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■Proletari din toate țările, uniți-vă I

agui roșu
О*дм ai Conwtetelui orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

AN6AJAMENTELE ALTOR COLECTIVE 

N ÎNTRECEREA SOCIALISTA PE ANUL 1966
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Colectivul de muncă 
al carierei de calcar din 
Banița a întreprinderii 
miniere Hunedoara și-a 
luat următoarele anga
jamente :

ф Să escaveze și să 
livreze 1000 tone de 
calcar metalurgic peste 
s^fcinile planului anual;

• Să sporească pro
ductivitatea fizică și 
cea valorică cu 0,2 la 
sută;

• Să obțină procentul 
de sută la sută la cali
tatea calcarului escavat;

• Să realizeze 10 000

lei economii la prețul d*> 
cost al calcarului.

Dintre aceste obiecti
ve, colectivul se anga
jează să realizeze pînă 
la 8 Mai 1966 :
• 400 tone de calcar 

metalurgic peste ’ plan;
• Depășirea cu 0,1 la 

sută a productivității 
valorice și fizice planifi 
cate.

Intiepiloleiea 
ігіішані 
ile indnttrie litală

Colectivul de la I.O.I.L. 
Petroșani s-a angajat, în 
lumina Directivelor C.C. 
al P.C.R. cu privire la 
criteriile principale ale
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întrecerii socialiste să 
realizeze în acest an 
peste plan :
• 60 000 lei Ia pro

ducția globală, din care 
20 000 lei pînă la 8 Mai. 
cea de-a 45-a aniversare 
a P.C.R.;
• 20 000 lei economii 

la prețul de cost.

Secția de faraj 
„Valea Jiilni"

Muncitorii, tehnicienii 
și inginerii secției de 
foraj „Valea Jiului" a 
întreprinderii de explo
rări Hunedoara-Deva ex- 
primîndu-și' hotărîrea de 
a păși în cincinal 
spre noi realizări, și-au 
luat următoarele anga
jamente :
• Să foreze peste 

planul anual 200 metri 
fizici și 150 metri con
venționali;
• Să obțină 150 000 

lei economii la prețul 
de cost al forajelor.

In cinstea zilei de 8 
Mai, a 45-a aniversare 
a creării Partidului Co
munist Român, ei s-au 
angajat:

— Să foreze 80 de 
metri fizici și 50 de me
tri convenționali peste 
plan;

— Să obțină 80 000 lei 
economii la prețul de 
cost al forajelor.

ф Miine sosesc la Lupem 
echipele reprezentative ale 
schiorilor din asociațiile spor
tive ale raioanelor regiunii 
Hunedoara, care vot partici
pa sîmbătă și duminică, pe 
pîrtiile de schi din jurul ca
banei „Straja", la întreceri 
pentru cîștigarea „Cupei 16 
februatie" și la etapa regio
nală a campionatului repu
blican de schi pentru seniori 
și senioare.

ф Ieri după-amiază la 
D.R.T.A. Petroșani a avut loc 
un simpozion pe tema „Nou
tăți automobilistice*. Salaria- 
ților întreprinderii le-au fost

ACTUALITATEA
■шм ш ^таимт ai

prezentate tipuri noi de au
tomobile fabricate în țară și 
în străinătate.

ф Biblioteca clubului sin
dicatelor din Petroșani a pro
gramat pentru- azi, ora 8, la 
U.R.U.M.P., prezentarea prin 
stația de radioficare a cărți
lor tehnice „Forja viitorului" 
și „Mașini de rectificat".

ф Miine, la ora 20, în 
sala de apel a minei Petri
la, fanfara clubului din loca
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Mașiniste Crețu Ana 
și legătoarea Lumper- 
deanu Maria din secția 
а Ш-а de la Viscoza Lu- 
peni au încheiat luna ia
nuarie cu o depășire a 
planului de 30 la sută.

Pentru merite 
deosebite 
în producție

Și în acest an, ca o 
expresie a înaltei pre
țuiri acordate muncii de 
statul nostru socialist, 
pentru merite deosebite 
în producție, celor mai 
buni muncitori, ingineri 
și tehnicieni, care s-au 
evidențiat lună de lună 
în întrecerea socialistă, 
li se acordă steluțe pur
purii de fruntaș. Vor fi 
distinși cu steluțe de 
fruntaș 6164 de oameni 
ai muncii din Valea Jiu
lui, 512 brigăzi și echipe 
și 46 de secții, sectoare, 
șantiere și Ioturi vor 
primi diplome de frun
tașe în întrecerea socia
listă pe anul 1965. Mun
citorilor mineri care 
și-au depășit angajamen
tele în întrecere li se 
vor distribui 4 296 de in
signe de fruntaș în în
trecerea socialistă.

Merită să fie amintit 
faptul că mulți dintre 
mineri vor primi aceas
tă distincție a treia oară 
consecutiv. Printre aceș 
tia se numără Cristea 
Aurel de la E. M. Ani- 
noasa. Petre Constantin 
și Ghioancă' Sabin de la 
E. M. tupeni, Sorescu 
Constantin de la E. M. 
Uricani și mulți alții. 
Din cadrul exploatărilor 
miniere ale Văii Jiului 
vor mai fi distinse cu 
diplome de fruntașe în 
întrecerea socialistă pe 
anul 1965 285 de brigăzi 
și echipe, precum și 28 
de secții și sectoare.

Spre pirtia de 
schi.

litate va prezenta un pro
gram de cîntece populare și 
de masă în cinstea minerilor 
fruntași și evidențiați in în
trecerea socialistă.

ф După 10 zile de turneu 
prin centrele urbane ale re
giunii Hunedoara cu piesa 
„Sfîntu1 Mitică Blajinu" de 
Aurel Baranga, un colectiv 
de actori ai Teatrului de stat 
din Petroșani prezintă aceas
tă piesă azi la Deva, iar mîi
ne se vor întoarce la Petro
șani. Spectacolele prezentate 
în localități s-au bucurat de 
aprecierea spectatorilor.

CONȘTIINȚA PRESTIGIULUI
/I ugust 1965. Pe ordinea de zi 

* * — mereu sectorul IV. Co
lectivul codaș. Colectivul cu „da
toria" cea mai mare — 5 400 tone 
față de planul anual. Dar nu nu
mai atît. La capitolul cel mai sin
tetic al activității economice — pre
țul de cost — sectorul înregistrase 
pînă la acea dată o pierdete de 
450 000 Iei.

...Prima zi a 
lunii februarie 
1966. La mina 
Petrila oamenii 
aduc din nou
vorba despre cei 
de la „IV". Sec
torul e din nou 
pe „ordinea de 
zi". Dar de data 
asta -se- vorbește 
fără „ofuri" scă
pate printre cu
vinte cu năduf. E 
colectivul cu cea mai mare depă
șire la activ... Dar, pentru o esti
mare cit mai veridică a meritelor 
sectorului să cităm citeva date — 
finale din palmaresul sectorului pe 
anul 1965. Minerii de la „ГѴ" au 
încheiat anul ce a trecut cu un 
plus de 5 868 tone, cu 11 zile mai 
devreme, cu 27 240 lei economii la 
prețul de cost. In viața colectivu

• Drumul spre cotele vred
niciei £)

d Totul а pornit de la oa
meni

• Retrospectiva eroismului

І Și acum, spre țărmuri noi

lui a intervenit deci saltul. In mai 
puțin de 5 luni coordonata pe ca- 
re-și desfășoară activitatea un co
lectiv de sute de oameni și-a schim
bat sensul. Din „datornici", din 
„cei rămași în urmă" față de avan
sarea entuziasmului general, au de
venit cei mai vrednici, au ajuns 
în avanpostul ascensiunii spre co

tele cele mai 
înalte ale dem
nității de miner.

iscutam cu 
inginerul

Simota Dumitru, 
un bărbat în pu
terea vîrstei, ca
re a preluat con
ducerea sectoru
lui în perioada 
cea mai critică, 
cu 5 luni în ur
mă. Totuși, ce 

s-a schimbat în viața acestui co
lectiv ? Ce a generat saltul ce l-a 
trăit ? Atlăm o seamă de detalii.
Se cereau învinse obstacole, înce- 
pînd cu stihiile naturii, zonele de 
foc și presiunile excesive ce de-

Ion DUBEK
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VĂ RO<a SĂ NU VĂ SUPĂRAU
Stimate tovarășe șef al u- 

nității I.L.L. Petroșani pe ca
re cu onoare o conduceți. 
Iertată-mi fie, de trei ori ier
tată, îndrăzneala de a vă fi 
scos cu umila mea epistolă 
din făgașul preocupărilor co
tidiene. Știu că aveți treburi 
pînă peste cap, atît dumnea
voastră cit și personalul din 
subordine. In sprijinul acestei 
afirmații vine vraful de ce
reri nerezolvate sau rezolvate 
cu viteza melcului și lucră
rile de reparații pe care le 
executați și a căror calitate 
pune pecetea rușinii pe firma 
unității pe care o conduceți.

Pentru a nu vă plictisi prin 
lungimea scrisorii, mă voi re
feri la un singur caz. Condu
cerea C.E.C. din Petroșani a 
adresat cîteva cereri unității 
dvs. prin care solicita după 
cum bine știți repararea grab
nică a acoperișului. Ultima 
cerere poartă nr. 3 206 și da
ta de 2 octombrie 1965. Spe
cialiștii dvs. au venit la 
C.E.C., au văzut și au plecat. 
Lucrările nu puteau începe 
fără deviz, iar devizul fără 
întocmirea documentației.

Potrivit calculelor, întocmi
rea documentației a durat 
nici mai mult nici mai puțin 
de 189 ore de muncă „efec

tivă". Socotind la 9,25 lei 
ora, întocmirea documentației 
a costat nici mai mult nici 
mai puțin de 1 748,25 lei. 
Spre a nu vă încurca la mă
runțiș, ați făcut o rotunjire 
de 25 de bani și cu asta în
tocmirea documentației pen
tru executarea unor lucrări, 
care după calculele dum-

SCRISORI
DESCHISE

neavoastră se ridicau la 
13 500 lei, a costat numai mo
desta sumă de 1 748 lei. Dar 
nu despre asta voiam să vă 
scriu ci despre „operativita
tea" și calitatea lucrărilor. 
După cum spuneam, la 2 oc
tombrie anul trecut conduce
rea C.E.C. a prezentat ultima 
cerere, iar la 6 decembrie, 
adică exact după 65 de zile 
au început și lucrările de re
parații. Acum altă dandana. 
Ba nu erau materiale, ba 
muncitorii care executau re
parațiile erau chemați să fa
că lucrări mai „urgente". Cu 
o asemenea organizare a 
muncii lucrările s-au tărăgă
nat mult și bine. E oare ne
cesar, stimate tovarășe șei

să vă mai amintesc că o par
te din materiale au fost 
cumpărate de beneficiar, re- 
ținind, bineînțeles; valoarea 
lor ? Pînă la urmă, cu chiu 
cu vai s-au terminat și re
parațiile. De atunci a trecut 
ceva mai mult de trei săp- 
tămîni. In ziua de 1 februarie 
1966 acoperișul reparat cu 
atîta „conștiinciozitate" și 
după o așa „documentație" 
de muncitorii dumneavoastră 
s-a transformat în duș, iar 
biroul în bazin de înot. Oa
menii muncii vin la C.E.C. 
să depună sau să ridice bani 
și nicidecum să facă baie, așa 
că ei se retrag strategic. Sa- 
lariații C.E.C.-ului au rămas 
însă să se lupte cu potopul. 
Au doar documente de pus 
la adăpost de inundație. A- 
cum stau și privesc cu tea
mă și supărare la tavanul 
ce stă gata să se prăbușeas
că. Cit privește pe dumnea
voastră, vă rog să nu vă su- 
părați pentru că am avut în
drăzneala să vă scriu. Am 
făcut-o spre a vă aduce a- 
minte că trebuie să luați de 
grabă măsuri de a repara... 
reparațiile de mîntuială. în
chei rugîndu-vă încă o dată 
să nu vă SUPĂRAȚI.

D. CEPȚIONATUI



SperieifHl Ьгафо mi raalkat
Ba eon vehicul 
pentru transporturile forestiere

1KMOV. — Specăa- 
Mștt brireprtndaril de

turi forestiere din Bra
șov au raoBiat un nov 
veldcsl pentru trans
portori forestiere numit

Sortimente noi de materiale de
Clteva noutăți In do- 

sneiisLl construcțiilor 
de locuințe, sodal-cul- 
turale și industriale: 
еигіані d* jB fabrica 
ee geamuri din Tîrul- 

au introdus -In fa- 
bricețle un nou sorti-

autotren. Ш este com- 
ptta dmtr-un autoșaslu 
3R 113 la caro se cu
plează o remorcă pe S 
roți și dispozitive de 
încărcare. Capacitatea 
de transport a autotro-

ment — dale „Neva
da*, realizate din sticla 
colorată, care vor fi 
folosite pentru placa
rea pereților despărți
tori. La fabrica dă gea 
muri din Mediaș, să fac 
in prezent pregătiri

Ce trebuie si știm despre gripă
Anotimpul race favorizează apari

ția Și «(tinderea unor boli conta- 
gioeae. Dintre acestea gripa ne pri
etenii le multe neplăceri, datorită 
nacr caracteristici ce Ii slnt proprii.

In primul rfnd trebuie spus că a- 
ceasta maladie are o mare putere 
de răspfndire, ea putînd să se ex
tindă, în timp scurt, pe teritorii 
mart

O altă caracteristică proprie gri
pei este aceea că șe poate, mani
festa ca o boală gravă, dacă este 
contractată de copii mici — și mai 
ales de sugari, de bătrîni sau per
soane care suferă de o afecțiune 
cronică, cordio-vasculară, pulmona
ri. renală etc.

Important este, de asemenea, fap
tul că aceeași persoană se poate 
îmbolnăvi de gripă de mai multe ori 
In viață. Această situație este expli
cată de faptul că virusul gripal, adică 
microorganismul care produce boala, 
îșl modifică structura sa intimă, de 
la o perioadă ia alta, rezultînd ast
fel diferite tipuri de virus gripal. 
Trecerea prin boală dă fostului bol
nav imunitate, adică rezistentă, nu
mai față de tipul de virus gripal 
care i-a pricinuit îmbolnăvirea. In 
schimb, față de un nou tip, persoa
na respectivă nu are imunitate și 
deci se poate îmbolnăvi din ncu.

Pentru a ne feri de gripă trebuie 
să ținem seama, în primul rînd, de 
mecanismul de transmitere al aces‘ 
tei boli: virusul gripal se transmite 
pe calea aerului, de la bolnavi, prin 
strănut, tuse sau chiar prin vorbire 
Pe o rază de circa un metru în ju
rul bolnavului se găsește o „ploaie" 
da picături încărcate cu virus gri- 
paL De aici rezultă, ca primă mă
suri de apărare împotriva gripei, 
evitarea contactului cu persoane care 
au semne de gripă ca, febră, tuse, 
guturai etc. mai ales în primele 
douS zile de boală.

Debsebit de prielnice pentru răs- 
pîndirea gripei sînt aglomerațiile, 
unde densitatea de virus gripal este 
Breșe mai mare. Dacă pentru adultl 
evitarea aglomerațiilor este mai di- 
ЛсіІІ, prin specificul activității lor, 
în schimb depinde de grija noastră 
să ferim copiii mici, bătrînii și 

nulul aste de 200 de 
tone sau 24 metri cubi 
și este destinat încăr
cării mecanice și trans
portului buștenilor de 
lungimi mari.

(Agerpres)

construcții
pentru introducerea in 
producție a unui alt 
produs nou — geamul 
emailat, securizat, co
lorat care va da fața
delor o notă în plus 
da eleganță si io 

(Agerpres)

etc. In plus, 
va contamina

poate consi-

bolnavii cronici de frecventarea lo
curilor aglomerate.

Un mare sprijin In prevenirea ex
tinderii îmbolnăvirilor do gripă al-1 
poate da respectarea indicației de 
а tuși șl strănuta numai cu batista, 
la gură, ceea ce împiedică răspîndi- 
rea virusului gripal. Deosebit de 
înțelept pentru sănătatea bolnavilor 
și pentru cel din jur este de a nu 
părăsi casa și, eventual, patul atunci 
cind sîntezn bolnavi. Gripa tratată 
cu indiferentă devine o boală pri
mejdioasă pentru bolnavul care ris
că o seria de complicații pulmo
nare, otite, cardiace 
un asemenea bolnav 
și colectivitatea.

In același sens, se 
dera ca o mare greșeală trimiterea 
la scoală sau în colectivități preș
colare a copiilor care prezintă sem
ne de boală. Asemenea copii trebuie 
reținuți la domiciliu, pînă la sosirea 
medicului, care va indica diagnosti
cul și tratamentul. Firește că șl ca
drele didactice vor acționa la fel. 
trimițîpd lș domiciliu copiii din 
școli, creșe, grădinițe, care prezintă 
semne de îmbolnăvire.

Pentru ca gripa să evolueze ca 
a boală ușoară fără complicații, es
te necesar repausul Ia pat. îngriji
rea bolnavului se va face după in
dicațiile medicului și, firește, după., 
fonha bolii, la domiciliu sau la spi
tal.

In nici un caz nu este indicat ca 
bolnavul să recurgă la antibiotice 
fără aviz medical. Statistici nume
roase au dovedit că bolnavii de gri
pă care primesc antibiotice „de pro
tecție" fac complicații mal dese și 
mai grave decît cei care nu folo
sesc această „protecție".

Prevenirea gripei este legată, de 
asemenea, de căllrea sistematică a 
organismului prin regim rațional de 
odihnă și alimentație și prin deprin
derea cu apa rece, aerul rece, gim
nastică, sporturi de iarnă etc.

Conf. dr. IOAN SPÎNU 
inspector general de stat 
în Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale

Incandescență, joc de artificii —■ sudură, hărnicie.

am sprijinit elevii muncitori 
cursurile fără frecvență

Cum 
de la
Incepînd cu anul școlar 1964-1965, 

în cadrul liceului din Uricani, a 
început să funcționeze o secție fă
ră frecvență la clasele V-VIII pen
tru a li se da astfel posibilitate 
muncitorilor mineri din localitate 
să-$i completeze studiile elemen
tare.

, Printre primii care s-au înscris 
]a aceste cursuri s-au numărat mi
nerii Enache Haralambie, Felventi 
Alexandru, Opriș Gheorghe, Rudic 
Constantin, Marinaș Ion și alții.

înscrierea însă la aceste cursuri 
a unui mare număr de muncitori 
a ridicat în fața conducerii liceului 
din Uricani o serie de probleme 
privind asigurarea pregătirii aces
tora în timpul liber și înarmarea 
lor cu un bogat bagaj de cunoștințe 
necesar nu numai pentru susținerea 
examenelor ci și pentru viață.

De aceea ca o primă sarcină care 
ne-am propus-o a fost aceea a or
ganizării unor meditații și consultații 
pentru a-i pune pe elevi la curent 

cu programa cerută pentru exame
ne.

Conducerea școlii a planificat ca 
aceste meditații să ăibă loc în tim
pul liber al muncitorilor. Aceasta 
pe de o parte, cu scopul de a crea 
condiții pentru ca toți elevii mun
citori să le frecventeze, iar pe de 
altă parte, să dăm posibilitate celor 
care le urmează să-și însușească în 
condițîuni optime» materia prevăzută 
în programe.

Pentru efectuarea acestor medita
ții, s-au asigurat săli de clasă co
respunzătoare. au fost repartizate 
cele mai bune cadre didactice ale 
școlii, cu o bogată experiență pe
dagogică la clasă.

Lecțiile predate de profesorii Col- 
da Marla, Munteanu Doina, Mîrza 
Terezia, Jur Jiu Aurelia, Giosan Vic
toria și Caragea Pompillu au relie
fat preocuparea acestora pentru a 
preda cunoștințe bogate, științifice, 
la nivelul - fiecărei clase șl pe înțe
lesul cursanțllor.

In munca noastră însă am avut 
de întîmplnat unele greutăți. Bună
oară, față de anii trecuți, sprijinul 
primit din partea conducerii E. M. 
Uricani în legătură cu frecventa ce
lor înscriși la cursuri a fost neea- 
tisfăcător, Conducerea minei nu a 
considerat necesar să se ocupe de 
trimiterea muncitorilor Să-și comple

In Editura politică
a apărut:

CORNELIUS RYAN

ZIUA CEA MAI LUNGA
248 pag., 7 lei

Cartea publicistului american Cor
nelius Ryan pune în lumină un epi
sod memorabil din Istoria celui 
de-al doilea război mondial — de
barcarea trupelor anglo-americane în 
Normandia în Iunie 1944.

Autorul operează cu un material 
de viața cunoscut; C. Ryan a fost 
corespondent militar de presă ame
rican pe lingă trupele care au des
chis Cel de-al doilea front în anu
sul Europei. Pregătindu-șl cartea, el 
și-a completat însemnările personale 
cu un bogat material documentar, 
a stat de vorbă cu participant la 
debarcarea din Normandia, cu mem
brii familiilor lor Document uman 
valoros, mărturia scriitorului este 
îmbietoare ia reflecții.

Cereri fâră răspuns
La apartamentele de la etajul IV 

ale blocului „F" din Lupeni apa se 
Infiltrează prin tăvan. Deși locatarii 
au făcut mai multe cereri către u- 
nițatea I.L.L. din Lupeni, măsurile 
întîrzie. In mai multe apartamente 
tavanul începe să-și piardă tencuia
la, cu toate că din inițiativa comi
tetului de bloc, locatarii au curățat 
Zăpada de pe acoperișul blocului. 
Pînă cînd vor tărăgăna rezolvarea 
cererilor juste ale locatarilor tova
rășii de la I.L.L. Lupeni ? i

teze studiile. Ba mai mult, nici în 
perioada examenelor din ianuarie, 
n-a asigurat ca toți muncitorii îh- 
scriși să se prezinte la examene. Cu 
un astfel Чіе sprijin nici nu e de 
mirare că, deși am avut un număr 
destul de mare de muncitori înscriși, 
numărul celor prezent! la examen? 
a fost mic.

Cu toate acestea, sesiunea, care 
a avut loc nu de mult, a reliefat 
faptul că majoritatea celor care s-au 
prezentat la examene, au venit pre
gătiți. Printre aceștia se numiră to
varășii Enache Haralambie, Felventi 
Alexandru, Vlăduț Constantin, Boțoi 
Ioan, Coșa Petru, Tudor Gheorghe, 
și mulți alții.

Ținînd seama de experiența de 
pînă acum, conducerea școlii va 
căuta să-și îmbunătățească munca cu 
cei înscriși să-și completeze studiile, 
să asigure acestora pregătirea din 
timp și la toate materiile în așa fel 
încît sesiunea din vară să aducă re
zultate șl mai bune. Așteptăm însă 
ca măsuri asemănătoare să ia și 
conducerea minei Uricani cît și Cei
lalți factori interesați în ridicarea ni
velului de pregătire al muncitori
lor.

VASILE COCHECI 
directorul Liceului 
Uricani

Meiieiaul aparat TUB-508 permite efectuarea simultană a radioscopiilor și radiografiilor. Doctorul radlo- 
teeaesen g—- ajutat de asistenta Otavă АжгеВа în ăxeicfțial ftmcpnnîL

0. C. L. PRODUSE INDUSTRIALE
PETROȘANI 

ANUNȚĂ 
Mari reduceri de prețuri 

numai înlre 31 ianuarie și 26 februarie 
1966 la articolele specifice sezonului rece 

■ CONFECȚII ■ TRICOTAJE 
£ ARTICOLE DE GALANTERIE 
IU ȚESĂTURI H ÎNCĂLȚĂMINTE 

Sortimente bogate, moderne și de calitate



M iaVATAMÎKTUL 
К РШЮ
Cu lecțiile la zi

Birou] organizației de bază nr. 
7 В din sectorul de transport al mi- 
aci Petrila manifestă preocupare 
feti de buna desfășurare a învă- 
țămlntului de partid.

Biroul a repartizat pe lingă fie
care cerc cite un membru al său 
pentru ca să urmărească și să în
drume activitatea acestuia. In ace
lași timp ei ajută propagandiștii 
pentru buna pregătire a lecțiilor.

Datorită acestor măsuri învățămîn- 
tul de partid în sectorul de trans
port se desfășoară în bune condi- 
țluni. In toate cele 5 cercuri lec
țiile tint la zi. iar frecventa este 
de peste 90 la sută.

GĂINĂ PETRU 
corespondent

*

Cercul de economie politică, anul 
I, din cadrul Sfatului popular al ora
șului Vulcan cuprinde un număr de 
16 cursanți. Dintre aceștia, șapte 
slat membri de partid, șase uteciști, 
iar trei cursanfi fac parte din acti
vul fără de partid.

Pînă în prezent în cerc s-au ținut 
trei seminarii. Propagandistul Petri- 
leanu Gbeorghe îți desfășoară acti
vitatea pe bază de planuri de semi
narizare. Seminariile sînt axate în 
mod concret pe probleme de organi
zare a muncii, oglindesc sarcinile ce 
rvț^n sfaturilor populare din istori
cele documente ale celui de-al IX-lea 
Congres al partidului nostru. Printre 
cursanții care studiază temeinic, pe 
bază de conspect întregul material 
bibliografic se numără Bucurică Vll- 
ma, Galeriu Victor și alții. Acest 
lucru se răsfrînge în mod pozitiv, 
In activitatea profesională a salaria- 
ților.' Cursanții Bîcoi loan, Oargă 
Salvina, Bucurică Vilma, Lupulescu 
Jenică, Cojocaru Gheorghe și alții 
se evidențiază prin rezolvarea în 
mod just $i operativ a cererilor oa
menilor muncii.

Pentru ca toți cursanții să cunoas
tă din timp ziua, locul și ora cînd 
au loc seminariile, a fost întocmii 
un grafic care este afișat în biroul 
secretarei organizației de bază.

Studiu aprofundat 
temeinic
ba spitalul din Vulcan încadrarea 

în învătămîntul de partid s-a făcut 
tinîndu-se seama de criteriul profe
sional și politic al fiecărui cursant 
în parte. Medicii și farmaciștii au 
fost încadrați la studiul individual. 
Acest cerc cuprinde 22 de cursanți 
membri de partid, uteciști și din ac
tivul fără de partid. Pînă în prezent 
s-au ținut seminarii la primele două 
teme. In discuțiile purtate, Navradi 
Petru, ' ficloși Iosif, Gurtavenco A- 
natol, Isac Fulviu și alți cursanți au 
dovedit că au studiat temeinic docu
mentele Congresului al IX-lea al 
P.C.R., precum și documentele sesiu
nii Marii Adunări Naționale.

In vederea asigurării unei pregă
tiri temeinice a cursanților și îmbu
nătățirii frecventei (care este 80-85 
la sută), biroul organizației de bază 
și propagandistul Rădulescu loan au 
luat inițiativa ca temele de seminar 
și bibliografia să fie afișate din timp 
la toate’ unitățile sanitare unde 
Sînt cursanți.

Studierea temeinică a documente
lor celui de-al IX-lea Congres al 
partidului nostru, aplicarea în prac
tica de fiecare Zi a celor învățate 
contribuie la îmbunătățirea continuă 
a activității salariaților din unitățile 
de sănătate din localitate.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Vasile Vaida a 
fost eliberat din funcția de pre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Valorificarea Produse
lor Agricole, primind alte în
sărcinări.

A fost numit în funcția de 
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Valorificarea Pro
duselor Agricole tovarășul 
Constantin Doncea.

(Urmare din pag. 1-al

gradau arterele de transport, pînă 
la inertia oamenilor, a concepției 
cd nimic nu poate fi schimbat.

— Totul a pornit de la oameni 
— ne spune șeful sectorului — de la 
voința lor unanimi de a birul ob
stacolele. Cum e firesc, metamor
foza a început cu schimbări in con
cepție... Atît in concepția tehnică, 
cit șt de organizare a muncii. Ieși
rea si Intrarea in exploatare a aba
tajelor a fost eșalonată mai fudi- 
cios. s-au reprofilat peste 1 500 m i 
de galerii și suitori. Consecința t 
s-au remediat neajunsurile cauzate 
de rambleul mereu insuficient, s-au 
creat condiții pentru o aprovizio
nare optimă a /ocurilot de muncă. 
Măsurile tehnice sl-aupus din plin 
pecetea pe activitatea sectorului 
Dar cînd am spus că totul a pornit 
de la oameni, am avut in vedere 
In primul tind. oamenii din aba- 
ta/e. cef ce hotărăsc soarta pro
ducției. întărirea răspunderii brigă
zilor fată de sarcinile de plan a 
fost susținută prin măsuri organi
zatorice. Am urmărit sd reparti
zăm rațional forțele tehnice pe 
schimburi, am promovat in condu
cerea brigăzilor oameni cu iniția
tivă, pasionați pentru bunul mers 
al sectorului. In ce se materiali
zează această preocupare ? iată un 
indiciu elocvent. Dacă în primul 
semestru al anului trecut aveam 
este 4—5 brigăzi sub plan, în pre

Lucrările de azif 
preludiul succeselor de mîine
• Privind în perspectivă 

S Fruntașii nu s-au dez
mințit

• Calitatea pe prim plan

In oricare parte a Văii 
Jiului îți îndrepți pașii, te în 
tîmpină construcții social-cul- 
turale impunătoare, cartiere 
noi de blocuri. Mai impună
toare decît toate sînț însă 
construcțiile industriale. Pe 
Valea noastră, construcțiile 
industriale sînt prin excelen
ță, de natură minieră. Ici se 
înalță un puț de extracție 
cu silueta-i zveltă înălțată 
spre zările albastre, dincolo, 
pe costișa unui deal se iveș
te o galerie ce străpunge a- 
dîncurile. La Lonea, Dîlja, 
Aninoasa-sud și Paroșeni pes
te tot se lucrează de zor 
Privind aceste construcții vezi 
parcă în perspectivă dezvol
tarea industriei extractive 
carbonifere din Valea Jiului 
în anii cincinalului, în care 
abia am pășit, ba chiar și 
mai departe.

înainte de a privi în viitor 
se cuvine să faci însă o 
scurtă trecere în revistă a 
realizărilor anterioare. Rea
lizări au fost multe și 
frumoase. Deși răspîndit

PROGRAM DE RADIO
4 februarie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Suite și potpuriuri 
pentru fanfara; 5,40 „Sat nou, cîntec 
nou" — muzică populară; 6,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo- 
rutier, 6,10 Seherzo-vals de Cha- 
brier; 6,22 Melodii populare; 6,30 A- 
nunțuri și muzică,- 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Program de polci; 7,30 
Cîntă orchestra de muzică popu
lară „Brîulețul" din Constanța; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,08 Variațiunl 
simfonice de Emanuel Eleneșcu: 
Suita simfonică românească de Vic
tor Gheorghiu,- 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul medi
cului : Cîteva noțiuni de igienă in
dividuală pentru copiii preșcolari; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 Me
lodii populare; 10,30 Radioracheta 
pionierilor,- 11,00 Din spectacolele 
Operei de stat din Iași; 11,15 TEA
TRU LA MICROFON; Părinții Iui 
Grișa; 12,12 Muzică populară; 12,30 
CARNET PLASTIC; 12,50 Concert de 

sent rar se înt împle sa .-amină cite 
o brigadă in urma.

Totul a pornit de, la oameni.
* Am met» fn căutarea lor. 

Inginerul șei de sector ne-a vorbit 
cu multă căldură despre minerii 
Szabo Carol și Cepălău Aurel. Bri
găzile lor au luptat ca adevărate 
echipe de șoc în zona cea mai di
ficilă a minei — în zona de toc. 
înscriind adevărate pagini de ero
ism în palmaresul colectivului. 
Meritul lor e cu atît mai mare 

CONȘTIINȚA PRESTI6IULUI
cu cil prin bizuirea stihiilor lurmi 
subpămîntene au deschis sectoru
lui calea spre afirmare.

Iată-1 pe unul dintre conducăto
rii acestor brigăzi de șt>C, tlnătul 
Cepălău Aurel. Abia a trecut de 
30 de an! dat In minerit, fn func
ția de brigadier are „state" vechi. 
De 10 ani e șef de brigadă. De a- 
tunel mina i-a încercat în multe 
rtnduri bărbăția, dar. ea aici, la nr 
23. niciodată. In abatajul 23 bă
ieții s-au luat la trintă nu nutnat 
cu duritatea stratului. Din tavan, 
deasupra capului lor — focul des
chis; la ort îi împresura dogoarea 
aerului de 50 grade, iar din spate 
îl proiectau mereu jeturile de apă 
care le spălau trupurile înfierbln- 
tate. Si oamenii au lucrat au o 

în toată Valea Jiului, co
lectivul a muncit ca un 
tot unit pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce i-au stat în fa
ță. Brigăzile minerilor comu
niști Bartha Dionisie, Deme
ter Augustin, Steț Petru au 
fost mereu exemplu în mun
că. Elocvent e rezultatul bri
găzii lui Bartha Dionisie ca
re în anul trecut a săpat 120

ALEGERI 
ÎN ORGANIZAȚIILE 

SINDICALE

metri liniari de puț peste 
sarcinile de plan, ceea ce e- 
chivalează cu 5 200 metri 
cubi de steril excavați. E 
încă o dovadă că fruntașii 
nu s-au dezmințit nici de 
astă dată.

Lucrările de investiții mi
niere trebuie să se caracte
rizeze prin trăinicie. Darea 
de seamă prezentată la con
ferința de alegeri și discu
țiile purtate au reliefat felul 
în care organizațiile sindica
le au mobilizat brigăzile de 
mineri la traducerea în viață 
a acestui obiectiv important 
de întrecere. Printre brigăzi
le la care, pe lîngă cantita
te, pe prim plan a Stat și ca

litatea lucrărilor se pot enu
mera cele conduse de Ni- 
coară Gheorghe, Bartha Co- 
Ibman- și altele.

Deși în activitatea salaria- 
tilor de la E.D.M.N. realiză
rile au fost preponderente, 
au mai existat însă și unele 
lipsuri care au frînai dezvol
tarea succeselor, ba chiar și 
calitatea unor lucrări. Spre 
a executa lucrări de beto- 
nări de pbturi și galerii de 
cea mai bună calitate sînt 
necesare materiale corespun
zătoare. Nu rare au fost Insă 
cazurile cînd la descărcarea 
materialelor din vagoane, 
piatra concasată era arunca
tă peste nisip și balast. Iar 
boltarii de puț claie peste 
grămadă cu cel pentru gale
rii. Lipsuri s-au manifestat 
și în ceea ce privește disci
plina în muncă, respectatea 
normelor de tehnica securită
ții etc.

Colectivul E.D.M N. este 
hotărit să remedieze lipsurile 
de pînă acum, să muncească 
cu abnegație și entuziasm 
pentru traducerea în viată a 
sarcinilor de plan cei revin 
pe primul an al cincinalului, 
a angajamentelor de între
cere.

TANASE GHEORGHE 
corespondent

prînz; 13,40 Muzică ușoară de Elly 
Roman; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
14,08 Itinerar folcloric muzical prin 
regiunile patriei; 15,31 Pagini din 
operele lui Sabin Drăgoi; „Păcală", 
„Năpasta", „Horia", 16,00 RADIO
JURNAL, Sport; 16,20 Uverturi de 
estradă; 16,45 Cîntă corul „Madri
gal"; 16,54 Pentru prima oară id 
'■misiunile noastre; 17,30 IN SLUJBA 
PATRIEI; 1'8,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18,13 
Vechi melodii populare,- 18,30 Dialog 
cu ascultătorii; 18,45 Din, valsurile 
compozitorilor noștri; 19,00 ORIZONT 
ROMÂNESC — emisiune de repor
taj literar; 19,20 CERCUL MELO
MANILOR; 20; 00 RAbîOGAZBTĂ DE 
SEARA; 20,30 Compozitor și inter
pret ; Charles Aznavour;; 20,45 
Noapte bună, copii; 2035 Popasuri 
muzicale; 21,16 ATENȚIUNE- PĂ
RINȚI I; 21,30 Interpreți români ai 
canțonetei; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport,- 22,20 Capodopere ale muzi
cii universale și marii lor interpreți; 

tacal mereu si neobosit. In locul 
explozivului, interzis Spre a nu re
act iviza tocul dih tavan, cărbunele 
eta sidrîmat de ciocănele mlnuite 
de brațe vtrtfoatei th locul stupi
lor de lemn șl banda țelot de che* 
restea, propteau Sub tavan stîipi 
de Oțel, izolau focul gu frigări me
talice. Bătălia a durat zeci, sute 
de zile. Dar nu s-a glndit nici un 
membru al brigăzi! la vteo absen
tă, la vreo zi de boală, nici cel 
puțin că „e greu" n-a spus nimeni. 
SI brigada a biruit. A ieșit din

■ zona de foc cu trei luni mai de
vreme de termenul prevăzut. Acum 
e în plină „viteză", tntr-o verita
bilă competiție cu stratul de căr- 
bune. Avansează lunar cu cite 100 
metri prin roca subpământeană. Ce 
a dat tărie oamenilor, forța de a 
birui roca, focul mocnind, tempera
turile înalte fi, în ultima instanță, 
timpul f

— Coeziunea brigăzii, conștiința 
liecătui component âl bl că e în 
joc „obrazul" colectivului HM 
răspunde tlnărui miner Cepălău 
Aurel-

Пе fapt, aceasta conștiință e 
U omniprezentă în sector. In 

fiecare abataj, în fiecare galerie, 
lînoa țfecate agregat sau utilaj.

22,46 MOMENT POETIC,- 22,51 Me
lodia „Cînd rlzi, cînd plîngi" de 
Marchetti și trei interpreți; 23,00 
Odihnă cu muzică; 23,62 BULETIN 
DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II ; 7,30 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru- 
UȘt; 7,50 Cîntece paitiotice,- 8,00 
Piese distractive; 8,13 Opera „Oră 
spaniolă" de Maurice Ravel; 9,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 9,05 Poemul 
concertant pentru violoncel șl or
chestră de Fiorin Eftimeseu; 9,25 Mu
zică populară; 9,55 Dansuri de com
pozitori spanioli; 10,10 Cărți care vă 
așteaptă; 10,25 Scene vesele din 
opere; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,07 Cvartetul opus 15 în La ma
jor de Eduard Caudella, 11,49 Piese 
pentru fanfară; 12,00 Pagini din 
opereta „Contesa Marita" de Kal- 
Ihan,- 12.30 Din folclorul muzical ai 
popoarelor; 13.00 BULETIN DE ȘTIRI, 
13,08 Refrene fără vîtstă; 13,30 
Lectură dramatizată din povestirile 
„Rudele" șl „Așteptare" de Dumitru 
Corbe»; 14,00 Karl MillOcker și o- 
peretele sale, 14,30 Cîntă Ima Su- 
mak; 14,45 Gîhtfcce populare, 15,00 

oamenii se consideră răspunzători 
în egală măsură pentru rezuftatefe 
sectorului. Muncesc, gtndesc. se 
luptă ca un singur om ~ un om 
puternic, destoinic șl inimos. Am 
purtat discuții cu prim maistrul 
Bodenlosz loan, cu maistrul meca
nic Anghel Andrei și cu alți teh
nicieni, maiștri șl mineri. N1 s-au 
relatat fapte din munca demnă de 
laudă a brigăzilor conduse de Co- 
dree Victor, Tdnase Ioan, loniță 
Gheorghe, a maiștrilor Pichel Emil, 
Lehaci Mircea, a artificierilor, e- 
leCtrolăcătușilor, a tuturor celor ce 
formează colectivul sectorului ГѴ 
al minei Petrila. Fiecare om e Ia 
datorie, fiecare se află în cadența 
impetuoasă cu care pășește un co
lectiv conștient de prestigiul de 
care se bucură.

T a anele lunii ianuarie, minerii 
~~ sectorului au încrustat pe 

răbojul vremii un bilanț semnifica
tiv : plus 2 320 tone cărbune. Oamenii 
merg înainte. De acum scrutează 
țărmurile viitorului ce li se pro
filează la orizont prin sarcinile 
noului cincinal.

Minerii sectorului au pășit în cin
cinal cu... dreptul, cu conștiința pres
tigiului pe care șl l-au cîșțlgat și 
a răspunderilor ce ie-o pune Vi
itorul. Cu o asemenea „busolă", 
călătoria își va atinge cu siguran
ță ținta.

Trei muncitori de frunte de la Secția L 5 — Petro
șani — forjării Aranchelovlci Dușan, Somănescu Ioan 
Și lăcătușul Filip Nicu — lucrînd la montarea unui 
troliu de bărîeră.

Radiojurnal, sport,- ie,io Album 
de piese corale prezentate de corul 
Radioteleviziunii; 15,30 Dansuri de 
estradă; 16,00 Trio opus 15 în sol 
minor de Smetana,- 16,30 Ineluș în- 
vîrtecuș (emisiune pentru cei mici); 
16,50 Vals de Lejiar,- 17,00 RADIO
JURNAL. Sport; 17,20 Un scurt pro
gram de hore și sîrbe, 17,40 Sfatul 
medicului; Cîteva noțiuni de igienă 
individuală pentțu copiii preșcolari; 
17,45 Din creația compozitorului Va
sile. Veselovr-ki; 18,00 Cîntă Mafia 
Șindilaru; 18,15 Emisiune literară, 
18,30 Anunțuri, reclame și muzică; 
19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 19,03 
„Doină, doină viers cu foc"; 19,30 
MEMORIA PĂMÎNTULUI ROMÂ
NESC; 20,00 Muzică ușoară; 20,14 
Seară de operă: „Lohengrin" de 
Richard Wagner (actul I); 21,17 RA
DIOJURNAL; 21,37 Opera „Lohen
grin" de Richard Wagner (actul ai 
Il-lea); 23,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Sport; 23,07 Opera „Lohengrin" de 
Richard Wagner (actul al Itfjjeal; 
0,07 Ritm și visare, 0,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.



STEAGUL ROȘI4

Agresiunea guvernului american 
condamnată de opinia publică mondială

CANADA

OTTAWA 2 (Agerpres). — In o- 
rașul Toronto a avut loc luni o 
demonstrație împotriva hotărîrii 
guvernului american privind relua
rea bombardamentelor asupra R.D. 
Vietnam. Manifestanții — locuitori 
ai orașului — s-au pronunțat tot
odată în favoarea retragerii trupe
lor S.U.A. din Vietnam.

tru opinia publică norvegiană și 
că războiul din Vietnam amenință 
din nou să se transforme într-o 
conflagrație mondială.

ANGLIA

ton în fața Casei Albe și vor îna
poia președintelui Johnson decora
țiile lor, în semn de protest împo
triva 
supra 
crate

reluării bombardamentelor a- 
teritoriului Republicii Demo- 
Vietnam.

SIRIA

R. D. GERMANĂ

EVENIMENTELE DIN BELGIA

nu- 
bal- 
de- 
că-

DAMASC 2 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe din Siria a fă
cut o declarație, difuzată de radio 
Damasc, în care se arată că „gu
vernul sirian a primit cu repro
bare, neliniște și profund regret 
hotărârea președintelui Statelor U- 
nite de a relua bombardamentele 
asupra teritoriului R. D. Vietnam".

LONDRA 2 (Agerpres). — In tim
pul dezbaterilor de marți după- 
amiază din Camera Comunelor, 
meroase persoane aflate în 
coanele destinate publicului au 
monstrat împotriva reluării de
tre aviația S.U.A. a bombardamen
telor asupra R. D. Vietnam. Ei au 
scandat lozinci cerînd încetarea 
bombardamentelor și restabilirea 
păcii în Vietnam. Demonstranții au 
fost evacuați din clădirea parla
mentului.

STATELE UNITE

NORVEGIA
OSLO 2 (Agerpres). — La 1 fe

bruarie, tineretul norvegian a or
ganizat o demonstrație care s-a des
fășurat sub lozincile „Să se pună 
capăt imediat bombardamentelor!", 
.Americani, plecați din Vietnam!".

Intr-un apel, demonstranții arată 
că reluarea bombardamentelor ame
ricane a constituit o lovitură pen-

YORK 2 (Agerpres). — In 
New York-ului a avut loc 
nouă demonstrație de pro-

BERLIN 2. — Corespondentul A- 
gerptes. Șt. Deju, transmite: Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Germa
ne a condamnat reluarea de către 
aviația americană a bombarda
mentelor asupra teritoriului R. D. 
Vietnam ca pe un nou act agresiv. 
Guvernul S.U.A., a arătat el, urmă
rește să intensifice încordarea nu 
numai în Asia de sud-est ci și pe 
plan mondial și să continue agre
siunea în ciuda protestelor din lu
mea întreagă.

JAPONIA

Plenara C.C.S. 
din Polonia

16-a 
con- 
pen- 
pro-

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — La 
Varșovia s-a deschis cea de-a 
Plenară a C.C.S. din Polonia, 
sacrală sarcinilor sindicatelor 
tni intensificarea activității de
dnctie a colectivelor întreprinderi
lor în vederea creșterii venitului 
național pe 1966—1970.

Luând cuvîntul în cadrul dezba
terilor, I. Loga-Sowinski, președin
tele C.C.S. din Polonia, a vorbit 
despre diferitele forme ale activi
tății sociale și de producție ale co
lectivelor, necesitatea dezvoltării 
producției pentru export și a co
merțului exterior, creșterea calită
ții producției industriale, ridicarea 
eficacității investițiilor, progresul 
tehnic etc.

In cuvîntarea sa, I. Loga-Sowin
ski a condamnat reluarea de către 
S.U-A. a bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam, subliniind că „ofen
siva de pace" a S.U.A. a urmărit 
dezorientarea opiniei publice mon
diale. Vorbitorul a condamnat, de 
asemenea, „scopurile reacționare, 
străine poporului polonez, expri
mate în „mesajul" episcopatului po
lonez adresat episcopilor vest-ger- 
«ипі, care este pătruns de o ură 
de neîmpăcat față de Polonia popu
lară si repune în discuție proble
ma granițelor noastre pe Oder si 

o dată pentru tot-Neîsse. stabilite

NEW 
centrul 
marți o 
test împotriva reluării de către Sta
tele Unite a bombardamentelor a- 
supra teritoriului Republicii Demo
crate Vietnam. Peste 1 000 de new- 
vorkezi s-au adunat în Times Squ
are, Acestora Ii s-au alăturat parti- 
cipanții la demonstrația de 
ore declanșată luni în .fața 
sediului Națiunilor Unite, 
participanții la demonstrație
liție au avut loc ciocniri. Au fost 
arestați peste 30 de demonstranți. 
Pe de altă parte, Asociația foștilor 
combatanți — partizani ai păcii în 
Vietnam — a anunțat că va iniția 
sîmbătă o demonstrație la Washing-

24 de 
clădirii 

Intre 
Și pu

TOKIO 2 (Agerpres). — Tomomi 
Narita, secretarul general al Parti
dului Socialist din Japonia, a con
damnat în Parlamentul japonez, 
reluarea bombardamentelor aviației 
americane asupra R. D. Vietnam. 
Ca urmare a acestei acțiuni, a sub
liniat el, războiul de agresiune al 
S.U.A. în Vietnam s-ar putea ex
tinde în întreaga peninsulă indo- 
chineză. Așa-numita „ofensivă de 
pace", lansată de Statele Unite la 
sfîrsitul anului trecut, s-a dovedit 
a fi numai un paravan pentru ex
tinderea războiului în Vietnam, a 
declarat Narită.

BRUXELLES 2 (Agerpres). — Ob
servatorii politici din Bruxelles sînt 
de părere că în Belgia continuă să 
fie prezent pericolul unei crize gu
vernamentale. Intr-o ședință de 7 
ore a cabinetului, partenerii coa
liției guvernamentale, social-creș- 
tinii și socialiștii, nu au putut sta
bili o poziție comună în legătură 
cu conflictul care opune pe medici 
guvernului. Ministrul pentru pro
blemele economice, Pierson, a de
clarat la sfîrșitul ședinței că dez
baterile nu au luat sfîrșit. Ședința 
cabinetului belgian s-a ocupat, de 
asemenea, de evenimentele din re
giunea minieră Limburg. După cum 
se știe, în regiunea Limburg au a- 
vut loc incidente serioase între 
mineri și unități de poliție, în ur
ma acțiunilor de protest < 
rilor împotriva hotărîrii 
lui de a închide o serie 
Incidentele au continuat și 
zilei de marți, cînd au i 
ciocniri între demonstranți și 
liție. Forțele de poliție și de 
rașutiști continuă să rămînă în 
re de alarmă. In cîteva din locali
tățile belgiene au avut loc demon
strații de 
legătură

că Pierson urmează să aibă la Lu
xemburg convorbiri cu președintele 
înaltei Autorități a Comunității Eu
ropene a 
(C.E.C.O.) 
creată în

Cărbunelui și 
referitoare la 

urma închiderii a

comercial

ale mine-
guvernu- 
de mine 

i în cursul 
avut loc

po- 
pa- 
sta-

solidaritate cu minerii. In 
cu aceasta, s-a anunțat

INDIA

funcționarilor

In Consiliul de Securitate
U.R.S.S., N. Fedorenko, a arătat că, 

din Vietnam, 
reprezentantul american a defor
mat adevărul. El a relevat că în 
momentul semnării acordurilor de 
la Geneva, în Vietnam nu se afla 
nici un soldat american și că astăzi 
guvernul de la Saigon se află sub 
controlul Statelor Unite.

NEW YORK 2 (Agerpres).
Consiliul de Securitate s-a întrunit exprimând situația 
din nou marți după-amiază pentru 
a continua discuțiile asupra cere
rii Statelor Unite privind înscrie
rea problemei situației din Viet
nam pe ordinea de zi a Consiliului.

Reprezentantul Bulgariei, M. Ta- 
rabanov, a anunțat că va vota îm
potriva înscrierii pe ordinea de zi 
a acestei probleme, care trebuie 
să fie reglementată potrivit acor
durilor de la Geneva din 1954. El 
a arătat că Statele Unite au adus 
problema vietnameză în Consiliul 
de Securitate, după reluarea bom
bardamentelor asupra R. D. Viet
nam, pentru a sili Consiliul să ia 
asupra lui o parte din responsabi
litatea pentru acțiunile agresive 
săvîrșite de guvernul american în 
Vietnam.

Delegații Olandei, Japoniei, Noii 
Zeelande, Uruguayului, Ciankaișis- 
tul s-au pronunțat pentru înscrie
rea pe ordinea de zi a problemei 
privind situația din Vietnam.

Reprezentantul Republicii Mali, 
Sory Coulibaly, care deja se pro
nunțase împotriva cererii guvernu
lui american a cerut amînarea su
punerii la vot a acestei probleme. 
La rîndul său, reprezentantul

Greva 
de la sociefăfile 
petrolifere

DELHI 2 (Agerpres).—- Agenția 
„Press Trust of India" anunță că 
aproximativ 4 000 de funcționari de 
la cele trei companii străine petro
liere „Esso", „Burma Shell" și „Kal- 
tex“ din statele de sud ale Indiei 
au declarat marți o grevă pe 
nelimitat.

Greviștii revendică plata 
sporuri de salarii pentru anul 
!n conformitate 
cordului încheiat 
administrație și 
niilor.

timp

unor
1966, 

cu prevederile a- 
încă în 1962 între 
salariații compa

Oțelului 
situația 
6 mine.

Acord
de lungă durată 
între R. P. Bulgaria 
și R. P. Polonă

SOFIA 2 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. transmite că la Sofia a fost 
semnat acordul comercial de lun
gă durată intre R. P. Bulgaria șl 
R. P. Polonă, pe perioada 1966— 
1970, și acordul pentru schimbul 
de mărfuri pe aceeași perioadă. 
Potrivit prevederilor, livrările reci
proce vor crește cu 41 la sută față 
de perioada 1961—1965.

PE SCURT
A PARIS. Potrivit datelor publi

cate de Institutul național de ba
listică, la sfîrșitul anului 1965 popu
lația Franței a atins cifra < 
49 157 000 locuitori, adică cu 440 000 
locuitori mai mult decît în anul 
1964.

• CAIRO. La Cairo a luat sflr- 
șit procesul intentat la 10 ianuarie 
1965 unor persoane acuzate de a fi 
inițiat un complot vizînd răsturna
rea guvernului și asasinarea pre
ședintelui 
culpați au 
că silnică 
închisoare

Nasser. Cinci dintre in- 
fost condamnați la ти
ре viață iar ceilalți la 
pe diferite termene.

• HAGA. Parlamentarul olandez 
A. Bruggeman a adresat guvernu
lui o interpelare, în care cere mă
suri în vederea interzicerii zboru
lui avioanelor americane 
cătură nucleară deasupra 
lui Olandei.

cu lncăr- 
teritorih-

CAIRO ; Simpozionul consacrat 
dezvoltării industriale a Africii

CAIRO 2. — Corespondentul A- 
gexpres. C. Oprică, transmite : Sim- 
pozionul de la Cairo în problemele 
dezvoltării industriale a Africii își 
continuă lucrările în cele două co
mitete principale, care dezbat pro
bleme privind finanțarea proiecte
lor de dezvoltare in unele țări a- 
fricane, crearea unor centre de pre
gătire profesională și chestiuni re
feritoare la industria siderurgică și

rAaGȚIA Șt ADMINISTRAȚIA. PetroșanL Str. Вервый

petrochimică. Delegația R.A.Ef. a 
propus formarea unei comisii alcă
tuite din R.A.U., Algeria, Mali, Ke
nya și agențiile O.N.U. interesate 
în problemele forței de muncă, în
sărcinată cu studierea și elabora
rea unui proiect de rezoluție pri
vind toate aspectele pregătirii pro
fesionale. Al doilea comitet discu
tă posibilitatea creării industriilor 
de oțel, fier și industria chimică.

Aparate eare înlocuiesc 
serviciul poștașului

NEW YORK 2 (Agerpres). — în
treprinderea „Xerox Corporation" 
din Rochester (S.U.A.) a reușit cu
plarea sistemului de copiat pe cale 
electro-fotografică cu o transmite
re Ia distanțe mari. Noul procedeu 
denumit L.D.X. (Long Distance Xe
rography) face inutil serviciul poș
tașului. Aparatul, care nu 
mare ca mașina de scris, 
ză electronic scrisorile, 
sau alte documente și
imaginea fidelă prin unde scurte 
(radio) sau cablu telefonic cu o 
lățime de bandă corespunzătoare 
la aparatul de recepție unde se re
produce documentul în mod fidel 
pe hîrtie obișnuită de scris.

Transmiterea unei scrisori, care 
ar dura prin intermediul poștei cî
teva zile, se realizează prin tele
xerografie în cîteva secunde.

Un document cu o lungime de

o dis- 
singur 

scrisori

A NEW YORK. Valul 
care bîntuie de cîteva zile în es
tul Statelor Unite a provocat pînă 
în prezent moartea a 117 persoane. 
Din Florida pînă la frontiera, ca
nadiană, scrie agenția France 
Presse, uzinele și școlile sînt în
chise, iar drumurile sînt impracti
cabile

cte frig

este mai 
explorea- 
desenele 

transmite

2,40 m poate fi transmis la 
fanță de 6 000 km intr-un 
minut. Transmiterea unei 
obișnuite prin telexerografie nu ar
costa mai mult decît contravaloa
rea timbrelor acestei scrisori tri
mise cu avionul.

Tot întreprinderea Xerov a ela
borat un aparat mai complex de 
mărimea unui șifonier care deschi
de automat scrisorile și transmite 
pe calea undelor conținutul Ia apa
ratul de recepție. La aparatul de 
recepție scrisoarea se imprimă și 
este introdusă într-un plic iar pe 
acesta se imprimă adresa respec
tivă. La oficiul poștal de transmi
tere scrisoarea se distruge automat 
după ce a fost transmisă. Apara
tele de transmisie și recepție sînt 
plumbuite și nu există posibilita
tea de a se privi înăuntru pentru 
a asigura secretul scrisorilor.

A HELSINKI. Temperatura cea 
mai scăzută în Finlanda în acest 
secol — minus 55 de grade Celsius 
— a fost înregistrată luni noap
tea în localitatea Ivalo.

Tentativă
de lovitură

Argentina

de stat
2 (Agerpres). — 
a informat mier-

plănuită de elemente ex- 
de dreapta din rîndurile 

Potrivit săptămînalului „El 
comercial" din Buenos

PEPU ; Manifest de condamnare 
a torturării definufilor politici

LIMA 2 (Agerpres). — Lideri ai 
organizațiilor : sindicale. Studențești 
și țărănești, din Peru au dat publi
cității un manifest în care denun
ță torturile la care sînt supuși de- 
tinuții politici din întreaga țară. 
Manifestul arată totodată, că, sub 
pretextul luptei împotriva partiza-

5& TeL intarurban 322, automat 269.

nilor, mii de țărani au fost uciși 
sau torturați.

Semnatarii manifestului au adre
sat un apel poporului Peruvian și 
opiniei publice mondiale să iniție
ze o campanie pentru amnistierea 
tuturor deținuților, al căror număr 
se ridică la peste 2 000.

BUENOS AIRES 
Presa argentiniană 
curi despre o tentativă de lovitură 
de stat, 
tremiste 
armatei. 
Cronista
Aires, ministrul de interne al Ar
gentinei, Juan Palmero, „a aflat 
la timp" de planul extremiștilor de 
dreapta, care urmăreau înlăturarea 
președintelui Arturo Illia.

Observatorii politici din Argen
tina sînt înclinați să creadă că a- 
ceastă tentativă de lovitură de stat 
ar fi legată de existența unor neîn
țelegeri dintre președintele Illia $1 
unii militari.
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