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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
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In cartierul de pe dealul Grafitului
Amurgul s-a lăsat peste dealurile 

ce împrejmuiesc orașul. Pe drumul 
ce duce la Grupul școlar minier din 
Lupeni grupuri, grupuri de cetățeni 

din cartierul Grafit mergeau la adu
narea populară pentru a se întîlni 
cu candidații de deputați propuși 
pentru alegerile de la 7 martie: to
varășii Brașoveanu Victor, președin
tele Sfatului popular al orașului Lu
peni. Ocroglici Ioan, directorul șco
lii profesionale și prof. Murgu Vir
gil, director de studii la aceeași școa
lă.

In încăpătoarea sală de mese a 
grupului școlar s-au adunat mai bine 
de 200 alegători, în mare parte mun
citori mineri și gospodine, care au 
ținut să ridice în adunare proble

mele cartierului, să vină în fața can- 
didaților de deputați cu propuneri va
loroase.

— De aici, din dealul Grafitului, 
se deschide o priveliște panoramică 
asupra orașului Lupeni, care pe zi 
ce trece îneîntă tot mai mult ochii 
— a ținut să arate alegătorul Cio 
fîcă loan. înfăptuirile de pînă acum 
sînt rodul conducerii înțelepte a parti
dului, a hărniciei oamenilor muncii. 
In 'continuare vorbitorul a arătat că 
drumul care duce în cartierul Gra-

Gînduri pentru mai bine, mai frumos
Mai bine de 150 alegători, mun

citori și țărani muncitori, cadre di
dactice, medico-sanitare și gospodine 

\ din Bărbăteni au primit cu bucurie 
în mijlocul lor pe tovarășii Tetilea- 
nu Emil, candidat de deputat pentru 
Sfatul popular al orașului regional 

Petroșani, în alegerile de la 7 mar
tie îri circumscripția 214, Florănesc 
Iosif și Alic Mircea, candidați de 
deputați în circumscripția orășeneas
că 99 și respectiv 100.

Cetățenii care au luat cuvîntul în 
adunarea populară s-au oprit îndeosebi 
asupra a ceea ce mai trebuie făcut pen
tru dezvoltarea și înfrumusețarea ora
șului și au venit cu numeroase propu- 
m i.

— in Bărbăteni s-au înfăptuit în 
anii puterii populare realizări impor
tante, menite să schimbe vechea în

fățișare — a spus țăranul muncitor 
Bolosin Constantin. Cătunul de odi

nioară a fost transformat într-un 
cartier al orașului. Acum avem un 
club-cinematcgrâf, «înzestrat cu o bi
bliotecă bogată și un cămin cultu
ral; lampa de petrol am înlocuit-o 
cu lumina binefăcătoare a curentu
lui electric, școala de patru ani a

Actualitatea
© La clubul muncitoresc din 

Peirila va avea loc azi o conferin
ță despre însemnătatea alegerilor 
de la 7 martie. Toi azi, too. prof. 
Purdea Emilia va conferenția, în 
sala clubului din Lupeni, despre 
viața și opera lui Al. Vlahuță și 
Ion Slavici.

© Pentru biblioteca orășenească 
Petroșani a sosit zilele acestea un 
nou lot de cărți, care au fost puse 
la dispoziția cititorilor. Printre 
cărțile sosite amintim volumul 32 
al operelor, lui V. I. Lenin, lucră
rile de literatură beletristică cum 
este volumul 19 al operelor lui M. 
Sadoveanu, „Dragoste interzisă", 
iar dintre cărțile pe teme istorice 
menționăm ..Istoria gestapoului" 
de J. Delure.

© Ieri, la ora 14, în sala de fes
tivități a E. Л4. Lupeni a avut loc 
un jurnal tehnic. Tov. lacob Teo
dor a vorbit cu acest prilej mine
rilor despre calitatea cărbunelui — 
obiectiv principal al întrecerii so
cialiste. iar inginerul șef al E. M. 
Lupeni a subliniat importanța res
pectării monografiei de armare 
pentru геаіігагеа indicelui de ca
litate. 

fit necesită reparații, care pot să 
fie făcute cu sprijinul cetățenilor an- 
gajîndu-se să contribuie și el la ac
țiunile ce se vor întreprinde aici.

Minerii Nicodin Vasile și Moldo
van Alexandru, gospodinele Paiață. 
Dochia și Micu Eufenia și alți ale
gători luînd cuvîntul au ridicat ji 
ei probleme gospodărești care se cer 
rezolvate cu sprijinul sfatului popu
lar. Astfel, au fost făcute propuneri 
pentru o mai bună întreținere a lo
cuințelor de către I.L.L. și locatari, 
de îmbunătățire a iluminatului în 
cartier și a salubrității, cît și privi
tor la transportarea alocației de căr
bune la domiciliu pe baza unui gra
fic care să fie respectat cu stric 
tețe.

In încheierea adunării populare to
varășul Brașoveanu Victor a arătat 
în cuvîntul său că pentru o seamă 
de lucrări gospodărești, menite să 
înfrumusețeze orașul Lupeni, au fost 
alocate sume importante în acest an, 
însă a cerut ca toți locatarii- cartie
rului Grafit să-i sprijine pe candi
dații lor și sfatul popular în înfăp
tuirea propunerilor și rezolvarea pro
blemelor ridicate.

A. MICA
E. M. Lupeni

fost transformată în școală generală 
de. 8 ani.

Profundele transformări din viața 
orașului și a oamenilor au dus la 
creșterea cerințelor cultural-educati
ve, De aceea, proptei extinderea ra- 
dioficării în Bărbăteni.

— Avem și niște podețe care tre
buiesc reparate a spus alegătorul 
Mamară loan. Drumurile care duc 
la munte, de asemenea, necesită re-

S-a îmbunăiăjif activitatea 
cercului de învăfămînt politic

La secția de reparații electrice din. 
Vulcan funcționează un cerc de în- 
vățămînt politic U.T.M. despre mo
rala comunistă. Propagandistul cer
cului, tovarășul Popescu Dumitru, a- 
cordă o mare atenție pregătirii lec
țiilor, seminariilor, însușirii materia
lului predat în cerc.

La seminariile ținute pînă în pre
zent s-au prezentat bine pregătiți 
cursanții Marian Constanța, Cara- 
man Ștefan, Catilina Maria și alții. 
Au fost însă șî .unii tineri ca Rîmboi 
Maria și Lazăr Eugen care Ia înce
putul anului de învățămînt politic au 
lipsit de la lecții și de la seminalii. 
Dar organizația U.T.M., tinerii din

Recent, elevii Școlii elementare de muzică și arte plastice din Petro șani au prezentat pe see ț Teatrului 
de Stat din Petroșani un bogat recital muzical. _ ___  -___ ' - —— .
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parații. Apoi mai e o problemă pe 
care sperăm că o vom rezolva cu 
sprijinul candidaților noștri, al sfa
tului popular. E vorba de terenul re
zervat pășunatului de munte la vară. 
El este neîndestulător, apoi locu
rile unde pasc vitele trebuie fertili
zate cu îngrășăminte chimice, cură
țate.

Ceilalți alegători, care au luat cu
vîntul, au propus îmbunătățirea ilu
minatului public, realizarea unei mai 
strînse legături între școală și fa
milie, supravegherea mai atentă a 

copiilor din cartier și o participare 
mai mare la activitățile cultural-edu
cative.

Propunînd diferite măsuri, oamenii 
muncii din Bărbăteni și-au exprimat 
hotărîrea de a munci pentru înfăptui
rea lor pentru ca acest cartier al 
orașului Lupeni să devină tot mai 
frumos, mai bine gospodărit.

La casa alegătorului 
din Aninoasa

De cum intri în culoarul clubu
lui minerilor din Aninoasa o melodie 
plăcută îți îneîntă auzul. Un imn de 
slavă închinat partidului. Apoi ur
mează o altă melodie în care se 
cîntă viața nouă și fericită pe care o 
trăiesc astăzi cei ce muncesc. Me
lodiile vin din încăperea unde a fost 
amenajată casa alegătorului (Mn co
mună. Pikupul, întreaga încăpere îm
brăcată în purpură. împodobită cu 
drapele roșii și tricolore, cu lozinci, 
totul este plăcut și atrăgător;- face 
să te simți bine chiar din primul mo
ment în care ât intrat a'fei.

. . In holul clubului sfat. afișate sate 
de liste cu mii de nume. Prin fața 
lor se perindă cît e ziulica mineri

D. CRIȘAN '
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cercul de învățămînt, au luat poziție 
fermă față de acești tineri și i-au 
adus pe calea cea bună. Acum și a- 
ceștia participă cu regularitate la 
lecțiile cercului. Ca rezultat, a cres
cut eficiența învățamîntului politic 
.U.T.M. Cursanții au însușit învăță
minte prețioase, legate de educația 
patriotică, cetățenească, de dezvol
tare ă atitudinii socialiste față de 
muncă. Rezultatele se văd. zi de zi 
în activitatea rodnică a tinerilor în 
producție, în comportarea lor demnă 
în viața de toate zilele.

GEORGETA CIOCIANU 
bobinatoare S.R.E. Vulcan

Tehnica a pătruns și în munca forestierilor. Leurdean Vasile și Reți
nea n Vasile, doi dintre muncitorii de nădejde ai sectarului Biiugu de la 
Uricani, folosesc la doborîrea copacilor ferăstrăul mecanic.

Oare numai tectonica este vina ?
Pînă Ia jumătatea lunii februarie, 

doar două sectoare de la mina Lupeni 
și-au îndeplinit sarcinile de plan, sec
toarele- II și III. Colectivele de la I 
A, I В, IV A, IV В și V nu și-au rea
lizat planul. rămînînd datoare cu 
400 —10C)0 tone de cărbune. Pe ex
ploatare, minusul depășește 2500 de 
tone. Cauza ?

In prima jumătate a lunii februa
rie din cauza frigului, în toate sec
toarele minei s-a desfășurat nesa
tisfăcător atît transportul cît și apro
vizionarea cu materiale. Acestea pre
cum și lipsa de material lemnos co
respunzător (lemnul introdus în aba- 
taje e în cea mai măre parte verde) 
sînt cauzele pentru care au rămas 
sub plan sectoarele și mina Lupeni. 
Pînă în dimineața zilei de 16 februa
rie, dintre sectoarele minei, cea mai 
mare rămînere în urmă a înregis
trat-o însă sectorul IV В — 1045 
tone de cărbune. Să vedem din ce 
pricină.

Sectorul IV В extrage în. prezent 
producție doar din două abataje: de 
la cele două frontale din stratul 15 
unde brigadieri sînt minerii Blaga 
Mihaî și Gyorgyi Alexandru. Esie ,a- 
devărat că aceste abataje sînt bine 
dotate, di.n punct de vedere tehnic — 
cu transportoare blindate, stîlpi hi
draulici și haveze — dar că ar putea 
acoperi în întregime producția pre
văzută de sarcina sectorului pe luna 
februarie aceasta este discutabil.

Conform celor prevăzute în preli

minar, la începutul lunii februarie, 
sectorul trebuia să extragă producție 
din trei abataje — cele două din 
stratul 15 și altul din stratul 13 blo
cul VI.

— Abatajul din stratul 13 nu a 
putut fi pregătit la timp deoarece 
falia de la orizontul 480, unde ăe 
sapă galeri-a de bază, nu a fost 
întîlnită acolo unde se. proiectase, Ы 
mai departe... A trebuit să executăm 
cu 70 m 1 mai multe lucrări de pse- 
gătire decît era prevăzut inițial. A- 
ceasta este explicația pe care o dau 
tovarășii din conducerea exploatării 
referitor la rămînerea în urmă a sec
torului IV B. De la șeful sectorului 
nu poți primi relații pentru că a ple
cat (tocmai acum 1) în concediu.

Dar ne întrebăm: în ce măsură 
este valabilă această justificare, cînd 
știut este faptul că subteranul re
zervă la tot pasul . surprize .— falii, 
laminări, sărituri etc. — care nu pot 
fi determinate cu precizie, dar de a 
căror eventuală apariție trebuie să 
se țină seama cînd planifici, pregăti
rea unui abataj. Și asta mai ales 
cînd este în joc soarta îndeplinirii 
sarcinilor de producție ale unui sec
tor. Adică în cazul de față, ar fi tre
buit ca lucrările de pregătiri de la 
stratul 13 blocul VI să înceapă mai 
devreme.

Asigurarea îndeplinirii și depășirii 
planului impun luarea din ■ timp a

FRANCISC VETRO
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Noi apartamente 
în lucru

De curînd, la Vulcan au fostpuse 
în lucru alte două blocuri de locuințe 
de tipul E ; blocurile E2 și E3 —. în- 
sumînd un număr de 112 aparta
mente.

Cu aceste blocuri, șantierul din 
Vulcan are în lucru, pînă la ora ac
tuală, 75 la sută din apartamentele 
de predat în cursul acestui an.

Totodată a început și construcția 
punctului termic numărul 5 care va 
asigura cu căldură și apă caldă a- 
ceste două blocuri.

La Vulcan, brigăzile conduse de 
maiștrii Nagy loan și Verdeș Nicolae 
execută finisajele — zugrăveli, vop
sitorii, curățirea parchetului — în 
blocul D 12 cu 72 apartamente. Blo
cul acesta, care va intra în funcție 
la sfîrșitul lunii februarie și care are 
deja o . scară. aproape terminată, va 
fi primul bloc predat în Vulcan din 
planul pe anul acesta.



1 STEAGUL’ ROȘU

De ce-I prețuiesc banifenîî
Bn te 1S9I, pe la sMful Iernii, 

Intr-uns din site, tovarășul Vladislav 
teem, prcședintete вѳтіШіШіі гнети 
tio al efofutui popular din BShlfa. 
tmprtund eu alți depiitefi umbluseră 
prin eoniună pentru mobilisarca să
tenilor la o adunare Pe
ordinea de » era trecută o problemă 
foarte importantă pentru viața ea» 
•nunei.

Scara, pe utilele comunei grupuri 
de cetățeni se indrbptau spre sediul 
sfatului popular. Atei, te samara te- 
eâlgltă, ședeau sătenii așteptind In- 
eeperea adunării, Ргф<ПпШе sfatu
lui popular răsfoia filele unui caiet 
pe epre II avea in față,

—. Tovarăși =».- înegpu președintele 
eu oagea demoată, puțin eehimbală 
de emaila avem In comună o 
școala, dar după earn bine știți e» 
șeaste a devenit nelngăpătoare, Tre
buie tâ construim insă trei săli da 
elasă. Șl eu ajutorul dumneavoastră 
putem sâ rgatmăm sigur acest literu-

Cele propuse de președinte nu pu
teau deelt șă-i bucure pe săteni, era

Izvorul realizărilor gospodărești 
în orașe și sate

Multe din realizările obținute în o- 
fesele și șgtele din țara noastră își 
găsesc izvorul în propunerile cetățe
nilor, făcute cu ocazia întîlnirllor eu 
deputății, a dăriler ds șssmă, a unor 
•cțiunl initiate й sfaturile papular-». 
Cu acest prilej, un mare număr de 
oameni ai muncii au sugerat acțiuni 
interesante privind buna gospodărire 
a localităților. La îndeplinirea a- 
cestor propuneri, de interes ge
neral, masele ge cetățeni partici
pă cu multă însuflețire. De pildă, în 
orașele și §gțg|g din regiunea Bucu
rești au fost executate anul trecut cu. 
sprijinul cetățenilor lucrări în valoa
re Й peafe ’3Q milioane lei, Printre 
sitele, s-_au dat în folosință 370 spii 
de clasă, 6 cămine culturale, un dis
pensar medical, iar în multe comune 
a fosț terminată acțiunea de eleetri- 
fieare a satelor. Rețeaua comerțului 
Ideal de stat a 'ajuns iu an le

GOSPODARII
Locatarii blocurilor nr Б ș! 6 din 

Vulcan manifestă 9 grijă deosebită 
fața de aspectul blocurilor în care 
lpgyieșc. Comitetele de cetățeni ale 
celor doyă blocuri ац inițiat, în cursul 
«oului trecut, mai multe acțiuni gQS» 
pQdăr^șți menite sâ ducă la buna în
treținere a spațiului locativ respec
tiv. Astfel, locatarii bigurilor acordă 
б mar® grijă curățeniei apartamen
telor pe care lg dețin.

Preocuparea lor gospodărească s-a 
extins și asupra împrejurimii bloeu- 

doar in imtraaul Iar, Do «c*m, ctiid 
s-ш Idsul kwerlerilt la mtelr». даш 
rldM In ш multa muni asprite da 
inuntid: Jitn Vasiie, Vlatllaloo iMăf, 
Btolea Vasile, Pantelle loan pi elfii 
ou sprijinii eu oăldură propunerea

»»W>■« ни ie*e и mit»»»e 
PROFILURI 

«««■*« »»>»»»< • «te M
președintelui pi amu angajat să con
tribute eu dragă inimă io conatrui- 
reo sălilor de elaaă.

O dotă eu primăvara, cind plugu
rile au pornii să răstoarne breads 
reeuănă, a începui in flănlța ridica- 
rea noilor săli de clasă. Cltetta luni 
de tăie fără întrerupere au muncit 
sătenii pentru a înfăptui ceea eg au 
stabilit, In tot timpul gU a durat con- 
strurfia noilor săli de class, toetri- 
șui Vladislav loan, alături de setă- 
țenli Marea loan, Stoica Petru, dr, 
Berinda Ștefan, Corbel loan. Văduva 

Constantin, v nu- 
coo Zamfira, Poc- 
nar Isidor și alții 
a muncit fără pre
get, a ajutat pe ce
tățeni in arggntea- 
r»a muncii patrioti
ce, la strtegerea 
fondurilor, la valo
rificarea resurselor 
locate. Prin activi- 
tale neobosită, M- 
runii muncitori din 
Banița pu terminat 
eoflștTUșțte peter 
trei săli de clasă. 
A*j m sălile spați
oase. eu bănci noi, 
capul bănițepilar 
învață carte, se 
pregătesc temeinic 
pentru schimbul de 
Щііпв.

In epi patru ani 
de elnd twarășill 
Vladislav loan e 
președintele sfatu
lui popular, in co
muna Banița au fost 

înfăptuite multe lu
cruri frumoase. In

aproape 430 unități, prin care s-au 
deșfăeut mărfuri în valoare de peste 
620 milioane tei, m 26 milioane lei 
peste prevederile dip plan. In regiu
nea Gelati au luat rezolvate în ulti
mii patru «ni peste 6300 propuneri 
ale cetățenilar, făcute cu ocazia în
tîlnirllor cu deputății, care au contri
buit la buna gospodărire și înfrumu- 
aețaro a regiunii,

la present planurile de activitate 
ale вСйіигЙег populare continuă să se 
îmbqfăfeaaeă eu noi propuneri făcute 
ед prilejul tatflnlrilnr dintre candi
dați! F.DP, și al^Htad. Astfel, In 
regiunea Crișana s»#u făcut piuă a» 
emu peate 3300 propuneri de Intere* 
general eetafetwi, Anallrilid peaibi» 
Ulățite existenta pentru traducerea 
Ier In viață, mal mult de jumătate 
din aceste propuneri au leat introdu* 
se in planurlte de muncă ale afatm 
riter populare.

(Agerproa)

BLOCURILOR
rllor. S-au amenajat ronduri de flori 
plantfndu-ae flori reaiațente la îngheț, 
Locatarii celor două blocuri au con- 
troțlsniț teal destinate depozitării 
gunoiului, suporți pentru scuturatul 
eovoaralor,

Printre eet oara au manifestat mult 
intern fată de gospodărirea blocuri- 
lor în care locuiesc! se numără tova
rășii Iepure Ioan, Culea Mihai, Cis- 
mas Maria, Mureșan tyidrei, Gristea 
Nicalae, Kakucș Vasile, Moloci Va
sile și alții. 

ediunal Btdani е-л eonstruii o școțdă 
twtdi de 4 cei, au fost renovate §1 
împrejmuite școlile din Crivadia și 
Mertșor. De numele acestui harnlo 
gospodar al Bănifei, al dcputațllor. 
se leagă introducerea iluminatului в* 
ieetric la scoate de S ani. repararea 
drumului comunal din cătunul Ră
chita.

Mina președintelui Vladislav loan 
a Uteat amprente niobite și In as- 
pactul altor eâtune. Prin contribuite 
și muncă patriotică, în cătunul Că- 
prărești p fost reparat drumul spre 
Corbeoni pe o lungime de H.5 bm, 
s-au construit două podețe peste pl- 
ratele din această așezare. Ta aceste 
reallsări, alături de președinte, și-au 
adus din plin aportul deputății Stoi
ca Petru, Corebei loon. Vladislav 
Sofia precum și țăranii muneiierl 
Stoica Vasife, Stoica Aurel, Certei 
loan Zelc, Stoica Petru, Ungur Dan, 
Pivoda Viorel și alții.

In vara anului І962. eu sprijinul 
muncitorilor de la sectorul minier 
Bănite, te sătenilor și deputatului 
Străuțiu Florin, Ș-ц amenajat pe dea
lurile din împrejurimile Băniței un 
basin de captarea apei dp unde g-ц 
montat apoi 2B00 m l conductă gal- 
oanizată. Valoarea lucrărilor efectua
te prin munca patriotică a pețăteni- 
lar se ridică te 5QFGM. igj. щ anul 
trecut, cu sprijinul tovarășului Stan- 
cn temi, șeful secției, rețeaua de apă 
potabilă a fast trasă și te stafia 
Q F.R. Banița.

Ta îndemnul tecarășutei Vladislav 
loan, te pritmmira (rgeută гед' де 
cstăteni printre care Matei Nicațae, 
Marmi tean, Pătrte Aurel, Țoroancă 
loan, Sălășan loan, fșvan Gheorglțe, 
Miclăuș Gheorgte, Voiaan Tetitia, 
Paenar Petru, Popescu Qhegrghe și 
alții au participat cu însuflețire la 
acțiunile de plantara.‘de pomi țrgp- 
tiferi și de curățire a terenurilor pen
tru pășunea comunală, S-pu curățat 
prin muncă patriotică gtfâ ha teren 
de pășune Iq locul denumit Runcuri 
și 3,3 ha teren la Răchita.

Cetățenii din Băniia au așadar su
ficiente motive pentru care ei l-au 
propus pe președintele sfatului popu
lar din nou candida ai P D.P. în a- 
legerile de te J martie.

z. ș.

Grija permanentă pentru sănătatea populației
In regimul burgliezo-ntoșierese, bo, 

lite contagioase măcinau fără cruțare 
an de an, sute de vieți omwești din 
rîndul populației din Valea Jiului. Fe
bra tifoidă, tifosul exantematic, dif- 
teria, paralizia infantilă, malaria, 
dizenteria, scarlatina, etc. erau îm
bolnăviri care bîntuiau cu maro 
frecventa în «este vremuri-

In anii puterii populare, apărarea 
și întărirea sănătății publice a deve
nit c problemă de sțat Ca urmare 
și în Valea Jiului mlaurite luate pe 
linia asistenței medico-sanițare au 
dus la lichidarea bolilor contagioase 
ea: mslarii. tifoaui exantematfg, diL 
tarta, trtano»ul ete. fer frecvența ce
lorlalte tall mtagiPaae a feet re
dusa în nwd simțitor.

Paralel cu măiurtte generate de ri
dicole a nivelului material și cultu
ra! al nsmenta muneii, statei nos
tru acordă 6 maro grijă Îmbunătă
țirii gontfnue a eterii sănătății 
populației, Un aspect al agatei griji 
îl eqnsiftule vaddtnărite pertodie® îm» 
potriva boliler cșfltagtoaae, Cu aju
torul vaegijteritor, organismul copite» 
tai aau al adultului capătă o roate- 
tența deosebită față de bellfe едл- 
tagteaae, pe earș niej mi le mai face 
atunci eînd virw eventual în contact 
eu microbul roapeetiv

Pornind de la аеен adevăr științi
fic, aeețla sănătate a Sfatului popu
lar «1 orașului Petroșani a căutat 
aă orianteaa așlfal activitatea luerăto- 
rilec m«dleo-șen|tari din Valea Jiu» 
tai tnoit aeeștia să acorde o atenția 
deosebita traducerii In viață a mătu
rilor cte prolilaite a bolilor conta- 
ginaw. In aonat aeap, un aoront deo
sebit p? pe efectuarea sistema
tică a vaccinărilor. An de an numă
rul acestora a crescut. Numai în 
1964 au fost efectuate în Valea Jiu
lui 8701 vaccinări și revaccinări

Blocuri «Ol din orașul Lupeni,

O comisie permanentă 
ou activitate rodnica

Pentru a putea cuprinde multiplele 
domenii de саде se ocupă și a-și în
deplini șarginite cg te revin, pe lin
gă sfaturile populare ap fpșț. create 
oemisii permanente ca.re cQnstjtuie ■ 
un prețios sprijin îfl activitatea aces
tora. Organizate în scopul studieri) 
problemelor de interes obștesc, a- 
ceste comisii țin q strînșa legătura 
cu Jcicuiiorii orașejor și .comunelor.

Printre comisiile permanențe cete 
mai active de pe lingă Sfatul popu
lar din Lupeni se numără comisia 
permanentă comerț și cooperație. Al
cătuită dintr-un colectiv larg, aceas
tă comisie a urmărit, prin planul 
(te тшіад, o serig dv probleme me
nite să dueă la îmbunătățirea aetlvi- 
tății comerciale în orașul Lupeni. 
Printre problemele principale pare 
stau în atenția comisiei sint studie
rea posibilităților de îmbunătățire a 
aprovizionări) unităților comereiale 
— în apeejijl eum se faee aprovizio
narea ви 'рНне, eăme, lapte, legume 
etc.' - - -

Paralel eu preocuparea manifestată 
față de îmbunătățirea aprovizionării, 
comisia ș-a ocupat și de mal buna 
gospodărire a localurilor comerciale. 
Astfel, în urma propunerilor făcute 
de membrii comisiei, eemitetui exe
cutiv a luat măsura mutării maga- 
гіпціці de sqldnri și amenajării în 
localul respectiv a unei patiserii. Tot

B.C.G. împotriva tuberculozei, 17 705 
vaccinări și revaccinări antidiftefiee, 
3S63 vaceinări și revaccinări eu 
trivaccin: antidifteric. antițetanie și 
antlpertusie (tuse convulsivă), și 
38Б57 vaceinări și revaccinări anti- 
poltomiailtlee.

Ca urmare a aeeator vaccinări și 
«vaccinări cît și a altor măsuri sa
nitare Inițiate de către secția sănătate 
a Sfatului popular al orașului Pe
troșani, în 1964 în Valea Jiylui np 
s-a semnalat nici un caz de difteria, 
rabie, tifos exantematic, malarie. De 
asemenea, nu ș-a înregistrat nici un 

Asistența sanitară s-a îmbunătățit continuu în anii regimului democrat- 
popular. Spitalele sînt Înzestrate cu aparate moderne menite să contribuie 
Ja tratarea complexă a oamenilor mmicii. Fotoreporterul nostru a surprins 
pe sora medicală Furdui Rafila de la Spitalul unificaț Petroșani făcind, pu 
ajutorul unui aparat modem, o transfuzie de singe unui bolnav.

la propunerea comisiei s-au reparat 
și zugrăvit unitățile nr 11 și 13 ale 

T.A.P.L., care aveau un aspect ne
corespunzător. De asemenea, la in
tervenția comisiei permanente comerț 
și cooperație, magazinului de mobilă 
din localitate i s-â repartizat un spa
țiu corespunzător.

gște demn de relevat faptul ::ă 
membrii comisiei permanente comerț 
și cooperație au mobilizat aiățuri d§ 
șj și comisiile de control obștesc. In 
urma controalelor din diferite Uț^Mți, 
coiâisig permanentă a informat^ cu 
regularitate Comitetul executiv al 
Sfatului popular Lupeni asupra con
statărilor făcute propunind măsuri 
menite să înlăture unele nereguli.

Din inițiativa acestei comisii грри 
organizat mai multe consfătuiri înțrg 
cpnsumftori și lucrătorii din comerț, 
cu scopul de a se îmbunătăți deser- 
vjțșp populației. Pe lingă atenția a- 
cordstă îmbunătățirii аргрѴі.адіІгПа 
comisia permanentă s-a preocupă* șj 
de educarea lucrătorilor din comerț!

Desfășurînd- q activitate bogată, 
cqmișia permanentă ppmerț și coope
rație dg pe Jînga Sfațiil popular difl 
Lupeni esțe de un real sprijin ІП 
activitatea acestuia, contribuie la so
luționarea problemelor care se ivesc 
în comerț, la îmbunătățirea lui,

M. CH1OREANU

eaz de paralizie infantilă, tetanos și 
variolă-

Planul sanitar intpemit pentru 1965 
prevede un număr și mai mare de 
vaccinări. Ghidîndu-se duplP succese
le anului precedent, lucrătorii medico- 
aanitari dm Valea Jiului vor căuta 
să muncească astfel jncît recitatele 
obținute în combaterea bolilor și 
apărarea sănătății populației să fie 
tot mai bune.

Dr. PONOVA TEODOR 
inspector, la secția sănătate 
a Sfatului popular Petroșani
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La casa alegatorului din Anînoasa
(Urmare din pag. ba)

tineri șj vîrrtfllei, gospodina și alți 
cetățeni din comună ce vid să con
sulte listele spre a verifica dacă 
n-au fost cumva omișl. Cej mai 
nerăbdători de a vedea listele sînt 

tinerii care la 7 martie vor vota 
pentru prima datp. Evenimentul are 
peflțru ei o importanță deosebita. 
Odată intrați în rîndurile cetățeni
lor majori, Constituția țârii noastre 
le-a asigurat acest drept, expresie 
a largului democratism și libertății 
de care se bucură astăzi milioane 
de oameni ai muncii din patria noas 
tră. In fața listelor, ș-a oprit într-una 
din zile tovarășul Anton Constantin. 

A privit eu atenție listele. Nu și-a

Sudorul Kovacs Alexandru de la U.R.U.M.P. este candidat al circum
scripției electorale nr 70, pentru Sfatul popular al regiunii Hunedoara, în ale
gerile de Ja 7 martie. La laeul aău de muncă, tovarășul Kovacs se preo
cupă ea lucrările pe care te execută să fte de bună calitate. Paralel cu 
aceasta, el caută să împărtășească din experiența acumulată șl tinerilor 
care se califică în profesia de sudor fN CLIȘEU : Tovarășul Kovacs Ale
xandru, ajutat de ucenicul Lupu joșif lucrează la sudarea unor stîlpi de 
abataj.

PE TRASEELE DE AUTOBUZE
Io anii puterii populare, o dată eu 

dezvoltarea economică și aoeial-eui- 
lurală a Văii Jiului, s-a introdus 
transportul în comun și în așezările 
noastre miniere. Dacă în urmă cu 6 
ani pe șoselele Văii Jlylul clrciilau un 

) număr de 10-12 autobuze pentru tran
sportul în comun, în prezent I.C.O. 
Petroșani are un parc de 71 auto
buze. Dar, o dată cu dezvoltarea tran
sportului în comun au crescut și exi
gențele oamenilor muncii. Ei ew și ur
măresc cu tot mal multe exigență 
exactitatea și respectarea graficelor 
de circulație, comportarea.' civilizată 
din partea personalului de deservire, 
crearea unor condiții optime de con
fort în autobuze.

In ultima perioadă însă, oamenii 
muncii din Valea Jiului nu se pot 
împăca eu nerespectarea de către 
IC.O-, a graficelor de circulație, cu 
aspectul șj felul în care sînt între
ținute pe alocuri mașinile, cu ati
tudinea grosolană a unor șoferi și 
taxatoare.

Iată ce a spus tovarășa Farkaș 
Erna la o adunare populară ținută 
aîmbătă la clubul din Bărbăteni: 
„In orașul Lupeni au fost aduse de 
mai multă vreme 13 autobuze pe lo
cal. Acest lucru ne-a bucurat. Dar 
felul cum este în prezent organizat 
transportul în comun nu ne mulțu
mește. Nu rareori, mai ales Ia In

trarea șl ieșirea din serviciu, trebuie 
să aștepți în stație zeci de minute 
sosirea unui autobuz, iar cînd acesta 
vine nu mai ai loc și ești nevoit 
să pornești pe jos eu abonamentul 
în buzunar. Autobuzele merg deseori 
după bunul plae al unor șoferi”.

„Buna deservire a populației de
pinde în rnare măsură de organiza
rea muncii în eadrul I.C.O. Petro 
șani — spuneau în aceeași adunare 

găsit însă ntal numele lui și nicixal 
soției Rozalii,

— Sb nu mă И uitet ©are bine ? 
s-a întrebat el îngrijorat parcurgînd 
din nou ateat CU privirea listele e- 
leetarale. Intr-edevăr nu era trecut. 
A intrat ompj la casa alegătorului 
și a explieaț situația.

Nu-i nimic, tovarășe Anton, vă 
tree eu îndștă în caietul aeeșta — i-a 
explicat tovarășa ce făcea de servi
ciu la casa alegătorului. Mulțumit, 
omul S-a apucat să răsfoiască între 
timp broșura eu realizările din regiu
nea noasțră șj celelalte materiale 
F.D.P. rinduițe frumos pe masa. 
După ce a ștat de a citit lugruri 
frumoase și interesante, a plecat îm
păcat, așa cum au plecat și sofii 

tovarășii Kies Elisai și Oeroglici 
Ioan, Pînă acum vreo două luni am 
fast deserviți în condiții bune de au
tobuzele focale. De cînd însă con
ducerea LC,O. Petroșani a hetărît ca 
majoritatea mașinilor din Lupeni să 
fie garate în timpul nopții la Petro
șani, autobuzele vin foarte rar, așa 
incit nu se poate ști dacă are rost

P« l#ma franyporiultii 
în еотин

aă-l mai aștepți sau nu. S-au făcut 
nenumărate reclamații. Dar în zadar.
Nu s-au luat măsuri de îndreptare”.

Conducerea l.GO, Petroșani recu 
nogște ca a primit sesizări și susține 
că s-au luat măsuri. Totuși, nu s-a 
schimbat nimic. După cum se știe 
conducerea I.C.O. din Petroșani a 
luat cu ușurință măsura de a gara 
autobuzele din Lupeni la Petroșani. 
Ce rost o fi avînd aceasta ? Și la 

Lupeni, ca și la Petroșani, mașinile 
stau sub cerul liber. Nici la Lupeni 
nici la Petroșani nu există în schim
bul de noapte mecanici care sa exe
cute anumite reparații curente, Atunci 
ears e rostul acestei măsuri ?

Din constatările făcute și sesizările 
cetățenilor reiese cg atît la Lupeni 
cît și Ja Petroșani autobuzele lo
cale circulă cu totul necorespunzător. 
In fiecare stație zeci de oameni aș
teaptă înghețați de frig sosirea au
tobuzelor. Mașinile zac însă în ga
raje pentru mici defecțiuni tehnice 
ori șe adună în coloană la capetele 
de linie, fără ca dispecerii să ia vreo 
măsură. Asigurarea unul număr su
ficient de autobuze în orele de vfrf 
(la intrarea și ieșirea din șut, 

în zilele de tîrg) se face, de aseme

Бодра, și Berce® loan șl toți ce au 
venit aici spre a cere unele lămu
riri.

Răsfoind materialul documentar 
despre comună și scurta istorie a 
minei, № se afla aici, pgfea vezi ÎIJ 
file prezentul și trecutul ștînd iată 
în față. Istoria comunei iflcepe emn 
în anul 1885, o dată cu începerea lu

crărilor miniere. Citeva colibe răs
firate de-a lungul văii, niște, găuri 
ca de soboli ce au primit numele 
impropriu de mină și cam atît. In 
abataje, troeul era unicul mijloc cu 
care se evacua cărbunele, iar’ pe gale
rii minerii istoviți împingeau cu grea 
trudă vagoneții de lemn. Toate aces
tea sînt mărturii triste despre viața 
întunecată din acele vremi a comu
nei și minei. In anii noștri s-и schim
bat cu totul atît înfățișarea comunei 
cît și a minei. Perforatoarele pneuma
tice, ciocanele de abataj, craterele, ma
șinile de încărcat, IqeomQtivate de 
transport și celelalte utilaje cu cart! 
a fost înzestrată mina, toate au fost 
puse la dispoziția minerilor prin 
grija partidului. Munca în subteran 
Ș-a îmbunătățit, a căpătat frumuse
țe, un sens rwtt. Producția de căr
bune a crescut și ea an de an. Din 
1960 producția de cărbune a minei 
Anînoasa a crescut pîna în prezent сц 
mai mult de 100 000 tone. Pînă îft 
anul 1975 producția va spori cu încă 
aproape 200 000 de tone. Viitorii! în
seamnă noi realizări în dezvoltarea 
minei. Nu peste multă vreme, extra
gerea producției se va face pe pu
țul principal sud. De aici noul firi- 
eular va transporta cărbunele te 
preparația Coroești,

Comuna Aninoasa va înflori și ea 
pe măsura dezvoltării minei. Pentru 
înnoirile de pînă acum și pentru ce
le viitoare, în ziua de 7 martie toți 
alegătorii din Aninoasa se vor pre
zenta în fața urnelor dîndu-și cu 
drag votul lor candidafilor Frontului 
Democrației Populare, reprezentanții 
vieții noi și fericite pe care o trăim

Oare numai tectonica este vina ?
(Urmare din pag. l-a)

unor măsuri corespunzătoare. Crearea 
condițiilor pentru buna organizare și 
desfășurare a procesului de producție 
în următoarea perioadă trebuie să 
stea neslâbit în atenția conducerii 
sectorului și exploatării. Va trebui 
ca în fiecare schimb să se plaseze 

nea, ia un nivel necorespunzător. De 
multe ori în asemenea situații lip
sesc aproape permanent de pe tra
seu autobuzele,. Cauza ? Datorită fap
tului că nu sînt îngrijite așa cum tre
buie. în fieeare zi 15-20 de autobuze 
se află în garaj pentru mici repara
ții. Or, scoaterea de pe traseu a mai 

multor autobuze nu mimai ей duce 
la dezorganizarea transportului în 
comun, dar face ca autobuzele în 
ilincțlnne să se degradeze înainte de 
vrem#,

Viața unui autobuz depinde in pri
mul rînd de șofer, de felul cum el 
își îngrijește mașina- Sînt însă și 
șoferi alab pregătiți șl nepăsători 
Cînd pornesc autobuzul se aude de 
departe scrîșnetul angrenajelor neîn
grijite, iar cînd opresc, călătorii sînt 
izbiți unul de altul. Nu de puține 
ori se intimplă să vezi un autobuz 
gonind CU viteză mare pe un drum 
plin de gropi prin Petrila sau Lu
nea, pe drumul de la Cîmpul lui Neag 
sau cel dip Cimpa fără să-i pese 
șoferului de motor, de arcuri și cau
ciucuri, lată eîteva exemple : Șofe
rul Pall Gabor Dionisie a făcut două 
stricăciuni la două autobuze. Ma- 
șipa nr 50 696 HD a (amponat-o, iă- 

sînd-o să odihnească în garaj- 
Condueerea întreprinderii i-a dat o 
altă mașină cu nr. 501Q1 HD. dar 
și pe aceasta a tamponat-e. Sau Miclea 

Sever, care făcînd exces de viteză 
și circuited pe partea stingă a șo
selei a .amponio de asemenea, ma- 
sitis. ’ncredjnțgtă. Ori Asan Tudor 
care depășind neregulamentar un au
tovehicul a tamponat și acesta au
tobuzul. A|ți conducători auto prin
tre care Bsrceanu Gheorghe preferă 
în unele cazuri să nu se ducă cu au
tobuzul pînă la eap de linie. Așa 

s-a întîmplat într-una din zilele tre

Printre obiectivele industriale date în folosință în ultimii ani se număra 
și Spălători# de cărbuni — Corcești. In clișeu : Vedere parțială a noii spă
lătorii-

Noua fabrică de brichetare a ligniților 
produce la întreaga capacitate

De la Brașov a sosit vestea că 
noua fabrică de brichetate a llgnjți- 
loi, construjtă în cadrul întreprinde
rii carbonifere CăpcFi, produce la 
întreaga capacitate proiectată, cu 
mult înainte de termenul prevăzut. 
Acesta este rezultatul unei munci 
susținute și calificate, pentru pune
rea la timp în funcțiune a instala
țiilor și mașinilor moderne cu care 
а fest înzestrate noua unitate a in
dustriei noastre miniere.

Fabrica, avînd o capacitate anuală 
de eirea 100 000 tone brichete ligniți, 
este înzestrată cu utilaje romînești 
care asigură o mecanizare și o au
tomatizare complexă a proceselor de 
producție. Caracteristic este șj faptul 
că uscarea cărbunilor in procesul de 
brichetare se face pe baza procedeu
lui fluidizării, elaborat de specialiști 
ai Ministerului Minelor și Energiei 
Electrice.

Ca urmare a atingerii parametri
lor prevăzuți prin proiect, colectivul 
fabricii a realizat de la începutul a- 

maximum de efectiv posibil Ța fron
tale. pentru a putea fi scoasă zilnic 
o fîșie iar la lucrările de pregătire 
din strata! 13 să sg concentreze aten
ția tehnicienilor sectorului. Aceasta 
pentru a putea da cît mei devreme 
în exploatare acest abataj asigurînd 
astfel premizele îndeplinirii sarcinilor 
de plan.

cute cînd s-a întors înapoi la Pe
troșani CU autobuzul tocmai de la 
strada Minei din Petrila. In ziua de 
17 februarie #.c„ te orele 8 diminea
ța, autobuzul cu nr (Ю 111 HD con
dus de șoferul Nedelcu Valentin a 
avut o pană la racordul de frinb- 
înlăturare» ungi asemenea defecțiuni 
se putea face în cei mult 30 de mi
nute. Dar, pentru că la remedierea 
defectului șoferul a dat dovadă de 
comoditate, acest autobuz n-a mers 
pe traseu timp de 3 orc.

In jurul orelor 8-Ю dimineața nu
meroase autobuze întră în garaj pen
tru alimentare cu benzină, Oare nu 
e mai bine ea alimentarea să se 
facă de seara ? In timp ce unii șo
feri printre care Baki Francisc, Ca
tena Miron, Roșianu Alexandru. Bi
ro Carol, Luca Petru. Săbău Ludo
vic, Rădoi Gheorghe, Argeanu Con
stantin, Matya.ș loan șj alții își în
deplinesc cu cinste datoria, alții ca, 
Tauru Ioan. Santo Alexandru, Ola
rii Manoilă, Crîstoc Gheorghe pleacă 
în cursă mult mai tîrziu deeît pre
vede graficul, se eschivează să cir
cule eu autobuzele în orele de vîrf. 
De ce se tolerează asemenea acte 
de indisciplină ?

Conducerea I.C.O. Petroșani orga
nizațiile de partid și sindicat din 
întreprindere au datoria să eomhată 
cu mal multă tărie manifestările de 
indisciplină și nepăsare în muncă, 
să creeze o puternică opinie de masă 
împotriva celor care au atitudine ne- 
euvincigasă fața de călător;. Comi
tetul executiv al Șistului popular al 
orașului Petroșani trebuie să contro
lere mai Îndeaproape felul cum cir
culă autobuzele, dacă graficele și 
stațiile stabilite satisfac cerințele ca
rnetelor muncii.

Z. ȘUȘTAC 

nului și pînă acum, în plus, 2570 
tone brichete de calitate superioară.

(Agerpres)

PUBLICITATE
Exploatarea 

miniera Anînoasa 
angajează prin concurs:

— maliții umbri
— tihiiiai I aiihiii 

indici
— tehnician II nilul! 

indici
Cererile de angajare se 

vor depune pini la 1 
martie 1965 la biroul per
sonal al E.M. Aninoasa*

jLN II .NȚ 

întreprinderea 
orășenească de industrie 

locală Petroșani
A Înființat o unitate de de« 

ratizare pentru prestații la u- 
nitățile socialiste șl particulari.

Comenzile se primea? zilnici 
întreprinderea garantează caii» 
tatea executării lor.

întreprinderea 
pentru contractarea 

și industrializarea laptelui 
SIMBRIA
ANGAJEAZĂ

Pentru fabrica da pra» 
duse lactate Petroșani:
— doi electricieni 

autorizați
— doi mecanici 

frigotehniști
Cererile de angajare se de» 

pun la sediul întreprinderii 
l.C.LL. Simeri# str. Traian nr 
88, telefon 29.

SFATUL POPULAR
AL ORAȘULUI URICANI

anunță următoarele posturi 
vacanțe:

SECRETAR DACTILOGRAF, 
cu o salarizare de 665 — minim 
și 860 maxim.

CONDIȚII DE ANGAJARE t
Studii medii sau 7 clase, cu o 

vechime în dactilografie de 3 ani 
pînă la data de 21 noiembrie 
1958.

TEHNICIAN II, cu o salari
zare de 750 minim și 1100 ma
xim.

CONDIȚII DE ANGAJARE; 
Conform anexei IV la Hotărirea 
1051/1959.

CASIER, eu o salarizare de 
635 minim și 770 maxim.

CONDIȚII DE ANGAJARE:
7 clase elementare și 2 ani 

vechime în funcții administrative.
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Prezențe romîneșfi

Succesul balerinului 
Gabriel Popescu

PARIS 17 (Agerpres).
In sala Pleyel din Paris a avut 

loc un spectacol de balet organizat 
de Asociația „Activitatea muzicală a 
tinerilor", în cadrul căruia balerinul 
romîn Gabriel Popescu a interpretat 
în compania prim balerinei a operei 
din Paris, Liame Dayde, baletul „So
nata lunii", coregrafia aparținîrid ar
tistului romîn. Spectacolul s-a bucu
rat de un deosebit succes.;

SELMA

Incidentele rasiale continuă
NEW YORK 17 (Agerpres).
Intr-un raport dat publicității, Co

mitetul consultativ birasial de stat de 
pe lîngă Comisia drepturilor civile a 
S.U.A. a acuzat poliția și anumite 
persoane din statul Mississippi că 
acționează în direcția împiedicării 
negrilor de a se înscrie pe listele e- 
lectorale.

Pe de altă parte agențiile de presă 
anunță că în orașul Selma din sta
tul Alabama au continuat incidentele 
rasiale. Poliția a arestat opt negri, 
sub învinuirea de a fi „tulburat or
dinea publică". Intre cei arestați se

O declarație 
a lui Galo Piaza

ATENA 17. Corespondentul Ager
pres, C. Alexandroaie, transmite :

Miercuri dimineața a părăsit Ni
cosia, plecînd spre Atena, mediato
rul O.N.U. în Cipru, Galo Plaza Las
so. înainte de plecare, el a făcut o 
declarație în care a subliniat că per
sonal consideră că problema ciprio
tă privește în primul rînd poporul 
cipriot și în al doilea rind Grecia și 
Turcia. In concluzie, a menționat me
diatorul O.N.U., rezolvarea proble
mei cipriote trebuie să fie opera ci- 
prioților însăși.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CARACI. Răspunzînd unei invi

tații a președintelui S.U.A., Lyndon 
Johnson, Ayub Khan, președintele 
Pakistanului, va face in luna apri
lie o vizită oficială de 10 zile la 
Washington.

BEIRUT. Un număr de 6000 de 
studenți de la cinci facultăți ale 
Universității din Beirut au decla
rat marți grevă revendicînd îmbu
nătățirea condițiilor de învățătură 
și reducerea taxelor de învățămînt.

f
KUWEIT, Adunarea Națională a 

Kuweitului a aprobat marți demi
sia președintelui său, după ce în 
urmă cu o zi o respinsese.

Președintele Adunării Naționale, 
Hamed Al Sakr, și-a prezentat de
misia în semn de protest față de 
modul cum a fost soluționată ulti
ma criză guvernamentală.

TOKIO. Un cutremur puternic a 
avut loc marți seara in partea 
centrală a insulei japoneze Honsiu. 
In orașele Moryoka, Sendai și în 
alte localități din prefectura Miaghi 
cutremurul a provocat pagube se
rioase. Epicentrul cutremurului se 
află în Oceanul Pacific, la 40 kilo
metri de litoralul prefecturii Miaghi.

LONDRA. La 16 februarie a so
sit la Londra într-o vizită oficială. 
Stanko Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P.

Рюі iile împotriva stabilirii 
iooooo-sofl-

SEUL 17 (Agerpres).
Așa cum era de așteptat, tratativele 

japono-sud-coreene pentru stabilirea 
de relații diplomatice între cele două 
țări au fost reluate miercuri la Seul 
într-o atmosferă de încordare. Atît 
opoziția japoneză cît și cea sud-co- 
reeană au manifestat o iritare deose
bită în legătură cu reluarea tratati
velor. Miercuri dimineața, înainte de 
plecarea la Seul a ministrului aface
rilor . externe japonez, secretarul ge
neral al Partidului Socialist din Ja-

află actorul negru Dick Gregory ca
re a ținut o cuvîntare în sprijinul 
înscrierii negrilor pe listele electo
rale. Pastorul Vivian, unul din co
laboratorii lui Martin Luther King a 
fost pălmuit de James Clark șeriful 
din Selma pe motiv că organizase o 
manifestație a negrilor în fața pala
tului justiției din acest oraș.

Lansarea în direcția Liniei a navei cosmice
.,8$an«cr-S“

WASHINGTON 17 (Agerpres).
Administrația națională pentru pro

blemele aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) a lansat la 
17 februarie în direcția Lunei o navă 
cosmică „Ranger-8". Lansarea a fost 
efectuată cu ajutorul unei rachete 
„Atlas-Agena".

Avertismentul O.U.A. adresat 
șefului guvernului angolez în exil

CAIRO 17. Corespondentul Ager
pres, N. Plopeanu, transmite :

Presa egipteană informează că 
Organizația Unității Africane (O.U.A.) 
a hotărît să adreseze un avertisment 
lui Roberto Holden, șeful guvernului 
angolez în exil, al cărui sediu se 
află în prezent la Leopoldville. (Gu
vernul angolez în exil este format 
numai din membri ai partidului U- 
niunea popoarelor din Angola — 
partid condus de Roberto Holden - 
N. R.). Hotărîrea O.U.A. este deter

Bulgaria, care va avea convorbiri 
cu primul ministru al Marii Bri
tanii, Harold Wilson, și cu alți mi
niștri ai guvernului britanic.

NEW YORK. Agenția Associated 
Press relatează că In Statele Unite 
s-a efectuat o experiență în cadrul 
căreia s-a reușit ca pe un singur 
fascicol subțire emis de un lasser 
să se emită programe de televiziu
ne pentru șapte canale.

NOVOSIBIRSK. La Novosibirsk 
s-a înregistrat un cutremur care a 
durat aproape un minut și a fost 
resimțit și în orașele Barnaul și 
Tomsk.

Potrivit afirmațiilor unor specia
liști, In Siberia de vest un cutre
mur este un fenomen rar, dar nu 
exclus. In această regiune s-au mai 
înregistrat cutremure în anii 1880 
și 1903.

ROMA. In scurt timp va fi posi
bilă înlocuirea a șapte părți din 
opt ale organismului uman, a afir
mat în cadrul unui documentar 
radiofonic, intitulat „Inima nu mai 
are secrete**, patologii] italian, prof. 
Carlo Sirtori. Medicul italian a a- 
dăugat că și inima va putea fi în
locuită. El a adăugat că inventa
torul rinichiului artificial a desco
perit un aparat care, după ce va 
fi perfecționat, va putea înlocui 
printr-o operație chirurgicală inima.

de relații diplomatic 
toieene

ponia. Narita, l-a vizitat pe primul 
ministru Sato, cerîndu-i să anuleze 
această vizită.

Înainte de plecarea lui Shiina, pe 
aeroportul Haenda din Tokio a avut 
ioc o mare manifestație a populației 
care a cerut anularea acestei vizite. 
Poliția a intervenit pentru împrăștie- 
rea demonstrației. Un număr de 37 
de manifestanți au fost răniți, dintre 
care patru se află în stare gravă. 
Avionul a decolat cu o oră întîrziere 
din cauza tulburărilor care au avut 
loc. la aeroport.

Sosirea la Seul a ministrului de 
externe japonez a prilejuit, de ase
menea, puternice manifestații de pro
test. Un mare număr de studenți au 
protestat în fața hotelului unde se 
află reședința lui Shiina pancarte cu 
inscripții împotriva tratativelor japo
no-sud-coreene. Se așteaptă ca parti
dele de opoziție să organizeze noi 
manifestații ostile tratativelor, reven
dicînd despăgubiri din partea Japo
niei pentru pierderile suportate în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial.

Potrivit proiectelor, la aproxima
tiv 65 de ore după lansare nava se 
va apropia de satelitul natural al 
Pămîntului și va transmite prin in
stalația de televiziune instalată la 
bord 4 000 de fotografii ale suprafe
ței acestuia.

minată de faptul că Roberto Holden 
a refuzat să negocieze cu Mișcarea 
populară pentru eliberarea Angolei, 
singura care, în momentul de față, 
luptă împotriva forțelor armate por
tugheze din Angola.

. Aflîndu-se cu sediul la Leopold
ville, Holden și guvernul condus de 
el, au fost influențați de Chombe ca
re, potrivit relatărilor presei, ar fi 
încheiat un acord secret cu guvernul 
portughez. Potrivit acestui acord, 
Chombe s-a angajat să împiedice ac
tivitatea patrioților angolezi, aflați 
pe teritoriul Congoului, dacă Portu
galia va permite staționarea pe teri
toriul. Angolei, a jandarmilor și mer
cenarilor din Katanga. In același 
timp. Chombe l-a convins pe Holden 
să respingă tratativele propuse de 
Organizația Unității Africane în ve
derea unirii celor două mișcări din 
Angola.

CONFRUNTĂRI IN TURCIA
Criza de guvern din Turcia este 

după toate aparențele pe punctul de 
a fi soluționată. Ea a fost de scurtă 
durată, fapt oarecum neașteptat (ca 
și căderea guvernului de altfel), de
oarece pînă la actuala criză cele 
patru partide de opoziție se aflau 
într-o neînțelegere continuă ; or, toc
mai aceste partide sînt chemate a- 
cuin să ofere majoritatea parlamen
tară necesară noului guvern.

Turcia se află într-un an de ale
geri generale. Partidele se străduiesc 
să adune capital electoral și să-și 
demonstreze capacitățile. îndeosebi. 
Partidul dreptății, cea mai impor
tantă grupare din opoziție, dorește, 
după cum notează „New York Times", 
să dovedească alegătorilor abilitatea 
sa de a forma un guvern și de a 
conduce țara. Acest partid speră să 
obțină un succes deosebit la alege
rile din toamnă. Comentatorii occi
dentali avansau cu insistență, în ulti
mele zile, numele liderului acestui 
partid, Suleyman Demirel, ca cel mai 
probabil succesor al lui Inonu în 
fruntea guvernului. Faptul că Demi

Alegerile din Honduras
TEGUCIGALPA 17 (Agerpres).
In Honduras au avut loc marți a- 

legeri pentru noua Adunare consti
tuantă. In urma scrutinului urmează 
să fie desemnați cei 64 de membri 
ai Adunării care se vor întruni la 16 
martie pentru a elabora o nouă con
stituție, în locul aceleia abrogate du
pă lovitura militară de stat împotri
va fostului președinte al țării Ramon 
Villeda Morales, din luna octombrie 
1963.

Deși rezultatele scrutinului nu sînt

SAIGON

Crearea Consiliului milifar-civil
SAIGON 17 (Agerpres).
Consiliul forțelor armate din Viet

namul de sud, condus de generalul 
Nguyen Khanh, a anunțat miercuri 
crearea Consiliului militar-civil alcă
tuit din 20 de persoane. Din noul 
consiliu, denumit oficial Consiliul 
Național Legislativ, fac parte șase 
reprezentanți ai forțelor armate și 
reprezentanți ai celor patru mari co

Ce va discuta premierul Wilson 
la Bonn

BONN 17 (Agerpres).
Referindu-se la vizita pe care pre

mierul britanic Harold Wilson o va 
face în Republica Federală între 6 
și 9 martie, agenția D.P.A. relatează 
că unul din cele mai importante su
biecte ale discuțiilor sale îl va con
stitui problema ajutorului financiar 
al R.F.G. pentru întreținerea arma

CONGO
—---------- r

Orașul Lulimba ocupat de răsculați
ELISABETHVILLE 17 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că, în 

urma unui atac bine organizat, dez
lănțuit împotriva forțelor guverna
mentale congoleze dislocate în ora
șul Lulimba, detașamente ale patrio- 
ților congolezi au capturat acest o- 
raș. Lulimba, important nod de cale 
ferată, este situat la 110 mile nord 
de Alberthville și constituie un punct

----------------------------------------------------------------- tf-ț

Vreme neobișnuită pe mari și oceane
După cum transmite agenția A.P.N., 

prima jumătate a lunii februarie s-a 
caracterizat printr-o adevărată dez
lănțuire de cicloane pe mări și ocea
ne. Unul dintre acestea, format în 
sudul Groenlandei, și sporit ca in
tensitate în regiunile nordice ale 
Atlanticului.

Un alt ciclon s-a dezlănțuit pe 
Marea Mediterană, menținîndu-se mai 

rel nu face parte din Parlament (și 
deci nu este eligibil pentru funcția 
de prim-ministru), era considerat o 
piedică ușor de trecut, dat fiind că 
președintele republicii avea posibili
tatea de a-1 numi senator, în baza

Comentariul zilei
dreptului ce-i rezervă constituția de 
a desemna 15 membri ai Senatului.

In aceste împrejurări, nu este lip
sit de semnificație faptul că noul 
premier desemnat marți seara de pre
ședintele Gursel, Suat Hayri Urguplu, 
reprezintă o grupare independentă. 
(El a ocupat un loc proeminent în 
viața politică și diplomatică turcă 
timp de mulți ani). Această numire 
reflectă, fără îndoială, resentimentele 
bine cunoscute ale armatei față de 
Partidul dreptății, în rîndurile căruia 
și-au găsit refugiu politic mulți a- 
depți ai fostului premier, Menderes 
(înlăturat de la putere de armată în 

încă cunoscute, corespondentul din Te
gucigalpa al agenției Associated Press 
relatează că. după toate indiciile, co
lonelul Arellano se poate considera 
învingător. Reprezentanții opoziției 
au criticat organizarea și desfășura
rea alegerilor și au declarat că junta 
militară guvernamentală a instaurat 
în țară un regim de teroare pentru 
a asigura victoria colonelului Arella
no și a deputaților din partea parti
dului național.

munități religioase din țară : budistă, 
catolică, Hoa Hao și Caodaistă.

Potrivit observatorilor de la Sai
gon, armata va avea un rol prepon
derent în Consiliul Național Legisla^.^f' 
tiv, ținînd seama de faptul că toți , 
membrii acestuia, atît militari cît și 
civili, au fost desemnați de către 
Consiliul forțelor armate.

tei britanice de pe Rin. Acest lucru l-a 
subliniat, de altfel și premierul Wil
son într-o declarație făcută дп Ca
mera Comunelor. Costul îrtiL tinerii 
trupelor britanice staționate Wi Ger
mania occidentală se ridică anual la 
935 milioane mărci, dintre care 660 
milioane mărci trebuie să fie supor
tate de Marea Britanie.

important de acces spre provincia 
Kiwu. Atacați prin surprindere, mer
cenarii congolezi au părăsit orașul, 
abăndonînd importante cantități de 
muniții și echipament militar, anun
ță agenția U.P.I. Potrivit ultimelor 
știri, din Alberthville au fost trimi
se în ajutorul mercenarilor nouă 
grupuri de asalt ale trupelor guver
namentale.

multe zile la țărmurile Italiei, pro- 
vocînd furtuni în Grecia și Turcia, 
căderi abundente de zăpadă în nor
dul Italiei, iar în Alpi — avalanșă.

Pe mările Ohbtsk și Bering s-a 
dezlănțuit un ciclon care, de această 
dată, a adus pe țărmurile Ciukotkăi- 
temperaturi de minus 30—35 grade, i 
Vîntul a atins aici , viteze pînă la 150 
km pe oră.

1960 și executat ulterior pentru cri
me împotriva statului).

Aceste considerente nu epuizează, 
poate, toate cauzele vizibile și as
cunse ale crizei de guvern din Tur
cia. Observatorii sînt tentați să caute 
și motive de ordin politic extern, ca
re au determinat opoziția să se coa
lizeze împotriva guvernului. Unele 
tendințe spre o politică mai indepen
dentă manifestate de guvernul Inonu 
(ca, de pildă, retragerea contingen
tului turc din echipajul mixt al na
vei „Claude Rickets", și, în genera), 
atitudinea mai rezervată a Turciei 
față de F.N.M.) par să fi nemulțumit 
anumite cercuri turcești și nu numai 
turcești.

De fapt, partida nu a fost încă ju
cată pînă la sfîrșit. Noii guvernanți 
au doar cîteva luni să se afirme 
sau... să decepționeze. Demisia luț- 
Inonu, afirmă ziarul britanic „Daily 
Telegraph", „nu este atît o înfrînge- 
re, cît o retragere tactică... Adevărata 
încercare va veni mai tîrziu, în mo
mentul alegerilor generale".

N. RATEȘ

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul i LP.H. Subunitatea Petroșani 40 369


