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Reg'ona'â
Din e«perienfa colectivelor fruntașe

eagul roșu
Organ.al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Brigadierul Tudor Constantin și ortacii lui — Bălăucă 
Ioan, Hangan loan și Viadar Anton — din sectorul 
IV A al minei Lupeni — toți distinși cu insigna 
fruntaș în întrecerea socialistă pe anul 1964 — mai 
o satisfacție: Pentru rezultatele deosebite, brigada 
a cîștigat titlul de brigadă fruntașă pe anul 1964.

Candida fit F. D. P. 
în mijlocul alegătorilor

• Numeroși cetățeni ai noului car
tier Livezeni din Petroșani se în
dreptau în după-amiaza zilei de 9 
februarie spre Școala generală de 8 
ani nr 5. Aici ei s-au întîlnit cu can
didați! F.D.P. care urmează să-i re
prezinte în alegerile de la 7 martie. 

In bănci au luat loc oameni de 
vîrste și profesii diferite. Unii se cu
noșteau, erau chiar 
văzut acum prima 
ripat discuții. Mulți 
în urmă cu numai 
unde astăzi se ridică cartierul Live
zeni pășteau vitele țăranilor. Pe te
renul pe care înainte nu era nimic, 
se înalță acum semețe cele peste 
100 de blocuri totalizînd 2200 apar
tamente ale cartierului Livezeni, unul 
dintre cele mai tinere cartiere aile 
orașului Petroșani.

. Cetățenii veniți la întîlnirea cu to- 
-■ Var așii Ionuț Alice și Antal Ștefan, 

candidați în circumscripțiile electo
rale nr 5 și nr 6 în alegerile de de- 
putați pentru Sfatul popular al ora
șului Petroșani, au vorbit cu căldură
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Noi instalații industriala 
funcțiune

seriași, lăcătuși, electricieni, 
sudori, constructori. Brigă
zile care în zilele premer
gătoare predării au depus 
aici un efort deosebit în 
condițiile de hteru pe timp 
de iarnă, sînt cele conduse 
de lăcătușul Oprișa Ispas și- 
electricianul Paraschiv Ale
xandru. Lucrările au fost 
executate sub supravegherea 
directă
Bazil.

Pînă
bruarie,
tori do la I.C.M.M. vor mai 
pune în funcție și. lucra
rea : Depozit deschis de u- 
tilaje de la mina Lupeni.

puse in
Constructorii și montorii 

de la I.C.M.M. Petroșani 
au dat ziileâe acestea în 
funcție instalația provizo
rie de săpare de la puțul 
Aninoasa sud. Obiectivul a- 
cesta de o deosebită im
portanță pentru mina Ahi- 
noasa . cuprinde un 
provizoriu de săpare, 
șină de extracție, o 
Iație de betonare.

Cu aceasta, constructorii 
de la I.C.M.M. au înscris 
pe graficul realizărilor 
prima lucrare predată în a- 
cest an. La darea , în func
ție a acestui obiectiv și-au 
adus, aportul numeroși me-

turn 
o ma- 
insta-

a maistrului Hideg

la sfîrșitul lunii fe- 
constructorii mon-

Sfat cu 
noului

locuitorii 
cartier

RITMICITATEA
PREMISA SUCCESELOR

despre minunatele condiții de trai pe 
care partidul și statu-l nostru le-au 
creat celor ce muncesc. Cetățenii car
tierului Livezeni, împreună cu can- 
didații, au discutat multe din proble
mele privind înfrumusețarea cartie
rului cum ar fi: plantarea, în.primă
vara acpstui an a unor arbori orna
mentali, păstrarea cu mai, mare grijă 
a zonelor verzi și alte-probleme gos-

podărești. In cuvîntul tor. alegătorii 
au făcut și unele propuneri.

— Cartierul Livezeni este nou și 
frumos. Locuitorilor lui li s-a asi
gurat tot confortul. Totuși s-ar mai 
putea aduce unele îmbunătățiri, a 
.spus în cuvîntul său electricianul 
Stoica Pavel. Cred că ar fi bine

M. CHIOREANU

In perioada ce a trecut de la înce
putul acestui- an, minerii sectorului III 
al minei Petrila au trimis la ziuă 
2 600 tone cărbune peste plan. Fie
care lună aduce noi succese colec
tivului și e firesc. In lupta pentru 
realizarea sarcinilor sporite ce îi re
vin în anul 1965, precum și a obiec
tivelor de întrecere, colectivul de aici 
dispune de o bază solidă : de o ex
periență bogată în realizarea ritmică 
a sarcinilor de. plan, în obținerea 
unor indicatori superiori.

— in ce constă această experien
ță ? — am întrebai pe șeful de sec
tor, tov. Tenzler Ștefan. Am primit 
următorul răspuns :

— In anul 1964, sectorul nostru 
și-a îndeplinit ritmic, lună de lună, 
și decadă de decadă sarcinile de 
plan. Acest lucru a fost posibil prin 
faptul că întregul colectiv, și în pri
mul rind conducerea sectorului, și-au 
concentrat toate eforturile spre asi
gurarea tuturor condițiilor de la în
ceputul lunilor ca fiecare brigadă 
să-și realizeze sarcinile de plan. Am 
urmărit cu deosebire îndeplinirea in
tegrală și din timp a planului dc 
pregătiri spre a asigura la începutul 
fiecărei luni linia activă de front 
necesară și, in plus, chiar o linie dc 
front de rezervă, respectiv 1-2 aba
taje, care să intre la nevoie în func
ție. Totodată, pe baza diagramei de 
producție, am urmărit îndeaproape 
eșalonarea intrării și ieșirii abataje
lor din producție spre a evita situa
ția de a avea deodată mai multe a- 
bataje terminate sau in atacare.

Cu o deosebită atenție se urmărește 
în sectorul nostru pregătirea locurilor 
de muncă în așa fel ca la începutul 
lunilor fiecare abataj să dea maximum 
de producție. In acest scop lucrările 
auxiliare — rearmarea suitorilor, pu
nerea la punct a. galeriilor, a liniei 
ferate, revizuirea și repararea . utila
jului — se execută' eșalonat, de-a 
lungul lunilor. înaintea zilei de în- 
tîi a fiecărei luni, se inmînează bri
găzilor foile de'acord și sînt consul
tați brigadierii • asupra eventualelor 
cerințe pe care le vor rezolvate

scopul realizării ritmice a sarcinilor 
de plan. Așa asigurăm ca producția 
să se desfășoare ritmic, uniform și 
fără salturi în tot cursul lunii.

O deosebită atenție acordăm reali
zării ritmice a sarcinilor de plan de 
către toate brigăzile. Zilnic, și în 
fiecare schimb, se face controlul to
curilor de muncă de către maiștrii 
de revir. Șeful sectorului și locțiito
rul său controlează mai ales abata
jele, locurile de muncă cu situații 
speciale.

O mare însemnătate în realizarea 
de către toate brigăzile a sarcinilor 
de plan precum și în asigurarea rit
micității producției o are omogeni
zarea brigăzilor, plasarea abatajelor, 
cu efectivul necesar de la începutul 
fiecărei luni. împărțirea efectivelor în 
sectorul nostru se face o dată pe tri
mestru. In acest fel am reușit să 
avem în fiecare abataj brigăzi omo
gene, atît în ceea ce privește, respec
tarea formațiilor tip de lucru cit și 
în ce privește posibilitățile fizice și 
profesionale ale fiecărei brigăzi.

Realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan de către fiecare brigadă este 
condiționată și de aprovizionarea 
la timp și cu materiale corespunză-

(Continuare în pag. 3-a)

Imbold
spre noi succese

E un ger de crapă pietrele.
Jos în uale, la adăpostul ca- A selor, mai e cum e dar, cum
urci pe poteca ce duce spre 
galeria de coastă de la ori
zontul 630 al minei Vulcan, 
vintul
leargă ca un besmetic învoi

ri^- burind
„săgeți" de gheață obrajii li îmbujorați ai minerilor ce
urcă grăbiți spre galerie, 
să fie oare factorul care de- 

Minerii din

630 al minei Vulcan, 
iși face mendrele. A-

zăpada și i2bind cu

vecini, alții s-au 
dată. S-ая înfi- 
își amintesc că 
10 ani pe locul

CETAȚENI ȘI CETĂȚENEl 
CONTROLAȚI 

DACĂ 
SINTEȚI ÎNSCRIȘI 

PE LISTELE DE ALEGATORI I

(Continuare în pag. 3-a)

In fiecare zi, la Consiliul orășenesc Petroșani al . Frontului Democrației 
Populare se desfășoară o intensă activitate.

IN CLIȘEU: Dactilografele Lupașcu Suzana, Popovici Elena și Vet Ma
ria in plină activitate.
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Au început 
noi construcții la Petrila

In acest an, constructorii de pe 
șantierul din Petrila vor înălța noi 
obiective social-culturale. De la înce
putul anului au fost începute lucră
rile pentru construirea a 272 de
apartamente, iar zilele acestea s-a
creat front de lucru în vederea con
struirii unei noi școli cu 16 săli de 
clasa și pentru ridicarea unei cen
trale termice. Din cele 352 de apar
tamente ce urmează a fi date în fo
losința oamenilor muncii în acest an, 
120 se află în prezent în finisaj. Va
loarea totală a construcțiilor social- 
culturale, ce se vor ridica în acest 
an la Petrila, se ridică la suma 
18 000 000 lei.

Această piesă, în care marele dra
maturg romîn critică îngustimea con
cepțiilor mic burgheze, va fi repre
zentată în curînd în toate localită
țile Văii Jiului.

Program artistic
Mîine, Ia ora 17, în sala cinema

tografului din Lonea va fi prezentat 
•un program artistic susținut de către 
formațiile artiștilor amatori din ca
drul clubului muncitoresc. Programul 
cuprinde un recital de poezii și mu
zică interpretată de orchestră și fan
fară.

de
Concert 

muzică ușoară 
amatori, membri ai forma-

Amprente ale anilor noștri
Regiunea Banat 
în cifre și fapte

Gerul
termină graba lor ?
brigada lui Gancz Ștefan au un 
angajament de întrecere pe care se 
străduiesc să-l traducă în Viață. 
Și cînd e vorba de respectarea cu- 
vîntului dat, minutele au mare 

■preț. Mersul lor grăbit пи-și înce
tinește ritmul nici cînd ajung la 
adăpostul galeriei. Se opresc doar 
pentru puțin timp spre a se obiș
nui cu bezna galeriei care înlo
cuiește decorul de un alb imacu.-., 
lat al zăpezii, și din nou la drum. 
Colivia de la puțul 7 vest ii coboa
ră pînă la orizontul 555 unde se 
află abatajul lor. Au ajuns cu cîteva 
minute înainte de începerea șutu
lui. In abataj totul e pregătit pen
tru o nouă „ofensivă" împotriva 
stratului de cărbune. Metoda „două 
fîșii pe schimb și aripă de abataj" 
pe care ei o aplică, cere ca opera
țiunile să se succeadă conform ci- 
clogramei. Spiritul organizatoric 
al lui Gancz Ștefan, hărnicia și 
disciplina din brigadă, îmbinate cu 
aplicarea a tot ceea ce este nou și 
contribuie la creșterea productivi
tății muncii și ușurarea eforturilor 
minerilor, dau rezultate bune. Dacă 
înainte vreme operațiunea lie eva
cuare a cărbunelui din dbataj ce
rea timp și eforturi fizice, acum, 
această muncă este aproape com
plet înlăturată. Folosirea unor pa
nouri asigură căderea cărbunelui 
direct pe crațer. Aplicînd această 
metodă, 70—80 la 
nele dislocat prin 
vacudt din abataj 
lopata.

Cînd cărbunele
pe crațer și metoda „două fîșii pe 
schimb și aripă de abataj" este 
respectată întocmai, randamentul 
crește. De la 5,61 tone pe post cit 
era planificat, randamentul brigă
zii a ajuns la 6,7 tone pe post.

, Prin ridicarea productivității, bri
gada a extras în luna ianuarie 228 
tone de cărbune peste sarcinile de 
plan. Salariile obținute de membrii 
brigăzii sînt și ele pe măsura rea
lizărilor. Minerii au realizat un 
ciștig ce întrece 106 lei pe post. 
Ca o răsplată a succeselor obținu
te în anul trecut, Gancz Ștefan a 
primit insigna de fruntaș în între
cerea socialistă, iar brigada pe ca
re o conduce, diploma de fruntașă. 
Sînt distincții ce le face cinste și-i 
mobilizează spre noi succese.

sută din cărbu- 
pușcare este e- 
fără a se folosi

I 
I

î

0 nouă piesă 
în pregătire

Un grup de actori de la Teatrul 
de Stat din Petroșani pregătește în 
prezent un spectacol cu piesa „Conu 
Leonida față cu reacțiunea" de I. L. 
Caragiale.

de
Artiștii

ției de muzică. ușoară a clubului sin
dicatelor din Lupeni, vor prezenta 
mîine, la ora 19, în sala Palatului 
cultural din localitate un concert de 
muzică ușoară intitulat „Toată lumea 
cîntă". Concertul este dat în cinstea 
muncitorilor și tehnicienilor distinși 
recent cu insigna de fruntaș în în
trecerea socialistă pe anul 1964.

In ultimii 4 ani 
producția globală 
a regiunii Banat 
care reprezintă a-
proape 10 la sută din totalul întregii 
țări — a crescut cu 44 la sută. Cel 
mai însemnat spor a fost înregistrat 
în ramura industriei constructoare de 
mașini, unde producția a crescut cu 
peste 96 la sută, precum și în indus
tria chimică, care și-a mărit produc
ția cu 71 la sută. De asemenea, pro
ducția de fontă a crescut de aproape 
3 ori, cea de oțel cu 21 la sută, de 
vagoane cu 55 la sută, de. motoare 
electrice cu 38 la sută.

In această perioadă industria re
giunii a realizat o serie de agregate, 
mașini și utilaje noi de înaltă tehni
citate printre care motoare Diesel dc 
2 100 C.P., turbine de 11,5 și 4,5 MW, 
vagoane moderne de călători și de 
marfă de mare tonaj, macarale și 
poduri rulante, diferite tipuri de mo
toare electrice și generatori, sfrun-

guri cu comandă- 
program și turație 
rapidă, instalații 
de morărit, mașini

complexe destinate mecanizării lucră • 
rilor de creștere a păsărilor în cen
tre avicole,, uscătoare de furaje verzi, 
țesături, tricotaje, încălțăminte fină 
de piele, mobilă placată cu furnire 
exotice, articole electrotehnice și din 
mase plastice de uz casnic etc. Mai 
mult de 40 de întreprinderi din re
giune exportă produse în numeroase 
țări din Europa, Africa, Asia și A- 
merica.

Sporirea continuă a producției in
dustriale a fost asigurată prin creș
terea productivității muncii, a inves
tițiilor făcute de stat. Au fost puse 
în funcțiune, numai în ultimii 4 ani, 
două furnale noi de cîte 700 m c, o 
fabrică de aglomerare a minereului 
și una de var, o forjă centrală, in-

(Continuare în pag. 3-a)

„curge" singur



э STEAGUL ROȘU

Candidați al Г. D. P. in alegerile de la 7 martie
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In însuflețite adunări populare, expresii ale democratismului sistemului nostru electoral, oamenii muncii din Va
lea Jiului șl-au desemnai candidați! ta vederea alegerilor de deputați pentru Marea Adunare Naționali șl sta
turile populare care vor avea loc ia 7 martie. Candidați! propuși — candidații Frontului Democrației Popu
lare — sînt cetățeni care au dovedit inițiativă, pasiune și competență în rezolvarea treburilor obștești. Ei sînt 
cei mai autentici reprezentanți al maselor largi de oameni ai muticii — muncitori, ingineri tehnicieni, Învățători 
ți profesori, țărani, gospodine.

In pagina de față, prezentăm cițiva dintre candidați! F.D.P. în apropiatele alegeri.

Președintele sfatului popular

MINERUL FRUNTAȘ

Străbătînd Valea Jiului, de la uti 
capăt la altul al ei, constați cu bu
curie că localitățile noastre, își 
schimba înfățișarea. O dată cit dez
voltarea industriei carbonifere se 
construiesc numeroase blocuri de lo
cuințe, școli, cinematografe, cămine 
culturale, se fac diferite lucrări edi
litare. Aceasta crează condiții tot 
mai bune de trai oamenilor muncii.

La Petriia, Vulcan, Lupeni ori lîri- 
cani, peste tot observi semnele mari
lor prefaceri. In anii puterii populare 
pe cuprinsul Văii Jiului au fost con
struite șute de blocuri care totalizează 
10605 apartamente, din care numai 
în ultimii 4 ani 4 286 de apartamente. 
ІП biroul toVSrășului ing. Blaj Tra- 
iân, președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului Pe
troșani am văzut o hartă care înfăți
șează noile obiective social-culturale 
ce se Vor construi în acest an în 
localitățile noastre. La PeVoșsjni, Pe- 
trfla, Vulcan șl Lupeni se vor con
strui blocuri însumînd 1 068 aparta
mente, complexe comerciale și de de
servire a cetățenilor.

An de an, prin grija partidului și 
guvernului, au fost alocate sume tet

învățătoarea
învățătoarea Popa Maria este bine 

cunoscută în orașul Lupeiii. In cei 
C ani de cind se află în invățămînt, 
ea a muncit neobosit, cu pasiune, ₽u- 
nînd mult suflet în nobila misiune 
de educatoare a tinerei generații.

învățătorii și profesorii de la Școa
la generală de 8 ani nr. 2 din Lu

peni prețuiesc pe colega lor de mun
că pentai strădania de care dă do
vadă in, activitatea profesională. O 
apreciază pentru ca muncește cu 
mult suflet. Peste 50 la șută din ele
vii clasei a IV-a, a cărei învățătoare 
este, au încheiat primul trimestru al 
anului școlar curent cu rezultate 
foarte bune la învățătură.

Prin activitatea ei școlară, cît și 
prin cea obștească, învățătoarea Po
pa Maria și-a cîstigat stima și pre
țuirea tuturor. Și ca răsplată, la ale
gerile precedente de deputați în Sfa
turile populare, tovarășa Popa .Ma
ria a fost aleasă deputată în Sfatu- 
tul popular al orașului Lupeni. Ca 
deputată, ea a contribuit la rezolva
rea diferitelor probleme gospodărești, 
Ia ridicarea nivelului cultural al fe
meilor din circumscripția sa. Cu 
aceeași pasiune, cu aceiași sîrg, în
vățătoarea Popa Maria muncește și 
în cadrul comisiei de împăciuire a 
Sfatului popular Lupeni.

Tovarășa Popa Maria a fost pro
pusă de cetățenii din circumscripție 
sa să candideze din nou în alegerile 
de deputați pentru Sfatul popular al 
orașului Lupeni și în circumscripția 
electorală orășenească nr. 216 Petro
șani. 

mai mari pentru extinderea rețelei 
de alimentare cu apă potabilă, pen
tru pavarea și modernizarea de străzi, 
îmbunătățirea transportului în co
mun, salubrizarea orașului. Numai 
pentru întreținerea fondului de lo
cuințe se cheltuiesc, în prezent circa

30 milioane lei, eu 20 milioane mai 
mult decît in urmă cu 4 ani.

— In ultimii 4 anj, spunea tova
rășul Blaj Traian, Valea noastră a 
devenit mai frumoasa, mai bine gos
podărită. Se ]»ate spune că în ora
șele și comunele noastre gospodă
resc miile de cetățeni care, în frunte 
cu deputății, participă cu însuflețire 
la lucrările de interes obștesc inițiate 
de sfaturile populare. Prin grija Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Petroșani s-au extins 
an de ari zonele verzi în orașele Pe
troșani, Petriia, Vulcan și Lupeni, 
precum și în comuna Aninoasa. In 
primăvară aceasta vom extinde zone
le verzi cu Încă 9,1 ha, vom ame
naja 26 baze sportive și solare și vom 
planta mii de flori, arbori șl pomi. 
De asemenea, prin contribuția ' în

Gospodarul circumscripției nr. 36
Cetățenii din circumscripția electo

rală comunală nr 36 Ixroni au pri
mit bucuroși propunerea ca în cir
cumscripția lor să candideze în ale
gerile de la 7 martie tovarășul Lup 
Vfctor, care îșl desfășoară activita
tea de deputat de 4 ani.

Locuitorii din comună îi prețuiesc 
vrednicia în activitatea obștească. 
Despre contribuția candidatului lor 
la mai buna gos
podărire a locali
tății au vorbit 
multi dintre cetă
țenii prezenți la 
adunarea în care 
el a fost propus, 
reliefînd totodată 
înfăptuirile din ul
timii doi ații din 
cadrul circum
scripției. Cetățenii 
Mojoatcă Cornel, 
Aron Nicolas' și 
alții s-au referit 
cu mîndrie Ia rea
lizările did comu
na Iscroni, reali
zare care se ală
tură marilor pre
faceri înnoitoare din Valea Jiului. 
Prin grija deputatului și cu sprijinul 
efectiv al țăranilor muncitori Cătană 
Ute, Heij Ionel, Cocotă Petru, Ma- 
joatcă loan Boatită, Burlec Miron, 
Burice loniță, și alții, au fost repa
rate drumurile de acces spre satele 
mărginașe și epre terenurile de fî- 
naț respectiv, cel de pe Valea Ticio- 
rii, distrus de ploile torențiale din 
anul trecut, cele care duc spre dea
lurile Measu, Șeșuri, satul Caeteni, 

muncă a cetățenilor vom executa lu
crări gospodărești în valoare de a- 
proape 160 000 lei.

Președintele sfatului popular a ți
nut să menționeze activitatea cetă
țenilor din Dîlja Mare, Cîmpu lui 
Neag, Banița, Firizoni, Slătinioara. 

care prin muncă pa
triotică au reușit să 
gospodărească mai 
bine localitățile lor, 
au construit școli 
noi și noi săli de 
clasă pe lingă șco
lile existente.

Desigur că toate 
aceste înfăptuiri im
portante stat rodul 
hărniciei oamenilor 
muncit, inițiativei 
Comitetului execu
tiv al Sfatului popu
lar al orașului Pe
troșani, care a mili
tat cu stăduință 
pentru a schimba 
înfățișarea localită- 
țitor noastre și a crea 

condiții mai bune de trai oamenilor 
muncii. Ca deputat în sfatul popular 
și președinte al comitetului executiv, 
tovarășul Blaj Traian ее preocupă, 
alături de ceilalți deputați, de miile 
de cetățefli harnici ai Văii Jiului de 
înfrumusețarea, continuă a localități
lor noastre, de folosirea cu chibzuin
ță a fondurilor ce stau la dispoziția 
sfatului popular orășenesc pentru 
acest scop.

Cetățenii din orașul Petroșani, în
truniți într-o însuflețită adunare, au 
susținut cu căldură propunerea ca 
tovarășul inginer Blaj Traian să can
dideze în alegerile de deputați pen
tru Sfatul popular al regiunii Hu
nedoara în circumscripția electorală 
nr. 79 precum șt în circumscripția 
electorală orășenească nr. 77 Petro
șani.

unde s-au așternut peste 180 m c 
balast.

Cu prilejul unei înttkilri, cetățenii 
din circumscripție i-au solicitat spri
jinul pentru construirea a două po
dețe peste Valea Pitta și Valea 
Strimtă. In frunte cu Lup Victor, ce
tățenii Nițar Petrieă, Nlțat Nicoișe, 
Popescu Petru, Semen Teodor, Mari
nescu Ioan și alții au procurat ma

terialele necesare 
și au construit 
podețele, ușurînd 
accesul autovehi
culelor in cătunul 
Costam.

In anul care a 
trecut, cetățenii 
din circumscripția 
electorală a depu
tatului Lup Victor 
au înfăptuit nume
roase lucrări gos
podărești prin 
muncă patriotică 
aducînd în felul a- 
cesfa sfatului 
popular comunal 
economii în va
loare de peste 

20 000 lei. In prezent, la propunerea 
deputatului, se execută o lucrare im
portantă : îndiguirea unei porțiuni a 
malului Jiului pe o lungime de 
32 m.

Propunind ca Lup Vfctor să fie 
ales deputat pentru a treia oară, ce
tățenii s-au angajat totodată să spri
jine și în viitor activitatea deputa
tului pentru ca circumscripția lor să 
fie tot mai bine gospodărită.

încă din fragedă copilărie Teodor, 
unul dintre cei 11 copii al țăranului 
muncitor Doroftei Gheorghe a mun
cit din greu pe pfcnîntUrita celor a- 
vuți de prin părțile Vasluiului pen
tru a putea trăi de pe o zt pe alta. 
Cu toate că trudea din greu, nici
odată nu i-a ajuns tnîncares și îm
brăcămintea. Nu o dată Teodor, îm
preună cu ceilalți frați ai săi, s-a 
culcai fiămîftd, «leit de puteri.

Acele zile triate au trecut. Lupta 
poporului nostru condus de partid a 
deschis o eră nouă pentru toți acei 
care în trecut erau umiliți și ex
ploatați. Acest drum • fost deschis 
și pentru Doroftei 
Teodor. La vîrsta 
de 20 de ani a 
venit în Valea 
Jiului să-și gă
sească tm rost în 
viață, să se facă 
miner. A muncit 
mai îflîîi ca va
gonetar, apoi s-a 
înscris Ia școala 
de calificare. Du
pă ce s-a califi
cat miner a foet 
repartizat în bri
gada lui Nicoară 
loan din sectorul 
II al minei Vul
can. A lucrat 12 
ani în această 
brigadă unda a condus cu competen
ță im Schimb de mineri. Ortacii săi 
de muncă i-au apreciat pentru pri
ceperea și hărnicia lui în muncă. 
Schimbul condus de Teodor a fost 
toi timpul ia loc de frunte în între
cere, a trimis la ziuă în fiecare șut 
cantități sporite de cărbune peste 
plan. Doroftei Teodor a dovedit prin 
fante că este un miner vrednic, un 
bun organizator at producției. El 
și-a mobilizat schimbul ia o muncă 
însuflețită. In алій care a trecut, 
brigada din care tace porte Doroftei 
Teodor a fost mereu ia înălțime, si- 
taîmta-se îrt rtnduriie retor eviden
țiate. Ea a extau suie de tone de căr
bune peste sarcinHe de plan, iar în 
luna trecută 230 tone.

Șeful de schimb Doroftei Teodor 
se preocupă Îndeaproape de ridicarea 
oalttfcărU profesionale a ortacilor săi,

Șeful comisiei
Să meriți încrederea cetățenilor 1 

Ce altceva poate să constituie un 
motiv de marș estistacțle pentru un 
oml Comunistul EIM Gheorghe se 
poate bucura. Tovarășii lui, cetățe
nii din cartier bau acordat încrede
rea In repetate rînduri. Din anul 
IffiO, ej !-au ales mereu deputatul 
lor. Dar această încredere nu impli
că numai satisfacții, cf, mai ales, 
răspunderi. ȘI to
varășul Elisei 
Gheorghe este 
conștient de acesi 
lucru. Munca tai, 
preocupările tai 
de zi cu zi sînt 
strîns legate de 
acelea ale colecti
vității.

Ca șef al comi
siei organizatorice 
a Sfatului popu
lar al orașului 
Petroșani, tovară
șul Elisei lucrează 
cu competență și 
pasiune. El e 
considerat un ac
tivist cu experien
ță. întotdeauna își îndeplinește sar
cinile ce-i sînt încredințate.

Comunistul Elisei Gheorghe e cu
noscut prin activitatea profesională 
șl cea obștească. Om gospodar, să
ritor la nevoie — așa 3 cunosc ce
tățenii din cartier. Nu o dată, tova
rășul Elisei și-a găsit timp să stea 
de vorbă cu comitetele de cetățeni 
din străzile Arădenilor, Mlcu Kleln, 
Radu Șapcă, Daciei, să sprijine ac- 

împărtășind multor tineri tainele me
seriei de miner. Ё1 a crescut mineri 
de nădejde care fac cinste colecti
vului sectorului II. Pentru meritele 
sale îii producție, Doroftei Teodor a 
fost decorat cu „Medalia Muncii".

Dar tovarășul Doroftei nu ; este 
numai un miner vrednic, ci și un 
bun activist obștesc. In urmă cu doi 
ani el a fost ales deputat in sfatul 
popular din localitate. De atunci a 
gospodărit conștiincios circumscrip
ția așa cum conștiincios a lucrat și 
în cei 12 ani în brigada tai Nicoară 
Ioan. In frunte cu deputatul, cetățe
nii Avram Ficuța, David Gheorghe, 

Prața Elisabeta. 
Rusu Reghina și 
mulți alții, au 
schimbat înfățișa
rea cartierului 
Crividia. Ei au 
reparat drumul pe 
toată lungimea 
lui, au aliniat.' 
gardurile, au con
struit podețe in 
dreptul fiecărei 
case. Toi cu aju
torul cetățenilor 
s-au desfundat 
șanțurile, s-au ni
velat terenuri. Ca
urmare a succese
lor obținute în a- 
nul care a trecut, 

circumscripția deputatului Dor '*<j 
Teodor e-a situat pe primul loc în 
întrecerea patriotică pentru gospodă
rirea și înfrumusețarea orașului.

Pentru activitatea sa rodnică pe 
tărîm obștesc, pentru .faptul că este 
unul dintre cei mai buni mineri din 
sectorul 11 al minei Vulcan, Doroftei 
Teodor, iubit și stimat de tovarășii 
săi de muncă și viață, a fost propus 
<flri nou candidat in alegerile de la 
7 mărite ' In Circurrisertpția' riecfcrată 
Orășenească nr 7î Vulcan.

Noi. cei din circumscripția e* 
lectorată nr. 71, au spus cetățenii 
Tudor Gheorghe, Shnton Maria și 
Șelaru Ana, ani primit cu bucurie 
propunerea ca tovarășul Doroftei 
Teodor, miner fruntaș să candideze 
din partea F.D.P. în apropiatele a- 
legeri. La 7 martie îi vom da votii 
cu toată încrederea.

organizatorice
tivitatea cetățenilor în munca de în
frumusețare a orașului. Tovarășul E- 
lisei a justificat încrederea celor ce 
i-au dat votul. Ascultînd propunerile 
oamenilor, s-a interesat de rezolva
rea lor,. a pus zdravăn umărul la 
buna gospodărire a orașului, a mo
bilizat numeroși cetățeni sa participe 
Ia acțiunile întreprinse de sfatul 
popular. Adeseori el putea fi văzut 

la muncă patrio
tică, exemplul lui 
constituind pildă 
vie pentru cetă
țeni. Șeful comi
siei organizatorice 
a sprijinit prin 
muncă intensă 
construirea școli- 
lor din Slăttnioa- 
ra. Dîlja Mare, a 
mers din casă în 
casă să mobilize
ze sătenii la în
făptuirea acestor 
obiective. Așadar 
există suficiente 
fapte pentru care 
tovarășul Elisei e 
prețuit de oameni.

Pentru sîrguința de care dă do
vadă, pentru contribuția pe care, și-a 
adus-o la gospodărirea orașului, ce
tățenii din circumscripția electorală 
orășenească nr. 10 Petroșani au sus
ținut ca tovarășul Elisei Gheorghe 
să candideze în alegerile de la 7 
martie în această circumscripție și 
s-au angajat să-i dea votul cu toată 
încrederea, lui și celorlalți candidați 
ai Frontului Democrației Populare.



s
In întîmpmarea Zilei caferiftilor Ritmicitatea —

V Răspunsul la această întrebare
l-au dat cei șapte muncitori din echi
pa lui Urechiatu Totna de la stația 
C.P.R. Petroșani.

Șeful sectorului S.C.B. din stația 
Petroșani a fost anunțat pe neaștep- 
tate in legătură cu sosirea unei dre
zine — camion, care va aduce sema
forul comandat pentru stația Iscroni. 
Oamenii fuseseră planificați fiecare 
la alte lucrări. Și acum sosea sema
forul f „Trebuie montat în cel mult 
patru zile" — menționase în actele 
însoțitoare conducerea stației C.T. 4 
Simeria. Timp ar fi fost, dar ce te 
faci cu gerul 1 Lucrul trebuia totuși 
făcut.

A doua zi, de dimineață, din trenul 
2386 au coborît in stația Iscroni 8 
oameni înarmați cu sculele necesare 
montării semaforului. încărcai pe 
drezina - camion, semaforul îi aștep
ta. Cei 8 oameni începură să-l 
descarce. Dar semaforul nu voia 
cu nici un preț să se miște. Maistrul 
Urechiatu te spuse oamenilor:

— Nu vom face nimic așa cum sîn- S» -Ipm îmbrăcați și cu mănușile pe 
rrtiini. Toată lumea își dă jos paltoa
nele și cojoacele, iar mănușile con
siderăm că le-am lăsat acasă.

Acum, cînd oamenii erau mai sprin
teni și metalul se făcu mai ușor. Du
pă un timp, destul de scurt, semafo
rul se afla jos pe pămlnt, iar dre
zina se pregătea de plecare. Începu
ră pregătirile pentru ridicarea sema
forului. Se luară toate măsurile ne

/Una dintre echipele de frunte de la Depoul C.F.R. Petroșani, cea de 
lăcătuși mecanici condusă de comunistul Bătrîn loan, reparînd o locomo
tivă.

Noi produse i
Firul de relon volu

minos, cu proprietăți 
apropiate de ale linii,

> este unul din noile 
' . produse care poartă

■ marca uzinei de la Sa- 
vinești. El este folosit 
ia fabricarea tricotaje
lor. Noul produs se 
remarcă printr-o greu
tate redusă, rezistență 
la rupere și la agenții 
chimici.

marca uzinei
Tot în acest an a 

început fabricarea unui 
nou tip melana, cu pro
prietăți superioare celor 
produse pînă în pre
zent. Ea își găsește 
utilizarea ca înlocuitor 
al linii pentru tricotaje 
și diferite țesături.

Anul acesta, indus
tria noastră va produ
ce cu peste 180 la su
tă mai multe fire și

ÎNSEMNARE INTEGRAL DAR
Spitalul unificat Petroșani avea 

nevoie de unele reparații la corpul 
principal, la instalațiile electrice de 
lumină și forță, la instalațiile sâni 
tare și de încălzire centrală.

Avea și fonduri alocate in acesl 
scop, și avea și o documentație în
tocmită. Se căuta numai o „firmă" 
care să ia lucrările in atrepriză. Și 
astfel s-a „născut" contractul de an
trepriză încheiat între T.R.C.H. — 
prin grupul de șantiere din Petro
șani ca executant și Spitalul unificat 
Petroșani, ca beneficiar. Toate forme
le de plată au fost perfectate și prin 
luna iulie a anului trecut, s-a trecut 
la executarea lucrărilor.

T La sfîrșitui anului 1964, T.R.C.H. 
a înaintat Spitalului unificat din Pe
troșani o situație de plată ui lucrări
lor executate, în valoare de aproxi
mativ 400 000 lei. Exact atît cît fu
sese alocat prin plan pe anul 1964. 
S-ar părea că cei de la spital nu au 
ее le imputa celor de la construcții, 
«Atîția bani ați avut, de atîția v-am 
lucrat".

Și, totuși, ceva nu e în regulă. Spi

cesare pentru ridicare și ancorare. 
Apoi, centimetru cu centimetru, se
maforul fu ridicat spre înălțimi. La 
un moment doi cineva veni ou ideea 
ca semaforul să fie lăsat ridicai doar 
pe jumătate și să se continue lucrul 
a doua zi. Ceilalți însă nici nu voiră 
să audă de așa ceva.

— Vom continua munca pînă îl 
vom vedea ridicat, era părerea celor
lalți.

Echipa reuși să ridice semaforul. 
Pînă la venirea serii mai erau clteva 
ore. Maistrul își repartiza oamenii la 
noi lucrări. Unii începură lucrul la 
fixarea și consolidarea semaforului, 
alții la fixarea brațului și la întinde
rea sîrmelor de transmisiune. Dacă 
pînă acum viatul пи-și arătase tăria, 
acum veni să le arate ce poale. Sus, 
în vîrful stilpului, legați cu centuri 
de siguranță, meseriașii se luptau cu 
montarea brațului. După cîte 10 mi
nute de lucru, cei de sus coborau și 
locul lor era luat de alții. La ora 16, 
după zeci de probe, semaforul a fost 
dat in exploatare.

Dar dîrzenia și dragostea față de 
muncă a maistrului Urechiatu Toma 
și a meseriașilor și lucrătorilor Mu- 
lea Alexandru. Avram Gheorghe^ Cio- 
bana Ion, Șuvaru Gheorghe, Duream 
Constantin, Munteanu losif și Mun- 
tearui Ion a învins toate greutățile. 
Semaforul a fost montat într-o sin
gură zi.

I. CRIȘAN 
corespondent

de la Sftvinești
fibre sintetice chimice 
decît anul trecut, și de 
peste 7 ori mai multe 
fire și fibre celulozi
ce. Lărgirea gamei a- 
cestora și îmbunătăți
rea continuă a calită
ții lor va crea indus
triei de tricotaje și 
confecții posibilitatea 
să realizeze un sorti
ment mai bogat de 
articole. (Agerpres)

talul avea nevoie de căldură. Iu 
acest scop s-a prevăzut ca unul din 
cele doua cazane de încălzire centrală 
să fie înlocuit ca necorespunzător. 
S-a prevăzut, dar șantierul din Pe
troșani n-a prevăzut că va veni iarna 
și că bolnavii vor avea nevoie de căl
dură pe care nu o va putea da un 
singur cazan (cel rămas în funcție), 
ții cel de-al doilea cazan n-a putut 
fi dat in funcțiune decît acum weo 
doua săptămîni.

Pentru sterilizarea aparatelor la gru
pul operator și pentru uscarea rufe
lor s-a prevăzut înlocuirea cazanului 
de inaltă presiune de la generatorul 
de aburi cu unul nou, cel vechi ne- 
maicorespunzînd. La acesta deocam
dată se mai lucrează și, are șanse 
de a fi pus în funcție dar... după ce 
va fi trecut gerul iernii. In acest 
timp, sterilizarea instrumentelor chi
rurgicale și a pansamentelor se face 
cu greutăți. Cît despre uscarea len
jeriei de corp și de pat a bolnavilor, 
aceasta se face mai departe în ...po
dul clădirii. Instalatorii vor spune 
desigur: „n-am putut cuprinde to

(Urmare din pag. l-a)

toare а fiecărui toc de mutică. ta

iaceastă privință acordăm o deosebi
tă atenție transportului, concentrării 
producției și întăririi răspunderii per
sonalului de supraveghere tată de 
condițiile de muncă ale brigăzilor. 
Așa am ajuns ca, în cete mai multe 
luni, din cele 13-14 brigăzi să- nu 
avem nici o brigadă sau, eventual, 
doar 1-2 sub plan.

Un alt factor care a chezășuit suc
cesele noastre îl constituie extinderea 
inițiativei „două cîmpuri pe schimb 
și aripă de abataj cameră'1. Această 
inițiativă а fost îmbrățișată cu căl
dură de către toate brigăzile din 
abataje. Dar cele mai bune rezultate 
în aplicarea ei le-au obținut cele con
duse de Cișlaru loan, Laszlo Ștefan, 
Bartok losif, Purda Constantin, 
Rotaru loan, Enache Chiriță. 
Brigada condusă de minerul Ciș- 
iaru Ioan, de pildă, a ajuns, la o a-

Sfat ea locuitorii noului cartier
(Urmare din pag. l-a)

dacă s-ar lua măsuri ca atît in ora
șul Petroșani cit și în cartierul Li- 
vezeni, care este așezat mai departe 
de centru, să se instaleze telefoane 
publice. Propun să se amenajeze în 
cartierul nostru un teren de volei 
unde copiii să-și poată petrece în 
mod util tâmpul liber. De asemenea, 
cred că ar trebui să ne gîndim de 
pe acum la amenajarea unui solar 
pentru cei mici. Bineînțeles că a- 
ceste lucrări se pot realiza- prin con
tribuția noastră, a cetățenilor.

— In ceea ce privește gospodări
rea cartierului aș vrea să fac și eu 
cîteva propuneri, a spus electricia
nul Qlvedy losif. Ar fi necesar să se 
lucreze cu mai mult spor Ia comple
xul comercial ce se află în construc
ție in cartierul nostru, pentru că nu
mai în acest iei se poate asigura 
terminarea lui mai repede. Se știe că 
locatarii cartierului nostru sînt ne- 
voîți să se deplaseze pină in centrul 
orașului după cumpărături. Cu acest 
prilej vreau să ridic încă o problemă. 
Adesea se întîmplă ca gunoaiele me
najere să nu fie ridicate deci! la 2-3 
zile, lucru care îngreunează întreți
nerea curățeniei în jurul blocurilor.

Cei ce au luat cuvîntul au ridicat 
și alte probleme privitoare la gospo-

De ce atîta lipea 
de gri|&?

In ultimele două-trei săptămîni ce
tățenii din orașul Vulcan au începui 
să ocolească tot mai mult cinemato
graful „Tineretului". Acest lucru se 
întîmplă din cauza frigidul ce dom
nește aproape în permanență în sala 
de spectacole a cinematografului 
(deși sobe sînt iar combustibilul ne
cesar nu lipsește). Se naște întreba
rea : de ce tovarășul Petre Lagăr, 

responsabilul cinematografului, mani
festă otita neglijență și lipsă de 
grijă față de spectatori și cinemato
graf?

A. HOZU 
corespondent

tul deodată. Efectivele au tost con
centrate la centralele termice din 
noile cartiere de la Petrila și Live- 
zeni". Dar lucrurile stau cam așa: 
„am încasat banii pe lucrările de mare 
productivitate ? Bun I Mărunțișurile le 
vom face la urmă". Numai că „mă
runțișurile" acestea condiționează fun
cționarea unei instalații.

Reparații s-au făcut și la acoperi
șul corpului central. Despre calitatea 
reparațiilor „vorbesc" petele galbene 
de pe tavanul saloanelor de la ulti
mul etaj. După reparație, în caz de 
ploaie, la spital nu plouă rău, plouă 
bine.

Ar mai fi ceva de spus și despre 
iluminatul de siguranță de la grupul 
operator și despte stația de hidrofor. 
Ar fi de spus că sînt făcute, dar 
numai pe jumătate.

De unde se deduce ușor că, deși 
s-au executat mai mult de jumătate 
din lucrările contractate, nu s-a fă
cut fiecare lucru la timpul său. Iar 
cînd s-a pus în lucru un obiectiv nu 
s-a făcut odată pentru totdeauna.

TEM. 1ONESCU

premisa succeselor
vansare lunară de 168 ml/iună, iar 
celelalte brigăzi realizează avansări 

de eîte 110-120 mi. In acest 
fel brigăzile din abataje obțin randa
mente de cîte 6-7 tone pe post, în me
die cu 200 kg pe post mal mari de 
cit cele planificate.

lată direcțiile pe care a perseve
rat colectivul nostru In айиі ce a 
trecut, reușind să înfăptuim un bi
lanț bogat de realizări. Am extras 
peste planul anului trecut 12 744 tone 
cărbune, am realizat o productivitate 
de 3,562 tone pe post, iar prețul de 
cost l-am micșorat cu 1,42 lei pe tona 
de cărbune.

Pentru realizările obținute, colecti
vului sectorului nostru i s-a decernat 
Diploma de sector fruntaș pe exploa
tare. Această distincție, acordată pen
tru a doua oară colectivului sectoru
lui Ui Petrila, constituie un imbold 
puternic spre noi succese, și mai în
semnate în activitatea noastră de vi
itor.

dărirea noului cartier. S-a arătat, de 
exemplu, că întreruperile de curent 
produc multe neajunsuri. Din cauza 
lor în unele zile blocurile n-au în
călzire suficientă și nici apă oaldă.

*
Tot în cursul zilei de 9 februarie, 

la Clubul muncitoresc din Petrila, 
s-au adunat peste 300 de oameni ai 
muncii spre a se întîlni cu candidații 
propuși să-i reprezinte în alegerile 
de la 7 martie. La tolănirea cu to
varășii Haidu Terezia și ing. Bihoiu 
loan, candidați ai F.D.P. în circum
scripțiile electorale nr 123 și nr 124 
ale Sfatului popular ai orașului Pe
troșani, cetățenii au făcut multe 
propuneri cu privire Ia înfrumuseța
rea localității lor.

Discuțiile au scos în evidență că 
locuitorii celor două circumscripții 
sînt preocupați de înfrumusețarea 
străzii în care locuiesc. Ei au asigu
rat pe candidați! lor că vor partici
pa la toate acțiunile inițiate în acest 
scop.

I.IJ.L — Ш.П. Baza ѴІІІ-а Timișoara
Depozitul Petroșani

anunță următoarele posturi vacante la Depozitul Competrol Petro
șani :

—- 2 posturi mecanici, indiferent de ce branșă
— 2 posturi distribuitori butelii
— 3 posturi șoferi
— 1 post portar
— 1 post magazioner I

Condiții •• Mecanicii — să posede diplome de calificare; distribui
torii — să aibă 7 clase elementare; șoferii — să posede carnetul de 
conducere, gradul I-II; magazionerul — să aibă 7 clase elementare 
și cel puțin 2 ani vechime în gestiune.

Doritorii de angajare pot primi informații suplimentare d« ia con
ducerea Depozitului Competrol Petroșani.

12 februarie
PROGRAMUL 1. 7,45 Muzică u- 

șoarl 8,00 Sumarul presei, 8,06 Arii 
și duete din apere, 9,00 Din muzica 
jwpoarelor, 10,03 Muzică ușoară or
chestrală. 11,08 Muzică din operete
12.30 Muzică populară, 13,00 Arii și 
scene din opera „Flautul fermecat" 
de Mozart, 14,10 Muzică ușoară in
terpretată la diferite instrumente,
14.30 Emisiune de basme, 15,30 Mu
zică- ușoară, 16,30 Emisiune științifi
că pentru copii : „De ce ? De unde ? 
De cînd ?", 17,30 In slujba patriei, 
18,00 Universitatea tehnică radio, 
18,15 Cîntece din folclorul nou îndră
gite de ascultători. 18,35 Melodii dis
tractive. 19,00 Caleidoscop muzical, 
20,00 Radiogazeta de seară, 20,30 
Muzică de dans, 21,15 Aspecte din 
viața literară a orașului Hunedoara, 
21,45 Melodii lirice. PROGRAMUL II. 
8,00 Muzică ușoară, 8,35 Cîntece și 
jocuri populare, 9,03 Fragmente din 
oratoriul „Tudor Vladiffiirescu" de 
Gheorghe Dumitrescu, 10,30 Muzică 
ușoară, 11,15 Din viața de concert a

Amprente 
ale anilor noștri

(Urmare dm pag. l-a)

stalații de granulare a zgurii, bara
jul hidrotehnic de la Secul și ad-uc- 
țiunea de apă Grebla, o fabrică de 
oxigen și una de produse lactate la 
Timișoara, o fabrică de mobilă la 
Arad, 5 fabrici de pîine etc.

Au fost modernizate drumuri na
ționale, regionale și forestiere pe o 
lungime de 729 km, iar rețeaua li
niilor electrice de înaltă și joasă ten
siune s-a extins cu peste 1 600 km, 
cefea ce a contribuit la electrificarea 
a peste 300 de comune și sate, de 5 
ori mai multe decît erau în 1944.

Producția globală a unităților a- 
gricole socialiste din regiune a cres
cut cu peste 7 la sută, iar averea ob
ștească a cooperativelor agricole de 
producție a sporit cu mai bine de 
800 milioane lei.

In orașele și centrele muncitorești 
din regiune s-au dat în folosință blo
curi cu un total de 8 475 de aparta
mente în timp ce în comunele și sa
tele regiunii mai mult de 10 000 de 
familii s-au mutat în case noi.

La Timișoara s-a înălțat noul edi
ficiu al universității, un complex so
cial studențesc și alte construcții 
destinate învățământului superior. Au 
fost construite sau amenajate peste 
1 000 săli de clasă, iar numărul ele
vilor din școlile de cultură generală 
a crescut cu aproape 31 000 de copii 
și tineri. In centrul universitar Ti
mișoara studiază acum peste 12 000 
studenți, de două ori mai mulți decît 
în 1960.

Pentru anul acesta, planul de in
vestiții al regiunii Banat prevede, 
printre altele, darea în funcțiune a 
noului complex minier de la Moldova 
Nouă, dezvoltarea uzinei constructoa
re de mașini din Reșița, a Uzinelor 
de vagoane și Uzinei de strunguri 
din Arad, construirea și darea în fo
losință a 2 500 apartamente, ridica
rea unor noi cămine studențești la 
Timișoara, executarea de noi lucrări 
edilitare în marile centre industriale 
din regiune etc.

(Agerpres)

Capitalei, 12,00 Melodii populare.
13,30 Limba noastră. „înțelesuri 
schimbate". Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (reluare), 14,35 Muzică popu
lară din Oltenia. 15,30 Din țările so
cialiste, 16,00 Melodii populare, 18,00 
Cîntă orchestra de estradă a Radio- 
televiziumi, 19,05 Cîntece și jocuri 
populare, 19,30 Emisiune culturală, 
19,45 Muzică de dans, 20,40 Arii din 
operete interpretate de soliștii noștri, 
21,20 Muzică de dans, 22,00 Muzică 
ușoară.

€inem atograîe
12 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE:
7 ani de căsnicie; REPUBLICA;
Musafiri eludați pe Muntele de 
gheață; ISCRONI: Dă-i înain
te fără grijă; ANINOASA : Loco
tenent Cristina; V ULCAN : Germa
nie, steluțele tate; BĂRBATENI : E 
permis să calci pe iarbă; URICAN1: 
Aventurile unui tînăr.

; . ’ . s ...
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Sosirea la Pekin 
a delegației sovietice

PEKIN 10 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

delegația Uniunii Sovietice, în frun
te cu A. N. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
sosit ia 10 februarie ia Pekin, după 
vizita în Republica Democrată Viet
nam.

Pe . aerodromul din Pekin, delega
ția a fost întîmpinată de Ciu En-lai, 
vicepreședinte al C.C. al P.C. Chi
nez, premierul Consiliului de Stat al 
R. 'P. Chineze. Cen I, vicepremier, 
ministru al afacerilor externe al 
R. P. Chineze, și alte persoane ofi
ciale.

londra ; дй iuaț sfîrșit dezbaterile 
din Camera

LONDRA 10 (Agerpres).
Marți seara au luat sfîrșit în Ca

mera Comunelor dezbaterile asupra 
problemelor aeronauticii britanice. 
Camera Comunelor a respins cu 306 
voturi contra și 301 voturi pentru 
moțiunea de cenzură depusă de Par
tidul conservator față de politica gu
vernului laburist în domeniul indus
triei aeronauticii. împotriva moțiunii 
conservatoare au votat numai depută
ții' laburiști. In ce-f privește pe libe
rali, aceștia au sprijinit moțiunea 
conservatorilor.

Referindu-se ia dezbaterile din Ca
mera Comunelor, agențiile de presă 
relevă că, pentru a doua oară în ul
timele două luni, guvernul condus 
de Harold Wilson a fost pus în Ca
mera Comunelor în fața unei grele 
încercări. Sprijinind politica guvernu-

La 10 martie “

BunfiBsiagul va Dotau asupia prelongiiii termenuloi 
de prescripție a

BONN 10 (Agerpres).
După cum relatează agenția

D.P.A., Bundestagul va hotărî la 10 
martie asupra prelungirii termenului 
de prescripție pentru crimele de 
război naziste. La această dată vor 
fi luate în discuție raportul ce va fi 
prezentat la 1 martie Bundestagului 
în această problemă, precum și pro
punerile de prelungire a termenului 
de prescripție.

Pînă în prezent, arată D.P.A., a 
fost depusă o propunere de prelungire 
a termenului făcută de deputatul 
U.C.D., Ernst Benda, semnată de 50 
de membri ai fracțiunii sale din 
Bundestag. De asemenea, a fost a-

S.U.A. In fața' Consulatului Republicii Federale Germane de la New 
York a avut loc de curînd o demonstrație de protest împotriva hotărîrii 
autorităților R. F. Germane de a suspenda, cu începere din luna mai a a- 
cestui an, legea care prevede urmărirea criminalilor de război naziști.

IN CLIȘEU . Aspect parțial de la demonstrație.

Val de frig și zăpezi
ATENA 10 (Agerpres).
Asupra regiunilor din nordul Gre

ciei s-a abătut un val de frig. Pe alo
curi temperatura a scăzut pînă ia 
minus 16 grade. Zăpezi abundente

Nota guvernului R. D. Vietnam 
adresată copreședinților și fărilor 

participante la conferința de la Geneva
HANOI 10 (Agerpres).
Xuan Thui, ministrul afacerilor ex

terne al R. D. Vietnam, a trimis note 
identice copreședinților și țărilor par
ticipante la conferința din 1954 de la 
Geneva, în care protestează împo
triva acțiunilor agresive ale S.U.A. 
față de R. D. Vietnam. ..Guvernul 
R. D. Vietnam — se arată în notă 
— condamnă energic și protestează 
împotriva noilor acte de război comi
se de S.U.A. asupra R. D. Viet
nam, împotriva trimiterii de noi tru-

Comunelor
lui în domeniul aeronauticii, minis
trul apărării, Denis Healey, a men
ționat că hotărîrea luată de acesta 
de a anula construcția avionului de 
vînătoare de tipul „P-l 154“, a celui 
de transport „HS-681“, precum și 
incertitudinea care subzistă asupra 
bombardierului „TSR-2“ nu se dato- 
rește exclusiv considerentelor finan
ciare, ci îndeosebi, ineficacității aces
tor tipuri de avioane.

întrevederea
Lyndon Johnson-Martin Luther King
WASHINGTON 10 (Agerpres).
Liderul populației de culoare din 

S.U.A., Martin Luther King, laureat 
al Premiului Nobel pentru pace, a

nimeloi onisie
nunțată o propunere în același sens 
a deputatului social-democrat Ger
hard Jahn și se așteaptă o inițiativă 
asemănătoare provenind din rînduri- 
le membrilor Bundesratului. camera 
landerelor a R. F. Germane.

După cum arată agenția citată, în 
rîndurile partidelor reprezentate în 
Bundestag părerile sînt împărțite în 
această problemă. Majoritatea mem
brilor U.C.D. și U.C.S. se pronunță 
împotriva prelungirii termenului de 
prescriere. Purtătorul de cuvînt al 
fracțiunii social democrate din Bun
destag, Karl Sommer, a declarat zia
riștilor că partidul său cere insis
tent prelungirea acestui termen.

abundente în Grecia
au căzut în partea de est a Pelopo- 
nezului. In unele regiuni din Grecia 
zăpada a paralizat transporturile. Cî- 
teva persoane au murit din cauza 
temperaturii scăzute. 

pe, arme și alte materiale de război 
americane în Vietnamul de sud.

In încheiere. în notă se arată că 
„guvernul R. D. Vietnam cere copre
ședinților și guvernelor țărilor par
ticipante la conferința din 1954 de 
la Geneva cu privire la Indochina, 
precum și tuturor țărilor iubitoare 
de pace din lume, să ia la timp mă
suri eficace pentru a opri mîna im
perialiștilor americani războinici și 
agresivi, pentru a asigura aplicarea 
întocmai a acordurilor din 1954 de 
la Geneva cu privire la Vietnam 
și apărarea păai în Indochina și 
Asia de sud-est“.

După. cum anunță agenția V.N.A. 
la 10 februarie. Ministerul Afaceri
lor Externe al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care pro
testează energic împotriva faptului 
că Statele Unite concentrează în 
prezent numeroase nave ale flotei a 
7-a în Marea Chinei de sud.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam, se spune în declara
ție, cere guvernului american să-și 
retragă imediat toate forțele flotei 
a 7-a din Marea Chinei de sud și 
să pună capăt tuturor actelor agre
sive împotriva Republicii Democrate 
Vietnam.

avut întrevederi cu președintele Lyn
don Johnson în legătură cu proble
mele rasiale și în special cu privire 
la problema înscrierii negrilor pe 
listele electorale, acțiune care a dus 
te o serie de incidențe la Selma (A- 
labama).

In urma întrevederii, King a de
clarat că președintele Johnson își 
propune să prezinte Congresului în 
1965 un nou proiect de lege în legă
tură cu drepturile civile pentru a asi
gura negrilor dreptul la vot, „fără 
amînările și jignirile care se mai ma
nifestă în prezent".

Martin Luther King a cerut pre
ședintelui să sprijine un asemenea 
proiect de lege, care, potrivit agen
țiilor de presă, ar putea consta într- 
un amendament la legea drepturilor 
civile adoptată de Congres în 1964, 
amendament care se va referi nu
mai la problema dreptului la vot.. 
King a declarat în acest sens că el 
a cerut suprimarea „examenelor" la 
care sînt supuși negrii în statele din 
sud. pentru a determina nivelul lor 
de instruire, înainte de a fi înscriși 
pe listele electorale. Marea majori
tate a negrilor nu pot trece acest 
examen, ceea ce permite autorităților 
din sud să-i priveze în „mod legal" 
de dreptul de vot.

In C I
GENEVA. — Cea de-a 20-a con

ferință internațională a Crucii Roșii 
se va ține la Viena între 2 și 9 oc
tombrie 1965. Ea va fi precedată la 
27 septembrie de citeva întilniri pre
gătitoare. '

DELHI. — Guvernul statului Ben
galul de vest a adoptai hotărîrea de 
a scoate toate statuile vice-regiior 
și reprezentanților administrației co
loniale engleze din Calcutta.

CARACAS. — Agenți ai poliției 
venezuelene au folosit forța pentru 
a alunga un număr de 800 de țărani 
care au ocupat pămînturile părăsite 
din statul Carabobo, aparținînd In
stitutului agrar național. Mai mulți 
țărani au fost răniți.

WASHINGTON. - ■ Ministrul apă
rării al Australiei. Shane Paltridge, 
a sosit marți la Washington,. unde 
va avea întrevederi cu ministrul apă
rării al S.U.A., Robert McNamara, 
și cu alte persoane oficiatei

FRANKFURT. — Herman Krumey, 
fostul colaborator al lui Adolf Eich
mann, condamnai săptămîna trecută

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Creșterea producției 

de țevi de otel
MOSCOVA 10. — Corespondentul 

Ager pres, S. Podind, transmite:
In comparație cu începutul sep- 

tenalului, producția de țevi de oțel 
a Uniunii Sovietice va fi anul a- 
cesta de aproape două ori mai 
mare, atingind 8 820 000 tone. Vor 
intra în funcțiune patru noi lami
noare de țevi, dintre care cel mai 
mare va fi laminorul de la combi
natul metalurgic „Novomoskov- 
ski".

Producția de țevi cu diametru 
mare pentru industria petrolului 
și gazelor, va crește, în raport cu 
anul 1958, de două ori și jumătate.

Valorificarea terenurilor 
neproductive

BUDAPESTA 10 (Agerpreș).
După anul 1945, în R. P. Un

gară a început campania de valori
ficare a terenurilor neproductive. 
Pînă în anul I960 au fost redați 
agriculturii 600 000 holzi de teren 
(1 hold egal cu 0,557 ha), iar in 
ultimii patru ani au fost efectuate

Consultările politice din Laos
VIENTIANE 10 (Agerpres).
După încercarea neizbutită de lo

vitura de stat a generalilor Fumi 
Nosavan și Siho Lamphutakoui, gu
vernul laoțian a început consultări 
în vederea numirii unor înlocuitori 
ai acestora în guvern. Potrivit agen
ției Associated Press, prințul Boun 
Otun a candamn-at acțiunile lui No
savan, arătînd că atunci cînd i-a în
credințat conducerea fracțiunii de 
■dreapta a făcut acest lucru pentru 
a se putea forma un guvern tripartit

Atacuri ale insurgenților congolezi
LEOPOLDVILLE 10 (Agerpres).
O coloană de trupe guvernamen

tale congoleze, cu un efectiv de 700 
de soldați și ofițeri, a fost atacată 
marți seara de insurgenții congolezi 
la aproximativ 160 mile de Stanley
ville. Atacate prin surprindere în 
junglă, trupele guvernamentale au 
suferit pierderi grele. Agenția Reu
ter menționează că mercenarul vest- 
geirman Siegfried Muller ar fi fost 
ucis în timpul luptelor. Un mare nu
măr de mașini blindate ale trupelor 
guvernamentale au fost capturate, 
sau scoase din uz. Coloana se în
drepta spre orașul Paulis, unde, po
trivit planurilor guvernului, se pre
coniza o operație de anvergură îm
potriva forțelor insurgente din jurul 
orașului.

Leva r i n d u r i
de Tribunalul din Frankfurt pe Main 
la 5 ani închisoare pentru crime să
vârșite în timpul ocupației fasciste 
a Ungariei, a fost pus în libertate 
provizorie începînd de luni.

ANKARA. — 14 persoane au mu
rit sub dărimătuirile a două case care 
s-âu prăbușit din cauza avalanșelor 
de zăpadă în partea de est a Tur
ciei. In localitatea Tatvan (provincia 
Bitlis) au murit șase persoane (pa
tru copii și părinții lor). In aceeași 
regiune în • localitatea Mus, alte opt 
persoane și-au găsit moartea în timp 
ce șase persoane au fost grav ră
nite.

NEW YORK. — Marți a început 
la Montgomery, capitala statului Ala
bama, a nouă campanie de înscriere 
a negrilor pe listele electorale. O 
coloană de negri în frunte cu Mar
tin Luther King, laureat al premiu
lui Nobel pentru pace s-a îndreptat 
spre palatul justiției unde se află bi
roul de înscriere. Nu au fost semna- \ 
late incidente. / 

lucrări de ameliorații pe o supra
față de 600 000 holzi. In anul 1965 
se vor desfășura lucrări de amelio
rații pe o suprafață de 200 000 
holzi.

Expoziție națională 
de pictură modernă
SOFIA 10 (Agerpres).
La Sofia s-a deschis recent Ex

poziția națională de pictură moder
nă. Sînt expuse 321 lucrări execu
tate de 202 pictori. Tema princi
pală a lucrărilor o constituie con-, 
femporaneltatea socialistă.

Dezvoltarea sistemului 
de irigații

SOFIA 10 (Agerpres).
In ultimii 15 ani în R. P. Bul-< 

garia au fost construite pește 20 
de baraje și lacuri de acumulare, 
circa 30 de hidrocentrale, zeci de 
kilometri de tunele și canale pen
tru irigații. Sistemul de irigații cu
prinde în prezent o suprafață de 
circa un milion hectare (pînă în 
1944 au fost irigate numai 35 de 
mii de hectare).

de conciliere națională. AceH| a- 
genție menționează însă că dup? în
lăturarea celor patru miniștri din 
partea partidului Neo Lao Haksat, 
în coaliția guvernamentală se mani
festă divergențe serioase. Observato
rii de presă, consideră că, după eșe
cul încercării lui Nosavan de a aca
para puterea, este posibil ca primiri 
ministru Suvarina Futntna, să invite 
partidul Neo Lao Haksat la activi
tatea guvernamentală.

KHARTUM 10 (Agerpres).
Gaston Soumaiiot, ministrul apă

rării în guvernul revoluționar con- 
golez, a acordat agenției sudaneze 
de informații un interviu in cațți a 
arătat că lupta poporului congelez 
împotriva Iui Chombe și a mercenari
lor acestuia se intensifică în fiecare 
zi. In timpul recentelor atacuri îm
potriva trupelor mercenare ale lui 
Chombe, forțele revoluționare con
goleze, a arătat Soumialot au do- 
borît două avioane și au provocat 
mari pierderi mercenarilor. 120 de oa- 4. 
meni au fost lurați prizonieri, au fouf • 
capturate două mașini blindate și o 
însemnată cantitate de armament 
greu.

IERUSALIM. — Misiunea specială 
a O.N.U. care examinează, la cere
rea secretarului general U Thant, si
tuația de la frontiera dintre Iorda
nia și Izrael și-a încheiat convorbi
rile cu oficialitățile izraeliene.

După convorbirile finale pe care 
le va avea cu oficialitățile iordaniene, 
misiunea va pleca joi spre New 
York.

LONDRA. — Un reprezentant al 
Ministerului Apărării al Angliei a 
anunțat la 9 februarie că, la sțlrși- 
tul acestei săptămîni un nou lot de 
militari va fi trimis la Singapore, 
după care urmează să fie trimise alte 
detașamente de infanterie, parașutiști, 
un divizion de care blindate etc.

LONDRA. — Direcția națională a 
industriei carbonifere din Anglia 
continuă să închidă minele pretex- 
tînd reducerea cererîi la cărbuni. De
legați a; 70 000 de mineri -din regiu
nea de sud a Țării Galilor au exa
minat marți la Cardiff problema în
chiderii minelor și pericolul șomaju
lui.
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