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înapoierea din R. P. 
de activiști ai P. C.

Marți la amiază s-a înapoiat în 
Capitală, venind din R. P. Ungară, 
delegația de activiști ai P.C.R., con
dusă de tov. Gheorghe Călin, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Hunedoara

al P.C.R., care, la invitația C.C.: al 
P.M.S.U.,. a făcut o vizită în a- 
ceastă țâră pentru a lua cunoștință 
de experiența organelor și organi
zațiilor de partid ale P.M.S.U.

(Agerpres)

Mineri destoi
nici dintr-o bri- 

■ gadă harnică — 
cea condusă de 
Leczîalvi Mihai 
de la mina Lupeni 
— în fața grafi
cului de între
cere.
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Succese din primele zile

de
din

a

dintre
brigăzii

care
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Noutate pentru iubitorii de drumeție

I

terminat glisarea
blocului D 2 ur-
mind să înceapă
în curind glisa

Trei
membrii
de betoniști con
dusă de Nebunu
Dumitru I (primul
din dreapta) de
la șantierul
construcții
Lupeni

In primele zile ale lunii decembrie, 
colectivele exploatărilor miniere din 
partea estică a bazinului carboni
fer al Văii Jiului — Lonea, Petrila 
și Dîlja — au realizat frumoase de
pășiri la producția extrasă. Pînă 
ieri dimineață, minerii din Lonea 
au adăugat la cele 8162 tone căr
bune — depășire cumulată în pri- 

.mele 11 luni —alte 839 tone. Re
zultatul: 9 000 tone cărbune „peste".

Cu cele 558: tone extrase pînă ieri 
dimineața, minerii de la Petrila au 
ridicat plusul, față de planul anual 
la zi, la 7 000 tone cărbune. Mine
rii din Dîlja raportează o depășire 
de 130 tone cărbune energetic.

In mod deosebit au contribuit la 
succesul din primele zile ale lunii 
decembrie colectivele sectoarelor 
И și IV de la Lonea, III și IV de 
Ia Petrila.
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Trei dintre 
membrii brigăzii 
de betoniști con
dusă de Nebunu 
Dumitru I (primul 
din dreapta) de 
la șantierul de 
construcții din 
Lupeni care a 
terminat glisarea 
blocului D 2 ur- 
mind să înceapă 
în curind glisa
rea lui D 3.rea lui D 3.
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îmbinare 4

armonioasă
Circumscripția sanitară Uri- 

cani. Pereții și lemnăria ușilor 
și ferestrelor, vopsite de cu- 
rînd în culoarea albă, dai o 
notă de prospețime, sublinia
ză curățenia desăyîrșitâ. Miro
sul de vopsea încă mai stăruie 
prin sălile de consultații și tra
tament, dar personalul me- 
dico-sanitar lucrează din 
plin. Viitoarele mame vin să 
tie văzute de moașă și să pri-

PROFIL

In legătură cu viitorul recensămînt 
din martie 1966

„Hanuri turistice"
Pentru iubitorii de drumeție denu

mirile Piatra Craiului, Bran, Poiana 
Teiului, Bicaz, Săvîrșin, Geoagiu-
Băi, Băile Hercnlane, mînăstirile A- 
gapia, Văratec și Moldovița consti
tuie desigur amintiri dintre cele 
mai plăcute. Sînt cîteva dintre obiec
tivele de larg interes turistic isto
ric sau de arhitectură veche româ
nească, unde poposesc în fiecare an 
mii și mii de vizitatori din tară și de 
pește hotare. Iată motivul pentru care 
în apropierea acestor interesante lo
curi turistice vor fi construite 
anul 1966 „hanuri turistice" - 
formă 
zare și 
hanuri 
datate
derne de confort, oferind turiștilor 
condiții cît mai bune și mai plăcute 
de găzduire. Soluțiile de construcție 
și amenajările lor interioare vor ex-

în 
o 

specific românească de ca- 
deservire a călătorilor. Noile 
turistice vor fi construite și 
în raport cu cerințele mo-

prima vechea arhitectură românească 
ca și specificul arhitectonic al re
giunii respective

Hanul turistic oferă oaspeților săi 
camere cu două paturi, restaurante- 
braserii, crame unde vor putea fi 
degustate „la ele acasă'1 vinurile din 
regiunea respectivă și unde vor fi 
servite o serie de specialități culi
nare românești, locuri de parcare 
pentru autoturisme, magazine cu 
mărfuri de primă necesitate. 
Din restaurantele hanurilor nu vor 
lipsi nici tarafurile de muzică ro
mânească.

mească sfatul ei. Iar fno'așa 
Gamen Maria are pentru fie
care din ele cite O povață, un 
sfat de soră mai mare cu bo- 
SOlă experiență. După pleca
rea pacientelor urmează tere
nul, vizita la domiciliul celor 
mai tineri locuitori ai Uri- 
caniului —: copiii noi născuți. 
De astă dată moașa se duce 
pe teren Însoțită de sora de 
ocrotire Maftei Minodora.

Deunăzi, pe moașa Camen 
Maria am găsit-o lucrind Îm
preună cu sora Maftei Mino
dora la evidența noilor năs
cuți. Era intr-o zi după o pri
mă vizită la domiciliul noilor 
născuți abia aduși de la ma
ternitate. Carnețelul moașei și 
cel al surorii de ocrotire se 
umpluse cu observații despre 
starea sănătății noilor născuți 
șt a lăuzelor. Reîntoarse la 
circumscripție, cele două prie
tene ale tinerelor mame (fără 

,să mai amintim de dr. Popa 
Teodora, medicul pediatru al
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MARGARETA MICA

fi deci obiec- 
recensămînt ? 
se vor înre- 

români domi-

și 22 martie

au trecut, de 
al populației

Pentru а informa cititorii despre 
viitorul recensămînt tovarășul Mir
cea Biji, președintele Comisiei cen
trale pentru recensămîntul popu
lației și locuințelor, a fost solicitat 
de redactorul „Agerpres", Petru Ui- 
lăcăn, să răspundă la cîteva în
trebări.

— V-am ruga să faceți li
nele precizări asupra acestui 
recensămînt și importanței 
sa ie 3

— O recentă Hotărîre a Consi
liului de Miniștri a stabilit, ca . vi
itorul recensămînt al populației și 
locuințelor să șe efectueze în în
treaga .țară. între 15 
1966,-

In cei. 10 ani care 
Ia ultimul recensămînt
in țara noastră, au avut Ioc impor
tante transformări social-economice. 
Dezvoltarea impetuoasă a industriei 
socialiste, încheierea procesului de 
cooperativizare a agriculturii, îmbu
nătățirea ■ continuă a repartizării 
teritoriale a forțelor de producție, 
creșterea nivelului de trai material 
și cultural au exercitat o puternică 
influență asupra fenomenelor de
mografice, au dus la schimbări im
portante-în numărul și structura 
populației.-

O cunoaștere exactă, detaliată a 
datelor privind populația, numărul 
și structura, repartizarea geografi 
că este imperios necesară pentru 
elaborarea planurilor de perspecti
vă și a celbr anuale de. dezvoltare 
a economiei naționale, de ridicare 
a nivelului de . trai. Este clar deci, 
că, în aceste condiții, datele recen- 
sămîntului- populației din anul .1956 
nu mai pot fi utilizate și că efec
tuarea . unui nou. recensămînt ■ se 
impune. In momentul de • față se 
resimte nevoia unor date statistice 
complete și exacte asupra fondului(Agerpres)

conștiincios.
și Sochirna Li- 
acest magazin, 

unității au cîș-

(Continuare in pag. 3-a)

Aspect din sala de pro
iectare a U.P.D. Petro
șani.

Foto : N. Moldoveana

Unitatea Alimentara
nr 17 situată în inima cartierului 
de jos a orașului Petroșani, pe 
strada V. Alecsandri lucrează un 
colectiv harnic și 

Rădulescu Maria 
na, vînzătoare din 
ca sl responsabila 
tigat binemeritate aprecieri din par
tea clienților din cartier.

Ca dovadă a afluenței de cum
părători acest magazin și-a înde
plinit lună de lună în acest an pla
nul de desfacere obținînd depășiri 
care-1 siluează printre unitățile 
evidențiate.
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fără cetățenie, care 
în Republica Socia- 
Pentru fiecare per- 
cere relații privind

și altele,, toate
activitatea de

de asemenea

de locuințe și implicit asupra con
dițiilor de locuit ale populației, 
unul din aspectele importante ale 
condițiilor de trai.

Iată dar, în linii mari, semnifica
ția și necesitatea efectuării noului 
recensămînt.

— Care va 
tul viitorului

— Cu acest prilej 
gistra toți cetățenii
ciliați în țară sau aflați temporar 
în străinătate la data recensămm- 
tului, precum și persoanele de altă 
cetățenie sau 
au domiciliul 
listă România: 
soană se vor
data și locul nașterii, starea civilă, 
cetățenia, naționalitatea, limba ma
ternă, felul școlii absolvite, locul 
de mutică; Ocupația 
absolut necesare în 
.planificare.

Se vor înregistra
clădirile de locuit, cu diferite ca
racteristici cum sînt: tipul clădirii, 
anul cînd a fost construită, forma 
de; proprietate, materialele de con
strucție ale pereților și al înveli- 
torii, numărul etajelor, suprafața 
construită, gradul de uzură a clă
dirii, existența diverselor racorduri 
și instalații — energie electrică, 
apă, gaze etc. Se vor culege date 
în legătură cu tipul locuinței, nu
mărul și suprafața camerelor 
locuit, dependințele, diferite 
lății etc.

— Ce amploare . va 
această acțiune și ce 
nai va fi utilizai ?

— Cu ocazia recensămîntului vor 
fi înregistrate circa 19 milioane de 
persoane, peste 4 milioane de clă
diri și peste 5 milioane de locuin
țe. Marele volum de muncă face 
necesară utilizarea a circa 80 000 
recenzori. Aceștia vor fi recrutați

(Continuare în pag. 3-a)

Actualitatea

de 
insta-

avea 
peiso-

*
ф Teatrul de păpuși din Alba Iu- 

lia întreprinde lin turneu oficial 
prin Valea Jiului cu spectacolul 
„Sus, tot mai sus". Spectacolul a 
fost prezentat luni micilor specta
tori din Petroșani, bucurîndu-se de 
succes.

ф Asociația sportivă „Preparato
rul" din Lupeni a terminat ieri ul
timele lucrări de pregătire a pati
noarului. La amenajarea patinoaru
lui au contribuit ■ prin muncă vo
luntară, electricienii Arvoi Iosif, Pe- 

, trovici Liviu, Resiga Gheorghiță, un 
grup de dulgheri condus de Dinu 
loan și alți amatori ai patinajului 
artistic și âi hocheiulur pe gheață.

ф La magazinul „Sport" din Pe
troșani au sosit patine, schiuri 
pentru slalom și' coborîre, noi ti
puri de bocanci pentru schiori, ha
norace din relon, mănuși și alte ar
ticole pentru iubitorii sporturilor de 
iarnă.



ROȘU

1. în ce stadiu se află în
deplinirea planului de 
investiții pe anul 1965 ?

2. Ge masuri au condus 
la realizârile obținute ?

3. Cum veți lichida râmî- 
nerile în urmâ spre a 
asigura realizarea inte
grals a planului?

4. Care sînt factorii — frî- 
nâ în activitatea secto
rului dvs. și ce ajutor 
considerați necesar 
pentru a le înlâtura ?

0 experiență 
ее o recomandăm

Ing. REBEDEA MIRON, locțiito
rul țelului sectorului II — inves
tiții al minei Lonea :

— După 11 luni de activitate, 
sectorul nostru raportează un bi
lanț rodnic: depășirea planului fi
zic cu 422,8 m 1, iar a planului 
valoric cu 8 686 lei și realizarea 
planului anual cu 38 zile înainte 
de termen. Pe ce căi am ajuns la 
acest succes ?

In primul rînd, prin perseveren
ta cu care a muncit colectivul sec
torului în vederea sporirii viteze
lor de înaintare. Realizăm în me
die o viteză de 70 m 1, față de 54 
m 1 prevăzut. In luna decembrie 
sîntem hotărîți să depășim sarci
nile de plan cu încă 50 m 1. Dacă 
am fi aprovizionați mai bine cu 
materiale, am putea realiza și mai 
mult. Deci în această direcție aș
teptăm mai mult ajutor.

VASILE CIRIPERU, inginer șef 
al E. M. Lonea:

— Sectorul de investiții de la 
E. M. Lonea și-a realizat planul a- 
nual la 23 noiembrie 1965. La în
deplinirea planului înainte de ter
men au concurat o serie de fac
tori : sporirea vitezelor de înain
tare în galerii șl puțuri prin dota
rea brigăzilor cu’-mașini de încăr
cat și greifere,-' utilizarea la susți
nerea provizorie a galeriilor a ar
măturilor ТЙ speciale, eliminîndu- 
se astfel lucrările de lărgire și co- 
frajele metalice. La amenajarea pu
țurilor s-a utilizat podul mobil, a 
cărui construcție s-a realizat pe 
baza unei inovații. Au fost com
pletate, după necesități, efectivele 
sectorului cu noi angajați și cu 
muncitori de înaltă calificare. S-a 
Îmbunătățit organizarea muncii, a- 
provizionarea brigăzilor cu mate
riale și vagonete goale.

Neîndeplinirea planului anual 
valoric în pas cu realizarea planu
lui fizic se datorește nerealizării 
inleqrale a lucrărilor de amenajare 
și de schimbare a ecartamentului 
la orizontul 400 și amenajării pu
țului cu schip, lucrări către care 
se îndreaptă în momentul de fată 
atenția conducerii sectorului și a 
exploatării astfel încît să se recu
pereze în timp util rămînerea în 
urmă. Pe baza realizărilor obținu
te, exploatarea Lonea are asigura
te capacitățile necesare îndeplinirii 
indicatorilor de plan pe anul 1966 
și pe următorii ani al cincinalului.

Sectorul de investiții Lonea e 
fruntaș pe bazin. Si, deși realiza
rea planului de investita la aceas
tă mină nu constituie o problemă. 
ne-ат oprit in ancheta noastră și 
la acest sector cu scopul de a su
gera Direcției de investita din 
C.G.VJ. și C.L.S. Petroșani ideea 
organizării unui schimb de expe
riențe Intre acest sector și celelal
te sectoare de investiții din bazin. 
Extinderea experienței sectorului 
fruntaș ar fi, cu siguranță, de un 
real folos celorlalte colective.

La Paroșeni $1 Dîlja 
ritm mai intens!

AtUncurile Dlljei șl Paroșeniului 
stnt cuprinse de fiorul trepidant 
— specific șantierelor. Dat ritmu- 
tiie șantierelor subterane slnt In 
pas cu cerințele ? Iată ce ne răs
pund:

Ing. MUNTEANU PETRE, șMul 
sectorului investiții — Dîlja.

CÎMPURILI DE CARBINE
A1E NOULUI CINCINAL?

In anii noului cincinal producția brută în minele Văii 
Jiului va înregistra o creștere de 40—50 la sută față de ni
velul realizat In prezent. Asigurarea rezervelor necesare atin
gerii acestui obiectiv este condiționată, în mare măsură, de 
îndeplinirea integrală a lucrărilor de investiții subterane pre
văzute în planul pe acest an. Pornind de la acest considerent, 
am întreprins o anchetă în sectoarele de investiții ale ex
ploatărilor din bazin, mai ales unde sînt rămîneri în urmă 
față de planul anual, solicitînd răspunsurile Ia cele 4 între
bări preconizate cadrelor de conducere din sectoarele de in
vestiții, din conducerea unor exploatări.

— Cu bilanțul de pînă acum nu ne 
putem lăuda. Avem o rămînere în 
urmă „la zi" de 697 m 1. Cauze? 
Sînt multe: condiții vitrege pen
tru aprovizionarea brigăzilor cu 
materiale (nepredarea la timp a 
depozitului de materiale din partea 
T.C.M.M. a stînjenit aproviziona
rea lacurilor de muncă). Mari greu
tăți întfmpinăm și la haldhrea ste
rilului, prin faptul că nu ni s-au 
predat (tot de către T.C.M.M.) in
stalația de extracție la puțul auxi
liar nr. 1 și funicularul de steril.

Printr-o mai bună organizare, 
sporirea vitezelor de avansare, fo
losirea mașinilor de încărcat, în 
trimestrul III am reușit să reali
zăm planul pe sector în proporție 
de 104,2 la sută. Pe primele două 
luni din trimestrul IV am rămas 
însă iarăși sub plan cu 72 m 1, Ne 
străduim să recuperăm această ră
mînere în urmă. In acest scop pla
săm încă o brigadă la săpări, vom 
utiliza încă două mașini de încăr
cat. Nodul Gordian rămîne însă 
TRANSPORTUL. Ducem lipsă de 
materiale — balast, ciment, cheres 
tea. N-avem create stocuri pentru 
iarnă. Cele mai multe greutăți le 
întâmpinăm din cauza neamenajă- 
rii incintei minei. Dar și sectorul 
de transport „ar putea să ne ajute 
mai mult îndeosebi prin salisface- 
rea mai promptă a cerințelor sec
torului,, prin ■ îmbunătățirea curăți
rii vagonetelor. Solicităm și ajuto
rul F.D.M.N. deoarece ducem lip
să de cadre calificate — mineri și 
electricieni — T.C.M.M.-ul să ne 
predea odată obiectivele de im
portanță.

Noi ne vom concentra eforturile 
spre a asigura ca planul de pro
ducție al minei să nu fie stînjenit 
nici în 1966, nici în anii următori.

Ing. GROSU AURELIAN, șeful 
sectorului Paroșeni:

— Avem un „minus" față de pla
nul anual de 333 m 1; cu realiză
rile de la puțul auxiliar Anlnoasa 
minusul se reduce însă la 145 m 1, 
„Minusul" e generat, mai ales, de 
aceleași cauze: aprovizionarea gre
oaie cu materiale, lipsa de brațe 
de muncă cu calificare corespun
zătoare, nepredarea la timp de că
tre T.C.M.M. a unor instalații de 
la suprafață (puțul auxiliar, hala 
compresoarelor, baia),- lipsa unor 
utilaje (perforatoare, pompe), greu
tăți la care se adaugă deranjamen
tele tehtonice. In octombrie am 
învins aceste greutăți, reușind să 
îndeplinim planul. Dar în noiem
brie, din lipsă de materiale și u- 
nelte, am rămas din nou sub plan. 
In orice )Caz, în decembrie vom re
cupera și acest minus și vom în
cheia luna cu o depășire de 35 
m 1,

Cerințele noastre în privința a- 
provizionării și dotării cu utilaje, 
rămîn valabile și pentru trimestrul 
I 1966. T.G.M.M.-ul să ne pună 
cît mai urgent la dispoziție insta
lațiile de la suprafață spre a de
păși odată faza improvizatelor. (Sta
ția ccmpresoare, stația termică, pen
tru încălzirea stației de agregate 
de betonare de la puț).

In concluzie, cu ajutorai necesar, 
prin eforturi proprii vom asigura 
ca mina Paroșeni să dea cărbune 
înainte de termen.

SURDU OCTAVIAN, inginer șei 
al E.D.MM.

— In ceea ce privește realizările 
pe acest an, Intr-adevăr, nu sînt 
mulțumitoare. Aceasta datorită, în 
mare parte, calamităților naturale, 
greutăților în aprovizionarea cu 

materiale, nepredării drumului de 
acces de către T.C.M.M. precum șl 
a stației de compresoare, T. D., iar 
la Dîlja, a instalației de extracție 
de la puțul auxiliar 1, a instalației 
de alimentare cu apă etc.

Cu toate greutățile, planul pe tri
mestrul III a fost realizat la am
bele mine și va fi realizat și pe 
trimestrul IV. Cu aceasta, vom fi 
la zi cu lucrările de investiții față 
de cerințele planului de producție 
prevăzute în anii cincinalului.

Printre factorii-frînă țin să amin
tesc la ambele mine lipsa de sto
curi de materiale: ciment, betoni- 
te, balast, cherestea; ne-a frînat 
și ne mai frînează lipsa de cioca
ne de abataj și perforatoare. Din 
această cauză, la puțul auxiliar din 
Paroșeni nu se pot asigura viteze 
de adîncire corespunzătoare. Ce
rem ajutorul necesar în remedie
rea acestor factori-frînă, iar noi 
pășim în primul an al cincinalului 
cu hotărîrea de a îndeplini inte
gral sarcinile de investiții și de 
producție.

Mai bine mai tîrziu 
decît niciodată...

Ing. BRtNZAN IO AN,- șeful sec
torului investiții Aninoasa:
ș' In- ultimul rimestru sectorul 
nostru și-a redresat în mare măsu
ră activitatea. Din 226 m 1 rămîne
re în urmă la 1 noiembrie, am mai 
avut doar 152 m 1 la 1 decembrie. 
Pînă la sfîrșitul anului vom recu
pera și acest minus. Aceasta prin 
plasarea a încă două locuri de 
muncă, îmbunătățirea aprovizionă
rii brigăzilor, dotarea locurilor de 
muncă cu utilajele necesare, creș
terea vitezelor de avansare. Pe 
baza experienței cîștigate în ulti
mul trimestru, sîntem hotărîți să 
pășim spre realizări și mai mari în 
anul care vine.

COCOTA DAN, inginer șef al 
E. M. Aninoasa:

— Pe 11 luni a. c., planul lucră
rilor de deschidere pe cont de in
vestiții la mina Aninoasa a fost 
realizat în proporție de 96,1 la 
m 1 și 96,5 la sută la m c.

Pentru lichidarea rămînerii în 
urmă și realizarea integrală a pla
nului anual la lucrările de investi
ții, conducerea E. M. Aninoasa, la 
indicația Direcției de investiții din 
C.C.V.J. a titecut încă din luna oc
tombrie a. c., la completarea efec
tivului sectorului. S-au înființat 
două brigăzi noi. S-a pus un ac
cent deosebit și pe aprovizionarea 
brigăzilor din subteran, prin supli
mentarea efectivului de încărcă
tori la suprafață precum și o mal 
bună dirijare a acestor materiale 
în subteran. Ca prim rezultat, în 
luna noiembrie a. c., planul secto
rului a fost depășit cu 94 m 1. Mă
surile de mai sus rămîn valabile în 
continuare și sîntem convinși că 
aplicarea lor va duce la realizarea 
integrală a planului de investiții 
pe anul 1965.

Ce se poate salva 
în ceasul al 12-lea

Ing. CARUNTU IOAN, locțiitorul 
șefului sectorului investiții — mina 
Lupeni:

— In orice caz nu stăm bine. Ple
nul valoric pe 11 luni e fost reali
zat doar in proporție de 97,5 la sută, 
iar cel fizic —■ la metri liniari — 

abia 92,5 la sută. Ne-au frînat mult, 
mai ales în realizarea unor viteze 
de avansare corespunzătoare, ema
națiile puternice de metan la lucră
rile de la orizonturile 400 și 300. De 
asemenea, la efectivul scriptic am 
dus lipsa, în medie, a 55 de oameni. 
Sîntem rămași în urmă, așadar, cu 
400 ml din care vom recupera ceva 
— dar prea puțin

Colectivul nostru își concentrează 
atenția asupra terminării unor obiec
tive mari: stația de pompe și bazi
nul de apă și circuitul puțului 12, in
tensificarea lucrărilor pentru termi
narea și punerea în funcție a aces
tuia. Pe această cale se va asigura 
realizarea planului fizic la metri 
cubl și a planului valoric pe 1965. 
In scopul intensificării aerajului, la 
toate locurile de muncă de la ori
zonturile inferioare am montat co
loane de aeraj eu diametrul de 500 
mm, precum și ventilatoare cu de
bit mare (410 mc/minut). In vi
itor vom monta ventilatoare cu un 
debit mai ridicat și coloane de aeraj 
cu diametrul de 700 mm. Pentru 
îmbunătățirea transportului vom in
troduce două locomotive LAM-4 și 
8 pe traseele principale. Asigura
rea unui debit corespunzător de 
aer ne va permite folosirea mașini
lor de încărcat electrice din dotare. 
Dar mai avem nevoie și de ajutor 
și anume: întâmpinăm zilnic greu
tăți din cauza aprovizionării cu ma
teriale. încărcarea materialelor la 
suprafață decurge foarte defectuos. 
Spre a ne asigura cu balast, ciment 
etc. sîntem nevoiți să folosim zilnic 

' cite 1-2 brigăzi din subteran ia în
cărcarea materialelor. Și încă o 

' problemă, toi pentru conducerea mi
nei : nu ni se onorează decît cu 
foarte mari întârzieri comenzile pen
tru confecțiile metalice de către a- 
telierul minei.

In privința creării stocurilor de 
materiale, cerem sprijinul C.C.V.J. 
Sîntem deficitari la o seamă de 
materiale de bază — ciment, blo
curi pentru galerie dublă, pietriș. 
Lipsa acestor materiale ne-ar putea 
stânjeni mult activitatea in luna de
cembrie.

Ing. VOICHIȚA IO AN, șeful sec
torului de investiții — mina Uri
cani :

— Deși am realizat o depășire de 
90 ml la planul fizic pe ultimele 
două luni, minusul acumulat rămîne 
destul de mare: 404 m 1. Cauza prin
cipală a rămînerii în urmă : lipsa de 
efectiv, în medie- circa 70 de munci
tori pe lună. Ne lipsesc și artificieri 
și maiștri. Ne-au stânjenit mult și 
emanațiile de metan. Cu toate aces
tea puteam face mai mult, dacă am

Deziderate
In cadrul anchetei noastre a reeșit că la toate exploată

rile sînt condiții pentru a asigura cîmpurile de cărbune pen- > 
tm noul cincinal. In vederea intensificării ritmului de exe
cutare a lucrărilor miniere se cer însă satisfăcute o seamă 
de deziderate. Iată doar cîteva:

• Intensificarea preocupării colectivelor de investiții pen
tru folosirea utilajelor în dotare, a procedeelor noi pentru 
sporirea vitezelor de înaintare;

• Conducerile exploatărilor (mai ales Uricani, Lupeni, 
E.D.M.N.) să urmărească mai îndeaproape deservirea optimă 
a sectoarelor de investiții, încadrarea lor cu cadre calificate.

• Direcția de investiții, direcția comercială și serviciul 
mecano-energetic din C.C.V.J. să asigure o aprovizionare op
timă a sectoarelor de investiții cu materiale, respectiv dota
rea acestora cu utilajele și uneltele (perforatoare, C.P.-17, 
C.P.-19) necesare.

• T.C.M.M. să predea de urgență instalațiile de supra
față strict necesare executării lucrărilor miniere.

• S.T.R.A. să deservească în mal bune condițiun! sec
toarele (mai ales Paroșeni și Dîlja) cu tractoare, buldozere 
etc.

• Organizațiile de partid și de sindicat din aceste sec
toare să militeze mai activ pentru promovarea noului, întă
rirea disciplinei (mai ales la Paroșeni), pentru extinderea 
experienței pozitive. Recomandăm, pentru început, organiza
rea unui schimb de experiență între brigăzile de săpători de^ 
la pufurile Aninoasa-snd sl Paroșeni.

fi fost dotați cu mai multe mașini da ,*'• 
tacărcat cu aer comprimat. W

In privința ajutorului socotim ne
cesar să se îmbunătățească presiu
nea aerului comprimat, să fie com
pletat efectivul sectorului cu numă
rul corespunzător de artificieri.

Spre realizări 
mereu mai mari

Ing. DAVIDESCU GHEORGHE, di
rector tehnic C.C.V.J.:

— Datorită eforturilor sectoarelor 
de investiții, prlntr-o mai bună or
ganizare a muncii și aprovizionare, 
din minusul de 1 000 m 1 la începu
tul trimestrului IV am recuperat în 
primele 2 luni ale trimestrului 800 
ml. Colectivele de investiții au pă
șit în ultima lună a anului cu ho- 
tărîrea de a recupera și acest minus 
și de a depăși sarcinile de plan 
anuale pe bazin cu 270 m 1 la planul 
fizic și cu 2 000 000 lei la planul va
loric.

In atenția combinatului va sta 
crearea condițiilor optime de lucru 
tuturor sectoarelor. Ori în aceas
tă privință și noi, dar mai ales Di
recția comercială din G.C.V.J. are 
un cuvint greu de spus, deoarece 
de felul cum vor fi aprovizionate 
sectoarele vor depinde într-o mă
sură hotărîtoare realizările de vi
itor. La fel de necesară e predarea în- 
tr-un timp cît mai scurt a obiective
lor întârziate de către T.C.M.M., 
lipsa cărora ne cauzează multe greu
tăți.

In ceea ce privește direcțiile spre 
care trebuie să acționeze colectivele 
sectoarelor de investiții, aș dori să 
insist asupra următoarelor: la Dîlja 
și Paroșeni să se persevereze mai 
mult pe linia omogenizării brigăzi
lor, folosirea mașinilor de încărcat, 
aprovizionării brigăzilor în scopul 
obținerii unor viteze sporite de a- 
vansare, pentru care există con
diții. Conducerea E.D.M.N. să spri
jine mai mult mina Dîlja In îmbu
nătățirea transportului și a haldării 
sterilului. La Lupeni o deosebită a- 
tenție se cere acordată îmbunătăți
rii aerajului prin montarea a cîte 
2 coloane de aeraj la locurile de 
muncă și aplicarea celorlalte măsuri 
indicate. La Uricani se cer execu
tata de urgență planele înclinate 
pentru îmbunătățirea aerajului în 
blocul II. La Lonea atenția colecti
vului se cere îndreptată spre lu
crările ae montaj în puțul cu schip. 
și a celorlalte instalații de la ori
zontul 400.

Trebuie să subliniez că există toa
te condițiile ca planul de investiții 
pe G.G.V.J. să fie realizat integral, 
iar începînd din trimestrul I 1966 . > 
să pășim spre realizări și mai mari. 
Sarcini deosebite revin în trimestrul 
I mai ales minelor din Uricani, 
Lupeni, Lonea, care sînt chemate să 
se pregătească încă de pe acum pen
tru realizarea sarcinilor sporite. 
Ceea ce trebuie să preocupe în ega
lă măsură toate colectivele de in
vestiții este realizarea ritmică a pla
nului, spre a se evita decalajele 
mari între diferite sectoare ce 
s-au înregistrat în acest an.

Linia de front pentrul anul viitor, 
va fi asigurată la toate exploatările; 
în continuare rămîne să sporim ni
velul realizărilor, mai ales la mi
nele Paroșeni și Dîlja, în vederea 
dării lor în funcțiune la capacitatea 
proiectată, spre a crea condiții ce 
în anii viitori să se ajungă la pro
ducția planificată pe 1970.



«НИСА К CERCETARE -
LA NIVELUL SARCINILOR NOULUI CINCINAL

In legătură cu viitorul recensămînt 
din martie 1966

Zilele trecute, la Stafia de cerce
tări pentru securitatea minieră din 
Petroșani s-a desfășurat adunarea 
generală de dare de seamă și ale
gere a noului comitet al sindicatu
lui. Gu acest prilej au fost analizate 
rezultatele obținute de cercetători. 
Din darea de seamă prezentată de 
tovarășa ing. Hîndoreanu Elena, pre
ședinta comitetului sindicatului, in 
cursul anului au fost rezolvate 41 
studii prevăzute în plan și executa
te 60 de sarcini extraplan solicitate 
de exploatările miniere și de către 
KLKULE,

Printre lucrările de cercetare care 
au contribuit la îmbunătățirea condi
țiilor de muncă, a tehnicii securită
ții muncii In minele din țara noastră 

'‘^putern aminti: „Aparat pentru de
terminarea conținutului de metan 
din cărbune", „Studierea coeficien
tului de rezistență pe diferite mo
dele pentru sisteme de armare în 
nUnele de lignit", „Stand pentru de- 
tepninarea parametrilor de funcțio
nare a ventilatoarelor pentru aerai 
parțial", „Stand pentru încercarea 
utilajelor antigrizutoase", „Asigura
rea condițiilor tehnice și materiale 
pentru instruirea unui număr de 350 
salvatori" și alte lucrări. In afară de 
Sarcinile profesionale colectivul 
S.G.SM. a activat și în cadrul lec
toratului tehnic, organizat de G.L.S. 
De asemenea, a contribuit și la or
ganizarea unor simpozioane pe 
tema protecției muncii și securității 
muncii.

Apreciind rezultatele obținute $1 
ч criticînd lipsurile, participant!! la a- 
dunărea generală au făcut o serie 

vde recomandări noului comitet al 
sindicatului privind unele probleme 
pe care colectivul cercetătorilor va 
trebui să le aibă în atenția sa în 
viitor pentru a se ridica cu activi
tatea la înălțimea sarcinilor în 

viitorul cincinal. Printre alte
le tov. ing. Băltărețu Răul, 
directorul științific adjunct al 
S.C.S.M. a arătat: Stația noastră î$i 
desfășoară în prezent activitatea în 
patru secții impdrtante: 1. Tehnica 
securității; 2. Condiții de muncă; 3. 
Utilaj electromecanic,- 4. Salvarea 
minieră. In continuare vorbitorul a

ALEGERI
1N ORGANIZAȚIILE 
SINDICALE

schițat perspectivele de dezvoltare 
ale instituției. In următorii 3 ani se 
vor investi 16 milioane lei pentru 
dezvoltarea S.G.S.M. Si aceasta con
stituie doar o primă etapă în aceas
tă dezvoltare.

Alături de cercetători au luat cu- 
vîntul și muncitori, maiștri, și teh
nicieni din cadrul atelierelor, care 
prin executarea prototipurilor și a 
aparaturii -contribuie la experimen
tarea și aplicarea studiilor și cerce
tărilor. Astfel tehniaianul Kiss Ludo
vic, maistrul Gristescu Gheorghe și 
alții au arătat că există încă un de
calaj între condițiile create pentru 
desfășurarea muncii de cercetare și 
cea de executare a prototipurilor. 
Aceasta din lipsa unor ateliere cu 
dotare care să permită executarea 
unor lucrări la nivelul tehnicii mo
derne, Adunarea generală a cerut 
noului comitet ca împreună cu con
ducerea tehnico-adminîstrativă să 
se ocupe de rezolvarea acestor pro
bleme. De asemenea, 1 s-a recoman
dat să se ocupe și de aplicarea Ho- 
tărîrii Prezidiului G.G.S. privind sti
mularea evidențiaților și fruntașilor 
în Întrecerea socialistă, deoarece în 

cadrul S.G.S.M. au fost lipsuri în 
această direcție, nefiind declarați e- 
vidențiați și fruntași îh întrecere. O 
altă recomandare făcută comitetului 
sindicatului a fost aceea să găseas
că cele mai adecvate forme și me
tode în mobilizarea colectivului la 
legarea mai strînsă a lucrărilor ști
ințifice de munca practică.

Măsurile adoptate in adunarea ge
nerală sînt o garanție că activitatea 
științifică desfășurată de colectivul 
S.C.S.M. Petroșani va contribui tot 
mai mult la ușurarea muncii mineri
lor din abataje, condiție esențială 
pentru realizarea sarcinilor trasate 
de Congresul partidului nostru sec
torului minier in viitorul cincinal.

ANDRAS CAROL 
activist sindical

îmbinare 
armonioasă

(Urmam din pag. 1-a)

circumscripției) lucrau cu mi
nuțiozitate la Întocmirea 
iițelor noilor născuți. Mai 
apoi am reintllnit-o pe 
moașa Camen la cursul de 
închidere al ciclului II de ia 
„Școala mamei". Toate cele 32 
cursante participante Ia curs 
o ascultau pe „profesoară" cu 
luare aminte. Doar tot ce le-a 
spus, tot ce a cuprins tema
tica cursului constituie învă
țăminte prețioase pentru gra
vide fi tinerele mame I

...Intr-una din sălile siatului 
popular al orașului Uricani 
membrii comisiei de Împăciui
re „judecau" citeva neînțele
geri dintre locatari. Printre 
„judecători" se afla și moașa 
Camen Maria, deputată in cir
cumscripția orășenească nr. 22. 
Cu bunătatea care o caracte
rizează Ie-a vorbit împricina- 
tilor cu biindețe și multă răb
dare. Și, ca rezultat, părțile 
s-au împăcat.

Deputata Camen Maria mai 
are și alte frumoase „interven
ții tn viața Urlcaniului. Cir
cumscripția sa electorală este 
una dintre cele mai bine în
grijite, iar strinsa legătură cu 
femeile o ajută să Îmbine ar
monios munca profesională cu 
cea obștească. La nevoie moa
șa Camen n-a ezitat, in orice 
ord din zi sau noapte, sd ple
ce la o urgență, ba chiar sd 
și Însoțească la maternitatea 
din Lupeni pe gravida aflată 
tn pericol.

Mai e un secret de ce o iu
besc și o stimează femeile din 
Uricani pe tovarășa Gamen 
Maria f

Centrala electrică Petroșani. 
Șeful de echipă Fancsaly Ignat 
(dreapta) împreună cu electri
cianul Gruescu loan lucrează 
la montarea unui motor elec
tric.

(Urmare din pag. l-a)

dintre funcționari din întreprinderi, 
G.A.S., S.M.T., instituții, cadre di
dactice, pensionari etc., urmînd să 
fie pregătiți minuțios in vederea 
efectuării cu succes a recensămîn- 
tului.

Conducerea șl coordonarea lucră
rilor de pregătire și efectuare a te- 
censămîntului pe plan local revin 
comisiilor de recensământ regionale, 
raionale, orășenești și comunale, 
care și-au început activitatea încă 
din luna septembrie.

— In ce stadiu se află lu
crările de pregătire a recen- 
sdmînlului 1

— G lucrare de atare importan
ță și amploare implică o temei
nică pregătire atit sub aspect me
todologic, cit și sub aspect orga
nizatoric. O problemă de bază care 
a stat in centrul atenției specialiș
tilor din secretariatul tehnic al Go
rniste! Centrale de recensămînt a 
foșt stabilirea judicioasă a carac
teristicilor ce urmează să fie înre
gistrate, folsindu-se în acest scop 
experiența reconsămintelor efectua

DORINȚA ÎMPLINITA
Tinerii Firiza Dumitru, Fuier Pe

tru și Calotă Gheorghe din Uricani 
se află în preajma majoratului. Ex- 
primîndu-și dorința fierbinte de a 
deveni uteciști, zilele trecute nă
zuința le-a fost împlinită.

Tovarășii Firiza Dumitru, Fuier 

PENTRU
к LUNA CADOURILOR,
Г decembrie 1965

Magazinele de produse Industriale din toate lo
calitățile Văii Jiului au pregătit din vreme un 
bogat sortiment de:

• tricotaje
O articole de galanterie
O lenjerie
• diferite pachete cu cadouri
• confecții și încălțăminte pen

tru toate vîrstele
din care puteți alege peniru cel 
dragi un cadou util fi frumos.

Vizitați raioanele de cadouri speci
al organizate la toate magazinele 
O.C.L. Produse industriale Petroșani.

te în trecut în țara noastră, expe
riența altor țări, precum și reco
mandările organelor statistice inter
naționale.

Paralel cu munca metodologică 
de elaborare a programului de în
registrare, a formularelor și instruc
țiunilor s-a desfășurat o intensă 
activitate organizatorică de pregă
tire a recensămîntului. Astfel, s-au 
luat măsuri pentru verificarea de
numirii străzilor, revizuirea nume
rotării clădirilor, întocmirea mate
rialelor cartografice. In prezent, se 
desfășoară lucrările de împărțire a 
teritoriului localităților în sectoare 
de recensămînt și recrutarea per
sonalului necesar efectuării opera
țiunilor de recenzare.

Sîntem încredințați, a spus in în
cheiere tov. Mircea Biji, că, toate 
comisiile de recensămînt, sfaturile 
populare, organizațiile obștești, re- 
cenzorii, ne vor da tot concursul 
pentru executarea în cele mal bu
ne condiții a recensămîntului. Iar 
populația țării va acorda tot spri
jinul pentru buna reușită a «CeStai 
lucrări de importanță deosebit*.

Petru și Galotă Gheorghe au fost 
puși în discuția adunării generale a 
uteciștilor din organizație. Dup* ce 
li s-au făcut o seamă de recomandări 
prețioase, cei trei au fost primiți în 
U.T.tt

GOAhlDRĂȘ VALER1U 
corespondent

PROGRAM DE RADIO
9 decembrie

•> PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5,06 Cîntece din folclorul 
nou și jocuri populare; 5,40 Val
suri interpretate de fanfară; 6,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-rutier,- 6,22 Suita de melodii 
populare de Constantin Arvinte,- 6,30 
Anunțuri și muzică; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 RADIOJURNAL 
Sport. Buletin meteo-rutier; 7,15 
Muzică' ușoară, instrumente electro
nice,- 7,30 Muzică de estradă; 7,45 
„Fluier mîndru ciobănesc" — me
lodii populare; 8,00 SUMARUL PRE
SEI, 8,06 O operetă veșnic tînără: 
„No, no Nanette" de Youmans; 8,30 
La microfon, melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului: Despre bolile a- 
paratului respirator; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,05 Din muzica de ca* 
meră a lui Georg Friedrich Haen- 

."Ștal: 10,30 Vreau să știu; 11,00 Suita
Re maior d» Mihail Jora — or

chestra simfonică a Radioteleviziu- 
nii; 11,25 Ce melodie vă place mai 
mult?; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic; 12,10 Doi in
terpret! ai muzicii populare: Nico- 
leta Vasilovici și Petru Unc; 12,30 
Aici.,. Tîrgu Mureș I; 12,50 „Plim
bare prin București" — muzică u- 
șoară; 13,10 Concert de prinz,- 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier, 14,08 Carnavalul notelor; 
15,00 Pagini din opera „Lakmă" de 
Delibes; 15,45 Rapsodia ungară și 
Tarantella pentru violoncel de Da
vid Popper,- 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,20 
Cu Cîntecul și jocul de-a lungul So
meșului; 16)40 Trei fragmente din 
opera „Wozzeck" de Alban Berg; 
17,05 Melodii de odinioară; 17,31 
Din comoara folclorului nostru : jo
curi de perechi; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLOBULUI;

18,13 Varietăți muzicale; 19,00 SEA
RA PENTRU TINERET; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARA; 20,30 Jim
my Young prezintă melodii de dra
goste; 20,45 Noapte bună, copii; 
20,55 In Studio, formația Jean Io- 
nescu; 21,15 Cronica literară; 21,25 
Interpreți ai muzicii populare: Emil 
Gavriș și Nelu Stan; 21,45 Noutăți 
de muzică ușoară cu Robert Cogoi; 
22,00 radiojurnal, sport. Buletin 
meteorologic,- 22,20 Cele patru ano
timpuri în muzica ușoară; 23,04 Me
lodii lirice; 23,20 Seară de lieduri; 
23,50 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO 
JURNAL Buletin meteo-rutier,- 7,50 
„Sub steagul partidului" — program 
de cîntece; 8,00 Doine și jocuri 
populare; 8,30 Interpreți de operă; 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,33 Mu
zică ușoară și artiști amatori: cîn- 
tă formația clubului „Justiția", diri
jor Doru Iliescu, 9,55 Un interpret 
al folclorului nostru: Vlad Dioni- 
sie; 10,10 Din cîntecele iui Marius 
Mihail,- 10,25 Operete rar cîntate; 

10,45 Mic album sonor; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteorolo
gic; 11,07 Tineri interpreți de mu
zică populară; 11,30 Din țările so
cialiste,- 12,30 Piese distractive in
terpretate de fanfară; 12,45 Cîntă 
corul Ansamblului U.T.G.; 13,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 13,30 Miniaturi pe 
portativ; 13,58 Concertul nr. 5 In la 
major pentru vioară și orchestră de 
Mozart; 14,30 Muzică populară din 
Muntenia; 15,00 RADIOJURNAL 
Sport. Buletin meteo-rutier; 15,30 Se- 
lecțiuni din opereta „Oklahoma" de 
Rodgers; 16,00 Două inimi într-un 
vals,- 16,30 Emisiune de basme,- 17,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic,- 17,20 Muzică ușoară cîn- 
tată de Alin Noreanu; 17,30 Cla
vecinista Eliza Hansen interpretă a 
muzicii hg Domenico Scarllatii; 17,40 
Sfatul medicului: Despre bolile a- 
paratului respirator; 17,45 Recital de 
operă Wilma Lipp,- 18,15 ZIARE, 
ZIARIȘTI, OPINII; 18,30 Anunțuri, 
reclame și muzici; 19,00 BULETIN

DE STWL 1Я03 Soliști si formații 

artistice de amatori; 19,30 Marele 
premiu al discului: Francesca Sole- 
viile,- 19,50 FESTIVAL SIBELIUS: 
Transmisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Radiotelevizunii dirijor 
Emanuel Elenescu. In pauză: RA
DIOJURNAL; 22,30 MOMENT POE
TIC : Fabule; 22,35 Puccini în inter
pretarea soliștilor noștri; 23,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Sport; 23,07 In ța
ra de povești a melodiilor; 0,50 BU
LETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
9 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Păcat de benzină; REPUBLICA: La 
ora 5 după-amiază; PETRILA: Stri
gătul corlei; LONEA: Zidul înalt; 
LIVEZENI: O stea cade din cer,- 
ANINOASA: Există un asemenea 
riăcâu; LUPENI—CULTURAL : Ci
neva acolo sus mă iubește.



4 STEAGUL ROȘU

Lucrările
Adunării Generale a O. N. U
Intervenția reprezentantului român

NEW YORK 7. Trimisul special care noile țări trebuie să le urmă- 
Agerpres, Nicolăe Ionescu, tran- rească după acordarea independen- 
smite :

Luni după-amiază participanții la 
lucrările Adunării Generale O.N.U. 
au continuat dezbaterile în legătură 
cu problema îndeplinirii Declara
ției cu privire la acordarea indepen
dentei țărilor și popoarelor colo
niale.

Luînd cuvîntul, reprezentantul ro
mân, Mihai Magheru, a arătat că 
„Organizația Națiunilor Unite ș-a 
situat de partea popoarelor colo
niale atunci cînd a adoptat în urmă 
cu cinci ani Declarația cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale". Dar, a adău
gat delegatul român, deși au trecut 
cinci ani de la adoptarea acestei 
declarații, „aproape 50 milioane de 
oameni continuă să trăiască în- 
tr-un mare număr de teritorii de
pendente". El a declarat că „O.N.U. 
trebuie să intervină într-un mod 
ferm și eficace pentru a sprijini po
poarele care continuă să fie lipsite 
de dreptul sacru de a dispune de 
soarta lor". Totodată, reprezentantul 
țării noastre a arătat pericolul pe 
care îl prezintă proclamarea unilate
rală a independenței Rhodesiei de 
sud de către un grup minoritar ra
sist și existența regimului promotor 
al politicii de apartheid din Africa 
de sud.

Referindu-se la necesitatea acor
dării unei independențe politice rea
le a teritoriilor aflate sub domina
ție străină, vorbitorul a atras aten
ția asupra faptului 
care unele puteri 
impun în momentul 
terii popoarelor din
constituie o violare 
O.N.U. și a declarației privind de
colonizarea și influențează negativ 
asupra realizării obiectivelpr pe

tei. Crearea de baze militare sau 
semnarea de acorduri inegale înain
te de acordarea independenței, în 
scopul menținerii bazelor militare 
existente, obținerea de concesii 
pentru exploatarea resurselor na
turale ale țărilor respective de 
către monopolurile străine consti
tuie încălcări ale independentei și 
suveranității naționale".

In încheiere, Mihai Magheru a 
arătat că „delegația Republicii So
cialiste România se va pronunța 
pentru adoptarea de măsuri eficace 
care să poată duce, fără întîrziere, 
la traducerea în viață a prevederi
lor Declarației privind independenta 
țărilor și popoarelor coloniale, a- 
doptată în urmă cu cinci ani de 
Adunarea Generală".

In Comitetul Politic al Adunării 
Generale au fost reluate luni dez
baterile în legătură cu „«admisibi
litatea intervenției în afacerile in
terne ale statelor și apărarea in
dependenței și suveranității lor".

ALGER

In legătură cu problema rhodesiană
LUSAKA 7 (Agerpres).
Guvernul Zambiei a introdus în- 

cepînd de luni un sistem de con
trol asupra tuturor importurilor și 
exporturilor și mai ales asupra ce
lor cu „mărfuri esențiale" — a 
anunțăt ■» ministrul zambian al co
merțului și industriei, Mubiana Na- 
lilungwe. El a menționat că aceas
tă măsură a fost adoptată ca ur
mare a faptului că, de cîteva luni, 
„Rhodesia s-a dovedit incapabilă 
să asigure transportul către Zam
bia al mărfurilor esențiale necesare 
economiei în dezvoltarea țării" 
Referindu-se la unele incidente ce

au avut loc în sectorul feroviar 
zambian, ministrul a avertizat că 
„cei care ar fi tentați să profite 
de situația existentă, vor 
suferit severe

avea de
sancțiuni".

☆ 
de cuvînt 

britanice,
al forțe- 
aflate în

că „limitele pe 
colonialiste le 

transmiterii pu- 
țările coloniale 

a Cartei

ALGER 7. Corespondentul Ager- 
pres, C. Benga, transmite:

In capitala Algeriei au luat sfîrșit 
lucrările celui de-al II-lea Congres 
al Federației sindicale a minerilor 
din Algeria, la care au participat 
140 de delegați si reprezentanți ai 
minerilor algerieni. La Congres au 
luat parte Salah Bcubuider, mem-

Lupta studenților spanioli 
împotriva opresiunilor polițiste, 
pentru libertate

noi

stu- 
Bar-
s-au

chiderea facultăților din Barce
lona.

Comentînd aceste măsuri, ziarul 
francez „Le Monde" arată că nu 
este suficient să închizi porțile la
boratoarelor și amfiteatrelor pen
tru a suprima aspirațiile de liber
tate.

oficiale 
reprezen-

și-au ex- 
noul sta-

scrie ziarul, tinerii 
mai suportă formele 
opresiune pe care le 
regimul de la ei", 

în numeroase facultăți 
se pregătesc alegeri li-

PARIS 7. Corespondentul Ager
pres, AL Gheorghiu transmite ;

In Spania se înregistrează 
acțiuni ale studenților.

Intre 80 și 90 la sută dintre 
denții universității din Madrid, 
celona, Salamanca și Bilbao
abținut sau au depus buletine al
be cu prilejui „alegerilor" 
pentru desemnarea noilor 
tanti ai studenților.

In felul acesta, studenții 
priihat ostilitatea față de
tut, promulgat de guvern, referitor 
la Sindicatul universitar din Spa
nia — S.E.U. — obligator și ofi
cial. Prin acest gen de sindicat, 
guvernul caută să împiedice cu
rentul democratic în rîndurile stu
denților. Ziarul francez „La Croix" 
relevă însă că „aceasta nu este cu 
putință". „In contact cu studenții 
din alte țări, 
spanioli nu 
polițiste de 
perpetuează

De altfel, 
au loc sau
bere, pe care autoritățile le-au in
terzis. O tensiune deosebită dom
nește la Barcelona, unde în cursul 
unui miting la care au luat parte 
peste 2 000 de studenți s-a cerut 
demisia rectorului universității și 
suspendarea sancțiunilor aplicate 
unui număr de 27 de studenți. Stu
denții au hotărît apoi să declare o 
grevă nelimitată. După cum s-a 
mai anunțat, rectorul universității, 
pentru a împiedeca declanșarea 
grevei, care riscă să se extindă a- 
supra întregii Spânii, a hotărît în-

3

Un purtător 
lor aeriene
Zambia, a declarat că începînd de 
marți, frontiera zambiano-rhode- 
siană va trece sub supravegherea 
permanentă a avioanelor britanice. 
El a adăugat că va intra în func
țiune un sistem de radar care va 
semnaliza orice acțiuni din partea 
unor eventuali invadatori.

s-a
So-
ca- 

pla- 
na- 

al
dezvoltare a economiei 
și bugetul de stat 
pe anul 1966 și vor fi a- 

decretele Prezidiului So- 
Suprem al U.R.S.S., emise 
ultima sesiune (octombrie 

punct -w
Baibakov,

Măsuri de urgență" 
în Uruguay

MONTEVIDEO 7 (Agerpres).
Guvernul Uruguayan а suspendat 

marți j garanțiile constituționale și 
a anunțat adoptarea de „măsuri de 
urgență" ca urmare a intensificării 
acțiunilor oamenilor muncii cu ca
racter revendicativ. Această măsu-

99

ră a fost luată în fața luptei ho- 
tărîte a celor 100 000 de salariați

a adoptat o rezoluție 
între altele, deschide- 
abandonate de foștii 
acelora naționalizate, 
prioritate celor mai

I

bru al Consiliului național al revo
luției; și numeroși reprezentanți ai 
diferitelor organizații naționale.

Congresul
care prevede 
rea minelor 
acționari și a 
acordîndu-se
rentabile, elaborarea de urgență a 
unui program de cercetare minieră 
prin extinderea lui în regiunile sa- 
hariene., punerea la dispoziția lu
crătorilor a tuturcr mijloacelor de 
natură să le permită reducerea 
prețului d.e cost, instituirea unui 
control riguros asupra producției 
miniere și comercializării acesteia, 
prelucrarea în tară a celei mai în- 

' semnate . părți a minereurilor prin 
dezvoltarea industriei naționale, 
crearea- de școli pentru o mai ra
pidă fermare de cadre algeriene.

Congresul a salutat hotărîrile 
Consiliului național al revoluției, 
în special cele privind reforma a- 
grară.

PE SCURT
președintele Comitetului 
pentru folosirea energiei 
al U.R.S.S., l-a primit pe 

Eklund, directorul gene-

4 MOSCOVA. — Andranik Pe- 
trosianț, 
de Stat 
atomice 
Sigvard
ral al Agenției Internaționale pen
tru energie atomică, sosit la Mos
cova într-o vizită oficială. In 
U.R.S.S., Eklund va vizita centra
la atcmoelectrică de la Beloiarsk, 
în Ural, și Institutul de cercetări 
pentru reactoare atomice de la 
Melekess, pe Volga.

4 LA PAZ. — 8 000 de 
mineri din două dintre cele 
mai importante regiuni pen
tru extracția zincului din 
Bolivia au declarat luni o 
grevă in scopul îmbunătăți
rii salariilor.

4 XIENG KUANG. — Postul de 
radio Vocea Laosului a făcut cu
noscut la 6 decembrie că mai mul
te avioane americane
bombardamente în mai multe re
giuni laoțiene. Avioanele cu reac
ție ale S.U.A., arăta postul de ra
dio citat, au întreprins raiduri

au efectuat

împotriva unor sate pașnice, dis- 
trugind numeroase locuințe.

4 NEW YORK. — In sta
tul Texas s-a produs luni o 
întrerupere în aproviziona
rea cu energie electrică, a- 
fectînd o regiune cu 34 000 
de locuitori. Este vorba de 
cel de-al treilea accident de 
acest gen în decurs de o lu
nă în sistemul energetic al 
S.U.A.

4 RABAȚ. — Guvernul maro
can a hotărît ruperea relațiilor 
diplomatice cu Siria. Hotărîrea 
este motivată de faptul că în pre
sa siriană, după dispariția lideru
lui opoziției marocane Ben Barka, 
au apărut articole apreciate ca 
jignitoare la adresa unor înalte 
personalități marocane.

4 SANTO DOMINGO. — 
In prezent, guvernul provi
zoriu din Republica Domini
cană duce tratative cu 
prezentanții americani în 
dereă retragerii trupelor 
terventioniste trimise în 
publica Dominicană în 
1965.

Un purtător de cuvînt
litar al S.U.A a declarat că

re- 
ve- 
in- 
Re- 
mai

mi-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. Interurban 322, automat 269.

de stat împotriva sancțiunilor e- 
conomice impuse de guvern parti- 
cipanților la recentele mișcări gre
viste.

MOSCOVA 7 (Agerpres).
La 7 decembrie, la Mosccva 

deschis cea de-a 7-a sesiune a 
vietului Suprem al U.R.S.S. In 
drul sesiunii vor fi dezbătute 
nul de 
ționaie 
U.R.S.S. 
probate 
vietului 
de la 
1965).

In raportul la primul 
crdinei de zi, Nikolai 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și președinte al 
de Stat al Planificării 
a arătat că în acest 
ția globală industriala va fi сиЯі.б 
la sută mai mare decît cea a acu
lui precedent. Din cauza condițiilor 
climaterice nefavorabile producția 
globală a griculturii, va fi în anul 
1965 mai scăzută decît în anul 
1964.

Comitetului 
al U.R.S.S., 
an produc-

N01 SUCCESE IN EXPLORAREA
SPAȚIULUI COSMIC
„Luna—8“

și-a
încheiat
zborul

Evoluția
navei

cosmice
„Gemini—7“

Lansarea
satelitului

francez
„Fr-1 «I

MOSCOVA 7 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că la 7 decembrie ora ( 

0,51'30" (ora Moscovei), stația automată „Luna-8" 
a atins suprafața Lunei. In cursul zborului sta
ției spre Lună s-a procedat la o verificare com
plexă a funcționării sistemelor care să asigure a- 
selenizareă lină. Verificarea a indicat funcționarea 
normală a sistemelor stației in toate etapele ase
lenizării, cu excepția celei finale.

In urma zborului 
nou pas in direcția

stației „Luna-8" s-a tăcut un 
realizării aselenizării line.

7 (Agerpres). 
cosmice americane

CAPE KENNEDY
Piloții navei cosmice americane „Gemini-7" 

Jim Lovell și Frank Borman au renunțat deocam
dată din motive tehnice la efectuarea a două 
importante experiențe, care figurau in programul 
lor de zbor.

Un fotomelru care se orientează după stele, 
s-a defectat, iar ei n-au reușit pină in prezent 
să-l repare. Pe de altă parte, instalațiile de pfe 
sol care trebuiau să capteze o rază „laser” extrem 
de puternică, ce urma să fie lansată de „Gemi
ni-7", nu sint încă in măsură să colaboreze la 
această experiență.

Lovell și Borman au de efectuat insă un număr 
de alte experiențe.

NEW YORK 7 (Agerpres). r-j;
Luni seara la baza Vandenberg, California, a 

lost lansat satelitul științific francez „Fr-1". Lan
sarea, efectuată cu ajutorul unei rachete ame
ricane „Scout", s-a desfășurat in condiții normale 
și satelitul s-a plasat pe orbită. Semnalele lui au 
și fost recepționate de stațiile de urmărire din di
ferite regiuni ale lumii.

„Fr-1" are. 60 de kilograme și dispune de apa
rate destinate studierii ionosferei. Alimentarea 
cu energie electrică este asigurată cu baterii so
lare. dublate de baterii chimice. Satelitul urmează 
să rămină în spațiu de la 15 la 90 de zile.

trupele americane în aceas
tă țară, vor fi reduse Ia a- 
proximativ 6 800 persoane. 
El a afirmat că această ci
fră reprezintă „nivelul mi
nim" la care vor fi menți
nute aceste forțe armate.

4 ADDIS ABEBA. — In capita
la Etiopiei au început lucrările 
unui comitet special al O.U.A., 
care este însărcinat să studieze 
posibilitatea creării unei agenții 
de presă panafricane (P.A.N.A.).

4 WASHINGTON. — Luni 
a sosit Ia Washington mi
nistrul de externe al Gre
ciei, Elias Tsirimokos. El va 
pleca la New York, unde în 
cadrul Comitetului Politic al 
O.N.U. urmează să se dis
cute problema cipriotă. Tsi
rimokos va purta de aseme
nea, convorbiri cu ministrul 
economiei al S.U.A., Thomas 
Mann în legătură cu un îm
prumut american pentru 
Grecia.

4 WASHINGTON. — Institu
tul de seismologie din Pasadena 
(statul California) a anunțat că 
luni la era 11,39 (G.M.T.) a avut

loc un puternic cutremur de pă- 
mînt avînd epicentrul în apropiere 
de Colima (statul Mexic).

Intensitatea cutremurului a fost 
6,6 grade pe scara Richter.

4 LOME. — In localita
tea Sotubua, situată în nor
dul Togo-ului, în timpul fes
tivalului local tradițional a 
avut loc un accident tragic : 
un automobil care transporta 
materiale de construcție s-a s 
răsturnat ’peste mulțimea a- 
flata în stradă. Aproximativ 
100 de persoane 
ucise, iar 100 au 
nite.

de

au fost 
fost ră-

4 OTTAWA. — Banca 
anunțat că a hotărît

Canadei 
să mă- 

de scont pentru su
da cu împrumut cu 
Această măsură vine 
a

Băncii
măririi taxei de 

Federale de re- 
cu 0,50 la sută, 

a Băncii Canadei

a
rească taxa 
mele ce le 
0,25 Ia sută.
ca urmare
scent a
zerve a S.U.A.
Taxa de scont 
este acum de 4,75 la sută față de
4.50 la sută a Băncii americane.
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