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Organ al Comitatului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc
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P.LI. li plinul loigits 

al Р.Ш.Р.
Marti dimineața a plecat spre 

Roma tovarășul Mihail Sion Bujor, 
membru supleant al G.G. al P.G.R., 
șef de secție la G.C. al P.G.R., care, 
la invitația Partidului Socialist Ita
lian . al Unității Proletare, va parti
cipa la lucrările primului Congres 
al P.S.I.U.P,

(Agerpres)

Un nou obiectiv 
intrat Tn funcțiune
Muncitorii șantierului Valea Jiu

lui al T.G.M.M., au pus în funcțiu
ne instalația de aducțiune a apei 
industriale necesare în procesul teh
nologic de preparare a cărbunelui 
la preparația Coroești.

Acest obiectiv a fost realizat cu 
15 zile mai devreme decit preve
dea graficul de execuție.

Conducta are o lungime de 8 kilo
metri și un debit de 150 1/secundă.

Pentru construcția acestei magis
trale, care străbate o parte din de
fileul Jiului și cheile Izvorului s-au 
folosit la transportul materialelor 
pentru prima dată în Valea Jiului 
mijloace aeriene de transport, eli
copterul.

Prin intrarea în funcție a acestei 
conducte, vor fi satisfăcute necesi
tățile de apă pentru toate cele trei 
linii tehnologice ale preparatei 
Goroești.

40 de familii s-au 
mutat de curînd în fru
mosul bloc F I de la 
Petrila. In zilele viitoare 
constructorii de aici vor 
preda ultimul bloc din 
planul pe anul acesta.

„Banatule, mîndră floare"
Pentru a doua oară în acest 

an, orchestra populară de stat 
din Caransebeș ne-a vizitat 
Valea Jiului. Și, la fel ca și 
prima dată, spre bucuria noas
tră și mîndria componenților 
acestei orchestre, vizita a fost 
încununată de succes. Mărtu
rie stau nenumăratele aplauze 
ori bisuri cu care au fost pri
miți pretutindeni, de către pu
blicul Văii Jiului, solii artei 
populare bănățene.

E greu de definit ce ne-a 
plăcut mai mult: măiestria in
terpretativă a soliștilor, jocul 
nuanțat, fin, degajat al dan
satorilor ori armonizarea și 
expresivitatea melodică a or
chestrei. Ne-a plăcut totul, 
pentru că spectacolul „Bana
tule, mîndră floare", susținut 
de artiștii din Caransebeș a 
fost unitar, plin de optimism 
șl vote bună.

Orchestra a avut în 
Dumitru Chepețan un inter
pret valoros, sensibil, cu 
o voce deosebit de caldă, un 
adevărat doinitor al cîniecului 
bănățean. El a adus pe scenă 
o voioșie tinerească, molipsi
toare care s-a transmis publi
cului. Alături de el, Raveca 
Sandule seu, ne-a încîntat prin 
originalitatea și gingășia inter
pretării.

Considerăm de prisos pre
zentarea lui Nica Achim-, nu
mele și vocea sa a atras multi

Cu olanul anual 
îndeplinit
Sectorul IV de la mina Vulcan

Ieri după-amiază, Ia 
ieșirea din schimbul I, 
minerii sectorului IV de 
la mina Vulcan au fost 
întîmpinați de fanfară. 
Apoi a avut loc o mică 
festivitate prilejuită de 
îndeplinirea — cu 16 zile 
înainte de termen — a 
sarcinilor de pian pe a- 
nul 1965.

Cu producția extrasă 
în cursul zilei de ieri, 
sectorul IV (șef de sec
tor inginerul Pătrașcu 
Ioan) a realizat o depă
șire de 11 300 tone de 
cărbune, randamentul 

spectatori în sălile pe unde a 
concertat orchestra din Caran
sebeș. De aceea nu facem 
decit să adăugăm aplauzele 
noastre Ia cele cu care a fost 
răsplătit peste tot în Valea 
Jiului.

Florentin Iosif este un alt in
terpret care se adaugă buche
tului de soliști vocali bănățeni 
și care merită toată lauda.

Deschizînd lista soliștilor in
strumentiști, pe prim plan se 
numără saxofonistul Ioan Bă
lan care, secondat de Viorel 
Bălan, au demonstrat talent, 
cultură muzicală dezvoltată și 
sensibilitate artistică. Tarago- 
tistul Luca Novac a cucerit 
aprecierea unanimă a publicu
lui la fel ca și acordeonistul 
Tudot Marcel și trompetistul 
Sandu Florea care au consti
tuit adevărate puncte de suc
ces pentru orchestra din Banat.

Desigur că meritul cel mai 
mare pentru reușita spectaco
lului revine dirijorului orches
trei, Nicolae Perescu care, și 
de această dată, s-a dovedit 
un iubitor și un cunoscător al 
folclorului și în același timp 
un bun conducător de orchestră.

încheind aceste rinduri adre
sate orchestrei și soliștilor din 
Caransebeș le dorim noi suc
cese în viitor și... la revedere, 
pe curînd.
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planificat a fost depășit 
cu 78 kg cărbune pe 
post, iar economiile la 
prețul de cost s-au ridi
cat la 229 500 lei. La a- 
ceste succese un aport 
deosebit I-au adus bri
găzi harnice cum sînt 
cele conduse de minerii 
Șerban Nicolae, Sima 
Mihai, Sima Iile, Tuca- 
ciuc Mihai, Tiucă Ion și 
Mihai Vasile.

Sectorul IV este pri
mul de la mina Vulcan 
care raportează îndepli
nirea înainte de termen 
a sarcinilor de plan ce-i 
revin în acest an.

Secția reparații mecanice de la U.R.U.M. Petroșani. 
Comunistul Tefeleș Gheorghe și utecistui Buză Viorel 
Jucrînd la repararea unei combine pentru exploatarea 
minieră Uricani.

Obiective hidroenergetice 
care vor apare In viitor pe harta țării

Recent au început lucrările pre
gătitoare pentru amenajarea unei 
cascade de hidrocentrale pe rîul 
Argeș, în aval de centrala hidro
electrică „Gheorghe Gheorghiu 
Dej"., In legătură cu acest eveni
ment, ing. Ocfaviân Groza, adjunct 
al ministrului energiei electrice, a 
fost solicitat de redactorii Ager- 
pres-ului Gh. leva și T. Nițescu să 
înfățișeze cititorttor ' unele aspecte 
privind noile construcții hidroener
getice de pe Argeș și de pe alte 
rîuri ale țării.

Potrivit directivelor Congresului 
al IX-lea al P.C.R., a declarat tov, 
Octavian Groza — în perioada 
1966—1970 pe cursul rîului Argeș 
se va executa primul sector de 
centrale în cascade, cuprinzînd pa
tru centrale cu o putere totală de 
60 MW și o producție de energie 
electrică de circa 120 milioane kWh.

Construirea unei cascade de pa
tru uzine de vîrf — la Oești, Al
bești, Cerbureni și Valea Iașulu' 
— cu căderi egale (20,5 m) si cu 
două lacuri de acumulare s-a do 
vedit una din cele mai bune so
luții. Concepția care stă Ia baza 
schemei hidroenergetice a casca
dei, se bazează pe experiența -.a- 
menajării rîului Bistrița. Ea va per
mite ca volumul lucrărilor, inelu- 
zînd excavarea a 2,5 milipajie m c 
pămînt, turnarea a 205 000 m c be
ton și montajul a 4 000. tone de e- 
chipament electromecanic, să poa
tă fi realizat în decursul a 4 ani.

Adjunctul ministrului energiei 
electrice s-a referit apoi la alte 
obiective hidroenergetice care vor 
apare în viitor pe harta tării. Pla

0 valoroasă rarte de vi
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nul de valorificare rațională a re
surselor hidroenergetice ale țării 
— a spus el — cor^urat pe baza 
cercetărilor întreprinse asupra 
cursurilor de apă щаі importanțe, 
are în, vedere utilizarea, în condi
ții economice, a unui potențial hl- 
droenergetic anual de circa 24 mi
liarde kWh, din care jumătate re
vine rîurilor interioare, iar cea
laltă parte'— Dunărit Pffia-fti î975 
vor fi construite noi hidrocentrale 
cu o putere instalată de 1,5 mili
oane kW pe rîurile Lotru, Sebeș, 
Someș, Șiret și Olt, care însumea
ză 60 la sută din potențialul ener
getic amenajabil al cursurilor de 
apă interioare din țara noastră. Da
torită concentrării masive , a căde
rilor și debitelor, pe unele dintre 
aceste rîuri — Lotru, ' Sebeș ‘ și 
Someș — se vor construi hidrocen
trale de mare putere cu indici e- 
nergo-economici ridicați. De aseme
nea, amenajarea centralelor de pe 
Șiret și Olt, cu căderi, mai mici, 
va crea posibilități pentru utiliza
rea. apei nu numai în scopul ob
ținerii energiei electrice, ci și pen
tru satisfacerea altor cerințe: iri
gații, alimentarea cu apă potabilă 
și industrială a orașelor, pentru 
piscicultura și altele.

. înfăptuirea acestui vast program 
de valorificare a potențialului hi
droenergetic al rîurilor că și al 
Dunării, va contribui la creșterea 
ponderii centralelor hidroelectrice 
în producția de energie electrică a 
tării, de la circa 5,1 la sută în pre
zent la 20 la sută în anul 1975.

Note cfinfr-un 
acord final
fi Oamenii corectează un 
proverb vechi • Valorile a- 
propiate ale cotelor diferite 
0 Frumusețea verbului „a 
construi"

De-a lungul existenței sale, 
nevoia l-a împins pe om de 
multe ori pe locuri vitrege. 
Hărnicia omului, însă, a trans
format întotdeauna vitregia 
locului în teren propice exis
tentei. Așa s-a născut multi
secularul proverb „omul sfin
țește locul". Atunci cînd ra
țiunea îl determină . pe om la 
a căuta și a descoperi valori 
materiale noi, proverbul are 
nevoie de o corectare : omul 
supune vitregia locului.

Dealurile care despart în li
nie dreaptă Petroșaniul de A- 
ninoasa cu relieful și ciudă
țeniile lor ascunse, au fost 
ceea ce se numește, pentru 
construcții, un teren vitreg. 
Omul constructor, insă, a supus 
an după an această vitregie. 
Anul, din care se execută a- 
cum ca dintr-o partitură, ulti
mele acorduri, a însemnat 
mult pentru constructorii și 
montorii de pe dealurile Dil- 
jei Mari. A însemnat termina
rea unei instalații de extracție 
la puțul auxiliar nr. 1, a unui 
tablou de distribuție și a unei 
instalații de încălzire a aeru
lui tot aici, ducerea pînă a- 
proape de faza finală a unei 
instalații de concasare și ram
bleu hidraulic pentru mină, a 
unui funicular pentru transport 
de steril la haldare și rambleu 
Ia cele 3 puțuri auxiliare și 
altele.

Vorbind în limbajul topogra
filor, toate aceste lucrări sînt 
situate la mate altitudine. pe 
cote superioare. Există însă la. 
ogmenii acestor locuri Й giîd 
cotă, de altă natură decit cea 
topografică, la iei de superi
oară : a entuziasmului ome
nesc. Am cunoscut o parte a 
coordonatelor pe care se în
tinde acest entuziasm.

Trecuse destul de mult timp 
de cînd trebuia să înceapă lu
crările la stația de concasare 
și rambleu, dar dintr-o cauză 
sau alta, nu Începuseră. Lu
crarea aceasta părea o lucra
re compromisă. Timpul și oa
menii au infirmat însă această 
impresie. Stația intră și ea a- 
cum ca o notă în acordul fi
nal. Aici însă și-au etalat pri
ceperea și hărnicia oameni ca

I. CIOGLEI

(Continuare în pag. 3-a)

„UN CADOU FRUMOS 1" îm
bie vînzătoarea. Și zilnic, sute 
de oameni vizitează magazi
nul de artizanat din Petroșani 
cumpărînd cu plăcere cadouri 
— de la bibelourile lucrate cu 
gust artistic pînă la modernele 
covoare executate de mește
șugarii cooperatori.
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f'8 valoroasa carte da vizită pentru noul cincinal
Una din sarcinile de răspun

dere puse de Comitetul oră
șenesc de partid Petroșani în 
fața comuniștilor, a tuturor co
lectivelor de la exploatările 
miniere o constituie realizarea 
ritmică a producției planifica
te de cărbune.

Ritmicitatea producției nu 
poate fi decît rezultatul ridi
cării pe o treaptă superioară 
a organizării procesului de 
producție, rezultatul mobiliză
rii tuturor forțelor colective
lor minelor la o muncă exem
plară în toate verigile proce
sului de producție.

Sub conducerea comitetului 
de partid, colectivul minei A- 
ninoâsa e animat de dorința 
de a se ridica la nivelul aces
tor exigente, de a îndeplini 
planul ritmic fără asalturi de 
sfîrșit de lună.

Bilanțul lunii noiembrie con
stituie un exemplu de muncă 
ritmică. Din prima pînă în ul
tima zi a lunii, planul de pro
ducție în cadrul tuturor sec
toarelor productive a fost în
deplinit și depășit. In frunte 
— sectorul III, cu o depășire 
de plan de 15,4 la sută. In 
nici o zi, nici un sector n-a 
rămas sub plan, zi de zi plu
sul de producție a creșcut, a- 
cumulîndu-se pe întreaga lună 
noiembrie o depășire de plan 
pe exploatare de 2 946 tone.

Fapte care arată hotărîrea 
minerilor aninoseni de a în
cheia cu succes bilanțul pe 
ultimul an al șesenalulul, vo
ința lor de a întâmpina pregă
tiți prima zi a viitorului cinci
nal, de a înfăptui cu cinste 
sarcinile puse de Directivele 
Congresului partidului în fața 
industriei cărbunelui.

RITMICITATEA REALIZĂRII PLANULUI
REALITATE LA MINA ANINOASA

ЮАМ BARNA 
secretarul comitetului 

do partid
Obiectiv central 
al muncii politice

îndeplinirea ritmică a planului producției de cărbune, a angajamentelor luate în între
cerea socialistă 
de organizațiile 

ridicarea la un nivel 
deținătorul drapelului 
Organizațiile de bază, 
avem posibilități pentru îmbunătățirea continuă a procesului de producție, pentru sporirea 
succeselor. Îndeosebi am insistat pentru ritmicitatea realizării planului din prima zi a fie
cărei luni, fără salturi de sfîrșit de lună. Comitetul de partid, organizațiile de bază au pUs 
un mare accent pe exercitarea dreptului de control, spre a determina conducerea tehni- 
co-admlnistrativă să creeze condițiile necesare realizării planului la fiecare loc de muncă.

Cîteva exemple în această privință sînt edificatoare. In sectorul 1, sarcinile de plan 
nu puteau fi realizate din cauza întîrzierii rambleierii unor abataje. Moara nouă de 
rambleu Intrase în reparații, iar cea veche nu făcea față volumului de lucrări. Comitetul 
de partid a indicat organizației de bază din sectorul de rambleu să mobilizeze comuniștii 
pentru asigurarea funcționării în cele mai bune condiții a morii vechi de rambleu, iar 
membrii de partid din atelierul electromecanic au avut sarcina să asigure terminarea în- 
tr-un timp scurt a lucrărilor de reparație la moara nouă. In felul acesta s-au creat secto
rului I condiții pentru îndeplinirea și depășirea ritmică a planului.

Realizarea ritmică a planului de producție, a angajamentelor de întrecere este, în ace
lași timp, un important rezultat al ridicării nivelului muncii de partid în urma creării 
âe organizații de bază pe schimburi în sectoarele productive.

constituie concretizarea muncii politico-organizatorice desfășurate 
de bază, sub îndrumarea comitetului de partid, pentru 
mai înalt a activității economice a minei. Colectivul nostru este 
roșu de întreprindere fruntașă pe ramura cărbunelui pe anul 1964. 
comuniștii au explicat minerilor, muncitorilor și tehnicienilor că

IOSIF LEDRER 
șeful exploatării

Cu contribuția 
tuturor verigilor

PRIN 
GRAIUL CIFRELOR

ф In primele 11 luni ale acestui 
an, colectivul minei Aninoasa a 
extras peste sarcinile de plan 19 024 
tone de cărbune energetic. La a- 
ceastă realizare și-au adus contri
buția colectivele tuturor sectoare
lor acestei exploatări.

Aplicînd îndrumările organizației de partid, conducerea exploatării s-a străduit să creeze 
condiții pentru a asigura, prin realizarea și depășirea angajamentelor de întrecere, 
premisele îndeplinirii înainte de termen a planului pe 1965,' realizarea, încă din acest tri
mestru, a indicilor prevăzuți în primul an al noului cincinal.

O deosebită atenție s-a acordat repartizării juste a sarcinilor de plan pe sectoare, astfel 
ca aceste sarcini să fie mobilizatoare, dar cu posibilități reale de îndeplinire. Repartiza
rea judicioasă a sarcinilor de plan exclude situațiile în care unele sectoare nu-și pot înde
plini sarcinile de plan, iar altele înregistrează depășiri exagerate.

Realizarea ritmică a sarcinilor de plan constituie o preocupare permanentă a . colectivu
lui minei Aninoasa. Pentru a obține acest rezultat ne-am dat seama că este necesar să mo
bilizăm toate forțele, toate verigile procesului de producție pentru a crea brigăzilor din 
abataje condiții pentru o muncă' rodnică. Imprimînd realizării planului un caracter ritmic, 
exclUZÎnd epuizantele asalturi de sfîrșit de lună care intervin atunci cînd în prima decadă 
sectoarele rămîn sub plan, am avut posiblltatea de 
ce trebuie făcut pentru crearea premiselor necesare 
vederilor noului cincinal al cărui prag îl vom păși 
brie și sectorul de investiții s-a situat în rîndul 
și depășite. S-au. obținut rezultate mult mai bune în 
tezind astfel calea spre viitoarele

Experiența 
unui colectiv harnic

Cifrele sînt edificatoa
re : 7 613 tone de căr
bune extrase peste plan 
de la începutul anului, 
randamente mari care 
în unele abataje depă
șesc 6 tone pe post, 
Sînt cifre care vorbesc 
despre hărnicia colecti
vului Sectorului III ăl 
minei Aninoasa, dar și 
despre valoarea practică 
a unor inițiative preți
oase aplicate cu perse
verență.

Una din inițiativele 
care au contribuit ne
mijlocit la îndeplinirea 
ritmică a planului sec
torului, este cea a bri
gadierului membru de 
partid Schneider Fran
cisc. încă cu mai multe 
luni în urmă, acest mi
ner a propus conducerii 
sectorului să încredin
țeze brigăzii sale două 
abataje/ în timp ce în- 
tr-un abataj cameră se 
lucrează din plin, în cel 
de-al doilea se efectuea
ză lucrările de pregătiri. 
In felul acesta, brigada 
poate extrage, de la în
ceputul și pînă la sfîrși- 
tul lunii, Cărbune peste 
prevederile planului.

Schneider Francisc și 
ortacii săi au dovedit 
prin fapte valoarea ini
țiativei. Avînd două a- 
bataje cameră pe stratul 
5, avînd front de lucru 
suficient și în zilele 
cînd în unul din abataje 
se efectuează lucrările 
de podire și prăbușire, 
minerii acestei brigăzi 
au realizat Zi de zi ran
damente înalte și, pe a- 
ceastă bază, un volum 
sporit de cărbune ex
tras. De la începutul a- 
cestui an, brigadă lui

Schneider Francisc a 
dat peste plan 4 000 tone 
de cărbune. Randamen
tul realizat pe luna no
iembrie se 
7,40 tone pe 
de 5,17 tone 
de planul.

Inițiativa- a 
luată și de alți briga
dieri de frunte din Sec
tor. La cererea lor, con
ducerea sectorului a în
credințat brigăzilor con
duse de tovarășii Kibedi 
Francisc și Liciu Vaier 
cîte două abataje came
ră tot pe stratul 5. Și ei 
aplică această inițiativă.

— Ne-am străduit Să 
asigurăm acestor brigăzi 
condiții care să le dea 
posibilitatea să munceas
că cu întreaga lor capa
citate, spunea tov. ing. 
Popa loan, șeful secto
rului. Am asigurat la 
fiecare abataj o reZefvă 
de material lemnos su
ficientă pentru 24 de 
ore. Toate brigăzile din 
abatajele cameră âu la 
dispoziție scocuri 4a. 
crațer scurte de 1 m ca 
care — după extragerea 
fiecărui cîmp — se pre
lungește transportorul 
pînă ia front și se puș
că pe el. In felul acesta 
se reduce cantitatea de 
cărbune lopătat, iar ran
damentele cresc.

Discuția cu șeful Sec
torului III despre expe
riența acestui colectiv 
s-a încheiat cu creionul 
în mină. Se căuta răi* 
punsul la urinătoarea 
întrebare: cînd vor re
porta minerii sectorului 
III îndeplinirea planului 
pe ultimul an al șese- 
nalului: cu 12 Zile mai 
devreme.

ridica la 
post față 

cît preve-

fost pre-

1
>

suGcese.

a îndrepta atenția și asupra a ceea 
îndeplinirii sarcinilor de viitor, a pre- 

în curîhd. Astfel îh cursul lunii noiem- 
celor cu sarcinile de plan îndeplinite 
efectuarea lucrărilor de pregătiri, ne-

NICOLAE FEIER 
președintele 

comitetului sindicatului
ф Baza sporirii producției de 

cărbune o constituie creșterea ran
damentelor. Față de 1,418 tone de 
cărbune pe post, cit este planifi
cat, randamentul mediu pe exploa
tare în perioada care a trecut din 
acest an se ridică Ia 1,438 tone de 
cărbune pe post.

Izvorul 
ritmice

pentru ritmicitatea

I 
a planului
realizării planului la nivelul sectoare-
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Paralei cu creșterea volumu
lui producției, colectivul minei A- 
nlnoasă a acordat atenția cuvenită 
calității cărbunelui extras. Față de 
30,5 la sută cit este admis, Conți
nutul de cenușă a fost redus la 
30,1 Ia sută, granulația a fost îm
bunătățită cu 1,5 procente, Iar u- 
miditătea cu 1,3 procente.

Una din condițiile principale 
lor șl pe întreaga mină o constituie îndeplinirea planului în fiecare abataj, din prima zi 
a fiecărei luni, tocmai de aceea, comitetul Sindicatului șl-a îndreptat atenția spre spriji
nirea brigăzilor rămase în urmă spre a le ajuta să se ridice la nivelul celor fruntașe.

Binevenită în această direcție a fost propunerea minerului Biro Ștefan, membru al co- 
brigăzilor rămase sub plan. Aces- 
a brigăzilor rămase în urmă. De- 
în cadrul lor, șefii brigăzilor ră- 
aceste brigăzi, cu conducerile 
greutățile și deficiențele care 

realizarea planului. Principalul rezultat al acestor analize îl constituie măsurile

Numai prin buna gospodări- 
energiei electrice și pneuma- 
la această exploatare s-a rea- 
de la Începutul anului o eCo-

к♦ 
re a 
tiee, 
Hiat
notnie de 188 000 lei.

ф Față de nivelul planificat' de 
1 554, cîștlgul mediu realizat la mi
na Aninoasa s-a ridicat la 1 575 Iei.

mițetului sindicatului, de a se analiza decadal situația 
te consfătuiri au devenit un mijloc eficace de sprijinire 
cadal, comitetul sindicatului convoacă aceste consfătuiri și 
mase în urmă, împreună cu tehnicienii care răspund de 
sectoarelor scot în evidență, în spirit critic și autocritic, 
împiedică 
concrete stabilite în vederea spriji
nirii

In 
brie, 
torul 
carea măsurilor stabilite în cadrul 
unei asemenea consfătuiri în 
ția unei măi bune deserviri 
со-materiale, trei brigăzi — 
care cele conduse de tovarășii Ma- 
rincea Mihal $1 Chimilenschi Anton 
—- și-au îndeplinit curînd sarcinile 
de plan. De asemenea, în celelalte 
sectoare, numărul brigăzilor răma
se sub plan a scăzut simțitor.

brigăzilor rămase în urmă, 
prima decadă a lunii noiem- 
de exemplu, 4 brigăzi din sec- 
III rămăseseră sub plan. Apli-

direc- 
tehni- 
între

La nivelul cerințelor
Dacă asiști la adună

rile generale ale gru
pelor sindicale, la con
sfătuirile de producție 
care au loc la mina A- 
nlnoaSa, remarci un 
lucru nu lipsit de sem
nificație : brigăzile de 
mineri reclamă rar lip
sa vagonetelor goale 
pentru încărcarea căr
bunelui.

Aceasta este o con
secință a îmbunătățirii

continue a transportu
lui subteran. Sub în
drumarea organizației 
de partid, conducerea 
sectorului de transport 
a luat măsuri pentru 
creșterea rolului su
praveghetorilor în di
rijarea transportului, în 
repartizarea vagontte- 
lor goala în funcție de 
capacitatea abatajelor, 
de programul lot de 
pușcare.

Pe de altă parte, zeci 
de vagonete sînt cu
rățate zilnic cu ajuto
rul culbutorului vibrant, 
obținînduse astfel o 
medie bună de încăr
care a vagonetelor. A- 
ceste măsuri, alături 
de o mai bună întreți
nere a parcului de va
gonete,/ au creat con
diții pentru desfășura
rea transportului sub
teran la nivelul cerin
țelor.

Eficiența unei
Ce s-a făcut în secto

rul IV pentru ritmicita
tea îndeplinirii planu
lui ?

Re prim plan se situ
ează o măsură luată de 
conducerea sectorului 
pehtru a asigura în per
manență o linie de front 
corespunzătoare realiză
rii planului pentru toa
te brigăzile de mineri.

Pînă nu de mult, bri
găzile de mineri din a- 
batajele cameră efectuau 
singure atacarea noilor 
camere după prăbușire. 
In această perioadă, cînd 
se efectuează un mare 
volum de lucrări nepro
ductive, brigăzile nu po; 
da cărbune.

Măsura luată de con 
ducerea sectorului (șef 
de sector tov. ing. Burlec 
Cornel) este următoa
rea : o brigadă de pre
gătiri are sarcina de a 
efectua atacările pentru 
noile camere. Lucrările 
sînt astfel dirijate încît 
atunci cînd unei brigăzi 

termină abatajul

măsuri
ea are gata pregătit un 
alt abataj și poate lucra 
din plin, realizînd astfel 
ritmic sarcinile de plan 
și angajamentele de în
trecere. Sarcina de a e- 
fectua aceste lucrări a 
revenit brigăzii conduse 
de tov. Moise Mihai.

— Cele 7 brigăzi din 
abatajele cameră — spu- y 
nea tov. ing. Burlec Ca
rol — lucrează din plin 
și dau cantități sporite 
de cărbune peste plan. 
Brigăzile conduse de to
varășii Biro Ștefan, De- 
dlu Vasile, Rădoi Nice- . 
iae și altele au extras ? 
în luna noiembrie între 
169—311 tone de cărbu
ne peste plan.

Și, ceea ce e foarte 
important, această mă
sură a imprimat produc
ției un caracter ritmic.

Pagină realizată de 
Ing. I. ВRANEA

f

l

O brigadă harnică, cea condusă de minerul Nicoară Traian din sectorul IV al exploatării Aninoasa. 
Realizarea ritmică a planului l-a chezășuit obținerea unei depășiri pe 11 luni de 750 tone cărbune, tată 
un schimb al brigloil condus de Lăbușcă Constantin.
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Frecvența cursanților trebuie îmbunătățită I
• Condiții optime pentru ridicarea la un înalt ni

vel a muncii de propagandă care trebuie folosite din 
plin NI Formarea de cercuri mari impune o grijă spo
rită pentru frecventă vî Atitudine combativă față de 
cei care neglijează sarcina de a învăța I

Ne aflăm în cea de-a doua lună 
a noului an școlar al învățămîntu- 
lui de partid $i activitatea multor 
cercuri reflectă răspunderea cu care 
numeroase organizații de partid se 
preocupă de studiul comuniștilor, 
de înarmarea lor cu învăță
tura și. politica partidului, 
cu cunoașterea programului multi
lateral de înflorire a României so
cialiste elaborat de cel de-al IX-lea 
Congres al P.G.R.

Actualul an al învățămîntului de 
partid a fost inaugurat sub semnul 

"unor importante măsuri menite să 
ridice la un nivel mai înalt acti
vitatea cercurilor, să lege mai 
strîns propaganda de partid de 
viață, de sarcinile practice care 
stau în fată comuniștilor, a celor
lalți oameni ai muncii în actuala 
c'fâpă a desăvîrșirii construcției so
cialiste. Pe primul plan, al acestor 
măsuri se situează studierea în 
toate cercurile și cursurile învăță
mîntului de partid a documentelor 
Congresului al IX-lea al partidului. 
Temele privind direcțiile de dez
voltare economică și socială a Ro
mâniei socialiste în anii 1966-1070, 
industrializarea socialistă a țării, 
obiectiv central al politicii economi
ce a partidului, dezvoltarea inten 
Sivă și multilaterală a agriculturii, 
Orînduirea socialistă, statul socialist, 
activitatea internațională g P.GLR. și 
celelalte lecții axate pe documentele 
Congresului prezintă o însemnăta
te deosebită pentru cunoașterea de 
către cursanți a principalelor sar
cini puse de partid în fața celor ce 
muncesc, pentru mobilizarea maselor 
Ia muncă conștientă pentru înde
plinirea acestor sarcini.

De asemenea, măsurile luate în 
direcția asigurării posibilităților tu
turor cursanților învățămîntului de 
partid de a-și procura broșurile cu- 
prinzînd documentele Congresului al 
IX-lea al P.G.R., selecționarea de 
propagandiști cu pregătire temeini
că, pregătirea lor de către Cabi
netul de partid Petroșani, contri
buie la ridicarea nivelului calitativ 
al propagandei de partid. In aceste 
condiții numeroase cercuri ale învă- 
țămîntulul de partid, între care cer
cul de studiere a Statutului P.G.R., 
de la E. M. Petrila, propagandist 
tov. Hampe Nicolae, cercul de eco
nomie concretă de la (3.G.V.J., une
le cercuri de la U.R.U.M.P., de la 
E. M. Lenea și altele desfășoară o 
activitate rodnică. Discuțiile purta

PROGRAM DE RADIO
16 decembrie

PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5,06 Cîntece și jocuri popu
lare; 5,40 Piese pentru fanfară; 6,00 
RADIOJURNAL. Sport,- 6,10 Me
nuet și Passepied de Rameau6,22 
Jocuri populare,- 6,30 Anunțuri și 
muzică; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,15 
CIntă Harry Belafonte; 7,30 Arcu
șuri vesele; 7,45 Orchestra de mu
zică populară a Sfatului popular din 
Giurgiu; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,08 Fragmente din opereta „Vînză- 

-» torul de păsări**,- 8,30 La microfon, 
> . melodia preferată; 9,30 Sfatul medi

cului : Anginele la copii; 9,35 Două 
opere — aceeași temă; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,05 Cvartetul nr. 
2 opus 22 în Re major de George 
Enescu,- 10,30 Vreau să știu; 11,00 
Concertul nr. 22 în la minor pentru 
vioară și orchestră de Giovăni Bat
tista Vioțti; 11,35 Recunoașteți in- 
terpreții ?; 12,00 BULETIN DE
ȘTIRI,- 12,10 Al XX-lea Festival de 
folclor de la Straznice 1965; 12,30 
Aici... Iași!; 12,50 Concert de 
prînz,- 13,45 Program de cîntece și 
jaduri; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
14,08 O melodie dintr-o mie; 15,00 
Cîntă Ioana Nicola, Alexandru Enă- 
ceanu și Constantin Iliescu; 15,30 
CONTRIBUȚII LA O MONOGRA
FIE A CULTURII DE MASĂ; 15,45 

/ Momente muzicale de Schubert; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport; 16,20 Muzi- 

te în aceste cercuri privind indus
trializarea socialistă a țării, progra
mul vast de investiții prevăzut de 
noul plan cincinal, îmbunătățirea și 
perfecționarea activității de planifi
care și conducerea economiei, au 
fost bogat ilustrate cu sarcinile 
concrete care se desprind pentru 
oamenii muncii din Valea Jiului, cu 
concluzii practice izvorîte din expe
riența acumulată pînă acum pentru 
îmbunătățirea activității de viitor 
Esențial este faptul că în nume
roase cercuri dezbaterile sînt axate 
pe chestiunile de mare actualitate 
ale politicii partidului, pe însuși
rea ideilor și aprecierilor noi for
mulate la Congres, cum este de 
exemplu ampla fundamentare teore
tică în Raportul prezentat la Con
gres de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a necesității obiective de a situa 
în continuare industrializarea so
cialistă în centrul politicii partidu
lui, precum și sarcinile concrete 
care stau în fața diferitelor ramuri 
ale industriei în următorii clnr’ 
ani.

Analizînd însă activitatea desfășu
rată de cercurile învățămîntului de 
partid în perioada care a trecut de 
la începerea actualului an școlar se 
constată că unele dintre ele au o 
frecvență slabă. Așa sînt de exem
plu unele cercuri de la preparațîa

Note dintr-un
(Urmare din pag l-a)

lăcătușii lui Oprișa Ispas sau 
ca dulgherii lui Fazekas sau 
fierarii tui Ilaș Gheorghe. 
Transportarea materialelor pen
tru rezervorul de apă de la 
puțul 2 rămăsese o problema 
suspendată, fără rezolvare. Re- 
rezolvarea au găsit-o oamenii 
acestor locuri, o rezolvare in
genioasă, rapidă, eficientă. Re
zervorul este șt el d notă a 
acordului. S-ar putea spune Că 
ta asta l-ar fi obligat profesiu
nea lor. Dar această obligație 
oamenii o îndeplinesc cu o dă
ruire fără rezervă. O dărnicie 
ca aceea a maistrului Gheor- 
ghe Dumitru, sau ca a zidari
lor lui Dinicică loan, sau ca 
aceea a șoferului Pocșan Con
stantin. Știți ce înseamnă șo- 
feria pe aceste dealuri ? Ade
vărată artă.

ză populară; 16,35 Interpreți ai 
operei „Werther" de Massenet; 
17,00 Muzică de estradă; 17,15 Ci
clul sonatelor pentru vioară și pian 
de Brahms : Sonata nr. 2 în La ma 
jor opus 100; 17,36 Din comoara 
folclorului nostru; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLO
BULUI; 18,13 Intîlnire cu opereta 
modernă; 18,30 Varietăți muzicale- 
19,00 SEARĂ PENTRU TINERET; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ;
20.30 Orchestra „Optimiștii" din 
Sofia,- 20,45 Noapte bună, copii; 
20,55 Muzică ușoară; 21,15 Cronice, 
literară; 21,25 Interpreți de muzică 
populară; 21,45 Muzică ușoară; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport; 22,20 
Noutăți cu Nana Mouskouri; 22,58 
Muzică ușoară; 23,20 Caleidoscop 
muzical,- 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIOJUR
NAL. Sport; 7,50 Cîntece patrio
tice; 8,00 Melodii populare din 
Moldova; 8,30 Arii vesele din ope
re; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,05 
Mic concert de dimineață) 9,24 La 
start muzica ușoară* 9,55 Cîntece 
și jocuri populare; 10,25 Potpuriuri 
de muzică ușoară, 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 11,07 Muzică populară:
11.30 Din țările socialiste; 12,33 
Piese pentru fanfară da Dumitru 
Crăciunescu,- 12,45 Cîntă gorul „Ma
drigal"; 13,00 BULETIN DE ȘTIRI;
13.30 Autogtafe muzicale; 14,00 

Petrila, E. M. Petrila, E. M. Aninoa
sa; E. M. Dîlja, care au . frecvențe 
scăzute. Principala vină pentru a- 
ceastă stare de lucruri o poartă 
comitetele de partid și birourile or
ganizațiilor de bază care nu iau 
toate măsurile pentru mobilizarea 
cursanților la învățămînt. Este 
știut că în acest an școlar 
s-a renunțat la fărâmițarea cer
curilor de învățămint formîndu- 
se cursuri de învățămint puter
nice, cu cursanți din mai multe or
ganizații de bază, conduse de pro
pagandiști cu o bună pregătire po
litică, profesională și de cultură ge
nerală. In aceste condiții se impune 
necesitatea ca birourile organizați
ilor de bază să se ocupe cu toată 
răspunderea de mobilizarea Cursan- 
ților, să controleze modul în cate 
se pregătesc propagandiștii, partici- 
partea lor la discuții, să țină o le
gătură strînsă cu propagandiștii 
cercurilor în care învață membrii 
de partid din organizațiile de bază 
respective. Trebuie combătută cu 
toată tăria atitudinea acelor secre
tari și membri ai birourilor organi
zațiilor de bază care nu numai că 
nu mobilizează cursanții la ședin
țele cercurilor, dar lipsesc ei înșiși 
de la învățămînt

Comitetele de partid să ia măsuri 
pentru întărirea preocupării birou
rilor organizațiilor de bază față de 
frecventa la învățămînt a tuturor 
membrilor de partid, să analizeze a- 
titudinea celor care neglijează în
deplinirea îndatoririi Statutare de 
a-și ridica necontenit nivelul poli
tic și ideologic.

acord final

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ BĂLAN 
regiunea Mureș Autonomă Maghiari 

ANGAJEAZĂ IMEDIAT:
— ingineri minieri
— ingineri electromecanici 

geolog
<— tehnicieni proiectanți 

Solîcitanții se vor prezenta la între
prinderea minieră Bălan.

Stația C. F. R. Izvorul Olt.
Informații suplimentare se pot primi de 

la serviciul personal, telefon 17, Miercurea 
Ciuc.

PENTRU

LUNA CADOURILOR,
1—31 decembrie 1965

Magazinele de produse Industriale din toate fo- 
calitățile Văii Jiului au pregătit din vreme un 
bogat sortiment de.*

Am cunoscut aici tinerețea 
gertetoasă în persoana unui 
inginer tinăr venit nu de mult 
din lumea cărților, a studiu
lui. Pentru el studenția s-a 
continuat pe un teren nou sau 
mai bine zis s-a continuat o 
latură a studenției, cea mai e- 
sențială — studiul continuu. 
Studiul si terenul îi eomple- ■ 
teazd, ti lărgesc sfera cunoaș
terii.

Constructorii de la T.C.MIM. 
Care au supus vitregia locuri
lor, vor încheia anul cu 0 re
ducere simțitoare a răminerfi 
în urmă ce se întrevedeau pe 
lă jumătatea toamnei, dar și 
cu un plus serios de entuziasm, 
zestre șt garanția pentru suc
cesele anului viitor.

Pentru ei, verbul „a con
strui" are o frumusețe a lui t 
aspră dar robustă.

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

tru toate vîrstele
din care puteți alege pentru cei 
dragi un cadou util și frumos.

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

Concertul nr. 2 în Si bemol major 
pentru plan și orchestră de Betho- 
ven; 14,30 Folclor muzical din re
giunile patriei; 15,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 15,30 Selecțiuni din 
opereta „Neapole sub sărutul focu
lui" de Rascel; 16,00 Muzică de 
estradă; 16,30 Emisiune de basme;
17,30 scurt program de madrigale,- 
17,40 Sfatul medicului: Anginele la 
copii; 17,45 Arii din opere; 13,00 
Pagini alese din literatura viorii; 
18,15 Ziare, ziariști, opinii; 18,30 
Anunțuri, reclame și muzică; 19,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 19,03 Prelucrări 
de folclor; 19,30 Noi înregistrări de 
muzică de estradă; 19,50 Transmisiu
nea concertului orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunli. In pauză 
RADIOJURNAL; 22,30 MOMENT 
POETIC; 22,35 Amintirile vechilor 
discuri; 23,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Sport; 23,07 Concert nocturn; 0,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

AUTOBAZA I.R.T.A. 
PETROȘANI

Angajează muncitori 
necalificati, pentru calificare 

prin curs de calificare de scurtă durată 
în meseria de mecanici auto

Condițiile sînt următoarele: 
(A\ I) I Il A f 11 

<— Să fie absolvenți a clase 

— Să aibă stagiul militar satisfăcut 
— Vîrsta pînă la 35 ani 
Relații suplimentare se primesc la sediul 

Autobazei T.A. Petroșani, serviciul personal, str. 
Cărbunelui nr. 4

Cinematografe
16 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Onorabilul. Stanislas, agent secret; 
REPUBLICA : Pînă la oraș nu e de
parte; PETRILA: Cine-i criminalul?; 
LONEA: Intîlnire la Ischia; LIVE- 
ZENI: Teama,- ANINOASA: Sca- 
ramouche,- LUPEN1-—CULTURAL : 
Camera in formă da L; MUNCITO
RESC : Caporalul și ceilalți) URI- 
GANI: Spărgătorul.

T.A.P.L. PETROȘANI
Vă invită să petreceji

REVELIONUL 1965-1966 
la unul din restaurantele sau bufetele trustului din tona
litățile: Petroșani, Lupeni, Urieani, Vulcan, Aninoasa, 
Petrila și Lonea.

O Se va servi menu bogat și un sortiment variat de băuturi, 
ф Muzică și dans pînă-п zori.
O După orele 24 diferite surprize.
Locurile fiind limitate, vă invităm să rețineți mese din timp.
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Convorbiri sovieto-algeriene
MOSCOVA 14 (Agerpres).
La 14 decembrie, la Kremlin au 

început convorbirile între conducă
torii sovietici și Houari Boume
dienne, președintele Consiliului Na
țional al revoluției, prim-ministru 
și ministru al apărării în guvernul 
nigerian sosit într-o vizită oficială 
la Moscova.

Din partea sovietică la convor
biri participă Alexei Kosîghin, Ni
kolai Podgornîi, Vladimir Novikov,

Prezențe medicale 
românești

PARIS 14. Corespondentul Ager
pres, G. Dascal, transmite :

In cadrul unei ședințe solemne 
pentru acordarea premiilor Acade
miei Naționale de Medicină din 
Paris pe anul 1965, marți a fost 
decernat premiul „Jansen" lucrării 
colective „Puncte de vedere în an
gina pectorală*1 semn 'tă de un grup 
de medici români — acad. prof. 
Bazil Teodorescu, dr. Anton Mihail, 
dr. Pompiliu Popescu si dr. Vladi
mir Cunescu.

Autorii lucrării au primit, de a- 
semenea, titlul de laureat! ai Aca
demiei Naționale de Medicină din 
Paris. In numele medicilor români 
a mulțumit pentru distincțiile pri
mite dr. Vladimir Cunescu.

H. Wilson în favoarea 
încetării 
bombardamentelor 
americane 
asupra R. D. Vietnam

LONDRA 14 (Agerpres).
Primul ministru britanic, Harold 

Wilson, s-a pronunțat marți, în Ca- | 
mera Comunelor, în favoarea înce
tării bombardamentelor aeriene 
americane împotriva R. D. Vietnam 
subliniind, însă, că Marea Britanie 
sprijină politica S.U.A, în Vietnam. 
Primul ministru britanic a afirmat 
că încetarea bombardamentelor ar 
putea constitui o măsură pozitivă 
„în vederea reglementării negocia
te a crizei din Vietnam'1. El a a- 
mintit, în legătură cu aceasta, ul
tima conferință a primilor miniștri 
din țările Common wealthului, care 
s-au pronunțat împotriva bombar
damentelor americane asupra R.D. 
Vietnam. Răspunzînd la o interpe
lare, Wilson a declarat că în cursul 
vizitei sale în, Statele Unite va 
examina împreună сц președintele 
Johnson toate aspectele problemei 
vietnameze.

Sesiunea organului 
al Ligii arabe

CAIRO 14 (Agerpres).
Marți s-a deschis la Cairo se

siunea organismului Ligii arabe în
sărcinat cu problemele exploatării 
apelor Iordanului și afluenților săi. 
Ea este prezidată de secretarul ge
neral al ligii, K. Hassuna, care în

PLENARA С. C. AL P.
OSLO 14 (Agerpres).
După cum informează ziarul 

„Friheten" organul P.C. din Nor
vegia, în zilele de 11 și 12 decem
brie la Oslo a avut loc Plenara 
C.C. al P.C. din Norvegia Ia care

6000 de falimente
TOKIO. „Anul 1965 a fost un an 

record în ce privește numărul fa
limentelor în Japonia", se arată 
într-o declarație a Camerei de cre
dit industrial din Tokio. Un număr 
de 6 000 de întreprinderi industria
le și comerciale și-au încetat acti
vitatea în acest an, nemaiputînd 
face față concurenței. 

vicepreședinte ai Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și alte persoane 
oficiale, iar din partea algeriană 
persoanele care îl însoțesc pe 
Houari Boumedienne.

In timpul convorbirilor, a avuț 
loc un schimb de păreri în pro
bleme privind continua dezvoltare 
a relațiilor de prietenie între cele 
două țări. Au fost, de asemegea, 
discutate unele probleme ale agr 
tualei situații internaționale.

’ " ■ ' ........... ,

П NII Documente adoptate de Adunarea 
—■ Generală și unele comitete

NEW YORK 14. Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu trans
mite :

In deschiderea lucrărilor ședin
ței plenare a Adunării Generale, 
care s-a întrunit luni după-amiază, 
a luat cuyîntul președintele Pakis
tanului, Ayub Khan. El a subliniat, 
printre altele, necesitatea cooperă
rii internaționale pentru a feri o- 
menirea de ororile unui război nu
clear și a arătat că nici unei țări, 
mari sau mici, nu-i poate fi negat 
dreptul de a fi reprezentată pe de
plin în Organizația Națiunilor U- 
nite.

Ayub Khan a subliniat că „Este 
de o importantă vitală, ca India 
și Pakistanul să trăiască în pace, 
ca buni vecini".

In continuare, Adunarea Gene
rală a examinat o serie de docu
mente prezentate spre aprobare de 
Comitetul administrativ și bugetar. 
Adunarea Generală a adoptat mai 
multe rezoluții, printre care și re
zoluția privind crearea unui comi
tet ad-hoc de experti, care să e- 
xamineze ' situația financiară a 
O.N.U. și a agențiilor sale specia
lizate. Au fost, de asemenea, apro
bate rapoartele privind îndeplinirea 
bugetelor O.N.U. pe anii 1963 și 
1964.

Adunarea Generală a hotărît prin 
vot secret ca, din țările nou alese 
în Consiliul, de Securitate, Uganda 
și Noua Zeelandă să-și exercite 
mandatul numai un an de zile. A- 
ceastă hotărîre a fost luată pentru 
a se permite, începînd cu alegerile 
viitoare, înnoirea în fiecare an a 
unei jumătăți din membrii neper- 
manenti ai Consiliului de Securita
te, al căror număr, după cum se 
știe, a fost sporit de la șase la 
zece.

de conducere

cuvîntul de deschidere a subliniat 
necesitatea revizuirii programelor 
de lucru și întărirea, pe mai de
parte, a colaborării în vederea 
transpunerii în viață a planurilor 
arabe privind apele Iordanului, în 
concordantă cu interesele tuturor 
țărilor arabe.

C. DIN NORVEGIA
Reinar barsen, președintele parti
dului, a prezentat raportul privind 
sarcinile principale ale partidului. 

In rezoluția Plenarei cu privire 
la problema N.A.T.O. se arată că 
Nordul neutru și denuclearizat va 
întări sentimentul de securitate a 
popoarelor tuturor țărilor din a- 
ceastă regiune și va contribui la 
manifestarea inițiativei comune în 
scopul destinderii încordării inter
naționale și al dezarmării. „Toate 
forțele creatoare ale poporului nos
tru trebuie să se unească pentru 
а se obține ieșirea Norvegiei din 
N.A.T.O. și asigurarea securității 
ei alături de alte țări neutre din 
Nord", se subliniază în rezoluție.

„Gemini-7a își continuă zbornl In cîteva rînduri
GAPE KENNEDY 14 (Agerpres).
Cosmonauții Frank Borman și 

James Lovell, aflați la bordul na
vei cosmice ,fGemini-7“ își conti
nuă zborul spațial început la 4 de
cembrie. Totul decurge în general 
normal la bordul navei. Totuși, s-a 
anunțat defectarea magnetofonului 
ce înregistra datele asupra func
ționării principalelor sisteme ale 
й^ѵеі și informațiile privind expe- 
гіф«Й$Іе efectuate de cei doi cos-

Comitetul Politic a luat în dis
cuție problema Ciprului. In ședin
ța de luni au luat cuvîntul repre
zentanții a peste zece țări, printre 
care Togo, Kenya, Afganistan, O- 
landa. Franța, România, R.A.U. Ma
joritatea vorbitorilor s-au pronun
țat pentru solutionarea problemei 
cipriote, pe baza respectării drep
turilor poporului cipriot. Si-au ex
pus, de asemenea, pozițiile fată de 
această problemă reprezentanții 
Greciei, ■ Turciei și Ciprului.

In intervenția sa, reprezentantul 
tării noastre, ambasadorul Gheor- 
ghe Diaconescu, a arătat că „gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia, consecvent politicii sale de 
promovare a principiului potrivit 
căruia orice popor are dreptul să-si 
organizeze viața în conformitate cu 
voința și aspirațiile sale, socotește 
că la baza rezolvării problemei Ci
prului trebuie să stea recunoașterea 
fără rezerve a dreptului inalienabil 
al poporului cipriot de a-și hotărî 
singur soarta".

*

Comitetul politic special a în
cheiat luni discuțiile asupra punc- 
lului de pe ordinea de zi intitulat 
„Privire de ansamblu asupra în
tregii probleme a operațiunilor de 
menținere a păcii șub toate aspec
tele". Propunerea ca proiectul de 
rezoluție prezentat de Irlanda si 
alte opt delegații să nu fie discutat 
în Comitetul politic special și să 
fie trimis Comitetului celor 33 de 
state a fost adoptată cu 54 de vo
turi pentru, printre care și al dele
gației române, 18 contra și 23 ab
țineri.

In Comitetul pentru probleme so
ciale, umanitare și culturale, a fost 
adoptat luni un proiect de rezolu
ție privind Anul internațional al 
drepturilor omului, în care se cere 
statelor membre ale O.N.U., agen
țiilor specializate și altor organiza
ții să-și intensifice eforturile lega
te de asigurarea respectării aces
tor drepturi.

SANTO DOMINGO 

Juan Bosch condamnă 
acțiunile guvernului provizoriu

SANTO DOMINGO 14 (Agerpres).
Fostul președinte al Republicii 

Dominicane, Juan Bosch, a con
damnat, îhtr-o cuvîntare radiodi
fuzată, acțiunile represive ale au
torităților guvernului provizoriu 
dominican împotriva greviștilor din 
Azua. Protestăm energic, a spus 
Bosch în legătură cu folosirea po
litie! împotriva muncitorilor care

In
LEOPOLDVILLE 14 (Agerpres).
Nu se întrevede întoarcerea la 

putere în următorii cinci ani a ex- 
președintelui Joseph Kasavubu și 
a fostului premier congolez Moise 
Chombe a declarat generalul Mo
butu, actualul președinte al Con- 
goului. Președintele Mobutu a ară
tat că guvernul său intenționează

spirit

monauți, Volumul materialului pier
dut, din cauza acestei defecțiuni nu 
va fi prea mare deoarece o bună 
parte a datelor și informațiilor vor 
putea fi transmise pe Pămînt în 
timpul trecerii deasupra stațiilor 
de urmărire. Agențiile de presă 
redau un episod amuzant petrecut 
în timpul încercărilor de a repara 
magnetofonul. După epuizarea tu
turor metodelor obișnuite posibile, 
tehnicienii care urmăresc zborul 
i-au sfătuit pe cei doi cosmonauți 
să aplice... cîțiva pumni aparatului. 
Ppsă în aplicare din plin de Bor
man și Lovell, nici această „me
todă" nu a dus însă la rezultate.

Un purtător de cuvînt al Admi
nistrației naționale pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) a anunțat 
un prim rezultat al anchetei asu
pra defecțiunilor intervenite la 
„Gem>ni-6", defecțiuni care au dus 
la amînarea lansării navei pînă 
miercuri. Astfel, după demontarea 
unor instalații s-a constatat exis
tenta unui dop de plastic într-o 
conductă de importantă vitală pen
tru asigurarea cu carburanți a mo
toarelor navei. Potrivit purtătoru
lui de cuvînt al N.A.S.A., dopul a 
fost uitat, pare-se, în conductă la 
uzina care a construit racheta.

„Războiul tancurilor11
BRUXELLES 14 (Agerpres).
„Războiul tancurilor” care opu

ne de peste trei ani tancul francez 
„A. M X. 30" tancului vest-german 
„Leopard" pentru reechiparea ar
matei belgiene a intrat în faza sa 
decisivă, transmite din Bruxelles 
Corespondentul agenției""' france 
Presse. La începutul anului viitor 
va fi efectuată alegerea finală, cre
ditele pentru achiziționarea unui 
prim transport de vehicule blindate 
figurînd în bugetul Belgiei pe anul 
1966, au fost în mod net majorate 
în raport cu anul în curs. Potrivit 
corespondentului, belgienii inten
ționează să achiziționeze fie tancuri 
franceze fie vest-germane. Tancu
rile britanic „Chieftain” și ameri
can „M. 60 A-l" au fost definitiv 
înlăturate din cursă.

MONTEVIDEO. Ministrul a- 
facerilor externe al Uruguayu- 
lui a anunțat luni că între U- 
ruguay și Indonezia s-a ajuns 
la un acord privind stabilirea 
de relații diplomatice. In baza 
acordului încheiat, reprezentan
tele lor vor avea rang de am
basadă.

revendică respectarea drepturilor 
lor.

☆

La Santo Domingo s-a anunțat 
că vor fi aplicate sancțiuni împo
triva a 3 500 de militari în retrage
re care au activat în unitățile con
trolate de junta condusă de gene
ralul. Ember.

v г
militar

să conducă tara în spirit militar.
Președintele Mobutu, relatează 

agenția A.P. a menționat în cuvîn- 
tarea sa că intenționează să rămînă 
la conducerea statului pînă la 24 
noiembrie 1970 dată la care se îm
plinesc cinci ani de la lovitura de 
stat după care s-a autoproclamat 
președinte al țării.

NEW YORK. Senatorul Charles 
Dube Molapo din Basutoland care 
întreprinde în prezent o vizită în 
S.U.A. ca reprezentant al primului 
ministru Labua Jonathan a decla
rat că țara sa va cere să devină 
membră a O.N.U. imediat ce va 
obține independența, în aprilie a- 
nul viitor.

PARIS. Marți dimineața la Pala
tul Porte Dauphine din Paris s-a 
deschis sub președinția secretara- 
lui general al N.A.T.O., Мапііъ 
Broslo, sesiunea Consiliului minis
terial al blocului Atlanticului de 
nord.

TEHERAN. Un proiect de tratat 
care urmează să fixeze limitele pla- 
tourilor continentale ale Iranieni 
și Arabiei Saudite din Golful A?r- 
sic a fost semnat în seara de 13 
decembrie la Teheran de ministrul 
saudit al petrolului, Yamani, și mi
nistrul afacerilor externe al Iranu
lui, Ahram.

PARIS. Agenția B.T.A. relatează 
că la 13 decembrie la Paris a fost 
semnată una din cele mai impor
tante tranzacții comerciale din ul
timii ani între Bulgaria și Franța, 
în valoare de 15 milioane dolari, , 
cu un cțedit pe șapte ani, potrivit 
căreia organizația franceză pentru 
proiectarea și construirea între
prinderilor industriale „Ensa" din 
grupul „Schneider et Co” va con
strui în Bulgaria, în apropiere de 
Burgas, o uzină chimică pentru 
producția de fibre sintetice.

CAIRO. Lâ Cairo a fost dat pu
blicității un comunicat oficial al 
Frontului național de eliberare a 
Yemenului ocupat, în care se men
ționează că forțele yemenite au or
ganizat’ recent un atac asupra pos
turilor britanice din regiunile Daleh 
și Shuaib. Atacul s-a soldat cu 
moartea a cinci soldați englezi șl 
rănirea a cîtorva zeci.

WASHINGTON. Patru ofițeri a- 
parținînd forțelor aeriene america
ne au simulat un zbor cosmic de 
două luni, închiși într-o cabină spa- , 
țială. In tot timpul zborului ei au 
respirat un amestec de 70 Ia sută ~ ' 
oxigen și 30 la sută heliu.

Medicii de la centrul aero-spa- 
țial din San Antonio au declarat 
că heliul în timpul acestei expe
riențe îndelungate n-a produs tul
burări asupra organismului celor 
patru piloți.

TOKIO. Guvernul japonez a a- 
probat în ședința sa de marți le
gea în legătură cu ratificarea Tra
tatului privind așa-numita „norma
lizare" a relațiilor japono-sud-co- 
reene, precum șl a diferitelor a- 
corduri legate de îndeplinirea lui.

BAGDAD. La Bagdad a început 
procesul intentat unui număr de 81 
de persoane acuzate că ar fi inten
ționat anul trecut să răstoarne gu
vernul. Potrivit agenției Reuter, 
martorii acuzării au declarat că nu
meroși acuzați ar fi în legătură cu 
blocul militar C.E.N.T.O. Procesul «■' 
va dura pînă la 2 ianuarie.

GEORGETOWN. La Georgetown 
s-a anunțat din surse oficiale Că 
trupele engleze vor fi retrase de
finitiv din Guyana Britanică la 31 
decembrie 1966. Guvernul Marii 
Britanii a „acceptat” o cerere a 
actualului guvern guyanez, condus 
de Forbes Burnham, de a-și men
ține efectivele militare în această 
țară încă cinci luni după procla
marea independenței, la 26 mai a- 
nul viitor.

In cîteva rînduri
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