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

In Valea Jiului continuă întâlnirile 
între candidafi și alegători

La sfat cu oamenii muncii
In zilele de 12, 13 și 14 februarie 

a.c. alegătorii din circumscripția e- 
lectorală nr 3 a Marii Adunări Națio
nale, s-au întîlnit cu tovarășul Popa 
Dumitru, prim-secretar al Comitetului 
regional Hunedoara al P.M.R., care 
a fost propus candidat al F.D.P. în 
această circumscripție în alegerile de 
la 7 martie. In cele trei zile cît a 
stat în Valea Jiului, tovarășul Popa 
Dumitru s-a întîlnit cu muncitorii fo
restieri de la Buta, cu alegătorii din 
comuna Cîmpu lui Neag, cu mineri 
și țărani muncitori din Uricani, gre- 
cum și cu sute de oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile orașu
lui Lupeni, cu pensionari și gospodine 
din această localitate.

Participanții la aceste întîlniri au 
reliefat succesele importante pe care 
oamenii muncii din Valea Jiului le-au 
obținut, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului. în, făurirea vieții lor noi, 
socialiste. Numeroși vorbitori au ară
tat că politica leninistă a partidului 
de industrializare socialistă a țării 
noastre, a dat posibilitatea să se ob
țină o dezvoltare economică a Văii 
Jiului necunoscută pînă acum în is
toria țării. Alegătorii au relevat ma
rile îmbunătățiri aduse în ridicarea ni
velului de trai material șî cultural al 
oamenilor muncii.

„In urmă cu 18 ani — spunea mai 
șirul miner.. Mardare Eftimie; — Uri- 
caniul era o comună' cu cîteva case 
răzlețe măcinate de vreme, cu uliți 
pline de gropi. Cît despre industrie, 
dispensare, lumină electrică nici nu 
se pomenea. In anii puterii populare 
în fosta comună de oieri s-a deschis 
o mină nouă de cărbuni, s-au con
struit zeci de blocuri cu 950 de apar
tamente. o școală nouă, spații comer
ciale Comuna de ieri a devenit oraș 
de subordonare raională".

„Sîntem mîndri de dezvoltarea e-

PROFILURI

Gospodina din cartierul nou
Sînietn intr-o solă de clasă de 

la Școala generală de 8 ani din 
cartierul nou al Petroșaniului — 
Livezeni. Mineri, gospodine, con
structori, pensionari și funcționari, 
stau în bănci micuțe, aidoma unor 
școlari ascultători. Au venit cu 
toții să se sfătuiască cu candidații 
F.D.P, despre treburile cartierului.

In prezidiul a- 
dunării populare 
a luat loc o fe
meie modestă, tre
cută de prima 
tinerețe. Este can
didata F.D.P. in 
circumscripția o- 
rășenească nr 10, 
gospodina Zoller 
Olga, soția unui 
electrolăcătuș de 
mină. A locuit
mai bine de 10
ani la Vulcan, și 
o știu cetățenii 
cit de harnică 
este tovarășa Ol
ga. A fost printre 
primele care a participat la 
musețarea orașului. Pentru copiii 
de la școala elementară a cusut, 
singură, 12 costumașe necesare fe
tițelor din echipa de dansuri. Pe 
tovarășa Olga o știe de la Vulcan 
și o femeie în verstă, cunoscută pe 
numele de Ardelean-neni.

— Să știi Olgi că trebuie să lu
crăm impreună pentru rezolvarea 
treburilor obștești și aici la Petro
șani — i-a spus Ardelean-neni a- 
tunci cind s-au mutat în cartierul 
Livezeni.

Au lucrat împreună. Și au lucrat 

conomică pe care a căpătat-o mina 
noastră, a spus maistrul mecanic Ra
du Victor-. Ca urmare a grijii partidu
lui și guvernului, în sectoarele ex
ploatării au fost introduse utilaje mi
niere de înaltă productivitate, tran
sportul în abataje șî pe galerii este 
mecanizat. După ce a vorbit și despre 
alte condiții minunate de care se bu
cură în prezent minerii, tovarășul Ra
du Victor • a venit cu propunerea să 
se construiască la silozul de bruți încă 
o linie ferată pentru a se pune în 
funcție și a doua parte a silozului, de
oarece prima a devenit neîncăpătoare".

„Nouă minerilor, ni s-au creat con- (Continuare în pag. 2-q)
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Aspect de la 
casa alegătoru
lui din Bărbă- 
teni. Tovarășul 
Popa Dumitru 
discutind cu a- 
legătorii' despre 
problemele gos
podărești ale o- 
rașuiui Lupeni.

Й *
&

bine, lată de ce o laudă și o res
pectă azi oamenii din cartier pe 
gospodina Zoller Olga. In urmă cu 
trei săptămlni i-au acordat încre
derea de a fi candidată F.D.P. 
pentru circumscripția lor la alege
rile de la 7 martie.

S-a discutat in adunarea popu
lară despre chestiuni diferite, toa

te născute din 
dorința de frumos 
și bine a gospo
darilor din car
tier: despre apro
vizionare. trans
port în comun, 
curățenia cartie
rului, despre mul
te altele la fel de 
importante. Au 
luat apoi cuvinîul 
candidații.

Cind s-a ridicat 
pentru a vorbi, 
tovarășa Zoller 
și-a exprimat în 
puține și simple 
cuvinte dorința ca 
alături și împre- 

cu cetățenii din cartier, din 
circumscripția ei, să participe cu 
toate forțele la buna gospodărire a 
cartierului. Vorbea pentru a doua 
oară în fața unei adunări, cu oa
recare timiditate...

— Olga nu-i așa meșteră la 
vorbit, îi luă apărarea Ardelean- 
neni la sfîrșitul adunării. Dar s-o 
vezi cind e vorba de vreo acțiune...

Aceasta este candidata F.D.P. 
pentru circumscripția nr 10 din 
cartierul care-i încă un șantier. 

FRANCISC VETRO '

diții de lucru și de Viață-dintre cele 
mai bune — spunea ing. Teslici Nico- 
lae, șeful minei Uricani. Dar, dato
rită dezvoltării exploatării și creșterii 
numărului de salariaji, baia muncito
rilor și lămpăria au devenit rieîncă- 
pătoare. De aceea considerăm că este 
necesar să se studieze posibilitățile 
extinderii acestor spații". Propunerea 
aceasta a fost susținută și . de Către 
inginerul Stana Mihai, șeful sectorului 
VII, precum și de alți alegători.

Ea întîlnirea de la clubul forestie
rilor de la Buta, discuțiile dintre to
varășul Popa Dumitru și alegători au 
arătat .cît de mult a schimbat regi
mul democrat-popular viața forestieri
lor.

REINTH.N1RE
IN A.MF1TEA I RE

clădire a 'Institii- 
mine a cunoscut

- Gata vacanța de iarnă. 
Cele 10 zile-au--zburat-.:.- ea 
vîntul. Studențimea: din. Pe
troșani s-a reîntors. Ia dato
rie. Timp de 10 zile, impu
nătoarea 
tul ui de 
liniștea, singurătatea: Labo
ratoarele. biblioteca, amfitea
trele. căminele, toate s-au 
„odihnit". De ieri însă, i-au 
reprimit, ospitaliere oă întot
deauna, pe aceia care se 
pregătesc să devină ingi
neri; ;
reintilnit ieri dimineață -în

'?* 
ei

S-au - 
amfiteatre studenții cu profesorii 
asistenții. S-au reintilnit între 
prieteni și colegi, care și-au petrecut
vacanța în diferite stațiuni de odih
nă, în cele mai pitorești locuri din 
țară. Pe toți îi cuprinsese un. entu
ziasm general. Și. cu ce lux de amă
nunte povesteau despre zilele de va
canță 1...

— La Pîrîul Rece a fost minunat I 
spunea din... grămadă un rugbist. 
Am fost acolo tot lotul Științei. 
Ne-am și odihnit, dar ne-am și an
trenat serios. Abia, așteptăm să re
luăm antrenamentele pe terenul ma
re (la rugbi, evident, că jla învăță
tură avem antrenament...).

— Nici noi. în tabăra studențeas
că de la cabana Rusu. n-am dus-o. 
rău. Ba a fost chiar foarte bind — 
vorbea, peste un... buchet de studenți. 
Mihăiță Păsculescu. fotbalistul.

— Prietenii noștri, studenții oraio- 
veni, s-au simțit minunat printre noi, 
aici la munte — afirma Lică.

Dar Ia Rusu sau la Pîrîul Rece, 
la Predeal ori la Sinaia, la.Bușteni 
și la Tușnad, ,1a Borsec ca și la Ha-

ZIUA CEFERIȘTILOR
Șe împlinesc azi 32 de ani de la 

luptele revoluționare ale muncitorilor 
ceferiști și petroliști din februarie 1933 
— care au «înscris una din cele mai 
glorioase pagini din istoria bătăliilor 
de clasă duse de proletariatul ro- 
mîn, conduse de partidul comuniști
lor. Aceste lupte eroice rămîn me
reu vii în memoria oamenilor mun
cii din patria noastră, „Ziua ceferiș
tilor". sărbătoare tradițională, meni
tă să glorifice în anii socialismului 
pe eroii neînfricatelor lupte din fe
bruarie 1933, găsește marea armată 
a muncitorilor feroviari Ia datorie, 
angrenată in lupta entuziastă a în
tregului popor pentru înfăptuirea mă
rețelor sarcini de desăvîrșire a con
strucției socialiste în patria noas
tră elaborate de partid.

Cauza pentru care au luptat, ală
turi de întreaga clasă muncitoare, 
ceferiștii, cauza pentru care s-au jert
fit eroic muncitorii „Grivîței" în 1933 
a biruit în țara noastră. Revoluția 
populară a schimbat din temelii viața 
poporului, înfățișarea întregii țări. 
Sub conducerea clasei muncitoare, în' 
frunte cu partidul comuniștilor, popo
rul romîn a răsturnat orînduirea ca
pitalistă, a instaurat puterea populară, 
a lichidat exploatarea omului de că
tre om și pășește cu succes pe dru
mul luminos al desăvîrșirii construc
ției socialiste. O dată cu înflorirea 

țeg, pretutindeni, studenții s-au' sim- 
țit“biile,- s-au reconfortat, au. petrecut 
minunat cele 10 zile de Vacanță, "

Și acum din nou la treabă. ; Cu 
forțe sporite, tineretul studios din 
Petroșani a început ieri un - nou se
mestru de învățătură. Mai lung, mai 
frumos, mai important decît primul. 
In lipsa studenților, gospodarii -insti
tutului le-au pregătit cu atenție to
tul :• cantina, dormitoarele; amfitea
trele ; au făcut unele reparații unde 
a fost nevoie. In prima lună a pri
măverii ce se apropie, studenții vor 
primi și’ un noii cămin modern. Așa 
că studenții Institutului de mine au 
toate condițiile de trai și învățătură. 
Un Singur lucru li se căre: să în
vețe, să' învețe cu sirguință zi de zi.

Noi le Urăm din toată inima suc
ces în a) doilea seriiestru al anului 
universitar I

D. G. 

Un nou tr"- gata de plecare din stația C.F.R. Petroșani.

întregii noastre economii naționale, o 
dezvoltare puternică a cunoscut în 
anii puterii populare și transportul fe
roviar.

Pe căile noastre ferate transportul 
de mărfuri și de călători a sporit in 
anii șesenalului cu peste 57 la sută. 
Locomotivele Diesel electrice — aceas
tă mîndrie a industriei noastre con
structoare de mașini și a muncitorilor 
feroviari — transportă astăzi o treime 
din totalul traficului de marfă șj că
lători. Viteza medie de circulație a 
crescut substanțial în ultimii 20 de 
ani. S-au extins rețelele de linii ferate, 
s-au introdus pe principalele trasee și
nele de tip greu, liniile sudate, tra
versele din beton precomprimat. Par
cul de material rulant a fost dotat 
cu noi vagoane de călători moderne, 
cu vagoane de marfă de mare capa
citate etc. — toate fabricate la noi în 
țară. Dirijarea circulației feroviare a 
devenit o operație sigură și rapidă, 
prin introducerea centralizării electro- 
dinamice în peste 60 de stații.

Prin investițiile făcute de stat, prin 
înfăptuirea a o seamă de măsuri teh-

(Coniinuare în pag. 3-a)

In letîmpinarea sărbătorii
In preajma Zilei lor, ceferiștii în

scriu noi șî importante succese în 
activitatea lor. Transportul de măr
furi și de călători pe căile ferate este 
în prezent cu peste 57 la sută mai 
mare decît în 1959. Datorită sporirii 
parcului de vagoane și a utilizării 
lor mai eficiente, anul trecut s-au 
încărcat în plus circa 2 250 000 tone 
mărfuri.

La obținerea acestor rezultate, a 
contribuit, pe lîngă mai buna- orga
nizare a lucrului-în unitățile fero
viare, și dotarea lor cu numeroase 
locomotive Diesel electrice, instalații 
de centrah-z-are-și bloc de linie auto
mat. Astăzi, aproape-o-treime dip to
talul traficului feroviar este« efectuat 
de locomotive Diesel electrice.

(Agerpres)

— -------- ■— •••

Actualitatea
O Lîngă blocul cu 200 de apar

tamente, aflat în construcție la Lu
peni, începe azi betanarea funda
ției unui nou bloc turn. Noul bloc, 
care este primul de aceșt fel din 
Valea Jiului, va avea 10 etaje și 
parter, 66 de apartamente cu în
călzire centrală și două ascensoare.

O Orchestra de muzică populară 
a Filarmonicii de stat din Cluj, 
aflată într-un turneu oficial ■ în Va
lea Jiului a prezentat duminică, la 
Lonea, spectacolul „M-am suit în 
dealul Clujului", susținut de Feli- 
cian Fărcașiu, Ana Pop Corondan, 
Maria Peter și alții. Același spec
tacol va fi prezentat azi în sala 
Teatrului de stat din Petroșani.

0 La clubul sindicatelor din 
Lupeni se prezintă periodic, în spri
jinul pictorilor amatori, expuneri 
despre viața și opera maeștrilor 
picturii universale. Azi la ora 19, 
tov. Tellman Iosif prezintă mem
brilor cercului de pictură din ca
drul clubului o expunere despre 
Pablo Picasso.

O Școala de 8 ani de muzică 
și arte plastice din Petroșani pre
zintă azi, la ora 17,30. în sala Tea
trului de stat din Petroșani, un re
cital de muzică instrumentală. Re
citalul cuprinde bucăți din creația 
compozitorilor Beethoven, Mozărt, 
Diabeli. Kuhlan etc.
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La schi.

luni,

Meci amical 
la Lupeni

După o întrerupere de cîteva 
echipa Minerul Lupeni a susținut du
minică primul meci amical cu echipa 
Parîngul — Lonea. Reîmprospătată 
cu jucători tineri, formația din Lupeni 
a dat satisfacție suporterilor ei. care 
în ciuda gerului au fost destul de nu
meroși în tribune. Jucătorii echipei 
gazde și-au depășit ușor partenerii. 
Dovedind o bună pregătire fizică, ei 
au cîștigat cu scorul de 8-1 (4-1) Go
lurile au fost înscrise pentru Mine
rul de Pleian, Ologu, Dodu. Cărare. 
Cotroază II. Toia și Dan.

Programul viitoarelor întîimri ami
cale cu caracter de pregătire ale echi
pei „Minerul Lupeni" pînă la începu
tul Junii martie este următorul: 18 
februarie, la Craiova cu echipa „Elec- 
troputere"; 21 februarie, la Lupeni cu 
„Electroputere"; 25 februarie, la Cra
iova cu „Știința", 28 februarie la 
Arad cu C.F.R. (joc eontînd pentru 
„Cupa R.P.R.").

VOLEI

VînătoBrea, un
Deși sezonul de vînătoare la iepuri 

a fost cam sărăcuț, totuși 94' de u- 
rechea ți au căzut răpuși de tirul pre
cis al vînătorilor amatori din Valea 
Jiului. Dacă nu întotdeauna vînătorii 
e-au întors acasă cu tolbele pline, în 
schimb de la fiecare ieșire au venit 
cu amintiri plăcute și cu forțele re
făcute în orele petrecute în aer li
ber. De vreo două săptămîni, iepurii 
jubilează. Sezonul de vînătoare a ie
purilor s-a terminat și ei au scăpat 
cu blana intactă. In schimb vulpile, 
mistreții și lupii au intrat în panică. 
Oriunde li se dă de urmă sini hăi- 
tuiți șl arareori se întîmplă să scape 
printr-o goană nebună. Gei mai mulți 
însă cad sub tirul armelor de vînă
toare. Vicleană cum e, cumătră vulpe 
caută să scape prin tot felul de și
retlicuri de pedeapsa capitală. Cu 
toate acestea, de la începutul anului 
și pînă acum, 37 de vulpi au plătit 
cu pielea, pagubele ce le-au pricinuit 
printre orătănii. Nici clipit vaga
bonzi ce produc pagube în rîndiii 
vînatului, n-au o soartă mai bună. 
Cumătrul lup își păzește însă cu 
grijă „cojocul". Și totuși doi lupi cît 
toate zilele au căzut pradă propriei 
lor lăcomii.

sport îndrăgit
E valoroasă ea blana vulpilor și 

lupilor, dar carnea de mistreț e și 
mai și. in căutarea hranei, mistreții 
ară ca niște tractoare pămîntul rea
văn. Prin asta se și dau de gol. 
Incercuiți strategic de vînători, își 
dau și mistreții obolul pentru pagu
bele făcute toamna prin porumblști. 
Numai în acest an vînătorii din Va
lea Jiului au împușcat 19 mistreți 
La vînătorile colective, organizate 
de filiala Petroșani în acest an, ait 
răspuns prezent mai bine de 200 de 
amatori ai sportului cu pușca, in co
lectiv vî-nătoarea e doar mai fru
moasă, mai veselă iar povestirile vî- 
nătorești, înflorite pe ici-eolo, mai 
mult savurate.

„Cuoa 16 Februarie"
Duminica trecută, asociația sportivă 

„Straja Lupeni" a invitat în localitate 
f mai multe echipe de volei din Valea 

Jiului pentru a participa la competi- 
Februarie".ția dorată cu „Gupa 16

La invitație au răspuns 6 echipe. Du
pă intîlnirile desfășurate, clasamentul 
general arată astfel: 1). C.G.V.J. -- 
Petroșani; 2). Preparatorul — Lupeni; 
3). Minerul — Uricani; 4). Straja — 
Lupeni; 5). Școala Profesională — Lu
peni.

Dintre jucători o formă mai bună 
au manifestat Pupăză și Nadă (Pre
paratorul); Barbu și Pușcașu (Straja); 
Predoiu și Blaj (Minerul Aninoasai 
Răgan și Crișan (Minerul Uricani), 
Mitrică și Nășcă (C.C.V.J.); Ularu și 
Matei (Școala profesională). Deoare
ce echipa Minerul — Aninoasa 
prezentat doar eu 5 jucători, ea nu 
contat în clasament.

s-a
a

I. CIORTEA
corespondent

Întreceri de popice 
la Lonea

ia măsuri în consecință. Antre- 
nu trebuie să uite nici un mo
ca lor Ie revjne sarcina grea 

mare răspundere de a crește nu

și să 
iiorii 
ment 
și de 
numai sportivi de frunte, ci și tineri
eu calități morale de înaltă ținută. 
Deci exemplul personal al antrenori
lor are o importanță deosebită.

SLABII AUREL
activist al C.S-O. Petroșani

din

Lonea au avut loc duminică 
meciuri de popice, din cadrul 
orășenești, a campionatului re-

. La 
două 
fazei 
publican — unul din meciuri con- 
tînd pentru categoria I-a, iar celă
lalt pentru categoria П-a. La cate
goria l-a, echipa masculină a A. S. 
Parîngul Lonea a întîlnit formația 
popicarilor de la Utilajul Petroșani. 
Victoria a revenit gazdelor, care i-au 
întrecut pe oaspeți la o diferență de 
252 p. d. Deși echipa gazdă s-a ară
tat în repetate rînduri a fi omogenă, 
cu rezultate medii de peste 800 p. d. 
de jucător, de data aceasta rezulta
tele au fost sub așteptări. Din cei 
șase component numai Albu Zoi ta n 
și Schiopulescu Constantin au dobo- 
rît peste 800 de popice, iar ceilalți 
patru au doborît doar între 680—700 
popice.

La categoria a Il-a echipa femini
nă din Lonea a fost infrîntă cu o 
diferență de 305 puncte de către for
mația masculină A. S. Retezatul U- 
ricani.

V. TEȘCAN

Euwlol адімііоі are
In Valea Jiului, sportul cu mănuși 

are mulți simpătizanți. Dornici Să 
învețe boxul, numeroși tineri din Ln- 
petii, Vulcan, Petrila și alte localități 
din Valea Jiului participă cu regulari
tate la antrenamente. Sîrguința cu 
care învață, îndrumarea lor multila
terală de către antrenori, a făcut ca 
mulți tineri să însușească frumoase 
cunoștințe tehnice și tactice. Pe lingă 
pregătirea tehnică, tactică și fizică a 
tinerilor pugiliști, antrenorii au da
toria să-și pregătească elevii și
punct de vedere educativ; să le cul
tive dragostea pentru culorile asocia
ției pe care o reprezintă, respectul 
față de adversari și spectatori. In a- 
ceastă direcție un euvînt greu de spus 
îl are exemplul personal al antrenori
lor. Or, tocmai în această direcție 
unii antrenori constituie un exemplu 
ce nu trebuie urmat. La galele de box 
ce au avut loc la Vulcan și Petrila, 
cei care au dat tonul actelor de in
disciplină, au fost tocmai antrenorii. 
Nemulțumit de unele decizii, antreno
rul Barbu Nfcolae de la Minerul Lu
peni a adus injurii arbitrului, lucru 
înfierat de publicul spectator. Ieșiri 
nedemne a avut și antrenorul Petcu 
Constantin de la Minerul Vulcan, care 
în ultima gală de box susținută la 
Petrila și-a învățat elevii să-și facă 
singuri „dreptate".

Organizing o „masă rotundă" co
misia orășenească de box din Petro
șani a pus în discuție aceste abateri 
de la disciplina sportivă criticînd cu 
tărie pe autorii lor. dîndu-te totodată 
un ultim avertisment.

Secțiile de box ale asociațiilor res
pective vor trebui să analizeze, la 
riadul tor, abaterile de la dîst?;-’n’

La sfat 
cu oamenii muncii

(Urmare din pag. l-a)

„Pe vremuri, ne culcam pe cetină 
de brad, nici nu se pomenea de ca
bane — a apus tovarășul Drăghici 
losif, președintele comitetului sindical 
de secție. Acum avem cabane noi 
dotate cu paturi și cazarmament ne
cesar, biblioteci, aparate de radio; în 
pădure se lucrează mecanizat, avem 
condiții prielnice pentru o valorificare 
superioară a masei lemnoase". După 
ce a amintit și alte condiții minunate 
de viață create forestierilor, tovară
șul Drăghici a venit cu propunerea ca 
І.С.О. Petroșani să studieze posibili 
tatea prelungirii traseului de autobu 
ze de la Cîmpu lui Neag pînă la 
Buta.

La întîlnirea de ia casa alegătoru
lui din comuna Cîmpu lui Neag, to
varășa Roth Maria, președinta comi
tetului comunal al femeilor, a vorbit 
pe larg despre marile prefaceri în
făptuite in această localitate. După 
ce a descris înapoierea în care era 
ținută această comună și viața grea 
jpe care o duceau oamenii muncii în 
țrecut, vorbitoarea a arătat că prin 
contribuția cetățenilor a fost lărgită 
școala din comună Cu încă două săi' 
de clasă, s-au amenajat unități co
merciale, un cinematograf etc.

„In localitatea noastră a fost
în funcțiune un grup electrogen și s-au 

■ instalat cîteva becuri. Dar acestea sînt 
puține; se simte nevoia de a se ex 
tinde iluminatul public în comună. 
Prin voința cetățenilor, cu materiale 
procurate pe plan local, vom putea 
rezolva această problemă".

Sîmbătă spre seară alegătorii din 
Bărbăteni au primit cu multă Căldură 
în mijlocul lor pe tovarășul Popa Du
mitru. In cuvinte înflăcărate ei au 
subliniat importanța deosebită pe care 
o au alegerile de la 7 martie în mo
bilizarea și mai largă a oamenilor 
muncii la lupta pentru înfăptuirea mă
rețului 
taților 
mulți 
Erna, 
Pușcariu Emilian, Zamfir Iuliana au 
făcut propuneri chibzuite care ""se re
feră la buna gospodărire a localități
lor și comunelor noastre, la îmbună
tățirea continuă a deservirii populației 
de către sectoarele I.C.O. și I.L.L.. la 
îngrijirea și păstrarea în bune condi- 
țiuni a fondului de locuințe.

In cursul zilei de duminică, tova
rășul Popa Dumitru s-a întîlnit la 
clubul muncitoresc din Lupeni cu a-

pus

program de înflorire a locali-
noastre. Cu prilejul întîlnirii

alegători printre care Farka?
Kiss Elisei, Oerogiici loan.

proape 300 oameni ai muncii din io--.; 
calitate. In cuvîntul tor. alegătorii 
Leoveanu Gheorghe, Crainic Irma și 
alții au propus să fie luate de către 
sfatul popular măsuri pentru desfun
darea pîraielor Roșia și Lopștein, să 
se- execute pe anumite porțiuni a a- 
cestor pîraie ziduri de sprijin pentru 
a proteja imobilele de inundații. În
vățătoarea Kuny Elena, a cerut să 
fie luată în studiu problema extin
derii termoficării la Școala generală 
nr 2, iar dr. Aidica Nicolae, direc
torul Spitalului unificat din Luperii, 
a propus pavarea și iluminarea dru
mului de acces spre spitalul nou din 
locelitate.

Mi-nerul pensionar Damian Traian, 
după ce a înfățișat aspecte din viața 
grea a minerilor din trecut și noile 
condiții de muncă create minerilor 
în anii puterii populare, a spus: 
„Voi da cu drag votul meu candida- 
ților F.D.P., oameni care luptă fără 
preget pentru înflorirea patriei noas
tre, știind că voi vota pentru pace 
și fericirea copiilor noștri".

Intîlnirile tovarășului Popa Dumi
tru cu alegătorii din circumscripția^ 
electorală nr 3 a Marii Adunări Na
ționale s-au desfășurat într-o atmos
feră de lucru. In cadrul acestor în- 
tîlniri s-au făcut numeroase propu
neri cu privire la mai buna gospo
dărire a orașelor și satelor din cir
cumscripție, la îmbunătățirea deser
virii populației. In numele tovarăși
lor lor de muncă, vorbitorii s-au an
gajat să acorde și în viitor un sprijin 
larg sfaturilor populare în rezolva
rea treburilor obștești, să participe 
cu însuflețire la toate acțiunile care 
se vor iniția pe plăti local.

In încheierea discuțiilor purtate de 
către alegătorii din comunele Cîmpu 
lui Neag și Bărbăteni, din orașele U- 
ricani și Lupeni, tovarășul Popa Du
mitru a subliniat succesele de im
portanță istorică pe care le-au obți
nut oamenii muncii din Valea Jiului, 
sub conducerea încercată a partidu- .* ‘ 
lui, perspectivele luminoase ce se 
deschid în fața industriei carbonife
re și sarcinile oamenilor muncii în 
lupta pentru desăvârșirea construc
ției socialiste în patria noastră. To
varășul Popa La asigurat pe alegă
torii din circumscripția electorală nr 
3 ă Marii Adunări Naționale de spri
jinul său în rezolvarea în comuri a 
obiectivelor de folosință obștească 
prevăzute a se înfăptui în viitor.

Intîlnire la cabană
In cetatea de oțel a Hunedoarei 

munca trepidantă se desfășoară zi 
și noapte fără încetare. Uriașele 
furnale înghit la minereu cu nemi
luita. iar in cuptoarele Siemens 
Martin, oțelul incandescent cloco
tește dornic parcă să fie elaborat 
mai degrabă în șarje. Dintre miile 
de salariați ai 
combinatului side
rurgic și zecile de 
mii de locuitori ai 
noului oraș, 31 
erau absenți din 
localitate in acea zi. Printre aceș
tia se aflau Căpraru Marin, Mun-

/ eonii Victor, Marinescu Marin, 
Pascu Anghel și Marca Tudor. Au 
plecai să-și petreacă ziua de re
paus tocmai ia cabana Rusu ui 
Valea Jiului. Aici iarna i-a intim- 
pinat cu decorul specific, dar și cu 
căldura ospitalieră din încăperile 
cabanei.

Instantaneu

Așezat într-un loc de o neasemuită frumusețe, hotelul turistic de la cota 
1 400 atrage mulți excursioniști. Acum. în plin sezon de iarnă, aici e lo
cul preferat al schiorilor.

Coincidența, a 
făcut ca in aceeași 
zi cabana să aibă 
și cițivă oaspeți 
de la mina Dlljăi

■ precum și un 
grup de ceferiști din Petroșani. 
Prieteniile s-au legat repede. In ca
litate de localnici, minerii și cefe
riștii și-au asumat rolul de gazde. 
Cirnăciorii. sărmăluțele, grătarele 
și celelalte bunătăți, stropite cu un 
pic de băuturică, au înveselit re
pede atmosfera. A fost o seară de 
neuitat. Oțelarii, minerii și cefe
riștii an petrecut ca intr-o mare 
familie; au discutat despre fru
moasele lor profesii. !n zorii zilei 
următoare, amatorii de schi au por
nit spre oirtii. Concursurile orga
nizate ad-ftoc au fost aprig dispu
tate, ășa cum dealtfel știu cu toții 
să se întreacă la locurile lor de 
muncă. După ce au schiai pe sătu
rate s-au întors
Efortul și aerul tare de munte le-a 
făcut tuturor o poftă de mincare 
grozavă. Dar șt mincarea a fost pe 
măsura poftei. In clntec, joc și voie 
bună nici n-au observat că a în
ceput să se coboare inserarea. În
torși la locurile de muncă, minerii. [ 
oțelarii și ceferiștii Iși vor aminti I 
multă vreme despre intîlnirile lor | 

de la cabană. i

din nou la cabană.

u
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Feroviarii petroșăneni la datorie
In Valea Jiului, ca și In întreaga (ară, transportul feroviar se dez- 

voltă și se modernizează continuu. In stațiile din complexul nostru a 
fost introdusă centralizarea electro dinamică, depoul din Petroșani a fost 
dotat cu locomotive puternice, atelierele și secțiile de întreținere au fost 
înzestrate cu mașini unelte de înaltă productivitate. Prin înzestrarea 
tehnică a tuturor unităților, productivitatea muncii a crescut simțitor re- 
ducîndu-se efortul fizic al muncitorilor ceferiști. Concomitent cu dezvol
tarea și modernizarea transportului feroviar s-au îmbunătățit și condițiile 
de muncă și de trai ale muncitorilor ceferiști. Sate de familii de fero
viari s-au mutat, în ultimii ani, în apartamente noi, confortabile. In fie
care cm 450—500 muncitori ceferiști din complexul Petroșani iși petrec 
concediul de odihnă în stațiuni balneo-climaterice. In scopul ridicării 
nivelului lor cultural, pe Ungă sindicatul C.F.R. s-a înființat o biblio
tecă care cuprinde în prezent aproape 10000 volume; ceferiștii au, de 
asemenea, la dispoziție săli de lectură, șah, tenis de masă, unde iși 
petrec orele libere în mod plăcut și folositor.

Viața nouă și fericită dă un puternic imbold ceferiștilor. In dorința 
lor fierbinte de a răsplăti prin fapte grija și prețuirea ce li se poartă, 
muncitorii feroviari se străduiesc zi și noapte la posturi să asigure 
realizarea sarcinilor de transport in bune condițiuni.

M E R E U MAI
Dacă în urmă cu cîțiva ani ar fi 

_ venit cineva la depou și ar fi afirmat 
că noi vom remorca sute de trenuri 
cu greutate mult sporită peste tona
jul normă, pur și simplu nu i-am îi 
dat crezare. Asta deoarece inițiativa 
remorcării trenurilor cu tonaj sporit 
încă era în fașă. Dar iată că în una 
din zile Dascălu loan, mecanic cu 
multă experiență, a cerut ca peste 
tonajul normă să se atașeze 100 de 
tone în plus. Unii au privit cu neîn
credere inițiativa lui Dascălu. Insă 
după ce trenul remorcat cu tonaj 
sporit а ajuns cu bine la destinație, 
mulți și-au dat seama că locomoti
vele pot remorca mai mult, și au îm
brățișat valoroasa inițiativă. Văzînd 
aceasta, conducerea depoului a înce
put o muncă sistematică pentru ri
dicarea calificării mecanicilor. La 
școala personalului au început să se 
predea lecții legate de noua inițiati
vă. Toți mecanicii au fost instruiți 
asupra bunei întrețineri a parcului 
de locomotive. Cu ocazia lecțiilor, 
mecanicii instructori explicau meca
nicilor ce importanță are în remor- 
carea trenurilor cu tonaj sporit cu
noașterea la perfecție a profilului li
niei. Mecanicul trebuie să știe în 
orice moment cum să acționeze pen

tru ca trenul cu tonaj sporit să poată 
respecta timpii de mers. In ajutorul 
mecanicilor și fochiștilor a venit co
lectivul atelierului de reparații, care 
s-a angajat să efectueze numai re
parații de cea mai bună calitate. Du
pă aplicarea pe scară largă a iniția
tivei, realizările au fost ari de an iot 
mai frumoase. Dacă în anul 1962 au 
fost remorcate 2 200 trenuri cu to
naj sporit, în 1963 s-a ajuns la 3 489 
trenuri, iar în 1964 numărul lor a 
crescut la 3 608. Tonajul remorcat în 
plus a crescut de la 295 000 tone în 
1962, la 575 652 tone în 1964. S-au 
economisit sute de locomotive, față 
de numărul ce ar fl fost necesar la 
remorcarea acestui tonaj numai cu 
tonajul normă. In același timp va
goanele au circulat mai repede și 
au ajuns mai devreme la destinație, 
iar staționarea acestora prin stații a 
fost simțitor redusă. Semnificativ 
este faptul că de la 18 ore/vagon, cît 
era staționarea vagoanelor la încăr- 
eare-descărcare în urmă cu cîțiva 
ani, ea a fost redusă spre sftrșitul 
anului trecut la 14 ore/vagon. Cînd 
te gîndești că pe raza de activitate 
a RC-M.-ului Petroșani se încarcă 
și se descarcă zilnic în medie cîte 
l 100 vagoane, este lesne de înțeles

Operatorul Militaru Alexandru în exercițiul funcțiunii.

Ziua ceferiștilor
(Urmare din pag. I-a)

nico-organizatorice s-a dezvoltat și 
modernizat transportul feroviar și în 
Valea Jiului. Au fost terminate lucră
rile de sistematizare și centralizare e- 
iectrodinamică a complexului C.F.R. 
Petroșani, a stației Livezeni. Acest 
lucru a dus la creșterea capacității 
de prelucrare și tranzit Ia stațiile res
pective, Ia obținerea unor indicatori 
Superiori in exploatarea feroviară. Pe 
secția Petroșani-Craiova s-a trecut la 
remorcarea trenurilor cu locomotive 
Diesel. In aceste condiții, munca ce
feriștilor din Valea Jiului a devenit 
mai spornică și mai ușoară, o dată cu 
nenumăratele schimbări petrecute în 
viața lor, în nivelul de trai și de cul
tură. Iată doar cîteva din realizările 
muncitorilor feroviari din complexul 
Petroșani. Volumul transporturilor e- 
fectuate în 1964 a fost cu 8,3 % mai

mare de cît in anul 1963. In urmă 
dării în exploatare a vagoanelor de 
mare capacitate, sarcina statică a 
crescut în anuî 1964 cu 3,4 la sută, 
tonajul pe tren a sporit cu 2,6 la sută, 
rulajul vagoanelor de marfă a fost 
îmbunătățit cu 4 la sută. Prill stră
dania depusă de mecanicii Depoului 
Petroșani, în 1964 au fost remorcate 
3 608 trenuri cu tonaj sporit, tran* 
sportîndu-se în plus un volum de 
575 652 tone mărfuri. Promițătoare 
sint și succesele obținute de Ia înce
putul acestui an. De Ia încenutul iul 
1965 au fost remorcate cu tonaj spo
rit 374 trenuri, iar volumul mărfuri
lor transportate în plus se ridică la 
47 542 tone.

Zi de Zi, harnicii ceferiști din Va
lea Jiului îșl aduc din plin contribu
ția la dezvoltarea continuă a econo
miei naționale, la înflorirea patriei 
noastre dragi.

lama nu mai constituie 
o piedică

Buna întreținere a liniilor de cale 
ferită joacă un rol însemnat în Cir
culația fără întrerupere a trenurilor. 
Avînd linii bine întreținute, trenurile 
pot circula normal respectîndu-se în
tocmai graficul de circulație.

Acestei cerințe i se acordă o aten ■ 
ție deosebită în cadrul secției L 5 
Petroșani. De altfel în ultimul timp 
au fost înlocuite majoritatea șinelor 
de tip ușor cu șine de tip greu. Prin 
aceasta, circulația trenurilor s-a îm
bunătățit simțitor iar viteza a cres
cut și ea. In stația Petroșani s-au 
îmbunătățit, de asemenea, condițiile 
de lucru la manevră prin sudarea și-

MULT
ce economii însemnate se realizează 
prin remorcarea trenurilor cu tonaj 
sporit.

Inițiativa remorcării trenurilor cu 
tonaj sporit continuă să fie în cen
trul atenției și în acest an. In fiecare 
zi sosesc și pleacă din stația Petro
șani în medie cîte 10 trenuri remor
cate cu tonaj sporit. Deși timpul nu 
a fost prea prielnic pentru circulația 
normală a trenurilor, mecanicii din 
Depoul Petroșani au continuat să 
ceară remorcarea trenurilor cu to
naj sporit. Buna întreținere a loco
motivelor și cunoașterea la perfec
ție а profilului liniei au făcut ca 
toate trenurile remorcate cu tonaj 
sporit să ajungă cu bine la destinație.

In cinstea Zilei ceferiștilor s-au 
înregistrat cîteva Succese ce ies din 
comun. Au fosț remorcate trenuri al 
căror tonaj remorcat în plus întrece 
cu mult toate așteptările. Astfel tre
nul 2673, remorcat de către mecani
cii Săbău Ioan, Udeanu Ilie și Stan- 
eiu Vasile a plecat din stația Petro
șani cu 2240 tone, adică cu 590 tone 
peste tonajul normal.

Colectivul de mecanici și fochiști 
din Depoul C.F.R. Petroșani, în frun
te cu comuniștii, este hotărît să in
tensifice remorcarea trenurilor cu to
naj sporit astfel ca în flecare zi să se 
economisească la tracțiune cîte o lo
comotivă respectîndu-se întocmai 
timpii de mers.

COMȘA MIHA1 
mecanic instructor

nelor. Cu aceasta înșă problema nu e 
rezolvată complet. Mai rămîne de 
făcut întreținerea curentă a liniilor. 
Nu e o treabă prea ușoară. Din cau
za circulației, piatra de sub traversa 
se taeează provocînd denivelări, care 
pot avea repercusiuni la trecerea ma
terialului rulant peste ele. Reparația 
trebuie efectuată in timp scurt dar 
cu grijă deosebită, deoarece se poate 
provoca ruperea liniei sub care se lu
crează, întrucît aceasta devine rigidă 
din cauza gerului. Pericolul este eu 
atît mai mare cu cît aceste reparații 
se efectuează sub circulație, fără în
chideri de linie.

Colectivul de muncitori din cadrul 
Districtului Petroșani a cîștigat expe
riență în decursul anilor în repararea 
liniilor de cale ferată pe timp de 
iarnă. Bazați pe experiența acumulată, 
am început în stația Petroșani o lu
crare ce nu s-a mai efectuat pînă în 
prezent decît vara: înlocuirea șine
lor și traverselor de pe linia a 4-a 
din stația Petroșani. Întrucît la a- 
ceastă lucrare trebuie modificat pa
tul de piatră, mulți priveau cu neîn
credere această lucrare. Dar experien
ța ne-a ajutat să învingem greutățile, 
să lucrăm cu spor. In prezent aproa
pe toată linia și traversele au fost 
înlocuite. S-au făcut mai multe veri
ficări privind felul cum este consoli
dată linia. Succes I La trecerea loco
motivelor, pe porțiunea reparată linia 
s-a comporfat excelent. Acest lucru 
ne-a întărit convingerea că putem e- 
fectua reparații de linii și în timpul 
iernii, cu aceleași rezultate ca și vara. 
La repararea liniei a 4-a o contribu
ție de seamă au adus-o șefii de echi
pă Dalea Ristea și Matveiciuc loan, 
care mi organizat bine munca de re
parații, au urmărit în același timp 
ducerea Ia îndeplinire a dispozițiilor 
primite din partea conducerii secției 
L 5.

Efectuarea reparațiilor de linie în 
timpul iernii a fost extinsă acum și 
la celelalte districte și echipe din ca
drul secției L 5 Petroșani.

Organizarea bună a muncii, rîvna 
cu care s-a lucrat au făcut ca în pe
rioada trecută din acest an la între
ținerea curentă a liniei realizările sa 
fie cu 26.38 la sută mai mari de cît 
cele planificate, iar planul de produc
ție depășit cu 14,83 la sută.

CALOTA DUMITRU 
picher — Districtul Petroșani

Reoarații la termen și de calitate
Ca de fiecare dală, iarna a adus 

greutăți în activitatea noastră. La 
atelierul de zonă C.F.R. din Petro
șani liniile au fost umplute de ză
padă. Cu toată zăpada și gerul, mun
ca continuă să se desfășoare fără la
trerupere. In fiecare zi, pe poarta a- 
telierului pleacă vagoane reparate 
peste plan de către colectivul aces
tei unități. In ciuda condițiilor at
mosferice vitrege, preocuparea tutu
ror muncitorilor a fost. îndreptată in 
ultimul timp spre două obiective 
principale: realizarea ritmică a pla
nului de reparații și îmbunătățirea 
calității reparațiilor. Cu toate că 
majoritatea lucrurilor de reparații 
se efectuează in aer liber, totuși co
lectivul atelierului a obținui înseni
nate realizări. Muncitorii atelierului 
au reușit de la începutul anului și 
pînă in prezent să depășească sarci
nile de plan cu 2,76 la sută, să redu
că 'timpul de imobilizare a vagoane
lor cu 5 la sută. In această perioadă 
toate vagoanele reparate au trecut 
cu succes „examenul" exigent la re
cepția reparațiilor; nici unul nu a că
zui în termen de garanție

La realizarea succeselor obținute in 
cinstea Zilei ceferiștilor a contribuit 
întregul colectiv al atelierului de zonă 
și îndeosebi echipele complexe son
dase de Godeanu Ioan 1 și Pali 4ra- 
drei, precum și ceie de lăcătuși, tirn- 
plari și forjări:

Aceste succese colectivul nostru 
este hotărît să le dezvolte in viitor, 
punind accent pe îmbunătățirea cali
tății reparațiiloi ■ '•cilizarea pla-

Ceferiști evidențiat) 
în întrecere

HOLOSC1IIEVICI CONSTANTIN,
mecanic

NICU DUMITRU,

nului de reparații in mod ritmic, a- 
sigurind astfel vagoanele necesare 
pentru efectuarea transporturilor.

AUREL MUNTEANU 
maistru

mecanic

CIOCAN IOAN, 
fochist

Cabine turn 
a stației C.F.R. 
Petroșani. Aici 
se află creierul 
instalațiilor de 
centralizare e- 
iectfodinamică.
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Sesiunea Consiliului nordic
REYKJAVIK 15 (Agerpres).
Dezbaterile din cadrul celei de-a 

13-a sesiuni a Consiliului nordic, ale 
cărei lucrări au început sîmbătă la 
Reykjavik, s-au axat, în cea de-a 
doua zi, pe problema suprataxei de 
15 la sută, fixată de guvernul bri
tanic asupra importurilor sale. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, membrii consiliului, care este 
alcătuit din parlamentari și repre
zentanți ai guvernelor Danemarcei,

Norvegiei, Suediei, Islandei și Fin
landei, au criticat în mod sever a- 
ceastă acțiune a guvernului britanic 
care afectează, în special, țările nor
dice. Vorbitorii au subliniat că su
prataxa britanică dovedește, mai 
mult sau mai puțin, inutilitatea Aso
ciației europene a liberului schimb 
(A.E.L.S.), organism economic creat 
de Anglia și din care face parte ma
joritatea țărilor nordice.

BRAZILIA

O declarație a președintelui 
Castelo Branco

RIO DE JANEIRO 15 (Agerpres).
Intr-o cuvîntare rostita în ședința 

de închidere a sesiunii Congresului 
brazilian, președintele Braziliei, Cas
telo Branco a declarat că guvernul 
„nu are teamă de alegeri și dorește 
ca ele să aibă iod".' Vorbitorul a ară

tat că „toate condițiile pentru ale
geri libere sînt întrunite și nici un 
candidat nu va putea conta pe spri
jinul guvernului împotriva rivalilor 
săi". Branco a avertizat, totodată, 
că nu se va permite organizarea unei 
lovituri de stat pentru a împiedica 
un candidat să vină la putere.

13 februa-
R. P. Ro- 
prezentat

Nguyen Nuu 
ȘÎ Uguyen 
protocolului

HANOI 15 (Agerpres).
In după-amiaza zilei de 

rie 1965 noul ambasador al 
mine. Ion Moangă, și-a
scrisorile de acreditare vicepreședin
telui R. D. Vietnam, Ton Duc Thang.

Ambasadorul R. P. Romîne și vi
cepreședintele R. D. Vietnam au ros
tit cuvîntări.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare au participai 
Hoang Van Zien, adjunct al minis-

Ршеііаш scrisorilor dt acrediare 
lonioe In LII.

irului afacerilor externe, 
Ngo, director de relații 
Viet Dung, directorul
din Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam.

Ambasadorul R. P. Romîne а fost 
însoțit de membrii Ambasadei romî
ne din Hanoi.

☆

Prezențe romînești
VIENA 15. Corespondentul Ager

pres, C. Varvara, transmite:
La invitația Societății austriece 

pentru literatură, duminică seara a 
sosit la Viena o delegație de scri
itori romîni din care fac parte A. E. 
Baconski, Nina Casian 
Stoica. Scriitorii romîni 
din operele lor la un 
literar.

și Petre 
vor recita 
simpozion

☆ -

PIN ȚĂRILE
Conducte petroliere 

în lungime de 284 km
KIEV 15 (Agerpres).
A început construirea, sistemului 

ucrainian de conducte petroliere 
încă în cursui acestui an, magis
tralele vor lega intr-un sistem unic 
de conducte principalele exploatări 
din Ucraina răsăriteană cu rafină
riile de țiței din Krcniericiug, unde 
vor fi pompate milioane tone de 
țiței-,

Lungimea totală a conductelor 
este de 284 km.

Mașini și unelte agricole 
pentru regiunile de munte
PEKIN 15 (Agerpres).
Tehnicienii și oamenii de știință 

care lucrează la Institutul de ma
șini agricole din provincia chineză

SOCIALISTE
Guicijou au construit o serie de 
mașini agricole semimecanizate și 
unelte adaptate special la condi
țiile regiunilor de munte. Printre 
mașinile și uneltele construite se 
află o pompă acționată de un mo
tor cu ardere internă folosită pen
tru. cursuri mici de apă și eleștee, 
o pompă electrică, un nou tip de 
plug pentru terenurile in pantă.

Producția în serie 
a unor - noi articole

BELGRAD 15 (Agerpres).
Uzina de. mașini ..Djuro Djako- 

vici" din Slavonski Brod (Croa
ția ) va începe producția în serie 

.a. unor noi articole: locomotive 
Diesel electrice de 1656 C.P., tram
vaie cu patru osii și noi tipuri de 
cazane cu aburi.

Incidente în Malawi
BLANTYRE 15 (Agerpres).
Recrudescența elementelor ostile 

guvernului dirt Malawi, condus de dr. 
Hastings Banda, creează în prezent 
multe difieultăti guvernului central 
din Blăntyre. După cum s-a mai a- 
nunțat, acum două zile, peste 200 
de membri ai unei grupări antigu
vernamentale au atacat fortul John
ston, distrugînd postul de poliție și 
centrala telefonică. „Banda celor 
200" — după cum a fost numită de 
radio Malawi — a atacat prin sur
prindere fortul și a dispărut fără a 
lăsa nici o urmă, relata la 15 fe
bruarie agenția France Presse. In 
urma acestor incidente, autoritățile 
din Blăntyre sînt puse în fața unei 
situații destul de dificile, deoarece 
se știe câ armata centrală, insufi
cientă ca număr, n-ar putea face 
față unui pericol de invazie organi
zat de miniștrii rebeli.

» w -

In seara aceleași zile, 
R. P. Romîne în R. D. 
Moangă, a fost primit 
șf Min, președintele R.
cu care a avut o convorbire priete
nească.

ambasadorul 
Vietnam, Ion 
de către Ho 
D. Vietnam,

VORONEJ 15 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

tînăra cîntăreafă Agata Druzescu de 
la Teatru] de Operă și Balet al 
R.P.R. s-a bucurat de un deosebit 
succes în orașul Voronej, interpre- 
tînd rolul Aided din opera cu ace
lași nume de Verdi.

„Dezgheț" între Londra și Paris ?
PARIS 15 (Agerpres).
Prezentarea scrisorilor de acredi

tare de către noul ambasador al 
Marii Britanii la Paris. Patrick 
Reilly, a fost considerată in capitala 
Franței drept un nou episod în 
„dezghețul” dintre Londra și Paris. 
După cum se știe, relațiile france, 
britanice au fost alterate de înceta
rea tratativelor pentru intrarea Ma
rii Britanii în Piața comună din ia
nuarie 1963. Se pare, arată France 
Presse că vizita generalului de Gaulle 
la Londra, cu ocazia funeraliilor lui 
Churchill, a produs o îmbunătățire 
în aceste. relații, președintele francez 
subliniind interesul 
viitoarei vizite la 
ministru britanic.

de noul ambasador englez 
prezentării,-scrisorilor de 
în care acesta arăta că 
Franței și Marii Britanii 
strîns legate de-a lungul istoriei" și 
că „guvernul englez acordă o mare 
importanță menținerii . și strîngerii 
legăturilor de prietenie cu Franța" 
demonstrează că în relațiile dintre 
cele două țări a intervenit o schim
bare importantă. .<*

cu ocazia 
acreditare 
„destinele 
au fost

pe care îl acordă 
Paris a primului 

Cuvîntarea rostită

Associated Press despre relațiile 
franco-americane

R. D. GERMANA. Aspect din cafeneaua Moskau din Berlin — ca
pitala R.D.G., unde cîntă orchestra de muzică romînească sub conduce
rea lui Emil Bogdan din București. Soliștii din Republica Populară Ro- 
mînă concertează în cafeneaua Moskau și restaurantul Bukarest din 
Berlin.

PARIS 15 (Agerpres).
Săptămîna aceasta urmează să ple

ce la Washington ministrul de ex
terne ■ francez. Gouve. de Murville, 
pentru a avea tratative cu președin
tele Johnson „intr-o încercare de a 
soluționa divergențele politice dintre 
Washington și Paris" 
Press). In legătură cu 
tă, . agenția menționată 
amplu comentariu. în 
niază că în momentul 
dintre cei doi oameni 
fele de vedere care separă cele două 
țări în diverse domenii politice sînt 
mai profunde ca orieînd. In multe 
probleme internaționale. „începînd cu 
îndepărtatul Vietnam și terminînd la

zidurile sediului Națiunilor Unite din 
Manhattan, scrie agenția, politica 
franceză și americană este plină de 
divergențe, în ciuda tradiționalei 
prietenii franco-americane și a alian
ței strînse din perioada de după cel 
de-al doilea război mondial".

(Associated 
această vizi- 
fransmite un 
care subii- 
intrevederilor 

de stat punc-

e. ieu.r-t
PARIS- Agenția France Presse 

transmite că duminică a incetat din 
viață la Paris dirijorul și compozi
torul francez de renume mondial, 
Desire-Emile Inghelbrecht. Ca dirijor, 
el a condus unele dintre cele mai 
mari formații muzicale. In 1911 a 
fost numit director muzical al Tea
trului de la Champs Elysees, iar in 
1925 și 1932 a ocupat aceeași func
ție la Opera comică.

Mii-

Avioane 
ale guvernului congolez 
au violat spațiul aerian 

al Ugandei
KAMPALA 15 (Agerpres).
Primul ministru al Ugandei,

ton Obote, a declarat duminică că a- 
vioane ale guvernului congolez au 
violat spațiul aerian al Ugandei și 
au bombardat o serie de localități 
de frontieră. El a emis ordinul ca 
toți militarii aflați în rezervă să se 
prezinte la Statuii Major din Kam
pala, pentru a putea face față orică
ror evenimente neprevăzute. Obote a 
îndemnat populația să fie gata 
riposteze unor eventuale atacuri 
partea congoleză.

KHARTUM. Delegația Consiliului 
Mondial al Păcii care întreprinde un 
turneu printr-o serie de țări din A- 
frica, a sosit la Khartum, unde se 
va întîlni cu conducători ai Sudanu
lui pentru a discuta desfășurarea pre
gătirilor în vederea apropiatului Con
gres ai păcii de la Helsinki.

al 
că 
la

să 
din

Vreme capricioasă 
în Tunisia

TUNIS 15 (Agerpres).
In partea centrală și de sud a Tu

nisiei -continuă să cadă ploi toren
țiale, în timp ce în regiunile Gar- 
dimau și Ain-Draham, situate în 
nordul țării, straturile de zăpadă au 
atins pe alocuri grosimea de 1,5 m. 
Guvernul Tunisiei acordă ajutor lo
cuitorilor din aceste regiuni, izolate 
de restul țării, trimițîndu-le alimente 
și îmbrăcăminte.

TURCIA

Consultări în vederea soluționării 
crizei guvei namentale

ANKARA 15 (Agerpres). ,
Președintele Turciei, Cemal Gursel, 
avut luni întrevederi cu lideri ai 

partidelor politice turcești pentru a 
găsi o soluție crizei de guvern care 
a izbucnit sîmbătă seara, cînd gu
vernul condus de Inonu a fost pus 
in minoritate în Parlament. Se aș-

a

fie 
zi
să

teaptă ca noul prim-ministru să 
desemnat de președinte în cursul 
lei de marți. Persoana chemată 
conducă guvernul va fi, după apre
cierea majorității observatorilor, li
derul principalului grup de oposiție, 
Suleyman Demirel.

ADEN. Un purtător de cuoînt 
Ligii Arabiei de sud a declarat 
Liga este dispusă să participe 
conferința constituțională ce va avea
loc la Londra, în problemele viitoru
lui Federației Arabiei de Sud, numai 
„dacă conferința va avea loc între 
Marea Britanie și organizațiile re- 
prezentlnd populația din această re
giune". ’

WASHINGTON. Agenția France 
Presse transmite că Departamentul 
de Stat l-a declarat „persona -non 
grata" pe Herbert Kauta, consilier 

. al Ambasadei Republicii Tanzania la 
Washington. Această ■ hotărîre, preci
zează agenția, este o contramăsură 
luată în urma expulzării din Tanza
nia, în luna ianuarie, a lui Frank

Fostul președinte al Sudanului 
a compărut în fața 
comisiei de anchetă

KHARTUM 15 (Agerpres).
Fostul președinte al Sudanului, 

generalul Ibrahim Abboud, a compă
rut în fața comisiei de anchetă în
sărcinată cu cercetarea actelor de 
violare a constituției comise de mem
brii fostului consiliu suprem al for
țelor armate, care a impus un regim 
militar dictatorial în țară. In fața a- 
cestei comisii vor compare, de ase
menea, foștii colaboratori ai 
Abboud — Abdallah Khalil și 
Abdel Rahman.

lui 
Aii

Carlucci, 
merîcane.

consilier al am bascei a-

Agenția D.P.A. relatează 
gravă explozie, care s-a

BONN, 
despre o 
produs intr-un garaj de blindate din 
orașul Arolsen, aparținind garnizoa
nei belgiene a forțelor N.A.T.O. O 
canistră de benzină, care a luat foc, 
a provocat o explozie atit de puter
nică, Incit trei soldați belgieni aur 
fost aruncați la mai mulți metri înăl
țime. Doi din ei au murit și al treilea 
este grav rănit.

ROMA. In Italia a început con
strucția „Autostrăzii Florilor", care 
se înscrie în itinerarul european 
Londra — Paris — Nisa — Genova 
— Roma — Siracuza. Prima fază a 
lucrărilor cuprinde distanța între 
Pont — San —' Louis (granița dintre 
Franța și Italia) și Ventimiglia, care 
va avea o lungime de nouă kilo
metri.

SAN SALVADOR. Un număr de 
100 de profesori de la școlile de stat 
din San Salvador au declarat greva 
foamei. Ei caută să determine Mi
nisterul Educației, să anuleze hotă- 
rirea în urma căreia ei au fost con- 
cediați.

BONN. Agenția D.P.A. anunță că 
la Niirnberg s-a deschis . cel de-al 
16-lea Tîrg internațional al jucăriilor. 
Un număr de 1061 de firme expun 
produsele lor la acest tîrg conside- J 
rat a fi cel mai mare din lume îr, 
genul său. La acest „paradis al ca
piilor" nu au acces copiii ci numai 
oamenii de afaceri.
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