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Casele alegătorului — 
importante centre ale muncii politice 

și culturale de masă

La izvorul
împreuna cu șeful șantierului 

T.C.M.C. Coroești — inginerul Bu- 
ciu — susținem o scurtă discuție a- 
supra obiectivelor industriale pe care 
șantierul le are de predat în anul a- 
cesta. Se ciniăresc posibilitățile ac
tuale și se fac „pronosticuri". Discu
ția se oprește pentru un moment a- 
supra a două lucrări, ambele de la 
lotul Uricarii.

Stația de compresoare și postul 
de transformare de la mina Uricani 
au termen de predare in trimestrul 

iar linia electrică aeriană de 35 
kilovolți, Lupeni— 
Uricani, in trimes
trul III. Asupra a- 
cestor lucrări șe
ful șantierului are 
ceva <№■■ fjobiectai".

— Aceste două lucrări se vor pre
da mai înainte de termenul prevăzut. 
Avem deplina certitudine a acestui 
lucru. Și mai avem ceva: resursele 
necesare.

Afirmația șefului de șantier nu mai 
lasă loc la comentarii. Deci, mergem 
la Uricani.

La stația de compresoare și la li
nia electrică de 35 kV, se află „baza 
materială" a certitudinii. Pe maistrul 
Săninoiu Ioan l-am găsit „în exer
cițiul funcțiunii" la stația de com
presoare.

— Deocamdată am executat fun
dațiile casei și ale compresoarelor 
de 45 m c pe minut. Săptămîna a- 
ceasta vom începe turnarea funda
ției turbocompresorului. Lucrarea se

certitudinii
Jos, la trei metri adîncime, intr-un 

du-te-vino ordonat, oamenii trasează, 
sapă fundațiile turbocompresorului. 
Pe stingă și pe dreapta', o parte din 
stîlpii cadrelor de beton armai sini 
ancorați solid In fundațiile monolite 
in așteptarea altor elemente ce se vor 
rezema pe capetele lor.

— Lucrarea aceasta — spune mais
trul Săninoiu — va putea fi pre
dată cu cel puțin trei luni mai de
vreme/ pe la sfîrșitul lunii iunie sau 
începutul lunii iulie /

De jos din incinta minei, traseul 
lung de aproape 

kilometri al 
de înaltă

tensiune a ajuns 
aproape la des
tinație. Cel de-al 

47-lea stîlp metalic și-a ridicat 
brațele îți aer intr-o așteptare mută, 
încă puțin și traseul va a junge pînă în 
incinta minei. Unul- dintre angajamen
tele brigăzilor de la fundații de stilpi 
(lucrare deosebit de costisitoare) se 
referă la termenul acesteia:

— Vom scurta cu două luni față 
de grafic termenul de predare a li
niei — spune maistrul Traistă loan. 
Lucrarea aceasta oa intra în funcție 
o dată cu stația de compresoare, în 
luna iunie.

— De altfel — completează șeful 
șantierului — cele două lucrări sini 
strîns legate una de alta. De aceea 
și angajamentele luate sini grupate 
în jurul aceleeași date.

Aici, la linia electrică sini de pri-

Patru membri ai brigăzii conduse 
de minerul $2abo Carol, de la sec
torul IV al minei Petrila,. distinși 
de curînd cu insigna de fruntaș în 
întrecerea socialistă pe anul 1964.

Pentru frumoasele rezultate obți
nute în muncă, zilele trecute, la 595 
mineri, ingineri, maiștri și meseriași 
de la mina Petrila li s-a înmînat in
signa de fruntaș în întrecerea so
cialistă.

!n orașele și comunele Văii Jiu
lui au fost deschise 17 case ale ale
gătorului. Comitetul orășenesc de 
partid Petroșani acordă o atenție 
deosebită îndrumării permanente a 
caselor alegătorului pentru ca a- 
cestea să desfășoare o muncă bo
gată în conținut, multilaterală și a- 
tractivă. Astfel, s-au luat măsuri 
pentru crearea condițiilor materiale 
necesare, amenajarea unor interioare 
plăcute, înzestrarea caselor alegăto
rului cu aparate de radio, magne- 
tofoane, cu colecții de ziare, bro
șuri, afișe electorale, fotomontaje și 
grafice care prezintă realizările re
gimului nostru democrat-popular.

Comitetele orășenești de partid 
din localitățile Petrila, Vulcan, I.u- 
peni și Uricani organizațiile de ba
ză din comunele Văii Jiului, sub 
îndrumarea Biroului Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, au con
stituit colective de conducere ale 
caselor alegătorului formate din cei 
mai buni activiști culturali, propa
gandiști, fruntași în producție, teh
nicieni, ingineri. Prin activiștii săi. 
comitetul orășenesc de partid Petro
șani a ajutat pe membrii acestor 
colective să-și organizeze mai bine 
munca pentru ca fiecare să știe pre
cis ce are de făcut. Iată, de exem
plu, cum este organizată activitatea 
casei alegătorului amenajată în sala 
Constructorul Petroșani. Acest colec
tiv este alcătuit din 14 tovarăși. 
Din colectiv, un tovarăș se îngri
jește de organizarea conferințelor; 
doi se ocupă de convorbirile și dis
cuțiile cu cetățenii pe diferite teme; 
doi; tovarăși răspuhd de organizarea

programelor artistice,. a audițiilor 
muzicale etc.

Ca urmare a indicațiilor pri
mite, colectivul casei alegătorului 
din sala Constructorull din Pe
troșani s-a îngrijit de procura
rea unor colecții de ziare și re
viste, precum și a următoarelor bro
șuri : Declarația cu privire la pozi
ția Partidului Muncitoresc Romîn în 
problemele mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale adoptată 
de plenara lărgită a C.C. al P.M.R. 
din aprilie 1961; Cuvîntarea tova
rășului Gheorghe Oheorghiu-Dej Ia 
a XX-a aniversare a-' eliberării Ro- 
mîniei. de sub jugul fascist. Din co
lecțiile aflate la casa alegătorului, 
cetățenii pot să consulte Darea de 
seamă asupra înfăptuirii planului de 
stat pe anul 1964 și cu privire la 
planul de stat pe anul 1965 prezen
tată de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer în sesiunea Marii Adunări 
Naționale din decembrie 1964; Co
municatul Direcției Centrale de Sta
tistică cu privire la îndeplinirea Pla
nului de Stat al Republicii Populare 
Romîne pe anul 1964. Totodată, la 
casa alegătorului, cetățenii pot citi 
broșuri ce Se referă la legea pentru 
alegerea de deputați în Marea Adu
nare Națională și la decretul cu 
privire la alegerea deputaților în 
sfaturile populare.

Colectivul casei alegătorului a alcă
tuit din vreme un program cuprinzînd 
manifestări politice și cultural-educa
tive interesante. Iată cîteva din ma
nifestările care vor avea loc la casa 
alegătorului din sala Constructorul 
în săptămîna ce urmează:

— Marți, 9 februarie, ora 14, to
varășul Szabo Ștefan, lector univer
sitar la I.M.P. va informa cetățenii 
asupra decretului cu privire la ale
gerea deputaților in sfaturile popu
lare.

Miercuri, 10 februarie, ora 17, 
asistentul universitar Krausz Septi- 
miu va ține o conferință despre su
perioritatea sistemului electoral în 
socialism față de sistemul electorat 
din țările. capitaliste.

— Joi, 11 februarie ora 17, tova
rășul Stepanescu loan, asistent uni
versitar va ține o convorbire în le
gătură cu legea pentru alegerea de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală.

— Vineri. 12 februarie, ora 17, 
lectorul universitar Iovan Florian 
va ține o conferință în legătură cu

(Continuare în pag. 3-a)

execută din cadre de beton armat prefa
bricate. In cel mult o lună vom termi
na ridicarea cadrelor și fundația tur
bocompresorului. Și cu asta, sarcina 
noastră se ușurează. Vin la rînd 
montorii.

Șeful șantierului găsește nimerit 
să facă o completare:

— Cit despre montarea utilajelor, 
am repartizat aici oameni pricepuți. 
Montajul îl vor executa oamenii din 
brigada lui Ciocan Marin, sub su
pravegherea maistrului Bogățeanu 
Nicolae.

sos comentariile. Oamenii din bri
gada condusă de Brusaru loan, echi
pa de transport a tractoristului Sava 
Gheorghe, au făcut eforturi deose
bite pentru a ajunge aici. Rezultatele 
se văd înșiruite pe dealuri, de la Lu- 
peni la Uricani.

Șeful șantierului avea dreptate. A- 
firmația verificată la fața locului 
are izvoare sigure; angajamentele 
oamenilor și hotărirea lor de a le 
îndeplini.

I. CIOCLEI

Comunistul Ne- 
vezi Ladislau, bo
binator în secția 
bobinaj greu de 
la S.R.E. Vulcan, 
execută lucrări dc 
bună calitate. Fo
toreporterul nos
tru l-a surprins în 
timpul cînd repara 
un motor de 320 
kW

A DOUA INSIGNĂ RUBINIU

Olimpiada elevilor
In cadrul olimpiadei elevilor, du

minicii a avut loc la Școala medie 
din Petroșani faza orășenească a con
cursului pentru cel mai hun răspuns 
la matematică, fizică, chimie și lim
ba romînă. Printre cei 243 de parti
cipant, s-au aflat Oprișan Oltea, Pî- 
rîianu Sorin din clasa a IX-a, Onciu 
Teodora, loan Nicolae din clasa a 
X-a, Mureșan loan, Susan loan din 
clasa XI-а, precum și ajți elevi frun
tași la învățătură. Elevii care 
vor ocupa primele locuri câștigă 
dreptul de a participa Ia faza regio
nală a olimpiadei.

în turneu
Un colectiv de actori ai Teatrului 

de Stat din Petroșani se află în tur

neu oficial prin cîteva regiuni ale ță

rii cu piesa „Titanic vals" de Tudor 

Mușatescu. După ce au prezentat 

spectacole la Turnu Severin, Strehaia, 

Caransebeș, Oțelul Roșu, Lugoj, ac

torii din Petroșani au intrat în re

giunea Hunedoara și urmează să pre

zinte același spectacol azi, în comu
na Dobra și mîine la Ilia.

în sprijinul pictorilor amatori
Conducerea clubului sindicatelor din 

Lupeni a organizat în acest an un 
lectorat de cultură generală pentru 
pictorii amatori, membri ai cercului 
de pictură din localitate. In cadrul

lectoratului, intitulat „Maeștri ai pic
turii universale", tov. Csatai Emil 
prezintă azi, la ora 18, în sala cercu
lui pictorilor amatori o expunere des
pre viața și opera pictorilor Iser-Ressu.

S-a petrecut în schimbul 
I, în urmă cu patru, luni, la 
sectorul III al minei Vulcan.

Se părea că totul este în 
ordine prin abataje. Maistrul 
miner principal Munteanu 
Sabin, • care . purta răspunde
rea pentru munca întregului 
schimb, terminase de contro
lat majoritatea locurilor de 
muncă și începuse să îndru
me desfășurarea transportu
lui.' Venind în grabă, un om 
de la brigada lui Sfitlic îl 
anunță :

— Vehiți repede la noi că 
e surpare.

Abatajul cameră nr 3, unde 
brigadier era minerul Sfitlic 
loan, fusese bine armat, con
form monografiei. Un val de 
presiune, venit pe neaștepta
te din coperiș, închisese însă 
camera de-a lungul a patru 
cîmpuri punînd în pericol în
tregul abataj. Și apoi, de 
aici era prevăzut să iasă 
cărbune. Urma o operațiune 
dificilă, care cerea o înaltă 
calificare : de salvare a aba
tajului, prin rearmarea por-' 
țiunii surpate. Lucrările de 
înlăturare a avariei au fost 
conduse de către Munteanu 
Sabin, maistru principal, so
sit de urgență Ia fața locu
lui.

Cînd a ieșit Munteanu din

subteran se lumina de ziuă. 
Rămăsese în mină aproape 
trei schimburi. N-a plecat 
din abataj pînă ri-a fost to
tul pus la punct. . Oamenii 
din sector povestesc și ’ azi 
cu admirație despre fapta sa.

Sectorul III de la mina 
Vulcan este cunoscut în în
treaga Vale a Jiului pentru 
succesele dobîndite în între
cere. De curînd, lîngă diplo
ma de sector fruntaș în în
trecerea socialistă pe anul 
1963 a apărut o diplomă a- 
semănătoare — de fruntaș 
pe anul 1964. Cele două di

plome încadrează steagul 
roșu de sector evidențiat, de
cernat acestui colectiv, con
secutiv, trimestru de trimes
tru, de peste doi ani. In a- 
nul trecut, sectorul și-a în
deplinit în mod exemplar 
sarcinile extrăgînd peste plan 
mai mult de 16 000 tone de 
cărbune, economiile s-au ri
dicat la 870 000 lei, produc
tivitatea muncii realizată a 
depășit pe cea planificată cu 
160 kg cărbune pe post. La 
succesele sectorului și-a adus 
aportul întregul colectiv. Este 
un lucru prea bine cunoscut 
O contribuție importantă la 
«ceste realizări a adus-o însă 
schimbul condus de Mun
teanu, considerat schimbul 
cel mai bun din sector. Te 
poți convinge de aceasta și 
după cantitățile de cărbune 
înscrise în cartea de produc
ție a sectorului în dreptul ru
bricilor „extras" și „recep
ționat".
— Un om calm, chibzuit, cu 
inițiativă, deosebit de perse
verent și apropiat de oameni. 
Toți cei care lucrează în sec
tor, și îndeosebi cei tineri, 
au ce învăța de ia el...

FRANCISC VETRO

(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUL ROȘU

ȘAH

Jiul Fetrila, 
е®шр ioană orășenească

ziua de 6 februarie, la Lupeni, 
« avut lac întîlnirea de șah dintre 
jiu) fletrila și Straja Lupeni, echipe 
câștigătoare ale cri<» două centre, 
respectiv Petrila și Lupeni, încheiată 
cu victorta petrileciiilor — 3% la 8*/2. 

lată rezultatele directe: Erdely 
Ștefan — Jiul, obține victoria ta 
fața lui Ion Cioriea — Straja, Lazăr 
losif — Ш, cîștigă ia Paul Adal
bert — Straja, Mitelcă Dtanu — 
Jiul, cîștigă la Mihai Nkhitescu, Ti- 
beriu Olah — Jiul, remiză, la Dum
bravă Dumitru — Straja, Savu Ma- 
rfaela — Straja, cîștigă la Kacso E- 
cșterina — Jiul și Rusșnovski Rina 
— Straja, cîștigă prin neprezenta- 
rea adversarei.

Ș. BALOI

Zapadă este din belșug, iar tim

pul excelent pentru «rid- Nu-i 
deci de mirare că cu tot frigul, 

plrtla de la Paring e populată 
de iubitori ai sportului alb.

НАЮВЦ ІИ T

„Cupa 11 februarie" 
a revenit școlii ar. 3

Competifia de handbal in 7 dotată 
cp „Cupa 16 friwu<ie“ a loaf hta» 
organizată, datorită intereeuhri mani
festat de Comitetul orășenesc U.T.M. 
Lupeni și Casa pionierilar dta locali
tate. La reușita spectacolului hand
balistic au mzi contribuit arbitrajele 
bune ale praf. Ntehiteaeu și Galgo- 
țlu și... galeria.

Toate acestea, adăugate la com
portarea sportivă a jucătorilor, au 
făcpt ca înttlnirile să fie de un nivel 
tehnte bun, cu faze de o frumusețe 
rară și acțiuni de atac pline de fan
tezie.

Rpdăm mai jos rezultatele tehnice 
obținute ș| clasamentele : Viitorul — 
Tineretul 5—7; Școala nr 3 — Ele
vul 3—7; Școala rw 4 — Viitorul 
4—3j Școala nr 5 — Tineretul 
3—9; Școala nr 5 —, Școala nr 4 
2—5; Elevul — Tineretul 5—5: Vi
itorul — Școala nr 5 10—2; Școala7" 
nr 4 — Elevul 5—4; Elevul — Vi-

Nici co douâ nori no sc face primăvara
Recent, în cadrul asociației spor

tive Minerul Vulcan a avut loc a- 
dunarea pentru darea de seamă și 
alegerea noului consiliu al asocia
ției. Acest eveniment a 
pentru sportivii asociației un 
prilej de trecere în revistă a reali
zărilor, de scoatere la iveală a lip
surilor spre a se putea 
ficiente care să ducă
tor.

Asociația sportivă a
Vulcan
V-C.F-S. In cadrul asociației 
acordat atenție atît sportului 
performanță cît și celui de 
Secțiile de popice, box, handbal și 
fotbal, afiliate ia federațiile respec
tive au obținut,„în general, rezulta
te destul de. bune. Rezultate mulțu
mitoare au obținut și secțiile de tir, 
schi și atletism care nu sfat afiliate. 
Pe lîngă cei 70 de sportivi legitl- 
mați care participă la întreceri în 
campionatele republicane, regionale 
«au orășenești, asociația a căutat 
«ă atragă cît mai mulți tineri și 
tinere la practicarea sportului. La 
întrecerile din cadrul Spartachiadei 
republicane au fdst antrenați peste 
200 de tineri. Mulți dintre sportivii 
«rociației s-au calificat în faza re
gională. Echipa de handbal în 7 
fete s-a calificat pe locul II pe re
giune, far sportivul Munteanu Za
haria a cucerit 
regional la box. 
ehiadei de iarnă

constituit 
bun

lua măsuri e- 
la înlăturarea

minerilor din 
numără 143Q de membri 

s-a 
de 

masă

titlul de campion 
In cadrul Sparta 
a tineretului au

Concurs de
In cadrul Spartachiadei de iarnă a 

tineretului, asociația sportivă „Viito
rul « Școlii medii din Vulcan, a 
organizat un frumos concurs de gim
nastică 1b care au participai atît fe
tele Cît și băieții. Concursul a relie
fat buna pregătire tehnică și disci
plina exemplară a tuturor concuren- 
țilOL Cel peste 70 de participa nți au 
executai exerciții de bun nivel tehnic, 
prezentînd elemente dificile, care ee- 
r«au și o bună pregătire fizică. La

fost cuprinși, de asemenea, 300 de 
tineri., Dintre secții, cele mai fru
moase rezultate le-a obținut cea de 
popice. Secția are în prezent 20 de 
jucători ce activează în cele trei 
echipe, seniori, tineret (băieți și 
fete) și senioare. Toate cele trei e- 
chipe au terminat turul campionatu
lui V|ii Jiului ocupînd IoqșI I în

Alegeri în asociațiile 
sportive

clasament. Printre popicarii de frun- 
ie al secției se numără Tarar Mihri. 
Mlkloș Laurențiu, Gurka Olga și 
Balog losii, care, CU 9Q0 popice 
doborîie au obținut recordul regiunii 
Hunedoara la această disciplină 
sportivă. Merită a fi scoasă ta .evi
dentă și străduința conducerii sec- 
țiri de tir de a atrage cî| msi multi 
tineri la, practicarea acestui sport. 
La tragerile organizate de secție au 
participat peste 250 de tineri, prin
tre ei 
gători 
mltru, 
Pașea 
VasRe

A avea însă intr-o asociație spor
tivă doar doua secții care au mun
cit într-adevăr bine este mulf prea puțin. 
Esie oare admis ca voleiul, schiul, atle
tismul, gimnastica și alte discipline 
sportive să fie lăsate pe planul al

au foat deacoperiți mulți țră- 
buni ea minerul Zaharia Du- 

lăcătușil Doja Edmund și 
Virgil, artificierul Moraru 
șl alții-

gimnastică
fete, pe primele 3 locuri s-<au clasat 
ta ordine Kelemen Sarolia, Stoica- 
viei Ligia și Heiuș Elena, iar Ia bă
ieți Stoica Petru, Durnea Dumitru și 
Rusu Gheorghe. S-au mai afirmat 
Pardos Rodica, Kelemen Elisabeta, 
Rusu loan și Dobra loan. Câștigăto
rilor H e-au oferit premii în obiecte 

diplome.
1MLING ALFRED, 
elev clasa a Xl-a. 

Școala medie Vulcan

ai

’ GHmn«stfc* e una dintre disciplinele școlare îndrăgite de elevele Școlii 
or 9 cUn Lupeni. lată-le ta sale la ora de gimnastică.

doilea ? Chiar și fotbalul, copilul 
favorit al conducerii asociației, nu 
z-a ridicat ia nivelul posibilităților. 
F|ră îndoială că în slaba compor
tare a echipei de fotbal, în print8 
parte a campionatului, au existat și 
cauze obiective. Spre exemplu, lip
sa unui stadion a îngreunat mult 
nu numai desfășurarea antrenamen
telor ci și a meciurilor de campio
nat care s-au desfășurat la Aninoa- 
sa. Pîn| la urmă s-a amenajat un 
ferep provizoriu dar nici acesta nu 
corespunde fatnttoțul. Slaba com
portare a ețhlpel are îiia| rădăcini 
mai adinei și de altă natură- Unii 

dintre jucători nu se pot împăca 
cu disciplina sportivă și de produc
ție. Amintim doar pe Pall loan. 
Vlad Nicolae 1, Rasteter Matei și 
Pali Iosif ale căror abateri stat mai 
evidente. Bl vor trebui *ă-.și anali
zeze comportarea și să lichideze cu 
lipsurile, tar în caz contrar, asocia
ția să fa măsuri de sancționare a 
lor.

Lipsuri sfat șl tn ceea ce privește 
păstrarea echipamentului, precum 
și în încasarea cotizației de 1a mem
brii U.C.F.S. E oare admis ca din 
cei 1 430 membri U.C.F.S.
circa 800 să fie cotizanți ?

spre a remedia această stare de 
lucruri, noul consiliu al asociației 
va trebui să desfășoare o muncă 
de educare mai intensă fa rîndurile 
sportivilor, să-și orienteze în așa fel 
activitatea pentru ca la Vulcan spor
tul să fie practicat la toate discipli
nele și să capete într-âdevăr 
caracter larg de masă

BASCHET
In zilele de 6 șl 7 februarie, 

orașul Alba lulia, s-a desfășurat 
tapa regională a campionatului 
publican de baschet rezervată 
niorilor.

La această întrecere. Valea 
lui a participat atît cu echipe 
fete cît și de băieți, prin formațiile 
Școlii medii din Petroșani.

Comportîndu-se bine, echipa de 
băieți s-a clasat pe locul 11» iar cea 
da tot* pe locul 111.

doar

MOCUȚA TEODOR
corespondent

3—5; Tineretul — Școala nr 4 
CLASAMENTUL LA BĂIEȚI:

în
e- 

re- 
ju-

Jiu-
de

ițorul
9—2.
1. Tineretul (Școala nr 3); 2. Școala 
generală de 8 ani nr 4; 3. Viitorul 
(Școala nr 2); 4. Elevul (Școala nr 
1); 5. Școala generală de 8 ani nr 5. 
CLASAMENTUL GENERAL: 1. Ti
neretul (Școala nr 3); 2. Elevul
(Școala nr І); 3. Școala generală 
nr 4; 4. Școala nr 2; 5. Școala nr 5.

I. СІОЙТЕн^
l. CQTESCU

Івігквгі imtln In [into ііцніііі
Comitetul sindicatului și comitetul 

U.T.M. de la E.M. Lonea, în co
laborare cu Consiliile Asociațiilor 
sportive ..Parîngul" și „Elevul" din 
localitate, au organizat fa cinstea 
alegerilor de la 7 martie o Lună 
eultural-sppriivă. -

Prima săptămînă — 1-7 februarie 
— a fost dedicată activității spor
tive de masă și muncii cu cartea. 
Pe tărini sportiv au fost organizate 
întreceri de șah între sectoare, la 
care au participat 126 de munci
tori.

Au mai fost organizate întreceri 
de popice și tenis de masă precum

și de
laiă-i

4-S ani, 
cui I a 
Mircea; 
locul I
Dorin, iar la vîrSta 8-40

a 
șl

patinaj pentru »-ei mici, 
pe primii clasați pe vîrste: 
pe distanța de 30 metri, lo- 
fost cîștigat de Giripelu Pan 
6-8 ani, distanța 50 metri, 
a foat cîștigat de

tanța 60 metri, tocul I 
tîgat de laeob Zoltan 
Dan cu același timp,

Tuturor participauților 
activități li ;-au înmfaat 
dlptome.

NAGY
HLOFEȚCH1

gușmtto 
an;, dte- 
fost cîș-
Nicoară

ia aceste 
insigne și

ȘTEFAN"

vașile
corespondenți

„Cupa campionilor europeni “ la handbal
ZAGREB 8 (Agwpres).
Echipa iugoslavă Medveaenak Za

greb a cîștigat cu 21-13 (10-6) prima 
manșă a mentalul cu Bureveetoik 
Tbilisi din cadrul sferturilor de finală

ate „Qipei caoipfoniilar europeni" la 
handbal (masculin). Meciul a foot 
condus de arbitrul romîn P. Cîrli- 
geaou. Returul șe va disputa dumi
nică 14 februarie, la ТЬЙігі.

★X

Luptele, un sport îndrăgit de tinerii din Petrlla
Secția de lupte — haltere a asocia

ției Jiul Petrila, activează în condi
ții de concurs din anul 1959. De la 
înființarea ei și pînă în prezent nu
mărul tinerilor oare au îndrăgit spor
tul luptelor și al halterelor a crescut 
necontenit. In momentul de față sec
ția cuprinde un lot de 93 sportivi le
gitimați la F. R. lupte — haltere.

Dintre aceștia, cinci stat calificați 
la categoria I-a, 32 la categoria a 
Il-a, iar ceilalți Ia categoria a 111-a 
și juniori. Pozitiv este faptul că 54 
dintre sportivii secției sînt purtători 
ai insignei de polisportiv. Pregătirea 
multilaterală a sportivilor se face 
sub îndrumarea antrenorilor Grăjdan 
Grigore și Pop Gheorghe.

Sportivii secției au participat la 
toate competițiile individuale, oficiale, 
ce s-au organizat în anul 1964 pre
cum șî la campionatul de lupte li
bere pe echipe categoria B. Deși au 
participat pentru prima dată la un 
campionat de categoria B, luptătorii 
au obținut rezultate bune.

De-a lungul întregului campionat 
s-au remarcat sportivii Bercea Ale
xandru, Hotoș Alexandru, Sava Ni-

colac, Aioeiesei Vlad, Bereș Ștefan, 
Bucureșteanu Ion și «iții. Dacă spi
ritul de echipă, coeziunea și seriozi
tatea catnponenților leturiior w fi 
fost așa cum esie la ora actuală, re
zultatele ar fi fost mult mai bune.

Cu o muncă perseverentă și mai 
multă încredere ta forțele proprii, 
sportivii secției pot obține în anul a- 
ceata rezultate și mai bune, iar locul 
V din campionatul anului trecut, se 
poate transforma în- locui I și ou a- 
ceasta promovarea în prima catego
rie a tării.

Analizînd, prin prisma rezultatelor, 
comportarea juniorilor Moț Florian, 
Nyloș Andrei și Băgăianu C. de la 
lupte elarice. el* au fost bune chiar 
și pe plan national. Elevul Moț Flo
rian, în virată de numai 14 ani, a 
reușit aă ocup* Jocul HI pe țară în 
finalele de la Sibiu. Din rîndul ju
niorilor se remarcă, de asemenea, e- 
levil Brtadușa Mihai, Belea M., Bo
tez M-, Stonean Petru și Drăguț 
Qheorghe. talente care au perspecti
va de a fi promovați in curtad ta 
rîndurile primei echipe. îți vederea 
creșterii viitoarelor cadre de luptă

tori, aici activează și o secție de co
pil, unde micii sportivi, printre care 
se numără Munich Mircea. Bute 
Mircea, Buză Nlcolae. Cordea M. și 
alții, participă cu regularitate la an
trenamente, învață din experiența ce
lor mari.

Sprijinul dat de asociație secțlți 
a foat substantial. Nu aceiași lucru 
se poate apune însă despre conduce
rea exploatării care nu îi acordă 
ntel un sprijin.

Atît antrenorii cît și profesorii de 
educație fizică din școli precum ți 
ceilalți tovarăși ce au eontiingență 
ou spartul, au datoria morală de a 
pune la dispoziția tineretului tot s» 
e necesar pentru a putea practica 
cultura fizică.

Ne aflăm în pragul competițiilor 
anului 1065. Programul cate bogat 
și variat. Pentru a putea fac* față 
cu succes cerințelor, toți acei ce iu* 
bese luptele să-și aducă dta pita 
contribuția la dezvoltarea succeselor, 
lș popularizarea celui mal vechi 
aport, a aportului pare dezvoltă crier 
ce-1 practică calități fizice șl morale 
deosebite.
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й»й ііцШіі — liNfiMt! tain 
ale ими ните ți аишіі U ina 

(Urmare dm peg. /-ej
îndeplinirea planului de stat pe 
1984.

oinibată, 13 februarie, ora 8 
cornerul g despre : Dezvoltarea în- 
vățămlntului de toate gradele în ța
ra noastră. Expunerea va fi ținută 
de conferențiarul Masca Gheorghe, 
1л aceeași zi ia ora 17, asistentul 
universitar Andrei Ianăș va vorbi 

despre realizările obținute de oame
nii munții din Valea Jiului în cei 
20 de ani de la eliberarea patriei.

— Duminică, 14 februarie, ora 17, 
așiștentul universitar Marinescu Con
stantin va ține o conferință eu te
ma : Alegerile în țara noastră în 
trecut și agi.

Programe byne au întocmit și
colectivele caselor alegătorului de
la clubul sindicatelor din Petroșani 
și din stația C.F.R. Petroșani. In
ziua de 10 februarie, ora, 17, de
pildă, brigada artistică de agitație 
de la U.R.U.M.P. va prezenta Ia 
caaa alegătorului de la club un pro
gram intitulat: „înflorește țara 
mea", iar în ziua de 16 februarie. 

•~®ra 17 se va ține o conferință cu 
Hcna: Două decenii de mari reali
zări în electrificarea țării".

Sub Îndrumarea organelor și ѳг-

A doua insignâ 
rubinie

(Urmare din pag. I-a)
Sini aprecieri pe care le fac tova

rășii lui de muncă, maiștrii Rusu 
Constantin și Marian Gheorghe, aju
torul miner Qirva Alexandru, mine
rul Gantz Ștefan, lăcătușul Enciu 

^SShai, șeful sectarului ttoărta ingi
ner Sioiea Petru.

Ctad am cerut părerea tehnicianu
lui Farkaș Laurențiu, locțiitorul șe
fului de sector și unul dintre vetera
nii minei Vuloen, am primit un răs
puns interesant:

— S-ar putea spune că „studen
tul" a devenit „profesor".
- ... I?
— Nu știți ? Păi, atunci să vă ex

plic. Aveam în sector o brigadă for
mată din seraliști, de la liceu. Pe a- 
cești tineri îi numea Munteanu „stu- 
denți". Pfaă la urmă, cel care a ră
mas eu numele de „student" este 
maistrul principal. Dar eu cred că 
gr fi mei poărivlt să i se spună pro- 
feaor. Se înțelege de re

feri, cu ocazia unei adunări festi
ve, care a avut loc la mina Vulcan, 
maistrului principal Munteanu Sabin 
ba fost decernată insigna de fruntaș 
ta întrecerea socialistă pe anul 1064. 
Eate a doua insignă rubinie pe care 
o primește drept răbdată maistrul
prbitapal Munteanu, „profesorul.

Rolul factorilor de mediu 
în dezvoltarea copiilor

In mod obișnuit creșterea și dez
voltarea copilului sale legată de exis
tența a două categorii de factori: 
endogeni, adica interni, proprii orga
nismului și exogeni, de mediu.

Factorii endogeni sînt represented 
de secrețiile interne ale unor organe 
speciale, numite glande endocrine, 
care produc hormoni. Factorii exogeni 
stat reprezeniați de condițiile de 
viață ale copilului.

in această ultimă categorie intră o 
serie de elemente deosebit de impor
tante ca: macrociimatul sau clima
tul geografie, care este diferit în 
zona rece, m zona caldă și în zona 
temperată; microclimatul, adică con
dițiile de locuință, cămin, grădinița, 
școală; alimentația; cultura fizică și 
regimul educativ.

Alimentația joacă un rol de prim 
ordin, întrucît este absolut necesară 
creșterii și dezvoltării organismului. 
Tocmai de aceea alimentația trebuie 
să fie rațională, ей cuprindă neapă
rat substanțe proteice ca de exemplu 
carne, ouă, brînză. lapte etc.; grăsimi 
(provenite de la animale și din ve- 

' getele); zaharuri (zahăr, făinoase etc); 
săruri minerale (calciu, fosfor, fier, 
iod etc); vitamine (А, В, C, D etc) 
și apă. Oricare din aceste substanțe 
alimentare trebuie să se găsească 
într«o anumită proporție unele față 
de altele, așa îneît unele să nu lip
sească, sau să nu fie în cantitate 
șbsa mică, sau în cantitate prea ma
re, întrucît în asemenea cazuri dau 

яааі-atiitar de irtid colectivele 
caselor alegătorului* din Valea Jiu
lui, împreună eu comitetele sindica
telor, cu conducerile cluburilor mun
citorești și căminelor culturale tre
buie să alcătuiască programe tot 
mai bogate, care prin conținutul lor 
să contribuie la popularizarea poli
ticii partidului nostru, a realizărilor 
regimului democrat-popular pe plan 
național și local, modul în cate oa
menii muncii din Valea Jiului în- 
timpină alegerile de la 7 martie. 
Totodată la casele alegătorului tre
buie organizate conferințe despre 
democratismul sistemului nostru elec
toral, convorbiri eu tineri care vo
tează pentru prima dată, eu gos 
podinele, cu pensionarii și țărani: 
muncitori.

Sub îndrumarea organelor și or
ganizațiilor de partid, colectivele 
caselor alegătorului trebuie să folo
sească din plin materialei© de agi
tație vizuală de care dispun, să 
confecționeze panouri, grafice, foto
montaje eît mai sugestive, eu aju
torul cărora să înfățișeze realizările 
obținute în dezvoltarea ețaponuei 
noastre socialiste, în domeniul so
cial-cultural, a) ridicării nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Activitatea caselor alegătorului 
trebuie să atragă zilnic un număr 
tot mal mare de cetățeni. De aceea, 
în perioada care a mai rămas pînă 
în ziua votului trebuie să îmbogățim 
mereu programul caselor alegătoru
lui pentru ca ele să fie în tot acest 
timp centre puternice ale muncii po
litice și cultural-educative de masă.

P A S I U \T 1
Cină iți iubești meseria, a exer

sezi cu dragoste și pasiune, te stră- 
duieșii mereu, neobosit, să-i dez
vălui in profunzime tainele, 
șă găsești ' căile cele mai efi
ciente de a rezolva problemele 
ce fi le pune in față procesul 
de producție, Indrăgoșțn de mese
ria lui, tînărul Chetraiu Aurel esie 
apreciat de toți minerii din secto
rul HI al minei Vulcan. Șef de 
schimb st lăcătușilor din sector, el 
este un fel de părinte ai utilajelor, 
îngrijite și reparate bine, utilajele 
funcționează zi și noapte, fiind de 
un real folos In îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor de întrece
re luate de mineri. Dacă suflă o 
conductă de aer comprimat, așta 
duce (a scăderea preșiunii și, deci, 
a randamentelor perforatoarelor ori 
a сіосаміаг de abataj Tovarășul 
Chei roia Aurel are Insă grijă ca 
etanșeitatea conductelor să fie ire

tulburări deosebit de grave în creș
terea și dezvoltarea copilului.

Ceilalți factori d« mediu fizic se 
rezuqiă la influențarea organismului 
copilului de către aer, soare, apă 
și exerciții fizice. Rolul acestor fac
tori este imens, pentru că toată dez
voltarea, în stadii, a copilului nu re
prezintă deelt manifestări ale modu
lui de a reacționa al organismului a-

Sfatul medicului

cestuia la acești axeitanți ai lumii ex
terioare, prin intermediul ereerului.

Folosirea rațională a acrului, soa
relui, apei și exercițiitor fizice dă bu
ne rezultate pentru dezvoltarea unui 
organism puternic, viguros, rezistent 
față de boii, capabil de muncă și 
de bune însușiri morale. Copiii, cate 
practică în mod regulat exerciții fi
zice moderate, au mișcările respira
torii mai adinei și organismul se oxi
genează mai bine. Acești copii su
portă mai bine fuga și mersul pe dis
tanțe mari, căci Inima lor este adap
tată și capătă o rezistență mai mare 
la efort; oboseala nu se manifestă 
repede la aceasta categorie, de copii-

Exercițiile fizice — gimnastica, 
mișcarea — nu numai că dezvoltă și 
perfecționează inima, plămînii, mus
culatura, dar dezvoltă și o serie de 
însușiri rntorale cum stat: curajul, ta>

De la Ministerul
Ministerul Invățămîijtalui precizea

ză că obiectele la ш w va susține 
examenul da maturitate în anul 1865, 
șînt următoarele:

SBCT1A WEAtA

Literatura remind — scris și oral. 
Matematică — scris și oral. Fizică 
— oral, Chimie — oral, Istoria Ro- 
mîniei — oral, Noțiuni de marxism 
leninism — oral.

SECȚIA UMANISTICA
Literatura romfriă — scris și oral,

O limbă modernă (limba rusă, ea- biecte, vor fi publicate în Gazeta In- 
gleză, franceză, germană) sau lini- vățămintului.

La cercul științific de matematică
Cercul științilie de matematică al 

elevilor din clasa a X-a de la Școala 
•medie Petroșani desfășoară o rodni
că activitate. Cercul și-a propus să 
ajute pregătirea elevilor pentru o- 
Hmpiada de matematică. Atît refera
tele prezentate cit și problemele re
zolvate din revistele de specialitate 
au fost astfel orientate tacît aă ser
vească scopul propus.

Printre referatele prezentate în ca
drul cercului, de mare interes s-au 
bucurat cele ale elevilor Onciu Teo
dora intitulat „Analiza combinatorie 
cu repetarea elementelor" și Joni Ni- 
colae cu tema : „Aplicații ale calcu
lului probabilităților îq analiza com
binatorie". Referatul „Elemente ale 

proșabilă. La înaintări, tuburile de 
ueraj sini trase, de asemenea. pină 
la frontul de lucru, iar craterele- și 
celelalte utilaje stnt îngrijite in ba
ne Gondițiuni. Mobilizați de exem
plul personal al lui Chetroiu, lăcă
tușii gospodăresc cu grijă piulițele, 
șaibele, garniturile și celelalte pie
se de schimb.

Pasiunea profesională a lui Che- 
Iraiu se împletește armonios cu 
aceea sportivă. In multe rlnduri a 
îmbrăcat mănușile de box spre a 
apăra în întreceri culorile asocia
ției minerilor din Vulcan. Cu toate 
acestea, el Iși găsește timp sufi
cient să răspundă și la toate che
mările organizațiilor de partid și 
H.T.M., să participe и entuziasm 
la aețiunile de folos obștesc. Toa
te acestea le face cu pasiune și 
dragoste. Și cum este ounffșcut ca 
bun gospodar, eț a fost propus 
candidat de deputat în alegerile 
ce vor aoea loc bl ziua de ? martie.

tărîrea și perseverența, disciplina, 
voința, spirited tovărășesc.

Fatosîrea rațională a aerului cu
rat, a apei și a soarelui contribuie 
la eălirea organismului. Copiii căliți 
se cunosc prin faptul că sînt mai 
rezistenți față de boli, dorm liniștit, 
stat vioi, au obrajii colorați și chiar 
pe vreme rea pot rămîne mult timp 
afară fără să se îmbolnăvească. A- 
eești copii fac mai rar guturai, gripa, 
congestii pulmonare și chiar dacă se 
îmbolnăvesc ei fac forme ușoare de 
boală și fără complicații.

Folosirea acestor factori de călire 
a organismului sub diferite forme 
sau procedee (băi de aer, băi de apă, 
băi de soare, somn în aer liber, plim
bări etc.) trebuie să respecte anumite 
reguli dintre care cităm :

— aplicarea în mod gradat atît ta 
ce privește durata expunerii, eît și 
variațiile de temperatură.

— procedeele de călire se vor efec
tua regulat și o dată începute ele 
trebuie continuate zi de zi în tot 
cursul anului, că altfel efectul lor 
Slăbește;

— aplicarea acestor factori natu
rali va fi asociată cu exerciții fizice, 
jocuri, plimbări, sport și munca în 
aer liber. Numai astfel factorii de me
diu, rațional folosiți, ajută Ia căli- 
rea organismului, la dezvoltarea unui 
tineret viguros și sănătos.

Pr. PQNOVA TEODOR 
Petroșani

îuvățămmtului
ba latină, la alegere — scris și oral, 
Istoria Romîniei — oral, Noțiuni de 
marxism-leninism — oral, Chimie — 
oral seu Fizică — oral, la alegere. 
Biologie generală — oral.

Candidații de la Școlile sau secți
ile cu limbile de predare ale minori
tăților naționale, atît cei de la sec
ția umanistică, cît și cei de la secția 
reală, vor da examen și Ia limba și 
literatura maternă — scris și oral.

Programele după care vor fi exa
minați eandidațij, la toate aceste o- 

geometriei neeucJidicne" întocmit de 
eleva Altnășan Daniela, precum și 
„Discutarea proprietăților triunghiu
lui lui Pascal" au sțirnit, de aseme
nea, interesul elevilor

lina dintre muncitoarele de nădejde 
din secția 3-a a F.F.A. „Viscoza" 
din I.upeni — răsucitoarea Ciurtea 
Maria.

№ februarie

PROGRAMUL I. 8.00 Sumarul pre
sei, 8,06 Melodii populare, 8,30 Scene 
tan operete, 9,38 Cîntece și jocuri 
populare, 10,03 Muzică ușoară, 10,30 
Lectură ghicitoare; Sînteți la curent 
cu noutățile editreiate ? 10,50 Opera 
„Q noapte furtunoasă" de Paul Con- 

siantinescu (emisiune muzical-litera- 
ră), 13,00 Concert de prtaz, 14,30 
Roza vfnturilor, 16,00 Din folclorul 
musteai al popoarelor, 16,30 Ciclul 
„Pagini din istoria muzicii ramî- 
neșii“: Cultura muzicală rominească 
în secolul XIX, 17,30 Jurnal electo
ral, 18,Muzică ușoșră. 19.15 Uni- 
veraitatea tehnică radio, 20,00 Radio- 
gazeta de seară, 20,30 Varietăți mu
zicale, 21,30 Melodii de dragoste — 
muzică ușoară, 22,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8Д0 Piese de es
tradă, 9,03 Muzică populară. 9,30 
Potpuriuri din operete, 10,45 Cîntece 
și ghicitori pentru cei mici, 12,15 Mu
zică populară, 13,30 Melodii lirice, 
14,00 Muzică populară, 15,30 Muzică 
de estradă, 18,00 Selecțiuni din o-

Prețuim hărniciei
Zilele trecute, 

blte-una din să
lile școlii de 
calificare la 
«Mus Aninp»s«. 
a avut (oc adu
narea generală 
sindicală a sa- 
lariaților din
sectorul II. Ia 

referatul prezentat de maistrul mi
ner Lirică Pândele și de organizato
rul grupei sindicale, tov. Loșniță 
Ioan, a reieșit că în cursul lunii ia
nuarie 1965 colectivul de mineri, in
gineri și tehnicieni din cadrul secto
rului și-a ținut cuvîntul de a fi în 
fruntea întrecerii socialiste pe ex
ploatare încă de la începutul anului. 
Colectivul sectorului II a pornit cu 
pași siguri, de la începutul anului, 
la realizarea și depășirea angaja
mentelor luate pe anul 1965.

In tot cursul lunii ianuarie, secto
rul II s-a menținut zi de zi în frun
tea întrecerii socialiste pe mină, ast
fel că la sfirșitui lunii s-a încadrat 
în prețul de cost prevăzut, producti
vitatea planificată a font depășită ca 
0,252 tone/post, iar pe sector s-a a- 
juns la un plus de 955 tone cărbune. 
La aceste succese, un aport deosebit 
l-au ©dus brigăzile conduse de co
muniștii Asmarandei Augustin, Kibedr 
Francisc, Laszlo Bula. La îmbunătă
țirea calității cărbunelui extras, o 
contribuție însemnată o aduc arti
ficierii Danciu Augustin, Stănescu 
loan, Mihu Ștefan și Chiriță Niță, 
care dau o atenție deosebită pușcă
rii fronturilor la timp și selectiv.

In cadrul adunării sindicale au 
fost decernate diplomele și insignele 
de brigăzi și muncitori fruntași în 
întrecerea socialistă pe anul 1964. 
Plinire cei care au fost distinși cu 
insigna de fruntaș sînt ortacii bri
gadierilor Palco Ioan, Molnar Balazs, 
Pentek Alexandru, maiștrii mineri 
Linca Pândele, Ilinescu Ioan, Popa 
Ioan Im Teodor, maistrul miner prin
cipal Anca Alexandru, inginerul Nițu 
Dumitru, artificierul Danciu Augustin, 
electricianul Irina loan și alții. Peste 
B0 de muncitori, ingineri și tehni
cieni de la sectorul II au fost distinși 
cu insigne de fruntaș în întrecerea 
socialistă pe anul 1964 printre care 
mulți au avut cinstea să primească 
pentru a doua oară steluța purpurie.

NICOLAE ENCsRJ 
corespondent

Dupâ prima lână
Din primele zile ale acestui au, 

biblioteca clubului muncitoresc din Pe
troșani a fost vizitată de numeroși 
prieteni ai cărții. Așa de pildă, îh 
prima lună a anului curent, peste 
350 de oameni ai muncii au împru
mutat de Ia bibliotecă aproape 1 600 
volume. Printre cititorii cei mai ac
tivi se numără; Medrea Іоан, ЛІеІ- 
ha Maria, Munteanu Ferdinand, Par- 
chirie Natalia.

perete, 18,30 Scriitori candidați în a- 
legeri, 19,06 „Am îndrăgii o melo
die" — emisiune de muzică ușoară, 
19,30 Școala Și viața, 19,60 Recital 
Ion Voicu, 20,05 Muzică populară, 
20,40 Arii din opere, 21,15 Teatru 
la microb : „Ștafeta nevăsutâ". 
Scenariu radiofonic de Pata Bverac.

Cinematofrrafe
10 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
7 ani de căsnicie; REPUBLICA: 
Diavolul deșertului; PETR1LA : Ar
hiva secretă de pe. Elba; LIVEZENI: 
Scano Boa; ISCRQNI: Singurătatea 
alergătorului de cursă lunge; VUL
CAN : Strict secret; CRIVIDIA : 
Agatha lasă-te de crime; PARO- 
ȘENI: Taxiul morții; I.UPENI - 
MUNCITORESC: Doi în stepă; 
BARBATEN1: Insula; URICANl: A- 
venturile unui tînăr.
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Prezențe romîneșfi

Expoziția internațională de turism
VIENA 8 Corespondentul Agerpres, 

C. Varvara, transmite :
Palatul Palffv din Viena găzdu

iește a doua expoziție internațională 
de turism, l-a care participă 20 de 
țări. Spațiul oferit fiecărei țări este 
relativ mic. Ca atare, fiecare partici
pant s-a 
are mai 
zitaiorul 
logie de 
mai diferite țări.

Standul R. PI Romîne prezintă ima
gini pitorești din munții și litoralul 
romînesc, geometria simplă și lumi-

străduit să prezinte ceea ce 
caracteristic, astfel încît vi- 
descoperă o veritabilă anto- 

imagini turistice din cele

noasă a arhitecturii noastre. Foto
grafii colorate înfățișează marea, cu 
adîncknile ei de opal, în deplină ar
monie cu evantaiul
1 urilor.

Colindînd străzile 
mari afișe colorate 
minoasă a Mamaiei, care te invită 
Ia cunoașterea ei. Biroul O.N.T.-Car- 
pați, aflat pe Ring, peste drum de 
Opera de stat, unul din cele mai cen
trale locuri ale capitalei Austriei, este 
în permanență solicitat de numeroși 
vienezi dornici să ne viziteze țara.

pastelat al hote-

Vienei întilnești 
cu imaginea lu-

Sesiunea Consiliului executiv 
al Federației mondiale a orașelor înfrățite

CHAMPAGNOLE 8 (Agerpres).
Duminică a luat sfîrșit la Cham- 

pagnole (Franța) cea de-a 11-a se
siune a Consiliului executiv a-1 Fede
rației mondiale a orașelor înfrățite. 
La sfîrșitul sesiunii, care s-a desfă
șurat: sub președinția lui Edgar Fau
re, primar al orașului Port Laisne, 
(din departamentul Jura) a fost a-

doptată o rezoluție Й1 care s-a defi
nitivat programul viitoarelor reuniuni 
ale Federației mondiale a orașelor în
frățite. Potrivit rezoluției, cea de-a 
treia reuniune a reprezentanților o- 
rașelor înfrățite va avea loc între 5 
și 15 iulie 1965, la Tel-Aviv; Confe
rința europeană pentru cooperarea 
mondială intercomunală se va desfă
șura între 18 și 21 iulie, la Lenin
grad, iar cea de-a 12-a sesiune a 
Consiliului executiv al Federației 
mondiale a orașelor înfrățite — în 
decembrie 1965, la Ouavadougou (Vol- 

Superioară).ta

i'•&

a declarat la 8 februarie că 
sa nu va lua parte la nici un 
variantă asiatică a forțelor nu- 
multilaterale (F.N.M.)“. Mo- 
această poziție a guvernului

Declarațiile premierului 
japonez Safo

TOKIO 8 (Agerpres).
Primul ministru al Japoniei, Eisaku 

Sa to, 
„țara 
fel de 
deare 
tivind
său, primul ministru japonez a ară
tat că tratafu-l de securitate japono- 
american e suficient pentru a asigura 
proiecția Japoniei. El a reafirmat și 
de această dată că Japonia nu inten
ționează să aibă propria sa armă nu
cleară și nici nu va introduce în țară 
armament nuclear.

ai 
cle- 
Ja- 
de

Miting de protest împotriva 
vizitei submarinelor atomice 

americane în Japonia
TOKIO 8 (Agerpres).
Peste 4 000 de reprezentanți 

sindicatelor și altor organizații 
mocratice din diferite regiuni ale 
poniei au participat la un miting
protest împotriva Vizitei submarinelor 
atomice americane în porturile japo
neze. Ei au adoptat o rezoluție spe
cială adresată guvernelor S.U.A. și 
Japoniei, în care cer să se pună ca
păt acestor vizite. După miting, pe 
străzile orașului a avut loc o demon
strație.

Convorbiri între delegațiile 
și R. D. Vietnam
Vietnam, Ciong Tin, Fam Van Dong, 
Fam Hung, Vo Nguyen Giap, Le 
Duc Tho, Nguyen Duy Cin și Hoang 
Van Hoan, membri ai Biroului Poli
tic, și alte persoane oficiale.

Cele două părți au făcut un schimb 
de păreri în problemele privind re
lațiile dintre cele două țări și î-n pro
blemele internaționale care interesea
ză cele două țări. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială 
și prietenească.

☆

Uniunii Sovietice

avut loc la Hanoi con-
So-

HANOI 8 (Agerpres).
După cum transmite agenția TASS, 

duminică au 
vorbiri între delegația Uniunii
vietice, condusă de A. N. Kosîghin, 
membru al Prezidiului C.C. a-1 P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și delegația R. D. Viet
nam, condusă de Ho Și Min, preșe
dintele Comitetului Central al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam.

Din partea sovietică la convorbiri 
au participat I. V. Andropov, E. F. 
Loghinov, V. V. Kuznețov și ceilalți 
membri ai delegației sovietice.

Din partea R. D. Vietnam au parti
cipat Le Duan, prim-secretar al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din

In dimineața zilei de 7 februarie, 
la Hanoi a avut loc un miting în cin
stea delegației sovietice. Au luat cu- 
vîntul Ciai Zui Hîng, primarul orașu
lui Hanoi, și Alexei Kosîghin.

N. Patolicev despre relațiile comerciale 
ale U.R.S.S. cu Japonia și Suedia

MOSCOVA 8 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat

„Pravda", N. Patolicev, ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S., a rele
vat dezvoltarea relațiilor comerciale 
ale Uniunii Sovietice cu Japonia si 
cu Suedia.

Japonia și Suedia, parteneri co
merciali importanți ai Uniunii So
vietice, livrează Uniunii Sovietice 
nave, instalații pentru industriile hîr-

Greva docherilor americani 
a intrat în cea de-a 29-a zi

NEW '
Greva 

porturile 
și Golful 
29-a zi. 
la ca.re a 
cii al S.U.A., Willard Wirtz, dumi
nică seara a fost încheiat un acord 
asupra noului contract colectiv de 
muncă între sindicatul docherilor din 
Philadelphia și armatori. Urmează ca 
și adunarea celor 2 500 de docheri din 
acest post să-și dea asentimentul. 
Deși conflictul între armatori și do
cherii din majoritatea porturilor ame
ricane afectate la grevă a fost re
glementat, greva continuă. întrucît 
docherii din porturile Galveston (Te
xas) și Miami (Florida) nu s-au în
țeles încă cu companiile de navigație. 
După cum s-a mai anunțat, greviștii 
nu-și vor relua lucrul pînă cînd nu se 
va ajunge la aprobarea noului con
tract de muncă în toate porturile. Po
trivit agenției France Presse, aproxi
mativ 775 nave rămîn blocate, în 
urma grevei. Pagubele pricinuite e-

ziarului
tiei și celulozei, chimică, alimentară 
și ușoară, țevi și laminate de metale 
feroase, produse chimice și alte măr
furi. De regulă, navele și multe ti
puri de instalații, a menționat N. 
Patolicev, sînt cumpărate de U.R.S.S. 
din Japonia și Suedia pe baza unor 
credite comerciale. „In acest an, a 
menționat el, Japonia devine unul din
tre cei mai mari parteneri ai Uniu
nii Sovietice din cadrul țărilor capi
taliste dezvoltate, și Suedia ocupă 
un loc important în comerțul exte
rior sovietic".

YORK 8 (Agerpres). 
docherilor americani 
de pe coasta Atlanticului 
Mexic a intrat în cea de-a 
După îndelungate discuții, 

I participat și ministrul mun-

din
conomiei americane se ridică 
acum la peste un miliard dolari.

☆
YORK 8 (Agerpres). 
docherilor de pe coasta

pînă

NEW 
Greva

tlanticului și din golful Mexic, de
clarată acum 29 de zile, a lovit și 
industria de automobile a Statelor 
Unite. Agenția U.P.I. transmite că 
mii de automobile destinate pentru 
a fi desfăcute mai ales în Europa și 
Estul Mijlociu au fost imobilizate în 
porturile americane.

A-

ÎN CÎTEVA
LONDRA. — Cercetătorii britanici 

au produs un tip de lapte care se men
ține proaspăt timp de 6 luni. Acest 
produs este foarte asemănăto' cu 
laptele pasteurizat obișnuit și are a- 
celeași valori nutritive.

BRUXELLES. — Primul ministru 
a-1 guvernului de la Leopoldville, 
Moise Chombe, împreună cu echipa

ACȚIUNI AGRESIVE 
ÎMPOTRIVA R. D. VIETNAM

DIN ȚĂRILE
SOCIALISTE

Proiectul unui nou model 
de automobil

MOSCOVA 8 (Agerpres).
Colaboratori ai Institutului unio

nal de cercetări științifice în do
meniul esteticii tehnice au elaborat 
proiectul unui nou model de auto
mobil — taximetru care se deose
bește mult de taximetrele existen
te. In primul rînd, noul model de 
taximetru va avea numai trei locuri, 
plus locul șoferului. Construc
torii au ajuns la această soluție în 
urma studierii experienței exploată
rii parcului de taximetre din Mos
cova. Peste 90 la sută din curse nu 
au mai mult de trei pasageri. To 
tuși în caz de necesitate, un al pa
trulea pasager se va putea așeza 
pe un scaun rabatabil.

Televizorul cu nr 1 000 000
VARȘOVIA 8 (Agerpres).
La uzina de televizoare din Var

șovia a fost produs aparatul cu 
nr 1 000 000. Constructorii polo
nezi au elaborat cîteva tipuri noi 
de televizoare, care prin caracte
risticile lor tehnice și aspectul ex
terior nu sînt cu nimic mai prejos 
decît cele produse de firme străine. 
Uzina varșoviană trece în prezent 
la producția televizoarelor cu ecran 
de 58 cm in diagonală, precum și 
a televizoarelor portative tip tuijst 
marca „Karat" cu ecranul de moF 
rimea unei cărți poștale.

PORTUGALIA. Peste 70 de studenți au fost arestați de poliția secretă 
portugheză (PIDE) pentru faptul că au demonstrat în favoarea reformei 
invățămîntului și au cerut ca universitatea să fie accesibilă tuturor claselor 
societății.

In timpul demonstrației, care s-a '• r.“ arat la Lisabona, poliția i-a a- 
tacat. pe demonstranți, au avut loc vărs<ni ae singe și s-au operat arestări.

IN CLIȘEU: Un polițist atacînd un student în timpul demonstrației.

HANOI 7 (Agerpres. — Agenția 
Vietnameză de Informații a transmis 
Declarația Ministerului Apărării Na
ționale al R. D. Vietnam în care se 
face cunoscut că la 7 februarie avi
oane cu reacție americane, venite în 
două valuri din Vietnamul de sud, 
au încălcat în mod grosolan suvera
nitate? R. D. Vietnam, bombardînd și 
mitraliind prin surprindere orașul 
Dong Hoi, capitala provinciei Quanh 
Binh, și alte localități din această 
provincie și din regiunea Vin Lin. In
tre alte obiective a fost bombardat 
și spitalul din Dong Hoi, precum și 
piața din fața sediului grupului fix 
din Dong Hoi al Comisiei internațio
nale de supraveghere și control pen
tru Vietnam. Avioanele americane au 
bombardat, de asemenea, insula Con 
Co, situată în apele teritoriale ale 
părții de nord a zonei demilitarizate.

Potrivit datelor prel-iminare, se 
arată în declarație, forțele armate 
populare ale R. D. Vietnam au do
borît patru avioane cu reacție ame
ricane și au avariat alte cîteva.

In declarație se subliniază că pro
vocarea de la 7 februarie constituie 
un nou act agresiv extrem de serios.

Ministerul Apărării Naționale al 
R. D. Vietnam declara că „S.U.A. și 
acoliții lor vor purta întreaga răs
pundere pentru urmările extrem de 
grave ale acțiunilor agresive men
ționate". Declarația condamnă cu 
hotărîre noua agresiune și cere gu
vernului S.U.A. să pună capăt 
îndată acțiunilor provocatoare.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Agenția United Press Internatio
nal anunță că la Casa Albă din 
Washington s-a întrunit Constitui 
național al securității al S.U.A. pen
tru a examina situația din Vietna-

de

mul de sud. După ședința consiliu
lui, purtătorul de cuvînt al Casei Al
be, George Reedy, a dat citire unui 
comunicat în care se spune că unități 
aeriene americane și sud-vietnameze 
au primit la 7 februarie ordinul de 
a lansa atacuri comune împotriva 
regiunilor din partea de sud a R.D. 
Vietnam. Comunicatul pretinde că în 
aceste regiuni ar avea loc instruirea 
unor unități ale partizanilor sud-viet- 
namezi, care ar fi apoi trimise în 
Vietnamul de sud. In comunicat se 
afirmă că ordinul de bombardare a 
teritoriului R. D. Vietnam a fost emis 
de președintele S.U.A., Johnson, la 
recomandarea Consiliului național al 
securității. Aceasta ar constitui un 
răspuns la atacurile lansate de uni
tățile de partizani sud-vieinamezi — 
în noaptea de sîmbătă spre duminică 
— împotriva a două aeroporturi mi
litare, a unor cazărmi americane și 
a altor obiective din Vietnamul de 
sud, în urma cărora au fost înregis
trate importante pierderi.

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe 
a declarat că atacul aerian are un 
caracter limitat și a afirmat că „după 
cum a declarat guvernul Statelor U- 
nite în mod frecvent, noi nu urmă
rim nici o extindere a războiului".

☆
HANOI 8 (Agerpres).
Intr-un comunicat dat publicității 

luni la Hanoi se spune: „Astăzi la 
amiază, mai multe avioane nord-ame- 
ricane și sud-vietnameze au bombar
dat din nou diferite puncte ale ora
șului Dong Hoi, capitala provincie^ 
Quang Binh. Potrivit datelor provi
zorii, unitățile armatei populare a 
R. D. Vietnam au doborît trei avi
oane nord-americane“. I

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

sa de experți financiari, care l-a a- 
sistat în cele 6 zile de negocieri cu 
oficialitățile din Bruxelles, a părăsit 
la 8 februarie capitala belgiană, în- 
dreptîndu-se spre Congo.

DELHI. — Luni dimineață a so
sit la Delhi, venind din Caraci, pri
mul ministru al Franței, Georges Pom
pidou. In cursul șederii sale in capi- . 
tala Indiei, premierul francez va a- 
vea convorbiri cu primul ministru al 
Indiei.

BONN. — La 22 februarie vor, a- 
pare în fața Curții cu Jurați din 
Miinchen 14 foste infirmiere, acuzate 
de a fi participat 
la programul de 
de Hitler și de 
mintali. Potrivit
infirmierele au om ori t pe pacienții lor 
dîndu-le doze excesive de medica
mente.

TEL AVIV. — Membrii misiunii 
speciale a O.N.U., însărcinată cu 
studierea situației de la frontiera din
tre Iordania și Izrael și-au continuat 
vizita de inspecție în regiunea Aka- 
ba. După încheierea vizitei ei au a- 
nunțat că vor începe redactarea unui 
raport care va cuprinde faptele con
statate în recenta misiune.

LONDRA. — începută de 
bruarie, Marea Britanie a 
măsuri stricte de control în
împiedicării pătrunderii de imigranți 
clandestini. Potrivit relatărilor agen
ției Reuter, pasagerii care au sosit 
duminică pe aeroportul din Londra, 
precum și în portul Dover, au fost în 
mod sever chestionați in legătură cu 
intențiile pentru care au 
Marea Britanie.

între anii 1942-1945 
euthanasie ordonat 
a fi ucis bolnavi 

actului de acuzare,

la 7 fe- 
introdus 
vederea

venit in

acordat 
Nosavan

Guvernul Tailandei a 
azil politic lui Fumi 

și Siho Lamphutakoul
BANGKOK 8 (Agerpres).
La Bangkok s-a anunțat oficial la 
februarie că guvernul Tailandei a7

hotărît să acorde azil politic celor 
doi generali laoțieni, Fumi Nosavan 
și Siho Lamphutakoul, care au fugit 
din Vientiane în urma eșecului lo
viturii de stat pe care au organizat-o 
cu cîteva zile în urmă.
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