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Cărbune peste plan
In prima lună din acest an, în

deosebi prin aportul exploatărilor mi
niere Petrila, Aninoasa și Lupeni, 
care au extras peste prevederile pla
nului lunar între 2273 și 3322 tone de 
cărbune, sarcina de plan pe Combi
natul carbonifer Valea Jiului a fost 
depășită cu 3940 tone cărbune coc- 
sificabil și energetic. Este dovada 
că aceste exploatări și-au organizat 
bine munca și au reușit să îndepli
nească planul la extragerea cărbu
nelui din prima lună, în mod ritmic, 
decadă de decadă.

La calitate bine 
Și • •• nu chiar

In ceea ce privește calitatea căr
bunelui, pentru felul cum s-au achi
tat de sarcini la indicatorul cenușă 
merită laude colectivele de la ex
ploatările miniere Petrila și Uricani. 
Minerii petrileni au expediat prepa- 
rației cărbune cu 0,4 puncte conți
nut de cenușă mai mic decît prevede 
norma, iar minerii din Uricani cu 0,1 
puncte. I

Pe baza producției extrase pe 
tuna ianuarie, în întrecerea socia
listă ce se desfășoară între exploa
tările miniere din cadrul Combina
tului carbonifer Valea Jiului, pri
mele locuri sint ocupate de;

Exploatarea 
minieră

Față 
de plan

Față 
de an
gaja
ment

Petrila 105 % 103%
Aninoasa 104 % 102%
Lupeni 101,9% 100%

• Uricani < 100,2% 98 %1
Vulcan 100,1 % 99%

In întrecerea dintre sectoare pe 
primele locuri s-au clasat:
Sect. Ill Petrila 110%' 108%
Sect. I Vulcan 107% 106%
Sect. II Petrila 106% 106%
Sect. IV Aninoasa 106% 105%
Sect. IV Lonea 105% 105%
Sect. II Lupeni 105% 103%’
Sect II Uricani 105% 103%;

Ж. 1
I

luni de muncă
In schimb -exploatările miniere Lo-

nea, Aninoasa, Vulcan și Lupeni au 
expediat cărbune cu cîte 0,6—2,7 
puncte mai multă cenușă decît pre
vedea norma. Și în ceea ce privește 
umiditatea, "exploatările miniere Ani
noasa, Vulcan și Lupeni au depășit 
norma aprobată

Mina Pâroșeni. Plecat să efec
tueze obișnuitul control, maistrul 
minier Chindea loan s-a oprit și 
la locuh.de muncă al brigăzii con
duse de minerul Vîtcă loan.

Muncă rodnică
Zilele acestea, comitetul sindica

tului școlii de 8 ani nr 3 din Lu
peni a ținut ’ o ședință de analiză a 
muncii privind activitatea comitetu
lui pe anul 1964.

Darea de seamă prezentată de tov. 
Cotescu loan, președintele comitetu
lui sindicatului, a scos în relief o sea
mă de realizări în munca culturală 
extrașcolară.

Prof. Popescu Felicia, Radulescu 
Cornel, Fiorea Maria, Sfuru Silvia 
și alți tovarăși au ținut conferințe 
în cadrul lectoratelor igienico-sani- 
tare și în cercurile de citit La aces
te conferințe au participat peste 8000 
de tovarăși. Conferințele au fost ur
mate de programe artistice prezen
ta le de formații de amatori din școli.

Pentru trimestrul II al anului șco
lar 1964/1965 cadrele didactice și-au 
luat angajamente de a munci și mai 
bine.

E. TET1LEANU, coresp.

Bogat aprovi
zionat cu diferite 
sortimente de 
mărfuri și cu per
sonal harnic, ma
gazinul textil nr 
1 din Petroșani 
(gesftfiar Schreter 
Adolf) cunoaște zi 
de zi o mare aflu
ență de cumpără
tori. De la înce
putul anului și 
pînă în prezent, 
planul acestui ma
gazin a fost de
pășit cu 25 la 
sută.

IN CLIȘEU : 
Aspect din maga
zin.

Global
și. pe sortimente *

Și colectivul U.R.U.M.P. a obținut 
rezultate frumoase în luna ianuarie. 
Sarcina la producția globală a fost 
îndeplinită în proporție de 117 ia 
sută, la producția marfă în : propor
ție de 115 la sută, iar la producti
vitatea muncii cu 105 la sută. De 
menționat că sarcinile au fost depă
șite Ia toate sortimentele: cu 80 de 
tone la armături metalice, cu 300 
tone la stîlpi de abataj, 70 de tone 
la construcții metalice, cu 14 la sută 
la oțel lichid și cu 5 la sută la pie
se de schimb.

Pregătiri în vederea alegerilor de la 7 martie •

S-a încheia: acțiunea 
de desemnare a candidaților F.D.P.

In cursul zilei de duminică a lua. 
sfîrșit una dintre, cele .mai importan
te acțiuni din cadrul actualei cam
panii electorale — desemnarea de 
candidați ai Frontului Democrației 
Populare . pentru alegerile de . depu- 
tați în Marea Adunare Națională și 
sfaturile populare, care v.or. avea loc 
la 7 martie. In această- acțiune, care 
a început la data de-15 ianuarie, au 
avut loc 357 adunări ale .oamenilor 
muncii la care au participat 29 670 
de cetățeni. In aceste adunări au 
fost desemnați 3 candidați ai F.D.P, 
pentru alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională, 18 candidați 
ai F.D.P. pentru alegerile de depu

tați în Sfatul popular al regiunii Hu
nedoara, 232 candidați pentru alege
rile de deputați în Sfatul popular al 
orașului Petroșani, 311. .candidați 
pentru alegerile, de deputați în .cele 
4 orașe de subordonare raională din 
Valea Jiului, precum și 110 candi
dați ai F.D.P. pentru . alegerile de 
deputați în sfaturile populare comu
nale. La adunările cetățenești . au 
luat cuvîntul 987 oameni ai muncii, 
care au susținut cu căldură propune
rile de candidaturi pentru alegerile 
de la 7. martie.

☆

La școala de 4 ani din Merișor a 
avut loc sîmbătă ultima adunare a 
oamenilor muncii jientru propunerea 
de candidați ai F.D.P. în alegerile 
de la 7 martie. In numele Consiliu

lui orășenesc Petroșani al F.D.P., to
varășul Străuțiu Florin, șeful secto
rului minier Banița, a propus drept 
candidat al F.D P. în circumscripția 
electorală nr. 57 pentru alegerea de 
deputați în Sfatul popular al orașu
lui Petroșani pe tovarășul Vladislav 
Ioan, președintele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al comunei 
Banița.

Propunerea a fost susținută cu căl
dură de către țăranii muncitori Dra- 
gotă Ioan, Blaj Iosif, agentul vete
rinar Vladislav Lazăr. Ei au vorbit 
cu însuflețire despre realizările gos
podărești obținute în comuna Bănița. 
despre faptul că în anii puterii popu
lare în comună s-au construit o 
școală pentru fiii oamenilor muncii, 
un cămin cultural.

Au fost propuși, de asemenea, can-

Ziarele de duminică au publicat 
Comunicatul' Direcției Centrale de 
Statistică cu privire la îndeplinirea 
planului de stat pe anul 1964.

Alături de întregul popor romîn, 
oamenii muncii din Vadea Jiului au 
luat cunoștință cu o îndreptățită 
mîndrie despre succesele de seamă 
în dezvoltarea economiei naționale, 
în înfăptuirea mărețelor obiective 
stabilite de Directivele celui de-al 
Ш-lea Congres al P.M.R.

Anul 1964 a însemat, așa precum 
reiese din Comunicat, un nou pas 
înainte pe linia dezvoltării econo
miei i naționale pe calea desăvîrșirii 
construcției socialiste în patria noas
tră. întrecerea socialistă în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei a mobilizat larg efor
turile creatoare ale întregului popor 
la îndeplinirea sarcinilor planului de 
stat. Rod al eforturilor depuse, pla
nul producției globale industriale a 
fost îndeplinit în proporție de 102,6 
la sută, producția globală industrială 
a crescut față de anul 1963 cu 14,1 
la sută. In industria mijloacelor de 
producție creșterea a fost de 15,8 Ia 
sută și de 10,9 la sută în industria 
bunurilor de consum.

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
a socialismului a continuat cu avînt 
în anul 1964; s-au obținut succese 
importante în creșterea ramurilor ho- 
tărîtoare ale producției, care deter
mină progresul întregii economii. De 
relevat că la succesele obținute și-au 
adus din plin contribuția și oamenii 
muncii din industria extractivă. Pla
nul de producție la cărbunele brut 
extras a fost îndeplinit într-o propor
ție de 108 la sută. Pe baza progra
mului de investiții stabilit, în anul 
1964 au intrat în funcție importante 
capacități de producție. Se desfășoa
ră în ritm susținut lucrările de con- 
strucții-montăj la Hidrocentrala „16 
Februarie" Argeș, *la Centrala electri- 

didaji ai F.D.P. pentru alegerile de 
deputați în Sfatul. popular al comu
nei Bănița următorii tovarăși : Dra- 
goță Lazăr, țăran. muncitor, în cir
cumscripția electorală nr. ,16, Ișfan 
Gheorghe, țăran muncitor, în circum
scripția electorală nr. 17, Teaha Ale
xandru, șeful postului de miliție din 
comuna Bănița, în circumscripția e- 
lectorală nr. 18, Popescu Gheorghe, 
țăran muncitor. în circumscripția e- 
lectorală nr. 19, Marcu loan, canto
nier C.F.R, în circumscripția electo
rală nr. 20, Sălășan loan, cantonier 
C.F.R., în circumscripția electorală 
nr. 21.

☆

In orașele și comunele Văii Jiu-

ggoFJt-MEL1 Un om cu inițiativă 
gospodărească

ln ultimii doi ani, în . circum-
scripția electorală nr 48 din Petro
șani au fost obținute frumoase' rea- 
Uzări gospodărești. Dintre acestea 
amintim: pietrui
rea străzilor, con
struirea podețului 
de pe strada Va- 
sile Alecsandri, 
extinderea ilumi
natului public etc. 
In organizarea tu
turor acțiunilor de 
interes obștesc, 
comitetele cetățe
nești de străzi 
din circumscripția 
noastră au fost 
în permanență în
drumate și spriji
nite de către de
putatul leremie 
loan. Plin de 
grijă față de re
zolvarea cerințelor cetățenilor, a- 
propiat de oameni, mereu cu. gln- 
dul la noi. inițiative gospodărești, 
primul în fruntea acțiunilor de mun
că patriotică, așa îl cunosc, cetă
țenii circumscripției pe leremie 
loan. Iată de ce, atunci cind 
vorbesc despre realizările lor gos- 

că de termoficare de la Craiova, mi
nele noi din Valea Jiului, Valea Me
trului, Leșul Ursului, Moldova Nouă, 
combinatele siderurgice de la Galați, 
Hunedoara și Reșița și multe altele.

In anul 1964 s-au obținut rezultate 
de seamă în dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a agriculturii. S-a în
tărit baza tehnico-materială a agri
culturii, s-au luat măsuri în conti
nuare pentru profilarea și specializa
rea gospodăriilor de -stat, a conti
nuați. acțiunea de consolidare econo- 
inic^rganizatorică a cooperativelor 
agricole de producție.

Ca într-o oglindă, oamenii muncii 
văd, din cifrele și datele înfățișate 
în Comunicat, cum prin succesele 
obținute în dezvoltarea industriei și 
agricultorii, pe baza sporirii venitu
lui național, se înfăptuiesc noi mă
suri în vederea creșterii bunăstării 
oamenilor muncii. Potrivit Hotărîrii 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri din iunie 1964 cu privire la' 
majorarea salariilor la toate cate
goriile de salariați, reducerea unor 
cote de impozite pe salarii și creș
terea plafonului de salarii în funcție 
de care se acordă alocația de stat 
pentru copii, pînă la sfîrșitui anului 
1964 majorarea salariilor s-a aplicat 
în numeroase sectoare de activitate. 
Realizări importante s-au obținut a- 
nul trecut și în construcția de locu
ințe, s-a dezvoltat baza materială a 
învățământului, culturii și sănătății. 
S-a încheiat acțiunea de generaliza
re a învățămîntului obligatoriu de 8 
ani.

Realizările obținute în dezvoltarea 
economiei, în ridicarea nivelului de 
trai al poporului nostru constituie 
un puternic imbold spre noi succese 
și mai remarcabile în înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de cel de-ai 
Ill-lea Congres al P.M.R., în opera 
de desăvîrșire a construcției socia
liste în patria noastră.

lui continuă cu însuflețire înscrierile 
pe listele de alegători în vederea a- 
legerilor de deputați în Mărea Adu
nare Națională și sfaturile populare 
care vor avea loc la 7 martie. La 
sediile sfaturilor populare din loca
litățile Văii Jiului s-au prezentat pînă 
acum 74 722 oameni ai muncii pen
tru a se înscrie pe listele de ale
gători.

In orașele Petrila, Vulcan. Lupeni 
și Uricani precum ■ și în comunele 
Aninoasa și Iscroni s-au terminat 
încă în cursul zilei de sîmbătă în
scrierile pe listele de alegători. Se 
continuă înscrierile pe listele de ale
gători în orașul Petroșani și în co
munele Bănița șî Cîmpu lui Neag.

podărești, cetățenii din circumscrip
ția nr 48 zic cu mîndrie: „ele au 
fost obținute cu sprijinul deputa
tului nostru". Acest lucru consti

tuie o dovadă a 
stimei și prețuirii 
de care se bucură 
leremie loan în 
rîndul celor care 
la ultimele ale
geri F.D.P. au 
votat cu încrede
re pentru alegerea 
lui ca deputat în 
Sfatul popular o- 
rășenesc Petro
șani.

O mărturie a 
prețuirii și încre
derii de care se 
bucură tovarășul 
leremie Ioan în 
rîndul populației 
din cartier este și 

faptul că, recent, cu ocazia unei 
adunări cetățenești, leremie loan 
a fost propus din nou candidat 
al Frontului Democrației Populare 
pentru Sfatul popular orășenesc 
Petroșani în vederea alegerilor de 
la 7 martie.

IOAN CIUR
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Schiorii Văii Jiului și-au disputat Intîietatea

PREGĂTIRI INTENSE 
LA MINERUL LUPENI

In zilele de 30 și 31 ianuarie, a 
avut loc pe pîrtiile din masivul Sira- 
ja-Lupeni etapa pe Valea Jiului a 
campionatului R.P.R. de schi pentru 
seniori, senioare, juniori și junioare.

Au participat un număr de 56 can- 
curenți din asociațiile sportive S.S.E. 
Petroșani, Minerul Lupeni, Voința 
Petroșani, Parîngul Petroșani, Jiul 
Petrii a, Preparați* Petrila, Energia 
Parpșeni și Retezatul Uricani.

Timpul bun și zăpada excelentă

ȘAH

întrecerile pe echipe au luat sfîrșit
începute încă din luna decembrie 

anul trecut, întrecerile de șah din 
cadrul campionatului pe echipe din 
Lupeni au luat sfîrșit.

Dacă ia începutul acestei compe
tiții echipele care s-au înscris au n;a- 
nifestaț interes, trebuie să arătăm că, 
în urma unor înfrîngeri suferite pe 
parcursul competiției, echipele Mine
rul și Constructorul ац găsit de cu- 
vință să nu șe mai prezinte la în
treceri.

O comportare bună a dovedit-o 
formația asociației sportive „Straja ‘ 
Lupeni formată din Ciortea loan, 
Dumbravă Dumitru, Nichitescu Mi
hai, Pavel Adalbert, Rusanovski Irina 
și Savu Marinela, care au cîștigat 
detașat campionatul.
Redăm clasamentul: 1. Straja Lu
peni — 29'A puncte; 2. Voința Lu
peni — 14 puncte; 3. Minerul Lu
peni — ii puncte; 4. Constructorul 
— 5 1/2 puncte.

„Cupa 16 Februarie86 la handbal
Comitetul orășenesc U.T.M. Lupeni 

în colaborare cu Casa pionierilor фп 
localitate au organizat o competiție 
handbalistică rezervată celor mici, 
dotată cu „Cupa 16 Februarie".

La această întrecere au fost invi
tate să participe toate echipele școli
lor din Lupeni, atît de fețe cit și de 
băieți. Întrecerea de duminică a fost 
rezervată fetelor, iar în 7 februarie 
se vor întîlni echipele de băieți.

Numeroșii spectatori au apreciat 
roadele muncii cercului de sport din 
cadrul Casei pionierilor.

Evidențiem cu această ocazie ele
vele Vizi Lucica, Talpă Maria, Ocfie- 
sel Octavia, Silaș Zor ița, Mureșan 
Cristina, Resetar Maria, Szabo Lu
cia, Gyulay Lucia, Bojiu Victoria. 
Deak Otilia, Kovacs Iuliana, Martin 
Irirra și Cătană Dorina.

Модііі Bucegi, 
) priveliști de o 
Iță țrumusețe fi 
țtii de schi ex 
lente oferă con- 
!ii optime de 
ihnă. recrecre 
de practicare a 

tortului alb. Prin- 
; cabanele ospi- 
licre de aici se 
imără ?i „Padi- 
’* ce se vede 
clișeu.

au permis desfășurare* în bune con- 
dițluni a probelor, la care au asistat 
ea suporteri peste |QQ de turiști ye
ni ți din Lupeqi.
Redăm mâi jos primii clasați:
SLALOM URIAȘ SENIORI: 1. Acs 

Alexandru — Voința Petroșani; 2. 
Kato Adalbert — Minerul Lupeni; 8. 
Munteanu Constantin — Energia Pa- 
roșeni; SLALOM URIAȘ JUNIORI:
1. Ctofiica Grigore; 2. Velovan 
Gheorghe; 3. Schict leeif — toți de

Pentru a desemna echipa campioa
nă a Văii Jiului, Straja Lupeni ur
mează să întîlnească pe cîștlgătoa- 
rea centrului Petroșani respectiv Jiul 
Petrila. Disputa va avea loc în ziua 
de 7 februarie a.c.

Campionatul republican individual, 
șaisprezecimi, a început în orașul Lu
peni de la jumătatea lunii ianuarie 
1965, cu participare* unui număr de 
24 jucători aparținînd asociațiilor: 
Straja, Minerul, Voința, Preparatorul 
Și Constructorul.

După rezultatele înregistrate pe 
diagrame, în grupa a U-а în clasa
ment conduce Sink Eugen, urmat de 

Toșca Tiberiu.
O luptă dîrză s-a dat în grupa a l-a 

unde abia în ultimele întîlniri a-a 
putut clarifica clasamentul.

După 7 runde liderul clasamentu
lui este Ciortea Ioan, urmat în-
deaproape de Pavel Adalbert. Todor 
Carol și Gadamboș Ioan.

lată rezultatele tehnice obținute. 
Școala nr. 3 — Școala nr. 1 14-6 
(6 5); Casa pionierilor — Tineretul 
7-6; Școala nr. 1 — Tineretul 11-5.

Regretabil este faptul că la aceas 
ță frumoasă inițiativă unele școli din 
localitate au rămas Indiferențe, cu 
toate că tocmai din aceste școli 
majoritatea elevilor — comppnenți 
ai echipelor — frecventează cercul 
de sport de la Casa pionierilor. Prin
tre aceste* se numără; școala de 

8 «ni nr. 5 și școala de 8 ani nr. 2, 
care a avut echipa' prezentă în sală, 
dap nu а participat pe considerentul 
că nu era prezentă profesoara de 
educație fizică respectiv iov. Coițan 
Ада-

APQSȚA IRINA 
instructoare superioară 

іа Ceea pfcmtcrficr

Se cere mai multă 
preocupare

Anajizînd activitatea desfășurată 
în anul care a trecut, de conducerea 
asociației sportive „Energia11 Paro
șeni. sportivii energeticieni au avut 
puține fapte pozitive de relatat cu 
ocazia recentei adunări de alegeri în 
asociație. Cu toate că aici șe gă
sesc numeroși iubitori ai diferitelor 
discipline sportive, ei nu au fost spri
jiniți în suficientă măsură de către 
vechiul consiliu de conducere al aso
ciației. Ca urmare, în afară de fot
bal, schi $i tir, celelalte disciplina 
sportive au fost prea puțin practicate, 
și-ap desfășurat activitatea ia voia 
întîmplării. Numeroși vorbitori, care 
au luat cuvlntul în jurul dării da 
seamă prezentate în ședință, au ana
lizat cu spirit critic aceste lipsuri șl 
au propus noului consiliu ales să 
manifeste mai multă preocupare pen 
tru organizarea tuturor întrecerilor 
sportive, la toate disciplinele.

Ei au subliniat, de asemenea, că 
în viitor se cer a fi mai bine în
treținute bacele sportive.

M. BĂDIȚA 
corespondent

la Minerul Lupeni; SLALOM URIAȘ 
JUNIOARE: 1. Sfanciu Rodica — 
S.S.E. Petroșani; 2. Schict Ana — 
Minerul Lupeni; COBORIRE SE
NIORI: 1. Kato Adalbert — Mine
rul Lupeni; 2. Bîrlida Dumitru — 
Parîngul Petroșani; 3. Munteanu 
Constantin — Energia Paroșeni; CO- 
BORIRE JUNIORI: 1. Schfcf IosH 
—Minerul Lupeni; 2. Veiovan Gheor- 
ghe — Minerul Lupeni; 3. Krauss 
Gheorghp — S.S.E. Petroșani; SLA
LOM SPECIAL SENIORI j 1. Bîr
lida Dumitru — Parîngul Petroșani;
2. Munteanu Constantin —• Energia 
Paroșeni; 3, Kato Adalbert — Mine
rul Lupeni; SLALOM SPECIAL JU
NIORI: 1. Velovan Gheorghe; 2. 
Marinescu Gheorghe; 3. Goflica Gr. 
—- toți de la Minerul Lupeni; SLA
LOM SPECIAL JUNIOARE: 1.
Stanciu Rodica — S.S.E. Petroșani; 
2. Schict Ада — Minerul Lupeni; 
FOND 5 KM JUNIORI: 1. Lfirinez 
Grigore — Energia Paroșeni; 2. Dan 
Mihai — S.S.E. Petroșani; 3. Coman 
Constantin — S.S.E. Petroșani; 
FOND 15 KM SENIORI: 1. Krage! 
Iosif — Jiul Petrila; 2. Lupaș Gheor
ghe — Energia Paroșeni; 3. Peter 
Aron — Minerul Lupeni; FOND 30 
KM SENIORI: I. Lupaș Gheorghe
— Energia Paroșeni; 2 Peter Ayon

Minerul Lupeni; 8. Krage] loșif'
— Jiul Petrila.

ANGER ANDREI 
președintele comisiei orășenești de schi |

Elevilor de la Școala medie dtn Petroșani le place mult «Ghiul- Bucuri* cu care au primit V<taW« că in 
cadrul școlii lor se poate învăța acest frumos sport este daci. explicabilă. De altfel, pa ptriitii te Itegă Inațilu- 
till de mine au avut loc deja primele antrenamente colective.

Au mai rămas doar citwa săptă- 
mîni pînă la redeschiderea campio
natului republican de fotbal. Echipele 
din categoria В au pi încăput rccept 
antrenamentele, în vederea obținerii 
în retur, a unor rezultate care să 
șducă sfțjsfacții iubitorilor de fot
bal din Valea Jiuluf. Pentru a infor
ma cititorii despre felul în care as 
pregătesc fotbaliștii de la Minerul 
Lupani, ne-am «dresat tovarășului 
Cricltoiu life, antrenorul «: «■» eu 
cîțeva întrebări:

— Sare Mt» părerea dumneavoas
tră în legătură cu comportarea echi
pei in turul campionatului de fotbal 
ediția 1964—19669

— Despre comportarea echipei pe 
care o antrenez 
și care activează 

«ii campionatul 
republican catego
ria B, seria II-a, 
pot afirma că fa
ță da valoarea lotoluj «m foet oare
cum mulțumit. FapM n« ș-»u 
putut obține rezultate mai bune se 
datorește lfpgei de disciplină, nese
riozității unor jucători pg Stanciu 
Nicolae. care * refuzat să participe 
Ia jocul cu C.S.M. Mediaș, Szeneș 
Alexandru care ta rîndul său a refu
lat să joace în medul de campio- 
nat cu Clujati*. Atitudine nesportivă 
— în urma căreia a fost eliminai 
de pe teren — a manifestat și por
tarul Siikiay Ludovic. Toate acestea 
au făcut ca echipa aă fie lipsită ta 
nenumărate rinduri de «podul fui- 
Un alt caz, este aeda al jucătorului 
Țurcan Mihai care, pe întregul par
curs al turului «dualului campionat 
nu și-a adus aportul pe măsura cu
noștințelor și pfldbllItălHor pe care 
le are. In repetate rtndurl el a re
fuzat să participe la antrenamente, 
a părăsit nemotivat serviciul, nu a 
ținut cont de sarclmlie și indicațiile 
date înainte de joc. Avtnd tendințe 
de îngîmfare și vedetism, el și-a 
subestimat colegii de echipă. Deși 
s-a muncit mult pe liota educativă, 
«cești jucători ц-au căutat să se în
drepte. Pentru abateri repetate de la 
disciplină, jucătorul Țurcan Mihai a 
foot suspendat pe doi ani, iar Csergâ 
Vențel, Constantinescu, Sfflăjan și 
alții urmează să He scoși din lot.

— Ca obiective vă propuneți în 
viitor pentru înlăturarea deficiențe
lor din pregătirea jucătorilor, a echi
pei In ansamblu?

Perspective de viitor
Zifeie trecute a «v«t loc alegerea 

noului organ de conducere al aso
ciației sportiva „Minerul" din Uri- 
cani.

Din referatul prezentat la aduna
rea de alegeri a reieșit că numărul 
membrilor asociației a sporit la 1 60i) 
și că, față de anii precedenți, acti
vitățile sportive au fost m*i bine 
organizate. Ga urmare, sportivii din 
Uricani au cîștigat locul I pe ra
ion în întrecerile organizate eu ooa- 
zia spartachiadei republicane pe anul

— In retur ne-am prepus să prac
ticăm un joc colectiv, ta continuă 
mișcare, cu participarea tuturor ju
cătorilor ta atac și apărare. Peatry 
întărire* disciplinei sportive vom 
desfășura o muncă permanentă de 
educație. Prin practicarea unui joc 
colectiv, de un bun nivel tehnic, 
prta discipline, dorim să obținem un 
loc mai bun în clasament.

— Considerați necesară completa
rea lotului in viitor?

— Iqtrueit, în decurs de un an, 
din formație au fost scoși ca nece- 
respuflzătoci 8 jucători fără să pro
movăm niclunul, reîmprospătarea lo- 
іціиі se cere în mod imperios, Ne-am 
propus în acest an promovarea din 

rîndurifle juniorilor 
a jucătorilor Ma- 
cavei, Grofu, Po
pescu și alții care 
vor participa |* 
pregătire alături de 

Sziklay, Mihalache, Szeneș, Sta ud t. 
Dan, Luban, Stanciu, Sima, Basa- 
r«b, Cotroază, Pleian, Ciurdărescu, 
Cărare și Precup, la care se mai 4- 
daugă și jucătorii noi Toia, Dodu, 
Ologu.

— Cum decurg antrenamentele și 
cu cine colaborați In pregătirea e- 
ehipei?

— Antrenamentele au început la 
13 ianuarie. Chiar de la primul an
trenament jucătorii au manifestat o 
bună dispoziție de joc. Cu toții pri
vesc cu încredere și optimism înce
perea returului. Conform planului de 
muncă, antrenamentele le-am împăr
țit în trei etape. In etapa a l-a. ac
centul principal îl vom pune pe pre
gătirea fizică generală Și rezistența 
jucătorilor. Ip etapa а П-a,,ne yom 
axa m«i mujt pe pregătirea fizică 
îmbinată cu îmbogățirea cunoștințe
lor tehnice și tactice. To4 în această 
etapă avețp fixate nouă jocuri de 
pregătire. In pregătirea echipei sînt 
ajutat de colegul meți Tîlmaciu Vio
rel cu care sper să obținem rezul
tate bune.

— Cum priviți perspectivele echi
pei în returul campionatului ?

— Cu încredere, optimism și se
riozitate. Am dori ca și spectatorii 
să ne ajute încurajînd echipa prin 
galerie. Doresc ca în viitor înflăcă
rați! noștri suporteri să vadă spec
tacole fotbalistice de bună calitate.

1964, iar echipa de fotbal a reușit 
să ocupe primul loc în clasamentul 
campionatului orășenesc.

Mulți dintre cei care s-au înscris 
la discuții în jurul referatului au 
făcut propuneri menite să ducă la 
îmbunătățirea în continuare a activi
tății sportive de viitor. Au fost sta
bilite unele măsuri concrete pentru 
terminarea și darea în folosință • 
noului teren de sport din localitate.

POENARU 1QAN 
corespondent
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Recent s-au desfășurat lucrările celei de-a XXIV-a sesiuni a 
tului populat al orașului Petroșani, care a dezbătut darea de seamă 
pra îndeplinirii planului economic și social-cultural pe emul 1964 și 
iedul de plan și de buget pe anul 1965.

In materialele prezentate în sesiune, precum și în discuțiile
late de deputați și incitați s-a analizat activitatea unităților econo
mice tutelate de sfatul popular, munca sțaiurilor populare pentru dez
voltarea economică și social-cult и rală a localităților Văii Jiului. In ca
drul sesiunii s-au elaborat măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea 
activității sfaturilor populare în conducerea economiei locale, în gos
podărirea treburilor obștești.

Prin realizarea planului economic st a bugetului aprobat, anul 1965 
va constitui o nouă treaptă urcată pe calea dezvoltării economice și 
șapipl-cuțiprațe a Văii Jiului. Acest lucru ridică în fațțti sfaturilor popu
lare, precum și a unităților tute late de ele sarcini de mare răspun
dere. La acestea ne vom referi in pagina de față.

Calitatea produselor — 
imperativ in fața industriei locale

In valorificarea resurselor locate 
tn scopul satisfacerii cerințelor popu 
lațlei sarcini de o deosebită impor
tanță revin industriei locale. In anul 
ce a trecut Întreprinderea de indus 
trie locală Petroșani și-a realizat sa; 
cinile la indicatorul de bază — pro
ducția glooală — în proporție de 
103 la sută. Totuși, activitatea în

treprinderii nu s-a ridicat la nivelul 
sarcinilor de plan și a cerințelor 
populației. întreprinderea nu a reali
zat O serie de sortimente principale 
ca '■ binale pentru construcții, vată 
de croitorie, o mare parte a sortimen
telor de mobilă, sifon, gheață etc. 
întreprinderea a produs anul trecut 
la întîmplare, în salturi, ceea ce a 
făcut să nu poată îndeplini princi
palii indicatori — producția marfă, 
productivitatea, prețul de cost.

Ceea ce a produs multe nemulțu
miri unităților beneficiare și popu
lației, a fost însă slaba calitate a 
produselor. La o seamă de sortimente 

mai ales la binale, piatră сопея- 
sată, plăpumi, unele produse de ta
pițerie — întreprinderea a realizat 
produse de slabă calitate. Această si
tuație s-a datorat în parte greutăți
lor intîmpinate de întreprindere din 
caușa aprovizionării defectuoase
materiale. Cauza principală a defi
ciențelor din întreprindere constă însă 
în lipsa unei îndrumări tehnice com
petente, în organizarea nesatisfăcătoa
re a procesului de producție.

In anul 1965, volumul producției 
g.obale pentru industria 
gistrează o creștere față 
rile anului 1964 de 13%, 
prestărilor de servicii cu

eu

locală înre- 
de realiză- 

iar volumul 
caracter in-

Cifre despre bunăstare

Spicuiri din bugetul 
anului 1965

• Valoarea volumului de mărfuri 
ce se va desface în anul 1965 se 
ridică Ia 693 090 000 
73 214 000 lei mai mare 
anul 1964.

lei, cu 
decît in

bunurilor 
populație 

locală în-

• Volumul producției 
de larg consum pentru 
ce o va realiza industria 
registrează o creștere față de anul 
trecut de 10 Ia sută.

dustrial către populație se ridică la 
1 023 000 lei. Creșteri însemnate în
registrează și alți indicatori tehnico- 
economici. In 1965 I.O.I.L. va trebui 
să aibă în atenție lărgirea gamei sor
timentelor de larg consum și a pres
tărilor de serviciu către populație și, 
în mod deosebit, îmbunătățirea calită
ții produselor. In acest scop, pe lingă 
dotarea tehnico-materială de care va 
beneficia în cursul acestui an, între
prinderea dispune încă de rezerve în
semnate, care constau în: o mai bu
nă aprovizionare a locurilor de mun
că, țntărirea disciplinei, folosirea 
dicioasă a celor 8 ore de muncă, 
chiziționarea la timp a utilajelor 
planul de investiții, dar maî ales 
întărirea răspunderii personalului 
în primul rînd din condueerea între
prinderii, față de realizarea sarcinilor 
de plan.

Sarcini importante la capitolul ca
litate revin în 1965 și altor sectoare: 
de gospodărire a localităților, întreți
nerea fondului de locuințe, alimenta
rea cu apă a populației, transportul 
în comun, transportul gunoiului me
najer etc. Spre a fi la înălțimea a- 
cestel cerințe, I.C.O. și I.L.L. vor 
trebui să-și concentreze eforturile 
pentru cheltuirea chibzuită și eficientă 
a fondurilor, folosirea deplină a ba 
zei tehnico-materiale de care dispun 
în scopul bunei gospodăriri a locali
tăților șl imobilelor, pentru satisface
rea deplină, în toate domeniile, a ce
rințelor populației. Deficiențe pe a- 
eeastă linie au «sistat, mai ales. în 
activitatea I.E.Iî.. Astfel, calitatea 
unor lucrări lasă de dorit, din cauza 
nefolosirli raționale a forțelor 
muncă, termenele de execuție a unor 
reparații se prelungesc mult: au exis
tat de asemenea, mari deficiențe în 
funcționarea 
care cauză 
curi au fost 
caldă.

Experiența 
tehnico-materială de care vor bene
ficia, precum și rezervele de care mai 
dispun unitățile tutelate de sfatul 
popular constituie o bază serioasă 
pentru îmbunătățirea activității în 
sectoarele economiei locale și gospo 
dăresc-edilitar în anul 1965.

ju- 
a- 

din 
în 
fi

de

centralelor termice, din 
locatarii din unele Mo
lipsiți de căldură și apă

de pîpă acum, dotarea

Toată atenția planului 
de investiții social-culturale

© dovadă grăitoare a grijii statu
lui pentru ridicarea continuă а ni
velului de trai al, populației o con
stituie sumele mereu sporite ce se a- 
locă pentru îmbunătățirea condițiilor 
de locuit. In anul 1964 investițiile 
social-cuiiturale pentru Valea Jiului 
au crescut cu 19 la sută față de 
realizările anuluj 1963. Pantru. 1965 
se prevede un spor ai investițiilor 
pentru construcții de locuințe fața 
de anul trecut de peste 9 la sută.

Cu toate aceste posibilități, în a- 
nttl 1964 realizările din domeniu] 
construcțiilor social-culțurale nu au 
fost la nivelul sarcinilor. In anul 
trecut au fost predate în Valea Jiu
lui doar 82 la sută din apartamen
tele prevăzute.

Cauzele ce au dus la nerealizarea 
planului fizic de investiții sînt urmă
toarele: nepregătirea din ijrnp a 
fronturilor de, lucru pentru anotim
pul friguros, neasigurarea șantiere
lor cu forțe de muncă calificate și 
necalificate, deficiențe în organiza
rea muncii pe șantiere, neasigura
rea acestora cu utilaje de mare pro
ductivitate, întîrzierea lucrărilor la 
centralele termice.

Poate satisface acest bilanț colec
tivele șantierelor din Valea Jiului ? 
Cu siguranță că nu. Nu poate mul
țumi nici faptul că termenele de e- 
xecuție pe șantiere sînt prelungite 
în mod nepermis. Durata medie de 
execuție a unui, bloc este 8 luni, față 
de 4—5 luni cît prevăd Directivele 
Congresului al Ш-lea al P.M.R. Pre
lungirea duratei de execuție a lucră
rilor, cheltuielile suplimentare cu 
transportul și manipulările de mate
riale, refacerea unor lucrări de sla
bă calitate au dus la depășirea pre
țului de cost pe șantiere cu 10 438 000

lei, ceea ce echivalează cu costul a 
cel puțin 250 apartamente.

Este necesar ca din deficiențele 
din trecut să se tragă învățămintele 
necesare, să se stabilească măsurile 
cele mai eficiente pentru recupera
rea rămînerilor în urmă din anul 
trecut, pentru a asigura în acest an 
îndeplinirea ritmică a planului pe 
șantierele de construcții social-cuitu- 
rale.

In anul 1965 se vor cheltui pen
tru investiții din fondurile statului 
128 601000 lei, din care 84 la sută 
sînt alocate pentru construcții de lo
cuințe. In scopuj realizării integrale 
și în termenele prevăzute a obiecti
velor planificate a 
fi predate în 1965, 
este necesar ca șan
tierele să se bu
cure de tot spriji
nul sfaturilor popu
lare, precum și a 
beneficiarilor. Să 
se urmărească în
deosebi asigurarea 

; șantierelor cu toa
te proiectele nece
sare, deschiderea 
finanțării. aprovi
zionarea ritmică 
cu materiale de 
construcții, precum 
șl folosirea judi
cioasă a forțelor 
de muncă și a uti
lajelor din dotare. 
O deosebită a- 
tenție va trebui a- 
cordată, de aseme
nea, îmbunătățirii 
condițiilor de 
muncă pe șantiere, 
pentru ca munci-

tarii constructori să poată realiza 
cîștiguri mai bune. Aceasta va re
duce substanțial fluctuația de efec
tive, indisciplina, deficiențe care în 
anul ce a trecut au stînjenit mult 
activitatea șantierelor. Iată direcțiSe 
prjncfpale spre oare trebuie să-și în
drepte atenția șantierele cît și sfatu
rile populare spre a asigura realiza
rea înainte de termen a obiectivelor 
pe anul 1965, îmbunătățirea calității 
și reducerea costului construcțiilor.

☆

Graficul de jos înfățișează crește
rea fondurilor alocate pentru con
strucții de locuințe.

Orașele noastre 
mai bine gospodărite !

• Pentru întreținerea și dotarea 
unităților de invățămint, vor fi chel- 
tuiți 1 98.3 000 lei, iar pentru dez
voltarea spațiului școlar 2 150 000 
lei

rea 
lei.

Cheltuielile pentru 
comunală se ridică

gospodări-
la 6 955 000

Pentru întreținerea fondului lo
cativ vor fi cheltuiți 31585 000 lei, 
cu 3 166 600 lei mai mult decît în 
anul 1964.

, • Cheltuielile gospodărești în sec
torul sănătate cresc în acest

u 882 000 lei.

O dată cu asigurarea îndeplinirii 
ritmice a planului de construcții de 
locuințe, sfaturile populare au dato 
ria să se ocupe cu mai multă aten
ție de gospodărirea și înfrumuseța
rea localităților noastre, in cursul a- 
nului trecut s-au oDținut rezultate 
importante în ridicarea nivelului ur
banistic al orașelor Văii Jiului. In 
1964 au fost cheltuiți în acest scop 
peste 5 800 000 lei, cu peste 1 300 000 
lei mai mult decît în anul precedent. 
Fondurile alocate au permis extinde
rea zonelor verzi pe o suprafață de 
75 000 mp. Totodată s-au plantat pes
te 2 000 arbori și arbuști, iar pentru 
primăvara anului 1965 s-au procurat 
peste 13 000 arbori și arbuști.

Rezultatele obținute în domeniul sa
lubrizării și înfrumusețării orașelor 
puteau fi și mai bune, dacă în acti
vitatea I.C.O nu ar fi existat multe 
deficiențe îndeosebi în ceea ce pri
vește calitatea lucrărilor executate. 
Bunăoară a fost necorespunzătoare 

supravegherea de 
către organele de 
specialitate ale sfa
turilor populare atîi 
în ce privește ca
litatea arborilor și 
arbuștilor ornamen
tali achiziționați, 
cît și plantările e- 
fectuate.

Un aport prețios 
ridicarea nive

lului urbanistic al 
localităților noas
tre J-au avut mșse- 
le de cetățeni, care 
printr-o participare 
entuziastă ia mun-

• O dată cu construcțiile de 
epințe, se vor executa un mare 
lum de intrări edilitare. Din suma 
alocată pe 1965, se vor executa 
3 740 km rețele apă. 4 650 km ca
nal și se vor pava 47 470 mp de 
străzi.

I

cile patriotice au executat importante 
lucrări cu caracter gospodăresc — e- 
dilitșr.

Succesele obținute trebuie să con
stituie însă un imbold spre noi rea
lizări și mai însemnate. In localită
țile noastre există încă multe rămî- 
neri în urmă în privința bunei gospo
dăriri. Rezultatele obținute în acest 
domeniu puteau fi mult mai mari, 
dacă sfaturile populare s-ar fi spri
jinit și mai mult pe deputați și co
mitetele de cetățeni, dacă ar fi pus 
un accent și mai mare pe întărirea 
muncii organizatorice de masă.

Pentru anul 1965. sesiunea a a- 
probat planul de lucrări în cadrul 
întrecerii patriotice care prevede e- 
xecutarea de lucrări în valoare de 
cel puțin IQ80 811 lei. In scopul în
făptuirii integrale a obiectivelor pre
văzute pentru înfrumusețarea conti
nuă a localităților Văii Jiului, sesiu
nea a cerut comitetului executiv a-1 
sfatului popular să întocmească din 
timp,. respectiv ' pînă la 31 martie 
1965, devizele pentru fiecare obiectiv 
cuprins în planul de întrecere. In 
vederea realizării integrale a aces
tui plan, sesiunea a indicat să se 
cuprindă în cadrul întrecerii patrio
tice toate circumscripțiile electorale, 
■toate comitetele

Unul din bla- J 
curile predate l 
în acest an oa
menilor muncii 
din orașul Pe
trii a —- blegul 
E * J

Din cuvînful 
parficipanfilor 
la dezbateri

Tc.v. Vasile Beteringhe, președin
tele Sfatului popular al orașului Vul
can : „Există multe deficiențe în 
ceea ce privește transportul în 
comun. Parcul de mașini este 
slab întreținut, mașinile se defec
tează des din care cauză autobuzele 
nu circulă cu regularitate. Organele 
competente să sprijine I.C.O. cu cele 
necesare întreținerii parcului auto".

Tov. loan Karpinecz, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid: „In 
îndeplinirea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 1965, o deosebită 
importanță o are realizarea cotelor 
părți de beneficii ale unităților tute
late de sfatul popular. Un deosebit 
accent trebuie pus, de asemenea, pe 
real’zarea fondurilor extrabugetare. 
In vederea realizării obiectivelor 
prevăzute în planul muncilor patrio
tice. este necesar să se îmbunătă
țească munca organizatorică de ma
să, urmărindu-se atragerea tuturor 
cetățenilor la întrecerea patriaticSP.

Tov. Ștefan Nicolau, directorul 
I.C.O. Petroșani: „întreprinderea co
munală întlmpină greutăți In desfă
șurarea transportului in comun din 
cauza aprovizionării deficitare cu 
piese de schimb. Salubrizarea orașu
lui este stlnjenliă datorită parcului 
de mașini redus de care dispun» în
treprinderea. 
activitatea in 
ca populației 
nefioiază de 
i se distribuie cărbuni 
ceasta ar reduce mult 
zidurilor menajere ce 
cuai din cartiere".

Tov. Florica Muștean, directorul 
Școlii generale de 8 ani nr. I Petro
șani : „Din fondurile alocate din buget 
unităților de invățămint, să se satisfa
că cerințele în ceea ce privește îm
prejmuirea și termaficarea școlilor, a- 
sigurarea acestora cu combustibilul 
necesar. Propun mutarea Casei pio
nierilor într-un loial mai corespunză
tor. Iar m noile cartiere să se ame
najeze spații de joacă pentru copii*.

de cetățeni.
☆
dezbaterilor din ca- 
Ipat cuvîntul tovară- 

prim-secretar al

In 
dru! 
șui I.azăr David, 
Comitetului orășenesc de partid Pa- 
tioșani. Vorbitorul a făcut recoman
dări prețioase sfaturilor populare 
vederea îmbunătățirii activității 
în conducerea economiei locale, 
unităților de construcții și pentru 
tărirea muncii organizatorice de ma
să în scopul atragerii cetățenilor U 
conducerea și gospodărirea bunurilor 
obștești.

Campania electorală, a arătat vor
bitorul. va trebui să constituie un 
mijloc prețjos de intensificare a ac
tivității sfaturilor populare, de atra
gere a maselor de cetățeni la acțiu
nile de gospodărire și înfrumusețare 
continuă a Văii Jiului.

înclieierea 
sesiunii a

in 
lor 

a 
în-

Pentru a îmbunătăți 
acest domeniu, propun 
din localități care tie- 

alocație de cărbuni să 
spălați. A- 

volumul ro- 
trebuie aoa-
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Eșuarea unei lovituri de stat 
în Laos

VIENTIANE 1 (Agerpres).
Agențiile de presă au transmis la 

I februarie știrea declanșării unei lo
vituri de stat în Laos, inițiată de un 
grup de tineri ofițeri. Prima acțiune 
a fost ocuparea postului de radio 
din- Vientiane, după care un lider al 
grupului rebel colonelul Bunleut Sy- 

• kosy, a anunțat că acest grup „in- 
■ tenționează să efectueze unele schim
bări în înaltul comandament al ar
matei", fără- a da însă amănunte 
care să stabilească adevărata lor in
tenție. Același post de radio a co
municat și o listă care cuprindea 
numele ttnor ofițeri superiori care pu
teau fi socotiți inițiatorii loviturii 
de stat de duminică seara. Agenția 
Reuter transmitea în dimineața de 1 
februarie că generalul Kuprasith 
Abhay, șef adjunct al statului major 
al armatei lacțiene, a anunțat că ar
mata „va reprima rebeliunea tineri
lor ofițeri din capitală". Ultimele știri 
transmise în aceeași dimineață rela
tau că lovitura de stat a eșuat fără

Crearea unu? subcomitet 
pentru Congo 

al Comisiei 0. U. A.
NAIROBI 1 (Agerpjes).
Comisia „ad hoc" pentru Congo a 

Organizației Unității Africane, re
cent întrunită în capitala Kenyei, a 
hotărît crearea unui subcomitet for
mat din reprezentanții Nigeriei. Gha- 
nei și Guineii. Membrii acestui sub
comitet vor face vizite la Leopold
ville, Brazzaville și Bujumbura pen
tru a studia diferitele aspecte ate 
problemei congoleze. Comisia O.U.A. 
pentru Congo a hotărît. de aseme
nea, să se întîlnească la 21 februarie 
la Nairobi cu reprezentanți ai gu
vernului de la Leopoldville, precum 
și cu lideri ai forțelor revoluționare 
congoleze pentru a discuta probleme 
legate de reconcilierea națională.

It. F.C.

împotriva prescripției crimelor de război
BONN 1 (Agerpres).
Problema prescripției crimelor de 

război este mult discutată în R. F. 
Germană. In timp ce ministrul jus
tiției al R.F.G., E. Bucher, s-a decla
rat împotriva oricărei modificări a 
legislației, care ar duce la amînarea 
prescripției, procurorul general din 
Hassen, dr. Fritz Bauer, a arătat 
într-un interviu acordat ziarului 
„Rundschau and Sonntag" că este 
pentru această modificare. El a sub

★ ★
ROMA 1. Corespondentul Ager-- 

pres, Giorgio Pastore, transmite:
Din toate regiunile Italiei se trimit 

președintelui Parlamentului R. F. 
Germane scrisori de protest în le
gătură cu liotărîrea de prescriere a 
crimelor naziștilor. Din inițiativa 
unor grupări de tineret din Veneția 
preluată de organizațiile de tineret 

R. F. GERMANA. Aspect de la o întrunire recentă care a avui loe 
în Berlinul occidental și la care se cere o politică de apropiere între cele 
două state germane.

să se dea amănunte privind desfă
șurarea evenimentelor. In după-amia- 
za zilei de 1 februarie au parvenit 
însă noi știri din Vientiane, care 
confirmau pe deplin eșuarea acțiunii 
tinerilor ofițeri. Agenția France Presse 
transmitea că în capitala Laosului 
au început negocieri care au durai 
două ore și la care au participat șefi 
ai armatei, același colonel Sykosy 
din partea grupului rebel, precum și 
în calitate de mediator primul mi
nistru Suvanna Fuma. In urma a- 
cestei întrevederi, colonelul Sykosy, 
a acceptat să-și retragă trupele 
și să le replieze într-un loc fixat de 
comun acord. Primul ministru Su
vanna Fuma a arătat că „guverntrl 
regal controlează întreaga situație și 
cartierul general al armatei deține 
întreaga autoritate asupra unităților".

î N Cî T EV A
LONDRA. Anthony Greenwood 

ministrul pentru colonii al Angliei, 
a plecat la 31 ianuarie într-o călă
torie de 17 zile în Antiile și Guyana 
Britanicii. Agenția France Presse 
transmite că el va studia „un nou 
proiect privind crearea unei federații 
în regiunea pe care o vizitează".

KUALA LUMPUR. Guvernul Fe
derației Malayeze a instituit, dumi
nicii, severe restricții de ci-rculație 
de-a lungul celei mai mari părți a 
litoralului apusean și în unele sec
toare de pe coasta răsăriteană. Mă
sura interzice orice navigație in a- 
pele teritoriale în cursul nopții.

DJAKARTA. Agenția Antara a a 
niințat luni că în apropiere de loca
litatea Bandung, insula Jawa, s-a 
petrecut un accident de tren. Două
sprezece persoane și-au pierdut via
ta. iar alte 39 persoane au fost ră
nite.

BELGRAD. La Belgrad au înce-

liniat că este convins că adjunctul 
fuhrerului, Martin Bormann, se află 
în prezent in America de Sud. In 
orice caz, a spus el, acesta nu a mu
rit la Berlin în 1945, așa cum pre
tind unii martori. Nu vreau să dez
vălui detalii, însă presupunerile re
lative ia existența iui Bormann sînt 
suficient de bine fondate, a declarat 
dr. Bauer, precizînd că America de 
Sud este locul de predilecție al foș
tilor naziști.

aparținînd partidelor de stînga pre
cum și de alte organizații democra
tice, in Italia au fost răspîndite zeci 
de mii de manifeste adresate „tutu
ror celor care cred în cauza libertă
ții și a dreptății și care doresc să-și 
exprime protestul împotriva măsurii 
de prescriere a crimelor naziștilor".

Prezențe romîneșfi

Expoziție 
internațională 

de turism
VIENA 1. Corespondentul Ager

pres, C. Varvara, transmite :
Luni s-a deschis la Viena, în clă

direa palatului Palffy, cea de-a doua 
expoziție internațională de turism la 
care participă numeroase țări, prin
tre care și R. P. Romînă. Expoziția 
a fost deschisă de către secretarul 
de stat pentru comerț dr. Vinzeriz 
Kotzina. A fost, de asemenea, pre
zent ing. Mircea Ocheană, ambasa
dorul R. P. Romîne în Austria. Ex
poziția prezintă fotografii turistice 
din numeroase țări. Spațiul rezervat 
R. P. Romîne cuprinde imagini sem
nificative ale frumuseților turistice 
din patria noastră.

RlNDURI
put lucrările la construcția unui nou 
hotel „Iugoslavia", situat pe malul 
drept al Savei. Acesta va fi cel mai 
mare hotel din capitala Iugoslaviei. 
El va avea 6 etaje și 601 camere. 
Hotelul va fi prevăzut, de asemenea, 
cu un restaurant cu 600 de locuri, 
care la nevoie va putea fi folosit și 
ea sală de cinematograf.

R. P. UNGARA. 
Podurile de peste 
Dunăre ale orașu
lui Budapesta au 
fost distruse în 
timpul ceilui de-al 
doilea război mon
dial și apoi re
construite. IN 
CLIȘEU: Podul
I ibertății și Podul 

Petofi.

PARIS

Dupâ sciziunea în partidul S.F.l.O.
PARIS 1 (Agerpres).
Agenția France Presse consemnea

ză, ca un fapt politic important, îna
intea alegerilor municipale care vor 
avea loc în două scrutine, la 14 și 21 
martie, sciziunea intervenită dumi
nică în cadrul Partidului socialist 
(S.F.l.O.).

Contrar consemnelor date de Fe
derația S.F.l.O. din departamentul 
Bouches-du-Rhone, mai mulți tnili- 
tanți socialiști — S.F.l.O. — con
duși de Daniel Matalov, vicepreșe
dinte al Consiliului general, au ho
tărît să se alieze cu comuniștii și 
să formeze liste ale „Uniunii forțe
lor democratice" care se vor opune 
acelora constituite de liderul socia
list, Gaston Defferre, și compuse 
din socialiști și elemente de dreapta.

Atentat împotriva sediului 
misiunii militare a S. U. A. 

din Lima
LIMA 1 (Agerpres).
Duminică s-a produs un atentat 

împotriva sediului misiunii militare 
a Statelor Unite din Lima. Au fost 
aruncate încărcături explozive asupra 
intrării și ferestrelor imobilului care 
găzduiește această misiune. Autorii 
atentatului au reușit să dispară.

L. Brejnev și N. Podgornîi 
au vizitat R. P. Ungară

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
Agenția TASS transmite că în
tre 29 și 31 ianuarie, Leonid 
Brejnev și Nikolai Podgornîi au 
vizitat Ungaria la invitația Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar. In timpul 
vizitei, L. Brejnev și N. Podgornîi

O declarație a președintelui 
Makarios

NICOSIA 1 (Agerpres).
Agenția națională de presă ci

priotă a publicat o declarație a pre
ședintelui Makarios în care acesta 
s-a referit la problema alegerilor ge
nerale, care urmează să aibă loc în 
curînd în Cipru.

Potrivit declarațiilor sale, terme
nul pentru care a fost aleasă actuala 
administrație a Ciprului va expira în 
cursul lunii august a acestui an, fapt 
care va necesita organizarea unor 
noi alegeri generale. Dar, a subliniat 
el, aceste alegeri nu vor putea avea 
loc sub prevederile actualului sistem 
electoral cipriot potrivit căruia ci- 
prioții greci și iurci își aleg, în mod 
separat, proprii lor reprezentanți.

Subliniind că actuala administra
ție cipriotă, care a fost aleasă pe 
timp de cinci ani, nu va putea să-și

Acest lucru, scrie France Presse, 
riscă, fără îndoială, să pună în pe
ricol locul de primar al Marsiliei, pe 
care-1 ocupă în prezent Defferre. 
Maialon a subliniat că la preceden
tele alegeri municipale din 1959, co
muniștii, împreună cu socialiștii, au 
obținut la Marsilia 68 la sută din 
voturi.

Acest conflict, subliniază France 
Presse, va depăși probabil cadrul 
local și va avea implicații pe planul 
întregului partid.

„Le Monde" despre creșterea 
tensiunii în Mozambic

PARIS 1 (Agerpres).
Ziarul „Le Monde" publică o co

respondență din Lourenco Marques, 
capitala Mozambicului, în care se 
relatează că autoritățile colonialiste 
portugheze au procedat la noi ares
tări atît printre africani cît și euro
peni. Arestările și nesiguranța, care 
cresc în provinciile din nord și în 
capitală, contribuie la intensificarea 
considerabilă a tensiunii în această 
colonie portugheză.

In decembrie, amintește corespon
dentul, operațiuni de „curățire" au 
fost efectuate de forțele armate în 

au avut convorbiri cu Janos Kadar 
și membrii ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., în probleme care pre
zintă interes pentru ambele părți. 
Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială și tovărășească.

La 31 ianuarie, L. Brejnev și N. 
Podgornîi s-au înapoiat Ia Moscova.

prelungească mandatul după luna au
gust a acestui an, Makarios a pre
conizat organizarea viitoarelor, ale
geri potrivit unui sistem unificat pe 
baza „roiului comun" al celor două 
comunități. „Poporul cipriot a de
clarat Makarios, trebuie să fie cheK 
mat la vot ca o singură comunitate 
și nu în mod separat ca greci și 
turci".

El s-a referit apoi la prevederile 
acordurilor de la Zflrich și Londra, 
potrivit cărora patru cincimi din 
populația Ciprului aleg un președinte 
grec și o cincime — formată din 
ciprioții turci — aleg un vicepreșe
dinte turc, subliniind că aceste a- 
corduri trebuie înlăturate. Trebuie să 
fie elaborată o nouă lege electorală 
pentru a se organiza alegeri unifi
cate, a încheiat Makarios.

Acorduri de colaborare 
între R. A. U. 

și R. D. Germană
CAIRO 1 (Agerpres).
După cum anunță agenția A.D.N., 

la Cairo au fost parafate o serie de 
acorduri între R.A.U. și R. D. Ger. 
mană. In conformitate cu acordul 
privind colaborarea în domeniul in
dustriei, R. D. Germană va livra 
Republicii Arabe Unite diferite uti
laje industriale, în valoare de 17 mi
lioane lire sterline și va acorda cre
dite pentru achiziționarea unor insta
lații. Unul dintre acorduri prevede 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării științifice și tehnice între cela 
două țări.

„orașul de bambus" — cartierul de 
cocioabe din Lourenco Marques, lo
cuit de negri. Aceste operațiuni au 
făcut suie de victime. Arestările s-au 
făcut, în special, printre intelectualii 
negri. Mai mulți pictori, scriitori au 
fost întemnițați. Ziaristul Craveirinha 
a murit în închisoare în urma tor
turilor la care a fost supus de poli
tie. Albii, cunoscuți pentru ostilitatea 
lor față de politica colonialistă, n-au 
scăpat nici ei de represiuni. Arhitec
tul Miranda Guedes și proprietarul 
ziarului „Tribuna", Joao Ries, au 
fost arestați la Lourenco Marques.
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