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Realizări însemnate pe graficele minerilor
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Toate
minele

Penultima lună din acest an a fost încheiată 
de minerii Văii Jiului cu realizări însemnate în 
sporirea producției de cărbune. Ritmul însuflețit 
cu care au lucrat colectivele miniere, randamen
tele mari pe care le-au obținut în abataje au 
condus la depășirea planului lunar pe bazin cu 
9 668 tone de cărbune cocșificabil și energetic, 
îmbucurător este, de asemenea, faptul că în a- 
cest timp toate exploatările miniere din Valea 
Jiului și-au îndeplinit și depășit sarcinile de plan 
la extracția cărbunelui. Cele mai mari cantități 
de cărbune peste plan le-au extras colectivele 
minelor Lonea și Aninoasa.

Clasamentul
hărniciei

Locurile in întrecerea socia
listă ce se desfășoară între 
exploatările miniere din Va
lea Jiului, pe baza producției 
extrase pe luna noiembrie, 
sînt ocupate în ordine după 
cum urmează :
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Ol Experiența a două decenii 
• Sfătuitorul celor tineri

In urmă cu citeva zile, la 
comitetul de partid al prepa- 
rat iei Lupeni se discuta des
pre fruntași.

— Echipa comunistului Du
mitrescu Alexandru se numă
ră printre echipele noastre 
cele mai bune, ne-a spus to
varășul Tigoianu Florea, ■ se
cretarul organizației de bază.

■ ...Venit cu -24 de ani in ur
mă la preparat ia Lupeni, „nea 
Sandu", cum îi spun oamenii
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Se lucrează la linia de înal
tă tensiune — Lonea—Jieț. • ■
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peste pian

de Hans Cristian

acope-

orășenesc pentru 
din Petroșani con-

Golectivul minei Lonea s-a afirmat tot mai 
mult în ultima vreme în privința realizării rit
mice a sarcinilor de plan la extracția cărbune
lui. Aplicarea în viață a măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice luate, precum și munca entuziastă a 
brigăzilor miniere de la abataje au făcut ca în 
fiecare zi planul pe întreaga mină să fie înde
plinit și depășit. Plusul de producție totalizat 
pe luna noiembrie la mina Lonea se ridică la 
3 775 tone de cărbune energetic. In mod deose
bit s-au evidențiat colectivele sectoarelor II și 
III, care au înscris pe agenda întrecerii socia
liste o depășire a planului lunar de 1924 și, 
respectiv, 1 445 tone de cărbune.

Mina
Față de 

plan
Față de 
angaja

ment

Dîlja 105,7% 105,7%
Lonea 105,5% 104 %
Aninoasa 104 %' 102 o/o
Petrila 101,5% ldl,50/0
Vulcan 100,7«>/0 100 %
Uricani 100,7% 99 %
Lupeni 100,10/0 100,1%

In întrecerea dintre sectoa-
re primele cinci locuri sint 0-
cupate de :

Sectorul Fată de Fată de
plan angaja-

IX Lupeni 120%
116%

120%
III Lupeni 116%
III Uricani 116% U4%
III Aninoasa 115% H3%
I Vulcan 114% H3%

Cei trei ortaci, Ștefan Vasiie, 
Vașș losif și Szechei Gheor
ghe lucrează în brigada Iui 
Marghilan Tiberiu din sectorul 
UI al minei Vulcan. Brigada 
din care iac parte a extras a- 
proape 600 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan. Rezul
tatele anterioare constituie 
premiza viitoarelor succese 
ale brigăzii.

din echipă, a muncit cu abne
gație, neprecupețindu-și efor
turile pentru a-și aduce apor
tul la îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Harnic și priceput, 
îndrăgostit de meseria pe ca
re și-a ales-o, comunistul Du
mitrescu Alexandru a reușii să 
ciștige stima și prețuirea co
lectivului din care face parte. 
Atît el cit și ceilalți 24 de 
membri ai echipei sale se stră
duiesc să dirijeze in așa fel 
fluxul tehnologic de
al cărbunelui incit activitatea 
zilnică să se desfășoare potri
vit cerințelor. Membrii echipei 
supraveghează cu atenție ca 
dozarea cărbunelui brut tri
mis spre spălare și preparare

PE 
TEME
LA 
ORDINEA 
ZILEI

ULTIMUL 
EFORT, 
DAR CUM?

ultimă a anului este cea în care se face bilanțulLuna
realizărilor în munca depusă pe parcursul a patru trimestre. 
Este ultimul efort depus de colectivele de muncă pentru rea
lizarea integrală a sarcinilor de plan, pentru recuperarea res
tantelor existente pînă la acea dată și înfăptuirea angaja
mentelor de întrecere.

Șantierele de construcții cunosc și ele acest zor al ulti
mei luni din an, îndeosebi, la Lupeni, Vulcan, Petrila sînt 
în obiectiv blocuri înalte cu 8, 9, 10 etaje care trebuie fini
sate .pentru realizarea 
în acest an. Cum merg

numărului de apartamente prevăzut 
lucrurile cu acest ultim efort ?

încă nu are nici planșeul 
rișului turnat!

Efective, efective — cer 
manentă maiștrii de pe 
Trebuie oameni pentru 
mozaicari, parchetari, vopsitori care 
să cuprindă toate etajele marelui 
bloc — spun tovarășii din conduce
rea șantierului. „N-aveți un mese
riaș... în plus ?“ este vorba care 
circulă cel mai des pe șantierul a- 
cesta. Or, în asemenea condiții, 
cînd mîna de lucru calificată e in-

în per- 
șantier. 

tencuieli,

literatura, intre care amintim: „Ro
mânia pitorescă" de Al. Vlahuță; 

înscrieți la excursii p ițru romanele „Calea Victoriei" și „Du- 
“ " ’ ’ ’ тіпёса orbului" — intr-un singur

volum — de Cezar Petrescu; „Cră
iasa zăpezii" 
Andersen.

ф Comitetul 
cultură și artă 
tinuă acțiunea intitulată „Educa
ția părinților" prin prezentarea Con
ferinței „Responsabilitatea moral-so- 
cială a părinților în societatea so
cialistă", Conferința va fi prezen
tată azi, la ora 18, la Școala ge
nerală nr. 3 din cartierul Braia 
Lupeni și va fi urmată de proiec
ția filmelor românești „Atențiune 
părinți" ! și „A cui e vina

ф Incepînd de azi, la filiala din 
Petroșani a O.N.T. Cârpiți ie pri
mesc î 
petrecerea Revelionului Ia caba
nele Rusu și Cîmpu iul Neag. Cos
tul unui bilet, în /care se include 
cazarea și masa, este de 95 Iei 
pentru o excursie de două zile la 
Cabana Cîmpu fui Neag‘și de 189 
lei pentru o excursie de două zile 
și jumătate la cabana Rus'u. în
scrierile se fac pînă în' ziua de 23 
decembrie.

ф Teatrul de stat „Valea Jiu
lui" Petroșani prezintă sîmbătă, la 
ora 19, comedia în trei acte „Sfîn- 
tu' Mitică Blajinu" de Aurel Ba- 
ranga.

ф La Librăria „Ion Creangă" din 
Petroșani au sosit ieri noi cărți de

Faptă demnă de laudă
Pe rampa depozitului O.L.F. din 

Lupeni a sosit într-una din Zilele 
trecute uh vagon cu 
nul trebuia descărcat 
de, dar în depozit nu 
trei muncitoare ■ și
Moskovics Arnold. Cei patru 
trecut la descărcarea vagonului.

După două ore de muncă încor-

cartofi. Vago- 
cît mai repe- 
se aflau decît 
receptionerul 

au

dată, receptionerul cu cele trei mun
citoare au descărcat cantitatea de 
16 000 kg cartofi și i-au transportat 
in depozit. Această grijă pentru bu
nul obștesc constituie o faptă dem
nă de laudă.

însuflețire există, dar...
ț , Blocul D 2 cu 10 etaje și 66 de 
r apartamente de pe șantierul Lu- 
' peni. Pe schelele acestei lucrări, 

forfotă intensă. Zidarii Sandu Tu
dor, Pop Alexandru, Pîrvu Petru 
cu brigăzile lor tencuiesc deja a- 
partamentele de la etajele 3-4; in
stalatorii Comșa Achim, Moroșan 
ЙагаІатЬіе, au tras conductele pînă 
la palierul 6, încît și la etajul 4 
radiatoarele fierbinți revarsă valuri 
de căldură.
cienii din echipa lui Hărănguș Ari
ton au întins cablurile la toate e- 
tajele montînd prize provizorii și 
asigurînd lumină cu lămpi portative, 
iar dulgherii Mureșan Gheorghe, Ma
tei La jos, tîmplarul 
mozaicarul Moșneag 
echipele lor execută 
pective pe diferitele

.^.ptinătcrului bloc.
-' - — In colectivul nostru există o în 
*‘silflețire deosebită pentru a termina

Ea rîndul lor, electri-

Ia timp finisarea acestui bloc
10 etaje — spunea tov. Mandero 
Romeo, șeful șantierului Lupeni. 
Pentru a avea siguranța terminării, 
ne trebuiesc efective mai multe, 
îndeosebi mozaicari, zugravi, ten- 
cuitori...

— Constructorii fac totul pentru 
ca blocul să se predea în termen. 
Munca a fost organizată pe schim
buri de zi și de noapte, s-a asigu
rat lumină, căldură, canalizare. Dar, 
oamenii sînt încă prea puțini — 
spune tov. Alexandru Constantin, 
secretarul organizației de partid a 
șantierului.

Asalf continuu.
Boștină loan, 

Gheorghe cu 
lucrările tes- 
etaje ale im-

Șantierul Vulcan și-a concentrat 
forțele pentru realizarea unui obiec
tiv greu : finisarea 
la sfîrșitul anului 
cu 8 etaje și 72 
Zidarii, tencuitorii, 
gherii dau bătălia în acest bloc care

(Continuare in pag, 2-a)

cu

Blocurile E 6, E 7 de 
la Petrila, date de cu- 
rind in folosință.

ARDELEANU IOAN
corespondentMihai ȘTEFAN

,, У.Ѵ

și predarea pînă 
a blocului D 3 
de apartamente, 

betoniștii, dul-

Se extinde 
cartierul
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Ajutor 
venit la timp

La conducerea stafiei, tpa- 
gOsinerul Armeanu Nislot 
tocmai explica situai ia grea 
ivita la magazie. Din cauza 
ărețlerii soldului de vagoane 
la descărcate, se întîrzie des
cărcarea vagoanelor colective 
fi in aceste vagoane se ailă, 
ІП majoritatea cazurilor, vie
tăți fi alimente ce pot produ- 
tt nemulțumiri la eliberate.

Ihtr-adevăr trebuie tăcut 
ceva. Dar intrucit nu avem 
personal de rezervă trebuie 
sâ apelăm la personalul liber 
de sefVtciU etan de păre
re eei din conducerea stației.

— Neajunsul se poate re- 
aoiva altfel, interveni instruc- 
WfUJ tioldufa lan.

Astâai avem instruire eu

UN FAPT
personalul din ramura eomet- 
eia/ă fi lnirucit este vorba 
f«cmai вепріе speeincui lor 
d» munca, vom ttansiorma 
lecția teoretică In tina prac
tică.

Ddpd două ore de la inee- 
pertti Iutei obișnuite de ser
viciu, ia magazie își iăeută e- 
parițin aproape 20 de ffiaga- 
tlneti veniți la lecția de In
struire practică. Se apucară 
de Îndoia de lucru. In mai pu
țin de o oră, cele șase vagoa
ne ее se allău iâ rampa ma
gaziei erau descărcate. Loco
motiva de manevră schimba 
vagoanele descărcate cu alte
le pline și operația de descăr
care reîncepu. Alături de 
oamenii magaziei munceau 
cu spor magazinerii: Chiș 
Gheorghe, Costandache C-tin 
fi Pantilie Gheorghe.

O altă echipă era formată 
din personalul de drum și din 
ea făceau parte și controlorii 
de bilete Ahdrieș Alexandru, 
Buruiană Vasile și Munteanu 
Alexandru. Numărul vagoane
lor încărcate se micșora vă- 
slftd cu ochii. Trecuseră a- 
proape patru oie de muncă 
Încordată, cînd ultimul vagon 
din cele peste treizeci fu des
cărcat.

Nu e pentru prima dată cind 
а-au întimptat astfel de fapte 
în Stația Petroșani. Puterea 
de muncă a colectivului de 
aici și întrajutorarea tovără
șească face ca transporturile 
de coletărie să fie descărcate 
și eliberate destinatarilor ia 
termen.

I. CRIȘAN 
corespondent

ULTIMUL EFORT, 
DAR CUM?

(Utmate din pag. î-й) 

suficientă, zotul acesta din ceasul 
al doisprezecelea pune serios sub 
semnul întrebării calitatea luerărllot 
făcute.

Spre etajul 9.,.
Constructorii petrilenl dau și ei 

bătălia pentru realizarea blocului 
F 3, avînd 9 etaje șl 49 aparta
mente. Un avantaj este că lucrările 
sînt concentrate pe o singură casă 
de scări. Marele neajuns îl pro
voacă însă făptui că toate cate
goriile de meserii lucrează deo
dată, claie peste grămada — vop
sitori și parchetați, mozaicari și 
instalatori, care se încurcă mai mult 
unii pe alții. Mai există încă o de
ficiență : căldura, pe care oamenii 
încă n-o simt în bloc, în timpul lu
crului, iar pină la etajul 9 multe 
lucrări mai trebuie făcute... multe 
din ele necesitînd căldură... căci 
în caz contrar suferă băfflenii, șl în 
ultimă instanță suferă calitatea lu
crărilor.

Succesul coHtfi îni 
organlx&r», concentrare, 
apreciere realiști 
a situației

Goana după.,. 3 iepuri deodată nu 
este practicată de nici un visător

S P O R T • S P О ВТ
Dinamo București
Internazionale Milano 2-1 (1-1)

Fe O Vteffie ploioasă, care П-а 
influențat însă prea mult desfășu
rarea jocului, ieri pe stadionul „23 
August" din Capitală, in optimile 
de finală ale „Cupei campionilor 
europeni1', s-a disputat meciul din
tre echipele Dinamo București Și 
Internazionale Milano. Intilnirea, 
la care au asistat aproximativ 
50 000 de spectatori, s-a încheiat 
cu o binemeritată victorie a fot
baliștilor romn'ni cu scorul de 
□-1 (1-І).

Dinamo București, care în ediția 
anterioară a aceleiași competiții 
futese învinsă de Internazionale 
Cu 6-0 și 1-0, a reușit să-și ia re
vanșa Ia capătul unui joc in care 
a avut aproape tot timpul iniția
tiva. Fotbaliștii români au jucat 
de la început cu multă ardoare și 
au străpuns in rentate tîndur) a- 
tletica apărare a italienilor.

Conduși la scor și dominați te
ritorial, fotbaliștii italieni au creat 
pe teren o atmosferă de nervozi
tate, prin intervenții dure, care au 
făcut Ca jocul Să-Și piardă din 
cursivitate și spectaculozitate.

Invlngînd cu 2*1 (1-1) pe Inter
nationale Milano, deținătoarea 

Aspect din stația de filtrare a apelor reziduale de la preparați: 
Petrila.

adevărat. Gonducerta grupului 2 
Construcții Petroșani c folosește fn- 
Să. Rezultatul ? Gu toate graficele 
alcătuite, lucrările rămîn tot mai în 
urmă, nu se poate menține ritmul 
prevăzut, distanța dintre planificat 
și realizat crește. Cauza ? Nu sînt 
efective suficiente, lipsesc meseria
șii în ramurile de finisaj. $1 Сё e 
inai rău în zorul ASALTULUI, ni
meni nu mai țin* seama de pro
blema CALITÂTH LUCRĂRILOR,

Stadiile actuale ale celor trei blo
curi (unde nici ultimele planșee șl 
acoperișul nu sînt gata, iar tencu- 
ialile interioare au ajuns doar la 
etajele de mijloc) arată că la sfîr- 
șltul anului TOATE Vor fi APROA
PE gata, cam îfl proporție de 15 
la sută! Aceasta periclitează însă 
realizarea planului global de con
strucții pe Valea Jiului. Atunci, de- 
cît 3 blocuri APROAPE GATA, mai 
bine să avem 1-2 blocuri COMPLET 
TERMINATE, ca să putem realiza 
planul iHtegral de predare a aparta
mentelor. Conducerea grupului de 
Construcții Petroșani trebuie să facă 
a analiză operativă, temeinică a sta
diului lucrărilor lâ fiecare dih Cele 
ttei blOCuri înalte, să cintărească 
tbate posibilitățile Și să concentre
ze efectiv forțele la blocurile cate 
au Șanse reale de â putea fi ter
minate.

„Cupei campionilor europeni" Șl a 
„Cupei intefContinentâle", echipa 
Dinamo București a realizat o 
nouă performanță de prestigiu pen
tru ' fotbalul nostru, după victoria 
cu 2-0 obținută de reprezentativa 
României în iața selecționatei Por
tugaliei.

Arbitrul elvețian K. Keller a 
condus următoarele formații: DI
NAMO : Datcu — Popa, Nunweil- 
ler 1ІІ, Nunweillet IV, Ivan, Gher- 
ghell, Ștefan, PircSlab, frățilă, 
Ene II, MaidU. INTERNAȚIONALE: 
Sartl — Malatrasi, Plcthi, Landi- 
ni, Bedin, Guarnleri, Jair, Cori, 
Peiro, Corso, DomenghlHl.

(Agerpres)

0 SERBARE REUȘITĂ
Pregătirea tradiționalelor serbări 

școlare trimestriale atrage după 
sine întotdeauna o muncă susținută, 
alît din partea cadrelor didactice cit 
și din partea elevilor.

Cerința principală pentru reușita 
deplină a acestor serbări este ca 
elevii să acorde atenție și intețes 
în pregătirea programelor formați
ilor artistice ale școlii. Dacă aceas
tă cerință aste îndeplinită, specta
colul, așteptat cu nerăbdare de 
elevi și în Special de părinții aces
tora, se va bucura oricînd de suc
ces.

Am asistat duminica, 28 noiem
brie a.c., la un frumos program ar
tistic prezentat în 6ăla de festivități 
a Școlii generale nr. 2 Lohea de 
elevii claselor V-VIII ale acestei 
școli.

Spectacolul, întrerupt în tapetate 
tînduri de ropotele de aplauze ale 
spectatorilor, a fost interesant, Co
rul școlii, compus din 120 de elevi 
și eleve, bine pus la punct dato
rită unor repetiții aiidue, a inter
pretat pe două voei cîntsce ea „Re
publică măreați vatră11, „Steluța". 
„Pionierilor" și altele.

Intercalat Intre cîntecele executate 
de cor, programul echipei de recitatori 
a cuprins poeții reprezentative ale 
literaturii noastre noi, interpretate 
cu multă vigoare șl simț, de pio
nieri. S-au detașat de ceilalți, prin 
forța Interpretativă, pionierele То
ра Dorina din clasa a V-a A, cu 
poetia „La moartea Iul Gheorghe 
Doja" de Ion Brad șl Mara Elena 
cu poezia „Partidului" de George 
Leânea. In continuarea programului 
au urmat soliștii vocali și instru

STEASUL'RO!;

Bun tovarăș, prieten și meseriaș așa îi cunosc colegii de muncă 
pe comunistul Faur Dumitru, lăcătuș ia sectorul XIII al minei Lupani.

imaginea alăturată nî-1 înfățișează în timpul lucrului, la repara
rea ciocanelor de abataj,

NO T Ă

Și totuși măsurile întîrzie...
fel orașul Urlcani, sectorul 

t.L.L, a executai mea multe re
parații la locuințe pregătiri- 
du-le pentru sezonul rece. Au 
fost făcute tenouleJi.fi aufftă- 
veil la clădiri, iar acoperișu
rile și jgheaburile pentru 
scurgerea apei de ploaie au 
fost reparate. S-аи obținut 
chiar 23 000 lei economii la 
prețul de cost al lucrărilor, 
prin folosirea unor materiale 
procurate din resurse locale.

Totul ar ti bine dacă unele 
lucrări nu в-ar fi executat su
perficial, cum slut de pildă 
cele de Înlocuire a geamuri
lor sparte. Deși s-au montat

mentiști. Ce ne-a plăcut mai mult 
din programul acestora? Am putea 
spune aproape tot. Totuși ’melodiile 
de muzică ușoară interpretate cu 
unele stîngătii inerente vîrstai, ne 
fac sa avem o rezervă pentru a- 
cestea și să scoatem în relief melo
diile populare din diferite regiuni, 
cîntate eu multă căldură și însufle
țire. Menționăm aici în special pe 
soliștii de muzică populară ■ Toma 
Ruxandra din clasa а ѴІП-а В (o 
voce caldă, plăcută), Dumitrescu 
Victoria dîn clasa а ѴІІІ-а В și Io- 
nuț Virginia din clasa a V-a A.

Discutînd cu directorii școlii, 
ne-au adus la cunoștință dificultă
țile de cate s-au lovit în pregăti
rea programului acestei formații, da
torate în mare măsură marelui nu
măr de doritori de a se produce 
pe scenă. Munca de selecționare și 
pregătire a elevilor talentați a 
fost grea, dar succesul repurtat a 
răsplătit această muncă

Partea a Ш-a a programului, un 
adevărat recital CoreografiC, pregă
tit cu minuțiozitate și multă răb
dare de tov. prOf, Vasile Liliana a 
stîrnit admirația întregii săli. Pro
gramul de gimnastică artistică ai 
elevilor claselor a V-a, și îndeosebi 
„jocul bulgărilor de zăpadă" — jo
cul grației al... albului imaculat, in 
terpretat de elevele ClâSei a Vî-a 
C — a plăcut tuturor spectatorilor. 
$i cum putea să nu placă aceste 
copilite, cum puteau să nu pro
voace lacrimi de bucurie și mulțu
mire în oehii mamelor văzînd gra
ția mișcărilor lor, coordonarea ar
monioasă a pașilor cu muzica, cos
tumația îngrijită! Cred că merită a 

100 m p de geamuri, unele 
subsoluri ale blocurilor au ră
mas neglijate. Prin aceste sub
soluri conductele pentru apă 
sînt expuse înghețului in se
zonul rece. îngrijorați, locata
rii din blocurile respective au 
sesizat conducerea sectorului 
t.L.L. de aceste'neajunsuri, dar- 
nu s-au luat măsuri pinâ In 
prezent. Ce așteaptă oare to
varășii de la t.L.L. ? Trebuie 
luate urgent măsuri, pină nu^ 
e prea tirzîu, pentru proteja-' 
rea împotriva înghețului a con
ductelor din subsolurile blocu
rilor.

VASILE COCHECl 

fl consemnate numele acestor mici 
gimnaste : Doja Viorica, Bloss Iri
na, spilka Ileana, Rusu Ana, Gri
gor® Stana (clasa а ѴІ-а C), Bît- 
lea Viorica, Frânt Emilia șl Місіёа 
Elena din clasa a V-a.

Ultima parte a spectacolului ne-au 
oferit-o membrii cercului dramatic 
al școlii care ne-au prezentat, dra
matizate, două schițe ale marelui 
nostru scriitor I. L. Caragiale: 
„Lanțul slăbiciunilor" șl „Five 
o'clock". Unele deficiențe ca: lipsa 
unei stații de amplificare și a re
flectoarelor, decor necorespunzător 
și... bineînțeles tracul unora din mi
cii artiști amatori au împiedicat 
într-o oarecare măsură reușita de
plină. Insă nu putem să trecem cu 
vederea puterea și firescul inter
pretării, degajarea și, de ce n-am 
spune-o, talentul unor interpreți 
printre care: Marian Viorel, Bălâ- 
șel Ana, Kovacs Matilda, Stancu 
Constantina din clasa a ѴШ-a A și 
Popa Gheorghe din clasa a VÎI-a A.
,A fost într-adevăr o seară deo

sebit de agreabilă, au fost două ore 
recreative și educative totodată, a 
fost un spectacol cum am don să 
vedem mereu în toate școlile gene
rale din Valea Jiului.

După spectacol, părinții copiilor 
ne-eu mărturisit că nicicînd aceas
tă școală n-a dat un program artis
tic mai frumos, iar direcțiunea Șco
lii ne-a asigurat că în viitorul a- 
propiat spectacolele elevilor școlii 
vor fi mai frumoase, mai atractive 
și educative.

Vom reveni cu plăcere, oricîn^\ 
la serbările elevilor Școlii generăm 
nr. 2 Lonea.

V. TEODORESGU

tenouleJi.fi
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REZOLVĂRII PROPUNERILOR — 
TOATĂ ATENȚIA

in aduofifilo <• Mn de 1MM1 yi alefttti din netoatei» 
tt șî ХІІ de Іа Ё. M. Vulcan, s-a an Uzat cu simț de răspun
dere modul în care organizațiile sindicale din sectoarele rtfi- 
pective au mobilizat eOledtiVale U Ihdepliflifea Sarcinilor d» 
plan, a angajamentele! de ihtrecere.

Dările de seamă prezentate) discuțiile purtate au reliefat 
aspecte legate le fatătirtfi disc linei in munci, respectarea 
N.r.s.-uiui și alte probleme importante legate ne Imbunhtl- 
țlrea continuă a condițiilor de muncă, îndeplinirea ritmică șl 
la toți indicatorii a sarcinilor de plan, reducerea prețului de 
cost al cărbunelui, realizarea de economii, etc. In cătinii dis- 
rtițlllot, tnttfțl dintre participant! ăU luat poziție împotriva 
îipiunier ce s-au manifestat Ia producție, în activitatea orga- 
taiiațiilor de Sintieat, a membrilor acfcalota venind cu pro
puneri concreta menite să ducă la îmbunătățirea activității 
sindicale in întreaga ei complexitate.

Iu rîndunie de mai tos redăm cltevâ spicuiri did cele 
reiătete ue unii participant ia discuții.

. PUȘUk ANdrui, miaer aeetoni 
Л Spre regretul nostru, le mina 
vuicen se mat practică munca in 
Sfiituri: Lâ începutul lunii 0 por- 
ПІВ1 mei domol, apoi in decada a 
doua ie trap, ca apte eflryit să șab 
jlin in galop. In asemenea cazuri 
ajutigwn si încălcăm uneori și nor* 
mele de tehnica securității mundl, 
ei np prea alegem Matul din căr
bune. Neritmicitatea se simte șl 1П 
aprovizionarea cu material lemnos 
și cu , vagonete goale. Uneori chiar 
$i artificierii nu pușcă la timp, A- 
tunci cuta să-șl îndeplinească rit
mic planul brigăzile din abataje ? I 

PARÎIA CONSTANTIN, semnalist 
principal la puțul de extracție — 
sectorul XII. V

Transportul in subteran trebuie 
să funcționeze „ca pe rOăte". O 
mică defecțiune face să se oprfiâs* 

< că totul îtt loc. Cei mai indicați să 
.'cunoască acestea sfat muncit Of li 
’dta echipa do reparat- vagonete. 
De multe ori se înttmplă insă să 
fie introduse în circuit VagoHetO 
reparate de mîntuialâ. Câte deraia
ză de pe linie în subteran. Deci se 
cfire mai multă exigență și simț 
de răspundere în teparâtea vâ<|&- 
netelor de mină.

CÂRPINEANU NISTOR — sem
nalist la puțul 7 vest

Este adevărat că sînt deficiențe 
tn sectorul de transport, în gene
ral, cît și tn activitatea echipei de 
reparat vagonete. Fără îndoială că 
ficordînd mai multă atenție calită
ții reparațiilor multe neajunsuri

puteau fi Înlăturate. In activitatea 
sa, echipa de reparat vagonete ta» 
timpinl însă unde greutăți prin
tre cate $i lipsa unei linii de ga- 
rare a materialului rulant defect. 
Propun montarea lîhgâ puțul 7 Vest

ALEGERI 
l№ OIlGA.VIZAȚlILE 
SINDICALE

a unei linii pentru gârerea vago- 
netelor defecte. Prih montarea a- 
cestei linii s-ar rezolve două pro
bleme importante: 1. Vsgonetele 
defecte n-ar sta pe liniile de trans
port încurcînd bunul ihers al pro

ducției. 2, S-ar putea executa un 
COnirbl mâi eficient ăl reparațiilor.

MUȚĂ sTeuAN șfit de schimb 
— sectorul XIÎ. Cînd vorbim de»- 
pre lipsuri nu trebuie emisă nici 
fadifiCipiina. Ti-» mei mare dragul 
să lucrezi cot lâ COt cu ortaci dis
ciplinați. Pentru majoritatea sala- 
riaților minei noastre disciplina e 
la loc de cinste. Mai există însă 
și excepții cum sînt Andreiefi loafl, 
Cojocaru Victor, Gird Flotea ți al
ții care nu vor să se încadreze în 
disciplina muncii, absentîftd netno- 
tivat de la lucru. E drept că s-a 
luat poziție critică împotriva lot, 
au fost șî discutați în adunările ge
nerale a grupelor sindicală 
din care fac parte, dăr de
geaba. Cu asemenea oameni 
nu trebuie umblat cu mănuși. Da
că nici opinia de masă a dftâeilor 
nu-i poate aduce pe calea cea bu
nă, să se ia măsuri administrative 
împotriva lor, mergihd pînă la des
facerea contractului de muncă.

Propuneri multe, concrete șl va
loroase, s-au făcut Cu prilejul adu
nărilor generale de dări de seamă 
Și alegeri în toate grupele sindi
cale de la E> M, Vulcan. Pentru 
ca ateste propuneri să ducă în- 
tr»adevăr la îmbuhătățireâ muncii, 
este necesar ca ele să fie traduse 
în viată de către conducârCa teh- 
nico-adhiibîstrâtivă și de organiza
țiile sindicale.

In concluzie, iată spre ce obiec
tive trebuie să-și îndrepte atenția 
grupele sindicale, comitetul sindi
catului minei Vulcan:

• 81 mobilitete la întrecere toți factorii ce concură 
la Îndeplinirea ritmici și la toți indicatorii a sarcinilor de 
plan, începând cu muncitorii auxiliari de la depozitul de 
lemne, din transport, din sectorul electromecanic și pînă în 
fibataje.

ф Grupa sindicală din sectorul de transport să mobi
lizeze ia întrecere muncitorii dih echipa însărcinată cu re
pararea vagonetelor avind ca obiectiv central calitatea re
parațiilor efectuate.

• Comitetul «Indicatului să urmărească operativitatea 
du care conducerea tehnico-âdmlhistrativă rezolvă propune
rea de ■ se amenaja linia de garafe a vagonetelor defecte.

• crearea unei puternice opinii de masă împotriva in- 
disciplinaților, a acelora ce dau cărbune de slabă calitate și 
execută lucrări de mintuială.

• Mobilizarea de pe acum a întregului colectiv al mi
nei la Întrecere, pentru a porni încă din prima zi a anului 
viitor la muncă temeinică pentru îndeplinirea ritmică și la 
toți indicatorii a sarcinilor de plan, obiectiv permanent și de 
mare răspundere a comitetului sindicatului, a tuturor grupe
lor sindicale.

IOVI TRAIAN

Șeful de echipă
Л (Urmare din pag. i-af
-t t

«ă se facâ corect. Ei acordă 
o atenție deosebită reglării ă- 
paratelor Rheo 10—80 șt 0—10 
mm, urmăresc tn permanență 
probele de la plutire Și cenu
șa fiecărui sort de cărbune. 
Grifa cu care lucrează această 
echipă. îmbinată cu discipli
na de tier statornicită in ria
dul ei, a făcut posibil ca. In 
ultimele patru luni, să se fii- 
tueze pe primul loc in intre- 
cerea socialista ce se desfă
șoară in cadrul preparat iei.

Lăcătușii țin la felul lot de 
echipă nu numai pentru cd 
multi dintre ei au învățat me
seria sub mina lui, ci și pen
tru grija pătimească cu care

se ocupă de fiecare om. Sfat 
multi lucrători In spălătorie 
cărora tovarășul Dumitrescu 
te-a împărtășit din experien
ța sa bogată In producție. 
Unii dintre ei printre cate 
Țoca Octavian, Pavel Ida, fra
ții Konlcska fon și Vatile, 
2amiir loan, Almăjan ștefan șl 
alții slnt azi recunoscători 
„profesorului"" lot pentru Că 
l-o învățat meseria. Membrii 
echipei știu că oridnd au o 
problemă de rezolvat pot să 
se adreseze cu încredere to
varășului Dumitrescu pentru 
cd la ei vor găsi întotdeauna 
un stat, o soluție potrivită. 
Attiel, in Urma Unor discuții 
avute în echipă, pe mulți din
tre ei i-a îndemnat să-și ter

mine Studiile. Ca штаге a 
îndemnului său, Andreiaș Va- 
sile urmează liceul, iar Almă
jan îți termină școala elemen
tară.

Șeful de echipă se ocupă 
de Creșterea multilaterală а 
membrilor brigăzii. In pre
zent este preocupat de pregă
tirea fraților Konlcska, a iul 
Țoca Octavian și Ascunsean 
loan să intre în rîndutile 
partidului.

Prin exemplul personal, prin 
conștiinciozitatea de Care dă 
dovadă fa toate împrejurările, 
Dumitrescu Alexandru reu
șește să stimuleze activitatea 
tovarășilor săi de muncă, să-l 
mobilizeze Ia îndeplinirea sar
cinilor de producție. Bate ex
plicabil de ce echipa pe care 
o conduce s-a situat în 7 din 
cele И luni pe primul loc fa 
întrecerea socialistă,

PROGRAM DE RADIO
3 decembrie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Potpuriuri și rap
sodii interpretate de fanfară; 5,40 
Emisiune de cîntece și jocuri; 6,00 
RADIOJURNAL. SPORT. Buletin me- 
teo-rutier; 6,22 Cîntă orchestra de 
muzică populară „Orzișorul" din Ro
șiorii de Vede; 6,30 Anunțuri și 
muzică; 6,45 Salut voios de pio
nier,- 7,00 RADIOJURNAL. SPORT,- 
7,30 Muzică populară; 8,00 Sumarul 
presei; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului: 
îngrijirea tenului; 9,35 Muzică pen
tru pian de Enrique Granado» și 
Manuel De Falla,- 10,00 BULETIN 
BE ȘTIRI; 10,05 Nicu Stănescu și 
vioara sa,- 10,30 Radiorăcheta pio- 
^erilor,- 11,00 Arii din opere,- 11,15 

\^alrti la microfon! „Ce înseamnă 
să fii onest"; 12,55 Concert de 
prînz,- 14,00 BULETIN DE ȘTIRI,

14,08 Folclor muzical din Transil
vania; 15,00 Concert Beethoven,- 15,30 
Două opere, același motiv literar : 
„Fălstaff" și „Nevestele vesele din 
Windsor1',- 16,00 RADIOJURNAL. 
SPORT. Buletin meteorologic,- 16,13 
Pagini alese din muzica de estra
dă; 17,00 Două schițe simfonice de 
Doru Popovici, concertul pentru or
chestră de Anatol Vierii,- 17,30 în 
slujba patriei; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI,- 18,03 In jurul globului,- 18,13 
Din comoara folclorului nostru,- 18,30 
Dialog eu ascultătorii; 18,45 Pen
tru prima oară în emisiunile noas
tre; is,Oâ Varietăți muzicale; 20,oo 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Vechi melodii populare; 20,45 Noap
te bună, copil; 20,55 Mutică ușoa
ră de Letoy Anderson,- 21,15 Aten
țiune părinți! Poșta părinților,- 21,30 
Șlagăre de pretutindeni; 22,00 RA

DIOJURNAL. SPORT. Buletin me
teorologic,- 22,15 Cîntă Trio Armo
nia șl Milan Hladll; 22,55 Melodii 
tn noapte,- 23,50 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II; 7,30 RADIO
JURNAL. Buletin meteo-rutier,- 7,50 
„Pe ogoarele patriei" — emisiune 
de cîntece; 8,00 Portativ matinal,-
8.30 Arii Celebre din орегё; 9,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 9,23 Muzică 
populată românească și a naționali
tăților conlocuitoare; 10;15 Muzică 
ușoară; 10,30 Arii din opere,- 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin me
teorologic; 11,10 Din creația lui 
Johann Sebastian Bach; 11,40 Mu
zică de promenadă interpretată de 
fanfară; 12,00 Selecțiuni din ope
reta „Studentul cerșetor", 12,30 
Soliști de muzică populară din 
diferite orașe ale țării; 13,00 BU
LETIN DE ȘTÎRÎ; 13,08 Recunoaș
teți interpretul ? —• muzică ușoară;
13.30 Vă prezentăm povestirea „Zi
dul" de J. P. Sartre; 14,00 Otto Ac
kerman și Herbert von Karajan di

PENTRU

ЫЖЛ CADOURILOR,
1—31decembrie 1965

Mag ax inele de produse industriale din toate io* 
calilăflle Văii Jiului au pregătit din vreme un 
bogat sortiment de î

• tricotaje
O articole de galanterie
<| lenjerie
O diferite pachete cu cadouri
S Confecții și încălțăminte pen** 

tru toate viratele
din care putefi aiege pentru cei 
drogi un cadou util și frumos.

Vizitați raioanele de cadouri sped* 
al organizate Ia toate magazinele 
O.C.L. Produse industriale Petroșani.

ANUNȚ
întreprinderea comunală orășenească Petroșani aduce lâ cunoștință 

publicului Călător că tarifele de plata transportului pe autobuzele pro
prietatea I.C.O. (cu bilete), cate circulă pe traseul Aeroport —- Petrfla 
șl retur Sînt următoarele:

— de la 0 la 2,5 km 0,50 lei
— de la 2,6 la 4,4 km » 1,00 lei
— de la 4,5 la 7,6 km 1,50 lei

PE RUTA PE RUTA
AEROPORT I — PETRÎLA PETRILA — AEROPORT I

Aeroport I 0 km « 0 lei Cofetăria Petrila 0 km =sc 0 im
Aeroport Iî 0,5 km =k 0,50 lei Strada Minei 0,5 km 0,50 lei
Organizare 1,0 km = 0,50 lei Tunel 1,4 km 0,50 lei
Blocuri Carpațl 1,9 Rm « 0,50 lei Dărănești 2,00 km ib± 0,50 Iei
Maternitate 2,5 km =■ 0,50 lei U.R.U.M.P. 2,9 km й= 1,00 iei
Club C.C.V.J. 3,0 km = 1,00 lei Piața Victoriei 3,7 km 1,00 lei
Piața Victoriei 3,9 km = 1,00 lei Club C.C.V.J. 4,6 km t=!=î 1,50 lei
U.R.U.M.P. 4,7 km = 1,50 lei Maternitate 5,1 km dfi 1,50 lei
Dărănești 5,6 km = 1,50 iei Blocuri Carpațî 5,7 km == 1,50 lei
Tunel 6,2 km =« 1,50 lei Organizare 6,6 km 1,50 lei
Strada Minei 7,1 km » 1,50 lei Aeroport II 7,1 km 1,50 lei
Cofetăria Petrila 7,6 km =«= 1,50 lei Aeroport I 7,6 km 1,50 lei

Tarifele au ca bază legală Decizia nr. 336/1960 a Sfatului popular 
regional Hunedoara și aplicarea lor este aprobată de Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular oraș regional Petroșani.

CONDUCEREA I.C.O,

Muncitorii Postaric Vasile și Șerban Petru, lucrînd la repararea 
unui concașor ia E. M. Amnoasa.

rijor ai operetelor „Văduva veselă" 
de Lehar și „Liliacul" de Johann 
Strauss,- 14,30 Soliști ai Clarinetu
lui : Beny Goodman, Goguță Po
pescu și Artie Shaw; l4,45 Muzică 
populară; 15,00 RADIOJURNAL. 
SPORT. Buletin meteo-rutier; 15,13 
Piese corale de ion Vidu; 15,30 Pa
rada orchestrelor de estradă; 16,00 
Cvartetul în Fa major pentru coar
de de Theodor Rogalski; 16,30 Ine- 
lufi învirtecuș (emisiune pentru cei 
mici);- 17,00 RADIOJURNAL. SPORT. 
Buletin meteorologic,- 17,15 Cîntece 
CioMnețti șt jocuri populare; 17,30 
Sulta pentru două piane „Scaramou
ch*" de Darius Miihaud; 17,40 Sfa
tul medicului: îngrijirea tenului; 
17,45 TangoUri; 18,00 Caleidoscop 
muzica!,- 18,30 Anunțuri, reclame si 
ffiuzică; 19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
19,05 Muzică de estradă; 19,30 U- 
vertura în sol minor de Anton 
Bfuckner, Concertul nr. 2 în Si 
bemol major pentru pian si orches
tră de Brahms, 20.30 Din cîntecele

dumneavoastră preferate,- 21,00 RA
DIOJURNAL. Buletin meteorologic,- 
21,15 Folclor orășenesc; 21,30 Se
lecțiuni din opera „Faust" de Gou
nod,- 22,30 Moment poetic: Versuri 
de Eminescu în lectura tul Mihail 
SadoVeanu; 22,35 Din albumul mu
zicii de estradă; 23,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. SPORT; 23,10 Cantata sce
nică „Catulli Carminâ" de Cari 
Orlf; 23,50 Concert de muzică ușoa
ră; 0,50 buletin de știri.

Cineim ato graf e
3 decembrie

PETROȘANI — '7 NOIEMBRIE: 
Tolba cu amintiri; REPUBLICA: 
Cîntînd despre Arizona» LONEA: 
Samba,- ANINOASA: Brațul ne
drept ai legii; VULCAN: Scare- 
mouche,- LUPENI — CULTURAL: 
A trecut o femeie, BÂRBÂTIÎNI : 
încurcătură blestemată.



4 STEAGUL ROȘU

Vizita delegației 
de academicieni 

români în U. R. S. S.

Luptele 
din Vietnamul de sud

O cuvîntare 
a lui de Gaulle

KIEV 1 (Agerpres).
Delegația de academicieni ro

mâni, care face o vizită în Uniu
nea Sovietică, s-a oprit Ia Kiev 
în drum spre patrie. In cadrul u- 
nei întîlniri cu oamenii de știință 
ucrainîeni a avut loc un schimb 
de păreri privind planurile de 
cercetări științifice. Președintele 
Academiei de științe a R.S.S. U- 
crainene, Boris Patpn, a făcut cu
noscute oaspeților români direcți
ile principale ale cercetărilor lor

Cu acest prilej, Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, a înminat acad. 
Alexandr Palladin insigna și di
ploma de membru de onoare al 
Academiei Republicii Socialiste 
România.

In legătură cu problema 
rhodesiană

LUSAKA 1 (Agerpres)
Erthur Bottomley, ministrul bri

tanic pentru relațiile cu Common- 
wealthul, a sosit miercuri la Lu
saka pentru a duce negocieri și a 
ajunge la o înțelegere cu guvernul 
Zambiei. Pînă în momentul sosirii 
la Lusaka au continuat convorbi
rile dintre președintele Zambiei, 
Kenneth Kuanda, și trimisul spe
cial al guvernului britanic, Mel- 
colm Mac Donald.

Plecarea bruscă a lui Bottom
ley spre capitala Zambiei este ur
marea unor „serioase neînțelegeri" 
survenite în cadrul discuțiilor de 
pînă acum în legătură cu cererea 
guvernului de la Lusaka de a se 
trimite trupe britanice pentru apă
rarea hidrocentralei de la Kariba, 
pe frontiera cu Rhodesia. „Neîn
țelegerile" privesc condițiile în 
care guvernul britanic vrea ca 
aceste trupe să fie trimise în Zam
bia.

Corespondentul agenției France 
Presse de la Londra arată că, du
pă părerea unor observatori din 
capitala engleză, „trimiterea brus
că a ministrului Bottomley la Lu
saka exprimă temerile premierului 
Wilson de a fi pus în fața unui

PE SCURT
ф BRUXELLES. Marți la Bruxelles 

a avut loc o consfătuire restrînsă 
a miniștrilor de externe ai statelor 
membre ale Pieței comune pentru 
a discuta actuala criză a acestei 
organizații economice occidentale, 
înaintea începerii convorbirilor, 
ministrul de externe olandez, Jo
seph Luns, a declarat că cei cinci 
miniștri de externe „vor trebui să 
găsească o nouă formulă a unită
ții". Pînă acum guvernul francez 
nu a răspuns în mod oficial la ce
rerea Consiliului Ministerial al 
Pieței comune de a participa la 
consfătuirile de la Bruxelles pen
tru a încerca să înlăture actuala 
criză a Pieței comune și s-a limi
tat la convorbiri bilaterale cu par
tenerii săi din C.E.E.

SANTIAGO DE CHILE. 
Greva de la minele de cupru 
din Chile a luat practic sfîr- 
șit în urma realizării unui 
acord între reprezentanții 
greviștilor și ai guvernului. 
Guvernul s-a angajat să a- 
corde avantaje financiare 
minerilor și să pună capăt 
acțiunilor întreprinse împo
triva conducătorilor lor sin
dicali. "țotodată, s-a, hotărît 
ridicarea stării de urgență 
în regiunea minelor și retra- 
qerea trupelor guvernamen
tale.

Greva, care a durat peste

SAIGON 1 (Agerpres).
Detașamente de patrioți sud-viet- 

namezi au lansat miercuri un pu
ternic atac cu aruncătoare de mi
ne in localitatea Tam Ky din pro
vincia Kuang Nan. După cum re
latează corespondentul agenției 
Reuter, patrioții au intrat pe neaș
teptate în oraș, situat la nusiăi 
80 km sud de baza americană de 
la Da Nang, și au aruncat gre
nade asupra comandamentului tru
pelor guvernamentale sud-vietname- 
ze din această provincie.

Din aceeași sursă s-a aflat că la 
48 km de Da Nang patrioții au 
ocupat un post al trupelor guver
namentale. și au întrerupt liniile de 
comunicații. Soarta soldaților gu

fapt împlinit, din partea unor țări 
membre ale O.U.A., care și-au ex
primat deschis intenția de a în
treprinde o acțiune ofensivă îm
potriva regimului ilegal de la Sa
lisbury.

Pe de altă parte, primul minis
tru Wilson se teme — tot potrivit 
A.F.P. — de inițiative „ce ar pu
tea fi interpretate ca o provocare 
la adresa autorităților de lai Salis
bury", astfel, incit „poate accepta 
cu greu" exigențele zambiene.

El a hotărît, totuși, trimiterea u- 
nor trupe în Zambia, ținîndu-se însă 
departe de ceea ce a cerut a* 
ceastă țară. Agențiile de presă 
menționează că contingentul anun- 
tat reprezintă doar o „forță mili
tară simbolică" — 8 avioane de vî
nătoare cu reacție și 8 avioane ce 
transportă tehnicieni și personal 
logistic militar.

In legătură cu aceasta este in
teresant de remarcat faptul că 
premierul rhodesian Smith s-a de
clarat de acord cu trimiterea a- 
cestor forțe în Zambia, subliniind 
că ele pot rămîne de-a lungul 
fluviului Zambezii, însă numai pe 
teritoriul Zambiei.

o lună, a provocat pierderi 
de aproximativ 30 milioane 
dolari.

ф BUDAPESTA. Agenția M.T.l. 
anunță că guvernele R. P. Ungare 
și Republicii Liban au hotărî! să 
stabilească relații diplomatice la 
rang de ambasadă.

ф BONN. Avionul cu reacție și 
decolare verticală „Dornier do-31" 
a fost prezentat oficial marți pe 
terenul de zbor al uzinelor Dornier 
de la Oberpfaffenhofen, din apro
piere de Munchen.

Acest aparat experimental este 
echipat cu două reactoare Bristol 
Siddeley Pegasus și cu 8 reactoare 
Rolls-Royce R.B.-162. El va putea 
transporta o greutate de 4 pînă Ia 
6 tone.

LIMA. Decretul preziden
țial promulgat marți în Peru 
a prelungit suspendarea ga
ranțiilor constituționale în 
10 departamente ale acestei 
țări, motivînd că „nu au dis
părut cauzele care au gene
rat această măsură". Suspen
darea garanțiilor în cele 10 
departamente, printre care 
Ayacucho, Apurimac, Cuzco 
etc. a fost ordonată de gu
vernul Peruvian în urmă cu 
6 luni, deoarece s-a afirmat 
că populația acestor regiuni 
sprijină detașamentele de pa
trioți.

ф NEW YORK. La sediul 
Organizației Națiunilor Unite s-a ■ 
anun/at că Consiliul de Securitate 

vernamentali, aflați la acest post, 
nu este încă cunoscută. Alte două 
avanposturi guvernamentale. si
tuate la nord și la sud de orașul 
Tam Ky, au fost, de asemenea, su
puse tirului de artilerie și ocupate 
de patrioți.

Acțiuni îndrăznețe ale patrioților 
au fost semnalate miercuri și în 
capitala sud-Vietnameză. Pe una 
din străzile orașului, anunță agen
ția Associated Press, un camion a- 
merîcan a sărit în aer după ce 
asupra lui a fost aruncată o gre
nadă. De altfel, după cum semna
lează corespondentul la Saigon al 
aceleiași agenții, în ultima vreme 
în capitala sud-vietnameză sînt 
semnalate numeroase acțiuni ale 
partizanilor îndreptate în special 
împotriva soldaților americani și 
sud-vietnamezi si împotriva• forțe
lor polițienești.

☆

Agenția France Presse, referîn- 
du-se Іа bombardamentele efectua
te luni de avioanele americane a- 
■supra regiunii plantației Michelin 
de lingă Saigon, că, în urma unei 
erori a avioanelor de vînătoare — 
bombardiere ale marinei, două ba
talioane guvernamentale de cîte 
350 de oameni fiecare au fost dis
truse, jar un al treilea a suferit 
pierderi evaluate la 25 de morii 
și 70 de răniți.

După înapoierea 
la Washington

WASHINGTON 1 (Agerpres).
Ministrul apărării al S.U.A., Ro

bert McNamara, care s-a înapo
iat la Washington după vizita de 
inspecție făcută în Vietnamul de 
sud, a reafirmat că Statele Unite 
vor continua și vor intensifica ac
tuala lot politică de intervenție în 
războiul din Vietnam. El a refuzat 
să precizeze numărul militarilor a

se va reuni peste două săptămini 
pentru a lua în dezbatere proble
ma menținerii forței O.N.U. în 
Cipru după expirarea mandatului 
său. Cu acest prilej, secretarul ge
neral al O.N.U. va prezenta un 
raport privind bilanțul financiar al 
iorjei O.N.U. in Cipru.

Corespondentul din Nicosia al a- 
gentiei France Presse, citind surse 
guvernamentale cipriote, relatează 
că guvernul cipriot își va da con- 
simtămîntul pentru prelungirea du
pă 26 decembrie a mandatului for
ței O.NU. din insulă

COPENHAGA. Potrivit re
latărilor ziarului „Lang og 
Folk", la Copenhaga a avut 
loc plenara C.C. al Partidu
lui Comunist din Danemarca. 
Plenara a dezbătut probleme 
legate de pregătirea viitoa
relor alegeri comunale și a 
adoptat, de asemenea, o de
clarație împotriva armelor 
nucleare. Germania federală 
nu trebuie să primească ar
ma atomică, și guvernul da
nez trebuie să respingă orice 
măsură a N.A.T.O. îndrepta
tă spre întărirea Bundes- 
wehrului, se subliniază în 
declarație.

Plenara a ales nou] Birou 
Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Danemarca^

PE SCURT

PARIS 1 (Agerpres).
Marți seara, președintele de 

Gaulle a ținut o cuvîntare adre
sată corpului electoral francez. El 
a expus acțiunile întreprinse de 
Franța în cursul anilor trecuți sub 
președinția sa pe plan intern și 
internațional. In domeniul intern, 
el a subliniat că se va continua 
calea începută „pe baza unei eco
nomii care să Ie concureze pe 
toate celelalte". Pe plan extern „se 
dorește ca Franța, rămînînd alia
ta aliaților săi și prietena prieteni
lor săi, să nu mai practice față 
de vreunul dintre ei o subordonare 
care .să nu fie demnă de ea, și 
care ar putea, în anumite cazuri, 
să o arunce automat în 'conflicte

Dezbaterile din Bundestagul 
vest-german

BONN 1 (Agerpres).
Marți au continuat în Bundesta- 

gul vest-german dezbaterile de po
litică generală care au fost con
centrate în special asupra proble
melor economice și financiare. In 
intervenția sa, ministrul economiei 
Schmucker, s-a referit la relațiile 
economice dintre țările Europei oc
cidentale și în special dintre cei 
șase membri ai Pieței comune. El 
a cerut partenerilor Pieței comune 
să găsească în comun o rezolvare 
a crizei cărbunelui din Germania 

mericani ce urinează să fie trimiși 
în Vietnamul de sud, afirmînd nu
mai că „drumul ce stă în fața 
noastră va fi lung și greu".

După cum relatează agenția U.P.I., 
declarațiile făcute de McNamara 
au provocat critici în rîndurile u- 
nor membri ai Congresului S.U.A. 
William Minshall, membru al Ca
merei reprezentanților, a arătat astfel 
că este uimit de aprecierile ministrului 
apărării, potrivit cărora „Statele 
Unite au încetat să mai piardă 
războiul” din Vietnam. El a adău
gat că declarații anterioare, ase
mănătoare ale lui McNamara au 
precedat cu regularitate înfrîn- 
geri militare ale S.U.A. Aceste de
clarații provoacă îndoieli cu pri
vire la capacitatea de a aprecia 
situația militară a Iui McNamara 
тага

CRIZA POLITICA
DIN DAHOMEY

COTONOU 1 (Agerpres).
La Cotonou a avut loc marți o 

reuniune a reprezentanților diver
selor grupări politice din Dahomey 
în cadrul căreia Tahirou Congacou, 
președintele Adunării Naționale, a 
anunțat formarea unui guvern de 
serviciu compus din patru persoa
ne al căror nume nu a fost deo
camdată dezvăluit. Criza politică 
din Dahomey a intervenit luni 
cînd, sub presiunea armatei con
duse de generalul Sogle, președin
tele țări, Sourgou Migan Apithy, 
precum și premierul Ahomadegbe, 
au demisionat. Președintele Adună
rii Naționale care și-a asumat tem
porar și funcția de președinte al 
Republicii Dahomey, a fost însăr
cinat cu formarea unui guvern.

Agențiile de presă relatează că 
in Dahomey situația continuă să 

pe care nu le-ar dori". Vorbitorul 
s-a pronunțat pentru menținerea 
forțelor nucleare franceze.

Referindu-se la problemele Pie
ței comune, de Gaulle a afirmat că 
ar fi de dorit ca agricultura fran
ceză să intre în această piață „fă
ră ca ulterior, o comisie numită 
supranațională și o regulă a majo
rității să poată contesta totul*. 
a avertizat că Franța nu dorește 
să-și asume riscul de a fi atrasă 
în cadrul unei integrări politice 
tot pe baza unui vot majoritar, 
„într-o acțiune primejdioasă pe 
care nu ar aproba-o". Ea trebuie 
„să rămînă, întotdeauna, în mă
sură să-și salvgardeze interesele 
sale esențiale".

occidentală, deoarece, potrivit spu
selor lui, situația pe piața ener
giei în Germania occidentală este 
și o problemă a Europei occiden
tale. Schmucker și-a exprimat re
gretul că între C.E.C.O. (Comuni-1 
tatea europeană a cărbunelui și o- 
telului) și Piața comună există pro
bleme datorită competențelor dife
rite, și a insistat pentru fuziunea 
acestor două organisme economici 
vesț-europene. Scoțînd în evidență 
divergențele care există între mem
brii Pieței comune, el a subliniat 
că succeșul tratativelor G.Ă.T.T. 
de la Geneva nu poate fi garantat 
decît prin eliminarea acestor di
vergențe. După Schmucker a luat 
cuvîntul deputatul social-democrat, 
Alex Moller, care a criticat politi
ca financiară a guvernului, arătînd 
că balanța de plăți a R.F.G. ar fi 
înregistrat un deficit de 7 miliarde 
mărci în anul 1965. De asejSeneă 
Moller a spus, printre altele, că în 
R. F, Germană costul vieții a cres
cut anul acesta cu 3,5 la sută fată 
de anul trecut, iar cheltuielile au 
depășit prevederile bugetare. Rec'' 
pingînd criticile aduse de Moller, • 
ministrul de finanțe Ralf Dahlgrun 
a subliniat că dificultățile actuale 
s-ar datora deficitului căilor ferate 
și situației nefavorabile a pieței 
comerciale. El a anunțat că guver
nul va trebui să ducă o politică de 
„restricții".

Liderul Uniunii creștin-sociale, 
Strauss, care a urmat Ia cuvînt s-a 
referit la poziția actuală a R. F. 
Germane pe arena internațională, 
reafirmînd cu acest prilej vechile 
sale poziții față ' de principalele 
probleme internaționale.

rămînă încordată. La Porto-Novo, 
capitala țării, a avut loc marți a. 
demonstrație la care participant!! 
au cerut ca puterea să fie preluată 
de armată în frunte cu generalul 
Soglo. Postul de radio Cotonou a 
transmis cîteva mesaje ale preșe
dintelui Adunării Naționale în care 
populația era îndemnată să păstre
ze liniștea și ordinea.

Citind surse bine informate din 
Cotonou, agenția France Presse re
latează că, la cererea armatei, pre
ședintele Congacou a hotărît ca 
foștii membri ai guvernului pre
mierului Maga, deținuți sau privați 
de libertate, să fie eliberați. A fost 
pus în libertate, de asemenea, fos
tul președinte al Curții Supreme 
din Dahomey, Valentin Djibode 
Aplogan. .
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