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Pentru alegerile de la 7 martie
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In localitățile din Valea Jiuhri, în 
adunări ale oamenilor muncii, con
tinuă propunerile de candidați ai 
F.D.P. pentru alegerile de deputați 
în sfaturile populare.

In cursul zilei de duminică, îa o- 
rașul Petroșani au fost propuși: 
PATRICIU GHEORGHE, director ad
ministrativ la I.M.P., în circumscrip
ția electorală nr. 12; HUREZAN 
PETRU, directorul I.P.P.F. Petroșani, 
în circumscripția electorală nr. 13; 
GOTOȚ IOSIF, miner pensionar, în 
circumscripția electorală nr. 14; GA- 
OEAN DUMITRU, secretarul comi
tete de partid de ie U.R.U.M. Pe
troșani. în circumscripția electorală 
nr. 23; BIRSAN IOSIF, director ad- 
ministoatev al G.G.V.J. Petroșani, în 
circumscripția electorală nr. 24; ȘER- 
BAN^R MCISG, controlor tehnic de 
calitate la U.R.U.M.P.. în circum
scripția electorală nr. 25; MORARU 
1OAN, directorul O.C.L. produse in
dustriale Petroșani, în circumscripția 
electorală nr. 26 Petroșani'; OROS 
VASILE, secretar al Comitetulni o- 
rășenesc U.T.M. Petroșani. în cir
cumscripția electorală nr. 27; NAGY 
ILEANA, lucrătoare în comerț, în 
circumscripția electorală nr. 47; IRI- 
MIE IOAN, conducător auto lă 
S’.T.R.A.. în circumscripția electorală 
nr. 48; HISZEM ELISABETA, gos- 
podîij-, în circumscripția electorală 
nr. 53; HEGEDUȘ MARIA, funcțto* 
nară la I.L.L., în circumscripția ej 
lectora lă. nr. 54.

In orașul Petrila au fost propuși 
următorii tovarăși: SZATMARI PE
TRU, pensionar, în circumscripția e- 
lâbforală fir. *54; 'STOICA PETRU, 
muncitor la E. M. Lonea, în circum
scripția electorală nr. 65; BERIN- 
DEI IONEL, muncitor în sectorul I 
al minei Lonea, în circumscripția e- 
lectarală nr. 93; MOGOȘ SIMION, 
pensionar, în circumscripția electorală 
nr. 94; RASCOLEAN ILIE, țăran 
muncitor, în circumscripția electorală 
nr. 95; TiRIC PETRU, țăran munci
tor, în circumscripția electorală 
nr. 96.

In orașul Uricani au fost propuși: 
■ CIMPONER ELENA, țărancă mun
citoare, în circumscripția electorală 
nr. 34; PAVELONESC GHEORGHE, 
țăran muncitor, în circumscripția e- 
lectorală nr. 35; IONAȘCU PETRU, 
funcționar la sfatul popular din lo
calitate, în circumscripția electorală 
nr. 36.

In comuna Iscroni au fost propuși: 
CORNEA DUMITRU, directorul Șco-
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La Petroșani au sosit ieri 
200 de studenți de la Institu
tul de cultură fizică din Bu
curești. Încă de dimineață ei 
au pornit în grupuri, cu mași
nile puse la dispoziție de că

SPECTACOLE
Teatrul de stat din Petroșani orga

nizează în cursul acestei săptămîrii 
turnee în localitățile Văii Jiului cu 
spectacolele din actuala stagiune.
Azi, la orele 18. în sala clubului din
Petrila va fi prezentată comedia

„Titanic vals", iar mîine, la Aninoa- 

sa, va avea loc spectacolul „Măsură
pentru măsură".

O excursie instructivă
Un grup de tineri de la cooperativa „Jiul1*, după 

ce au vizitat duminică muzeul și ruinele vechii 
cetăți din Alba lulia, s-au întors ieri în Petroșani.

Angajamente in intreceo socialiste 
1965

Randamente înalte 
și economii

Minerii din Uricani sînt hotărî*1 
ca și în acest an ră obțină realizări 
care să-i situeze în fruntea întrece
rii pe bazin. In baza angajamente
lor luate de brigăzi și sectoare, co
lectivul exploatării s-a angajat Ca 
în întrecerea socialistă din acest an :

• să extragă peste prevederi 10 000 
tone de cărbune, din care pînă la 
l Mai 3 000 tone ;

• să depășească randamentul pla
nificat cu 15 kg cărbune pe post;

• să realizeze 120 000 Iei economii 
la prețul de cost.

Angajamentele au la bază plan de 
măsuri tehrrico-organizatorice care 
prevede creșterea vitezei de avansare 
în abataje, extinderea armării meta
lice, aplicarea inițiativei „două cîm- 
puri pe aripă și schimb" în majo
ritatea abatajelor cameră și altele.

Una dintre muncitoarele evidențiate 
de la S.R.E. Vulcan —bobinatoarea 
Iliescu Georgeta din secția bobinai 
ușor.

Studenți de la / C. F. 
la practică

tre I.R.B.C.-Deva spre masi
vul Paring. Aici, la peste 1000 
m altitudine, instalați confor
tabil în cabane, studenții își 
vor susține probele practice la 
cursul de schi, pe pîrtiile din 
împrejurimi.

Conferință
Azi, la orele 18, în 

sala cercului de artă 
plastică din cadrul 
clubului sindicatelor 
din Lupeni va fi pre
zentată conferința „Din 
viața și opera picto-, 
rului N. Petrașcu". 
Conferința o va ex
pune tovarășul Tel- 
l'mann Iosif și face 
parte dintr-un lectorat 
de cultură generală 
organizat în sprijinul 
pictorilor amatori pe 
tema „Maeștri ai pic
turii romiaești*’.
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Produse peste plan
Cu prilejul dezbaterii sarcinilor de 

plan, colectivul l.O.I.ls. Petroșani și-a 
luat următoarele angajamente în în
trecerea socialistă pe anul 1965:

• depășirea planului la producția 
globală cu produse în valoare de 
cel puțin 100 000 lei;

• de a produce cu ltO 000 lei mai 
multă producție marfă decît prevăd 
sarcinile ;

• economii Ia prețui de cost în 
valoare de 60 000 lei :

• beneficii peste plan — 60 000 lei.
Pe baza propunerilor făcute în sec

țiile de producție cu prilejul dezba
terii sarcinilor de plan din acest 
an, a fost elaborat un plan de mă
suri tehnicc-organizatorice menite să 
vină în sprijinul muncitorilor în rea
lizarea angajamentului.

Pentru industrie — 
cărbune mai curat

Muncitorii, tehnicienii si inginerii 
de la preparația Coroeștî, cu ocazia 
dezbaterii cifrelor de plan pe anul 
1965, și-au luat -următoarele angaja
mente în întrecerea socialistă pe a- 
cest an :

• să reducă cenușa globală din 
cărbunele preparat cu 0,2 la sută:

• realizarea unei recuperări .cu 0,7 
la sută mai mare decît cea planifi
cată :

• obținerea unor economii îți va
loare de 100 000 lei.

Peste 150 trenuri 
eu tonaj sporit

Remorcarea trenurilor cu tonaj 
sporit este o preocupare permanentă 
a mecanicilor și fochiștilor din De
poul de locomotive Petroșâni. Deși 
în ultimul timp ploile și zăpada au 
îngreunat simțitor activitatea meca
nicilor, ei continuă să. sporească' nu
mărul trenurilor eu tonaj sporit. Gu 
ajutorul neprecupețit al lucrătorilor 
din stațiile Petroșani, Vulcan și Lu- 
peni, mecanicii Depoului de locomo
tive din Petroșani au remorcat de 
la începutul anului și pînă în pre
zent 154 de trenuri cu tonaj sporit. 
Tonajul remorcat în plus ’se ridică 
la 20 078 tone. ' S-au remarcat prin 
activitatea depusă mecanicii Btișoi 
Gheerghe, Pătroi Petru. Oprea loan 
I, Ciornei' Gheorghe și Ardeleanu 
Vâslle.

I. GR1ȘAN

Alexe)

Lăcătușii mecanici Theiss Wilhelm, Wonner Bruno și Wonner Andrei de 
la U.R.U.M.P. execută lucrări de calitate superioară.

IN ANUL 1965

Toată atenția calității 
cărbunelui brut

Succesele cu care au încheiat anul 
1964 minerii și preparatorii din Va
lea Jiului sînt bine cunoscute. In a- 
nul ce a trecut, planul de producție 
la cărbunele brut a fost depășit pe 
C.C.V.J. cu 103 541 tone de cărbune.

Preparația______
Plan

Cenușă

C.C.V.J.' ■- ■ 21.4 ■ 26,8’

PlanRealizat

Petrila is;e 18,1 10,8 W.4
Corcești 23,3 22,7 12,9 8,6
Lupeni 24,2 23.6 9,4 9,4

. ■ ' Г ‘ t * 1 ,
Rezultă că preparația Petrila a re

dus cenușa cu 0,5, iar umiditatea cu 
0,4 puncte, preparația Corcești a re
dus cesesa cu 0,6 și umiditatea cu 
4,3 puncte, preparația Lupeni a redus 
cenușa cu 0,6 puncte și s-a Încadrat 
în indicele de calitate planificat, iar 
pe C.C.V.J. s-a redus cenușa cu 0,6 
puncte și umiditatea cu 0,5 puncte.

In ceea ce privește calitatea căr
bunilor . bruți rezultatele nu se ridi
că însă la nivelul sarcinilor ce ne 
revin în . lumina Directivelor С. C. 
ai P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socialiste 
care stabilesc drept obiectiv central 
al întrecerii îmbunătățirea . calității 
producției. Astfel, dacă în anul 1964 
s-a redus conținutul de umiditate pe 
C.C.V.J. cu 1,0 puncte, conținutul 
de cenușă a fost depășit cu 1,3 
puncte.

.Această depășire se datorește ex
ploatărilor care, la rîndul lor, au 
avut următoarele depășiri față... de 
normele interne admise, în ordinea 
descrescîndă: E.M.. Vulcan — 2,2 
puncte, E.M. Lonea — 1,6 puncte, 
E.M. Aninoasa — 1,4 puncte, E.M. 
Uricani — 1,3 puncte, E.M. Lupeni 
— 0.9 puncte și E.M. Petrila — 0,7 
puncte. Aceste depășiri la cenușă au 
grevat și prețul de coșț al producției 
extrase, datorită penalizărilor pe care 
le-au suferit exploatările. Astfel, pen

e ale anilor noștri

iar la cel comercializat cu 130 325 
tone. S-au obținut succese și în pri
vința îmbunătățirii calității cărbune
lui comercializat. Astfel, cele trei 
preparații au obținut următoarele re
zultate la indicii calitativi — cenu- 
'-â eși umiditate :

Umiditate

Realizat

9,8

tru nerealizarea indicilor de calitate 
la cenușă și umiditate exploatările 
au fast penalizate astfel: mina Vul
can cu 21 402 tone, mina Lonea ea 
8307 tone, mina Aninoasa cu 645Г8 
tone, mina Uricani eu 2 345 tone, 
mina Lupeni cu 12 507 tone.

Rezultă deci că în anul 1965 asu
pra indicelui de calitate — cenușa — 
trebuie îndreptată toată atenția colec
tivelor exploatărilor miniere.

Rezerve de îmbunătățire a calită
ții cărbunelui extras la <enușă există 
la toate exploatările miniere din Va
lea Jiului. Aceasta se poate vedea 
din conținuturile de cenușă realizate 
la sortul bulgări (480 mm) pe a- 
nul 1964 la care toate exploatările 
au depășiri față de norma admisă 
după cum urmează: E.M. Lonea cu 
9,4 puncte, E.M. Petrila cu 9,7 punc
te, E.M. Aninoasa cu 7,9 puncte, 
E.M. Vulcan cu 6,8 puncte, E.M. 
Lupeni cu 3,8 puncte și E.M. Uri
cani cu 1,7 puncte. Cenușă la E.M. 
Urieani la sortul bulgări s-ar fi pu
tut reduce cit cel puțin 5,0 puncte 
față de norma admisă de 43,0 la 
sută. Aceste depășiri dovedesc că Ia 
exploatări nu » existat o preocupare

Ing. V. PLASIC1UG 
C.C.V.J.

(Continuare în pag. 3-a)

. Uzina Electro- 
putere din Craio
va este una din 
cele mai mari u- 
nități industriale 
din Oltenia. Uzina 
este înzestrată cu 
tehnică modernă, 
care, permite, rea
lizarea de. produse 
la un înalt nivel.

Aici se produc 
puternicele loco
motive Diesel e- 
leetrice, • motoare 
electrice, transfor
matoare, : aparataj 
electric, etc.

Aspect din hala 
de montaj a loco
motivelor ■ Diesel



няни
STEAGUL RDȘO

Cornet turistic flc luruA

PELERINAJ SPRE CABANE
'Așteptstă cu legitim» nerăbdare d» 

•chiori, iarna și-a așternut paste 
toată Vale# Jiului covorul gros și 
pufos de omăt. După o săptlmtnă 
de muncă rodnică, o al de odihnă 
Htivă In mijlocul naturii e recon
fortantă.

Brazii împodobiți din belșug. Imen
sitatea albă a zăpezii sînt odihni
toare și îneîntă ochiul, iar pantele 
îmbla la schi. Alegerea locului un
de sfi-și petreacă ziua da repaus li 
pune pe mulți în dilemă, dar o dată 
luată hotărîres, o pornesc voinicește 
la drum.

Sîmbătă după-amiază și duminică 
de dimineață este un adevărat pele
rinaj spre cabanele ce împînzesc 
munții ce Imprejmuieec Valea J|u-

Iul, Cabinei* au Inaă oaspeți în fie 
«are al. Mulți oameni al muncii își 
petrec alei o parte din concendiui 
de odihnă- Ieri, cabana Paring a pri
mit numeroși musafiri. Slnt studenții 
<fe la LCF. București care au venit 
ei schiez* pe pfrtille da alei- Dar 
schiul nu cunoaște limită de virată 
Alături de tineri pcfțl vedea oameni 
vîretnlei cu tîmplele ninse de ani. 
Nelipsit de pe ptrtllte de sehi e 
Crișan baci. Cei peste 70 de ani nu 
constituie pentru el un impediment. 
Schiază ca un tînăr ba mai mult, 
ей vorba ceea. în calitate de pensio
nar e veșnic în „concediu*1. Pe-1 în
trebi cum se simte cînd urcă pantele 
îți răspunde zîmbind:

- Viața sportivă băiete. La mine 
nu există dimineață fără gimnastică. 
Cîteva fandări, fugă pe loc și exer
ciții de respirație fac parte din „me
niul" mau de dimineață. Și apoi cit 
e ziulica de mare, indiferent de ano
timp, mi-o petrec în mijlocul natu
rii.

Cu tot timpul nefavorabil, și dumi
nica trecută, mii de oameni ai mun
cii din Valea Jiului și-au făcut obiș
nuitul pelerinaj spre cabane și pîr- 
tiile de sehi. Seara au coborît spre 
casele lor satisfăeuți de frumoasele 
ore petrecute în mijlocul naturii. A 
tioua zi, din nou la muncă. Și cîte 
lucruri interesante vor povesti co
legilor despre ziua de odihnă activă 
și reconfortantă petrecută pe munte.

Urcușul spre 
înălțimi nu-i u- 
șor, dar coborîtul 
pe schi compen
sează din plin o- 
boseala.

Numeroși sînt oamenii muncii 
care, afțați în excursia sau în con
cediu de odihnă, străbat drumurile 
de munte. Preferințele lor se îndreap
tă, în special, spre lanțul carpatic, 
unde există numeroase locuri pito 
rești, care te îmbie la practicare» 
sporturilor de iarnă și ascensiuni. 
Cele mai îndrăgite stațiuni, unde 
sînt create condiții optime pentru 
zborul pe tălpile lungi și sluneooas- 
ale sehiurilor, pentru practicarea bo
bului sau săniușului, sînt Sinaia. 
Predeal. Poiana Brașov, Păltiniș. 
Horșa și Muntele Mic. Dacă încă nu 
ați pornit la drum, vă venim în aju
tor cu cîteva date despre fiecare din 
acestea.

Sinaia — binecunoscuta stațiune 
de la poalele munților Furnica și 
Vîrful cu Dor, din masivul Bucegi — 
are o altitudine de 845 m. Deosebit 
de prielnice pentru practicarea spor
turilor de iarnă sînt împrejurimile 
sale, ceea ce explică folosirea pifti
ilor de schi șl bob, da aici, cu pri
lejul diferitelor competiții internațio
nale. In lunile de Iarnă se pot orga
niza excursii din Sinaia către ca
banele Piscul CSinelui, Vîrful cu 
Dor, Piatra Arsă sau „Cota 14QQ*‘. 
de unde pornesc pîrtii de schi și iti- 
nerarii de ascensiuni.

Predealul, străjuit de masivele Bu
cegi, Postăvarul și Piatra Mare, se 
afla la o altitudine de 1 000 m. 
Frumoase ascensiuni se iac, 
de aici, iarna și în Munții Dihamu- 
lui, unde se află cabanele Diham și 
Poiana Izvoarelor, în masivul Piatra 
Mare la cabanele Clăbucet, Secuilor. 
Trei Brazi etc.

Pîrtii de schi, de slalom, trei tram 
buline pentru sărituri cu schiurile 
o pîrtie pentru bob, precum și un 
stadion — acestea sînt numai unele

din atributele sportive ale Poienei 
Brașov. Un teleferic urcă spre vir
ilii Postăvarul, de unde pleacă cele 
mai bune pîrtii de schi și unde ca
banele Postăvarul și Cristianul Mare 
iși așteaptă oaspeții.

Pe versantul nordic al Mnețitor 
Gibinului pi în vecinătatea Munților 
Lotrului și Parîngului este situată 
stațiunea Păltiniș la o distanță de 
30 km de orașul Sibiu. O plrtie lu
minată electric, permite practicarea 
schiului pină seara tlrziu. Pe munții 
care înconjoară stațiunea se pot face 
numeroasa excursii le Bătrîna, la On 
cești, le Poplang etc.

Stațiunea Borșa, se află în nordul 
țării la întretăierea dintre Munții 
Maramureșului și Rodnei. In apro
piere, de locul denumit Gura 
FJntînii, numeroase pîrtii de schi 
lungi de mai mulți kilometri coboară 
pe diferențe de nivel de aproape 
1000 de metri. Vizitatorii complexu
lui Borșa găsesc, aici, două mari 
clădiri cu tot eonfortul necesar. In 
împrejurimile acestui complex turis
tic se pot face excursii ia Buza Dea
lului, la Stiolul, la refugiul Puzdra, 
precum și în alte multe locuri.

In Munții Banatului, la 1540 m 
altitudine, stațiunea Muntele Mic te 
impresionează prin farmecul său li
niștit, prin profilul domol al cui 
milor, ей șj prin panoramele care 
se deschid spre masivele Șfemenlc. 
Godeanu și Retezat. Multiple sînt po
sibilitățile de a face excursii și a 
practica schiul în împrejurimile sta
țiunii ; pe vîrful Muntele Mic, pe 
masivul Țarcului, pe Valea Măru
lui și in alte locuri.

Iubitori db drumeție, aceste locuri 
minunate vă așteaptă I

S. LUCIAN 
redactor la „Agerprea"

Cupa 24 Ianuarie64
Ja handbal în 7

NOTE $1 COMENTARII
De ce nu e echipament

Era o zi frumoasă de iarnă. Nin
gea înir-una. Străzile erau pline de 
COpii, ce zburdau veseli, călare pe 
săniuțele lor.

in cartierul Ștefan sosiseră tocmai 
Cărbunii de locație ai minerilor. Am 
stat un pic să admir hărnicia gos
podinelor și a cîtorva mineri neobo- 
eiB ce cărau cărbunii în magazii.

In dreptul unei grămezi lucra de 
zor tovarășul Peter Aron. Purta un 
hanorac pe care era scris „Minerul" 
Lupeni. „Frumoasă" întrebuințare 
pentru un echipament sportiv, nimic 
de zis. Cum se explică acest lucru? 
Simplii. Tovarășul Keto Adalbert, 
magazionerul secției a dat echipa
mentul pe oameni încă de acum 
eîțlva ani. Deci, cazul tovarășului 
Peter nu-i izolat. Din cauză că oa
menii nu se gîndesc să aducă echi
pamentul, au eșuat cinei tentative 
de a se face inventarul secției de 
schi. Este timpul ca cei ce se simt 
eu musca pe căciulă să aducă echi
pamentul, iar asociația să tragă la 
răspundere secția, șl în special, pe to
varășul Katn de felul cum păstrează 
echipamentul.

copil alintat, iar celelalte discipline 
sportive vitregite.

Sălii eu pricina, nu se știe din al 
cui ordin i se dă tot felul de între
buințări. Ba sală de expoziție pentru 
mobilă, ba de dans, numai de sport 
nu. Ringul de box stă acoperit cu... 
zăpadă, deoarece în sală sînt depo
zitate scaune de la T.A.P.L.

Cînd oare se vor gîndi cei în cauză 
sg treacă la rezolvarea acestei pro
bleme ? Dacă nu au intenția s-o facă, 
atunci să cedeze sala școlii medii 
din localitate ca elevii să-și poată 
desfășura în condiții bune activita
tea sportivă. In acest caz, șal a ar fi 
foioșifă în scopul pentru care a fost 
construită.

I. CIORTEA

UricaniAlegeri la
In ziua de 24 ianuarie a avut loc 

conferința pentru darea de seamă și 
alegeri a asociației sportive Reteza
tul din Uricani.

Asociația noastră a avut o activi
tate bună. La concursurile din cadrul 
Spartachiadei, asociația sportivă din 
Uricani a ocupat locul 1 pe Valea 
Jiului, fapt pentru care am fost pre- 
mîați cu materiale sportive.

Noul consiliu ales va trebui să 
muncească mai bine ca și în viitor 
să ne menținem pe un loc fruntaș.

Pentru noul sezon 'portiv, o preo
cupare de seamă va trebui să fie ter
minarea terenului de sport început 
anul trecut.

POENARU 1OAN 
corespondent

întrecerile de handbal în 7 de la 
Lupeni din cadrul „Cupei 24 Ianua
rie" au foet urmărite cu viu interes 
de spectatori. Mulți dintre el, în do
rința de a nu pierde nici o întîlrtire, 
eu renunțat la masa de prînz. Stră
dania asociației sportive Straja Lu
peni, organizatoarea acestei frumoa
se și reușite competiții, a foet încu
nunată de succes, iar numărul mare 
da spectatori a arătat din nou ce 
handbalul a cucerii șl cucerește noi 
și noi simpațizanți.

Turneul fulger de duminică a scos 
în evidență forma bună a echipelor 
participante și deplina sportivitate a 
jucătorilor. De-a lungul a M jocuri 
n-au fost decît 4 eliminări. In «cest 
adevărat maraton handbalistic a-au 
evidențiat o serie de jucători tineri. 
Dintre aceștia amintim pe Karaly 
Bella, Negrită Valentin și Stoica 
Petru Viitorul Vulcan; Crtante și 
Cita Dumitru — Minerul Aninoasa; 
Drulă Gheorghe, Florofu Constantin, 
Dobrinoiu Alex. și portarul Drago- 
mJr Mihal — Știința Tg, "Яи și Puș-

INSTANTANEU

PATINOARUL
DIN CARTIER

Eduard, Neagoe 
Lucian Straja 
iar la fețe: Gîr- 
Stamate Dumițra 

Doina, 
Lupani; 
Furduî

Sală fără sfăpln
La Luțtehî există o aulă de sport 

mare și care pe vremuri a fcrtt șl 
frumoasă. Aiei, se pot desfășura ta 
condiții bune și reglementar» mtrite 
discipline sportive. In aceeași clădi- 
m se află șf clubul din lorelltst*. 
Apoi să vezi discuții. Gal de la aport 
afeit proprietarii sălii doar eu numele, 
că de fapt de «a nu răspunde nimeni. 
Necurățită cu lunile, friguroasă, Mia 
nu-i de loc ospitalieră. Animația oa
ra domnea aici în «nil praeedanți a 
dispărut. La asociația Minerul nu se 
mai practică de mult votehd. Hand
balul, popicele, halterei», atletismul, 
dfefl există antrenori. De ce? Filndai 
nu există preocupare declt pentru tot
ted. De *e cere să fte deer fotbalul

Deși a părăsii de mai mulți ani activitatea fotba
listică compeiifională, tovarășul Pap, Putt, cum U 
tilntuu spectatorii, face mereu spart. Iarna, patinează 
ti joacă hochei mal abitir declt un tinăr. Pentru 
hochei a mers de nenumărate ari plnă ta Lupeni, că 
pui, cei din Petroșani n-ar face un patinoar nici să-l 
pici ou ceară, Dacă nu se glndesc să aranjeze un 
patinoar, cei Ut măsură s-o facă, a făcut-o in schimb 
eefnlc HMritl Pop IV împreună eu puftimeu din car
tierul Carpufi. Initiation s-a născut spontan. Pap s-a 
apucat să curețe tăpadu din fața blocului nr 16.

— Ce faceți aici nene ? — l-a întrebat un puști.
— tfn patinoar să ouați unde oă da cu patinele.
— Patinoar / exclamă puștiul bucuros șl, cit ai clipi, 

a ti făcut mablllsares generată, lucra pttștimea de 
tor. Care eu lopata, cere M fărașul, după mărime fl 
p iibllltilțt. Au cărat ti apă. Acum privesc mereu 

ta termometru că doar, doar, t» scădea temperatura 
»d poată s0 patinate ti tă ierna hochei pe săturate. 
Au doar acum patinoarul ter fi tint minări de asta.

Ultimele pregătiri au fost făcute. Acum la patinaj.

caș Petre, Nemeș 
Aurel și Barbu 
Lupeni la băieți; 
joabă Mihaela și
— Viitorul Vulcan; Catană
Reaetar Marla — Tineretul 
Marlaș Lilians, Sicht Ana. 
Mariana —■ Straja Lupeni și Ghiță 
Anastasia, Ghiță Ștefania, Guran 
Doina și Vîlceanu Cecilra — Știința 
Tg. Jiu.

Dintre întîlniri, deasupra celorlalte 
s-au ridicat aceea dintre Știința Tg. 
Jiu -- Straja Lupeni, la băieți, rnr 
la fete : Știința Tg. Jru — Tineretul 
Lupeni.

In urma disputării acestor întîlniri, 
cupa a revenit asociației Straja Lu
peni care a acumulai cel mai mare 
număr de puncte.

Redăm mal jos. rezultatele și cla
samentele.

FETE: Straja - Viitorul 7—5; 
Straja — Tineretul 5—2; Tineretul
— Viitorul 5—9; Știința — Straja 
5—2; Viitorul — Știința 1—3; Tine
retul — Știința 3—3.

CLASAMENT
3 2 1
3 2 0
3 l 0
3 0 1

o
1
2
2

BĂIEȚI : Minerul— Viitorul 
Viitorul — Straja 9—9; Straja — 
Minerul 5-6: Viitorul Știința 12—5; 
Straja — Știința 9—7; Minerul — 
Știința II—8 (5-3).

. CLASAMENT
3
3
3
3

1. Știința Tg. Jiu
2. Straja Lupeni
3. Viitorul Vulcan
4. Tineretul Lupani

3 0
1 1
1 1 
0 0

D. G.

12: 5 5 
14:13 4 
15:15 2 
10:17 1 
14-11;

0 31:24 6
I 17:11 3
I 32:28 3
3 20:32 Ѳ

1. Minerul Aninoasa
2. Straja Lupeni
3. Viitorul Vulcan
4. Șitfața Tg. Ли

CLASAMENT GENERAL: 1. Stra
ja Lupeni; 2. Știința Tg. Jiu; 3. Vi
itorul Vulcan; 4. Mineri»] Aninoasa.

La reușita competiției au contribuit 
și arbitrajele bune. In afara compe
tiției au avut loc alte două întîlniri 
interesante intre S.S.E. Petroșani și 
Știința Tg. Jiu. Oaspeții au fost un 
bun partener de joc. Ambele întîlniri 
au fost spectaculoase. La tete: ta
bela de marcaj a consemnat egali
tate, scor 10—10.

La băieți : rezultatul de 20—12 
pentru S.S.E. nedreptățește oarecum 
pe jucătorii din Tg. Jiu care la 
pauză conduceau eu 16—6. O schim
bare neinspirată în echipa lor și o 
revenire puternică a petroșănenilor 
a făcut ea rezultatul final să fie fa
vorabil ultimilor.
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Toată atenția calității 
cărbunelui brut

(Шгтахе din pag. l-a)

permanentă pentru alegerea șistului 
vizibil Ia locurile de muncă, în a- 
bataje, unde minerii pot acționa ее! 
mai eficace asupra calității produc
ției. Avfnd în vedere învățămintele 
din anul trecut, pentru reducerea con 
ținutului de cenușă la cărbunele bru* 
este necesar ca exploatările să aplice 
cu mai multă perseverență declt fa 
anul ce a trecut următoarele măsuri: 

ALEGEREA ȘISTULUI VIZIBIL 
LA LOCURILE DE MUNCA. In a- 
ccst sens vor trebui asigurate locu 
rile de muncă cu iluminat corespun 
zător 
terial 
Incit 
de a 
astfel
pentru evacuarea cărbunelui să aibă 
posibilitatea să se preocupe de ale
gerea șistului vizibil; Se va urmări 
ca Ia locurile de muncă cu interca- 

c lății de steril GĂURILE DE PUȘ-
CARE SA FIE PLASATE MAI 
MULT ÎN CĂRBUNE fncît șistul 
din intercalați! să nu fie mărunți’- 
pTea mult și astfel alegerea lui să 
nu fie posibilă; SA SE EXTINDĂ 
EXPLOATAREA SELECTIVA A 
StRATELOR CARE AU INTERCA
LAȚI I, ceea ce va duce la o îmbu-

precum ai cu vsgonete și ma 
lemnos în cantități suficiente 

minerii să aibă toate condițiile 
lucra ritmic, nu în salturi și 
in timpul scurt ce le rămine

к

s

S

In vtrful ptaiiui

nătățire considerabilă a indicelui de 
calitate — cenușă.

îmbunătățirea calității cărbunelui 
nu este numai o problemă tehnico- 
organizatorică ci șl o problemă de 
conștiință. Trebuie asigurat, deci, ca 
îmbunătățirea calității căr
bunelui EXTRAS SA DEVINĂ O 
ACȚIUNE DE MASA, CARE SA 
PREOCUPE ÎNTREGUL COLECTIV 
DE LA FIECARE EXPLOATARE. 
PE FIECARE OM. Să se combată 
goana după depășirea cantitativă a 
producției în dauna calității. In a- 
ceastă direcție să se acționeze în
deosebi prin personalul mediu tehnic.

Pentru îndeplinirea sarcinilor în 
ceea ce privește îmbunătățirea ca
lității cărbunelui se cere din partea 
conducerilor de exploatări, ale sec
toarelor și a personalului mediu-teh- 
nlc MAI MULTA EXIGENȚA IN 
CONTROLAREA LOCURILOR 
MUNCA ȘI îndrumarea 
ZILOR.

Aplicînd cu perseverență 
tehnico-organizatorice cele
ciente, întărind răspunderea brigă
zilor și a personalului mediu tehnic 
față de realizarea țndicelui de ca
litate, colectivele exploatărilor mi
niere din bazin vor raporta succe
se și pe linia îmbunătățirii calității 
cărbunelui brut.

Impiegatul 
mișcare Saau Teo
dor, de la stația 
C.F.R. Petroșani, 
disciitînd cu șeful 
de manevră Făget 
Vasile șl cu ma- 
nevranții Hlrean 
Liviu, Dubreu Sîn- 
mihai și alții, 
programul de lu
cru din tura res
pectivă.

La Petrila

DE 
BRIGA-

măsurile 
mai efi-

Noi propuneri de candidați ai F.D.P,
(Urmare din pag. l-a)

Iii de 8 ani Iscronî, în circumscrip
ția electorală nr. 28; SUCIU IOAN, 
șeful biroului de miliție dm locali
tate, în circumscripția electorală nr. 
29; N'țOARA MIRCEA, inginer mi
ner E. M, Aninoasa. în circumscrip
ția electorală nr, 30; LAZAR IOAN, 
responsabilul C.E.C. Petroșani, în 
circumscripția electorală nr. 31; FU- 
GARU NASTASE, gestionar de ma
teriale I.P.I.P. Livezeni. tn circum
scripția electorală nr. 34; LAZAR 
MARTA, gospodină, în circumscrip
ția electorală nr. 114 a Sfatului popu
lar al orașului Petroșani.

In comuna Bănița au fost propuși 
următorii tovarăși: STRAUȚ1U FLO
RIN, directorul sectorului minier Bă
nița, în circumscripția electorală co
munală nr. 7 și în circumscripția e- 
lectorală nr. 55 a Sfatului popular 
al orașului Petroșani; JfTEA RO
ZALIA, țărancă muncitoare, în cir
cumscripția electorală nr. 8; STOICA 
VASILE, țăran muncitor, în circum
scripția electorală nr. 9.

Pînă în prezent în localitățile Văii 
Jiului au fost propuși 547 candidați 
aî Frontului Democrației Populare 
pentru alegerile de deputați în sfa
turile populare.

Noutăți de la Editura pentru
Un amplu volum, care strînge lao

laltă lucrări apărute în „Viața Romî- 
nească" și alte publicații, comuni
cări de la ședințele Academici și lu
crări inedite, va fi editat kt curind 
aob tiflui „Studii eminesciene". Prin
tre cei care semnează în acest volum, 
însumînd aproape 800 pagini, se află 
Mihai Beniuc, Savin Bratu, George 
Călineacu, Matei Căiinescu, Mihai 
Qafița, lorgu Iordan, Silvlao loei- 
fescu, George Ivoșcu, D. Panaitescu-

Perpesaicius, 
Ttțdor Vianu.

Literatură
Alexandru Philippide,

☆
din „Scrieri" de TudorVolumul VI

Arghezi, în curs de apariție, înmă
nunchează lucrări apărute anterior, 
sub titlul „Се-ai cu mine vîntule" 
și alte poeme. Cu acesta se inaugu
rează seria volumelor de proză din 
scrierile argheziene. Volumul VII se 
află sub tipar, urmînd ca In cursul 
acestui trimestru să apară și volu
mul VIII.

le au de predat

desfășurării lu
ne convinge
acestui lucru

va exe- 
turnate 

La blo- 
în pre-

fundații.

alte lucrări de 
6 și E 7 eu cite 
fiecare, se află, 
Iar al doilea se

cinci din cele șase blocuri 
în acest an se află în

dîn apartamentele pentru 1965
Constructorii de pe șantierul de 

locuințe din Petrila au început anul 
cu semne îmbucurătoare. După nici 
o lună de zile 80 la suta din apar
tamentele prevăzute a Ii predate in 
cursul anului I960, sînt puse în lu
cru. Aceasta constituie o garanție 
că pînă la sfîrșitul anului construc
torii vor da în folosință cele 352 de 
apartamente pe care 
în acest an.

O privire asupra 
crărilor pe șantier 
în parte — asupra
Astfel, blocul A l eu 80 de aparta
mente a ajuns cu lucrările de roșu 
la ultimul etaj, in interior se Iu- 
crea za la instalații, la tehculeli și la 
montarea tîmplăriei. Blocul F l cu 
40 de apartamente eare se 
cuta cu cofraje glisante are 
fundațiile pînă la cota zero, 
cui F 2, glisat, se lucrează
zent la tencuieli interioare, la mon 
tarea tîmplăriei și 
interior. Blocurile E 
56 de apartamente 
primul la 
trasează.

Așadar 
de predat
lueru, plus o școală cu 16 săli de- 
clasă care, de asemenea, va trebui 
predată pînă la începerea noului an 
școlar. Aceasta e situația șantierului 
la ora actuală.

Privind însă mai în adîncul lucru
rilor, șe constată că constructorii de 
la Petrila au rămas totuși datori, în 
anumite privințe. Și anume: cele trei 
blocuri: F 2, A 1 și F 1, totalizînd 
160 apartamente, s-au aflat la sfîr
șitul anului trecut în stadii diferite 
de execuție. Blocul F 2, cel mai a- 
vansat dintre toate, • a depășit cele 
4—В luni cît sa acordă prin norma
tiv unui bloc, dar șansele de pre-

O problemă comună:
încălzirile centrale și apa caldă

La asigurarea unei temperaturi op
time pe timp de iarnă în aparta
mentele noastre își au partea lor de 
contribuție o serie de factori. Astfel, 
LR.E.H- prin rețelele sale asigură e- 
nergia electrică necesară funcționării 
pompelor și a altor utilaje din cen
tralele termice. l.C.O. prin rețelele de 
apă asigură apa pentru funcționarea 
instalațiilor și, în sfțrșiț, I.L.L. prin- 
tr-o judicioasă exploatare a instala
țiilor ne asigură nouă în aparta
mente căldura și apa caldă. Dacă 
unul din acești factori nu-și aduce 
partea sa de contribuție, instalațiile 
de încălzire centrală și apă caldă 
rămîn reci, cu neputință de folosit.

Pînă nu de mult, în localitățile 
Petrila, Petroșani, Lupeni locatarii 
din blocurile cu încălzire centrala 
au simțit tie lipsa totală a călduții 
’n unele zile, fie lipsa apei calde 
pentru haie. O parte din cauzele a- 
cestor privațiuni au fost arătate cu 
alte ocazii în paginile ziarului nos
tru. in această direcție s-au luat 
unele măsuri care s-au făcut imediat 
simțite- Un caz particular îl pre
zintă cartierul nou de la Livezeni— 
PetroșarJ unde atît apartamentele ra
cordate la centralele termice vechi 
oft șl cele racordate la centralele noi 
'nr 3, 4, 9), nu ppt Ii satisfăcute

parțial sau total cu apă caldă. Cau
za principală a acestei stări de lu
crări este lipsa presiunii în rețeaua 
de apă a cartierului.
Să revenim însă la problema gene
rală. Se întîmplă ca uneori centra
lele termice să nu poată funcționa 
normal din cauză că personalul de 
exploatare nu a fost instruit asupra 
felului în care se lucrează cu insta
lația, Un sondaj făcut la centralele 
nr.4 și 5 de la Livezeni ne-a convins 
asupra acestui lucru. Alte ori se îtl- 
lîmplă să nu funcționeze din cauza 
unor defecțiuni mărunte la instala
țiile electrice neînlăturate la timp 
Așa de pildă la centrala nr 2 din 
Livezeni un întrerupător pachet a 
fost demontat de către un electrician 
al LR.E.H. și nu a mai lost montat 
la loc. Personalul de exploatare de 
la centrală a restabilit legăturile, 
dar așa cum s-a priceput și nu fără 
riscuri.

O altă cauză necitată la începutul 
materialului nostru și care produce 
greutăți în exploatare este granula- 
ția cărbunelui ce se da pentru cen
tralele termice.

Acesta e de o granulație mai mică 
decît cea proiectată și o mare parte 
din cărbune cade prin grătarul foca
rului. '

Și mai e ceva; tot prin sondaje 
la centralele termice s-a constatat 
Iaptul că personalul de Întreținere, 
deși ar trebui să cunoască în amă
nunțime schema rețelelor exterioare 
de încălzire și apă caldă, eu tra
seele precise ale canalelor termice, 
eu căminele de vane, nu le cunoaște 
decît aproximativ. Aceasta din cau
ză că la predarea centratelor și re
țelelor termice nu le-a fost predată 
și documentația sau cel puțin sche
ma geperală a rețelelor, fie de către 
constructor, fie de către serviciul teh
nic al I.L.L. care în unele cazuri 
are această documentație.

Ori, e absolut necesar ca omul 
eare trebuie să facă o reparație pe 
rețea să nu meargă chiar la întîm- 
plare.

Toate aceste chestiuni, mărunte în 
aparență sînt perfect rezolvabile, da
că unitățile de care depinde rezol
varea, se vor pune de acord asupra 
lor în locul interminabilelor cores
pondențe ș» discuții pe tema : de 
competența cui e un lueru sau altul.

Problema bunei funcționări a în
călzirilor centrale si a aprovizionă
rii cu apă caldă a locatarilor, este 
o problemă comună la care fiecare 
din factorii amintiți trebuie să-ți a- 
ducă contribuția.

în cel mai 
martie. De 
ridicat cu 
mai puțin

nu
de

la

dare ale lui se întrevăd 
bun caz la sfirșitul lunii 
notat că blocul a fost 
cofraje glisante, deci în 
de trei săptfimîni. Turnarea plan-
șeelor, executarea terasei, montarea 
Instalațiilor, a tîmplăriei și tencuielile 
interioare executate parțial în stadiul 
în care se află la ora actuală 
justifică întrutotul timpul scurs 
la terminarea glisării.

Asemănător stau lucrurile și
blocul A 1. cu deosebire că șansele 
de predare ale acestuia sînt măi 
îndepărtate. Acestea sînt, cum s-ar 
spune, „păcatele trecutului" ale că
rui ponoase constructorii, vrînd-ne- 
vrînd, le trag încă.

In rîndurite de față ne-am propus 
arătăm care e 
șantier, pentru 
nu piardă din 
obiectivelor e

măsurile din prezent. Deci, ochii 
asupra prezentului dar și asupra vi
itorului, Astfel va reuși, 
rșnță, să se evite situația 
noscută din anul trecut.

să 
pe 
să 
rea 
de

situația reală de 
ca constructorii 

vedere că preda- 
nemijlocit legată

cu sigU- 
bine ей”

Notă : Auto... (gară) ?
Cu cîțiva ani în urmă, în Piața 

Victoriei din Petroșani a luat ființă 
o auiogară. Ea cuprindea o casierie 
care emitea bilete pentru diferite 
trasee (inter-localități) de autobuze, 
un serviciu de îndrumare ,oeraiivă 
a mașinilor și o sală de așteptare 
dotată eu bănci (iarna și sobă), pen
tru călătorii care așteptau plecarea 
autobuzelor.

La început a fost desființată ca
sieria, apoi serviciul de îndrumare a 
mașinilor, iar anul trecut sala de 
așteptare pentru călători a fost trans
formată în dormitor...

...Acum, în plină iarnă, călătorii 
Stau afară în bătaia vîntului aștep- 
tind autobuzele de pe traseele inter- 
locatatăți I De ce nu se reînființează 
sala de așteptare pentru adăpostirea 
călătorilor ? Asta-i autogară ?

bn paznic 
care ar trebui păzit

Se află la căminul muncitoresc 
nr 1 din Aninoasa un paznic pe 
nume Ardelean Mihai. Acestui paz
nic i-a mers deja vestea prin în
treaga comună. Dar nu care cum
va să credeți că s-a făcut cunoscut 

: pentru că nr fi un cerber veridic. 
Dimpotrivă Ardelean face ncabltii. 
Dar, să exemplificăm.

Vine un locatar oarecare, să 
presupunem de acasă, din conce
diu. Primul oare-i caută prietenia 
este Ardelean. Și, de ceea ce se 
interesează in primul tind este 
dacă are omul in valiză niscaiva 
rachiu sau altceva care să-i ume
zească gitul uscat. Dacă are, d- 
tunci Mihai se înființează de ur
gență la camera omului. Și ații stă 
pînă nu rămine nimic prin, sticle-. 
In acest timp, poarta rămine,,bine
înțeles, fără paznic.

In alte Zile, Ardelean nu vine de 
loc la lucru. Clite așa și . gata I E' 
omul mahmur și nu poate. Așt ț-c I 

Intimplat, de exemplu, la sftrșltul 
lui decembrie șaă a lipsit patru 
zile la rind de la lucru. Citeodaiă 
Ardetean face din cămin hotel. De
vine un am pracfl și dosește ca
merele rămase goale prin plecarea 
oamenilor la șut pentru a caza 
„prietenii". Dar — spre dezamăgi
rea locatarilor camerei — s-a In
timplat că atunci clnd a plecat, 
„prietenul" a luat drept suvenire 
o pereche de pantaloni și o căma
șă care aparțineau unui locatar — 
vagonetarul Moț Florian.

Pentru abaterile sale. Ardelean, 
a fost chemat in fața cendueerii ■■ 
minei, comisia de judecată l-a 
sancționat cu mustrare cu avertis
ment. Administratorul căminului 
i-a atras de nenumărate ori aten
ția. Dar se vede că toate acestea 
pentru Ardelean nu fac cit o ceapă 
degerată. Și el continuă să food 
isprăvi de felul celor relatate mai 
sus. II întrebăm: pînă cină 7

FR. VETR®

PROGRAM DE RADIO
37 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,45 Melodii dis
tractive, 8,00 Sumarul presei, 8,06 
Muzică populară, 9,30 Din folclorul 
musical al popoarelor, 10,03 Muzică 
ușoară, 10,30 Emisiune literară, 10,50 
Fragmente din opera „Cavaleria rus. 
tiegnă" de Mascagni, 13,00 Concert 
de prins, 14,10 Dansuri de estradă. 
14,90 Rom viaturilor, 15,00 Prelu
crări de folclor ale compozitorilor 
noștri, 16,30 Muzică ușoară inatru- 
mentală, 17,00 Arii din opere inter» 
pretate de Ana Tălrnăcesnu. 17,35 
Soliști și orchestre de muzică popu
lară, 18,46 Muzică romînească de 
estradă, 19.00 Arii dfa operete inter
pretata de Ion Dacian, 19,15 Univer
sitatea tehnică radio, 19,30 Program 
de muzică populară, 20,00 Radîoga- 
Mta de seară, 20,30 Concert distrac
tiv. 21,15 Recital de poezie univer
sală — versuri închinate naturii, 
21,30 Melodii de dragoste, 22,30 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II. 8,10 
Piese de estradă, 9,03 Cîntece și jo- 
euri populare, 9,30 Pagini din «pe
rete inspirate din folclor, 10.30 Cîntă 
sextetul vocal feminin „Perinita", 
11,03 Melodii din filme, 12,15 Mu
zică populară, 12,45 Orchestre de

mandoline, 13,03 Muzică din opere, 
13,30 Soliști de muzică ușoară care 
ne-au vizitat tara, 14,00 Melodii 
populare, 15,30 Știința în slujba pă
cii, 15,40 Muzică ușoară de Gelu So
lomon eseu și Ianey Kârâssy, 16,00 
Melodii populare, 18,00 Pagini dis
tractive din operete, 18,30 Lectură 
dramatizată dîn romanul „Ultima 
noapte de dragoste, intîta noapte de 
război" de Cemil Petrescu. 19,06 „Am 
îndrăgit o melodie" — emisiune de 
muzică ușoară romînească, 19.30 
Școala și viața, 20,10 Muafcă popu
lară, 21,15 Teatru la microfon s „Peer 
Gynt“ de Henrik Ibsen.

Cinematografe
27 Ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Ghepardul; REPUBLICA: Vii și 
morti — seria l și II; PETRILA: 
Cei 7 magnifici; ISCRONI: Ah, a- 
cest tineret; VULCAN: Renul alb; 
CRIVIDIA: Căpitanul: LUPENI - 
MUNCITORESC: Ciociara; BARBA- 
TENI: CătWorie in aprilie; URl- 
CAN1 : Cînd vine pierea.
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La 15 martie

Referendum în R.A.U.
CAIRO 25 (Agerpres).
Ziarul „Al-Ahram" relatează că 

referendumul public pentru alegerea 
președintelui R.A.U. va avea loc la 
15 ’ martie.

După cum s-a mai anunțat, pre
ședintele Gamal Abdel Nasser a fost 
eesemnat de Adunarea Națională a 
R.A.U. drept unic candidat în vede
rea alegerilor prezidențiale.

0 declarație 
a lui Eisaku Sato

TOKIO 25 (Agerpres).
Primul ministru al Japoniei, Eisa

ku Sato, a rostit luni o cuvîntare în 
Dietă, în cursul căreia a arătat că 
„menținerea păcii în lume este im
posibilă fără pacea și securitatea 
Asiei". El a declarat că în curînd 
va vizita o serie de țări din Asia de 
sud-est, pentru a discuta „problema 
extinderii cooperării economice și 
tehnice dintre acestea și Japonia"

Primul ministru japonez a afir
mat din nou că țara sa va promova 
cu Republica Populară Chineză „re
lații economice pe principiul separării 
problemelor economice de cele poli
tice".

Primul ministru al Tailandei, 
victima unui accident 

de aviație

ȘANGKOK 25 (Agerpres).
, Primul ministru al Tailandei, Tha- 
nom Kittikachon. a fost duminică 
victima unui âctîdent de. aviație. A- 
vionul cu care premierul a sosit la 
Pitsanulu (locajîtate situată la 400 
km de Bangkok) a aterizat fără să-și 
desfacă trenul de aterizaj. suferind 
avarii serioase. Primul ministru a 
izbutit să părăsească avionul înainte 
ca acesta să fie cuprins de flăcări.

Evenimentele
LEOPOLDVILLE 25 (Agerpres).
Potrivit știrilor sosite din Leopold

ville. localitatea Nkolo, situată la a 
proximativ 300 km de capitala Con 
goului, a fost cucerită de forțele pa
triotice din această țară. Agențiile 
de presă, care au transmis această 
știre la 24 ianuarie, nu dau alte 
amănunte în legătură cu situația din 
această regiune. Pe de altă parte, 
se anunță că autoritățile de la Leo
poldville au hotărît. începerea unei 
operații militare de mare amploare, 
într-o regiune situată la frontiera cu 
Sudanul, unde -se pare că sînt con
centrate forțe ale partizanilor congo
lezi.

Un incendiu de proporții uriașe a distrus nopțile trecute trei sferturi 
din orașul Motomachi de pe insula Oshima, 60.mile sud de Tokio. Focul 
s-a întins cu repeziciune datorită unui vînt puternic. Peste 500 de clădiri 
au fost distruse, Tăsînd mii de persoane fără locuință.

IN CLIȘEU: Aspect din orașul devastat de incendiu.

Vietnamul de sud încetarea din viată 
a lui Winston Churchill

SA4GON 25 (Agerpres).
Demonstrațiile antiguvernamentale 

de duminică și luni au atins propor
ții îngrijorătoare în Vietnamul de 
sud. In principalele orașe ale țarii, 
Saigon, Hue, și Da Nang forțele 
polițienești fac cu greu față toren 
telor de oameni care scandează lo
zinci împotriva primului - ministru 
Huong. Luni la prînz, agenția As
sociated Press relata că în orașul 
Hue au avut- loc ciocniri sîngeroase 
între cei 2 000 de demonstranți bu- 
diști și trupele de parașutiști. „Si
tuația a atins încordarea maximă", 
transmitea agenția, citînd surse a 
propiate de guvern. La Saigon. în
căierarea dintre poliție și demons 
tranți a durat aproape o jumătate 
de oră. Au fost arestate 70 de per
soane, dintre care 12 budiști. Un 
mare număr de demonstranți au de 
filat prin fața Ambasadei S.U.A. din 
Saigon. Circulația în capitala Viet
namului de sud a fost total între
ruptă, magazinele închise.

O nouă provocare împotriva teritoriului 
R. D. Vietnam

HANOI 25 (Agerpres).
După cum transmite Agenția Viet

nameză de informații, în noaptea de 
23 ianuarie, ora 0,04, șase vase de 
război aparținînd S.U.A. și Vietna
mului de sud au pătruns în apele 
teritoriale ale R.D. Vietnam și au 
bombardat orașul Dong Hoi, de pe 
teritoriul R.D. Vietnam. Două per
soane au fost ucise și alte trei 
au fost rănite. O echipă a 
Comisiei internaționale, aflată la 
Dong Hoi, a fost martoră la acest 
bombardament. Intr-o notă de pro
test. adresată de șeful misiunii de 
legătură al Armatei Populare vietna
meze, se cere Comisiei internaționale i

din Congo
ALGER 25 (Agerpres).
Delegația Consiliului Mondial al 

Păcii, care se află într-o vizită prin- 
tr-o serie de state ■ africane, pentru 
a le consulta în legătură cu situația 
din Congo, a avut duminică o între
vedere cu președintele Algeriei, Ah
med Ben Bella. După întrevedere, un 
membru al delegației a declarat că 
„intervenția americano-belgiană din 
Congo a constituit un motiv serios 
de încordare în această țară și că 
se impune evacuarea tuturor merce
narilor din Congo".

Delegația Consiliului Mondial al 
Păcii va mai vizita R.A.U.. Mali, 
Guineea. Ghana, Nigeria, Etiopia, 
Tanzania și Kenya.

Greva, foamei, ca formă de pro
test împotriva guvernului a cuprins 
200 de persoane la Saigon.

„Primul ministru Tran Van Huong 
a convocat cabinetul în această at
mosferă de criză, în timp ce trupele 
cu căști și poliția înarmată cu mitra
liere făceau un zid de brațe și oțel 
în -jurul pagodelor". Astfel descrie 
agenția Reuter evenimentele de du
minică și luni de la Saigon. Un 
mare număr de generali au cerut 
primului ministru avizul să deschi
dă focul asupra masei de demons
tranți, dar acesta s-a opus. După șe
dința de luni a cabinetului, la care 
au participat și o serie de militari 
s-a comunicat că „nu au fost adop
tate măsuri importante".

in cercurile de la Saigon se pre
conizează „o nouă ieșire la suprafa
ță a generalului Khanh", care a con
ferit în secret cu o serie de militari 
în legătură cu „utilitatea rămînerii 
la putere a guvernului condus de
Huong".

să ia măsuri pentru a se pune ca
păt acestor provocări, care violează 
în mod grosolan acordurile din 1954 
cu privire la Vietnam. In nota de 
protest se atrage atenția că aceasta 
este a 10-a provocare împotriva teri
toriului R.D. Vietnam de la începutul 
anului 1965 și a treia provocare în 
apele teritoriale ale R.D. Vietnam 
în ultimele 72 de ore.

A Ion fixată dala alegerilor generale Io Bolivia
LA PAZ 25 (Agerpres).
Intr-un comunicat al juntei mili 

tare boliviene, dat publicității dumi 
nică în capitala Boliviei, La Paz se 
anunță că data alegerilor generale 
promise de către junta, imediat du 
pă răsturnarea fostului președinte al 
Boliviei. Paz Estenssoro, a fost fixa 
tă pentru ziua de 26 septembrie a.c. 
La aceste alegeri vor fi desemnați

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ALMA-ATA. — A fost dată în ex

ploatare prima parte a celui mai 
mare sistem de irigare mecanică din 
Ținutul' pămînturilor desțelenite (Ka- 
zahstan). Acum sistemul va alimen
ta cu . apă 3 000 hectare, iar după 
terminarea construcției întregului 
complex, zona sa de irigare va creș'.e 
pînă la 5 000 hectare.

LONDRA. — Corespondentul știin
țific al ziarului „Guardian" scrie că 
satelitul american „Echo-2“, lansai 
în ianuarie 1964, a devenit victima 
primei ciocniri care s-a produs în 
spațiul cosmic. In urma unei serii 
ere observații și calcule, oamenii de 
știință britanici au stabilit că, după 
ce s-a plasat pe orbită, satelitul s-a 
ciocnit de conteinerul de care se des
prinsese.

ROMA. — In noiembrie anul tre
cut, numărul locuitorilor capitalei ita 
liene era de 2 458 000 — se arată 
într-un raport al municipalității, pu
blicat la 25 ianuarie 1965.

CAIRO. — Cinci țări membre ale 
Ligii Arabe — R.A.U., Irak, Arabia 
Saudită, Kuweit și Yemen — au ho
tărî! să convoace o conferință la 13 
februarie pentru a luă în discuție 
un proiect privind acordarea de aju
tor teritoriilor din Arabia de sud, 
care luptă pentru cucerirea indepen

LONDRA 24 (Agerpres).
La 24 ianuarie a încetat din via

ță la reședința sa din Hyde-Park 
Gate, fostul prim-ministru al An
gliei și Hder al Partidului conser
vator britanic, Winston Churchill.

Winston Churchill s-a născut la 
30 noiembrie 1874 la Blenheim. In 
1900 obține pentru prima oară man
datul de deputat în Camera Comu
nelor din partea Partidului conser 
vator. In lunga sa carieră politică, 
Churchill a deținut numeroase func
ții de stat. In 1908 devine ministru 
al comerțului, iar în 1911 lord al 
amiralității. In anii 1918—1921, pe
rioada intervenției împotriva tinerei 
republici sovietice. W. Churchill a 
ocupat funcția de ministru de război 
al Angliei.

In anii premergători celui de-al 
doilea război mondial, Churchill, o- 
punîndu-se politicii propriului său 
partid, a denunțat pericolul hitlerîst 
și a condamnat înțelegerile de la 
Munchen. In 1940 devine prim-minis
tru al Marii Britanii, funcție pe care 
o deține pînă la victoria în alegerile 
din 1945 a Partidului laburist. In a- 
ceastă calitate a jucat un rol im-

BRUXELLES
Sesiunea miniștrilor agriculturii^ 

ai tarilor Piefei comune
BRUXELLES 25 (Agerpres).
La 25 ianuarie a început la Bruxel

les o sesiune de două zile a miniș
trilor agriculturii ai țărilor Pieței 

președintele și vicepreședintele, pre
cum și membrii congresului boli
vian. In comunicat se menționează 
• ie asemenea, acordul diferitelor par
tide care își vor prezenta candidați! 
la aceste alegeri. Potrivit acestui a 
cord, orice conflict care ar surveni 
in campania electorală urmează să 
fie reglementat numai pe calea con
cilierii.

denței. Ajutorul preconizat de cele 
cinci țări arabe va fi, în primul rînd, 

nanciar

RIO DE JANEIRO. — Agenți ai 
poliției braziliene au pătruns în clă
direa Adunării legislative a statului 
Pernambuco și au arestat pe depu- 
satul Sergio Murilo.

Sergio Murilo a ocupat o funcție 
importantă în ministerul agriculturii 
în timpul fostului președinte Gou- 
ll.-rt.

DUBLIN. — Poliția irlandeză a 
arestat la Limerick 6 persoane care, 
împreună cu un grup de aproxi 
mativ 50 de membri ai organizației 
. Armata republicană irlandeză' 
,'l.R.A.). au organizat o manifestație 
în fața primăriei localității, unde mi
nistrul justiției al Irlandei de nord. 
Brian Lenihan, rostea un discurs 
politic.

BONN. — Pentru prima dată, de 
la cel de-al doilea război mondial, 
o navă militară vest-germană pă 
rusește marți portul Kiel, pentru a 
efectua o călătorie în jurul lumii. 
Nava „Deutschland", cu un echipaj 
de 283 de oameni, va transporta un 
număr de elevi ai școlilor de mari
nă, care se vor instrui timp de 
cîteva luni. 

portant în mobilizarea resurselor An
gliei în război și în crearea coali
ției antihitleriste. In 1951, o dată cu 
revenirea la putere a Partidului con
servator, Winston Churchill devine 
din nou prim-ministru al Angliei. In 
1955 demisionează din funcția de 
prim-ministru. La 27 iulie 1964, 
Churctrfll asistă pentru ultima oară 
la dezbaterile din Camera Comune
lor, al cărui membru a fost timp de 
60 de ani, retrăgîndu-se după aceea 
din viața politică.

Churchill este autorul a numeroase 
lucrări istorice și politice.

☆

Un comunicat al primului minis
tru a anunțat că regina Angliei va 
cere convocarea celor două camere 
ale Parlamentului pentru a hotărî 
organizarea de funeralii naționale. 
Funeraliile lui Winston Churchill vor 
avea loc sîmbătă 30 ianuarie.

Pînă în prezent, în Anglia au fost 
organizate funeralii naționale numai 
pentru alți doi oameni de stat: du
cele de Wellington, învingătorul lui 
Napoleon, și primului ministru libe
ral, William Glandstone.

comune, prezidată de. Edgar Pisani, 
ministrul agriculturii al Franței.

Pe ordinea de zi se află nume
roase chestiuni referitoare la prețu
rile și vînzarea produselor agricole.

Potrivit agenției D.P.A., Franța do
rește reglementarea rapidă a proble
melor rămase în suspensie în legă
tură cu politica agrară comună a 
C.E.E. R.F. Germană s-a declarat 
dispusă să colaboreze în această 
chestiune, dar cere să se acorde un 
tratament egal problemelor rămase 
încă nerezolvate în industrie și alte 
domenii economice ale Pieței comu
ne.

NEW YORK. — Greva docherilor 
din porturile de pe coasta Atlanti
cului și porturile Golfului Mexic, 
declarată cu două săptămîni în ur
mă, continuă și, potrivit agențiilor 
de presă, munca va fi reluată doar 
după acceptarea noului contract co
lectiv de către organizațiile locale 
ale Asociației internaționale a do
cherilor din toate porturile.

MONTEVIDEO. — In capitala U- 
ruguayului. Montevideo, a avut loa 
duminică o demonstrație de solidari
tate cu lupta poporului venezuelian. 
Demonstranții, care au blocat amba
sada venezueliană, au cerut amnistie 
generală pentru deținuții politici.

KUALA LUMPUR. - Abdul Ra
zak, ministrul apărării al Federației 
Malayeze, a declarat la 25 ianuarie 
că țara sa a cerut Australiei să-i 
acorde ajutor militar în arme și e- 
ehipament. Ministrul malayezian a 
discutat această problemă cu minis
trul apărării al Australiei, Paltridge, 
care a efectuat o vizită de 6 zile la 
Malayezia.

BONN. — La 25 ianuarie a înce
put în orașul Freiburg procesul in
tentat împotriva lui Robert Weis
smann, fost „SS-Sturmbannfiihrer", și 
a ajutorului său, Arno Sehmisch. 
acuzați de a fi participat la asasina
rea a 200 de evrei polonezi în 
cursul ultimului război mondial
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