
Regiooa ă

Hunedoere^' n
Proletari dia toate țările, uniți-vă!

eagui roși
Orc n al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Răsplată 
pentru cei mai buni

mina
avut

Ieri, ia 
Lupeni au 
loc ședințe ale 
grupelor sindicale 
de la sectoarele 
IV A și VIII în 
care s-au înmînat 
insigne de fruntași 
în întrecerea so
cialistă pe anul

1964 și diplome de „brigadă fruntașă 
pe anul 1964“.

Inmînarea insignelor și diplomelor 
a avut loc într-o atmosferă sărbăto
rească.

Printre cei cărora li s-au înmînat 
muncî- 
Tudor, 
Arpad 
Mătă-

' aceste distincții se numără 
torii: Bălucă loan, Buteleanu 
Ocneanu Constantin, Kalman 
și alții de la sectorul IV A, 
săreanu Mircea, Predoșan Ioan, Voi-
cu Aure], Butnaru Nicolae și mulți 
alții de la sectorul VIII.

Expoziție de
Cercul de arfă plastică al clubu

lui muncitoresc din Lupeni desfășoa
ră o rodnică activitate. In cei 9 ani 
de existență, acest cerc a deschis 
numeroase expoziții ta localitate și 
regiune, care, prin nivelul lor de o 
înUtă ținută artistică, s-au bucurat 
de "multă apreciere. De asemenea, 
multe lucrări ale plasticienidor din 
Lupeni au fost selecționate pentru 
expoziții deschise la București și 
peste hotare, obțiriînd diverse: premii 
și mențiuni.

Prin preocuparea temeinică a to
varășului Tollman Iosif, instructorul 
cercului, artiștii amatori plastici din

CONFERINȚE
In cadrul campaniei electorale, în 

toate localitățile Văii Jiului au loc 
expuneri și conferințe despre reali
zările pbținute de poporul nostru în 
anii regimului de democrație popu
lară.

Mîine, la ora 10, in aula l.M.P. 
acad. Grigore Moisil din București 
va vorbi studenților despre mașinile 
electronice de calcul, iar după-amia- 
ză, la ora 17, va conferenția în sala 
C.C.V.J. despre dezvoltarea industriei 
constructoare de mașini în R.P.R.

de stat 
aflat în 
în Va- 

prezenta

Selecfiuni 
de circ

Un grup de artiști 
de la Circul 
din București 
turneu oficial 
lea Jiului va 
mîine, Ia orele 16 și 
20, în sala palatului 
cultural din Lupeni un 
program cu selecfiuni 
de circ.

г
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In subsecția Ia a Vîscozei Lttpeni se ia analiza sulfurei de carbon. In exercițiul funcțiunii: maistrul 
tehnolog Zăvoi Filip și brigadierul Brașoveanu Vasile.

s-au
ce-

Printre brigăzile cărora li 
înmînat diplome se numără 
le conduse de Constantin Tudor și 
Kalman Arpad.

In total, la exploatarea minieră Lu- 
peni au fost decernate de la înce
putul anului un număr de 882 de 
insigne de „fruntași în întrecerea so
cialistă pe anul 1964“, 30 de diplome 
de „brigadă fruntașă" și 7 diplome de 
„sectar fruntaș" în întrecerea socialistă 
pe anul 1964.

Atît șefii brigăzilor fruntașe cît 
și muncitorii cărora li s-au înmînat 
insigne, și-au asumat angajamente 
frumoase, mobilizatoare. Minerii frun
tași ai Lupeniului se angajează ca 
în anul 1965 să muncească mai bine 
pentru ca, prin efortul comun; ex
ploatarea minieră Lupeni să fie ridi
cată la 
fașă pe 
l-a mai

nivelul de exploatare frun- 
ramură, titlu pe care mina 
deținut pe anul 1963.

artă plastică
Lupeni au sudat un colectiv puternic, 
apreciat în regiune și în țară.

In luna ianuarie a acestui an, plas- 
ticienii din Lupeni au executat lu
crări pentru o nouă expoziție, care 
se deschide 
muncitoresc

Expoziția, 
deputați de 
de gravuri, 
din viața și 
portrete de fruntași, secvențe dim ac
tivitatea culturală, sportivă și ob
ștească a oamenilor muncii din Lu
peni.

azi în holul clubului 
din localitate.
dedicată alegerilor de 

la 7 martie cuprinde 30 
care înfățișează aspecte 
munca nouă a minerilor,

ACȚiUNI 
CU CARTEA
Ieri, ta cadrul ca

sei alegătorului, ame
najată Ia clubul din 
Vulcan, a avut loc 
prezentarea cărții „20 
de ani de la elibera
rea Romîniei de sub 
jugul fascist". Prezen
tarea cărții a fost fă
cută de tovarășa Boda 
Elena, bibliotecara clu
bului.

clubului muncitoresc 
a organizat un lectorat 
generală pentru oamenii 
localitaie. Azi după-amia- 
16, în saia clubului va fi 
de către profesoara Be

Lectorat 
de cultură generală

Conducerea 
din Petrila 
de cultură 
muncii din 
ză, la ora 
prezentată 
rekszasz Edith, de la Școala gene
rală de 8 ani din localitate, expune
rea „Chipul moral al omului de tip 
nou".
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Secția bobinaj ușor a S.R.E. Vul
can. Un nou motor de 1,1 kW a in
trat în lucru pentru rebobinare.

Și a încăput pe mîini bune, 
binatoarea Slovic Rozalia este 
dintre muncitoarele pricepute 
secție.

Frezorul Peter Wilhelm de la U. R.U.M.P. este apreciat m secția me
canică a uzinei. El dă întotdeauna lucrări de calitate și la timp. Iată-1 
în timpul lucrului.

Cărți vînduie 
într-o lună

Gustul pentru citit al oamenilor 
muncii din Valea Jiului crește con
tinuu. Acest lucru este .ilustrat de 
numărul'mare' de cărți, vîridute numai 
în luna ianuarie a .acestui an de 
către librăria „Ion Creangă" ’ din 
Petroșani. O statistică' recentă arată 
că suma, Cărților vî’ndute în luna 
ianuarie de către această librărie se 
ridică la 70 000 lei; cu 10,5'la sută mai 
mult față de aceeași perioadă a anu
lui trecut.

PE ȘANTIERUL PAROȘENI

Se impune un ritm susținut 
la lucrările industriale de suprafață

Șantierul noii exploatări miniere 
de la Paroșeni cuprinde anul aces
ta un șir de lucrări industriale. Con
structorilor de pe șantierul T.C.M.C.. 
care execută aceste lucrări, le stau 
deci în față sarcini sporite. Din par
tea lor se cere să asigure pe șantier 
un ritm susținut de lucru pentru 
realizarea în termenul cerut a o se
rie de lucrări industriale de supra
față. Dintre ele amintim : instalația 
provizorie de săpare a puțului auxi
liar. instalația definitivă de extrac
ție a puțului auxiliar, stația de corn 
presoare și postul de transformare, 
baia și lămpăria provizorie și altele. 
Unele dintre obiective vor trebui pre
date — după cum o reclamă des
fășurarea lucrărilor miniere din sub
teran — chiar înainte de termenul 
stabilit.

In anul. 1964, constructorii de la
T.C.M.C. nu și-au putut desfășura ac
tivitatea pe șantier într-un ritm sus
ținut. Situația aceasta a fost gene
rată de mai multe cauze. Una din
tre cauze a 
lui la timp 
transportul 
transportului 
ta prezent.
cum și conducerea șantierului trebuie 
să caute să rezolve cît mai urgent 
problemele; privind transportul, astfel 
încît lotul Paroșeni să fie asigurat în 
mod ritmic cu

La orice loc 
să se respecte programul de lucru, 
activitatea să nu înceteze nici un 
moment. Dar la Paroșeni în tot cursul 
anului trecut, precum și în prima

fost neasigurarea lotu- 
cu autocamioane pentru 
materialului. Problema 
nu este rezolvată nici 

l.R.T.A. Petroșani, pre

autocamioane.
de muncă e necesar

CENTRUL SIDERURGIC 
DE PE VALEA STREIULUI

diferitelor mașini și 
reținut că fonta pro- 
este specifică pentru 
livrează la mai mult

O diversitate de agregate și insta
lații deasupra cărora fumegă zi. și 
noapte coșuri înalte, turbosuflante și 
macarale cu zgomot ca de sirenă, 
intr-un cuvint peisajul dinamic, spe
cific siderurgiei, stăpineșie cu. toată 
măreția sa așezarea de pe Valea 
Streiului, Colanul. Aici, sub, • puterea 
sa, focul topește „piatra de fier" și 
o transformă in lavă incandescentă, 
iar jurnaliștii și turnătorii,. cu mă
iestria lor, o prepară, o modelează 
și ii imprimă, calități deosebite. Ea 
devine apoi materia primă și absolut 
necesară fabricării tractoarelor, auto
camioanelor și 
utilaje. Trebuie 
dusă la Călan 
turnătorii și se 
de 400 uzine constructoare de mașini 
din țară. Echipele conduse de prim- 
jurnaliștii Ion Stăniloiu, Toma Pa- 
ron. Ion Blaj, împreună cu întreg co
lectivul de la furnale, topesc, toarnă 
in tipare (cu ajutorul unei benzi me
canice) și expediază zilnic spre dife
rite întreprinderi din țară o cantitate 
de fontă cenușie din care se pot 
turna piesele necesare pentru fabri
carea a sute de tractoare și alte ma
șini.

S-au scurs aproape 100 de ani de 
cind s-a construit și pus în funcție 
primul furnal de topire a fontei de 
la Călan. Pe vremuri, muncitorii in
trau la lucru cind abia mijeau zorii 
și ieșeau cind fața galbenă a lunii 
strălucea tristă pe cer. Intre flăcări. 

lună a acestui an, transportul mun
citorilor de la Vulcan și Petroșani s-a 
făcut de multe ori cu întîrzieri mari, 
chiar și de o oră; Aceasta' dezor
ganizează întregul proces de produc
ție. Problema transportului muncito
rilor a fost rezolvată în cele din ur
mă prin încheierea unui contract cu 
I.C.O. Petroșani, care s-a obligat a 
efectua pentru șantier aceste tran
sporturi. Rezolvare buhă, dar care 
putea fi găsită mai demult. Lucrările 
de regularizare și îndiguire a albiei 
Jiului, cu termen de predare în anul 
trecut, au suferit din cauza lipsei de 
piatră brută, de dimensiunile și greu
tatea cerută. Piatra era livrată de 
I.R.I.L. Tîrgu Jiu. Dar de ce de la 
Tg. Jiu cînd și I.O.I.L. Petroșani 
putea livra acest produs ? Răspun
sul l-a găsit tot șantierul prin în
cheierea — ■ în acest an— de con
tracte de livrare cu I.O.I.L. Petroșani.

La noua, mină Paroșeni, lucrările 
cele mai urgente sînt — indiferent 
de termenul prevăzut — instalația 
provizorie de săpare a puțului — tur
nul și mașina de extracție, baia și 
lămpăria provizorie, stația de compre- 
soare.

In momentul de față se lucrează 
paralel atît la casa mașinii cît șl 
la montarea mașinii de extracție. Ca
sa mașinii de extracție nu are decît 
zidăria terminată și se lucrează la 
cofrajele pentru centurile de beton 
armat. Acoperișul casei se va exe
cuta cu ferme prefabricate de beton 
armat. Dar pentru ridicarea (destul de 
anevoioasă) a acestor ferme nu s-au 
făcut pînă acum nici un fel de pre
gătiri.

Turnul provizoriu de săpare e a- 
samblat. In prezent echipele de moh- 
tori demontează instalația de prepa
rare a betonului de la puțul prițici- 
jpnl Aninoăsă-sud, care se va fâlosi 
Ha Paroșeni. De ce numai acum, cînd 
'betonarea puțului la Aninoasa -- s-a 
'terminat în luna septembrie ? lată 
' că sînt și întrebări Ы eare тадаі 
constructorii de la T.C.M.C. pot să 
răspundă. Cauzele ritmului lent de 
anul trecut, după' cum am văzut, au 
fost în mare parte înlăturate în acest 
an. Lotul de la Paroșeni a fost com
pletat, chiar în aceste zile, atît cu 
personal lehnic cît și de conducere 
necesar. Astfel, există garanția că

I. CIOCLEl

(Continuare în pag. 3-a)

fum și gaze, oamenii iși istoveau pu
terile și sănătatea. Pe atunci exista 
doar un furnal mic, nemecanizâi, o 
turnătorie cu acoperiș de lemn, întu
necoasă, un atelier de reparații dotat 
cu mașini învechite și o mică cen
trală electrică. Anul 1952 a marcat 
intrarea în funcție a primului furnal 
modern construit in țară, la care s-au 
folosit turbosuflante și alte utilaje 
proiectate și construite de specialiști 
romîni. In apropierea furnalelor, con
structorii au dat viață unui alt obiec
tiv industrial — noua turnătorie de 
lingotiere, unde se produce acum 
circa 60 la sută din utilajul de tur
nare necesar oțelăriilor din țară. Moi 
încolo, în lunca Streiului, oamenii 
au ridicat o uzină de fabricarea semi- 
cocsului, care prelucrează cărbunele 
cocsificabil extras din minele Văii 
Jiului. Bateriile uzinei, unde semi- 
cocsul se obține prin degajarea căr
bunelui în strat fluidizai, au fost 
concepute, proiectate și construite de 
specialiști romîni, la un nivel tehnic 
din cele mai înalte.

Uzinele de la Călan au devenit și 
o adevărată școală 
de pregnante sint 
părute în domeniul 
fiilor de muncă, pe

a muncii. Pe cît 
transformările a- 
tehnicii și condi- 
atît de mari sînt

A. ZAHARIE 
corespondentul „Agerpres' 

în regiunea Hunedoara

(Continuare in pag. 3-a)
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Candidați ai F.D.P.

RUD1G CONSTANTIN, 
miner șef de brigadă 

E. M. Uricani

COLDA ANA,
artistă emerită

Teatrul de stat Valea Jiului

NICORICI NICOLAE, 
șeful minei Lupeni

Orașul nostru tot mai frumos» 
mai bine gospodărit

Ca in fiecare an și în 1965 planurile de înfrumusețare întocmite 
de sfaturile populare cuprind organizarea unor largi acțiuni de gospo
dărire și înfrumusețare a orașelor și comunelor Văii Jiului. Pentru e 
cunoaște modul in care se va desfășura In acest an întrecerea pen
tru buna gospodărire și înfrumusețare a orașelor șl comunelor Văii Jiului, 
ne-ат adresat tovarășului inginer Blaj Troian, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al orașului Petroșani pentru a tu relata 
citeva aspecte din acest domeniu.

Iri orașele și comunele Văii Jiului, 
anul trecut au fost obținute succese 
de seamă pe tărîmul efectuării lu
crărilor de interes obștesc. Dacă po
posești astăzi, indiferent în care oraș 
de subordonare raională. îți vor a- 
trage atenția noile construcții care 
au schimbat înfățișarea Văii Jiului. 
Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, sfaturile populare au antre
nat masele de cetățeni la construi
rea de școli, la amenajarea și între
ținerea drumurilor, 
construirea de po- 1 
duri, la amenaja- > 
rea de spații verzi, j 
precum și la alte î 
lucrări gospodă
rești. Aportul cetățenilor la acțiunile 
întreprinse se concretizează prin lu
crările gospodărești executate prin 
munca patriotică a cetățenilor în va
loare de peste 4 7*24 000 lei. Intre al
tele. s-au executat peste 26000 m p 
reparații de străzi și trotuare, s-au 
întreținut și reparat 47 km drumuri, 
s-au construit numeroase poduri și 
podețe etc.

— Ce obiective mai importante cu- 
prinde planul muncilor patriotice In 
ашііевз?

— Guffi e și firesc, coordonarea în
trecerii Intre orașe, între comune șt 
circumscripții electorale este strtna 
legată de planificarea muncii comi
tetelor executive ale sfaturilor popu
lare. Acestor probleme le acordăm 
atenția cuvenită. Pe baza planului 
muncitor patriotice întocmit pe anul 
în curs, пе-am propus în primul 
rînd să extindem zonele verzi cu Inel 
9,1 ha. .МЫ zone verzi se vor crea 
în cartierul ’ Livezetli-Peiroșani, în 
noile cartiere din orașele Lupani, Pe- 
trila și Vulcan, precum și In comuna 
Aninoasa. Pe rondurile din incinta 
noilor cartiere vor fi plantate flori 
în valoare de peste 87 000 lei. De 
asemenea, în orașele Petroșani, Lu- 
peni, Vulcan și Petrila, în comunele

Interviul nostru

Anifioaea șl iscrcmi vom planta ÎS 400 
pomi și arbori ornamentali.

O mart atenție Se Va acorda in 
acest an amenajării de noi baze spor
tive și stdare pentru copiii oamenilor 
muncii. Pe întreaga Vale ее Vor a- 
tnenaja |ptin muncă patriotică 26 de 
baze sportive și solare. Valoarea a- 
cestor lucrări se ridică la aproape 
500 000 lei. In planta muncilor pa
triotice pe anul 1965 se acordă o mai 
mare atenție întreținerii de drumuri 

și străzi. In comu
nele Banița, Ani- 
noasa, Iscroni și 
Cîmpu lui Neag sa 
vor întreține și a- 
menaja 81 440 m p 

drumuri și străzi, tar în orașele Văii 
Jiului in suprafață de 61 480 m p. 
Prin efectuarea acestor lucrări prin 
munca patriotică a cetățenilor, sfatu
rile populare vor obține economii în 
valoare de peste 856 000 lei. Totodată 
preconizăm ca în anul acesta să re
parăm un număr mai ffiâre de poduri 
și podețe distruse de ploile toren
țiale, să nivelăm în orașele Petro
șani și Vulcan 5 000 m p terenuri, 
să dăm un aspect mai plăcut clădi
rilor prin văruirea fațadelor, iar în 
comuna Aninoasa este prevăzută con
struirea unei stații auto.

In prezent, sfaturile populare sint 
preocupate de asigurarea condițiilor 
necesare în vederea îndepH.tiWîi aces 
tor obiective prevăzute în planu 
muncilor patriotice pe anul 1965. A 
plicind cu perseverență experiența do- 
bîndită în anul trecut, sfaturile popu 
lare vor reuși să intensifice acțiu
nile de muncă patriotică, să le facă 
mai rodnice și astfel să obțină noi 
succese în înfrumusețarea și buna 
gospodărire a localităților noastre.

— Care sint metodele de stimulare 
a particlpării maselor la acțiunile 
de înfrumusețare a localităților?

— După ciim am arătat mai sus, 
comitetul executiv s-a îngrijit să în

drume sfaturile populare din orașele 
de subordonare raională și comune 
pentru a face cunoscut cetățenilor, 
pe circumscripții electorale, obiecti
vele stabilite. In scopul stimulării 
întrecerii patriotice se vor organiza 
schimburi de experiență, tar circum
scripțiilor electorale cu rezultate bu
ne li se vor înmîna, ta adunări popu
lare, drapele de fruntașe în acțiunea 
de gospodărire. De asemenea, depu
tății șl cetățenii Cu rezultate deose
bite ta activitatea de gospodărite și 
înfrumusețare a localităților vor fi 
trecuți în cartea de onoare a sfaturi
lor populare.

Profiluri

Pentru а treia oara
In urmă cu trei ani, aleea care 

lega strada 6 Martie de strada Bra
zilor era greu de urcai, îndeosebi 
iarna cînd se acoperea cu. gheață. 
La o Întîlnlre cu alegătorii s-a pro
pus să se construiască acolo niște 
scări. Tovarășul Șerban Francisc, 
deputatul circumscripției respective, 
a susținut propunerea cetățenilor 
in fata Comitetului execuția al Sfa- 

I tului popular al 
orașului Petroșani.
In scurt timp au 
început lucrările. 
Cu ajutorul sfatu
lui popular s-au 
turnat scări trai
nice de beton și 
astfel accesul pe 
alee s-a îmbună
tățit. Cetățenii 
cartierului, sub în
drumarea deputa
tului, au contribuit 
prin muncă ob
ștească la finisa
rea lucrărilor, iar 
in noiembrie 1964 
din inițiativa ce
tățenilor, Scărilor
respective li s-a pus o balustradă 
din tuburi metalice.

Cu ajutorul deputatului pe 
strada Brazilor s-au plantai 
mai triulți stllpi și a fost extins 
iluminatul public pe toată lungi
mea străzii, au fost aliniate gar
durile # s-a lărgit strada.

Rezolvarea operativă 
a scrisorilor 

oamenilor muncii
Comitetul executiv al Sfatului 

popular al orașului Petroșani ana
lizează, eu regularitate modul in care 
își desfășoară activitatea secțiile sfa
tului popular. [ntr-una din ședințele din 
luna ianuarie, spre exemplu, comi
tetul executiv a analizat modul în 
care s-au rezolvat reclamațiile și 
sesizările oamenilor muncii în anul 
1964. Din referatul prezentat a re
ieșit că în anul trecut sfaturile popu
lare din orașele și comunele Văii 
Jiului au primit 635 scrisori din 
partea oamenilor muncii. Dintre aces
tea 563 s-au rezolvat în termen de 
10 zile de la data înregistrării.

Locuitorii de pe strada 16 Fe
bruarie au propus, intr-o întllnire 
cu deputatul, să se îndrepte stra
da in porțiunile unde era mai ri
dicată. Cerînd sprijinul întreprin
derii de construcții, cetățenii, aju
tați de deputat, au reușit să rezol
ve și această problemă. Un exca
vator și citeva camioane de pă- 
rtdni excavai au îndreptat-o. Prin

tre locuitorii care 
au participat la a- 
ceasiă acțiune se 
numără soții Si
mina Nicolae '"fi 
Maria. Nedopuca 
Petru. Andraș iu- 
tiu și alții.

Văzlnd interesul 
ce-l manifestă fa
ță de problemele 
gospodărești ale 
circumscripției, ce
tățenii se adresea
ză cu încredere 
deputatului lor, 
participă cu regu
laritate la acțiu
nile inițiate de a- 
cesta.

Datorită interesului dovedit în 
activitatea gospodărească, cetățenii 
circumscripției electorale nr 25 din 
Petroșani l-au desemnat — pentru 
a treia oară — pe tov. Șerban Fran
chise candidat al F.D.P. pentru ale
gerile de la 7 martie.

M. GH1ORBANU

Insemnftri de reporter

JRO NOI DEASUPRA VULCANULUI
Din „personalul" de Simerta coborî 

un om în vîrsta, puțin adus de 
spate, îmbrăcat în straie de dimie, 
cum se- poartă prin părțile Regiunii 
Autonome Maghiare. Cu bagajul în 
mînă, omul se îndreptă spre biroul 
de informații din gară.

— Vă rog să-toi spuneți la ce oră 
am legătură spre Vulcan ?

— La ora 12,24. fu răspunsul. Da
că doriți să mergeți însă mai repede 
aveți autobuz peste un sfert de oră.

Ajuns în autogara, bătirînul se 
urcă grăbit în autobuz Intrarăm in 
vorbă.

- - Vii de departe, moșule ? 
Tocmai din Odorhei. Am un 

băiat miner la Vulcan. Nu l-am mai

In Jocul caselor măcinate de vreme, au apărut ЫОсигі semețe, fiori ale Vuteantata.

Văzut de multi ani. Mi-a scris să 
vin ta el. Și iacă-s pe drum.

Pe panglica asfaltului, autobuzul 
gonea cu peste 30 km la oră. Abia 
schimbarăm citeva vorbe și iată-ne 
ajunși în stația de autobuz din cen
trul Vulcanului.

- Gata, moșule, ani ajuns la Vul
can — îi spuse taxatoarea.

Omul coborî pe scara mașinii pri
vind mirat spre oraș și se retrase.

— Rîzi de mine, domnișoară 1 La 
Vulcan merg, nu aici.

—- Păi ăsta e Vulcanul I
Călătorul nostru, pe nume Szabo 

Peter, rămase în stație privind înde
lung orașul. Nu-i venea să creadă că 

se află în Vulcan. Măi fusese el 
pe aici, dar locurile s-au schimbat 
atît de multi Au trecut de atunci 
Vreo 15 ani...

Zorii unei vieți noi s-au revărsat 
și în Vulcan. Au avut loc mari pre
faceri, In luna martie 1953 Vulcanul 
a devenit oraș.

Orașul, condamnat paraginei în tre
cut, se înnoiește din zi în zi, înti

nerește. Centrul orașului eate de ne- 
recunoacut pentru cei се-au făcut 
cunoștință în trecut cu aapectul jal
nic al Vulcanului. Au fost demolate 
65 de case măcinate de vreme, igra 
sioase, lipsite de cea mai elementară 

estetică și, în locul 
lor. s-au ridicat 
55 de blocuri nto- 
deme, pline de lu
mină, cu un nu
măr total de 2063 
apartamente din 
care majoritatea 
sint prevăzute cu 
instalații de încăl
zire centrală. Cum 
ar fi putut recu
noaște Szabo Peter 
orașul, ctad în a- 
nta 1960 nu era 
nici un bJoc în 
centrul Vulcanu
lui?

Pe trotuarele 
dta centrul enștata 

s-a turnat asfalt pe o suprafață de 
peste 800 mp. Cele două școli cu 
etaj sînt și ele tot noi. In cele 7 
școli din Oraș învață peste 3 000 de 
elevi. In apropiere policlinică, cu 
cabinete de specialitate. Spitalul are 
216 paturi și este deservit de 70 
medici și cadre medii sanitare.

Am intrat într-un magazin alimen
tar. Prin fața casieriei se perindau 
într-una numeroși cumpărători. Mulți 
alții trec zilnic prin magazinele tex
tile, O.L.F., prin cele 44 de unități 
comerciale din oraș aprovizionate din 
abundență. Am aflat că într-o sin
gură zi se desfac celor 23362 cetă
țeni, prin aceste unități, mărfuri în 
valoare de peste 13 milioane Iei.

Vulcanul crește mereu, devine tot 
mai frumos. Spațiul său locativ de
vine an de an mal mare. Hărțile 
vechi nu-i mai corespund. Pentru oa
menii muncii din Vulcan se vor 
construi în acest an alte blocuri cu 
un număr de 552 apartamente. In 
afară de volumul lucrărilor planifi
cate pentru arest an, sînt asigurate 
fonduri bănești pentru front de lu
cru pe 1965-1966 echivalent cu 4 968 
mp suprafață locuibilă.

Sub îndrumarea comitetului de 
partid, deputății orașului Vul
can antrenează masele largi de 
cetățeni la sprijinirea activității con
structorilor, la buna ’ gospodărire și 
înfrumusețare a orașului. Aportul ce
tățenilor în anul trecut la acțiunile 
de ftdratnueetare а lecsiitățiî ae «o- 

cretizează în Cele 564 000 ore de 
muncă patriotică efectuate. Au fost 
amenajate și întreținute zone verzi 
în suprafață de 8,8 ha, s-au plantat 
numeroși arbori și arbuști ornamen
tali. Sînt, de asemenea, meritorii rea
lizările obținute la întreținerea și re
pararea de drumuri și poduri, la ame
najarea de solare și baze sportive. 
Aceste lucrări edilitare executate de 
sfatul popular, menite să înfrumuse
țeze Vulcanul și să facă viața locui
torilor cît mai plăcută, se bucură de 
un sprijin larg din partea cetățenilor. 
Sînt nenumărate exemple cînd ce
tățenii din circumscripțiile deputați- 
lor leac Fulviu, Șura Valeria, Ga- 
vrtliu Laura, Galeriu Victor, Stoica 
Petru, Petrescu Floarea. Mihai Carol, 
Vlaieu Petru. Popa Ida au partici

pat cu însuflețire la înfrumusețarea 
orașului, efectuind cele mai multe ore 
de muncă patriotică. De bună seamă 
că cetățenii, participînd ta asemenea 
lucrări, au contribuit la realizarea de 
către sfatul popular a unei economii 
de 1 143 285 Iei.

In planul muncilor patriotice pe 
anul 1965 al sfatului popular sînt 
prevăzute noi obiective, care traduse 
în viață vor da o înfățișare și mai 
plăcută Vulcanului renăscut. Se vc.r 
amenaja noi baze sportive, vor ti 
plantați 2*4? de arbori ornamentali, 
mii de flori pe rondurile dintre noile 
blocuri. Din bugetul Sfatului popular 
al orașului Vulcan pe anul 1986 — 
în valoare de peste 8.9 milioane Iei 
— se vor executa noi lucrări gos
podărești șl sociaLculturale. care vor 
transforma această localitate într-un 
□ras demn de zilele fericite pe care 
la trăim.

Z. ȘUȘTAG
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Alegeri în asociațiile sportive

Realizări, lipsuri, perspective
Zilele trecute, la asociația sportivă 

„C.F.R. Petroșani" a avut loc adu
narea de dâre de seamă și alegere a 
noului consiliu de conducere al aso
ciației. Adunarea a făcut bilanțul ac
tivității sportive, a dezbătut lipsuri
le, a dat orientare de viitor.

In ultimul timp, în cadrul acestei 
asociații și-au desfășurat activitatea 
6 secții sportive: alpinism, fotbal, 
volei, tenis de masă,' șah și turism. 
Prin munca depusă de către instruc
torii voluntari, unele secții au desfă
șurat o activitate destul de bună. Cu 
toate acestea, rezultatele obținute nu 
au fost întotdeauna la nivelul posi
bilităților. Singura secție, cea de al

pinism, a fost la înălțime. Sportivii 
acestei secții au Ocupat locul III pe 
țară în cadrul Alpiniadei republicane 
din anul 1964. Și acest succes nu 
a fost deplin; deoarece nu s-a pre
zentat în concurs și o echipă de ti 
fletet, așa cum cere regulamentul, 
alpinlștii ceferiști au fost privați de 
locul I, pe care l-au ocupat în concurs. 
O secție care a provocat mai multe 
neplăceri decît bucurii a fost aceea 
de fotbal. Echipa de fotbal a cefe
riștilor din Petroșani participă în 
întrecerile sportive desfășurate în 
cadrul campionatului orășenesc. Dacă 
în campionatul din 1963/1964 echipa 
s-a aflat la loc de frunte, în cam
pionatul 1964/1965 ea se află pe 
ultimul loc. Este adevărat că de 
acest lucru se face vinovată și co
misia regională de fotbal /in cadrul
U.C.F.S. Deva, care timp de 6 luni 
nu a binevoit să elibereze o legiti
mație jucătorului Tripșan Revente ci 
s-a mulțumit să elibereze o dovadă 
prin care recunoaște că Tripșan are 
dosarul depus și deci, drept de joc. 

Această dovadă însă nu a fost luată 
în considerare de către comisia de 
fotbal a orașului Petroșani șl astfel 
și cele citeva jocuri cîștlgate cu 
Tripșan în formație au fost date ca 
pierdute. O fi ea aceasta o cauză 
a faptului că echipa deține lanterna 
în campionat, dar adevăratul motiv I. CR1ȘAN

Pînă nu de mult, manevra locomotivelor „reci" din Depoui C.F.R. Petro
șani se făcea cu brațele sau erau imobilizate două locomotive din turnus. Un 
colectiv de muncitori din cadrul formației „mecanic șef“ a confecționat un 
vagonet prevăzut cu un troliu care se folosește acum la manevrarea loco
motivelor.

IN CLIȘEU: Vagonetul eu troliu, o inovație valoroasă.

GHINION ȘL.. NV PREA
De felul meu sini punctual. Simt o 

satisfacție sufletească atunci cină 
pat să mă prezint la serviciu mai 
devreme declt ora prevăzută. De un 
timp încoace insă, cu toată străda
nia mea nu mai pot să-mi respect 
acest principiu. Se pare că mă ur
mărește ghinionul. Și încă ce ghi
nion I Autobuzele care străbat Lu- 
peniul. Cele locale se lasă așteptate 
uneori cite o oră. Dimineața, fie că 
plec dinspre Bărbăteni spre centru, 
fie că mă îndrept de la Paroșeni la 
Lupeni, cu autobuzul nu pot fi sigur 
că nu intirzii de lă serviciu. Abona
mentul pentru autobuz ll iau insă de 
ia l.C.O. lunar, deoarece am de mers 
mult dințr-un capăt in celălalt al Lu- 
peniului. In acest fel, de bine, de rău, 
mai prind uneori autobuzul care cir
culă Intre Petroșani și Uricani. Cu 
acest autobuz am călătorit în luna 
ianuarie de mai multe ori. Dar, în 
ultimul timp, nici această ultimă șan
să nu mai pot s-o folosesc. Am pier
dut-o in ziua de 26 ianuarie a. c. In 
acea zi, pe la ora 12,40, după ce aș- 
'^tasem 'la Paroșeni vreo 30 de mi

este acela că conducerea secției nu 
a știut să lucreze cu oamenii. Cum 
altfel se explică atîtea acte de indis
ciplină printre sportivii secției; cer
turi cu arbitrii, lovirea intenționată 
a adversarilor, părăsirea fără motiv 
a terenurilor de joc, beții etc. Deși 
aceste lucruri erau cunoscute de către 
conducerea asociației sportive ele au 
fost trecute cu vederea. Chiar și 
în darea de seamă s-a vorbit doar 
la generai, fără a se arăta cazuri 
concrete de abateri de Ia disciplină. 
Era necesar ca în darea de seamă 
să se fi insistat mai mult asupra 
capitolului disciplină și să le fi ară 
tat celor în cauză, la concret, gre
șelile și abaterile săvîrșite.

Celelalte secții — cu excepția tu
rismului — au desfășurat doar o ac
tivitate sporadică. Secția de turism 
în schimb a obținut frumoase rea
lizări.

Deși a existat o oarecare preocu
pare din partea conducerii asociației 
pentru treberea normelor pentru in
signa de Polisportiv, totuși pîrtă în 
prezent numai 116 ceferiști au cucerit 
această insignă. LipsUri sînt și în 
păstrarea echipamentului și în atrage
rea de noi membri U.C.F.S. In ve

derea înlăturării lor, noua conducere 
a asociației sportive C.F.R. Petroșani 
va trebui să muncească în mod te
meinic și, organizat.

Participanții Ia discuții au venit cu 
propunerea de a se organiza compe
tiții sportive în cinstea Zilei cefe
riștilor, de a se studia posibilitatea 
amenajării unui teren de fotbal unde 
echipa să se poată antrena etc. Ti
nted cont de propunerile făcute, noul 
consiliu al asociației sportive C.F.R. 
Petroșani, în frunte cu tovarășul Zo- 
lotaru Alexandru, care a fost reales în 
funcția de președinte, va putea duce 
munca sportivă pe un nou făgaș, așa 
cum o doresc sutele de ceferiști, în
flăcărați susținători ai sportului.

nute să sosească .localul", rebegit 
de frig, văd că vine val-vlrtej auto
buzul care circula de la Petroșani 
spre Uricani și se oprește Чііг în sta
ție. Bucuros, mă urc în el, împreună 
cu un grup de elevi de la Școala 
profesională și citeva gospodine. Du
pă pornirea autobuzului, taxatoarea,

însemnare
• - ♦ * •—-»-—»»•«•»«——

cum era și normal, ne-a cerut abo
namentele (eram mai mulți dintre 
cei care urcasem care aveam abona
mente). De cum a văzut însă un a- 
bonament, taxatoarea a sărit ca arsă.

— Oprește tovarășe șofer, oprește 
că am aici cițivâ indivizi care călă
toresc pe blat I Abia trecusem de o 
stație și șoferul a oprit. Taxatoarea 
voia cu orice chip să coborim ime
diat; cică abonamentele nu cores
pundeau pentru autobuzul ei. De
geaba am încercai noi să-i explicăm

In orașul Simeria, ca în toate centrele muncitorești din regiunea Hun edoara, au avut loc în anii noștri 
profunde transformări înnoitoare. Fotografia înfățișează noua școală de 8 ani din Simeria.

Centrul siderurgie 
de pe valea 

Streiului
(Urmare din pag t-a)

prefacerile care au intervenit în Con
știința șl pregătirea oamenilor. Fur- 
naliștii, turnătorii, cocsarii au o tră
sătură comună împrumutată parcă 
din tăria metalului — hotărîrea viu 
manifestată tn muncă de a dărui pa
triei produse cit mai multe, de cali
tate tot mai bună.

După terminarea schimbului de 
lucru, tehnicianul Nicolae Pily, de la 
sectorul furnale, rămine adesea ore 
întregi in uzină la cabinetul tehnic 
ori în, sala de lectură, unde studiază 
cărți și reviste din țară și de peste 
hotare, notează, face schițe, întoc
mește planuri de viitor despre o nouă 
tehnologie care se pretează a. fi a- 
plicată la jurnale in scopul ridicării 
productivității lor. Problemele noi, 
complicate, care se cer a fi adaptate 
specificului de producție de aici, se 
dezbat. de un colectiv mai. larg: in
ginerii Dumitru Bucur și Ion Stoicoi. 
maiștrii Loader Coștiuc și Marcel 
Semciuc. Ei au studiat, experimentat 
șl aplicat în producție o serie de 
metode nai, .avansate: folosirea in 
procesul de topire a aerului cald cu 
temperatură ridicată și umiditate 
constantă, descărcarea simultană a 
foniei din ambele furnale Inir-o sin
gură oală. Și astfel s-a ajuns la acel 
rezultat demn de laudă: la furnalele 
de la Călan s-au realizai cu doi ani 
mai devreme sarcinile stabilite în șe- 
senal privind ridicarea indicelui de 
utilizare a agregatelor. In anul tre
cut, furnalele de la Călan au dat o 
producție de 1,4 ori mai mare decît 
producția de fontă- din 1938 realizată 
tn întreaga țară.

Furnaliștii nu urmăresc numai spo
rirea cantității de fontă, dar și cali
tatea el. Din 1959 șl plna acum, pro
centul de declasate a fast micșorat 
de mai bine de 3 ori.

Acestea sînt doar citeva rtnduri 
din filele de istorie contemporană 
scrise de siderurgiștii Călanului, Un
gă flacăra veșnic vie a furnalelor.

politicos că am mai cătătorit și altă 
dată cu abonamentele pe autobuzul 
de Petroșani — Uricani, din Paro
șeni la Lupeni, și că ne-au admis a- 
cest lucru chiar controlorii. Se vede 
treaba insă că taxatoarea respectivă 
nu era una obișnuită. Susținea mor
țiș că ea știe „bine" ce face.

Dacă am văzut că e de neîndu
plecat, am coborlt și am așteptai din 
nou să vină alt autobuz.

Așa mi-am pierdut și ultima șansă 
de a-mi meu respecta principiul meu 
de punctualitate. Mă întreb: să fie 
ghinion în toate întlmplările aces
tea ? Eu nu cred. De la un timp în
coace, a început să mă roadă viermele 
îndoielii. Și tot mai mult înclin să 
cred că cei de la conducerea secto
rului l.C.O. Lupeni poartă vina că 
nu circulă autobuzele locale în mod 
normal. Sau poate, cine știe, o parte 
din vină să aibă și cei de la l.C.O. 
Petroșani. Că deh 1 Ei răspund in ut 
tima instanță de problemă abona
mentelor și a circulației autobuzelor

V. STRAUȚ

Se impune un ritm susfinuf 
la lucrările industriale de suprafață

(Urmare din pag. l-a)

lucrurile vor intra pe făgașul nor
mal.

Mai sînt însă lucrări, cum e re
țeaua de apă potabilă și industrială, 
la care constructorul nu are docu
mentația. Aceasta s-ar afla — din 
informațiile date de tov. ing. Buciu, 
șeful șantierului — la l.C.O. Petro
șani pentru avizare și indicarea sur
sei de alimentare cu apă. Indiferent

Noutăți din industria de încălțăminte, 
pielărie și cauciuc

In industria de încălțăminte, pie
lărie și cauciuc vor fi date în func
țiune în acest an noi capacități de 
producție, la care lucrările sînt în 
curs de desfășurare. La fabrica de 
încălțăminte „Progresul"-București se 
fac ultimele finisări ia construcția 
eu cinci etaje a noii unități. Aici, se 
vor monte utilajele necesare fabri
cării a 5 500 perechi de încălțăminte 
pe zi. In numai 17 zile această fa
brică va realiza producția de încăl
țăminte pe un an îiitreg a tuturor 
fabricilor din Romtaia anului 1938.

Un alt obiectiv însemnat, la care 
continuă lucrări de dezvoltare este 
Combinatul de cauciuc „Jilava". In

întreprinderea
Centrala Termoelectrica Paroyent 

ANGAJEAZĂ

10 muncitori necalifîcafi
pentru Uzina electrică Vulcan seefia combustibil

Pentru informații suplimentare, doritorii se pot prezenta la rotea 
electrică Vulcan secția combustibil între orele 6—14.

5 fa

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul pre
sei, 8,06 Muzică din opere, 9,00 Mu
zică populară, 10,03 Alici formații de 
muzică ușoară, ИЗО Potpuriuri și 
fantezii de estradă, 12,30 Muzică 
populară, 13,00 Concert din opere, 
14,30 Emisiune de basme, 16,25 Pa
gini alese din muzica ușoară, 16,30 
Emisiune științifică pentru copii: „De 
ce? De unde? De cînd “?. 17,30 In 
slujba patriei, 18,00 Universitatea 
tehnică radio, 18,35 Soliști romîni de 
muzică ușoară, 18,50 Carnet electo
ral, 19,00 Varietăți muzicale, 20,00 
Radiogazeta- de seară, 20,30 Muzică 
de dans, 21,00 Arii celebre din op«e, 
21,25 Pagini literare tn lectura lui 
Mihail Sadoveami, fon Agîrbiceanu 
și Camil Petrescu (înregistrări din 
fonoteca Radiotelevlzlumii romîne), 
21,45 Cîntă orchestra de muzică U- 
șoară condusă de Joe Loss. PROGRA
MUL II. 8,00 Muzică ușoară. 8,35 
Muzică populară, 10,30 Muzică u- 
șoară. 11,15 Din viața de concert 

la cine s-ar afla documentația, 
C.C.V.J. — beneficiarul lucrărilor — 
are obligația de a obține avizele ne
cesare și de a o pune la dispoziția 
constructorului. Și aceasta în toate 
cazurile similare.

Trebuie luate toate măsurile pen
tru a șe asigura un ritm susținut lu
crărilor industriale de suprafață de 
pe șantierul minei Paroșeni — che
zășia realizării lor la termen și 
de bună calitate.

secțijile de încălțăminte și de articole 
tehnice, montatorii instalează utilaje 
și mașini de înaltă tehnicitate.

Prin darea în folosință în acest 
an a noilor capacități, producția a- 
cestei unități industriale va crește eu 
2 000 de tone produse finite, articole 
tehnice și încălțăminte.

Sînt în curs de realizare și lucră
rile de ia tăbăcăria minerală Jilavă, 
unde se va mări capacitatea de pre
lucrare a pieilor cu 3,6 toile pe zi, 
precum și la fabrica „Solidaritatea"- 
Oradea. unde se vor da în funcțiune 
noi capacități pentru fabricarea a 
250 000 perechi de încălțăminte a- 
nual.

(Agerpres)

tărie

a Capitalei, 12,00 Melodii populare 
din Oltenia, 13,30 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Ai. Graur des
pre. „Diferite forme de plural" (re
luare). 15,30 Din țările socialiste, 
16,20 Sport, 18,00 Cfatece de dra
goste, 19,05 Doine și jocuri popu
lare, 19,30 Emisiune culturală, 19.45 
Muzică de dans, 20,40 Muzică din 
operete interpretată de soliști și for
mații de muzică ușoară, 21,20 Muzică 
de dans, 22,15 Muzică ușoară Inter
pretată de Dean Martin.

Clnem atografe
5 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Roșu și negru; REPUBLICA : Ziua 
fericirii; 1SGRONI: Străinul seria 
I și 11: ANINOASA : Scano Boa; 
VULCAN: Pășesc prin Moscova; 
BARBATENI: Camelia; URICANI i 
Germanie, steluțele tale.
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Recomandările Comitetului special 0.И.ІІ.
NEW YORK 3 (Agerpres);

- Comitetul special O.N.U., care a 
fost creat de Adunarea Generală în 
decembrie 1963 pentru a studia mă
surile în vederea unei mai bune popu- 

. larizări a dreptului internațional, a 
’ dat publicității, marți, recomandările 

sale care urmează să fie supuse spre 
aprobare Comitetului nr 6 pentru pro
blemele juridice al Adunării Gene
rale O.N.U.

Recomandările prevăd proclamarea, 
Srtreii anii > 1965—1975, a unei' decade

Situația din. Laos a devenit 
extrem de încordată

VIENTIANE 3 (Agerpres).
Situația din Laos a devenit extrem 

‘’de încordată îti cursul zilei de mier- 
•curi. In cursul dimineții au avut loc 
ciocniri serioase între trupele colone
lului rebel Sykosy și trupele înaltu
lui comandament al armatei.

■ După-amiază, șeful poliției laoție- 
ne, generalul Siho LamphutakoUl, 
care pînă atunci adoptase o atitu
dine de expectativă, a luat o pozi
ție fățiș ostilă guvernului. El a - or
donat unităților de poliție situate la 
baza Chianimo să deschidă foc de
artilerie împotriva., părții centrale a 
orașului Vientiane, și asupra palatu
lui regal, unde se aflau premierul 
Suvanna Fuma și un , mare număr 
de membri ai guvernului. Premierul 
laoțian s-a. refugiat înfr-țtnul din spi
talele orașului.

In aceste condiții, trupele colone
lului : Sykosy s-au alăturat forțelor 
armate fidele guvernului. Generalul 
Kouprasith a ordonat deschiderea 
focului de artilerie împotriva bazei 
Chianimo -care a fost distrusă în 
mare parte. '

Deși agenția France Presse rela-

ALABAMA

Puternice demonstrații 
ale populației de culoare

NEW YORK 3 (Agerpres).
In orașul Selma din statul Alaba

ma au avut loc marți noi și puter
nice demonstrații ale populației de 
culoare, în semn de protest împotri
va încetinelii cu care se desfășoară 
operația de înregistrare a negrilor pe 
listele electorale. Poliția a arestat 
peste 500 de persoane, dintre care 
400 elevi din școlile elementare și 

a Națiunilor Unite a dreptului inter
național, în cursul căreia vor fi or
ganizate, în anul 1966, cursuri de 
pregătire in Africa, un seminar al ex- 
perților în diferite probleme ale drep
tului internațional în 1967, precum 
și alte măsuri. Totodată, comitetul 
a recomandat ca secretarul general 
al G.N.U. să invite statele membre 
să facă contribuții voluntare pentru 
finanțarea unui program de asistență 
tehnică în domeniul dreptului inter
național.

tează • că ■ generalul Kouprasith ar fi 
stăpîn pe situație, agenția U.P.I. a- 
preciază că generalul Fumi Nosavan 
— care, potrivit unor surse, nu este 
străin de acțiunea poliției — inten
ționează să înceapă „o a doua bătă
lie pentru Vientiane".

Declarațiile
lui Gaston Soumialot

NAIROBI 3 (Agerpres).
Referindu-se; la hotărîrile adoptate 

de Comisia O.U.A. pentru Congo, 
care și-a încheiat recent lucrările la 
Nairobi, Gaston Soumialot, ministrul 
apărării în guvernul forțelor patrio
tice din Congo a declarat — intr-un 
interviu acordat corespondentului a- 
genției France Presse — că „nu sînt 
posibile nici un fel de negocieri, cu 
Moise Chombe și cu atît mai puțin 
poate fi vorba de o reconciliere cu 
acesta". El nu a respins negocierile 
cu reprezentanți ai guvernului de la 
Leopoldville, dar, a spus el, „dacă 

medii. Aceasta ridică numărul celor 
arestați în ultimele zile la 1 300 per
soane, în majoritate negri, reprezen- 
tînd cea mai mare cifră de arestați 
de la demonstrațiile în sprijinul in
tegrării rasiale care au avut loc la 
Birmingham în anul 1963. Autorită
țile din Selma au închis pînă la 15 
februarie birourile pentru înregistra
rea în listele electorale.

I

S.U.A. La Sel
ma. statul Alaba
ma, s-au produs 
zilele trecute noj 
incidente între po
liția locală și 
populația de cu
loare. Numeroși 
negri erau postați 
la ușa Tribunalu
lui din Selma un
de urmau să aibă 
loc înregistrările 
pe listele electo
rale. cînd poliția 
a arestat o femeie 
de culoare.

IN CLIȘEU: 
Aspect din timpul 
arestării.

Prezențe romînești

Expoziția fotografică 
„R. P. Rotnînă 

în plin progres"
CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager

pres).
La Ciudad de Mexico s-a deschis 

expoziția fotografică „R. P. Ramînă 
în plin progres" organizată de In
stitutul național de arte frumoase și 
de Societatea de prietenie și schim
buri culturale mexicano-romîne. Gu 
acest prilej a fost expusă și o colec
ție de artă - populară ramînească. 
Expoziția urmează să fie prezentată 
și în alte orașe ale Mexicului.

Concomitent, s-a deschis la Vera
cruz expoziția fotografică „Peisajul 
în R. P. Rotnînă" care prezintă vi
zitatorilor frumusețile Romîniei.

Cele două expoziții au fost puse 
Ia dispoziție de I.R.R.C.S, 

trebuie să intervină negocieri, ele 
trebuie să aibă loc cu alți reprezen
tanți ai LeopoldviJle-ului decît cei 
care se fac răspunzători de criza 
congoleză. In cazul cînd aceste con
diții nu vor fi întrunite, a continuat 
Soumialot, întrunirea preconizată de 
Comisia O.U.A. pentru data de 12 
februarie nu va dar nici un rezultat".

Soumialot a declarat că, jje fapt, 
Kasavubu nti mai reprezintă pe ni
meni, deoarece mandattH lui ă expi
rat de la 30 iunie 1964, și nimeni nu 
i l-a reîntwit. In încheiere, liderul for
țelor răsculate congoleze a declarat 
că restabilirea liniștii în Congo de
pinde de respectarea rezoluțiilor a- 
doptate de Comitetul național de e- 
liberare întrunit lă Dar Es Salam, 
care prevăd crearea unui guvern pa- 
tțiotic, evacuarea mercenarilor și în
cetarea amestecului străin, pedepsi
rea celor vinovați de criza congoleză, 
organizarea de alegeri libere după 
ce se vor fi asigurat condițiile ne
cesare pentru aceasta.

In ci
NEW YORK. La Națiunile Unite 

s-a anunțat că mediatorul O.N.U. 
în Cipru, Galo Piaza, va pleca în 
cursul acestei săptămîni în Europa 
pentru o nouă serie de tratative în 
vederea soluționării crizei cipriote.

CAIRO. După cum anunță postul 
de radio Cairo, primul vicepreședin
te al Republicii Arabe Unite, mare
șalul Abdel Hakim Amer, împreună 
cu președintele Adunării Naționale a 
R.A.U., Anwar el-Sadat, s-au reîn
tors la Cairo, după o vizită de șapte 
zile efectuată în R. A. Yemen.

TOKIO. La Tokio a fost dat publi
cității comunicatul Direcției poliției, 
în care se arată că în anul 1964 în 
accidentele de circulație au murit a 
proximativ 13 300 de persoane.

RIO DE- JANEIRO. La Rio de 
Janeiro s-a anunțat că în Brazilia 
vor fi prezentate în curînd progra
me de televiziune în relief, după pro
iectul unui inginer brazilian.

Se menționează, că pentru a ur
mări imaginile în relief, telespecta
torii vor trebui să poarte ochelari 
speciali cu lentile polarizante.

HAMILTON. In urma ciocnirii din
tre poliție și greviștii de Ia societa
tea de electricitate din Hamilton, in
sulele Bermude. nouă muncitori au 
fost arestați. Poliția a întrebuințai 
gaze lacrimogene pentru a-i împrăș-

Rezervor subteran 
de gaze naturale

RIGA 3 (Agerpreș).
ISn mare rezervor subteran de 

gaze naturale se construiește în 
Letonia. Geologii au explorat, în 
apropiere de Riga, straturi subte
rane poroase, în care se pot acu
mula 3 miliarde m c de gaze. Le
tonia este alimentată cu gaze na
turale din Ucraina prin conducta 
Dașava—Riga, lungă de 1 000 km.

Se extinde rețeaua 
de canale de irigație 

și drenaj
PEKIN 3 (Agerpreș).
In China se desfășoară pregă

tiri în vederea campaniei agricole 
de primăvară. In șase provincii 
chineze se lucrează la, o rețea ex
tinsă de canale de irigație și dre
naj. Peste o treime din instalațiile 
de irigație mari și mijlocii din 

R. P. Chineză, construite in ultimii 
ani, au fost conectate in ultimile 
luni la un număr sporit de ca
nale. In sudul provinciei Hubei,

R. P. BULGA
RIA. Aspect din 
secția de pro
ducție a trans
formatorilor de 
mare capacitate 
a Uzinei de e- 

lectroaparataj 
„V. Kolarov" 

din Sofia 

leva rînduri
tia pe greviști, care cer recunoaște
rea sindicatului lor.

VIENA. La Viena s-au încheiat 
lucrările Congresului Uniunii studen
ților socialiști din Austria. Partici- 
panții la congres au adoptat o rezo
luție în care se pronunță împotriva 
prescrierii crimelor săvîrșite de na
ziști în perioada celui de-al doilea 
război mondial și cer pedepsirea 
aspră a tuturor criminalilor de răz
boi naziști.

MADRID. La 2 februarie tribuna
lul special din Madrid pentru ordi
nea publică a condamnat trei mem
bri ai mișcării naționale basce, care 
activează în ilegalitate, la cîte trei 
ani închisoare și 10 000 pesetas a- 
mendă.

ATENA. In anul 1964, din Grecia 
au emigrat, în căutare de lucru, a- 
proximativ 120 000 de persoane, mai 
ales oameni tineri în vîrstă de 
18—35 ani.

BONN. Agenția D.P.A. anunță că 
a eșuat și a patra încercare de a se 
ajunge la un acord asupra încheie
rii noului contract colectiv în indus
tria metalurgică din landul Renania 
de nord-Vestfalia. Negocierile duse 
la Dusseldorf au fost suspendate 
marți, după o ședință de 12 ore, fără 
să se ajungă la un rezultat.

FRANKFURT PE MAIN. Curtea

SOCIALISTE
comunele populare iau parte la lu
crările de drenare a cursurilor de 
apă, în cadrul unui plan pe trei 
ani, din care jumătate a fost rea
lizai în ultimile trei luni.

Un nou sortiment 
de benzină

BELGRAD 3 (Agerpres).
întreprinderea belgrădeană „Iu- 

gopetrol" va da în curînd în folo
sință un nou sortiment de benzină 
necesar pentru mașinile de mare 
turație. Noua benzină este denu
mită „Superior" și are cifra octa-, 
nică 98. Ea va înlocui treptat unele 
din sorturile de benzină existente, 
și care, din punct de vedere calita
tiv, nu mai corespund nevoilor teh
nice actuale.

Uzină modernă 
de mașini rotative 
BELGRAD 3 (Agerpres).
In localitatea Bacika Topola din 

Iugoslavia a fost terminată recent 
construcția unei noi uzine moder
ne de mașini rotative pentru pre
lucrarea lemnului.

cu jurați din Frankfurt pe Main a 
condamnat pe fostul adjunct al lui 
Eichmann în Ungaria, Herman Kru- 
mey, la 5 ani închisoare și a achitat 
pe cel de-al doilea adjunct — Otto 
1 lunsche, în vîrstă de 53 de ani. A- 
mîndoi erau acuzați de complicitate 
în uciderea a aproximativ 300 000 de 
evrei în Ungaria.

ROMA. Poliția italiană în colabo
rare cu „Interpol" a pus capăt după 
multe cercetări acțiunilor unei bande 
internaționale de traficanți și falsifi
catori de documente și cecuri ban
care. Au fost arestate 12 persoane.

v
LISABONA. Marți după-amiază a 

avut loc la Lisabona o demonstrație 
organizată de studenții de la institu
tele de învățămînt superior din capi
tala Portugaliei în semn de protest 
împotriva procesului celor șase stu- 
denți arestați recent de către sigu
ranța portugheză.

LEOPOLDVILLE. Fostul președin
te al Senatului congolez. (Leopold
ville), Kalondji, a anunțat că în Con
go a fost creat un nou partid poli
tic, condus de actualul prim-ministru, 
Moise Chombe. Noul partid se nu
mește „Conaco" — Confederația na
țională a asociațiilor congoleze.
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