicienilor și ingineri
lor in vederea realizării tematicii 
noastre de inovații. Colectivul nos 
tru de inovatori, prin interesul ce-1 
depune, aduce multe îmbunătățiri 
procesului de producție, venind cu 
propuneri si teme de inovații.

In atenția conducerii preparației 
și a comitetului sindicatului nostru 
va sta și desfășurarea procesului de 
producție in deplină securitate a 
muncii în care stop vor fi inițiate 
acțiuni de educare a salariaților pen
tru cunoașterea eh mai amănunțită 
și respectarea normelor de tehnica

PROGRAM DE RADIO
29 ianuarie

10.30 Melodii de muzică ușoară, 
12,00 Melodii populate îndrăgite de 
ascultători, 13,30 Limba noastră „Ex
presii simple și expresii complicate" 
— Vorbește acad. prof. Al. 6raur. 
(Reluarea emisiunii din 26 ianuarie),
15.30 Din țările socialiste, 16,20 
Sport, 18,90 Soliști romîni de muzi
că ușoara, 19,05 Melodii populare,
19.30 Emisiune culturală, 19,45 Mu
zică de dans, 20,40 Pagini alese din 
operetele compozitorilor noștri, 21,20 
Muzică de dans, 22,15 Muzică u$oa>ră.

PROGRAMUL I. 7,45 Mici forma
ții de muzică ușoară, 8,00 Sumarul 
presei, 9,00 Din folclorul muzical ai 
popoarelor, 10,03 Melodii de muzică 
ușoară, 11,00 .Muzică din Operete, 
11,30 Muzică ușoară, 12,30 Melodii 
populare din Banat, 13,00 Fragmente 
din opera „Trubadurul" de Verdi, 
14,10 Muzică de estradă, 14,30 Emi
siune de basme, 15,30 Orchestre de 
muzică ușoară, 16,10 „Patrie, izvor 
de frumuseți" — emisiune de cînte- 
ce și versuri, 17,30 In slujba patriei, 
18,00 Universitatea tehnică radio, 
18,35 Melodii de muzică ușoară, 19,00 
Concert distractiv. 20,00 Râdiogazeta 
de seară. 20.30 Muzică ușoară romî- 
nească, 21,15 Momente din istoria li
teraturii tomîne (LIII) : Opera iui 
Mihall Sadoveafiu (partea a 11-a). 
Prezentare de profesor universitar 
GoHStantin Ciopraga, PROGRAMUL 
II. 8,00 Muzică ușoară, 8Д5 Cîntece 
și jocuri populare, 10,00 Duete din 
ooere interpretate de cîntăreți romîni,

PUBLICITATE
А Я В N T 

SKMl MINES ВМІЦ 
cu sediul în comuna Bănită 

angajeazăs
— DOI ȘOFERI etU VECHIME 
NEÎNTRERUPTĂ DE MINIMUM 
5 ANI, pentru transport de per
sonal cu autocamioane S.R. 131, 
Carpați, S.R.-10! ;
— UN ȘOFER PE 
BASCULANTA S.R. 
rent de ce vechime
transport de calcar In carieră.
Condițiile de salarizare 
prevăzute de H.C.M.
H.C.M. 1 505.
Informații suplimentare

O AUTO- 
101, indlfe- 
are pentru

sînt
860

cele 
șî

potse
da de către serviciul personal de 
la Sectorul minier Banița, tele
fon interurban 8-a.

01.F. Petroșani
ANUNȚA REDESCHIDEREA 

UNITĂȚII NR. 16 DIN PETRO
ȘANI, STRADA REPUBLICII 
NR. 98, REPROFILATĂ IN UNI
TATE CU. AUTOSERVIRE.

securității munci', pentru folosirea 
echipamentelor de protecție- în sco
purile în care ele sînt destinate, ® 
preocupare de seamă în această di
recție va ii și urmărirea îndeaproape 
a modului în care se asigură ins
truirea periodică a muncitorilor, in
clusiv prin demonstrațiile practice, 
cît și a personalului tehnico-admiflis 
trrtiv.

Un capitol al contractului colectiv 
este dedicat problemelor sociale, 
unde, paralel eu înfăptuirea planuri
lor de măsuri privind îmbunătăți
rea condițiilor de muncă, se va ur
mări justa aplicare a indicatoarelor 
tarifare de salarizare și a sistemu
lui premial, organizarea cursurilor 
de calificare și de ridicare a califi
cării. modul cum sînt gospodărite 
fondurile de asigurări sociale, pre
cum și o mai justă repartizare a 
bileteior pentru stațiunile balneo
climaterice.

Contractul colectiv, ca una dintre 
principalele forme ale legăturii între 
masele de oameni și conducerea teh 
îlico-adminîstrativă, constituie un 
factor de mobilizare a tuturor cate
goriilor de salariațî la lupta pentru 
înfăptuirea consecventă a sarcinilor 
economice trasate de partid.

Colectivul de muncitori, tehnicieni, 
ingineri și funcționari ai preparației 
noastre, este convins că muncind au 
exigență sporită, neprecupețind nici 
un efort va obține noi succese în 
lupta pentru o producție sporită de 
cărbuni cocsificabili, încadrată 
STAS în ce privește calitatea, 
dată cu aceasta să-și aducă din 
aportul la făurirea cu un ceas 
devreme a mărețului ideal și edifi
ciu al socialismului în înfloritoarea 
noastră patrie.

în 
și o 
pliu 
mai

C inem at ojațraîe
29 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE i 
Ghepardul; REPUBLICA: Casa ne
terminată; ISCRON1 : Banda, de lași; 
ANINOASA : Vi-1 prezint pe Baluev; 
VULCAN : Dragoste lungă de-o sea
ră; BARBATEN1: Scano Boa; URt- 
CAN1: Cînd vine pisica.
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Dezbateri 
în parlamentul grec
ATENA 27. — Corespondentul A- 

gerpres, !C. Alexandroaie, transmite :
Parlamentul grec a luat în discu

ție — la cererea Partidului E.R.E. — 
așa-numîta problemă a securității in
terne. Prin această discuție, arată 
presa de dreapta, E.R.E. urmărește 
să discrediteze activitatea guvernului. 
Liderul acestui partid, Kanelopulos, 
și deputatul E.R.E., Frondistis, au 
criticat guvernul pe motiv că politi
ca dusă de el a făcut ca E.D.A. și 
Partidul Comunist Grec să-și mă
rească influența în rîndurile munci
torilor, țăranilor și tineretului.

Ziarul de centru „То Vima" rela
tează-că „discuția inițiată de E.R.E. 
în parlament a fost absolut lipsită 
de argumente. Ea a dezamăgit pînă 
și pe unii deputați ai E.R.E. care, 
după începerea dezbaterilor, au pără
sit sala".

luat sfîrșit
dezbaterile generale

O.N.U.:

NEW YORK 27 (Agerpres).
Prin cuvîntările rostite de repre

zentanții Afganistanului și Statelor 
Unite în cadrul ședinței de marți 
după-amiază a Adunării Generale a 
O.N.U.. au luat sfîrșit dezbaterile 
generale, în cursul cărora reprezen
tanții majorității țărilor membre au 
expus punctul de vedere al guver
nelor lor în cele mai importante 
probleme internaționale.

La începutul ședinței, reprezentanții 
statului Mali, Marocului, Pakistanu
lui și Turciei au folosit dreptul de 
replică în legătură cu unele proble
me ridicate în cursul dezbaterilor 
generale.

Reprezentantul Afganistanului, 
Pazhwak, care a luat apoi cuvîntui. 
s-a referit la propunerea grupului 
țărilor afro-asiatice la O.N.U. pri-

O nouă lovitură de stat 
în Vietnamul de sud

for-

bu- 
alte 
de- 
din

vind soluționarea problemelor finan
ciare ale organizației, care, de-altfel 
poartă numele de -„planul Pazhwak". 
Reprezentantul Afganistanului a subli
niat că de fapt actuala criză a 
O.N.U. nu este de natură financiară 
și poate fi înlăturată doar prin so
luții politice și nu procedurale. Pro
punerea țărilor afro-asiatice a adău
gat el, oferă baze tocmai pentru o 
asemenea soluție.

Următorul vorbitor, reprezentantul 
S.U.A., Adlai Stevenson, referindu-se 
Ia destinderea încordării internațio
nale, a amintit încheierea tratatului 
cu privire la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în trei medii și a 
spus că guvernul 
nează să continue 
tate spre limitarea 
înarmărilor. El a 
poziția americană 
problemele financiare ale Organiza
ției Națiunilor Unite, susținînd teza 
potrivit căreia finanțarea operațiu
nilor O.N.U. are un caracter obliga
toriu pentru toate țările membre, și 
cele care refuză să contribuie sînt 
pasibile să fie lipsite de dreptul la 
vot.

S.U.A. intențio- 
căutările îndrep- 

și sistarea cursei 
expus totodată 
în legătură cu

i

PIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Exploatare carboniferă la 

..Tom-ksinski44
KEMEROVO 27 (Agerpres).
In Taigaua siberiana a intrat în 

funcțiune marea exploatare car
boniferă la zi, „Tom-Usinski“. Po
trivit proiectului, productivitatea 
zilnică a carierei este de aproxi
mativ 16 mii tone cărbune. 70 la

ZI

sale este eăr-

ianuarie comandantul șef al 
sud-vietnameze. Khanh, care 
acum puterea supremă la 
după recenta lovitură de

reuniunea din dimineața zilei

sută din rezervele 
bune cocsificabil.

Noua exploatare
cu tehnică modernă : aproape toa
te lucrările sînt complet automa
tizate.

a fost dotată

O nouă hală lungă de 400 metri
POTSDAM 27 (Agerpres).
Recent, la întreprinderea indus

trială din Ludwigsfelde (R.D.G.) 
a fost dată în exploatare o nouă 
hală lungă de 400 metri și lată

de 180 m, pentru montarea noului 
tip de camion „W-50". care va 
intra în producție de serie la 1 
iulie a.c.

Realizări de seamă
in domeniul ocrotirii sănătății

BUDAPESTA 27 (Agerpres).
Numărul medicilor din Buda

pesta se ridică în prezent la 7 221. 
în perioada 1951—1965, numărul 
paturilor de spital din oraș a spo
rit de la 21 387 la 26 39ă’ In ur
ma vaccinărilor obligatorii s-a 
reușit să se lichideze cazurile de

patalizie infantilă și să se reducă 
considerabil numărul îmbolnăviri
lor de tuberculoză la copii. In 
perioada 1952—1965, numărul ins
tituțiilor de ocrotire a sănătății 
mamei și copilului a sporit de la 
63 Ia 81.

SAIGON 27 (Agerpres).
O nouă lovitură de stat a inter

venit în Vietnamul de sud înlăturînd 
guvernul condus de Tran Van Huong 
și aducînd din nou în actualitate pe 
generalul Ngyen Khanh, șeful 
țelor armate.

Puternicele demonstrații ale 
diștilor atît în Saigon cît și în 
orașe din Vietnamul de sud au 
terminat pe generali să intre
nou în acțiune -și să înlăture cabi
netul condus de Huong, împotriva 
căruia au fost declanșate demonstra
ții de mare amploare, care puteau 
periclita chiar și situația conducă
torilor forțelor armate sud-vietname
ze: Intr-o declarație ă generalilor se 
arată că lui Khanh i-a fost dată 
„sarcina de a rezolva criza, politi
că". In comentariul agenției Reu
ter din 27 ianuarie, în legătură cu 
noua lovitură de stat de la Saigoh, 
se arată că generalul Khanh va crea 
imediat un consiliu format din 20 de 
membri, care va elabora măsuri pen
tru reglementarea situației.

Consiliul preconizat de generali va 
fi compus din reprezentanți ai mai 
multor partide din țară, precum și 
din lideri ai diferitelor cercuri re
ligioase. In declarația lor, generalii 
au arătat clar că guvernul a fost 
incapabil să rezolve problemele ri 
dicate de criză. Ei au vorbit și des
pre „viitorul guvern" care va avea 
sarcina, printre altele, și de a con
voca congresul național. In capitala 
sud-vietnameză, printre alte măsuri 
menite să asigure
oraș, 
poliție 
cuiesc 
nistru.

hotărît să-și asume responsabilitatea 
de a stabiliza situația din țară și 
de a convoca cogresul național" a 
declarat la radio în dimineața zilei 
de 27 
armatei 
exercită 
Saigon 
stat.

După
de 27 ianuarie a consiliului forțelor 
armate sud-vietnameze, care l-a rea
dus la putere pe generalul Nguyen 
Khanh, noul șef de -stat a părăsit 
Saigonul îndreptîndu-se spre Mytho, 
la 15 km sud-vest de Saigon, unde 
în ultimele zile au avut loc puter
nice ciocniri între trupele guverna- 
mentale și forțele de partizani, cu re
zultate defavorabile armatei sud-viet 
nameze.

Al 169-!e a partid politic 
în Congo

LEOPOLDVILLE 27 (Agerpres).
După cum relatează agenția D.P.Ă., 

la Leopoldville s-a anunțat forma
rea unui nou partid politic numit 
„Panare’. pa. i.util reconstrucției, 
„Panare”, este al 169-lea partid po
litic format în Congo.

Răspunzînd unor întrebări, Loleka, 
șeful noului partid, a declarat că în 
vederea alegerilor, anunțate pentru 
luna martie, partidul său va da în 
curînd publicității principalele linii 
ale programului său.

In cîteva rin duri

securitatea 
au fost postate forțe 
în fața clădirii în care 
șeful statului și primul

în 
de 
lo- 

mi-

*

SAIGON 27 (Agerpres).
..Consiliul forțelor armate reunit 

la 23, 24, 25. 26 și 27 ianuarie a

VARȘOVIA. — Intre institutul 
de informații tehnico-științifice și e- 
conomice al R.P. Polone și centrul 
de informații al institutului francez 
de cercetări științifice a fost încheiat 
un acord de colaborare. După cum 
relatează agenția P.A.P.. Franța este 
prima țară occidentală cu care Po
lonia a încheiat un asemenea a- 
cord.

TOKIO. -- La chemarea sindica
tului minerilor de la compania car
boniferă „Furukawa Kogio". munci
torii de la mina Seakano (prefectura 
Fukucka) au declarat o grevă pe o 
perioadă de timp nelimitată. Minerii 
protestează împotriva condițiilor de 

' muncă.
NEW YORK. — Pentru prima oa

ră intr-un colegiu din Statele Unite 
vor fi predate cursuri într-o limbă 
a pieilor roșii. Este vorba de colegiul 
Oklahoma care a primit autorizația

Rhodesia de sud

Ian Smith a trecut la amenințări...
SALISBURY 27 (Agerpres).

, Iritat de faptul că nu a fost in
vitat să 
trunire a 
ministru 
a trecut 
acesta a 
intenționează să părăsească 
monwealth-ul, 
britanic nu este

participe la apropiata în- 
Commonwealth-ului, primul 
sud-rhodesian. Ian Smith, 
la amenințări. Marți seara 
declarat că guvernul sau 

Com- 
deoarece „guvernul 
pregătit să-și înde-

plinească obligațiile pe care și le-a 
asumat în trecut față de Rhodesia de 
sud“.

Majoritatea observatorilor de pre
să consideră că „obligațiile" la care 
se referă Ian Smith vizează anumite 
promisiuni făcute de unele persoane 
din fostul guvern conservator în le
gătură cu proclamarea unilaterală 
independenței Rhodesiei de sud.

a

Noul prim-ministru al Iranului
(Agerpres).TEHERAN 27

Știrile sosite din capitala Iranului 
anunță că șahul Mohammed Reza 
Pahlevi a numit în funcția de prim- 
ministru pe Amir Abbas Hoveida, în 
locul lui Hassan Aii Mansur, care a 
decedat marți seara.

Intr-un apel către națiune, pro
nunțat cu ocazia celei de-a doua

aniversări a „revoluției sociale", 
șahul Iranului a arătat că responsa
bilitatea atentatului revine anarhiști
lor și reacțiunii, care se confundă cu 

. opoziția religioasă. După cum . se 
anunță din capitala Iranului, fostu
lui prim-ministru al acestei țări I 
se vor face funeralii naționale.

Ritm susținut în mecanizarea 
agriculturii

VARȘOVIA 27 (Agerpres).
Industria națională va livra în 

anul 1965 agriculturii 
mașini, motoare și piese 
în valoare de 8 miliarde 
ce înseamnă o creștere

tractoare, 
de schimb 
zloți, ceea 
cu 20 la

sută în comparație cu anul trecut.
De asemenea, industria 
agriculturii 
multe piese 
1964.

Cea mai mare uzină de 
din iară

va livra 
cu 50 la sută mai 
de schimb decît '#1

să organizeze un curs în limba 
„Cherokee", una din limbile vorbite 
de triburile de indieni din America 
de Nord.

SELMA. — Poliția statului Alaba
ma a procedat marți la noi arestări 
de negri. După cum se știe în fața 
clădirii palatului justiției, negrii 
prezintă în masă, în fiecare 
cer să fie admiși în clădire, 
creași ușă cu albii, pentru 
scrie pe listele electorale.

NEW YORK. - Potrivit 
Associated Press, asociația 
vigație din New York a amenințat 
marți că va lua „măsuri legale" 
pentru a determina pe docherii din 
portul New York să reia lucrul.

GENEVA. — Consiliul executiv al 
Organizației Alondiale a Sănătății a 
adoptat marți un proiect privind crea
rea unui centru mondial de cerce
tări pentru ocrotirea sănătății omu
lui. Proiectul va fi prezentat spre a- 
prohare adunării generale a O.M.S.. 
care va avea loc în luna mai a.c.

MADRID. — După cum relatează 
corespondentul agenției D.P.A., în 
seara zilei de 26 ianuarie, mai mul
te sute de muncitori au demonstrat 
în fața clădirii sindicatelor din Ma
drid, cerînd îmbunătățirea salariilor 
și libertății sindicale. S-au produs 
ciocniri cu poliția și mai mulți ma- 
nifestanți au fost arestați.

a

combine

agenției 
de na-

Rostov pe Don. „Rostelmaș" este cea mai mare uzină de combine 
din țară, 
boară o

IN
cipală.

La fiecare 5—6 minute, de pe banda rulantă principală co- 
nouă combină SK-4.

CLIȘEU: Asamblarea combinelor la banda rulantă prin-

SITUAȚIA

a luat 
la ză
decla-

au dus
trei zile

din Damasc.
fost naționali-

DAMASC 27 (Agerpres).
Marți seara, guvernul sirian 

primele măsuri care 
dărnicirea grevei de 
rate de comercianții 
Printr-un decret au
zate 69 de mari magazine, care au 
pus capăt stagnării afacerilor comer
ciale din capitală. Ministerul Apro
vizionării a publicat un comunicat

TURCIA Șl F. N. M.
ANKARA 27 (Agerpres).
Luînd cuvîntui în cadrul dezba

terilor din Adunarea Națională a Tur
ciei, vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Kemal Satir, a declarat că 
„guvernul turc nu a refuzat să ade
re la F.N.M. dat fiind faptul că o 
asemenea forță nu a fost creată. 
El nu a făcut decît să se retragă 
din grupul de lucru din care Turcia 
acceptase să facă parte cu scopul 
de a întări solidaritatea în cadrul 
N.A.T.O.".

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

Kemal Satir, scrie agenția France 
Presse, a reamintit cu această ocazie 
că guvernul turc a informat Statele 
Unite cu cîteva 
pre hotărîrea de 
lucru și că s-a 
rea Turciei să
la sfîrșitul lunii ianuarie, 
însă unor evenimente ulterioare, gu
vernul turc a fost nevoit să anunțe 
oficial poziția sa la 15 ianuarie.

luni în urmă des- 
a părăsi grupul de 
convenit ca hotărî- 
fie anunțată public 

Datorită

DIN SIRIA
anunțînd că angajează 400 de sala- 
riați pentru a lucra în magazinele 
naționalizate. Un alt decret guverna
mental anunță reducerea cu 25—30 
la sută a chiriilor pentru locuințe și 
clădiri administrative arendate de 
către proprietarii particulari.

Ministerul pentru problemele refor
mei agrare a emis un decret prin 
care sînt confiscate suprafețele ex
cedentare aparținînd unui număr de 
34 mari moșieri din diferite regiuni 
ale țării.

☆
27 (Agerpres). 

prezidențial al Siriei a
DAMASC 
Consiliul

dat publicității un comunicat privind 
naționalizarea altor întreprinderi din 
țară, „drept răspuns la boicotul marii 
burghezii, care a declarat de fapt un 
război economic regimului din Si
ria". Potrivit noului comunicat, au 
fost naționalizate parțial 7 companii 
industriale din Damasc și două din 
Haleb, 75 la sută din acțiunile a- 
cestor întreprinderi vor reveni sta
tului.

Tiparul 1 I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


