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Noi succese pe graficul 
întrecerii minerilor

Bogat bilanț înnoitor — 
perspective luminoase

Bucurie și satisfacție pentru ma
rile succese dobîndite în opera des
fășurată sub conducerea partidului 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste, mîndrie patriotică, nestrămu
tată încredere în viitor — acestea 
sînt sentimentele pe care Manifestul 
Consiliului Național al Frontului De
mocrației Populare, apărut recent în 

presă, le produce în inimile oamenilor 
muncii. întregul nostru popor se pre
gătește să întîmpine alegerile de de- 
putați în Marea Adunare Națională 

t și în sfaturile populare — eveniment 
de seamă în viața politică a țării — 
muncind cu hărnicie, pricepere și fcii- 
țiativă pentru îndeplinirea cu cinste 
a sarcinilor economice, pentru conti
nua’ înflorire a patriei socialiste. Ma
nifestul F.D.P. înfățișează poporului 
nostru bilanțul victoriilor obținute în 
cei patru ani de la alegerile prece
dente. Victoria definitivă a socialis
mului la orașe și sate consfințită de 
sesiunea extraordinară a Marii Adu
nări Naționale din 1962 consacrată 
încheierii cooperativizării socialiste a 
agriculturii, lichidarea pentru tot
deauna a oricărei exploatări și asu
priri, progresul rapid al industriali
zării socialiste a țării — temelia dez
voltării întregii economii naționale, 
creșterea continuă a bunăstării ma
teriale și culturale a poporului con
stituie succese care încununează a- 
cești ani de muncă rodnică, creatoare.

Citind Manifestul F.D.P., oamenii 
muncii din patria noastră își revăd 
înmănuncheată eu munca întregului 
popor, propria lor muncă, propriile 
lor străduințe depuse la îndemnul 
partidului pentru făurirea vieții noi. 
Sub ochii noștri s-au înălțat adevă- 
rați giganți ai industriei, între care 
Combinatul petrochimic de la Bor- 
zești, Grupul industrial Brăila, Com
binatul de îngrășăminte chimice Pia
tra Neamț, combinatele de industria
lizare a lemnului și multe altele, că
ror* ÎL se vor alătura în anii care ur
mează altele noi, între care marele 
Combinat siderurgic de la Galați, 
combinatele chimice de la Craiova, 
Tg. Mureș și Turnu Măgurele, Uzina 
de alumină de la Oradea, Uzina de 
aluminiu de ia Slatina. Harta indus
trială a patriei se îmbogățește necon
tenit, reflectînd cu deosebită forță 
capacitatea creatoare a poporului, pu
ternica dezvoltare economică a Ro- 
mîniei socialiste. Numai în anul tre
cut — se arată în Manifest — a in

trat în funcțiune o putere instalată ce 
depășește capacitatea tuturor uzine
lor electrice existente în Romînia pe 
vremea regimului burghezo-moșieresc. 
La această importantă realizare și-au 
adus din plin contribuția și muncito
rii, inginerii și tehnicienii termocen
tralei Paroșeni, care în anul trecut 
au dublat capacitatea acestei uzine 
prin darea în exploatare a noului grup 
de 150 MW. Fabricăm astăzi — se a- 
rată în Manifest — agregate, insta
lații, echipament industrial a căror 
realizare era de neconceput in trecut. 
Sub conducerea partidului s-a creat 
și dezvoltat o puternică industrie chi
mică precum și numeroase alte ra
muri industriale.

Așa cum se subliniază în Manifest, 
industria modernă, creată în anii re
gimului socialist, este pîrghia hotărî- 
toare care determină valorificarea 
largă a bogățiilor țării în interesul 
celor ce muncesc. Petrolul, gazele 
naturale, lemnul și alte resurse ale 
solului și subsolului se transformă, 
pe baza prelucrării industriale supe
rioare, în produse de înaltă valoare 
economică destinate satisfacerii cerin
țelor noi ale economiei și variatelor 
necesități de consum.

Valea noastră, a Jiului -oferă o vie 
concretizare a succeselor obținute pe 
tărîmul valorificării bogățiilor natu
rale. Minelor Lupeni, Petrila, Ani- 
noasa, Lonea a căror capacitate de 
producție a crescut considerabil pe 
baza introducerii tehnicii moderne, li 
s^au lăturat -exploatările miniere re
deschise la Vulcan, Cimpa și Dîlja,

(Continuare în pag. 3-a) ,

Pe primul loc
Minerii de la Uricani continuă să 

ocupe primul loc în întrecerea cu ce
lelalte exploatări miniere din Valea 
Jiului. In primele două decade ale 
lunii februarie ei și-au îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan la extracția 
cărbunelui. Și de astă dată, cele 
mai mari realizări le-a dobîndit colec
tivul sectorului I care a extras pes
te prevederile planului 430 tone de 
cărbune cocsificabil. Randamentul 
planificat pe sector a fost depășit 
în acest timp cu aproape 100 kg căr
bune pe post. Brigăzile minerilor Ti- 
mofte Spiridon, Cîrciumaru Victor. 
Pînzaru Alexandru, Rudic Constantin 
și Teodorescu Stancu au adus un 
aport substanțial la obținerea acestor 
succese.

asemenea, faptul că pe întregul sec-, 
tor s-a realizat în acest răstimp:, un. 
randament mediu de 3,140 tone căr
bune pe post, in abatajele în care, 
lucrează brigăzile de frontaliști con
duse de minerii Ghioancă Sabin și 
Petre Constantin s-au obținut ran
damente de 4,86 și, respectiv, 4,76 
tone, cărbune pe post.

Candidatul
Cit de mare este satisfacția unui 

om cînd vede că se bucură de în
crederea tovarășilor săi de muncă, 
de dragostea și stima cetățenilor 

din localitatea sa! Harnic, modest 
și cinstit, conștiincios în muncă 
și perseverent in rezol
varea sarcinilor ce stau 
in fața colectivului din 
care face parte, tovară
șul Manolescu llie, mais
tru forestier in sectorul 
Cîmpu lui Neag și-a 
cișiigat încrederea co
muniștilor din organiza
ția de bază a sectoru
lui care i-ati încredințat funcția de 
secretar.

...1959. Atunci a stat de vorbă 
pentru prima dată, Manolescu llie 
în calitate de deputat, cu ce
tățenii din circumscripția sa. Ce
rințele erau multe. Era nevoie de 
un dispensar medical, trebuia re
zolvată problema electrificării co
munei, lărgit spațiul școlar cu încă 
două săli de clasă, reparate dru
muri, poduri și podețe, construită 
o școală nouă la Bula, înzestrat

Petrosaniul Io (llie $1 fapte
In casele alegătorului din localită

țile Văii Jiului a apărut zilele aces
tea o nouă tipăritură electorală, inti
tulată „Orașul regional .Petroșani — 
în cifre și fapțe". .

Broșura prezintă > transformările 
înnoitoare petrecute în lățimii ani pe 
cuprinsul Văii Jiului — dezvoltarea 
industriei cărbunelui și a1 celorlalte 
ramuri economice, construcțiile social- 
culturale, creșterea nivelului de trăi 
al oamenilor muncii, realizările goS- 
pouăreștp înfăptuite cu spsijihiri sfa
turilor populare.

Frontaliștii
din sectorul III

luna trecută brigăzile de fronta- 
din sectorul III al minei Lu
au extras peste plan 946 tone

In 
liști 
peni 
de cărbune cocsificabil. In. primele 

; două decade din luna februarie, ei au 
adăugat Ia depășirea de plan alte 
848 tone de cărbune. De remarcat, de

Pe baza rezultatelor obținute în 
primele două decade ale lunii fe
bruarie, în întrecerea socialistă ce 
se desfășoară între sectoarele mi
niere din cadrul Combinatului car-
bonifer Valea Jiului, primele lo
curi sini ocupate de:

Sectorul
Față de

plan ’
Față de 

angajament

V Lonea 107% 106%
II Petrila 105% 105%
II Lupeni 105% 104%
I Petrila 104% 103%
III Lupeni 103 % 101%
I Uricani 102% 101%

In secția comenzilor urgente

Au început adunările 
electorale

Duminică, peste 250 de alegători 
din comuna Iscroni au luat parte la 
adunarea electorală care a avut loc în 
sala cinematografului din localitate. 
La adunare au participat candidați! 
F.D.P. în alegerile de la 7 martie pen
tru Marea Adunare Națională și sfa- 
titfile populare ale căror circumscrip
ții cuprind și comuna Iscroni.

Cu acest prilej, tovarășul Pîinișoară 
Titus, secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani, candidat în 
circumscripția electorală nr. 115 a Sfa
tului popular al orașului Petroșani, a 
făcut o expunere asupra importanței 
alegerilor de lâ 7 martie.

NICULESCU ELENA, Aninoasa

forestierilor
căminul cultural cu un aparat de 
proiecție cinematografică... Depută
ții comunei, printre care se afla 
și comunistul Manolescu llie, îm
preună cu cetățenii și cu sprijinul 
sfatului popular au înfăptuit toate 

aceste propuneri.
La recenta sa intîlnire 

cu alegătorii din circum
scripția nr 231 a orașu
lui regional Petroșani, 
deputatul și candidatul 
de deputat Manolescu 
Hie a discutat cu cetă
țenii ce probleme se 

mai cer rezolvate. In
carnetul său de deputat și-a no
tat toate propunerile. Cîteva dintre 
ele, încă de pe acum, au și început 
să se înfăptuiască, printre care a- 
mirttim amenajarea clubului din 
exploatarea forestieră Arcanu, do
tarea lui cu 200 cărți și cu aparat 
de radio, comunistul Manolescu 
dovedind din nou că este vrednic 
de încrederea ce i s-a acordat.

MARGARETA MICA

VREJA IOAN; Iscroni

In biroul șefului de secție străbat 
zgomote ritmice. Ai impresia că aici, 
în secția mecanică a U.R.U.M.P. s-iu 
adunat lâolăltă toate inithile din u- 

-®ină și acum bat ia .unison.
Pe șdfd: secției mecanice, tovară

șul An^el Viorel, găsești лагери 
Й1 biroul Iui. Iși petrece majoritatea 
timpului printre strunguri și rabote- 
ze, polizoare și prese.

Secția, mecanică..« obținu* pe anul 
1964 diploma de secție fruntașă în 
întrecerea socialistă pe uzină. Dar o 
distincție atît de mare te obligă la 
căutări perseverente pe toate căile 
pentru a te menține mereu în frun
tea celorlalți.

In secție se execută tot felul de 
comenzi, unele de o importanță deo
sebită pentru producția zilnică sau 
cea viitoare a exploatărilor miniere. 
Am notat cîteva din cele mai impor
tante. In cursul Junii ianuarie s-au 
executat aici 164 garnituri de clime 
pentru ghidajul puțului cu schip de 
la mina Lonea. Tot pentru mina Lo
nea s-au executat 120 trenuri de roți 
pentru vagoane de 12 tone. Cît de 
importantă a fost executarea acestor 
comenzi, o confirmă următoarele: 
producția pe anul 1965 a minei Lo
nea depinde în mod hotărîtor de in
trarea în funcție a puțului nou cu 
schip. Alte comenzi mari și impor
tante au venit și în luna februarie 
și fiecare dintre ele cu imperativul: 
„urgent" I Roți pentru locomotive de • 
200 cai putere, pinioane pentru cutii 
de viteze S.K.R., cărucioare pentru 
transport lemn. Și în tot acest timp, 
producția obișnuită a secției — lan
țuri pentru transportoare cu raclete,

roți pentru locomotive . de' mină ,— 
eu trebuie Să fie-stingherită ,’d rp- 
cuția» "comenzilor urgente.'. -ș-
cest Itferu vorbesc cifrele în limbajul 
lor, .lapidar: în luna ianuarie secția 
a dat peste: plan 5 tone de piese de 
schimb și 6 tone de utilaje și proțo. 
tipuri. In luna februarie, pînă la 15 
ale lunii secția a produs peste plan 
4 tone piese de schimb.
.. — Să vorbim ceva despre' oameni 
— i-arn cerut tovarășului Anghel.

■— A vorbi despre noi, înainte de 
a spune că succesele noastre sînt le
gate de activitatea celorlalte secții, 
ar însemna : lipsă de modestie. Cei 
mai buni din secția noastră... ce să 
spun ? Cei din echipa lui Sereș 
Gheorghe au lucrat bine la comanda 
de cleme pentru ghidaj. Dar tot așa 
de bine au lucrat frezorii- Mitrana 
llie și Procovan Vasile. La 

trenurile de roți pentru vagoanele de 
12 tone, strungarul Fabian Iosif, rec
tificatorul Boța Rusalim, echipa de 
tratament termic a toi Vișhovski 
Ștefan, ■ fiecare dintre aceștia adu- 
cînd un aport deosebit la executarea 
comenzii. Dar succesele le pregătim 
cu- mtinile și cu miiftea, noi toți. 1

nou

Cabinete de medicina muncii 
în industrie

Pentru continua îm
bunătățire . a asistenței 
medicale în întreprin
deri și pe șantiere, 
Ministerul Sănătățiiși 
Prevederilor Sociale a 
prevăzut în acest an o 
serie de noi măsuri. 
Printre acestea se nu
mără extinderea unită-, 
ților medicale pe ma
rile șantiere din ra
mura chimică, ener
giei electrice și side
rurgică, organizareâ ’ 
de noi unități sanita
re în cadrul • obiecti
velor industriale care 
intră în funcțiune în 
acest an. Vor îi 'crea-."

te cabinete de „medi
cina muncii la com
plexul industrial din 
Craiova. la uzinele 
chimice Năvodari, la 
exploatările carbonife
re din Valea Jiului, 
schela petroliferă Mo- 
reni. combinatul de 
cauciuc sintetic de la 
Onești și altele.

Anul trecut, în 
domeniu au fost 
nute O serie de

: zări. Au fost date în 
folosință cabinete ;de1 
medicina muncii la 
București, Arad, Plo
iești, Turda, Oradea’ și

acțiunilor de prevenire 
a bolilor profesionale 
au foșt făcute con
troale medicale în zo
nele miniere' din re
giunile Hunedoara. Ba
nat, Maramureș, Cri- 
șana. O atenție deo
sebită a fost acordată 
depistării ' cazurilor de 
silicoză ' în care scop 
au fost examinați pes
te 15 000 de muncitori. 

' De asemenea, au fost 
organizate brigăzi de ■ 
medici specialiști pen
tru efectuarea experti
zei medicale în dife- 

_ ... _____ _ ___  ,. “rițe. întreorinderi și pe
Timișoara In eadrul 15 * șantiere. (Agerpres)

acest 
obți- 

reali- ■
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STEAGUL ROȘU

dc vcrllicarc,Antrenamente, meciuri 
perspective

Deși a încheiat prima jumătate a 
campionatului categoriei B, seria Iba. 
aituîndu-se pe locul IV în clasament, 
echipe de fotbal Jiul Pefrila a ju
cat în unele meciuri sub valoarea 
reală a componenților lotului. Incon
stanța, lipsa de eficacitate a atacu
lui și alte deficiențe au făcut ca 
echipa să piardă puncte prețioase 
chiar pe teren propriu. Cele, patru 
puncte pierdute acasă au privat echi
pa de primul loc în clasament, redu- 
cîndu-i totodată posibilitățile de a se 
vedea din nou piomOVStă în prima 
categorie a țării. Ar fi nejust însă 
să privim cu pesimism echipa. Avem, 
un lot format din elemente tinere și 
talentate cu largi posibilități de dezvol
tare. Echipa s-a sudat mult In ultima 
vreme, practică un fotbal colectiv și 
tehnic cu scheme tactice care sînt 
aplicate ținîndu-ge seamă de potenția
lul adversarului, Pozitiv este și fap
tul Că în sinul echipei domnește dis
ciplina și spiritul colectiv, încrederea 
și optimismul. Acest lucru s-a obser
vat atît la antrenamente cît și în 
meciurile de verificare susținute pîuă 
în present.

La antrenamente participă întregul 
lot din tur, minus Peteanu plecat la

Zăpada s-a așternut din nou din belșug pe meleagurile noastre. Iubi
torii fotbalului așteaptă însă cu nerăbdare să vadă din nou faze de fotbal 
«S cea din clișeu. Nu peste multă vreme dorința lor va fi cu siguranță 
împlinită.

SCHI

Campionatul R.P.R. - etapa regionala
In zilele de 19, 20 și 21 februarie, 

pe pîrtiile din masivul Straja Lupeni. 
a avut Ioc campionatul R.P.R. de 
schi, etapa regională. La Întreceri au 
participat cei mal buni schiori din re
giunea Hunedoara. Timpul bun și 
zăpada excelentă au permis desfășu
rarea in bune condițjuni a probelor 
incluse in program.

Redăm mai jos clasamentul celor 
mai buni schiori:

Slalom uriaș, seniori: 1. Munte*nu 
Constantin — Energia Paroșenlj 2. 
Ace Alexandru — Voința Petroșani; 
3. Bîrllda Dumitru — Parîngul Pe
troșani. Slalom uriaș, juniori: 1. Ve- 
lovsn Gheorghe -— Minerul Lupeni;
2. Cioflica Grigore — Minerul Lu
peni; 3. Mihuț Victor — S.S.E. Petro
șani, Slalom uriaș, junioare: I. Sfan- 
clu Rodica — S.S.E. Petroșani; 2. 
Sicht Ana — Minerul Lupeni. Cobo- 
rlre seniori: 1. Gecștembrein Andrei 
— Voința Petroșani; 2. Bîrllda Du
mitru — Parîngul Petroșani; 3. Bîr- 
Hda Dan — Jiul Pefrila. Coborire. 
luaicrl: 1. Boda Moise — S.S.E. Pe
troșani; 2. Rad Aurel — S.SJE. Pe

Progresul București. Toți jucătorii se 
pregătesc cu multă seriozitate și simț 
rie răspundere, In programul generai 
de pregătire au fost planificate nume
roase meciuri de verificare. Unele din 
ele au și avut deja loc. Primele două 
meciuri au fost susținute la Hațeg eu 
Retezatul din localitate. Scopul aces 
tor meciuri a fost de a vedea Jocul 
de ansamblu al echipei, de a observa 
deficiențele spre a putea fi remediate. 
Fără a se întrebuința prea mult, echipa 
a învins în primul meci cu scorul de 
1-2, iar în al doilea cu 7-1. In al 
treilea meci jucat la Călan, Jiul Pe- 
trila a întîlniț echipa de categoria C 
Victoria. Avînd în față un adversar 
mai valoros, echipa și-и putut verifi
ca mal bine stadiul de pregătire. 
După ce a condus cu 2-0 pîrlă a- 
proape de sfîrșitul meciului, echipa 
Jiul a fost învinsă pînă la urmă eu
3- 2. Deși învinsă, echipa Jiul a prac
ticat un bun joc de ansamblu și a 
avut o frecvență mulțumitoare în 
trasul la poartă. Acest lucru s-a ob
servat mai pregnant in meciul cu 
Pandurii susținut la Tg. Jiu și în 
care Jiuliștii au Învins cu scorul de
4- 1.

troșani; 3. Mihuț Victor — S.S.E. 
Petroșani. Coborire, junioare: 1. Stan
ei u Rodica — S.S.E. Petroșani; 2. 
Sicht Ana — Minerul Lupeni. Sla
lom special, seniori: 1. Acs Alexan
dru — Voința Petroșani; 2. Kato A- 
dalbert — Minerul Lupeni; 3. Bîrllda 
Dumitru — Parîngul Petroșani. Sla
lom special, juniori: 1. Cioflica Gri* 
gore — Minerul Lupeni; 2. Marinescu 
Gheorghe — Minerul Lupeni; C Sicht 
Iosif — Minerul Lupeni. Slalom spe
cial, junioare: I. Sicht Ana — Mi
nerul Lupeni; 2. Stanciu Rodica ■—
S.S.E. Petroșani. Fond 15 km, se
niori: 1. Peter Aron — Minerul Lu
peni; 2. Kragel Iosif — Jiul Petrila;
3. Lupaș Gheorghe — Energia Paro- 
șeni. Fond S km, juniori: 1. Kdvari 
Alexandru — Minerul Lupeni; 2. 
Hrubi Victor — Voința Deva; 3. 
Străuț Vasile — Minerul Lupeni 
Fond 10 km, juniori: 1. Lorincz Gri- 
giare •— Energia Paroșeni; 2. Kâvari 
Alexandru — Minerul Lupeni; 3. 
Hrubi Victor — Voința Deva.

ANDREI GERSTEMBRE1N, 
macabru în сяовіш regionali de schi

Pe măsură ce se apropie începerea 
campionatului, pregătirile cresc in in
tensitate. Deși timpul este nefavorabil, 
totul se antrenează cu asiduitate, iar 
meciurile de verificare viitoare vor 
oglindi stadiul de pregătire și forma 
r-chlpei.

Privite prin prisma cunoștințelor 
tehnice și tactice, a resurselor fizice 
și morale ale jucătorilor, perspectiva 
de a ocupa un loc mai bun in cla
sament există. E necesară însă per
severența și seriozitatea în antrena
mente, constanța în joc și eficacita 
tea în atac. Orioît de mari ar fi spe
ranțele puse în echipă, dacă ele se 
vor confirma sau nu, se va vedea, în 
focul întrecerilor de campionat. Miile 
de Spectator! ai Jiului așteaptă cu 
optimism șl nerăbdare reluarea cam
pionatului dornici de a vedea me
ciuri frumoase și bineînțeles victorii 
ale echipei lor favorite.

Ș A H 
Partide 

de bună calitate
Duminica trecută a avut loc la 

Lupeni, ce-a de-a 9-a rundă a con- ' 
cursului de șah organizat în cadrul 
Spartachladei de iarnă a tineretului. 
In această rundă, cei 36 de tineri 
participant!, împărțiți în grupe, s-au 
dovedit mai bine pregătiți decît în 
întîlnirile anterioare, înreglstrlndu-se 
partid* de bună calitate. Dintre cei 
care s-au evidențiat îl menționăm pe 
Tecșa Tlbariu, Șine Gheorghe, Pavel 
Adalbert. Concursul conținu*.

In cadrul spartachladei atnt în pli
nă desfășurare și înfiinlrile la tenis 
de masă, patinaj, gimnastică etc.

Consiliul nou ales 
a pornit la muncă

Alegerea noului Consiliu al A. S. 
Minerul Vulcan a constituit un bun 
prilej de trecere în revistă a realiză
rilor, de dezvăluire a lipsurilor. Prin
tre altele s-a criticat munca birocra
tică, slaba legătură cu terenul a 
membrilor din vechiul consiliu. Noul 
consiliu a pornit la muncă pentru re
medierea lipsurilor și îmbunătățirea 
activității.

In centrul atenției noului consiliu 
al asociației a stat rezolvarea opera
tivă a problemei bazelor sportive. In 
acest scop, membrii consiliului s-au 
deplasat pe teren, In sălile de antre
nament ale popicarilor și boxerilor. 
Consiliul asociației sportive este preo
cupat și de felul în care se antrenea
ză sportivii din toate ramurile, se o- 
cupă de educarea lor multilaterală. Ar 
fi bine ca acest exemplu să fie urmat 
și de asociațiile unde consiliile neu 
alese n-au pornit încă la muncă.

handbal ț „Cupa 6 Martie“
Asociația Sportivă Straja Lupeni a 

organizat o competiție de handbal în 
7 dotată cu „Cupa 6 Martie". Ia ca
drul acestei competiții, duminica tre
cută, în sala de sport a clubului sin
dicatelor din Lupeni, s-au întîlflit 7 
echipe reprezentative ale asociațiilor 
sportive din Valea Jiului. Sistemul 
de desfășurat* a fost stabilit — tur 
31 februarie — retur 28 februarie. La 
aftrșitul îrrtSntrilar din tur au fost 
consemnate următoarele rezultate:

Decor de iarnă la cabana Cîmpu lui Neag.

BOXi Valea Jiului a obținut 3 titluri 
de campioni regionali

Vineri și duminică s-a desfășurat 
la Vulcan faza regionale a campio
natului republican de box - juniori 
pe anul 1965, la care au participat 
campionii raioanelor FAmedoara, Orăș- 
tie, Brad, șl orașului regional Petro
șani.

După două zile de întreceri dîrz 
disputate, în care participant!! s-au 
străduit să dea totul pentru victo
rie, au fost declarați următorii cam
pioni ai regiunii Hunedoara, pe anul 
1965.

Cat minimă: Făgărășeanu M. — 
Hunedoara; Cat. hîrtie: Onisie Pe
tru — Petroșani; cat. muscă: Udrlș 
te Mircea —■ Hunedoara; cat. pană: 
Popescu Adrian — Orăștie; cat. se- 
miuțoarS: Lupaș Traian <*-» Petroșani; 
cat. ușoară: Dragan Gheorghe — 
Brad; cat. semimijlocie: Triîa loan

In cinstea alegerilor

Duminică sportivă Ia Lonea
Acum o săptămînă, iubitorii sehiu 

lui și săniușului priveau cu regret 
cum se topea zăpada. Iată însă că 
de cîteva zile norii au cernut din 
belșug omăt. Stratul gros de zăpadă 
a creat condiții optime pentru desfă
șurarea competiției de schi și săniuș 
organizată de asociația sportivă Pa
rîngul Lonea în cinstea alegerilor de 
la 7 martie.

Pîrtiile de pe dealuri de lingă mina 
Clmpa II au fost pur și simplu asal
tate. Peste 130 de ebneurenți și 250 
spectatori au petrecut o duminica 
sportivă frumoasă.

Concursurile s-au desfășurat în ca
drul primei etape a Spartachladei de 
iarnă a tineretului. Ele s-au organi

TENIS: Studentul Constantinescu loan, 
campion al Văii Jiului

In sala clubului Școlii profesionale 
din Lupeni a avut loc duminică etapa 
orășenească a campionatului republi
can individual de tenis de masă se
niori.

La întreceri au luat parte 16 con- 
curenți din asociațiile sportive Știin
ța și 30 Decembrie — Petroșani, Straja 
și Școala profesională din Lupeni și 
altele.

In urma unor jocuri spectaculoase, 
studentul Constantinescu loan a cu* 
cerii titlul de campion al VM1 Jiului

Tineretul Lupeni — Școala profesio
nală Lupeni 11—16; Minerul Anlnoa- 
sa — Voința Lupeni 16—6; Straja 
Lupeni — Școala profesională Lu
peni 17—12; S.S.E. Petroșani — Ti
neretul Lupeni 15— 8; Voința Lupeni 
— Viitorul Vulcan 10—14; Straja Lu
peni — S.S.E. Petroșani 14—9; Viito
rul Vulcan — Minerul Aninoasa 9—12;
S.S.E. Petroșani — Școala profesio
nal* Lupeni 11—16.

I. CIORTEA 
corespondent

— Orăștie; cat. mijlocie minimă: 
Drăghici Petre — Petroșani; cat. 
mijlocie — mare: Foca Gheorghe — 
Orăștie; cat. semigrea: Filip Nicu
— Hunedoara.

Organizarea exemplară a galei de 
box a produs o bună impresie pu
blicului spectator, oficialilor și spor
tivilor, fapt pentru care antrenorii 
Cupu Constantin și Petcu loân me
rită felicitări.

Merită a fi remarcați: evoluția
promițătoare a celui mai tînâr bo
xer al acestui campionat, Cercel 
loan, de la Asociația Minerul Vul
can, campion al Văii Jiului, un ele
ment talentat și disciplinat care prac
tică un box tehnic, spectaculos.

VIRLAN CONSTANTIN 
corespondent

zat pe categorii de vîrstă. După în
treceri pasionate, primele locuri au 
fost ocupate cum e și normal de cei 
mal buni, lată-i: Coborire schi: 
cat. 11-14 ani: 1. Kusoi Cristian; 2. 
Costinaș Aurel; 3. Petrescu fosil; cat 
14-17 ani: 1 Cigmain Sorin; 2. Co
laci Vasile; 3. Maczanga loan. Se
niori: 1. Culda loan; 2. Gyfirfi Bela;
3. Dodu Vladimir. Slalom cat. 12-14 
ani: 1. Popescu loan; 2. Costinaș 
Aurel; 3. luhasz Iosif; cat. 14-17 ani: 
1. Giibaș loan; 2. Culcea Sorin: 3. 
Demeter Petru. Seniori: 1. Hlopețchi 
Constantin; 2. Gligor loan; 3. Nagy 
Eugen.

AUREL SLABII
corespondent

și dreptul de a participa la etapa re
gională. Pe focurile 2—3 și 4 s-au 
clasat în ordine prof. Guido Neurcfrh 
— 30 Decembrie Petroșani, Gado Iu- 
liu — Școala profesională Lupeni șl 
prof. Mutz Francisc — 30 Decembrie 
Petroșani.

S. В ALOI 
corespondent

PASIUNE ȘAH1STA
— UNDE-MI SINT PAPUCII?
— LA fî*4 1
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Unde vom vota la 7 martie Atribut comun
■ Pa treptele succesului ■ Brigade eu SO de franteyl

"■f
In conformitate cu decizia rtr- 

44/1965 a Comitetului executiv ăl 
Sfatului popular al regiunii Hunedoa
ra, secțiile de votare din orașul Pe
troșani au fost delimitate după cum 
urmează :

Secția de votare nr. 1 va funcționa 
în localul Școlii generale de 8 ani nr. 5. 
Aici vor vota cetățenii din cartierul 
Livezeni care locuiesc in case mici de 
la hr. 1 pină la nr. 35, blocurile nr. 
1 pină ia nr. 32 și de la nr. 60 pînâ 
la nr. 78.

Secția de votare nr. 2 va funcționa 
în localul Casei Pionierilor. Aici vor 
vota alegătorii din cartierul Livezeni 
care locuiesc in blocurile nr. 3 pină 
la nr. 49. cătunele Coasta, Slătinioara 
și Lunca Jiu, străzile Petru Maior 
și Vilelor, blocurile 1-14 din cartierul 
Garpați și căminele Construcții și 
sondorilor.

Secția de votare nr. 3 va funcționa 
in localul Școlii generate de 8 ani 
nr. 1. Aici vor vota cetățenii care lo
cuiesc pe străzile Parîngului, 30 De
cembrie . Cimitirului, Ilarle Chendi 
6 August, Ștefan cel Mare, Șt. O. lo- 
eif, în blocurile nr. 15—25, blocul 

-.magazin și cele 3 cămine din cartie
rul Carpați.

Secția de votare nr. 4 va funcționa 
în localul Școlii medii. Aici vor Vo
ta cetățenii care locuiesc pe străzile 
Institutului, Brazilor, Muncii, Ilie Pin 
tilie, Gheorghe Lazăr, Tineretului, 
Berzei, 6 Martie, Ion Creangă, Mi
nerului, Barbu Delavrahcea, George 
Coșbuc, N. Băleescu, Halelor, Morii 
Republicii nr. 69-143 și nr. 100-150, 
căminele studențești nr. 1, 2 și 3 
precum și căminul de

Secția de votare nr. 5 va funcționa 
în localul cinematografului Republica. 
Aici vor vota cetățenii care locuiesc 
pe străzile Republicii de le nr. 25-67

ucenici.

Ce arată statisticele
In ultimele zile, în toate localită

țile Văii Jiului au avut loc întâlniri 
între candldații F.D.P. pentru alege
rile de la 7 martie și alegători. Pî- 
nă în ziua de 18 februarie, spre e- 
xemplu, au avut loc 216 întâlniri la 
care au participat peste ЗбООо de 
oameni ai . muncii. In cadrul acestor 
adunări populare, alegătorii au făcut 
mai mult de 14 000 de propuneri 
privind îndeosebi problemele 
gospodărire 
șeilor^.

de
și înfrumusețare a ora-

Ochii și urechile circulației
Să lăsăm pentru un moment acti

vitatea ce se desfășoară în stafia Pe- 
iroșani și să urcăm treptele ce duc 
spre birourile R.C.M.-ului. Aici, în 

. spatele ușilor capitonate, nu se aude 
nici cel mai mic zgomot, deși activi
tatea se desfășoară fără întrerupere 
ЯІ și noapte.

In primul birou — sala de tele- 
spicher activitatea este în toi. O- 
peratorul programator Găișeanu Vic
tor ^împreună cu inginerul principal 
Maier Ioan discută despre programul 
de circulație pentru viitoarele 24 de 
ore. Mai greu de rezolvat este pro
blema trenurilor ce trebuie compuse 
și expediate. După consultarea R.C.M.- 
urilor vecine, Simeria și Craiova, 
programul trenurilor expediate a fost 
stabilit. Ѳ dată aprobat de către ser
viciul mișcării Timișoara, programul 
este transmis stațiilor interesate. S-ar 
părea că de acum totul este aranjat 
și lucrurile vor merge de la sine. 
Dar, abia a trecut o oră de la difu
zarea programului, și necazurile au 
și început. De la Lupeni marșruta 
de Peștiș nu este complet încărcată.
S-a dispus de îndată ca stația Pe
troșani să oprească vagoanele pro
gramate la trenul 2601 și să le ata
șeze la trenul 2673 pentru ca acesta 
să circule cu un tonaj normal. Ră- 
mine in schimb descoperii trenul 2601. 
Pentru ca și acesta să poală circula 
cu un tonaj normal s-a dispus ca sta
ția Bănița să pregătească un grup 
de vagoane încărcate cu calcar pen
tru Peștiș și să le atașeze la el. O- 
peratorul a acționat rapid. Trenurile 
au fost expediate conform graficului.

In biroul R.C., operatorul de ser
viciu este frămlrttat de o problemă: 

și 38-94, Zorilor, Vasile Cîrlova, 7 
Noiembrie, Decebal, 23 August, Gelu. 
Budai Deleanu, E. Văcărescu, Mihai 
Viteazu, Horiă, Cloșca, Crișan, Pe- 
tofi Șandor, V. Conta, R. Negru, C. 
Miile, dr. Petru Groza, Calea Ro
mană, Tăbăcari, Constructorul, Eroi
lor, Blocuri O.C.L., cătunul Maleîa.

Secția de votare nr. 6 va funcționa 
in incinta U.'R.U.M.P. Aici vor vota 
alegătorii care locuiesc pe străzile Re
publicii de Ia nr. 1-23 și nr. 2-36, Ana 
ipătescu, Luminii, Piața Victoriei, 1 
Mai, Funicularului, Progresul, Poligo
nului, Dealului, cătunele Dărănești și 
d'eștera.

Secția de votare nr. 7 va funcționa 
i incinta stației C.F.R. Aici vor vota 

cetățenii care locuiesc pe străzile Tran
silvaniei, V'. Lupu, Gh. Șincai, Gării, 
Nedăil, Matei Basarab, K. Marx, Ol
ului, Izvorului, Pîrîul Dîljiî, Calea 
Moților, cătunele Boțoni și Dîlja Marc.

Secția de votare nr. 8 va funcționa 
in localul debili generale de 8 ani nr. 2. 
Aici se vor prezenta la vot cetățenii 
de pe străzile Cărbunelui, Fr. Engels, 
I. L. Caragiale, M. Eminescu, Gh. 
Barițiu, V. Alecsandri, M. Kogălni- 
ceanu, Jiului, Pompieri, Sarmisege- 
tuza, A. Vlaicu, Cuza Vodă.

Secția de votare nr. 9 va funcționa 
in localul Teatrului de Stat. Aici vor 
vota cetățenii câre locuiesc pe străzile 
Plopilor, Traian, E. Varga, Gh. Doja, 
Grlvița Roșie, Radu Șapcă, Micu 
Klein, Aradului, Dacia, A. Mureșa- 
nu, Vlad Țepeș, Tudor Vladimirescu 

A. Pann.și

Bogat bilanț înnoitor 
perspective

(Urmare din pag. l-a)

precum și altele noi, la Uricani, Pa- 
roșeni. Uzina de preparare a cărbu
nelui de la Cbroeștî, precum și alte 
numeroase noi obiective îmbogățesc 
peisajul industrial al bazinului nostru 
carbonifer. Contribuția minerilor Văii 
Jiului 'fa industrializarea socialistă a 
țării este oglindită de faptul că vo
lumul producției de cărbune 
conomiei naționale în anul 
bazinul nostru carbonifer a 
cu peste 2,7 milioane tone
producție de cărbune a Romîniei bur- 
ghezo-moșierești din anul 1938. De a- 
semenea, numai producția de energie 
electrică a Termocentralei Paroșeni 
va fi în 1966 de 2,5 
a întregii Romînii 
rești.

Aceste importante 

livrat e- 
1964 de 
depășit 

întreaga

ori mei mare ca 
burghezo-moșie-

succese dezvoltă

trenul 2678 a sosit de la Simeria în- 
tirziat și din această cauză trenul 
2672 a rămas fără locomotivă dublă 
in stația Pui. Totuși pentru ca a- 
cesta să nu intlrzie trebuie găsită o 
soluție. In înțelegere cu operatorul 
R.C.T., soluția este imediat găsită. 
Trenul 2672 va fi dublat de locomo
tiva trenului 2520, uimind ca la 2520 
să sosească locomotivă de la 2678. 
Intre timp a fost anunțat depoul de 
locomotive Petroșani pentru a trimi-

DIM MUNCA 
CEFERIȘTILOR
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te echipă de schimb la locomotiva 
ce va dubla trenul 2520, deoarece 
cealaltă echipă depășește orele de 
serviciu. Timpul trece pe nesimțite. 
Stațiile raportează sosirea și pleca
rea; sau trecerea trenurilor. Din cind 
in cind cile un impiegat de mișcare 
anunță la telefon operatorul R.C. că 
trenul cu nr... nu menține timpii de 
mers. Prompt, operatorul R.C. dis
pune Oprirea unor trenuri In stații 
unde acestea nu aveau oprire și su
primă oprirea celor ce Intlrzie în 
parcurs pentru a realiza o regulari
tate a circulației cit mai apropiată de 
cea din grafic. Operatorul R.C., co
munistul Buhoi Iulian este bine cu
noscut nu numai In centrala R.C.M.- 
ului dar și de către stațiile de pe li
nie pentru operativitatea cu care lu
crează.

Și In biroul operatorilor R.V.S. e 
o activitate intensă. Operatorul Ba-

fiecare zi cite 
cărbuni. Tînă- 
îti acest co- 
La început ca 

succes

Din brigadă fac parte peste 80 de 
oameni — mineri, ajutori mineri și 
vagonetari — și muncesc la panoul 
1/3 de la abatajul lrontal din stratul 
5, blocul VI al minei. Formează îm
preună un colectiv Omogen, bins ca
lificat și, mai ales, harnic.

Conducătorul brigăzii de frontaliști 
este un lînăr abia trecut de 30 de 
am, nu prea voinic dar energic, pe 

nume Jurj Gheorghe, membru de 
partid și absolvent al școlii de califi
care pentru mineri, promoția 1958. Jurj 
poartă răspunderea pentru acest frontitl 
lung de 110 metri, de la buncărul 
căruia se încarcă în 
230-250 vagonete cu 
rul brigadier lucrează 
lectiv de peste 8 ani.
vagonetar, a urcat apoi cu 
toate treptele calificării pină a ajuns 
miner și unul dintre brigadierii a- 
preciați la mina Lupeni.

Lucruri neobișnuite, ieșite din co
mun, nu vei afla despre frontaliștii 
lui Jurj. Mereu, în fiecare zi, se lu
crează în ritm Susținut și OU spor 
Intr-un schimb, se înșiruie de-и lun
gul peretelui de cărbuhe cîte 16—18 
oameni. La puțin timp după începe
rea șutului se aude zgomot de per
foratoare, urmează obișnuita pușcătu- 
r.i și răpăitul sacadat, al ciocanelor 
de abataj. Totul decurge aproa
pe la fel ca și în alte abataje ale ex
ploatării. Cu unele mici deosebri. Și 
iată un exemplu.

Pentru a grăbi mutarea transpor
torului spre front, pun cu toții mina,

luminoase
în inimile oamenilor muncii hotărî- 
rea de a munci mai rodnic, cu forțe 
mereu sporite pentru înfăptuirea cu- 
vîntului partidului. Chemările Frontu
lui Democrației Populare adresate 
.’lașei muncitoare, țărănimii, jntelec. 
tualității, întregului nostru popor de 
a dezvolta aceste succese, de a munci 
neobosit pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste, pentru înflorirea ora
șelor și satelor patriei găsesc un pu
ternic ecou în inimile celor ce mun
cesc. Oamenii muncii din Valea Jiu
lui, alături de întregul nostru popor, 
sînt hotărîți să muncească cu hărni
cie, pricepere și inițiativa pentru în
făptuirea luminoaselor perspective 
deschise de partid pentru a alătura 
voiului pe care-1 vor da la 7 martie 
candidaților F.D.P. succese deosebite 
în opera de înflorire a patriei noastre 
socialiste.

linca Constantin dispune dirijarea 
urgentă a 15 vagoane Ks de la sta
ția Vulcan la Lupeni pentru asigu
rarea încărcării planului de cărbune. 
Stația Petroșani a primit ordin să 
trimită 6 vagoane „apte export" la 
stația Baru Măre și Pui. Asigura
rea tuturor stațiilor cu vagoanele ne
cesare încărcării planului este prin
cipala preocupare a operatorului Ba- 
linca.

Aceeași activitate se desfășoară și 
in birourile operatorilor de tracțiune 
și de vagoane. Munca in cadrul 
R.C.M.-ului Petroșani decurge fără 
întrerupere și cu aadeași intensitate 
atit ziua cit si noaptea. Operatorii 
R.C., R.V.S., R.C.T., R.V., progra
matori și analizatori, urmăresc în
deaproape circulația trenurilor asi- 
gurtnd o exploatare rațională a ma
terialului rulant — locomotive și va
goane — luînd cele mai bune măsuri 
de redresare a circulației In caz de 
sosire a unor trenuri îniîrziaie sau 
intirziate în parcurs.

Datorită muncii depuse de întregul 
colectiv, realizările obținute sînt din
tre cele mal frumoase. Pina la jumă
tatea lunii februarie planul de încăr
cări a fost depășit cu 12 la sută. în- 
cărclndu-se peste plan 50000 tone 
mărfuri. Regularitatea circulației a 
fost îmbunătățită cu 5 la sută față 
de sarcina planificată. Viteza comer
cială a crescut cu 34,2 la sută, iar 
rulajul vagoanelor de marfă a fost 
redus cu 16,4 la sută, obțlnlndu-se 
totodată substanțiale economii. O 
contribuție însemnată la aceste rea
lizări au adus-o operatorii — „ochii 
șl urechile circulație?'.

I. CRIȘAN 

nelăsînd această operație numai pe 
seama mecanicilor. Se demontează 1a 
repezeală lanțul, scocurile, scaunele 
și se mută apoi stațiile de întin
dere. Totul durează astfel cel mult 
două ore. Cu ce se deosebește to-

Brlgadierul Jurj Gheorghe.

tuși colectivul condus de Jurj de 
celelalte brigăzi din sector ?

—Ceea ce caracterizează mai 
ales această brigadă este . faptul 
că nu dă înapoi în fața greutăți
lor, apreciază inginerul Costescu 
Iulian, șeful sectorului. Ondulați- 
ile stratului, faliile nu-i sperie ci. 
dimpotrivă îi îndîrjesc.

In fiecare luiiă, frontaliștii conduși 
de comunistul Jurj depășesc randa
mentul planificat cu cîte 0,30 pină la

PUBLICITATE
I. C. R. T. I. PETROȘANI 

A W G IV T Â 
O Ș TIRE IMPORTANTĂ

SOLDÂRI SEZONIERE
Intre 15 februarie — 15 martie are loc o reducere de prețuri da 20-30 

la sută la NUMEROASE SORTIMENTE DE ÎMBRĂCĂMINTE, ÎNCĂL
ȚĂMINTE ȘI ȚESĂTURI SPECIFICE SEZONULUI REGE.

NU PIERDEȚI PRILEJUL și în acest Interval de timp procurați-vă 
la PREȚURI REDUSE:

— paltoane din stofă pentru bărbați și femei;
— rochii, fuste, taioare din stofă, raglane și canadiene pentru 

femei ;
— sfofe pentru paltoane și costume;
— ghete, bocanci, ciorapi de bumbac mercerizat și alte articole de 

calitate în sortimente variate.
Vizitați neîntârziat magazinele de textile, confecții și kicâlțămiote «te 

O.G.L. produse industriale Petroșani.

I.C.R.T.I. Petroșani
ANGAJEAZA

— doi revizori de inventarieri 
și gestiune cu salarM de 928 lei.

CONDIȚII
— Studii medii de speciali

tate sau
— Studii medii și 2 ani vechi

me în funcție.
Cei interesați se pot prezenta 

zilnic între orele 7—11 la sediul 
întreprinderii din str. M. Emi
nescu nr 17. \

PROGRAM DE RADIO
24 februarie

PROGRAMUL L 8.00 Sumarul 
presei, 8,06 Melodii populare, 8,30 
Muzică din operete, 9,30 Muzică 
populară, 10,03 Portrete muzicale — 
muzică ușoară, 10,30 Colocviu cu as
cultătorii emisiunilor literare, 11,49 
Cîntece pentru alegeri, 13,00 Concert 
de prînz, 14,10 Mari interpreți — 
melodii de estradă, 14,30 Roza vui
turilor, 15,00 Melodii populare, 15,30 
Potpuriuri de melodii braziliene, 17,30 
Jurfial electoral, 18,30 „De la o me
lodie ia alta" — muzică ușoară, 
19,15 Universitatea tehnică radio, 

19,30 Program de muzică populară, 
20,00 Radiogazeta de seară, 20,30 
Varietăți muzicale, 21,30 Muzică u- 
9OS№i, 22,35 Melodie și ritm — mu

L48 tone pe post, realizează viteze 
de avansare superioare și IflZcriu de
pășiri de 112 — 717 tone la produc
ția extrasă. Toate acestea explică de 
ce brigada de la panoul 1/3 trece 
drept cea mai bună din sectorul II 
al minei Lupeni.

Luni de-a rîndul, frontsliștilor con
duși de Jurj le-a fost acordat fanio
nul purpuriu de brigadă evidențiată 
in întrecerea socialistă. Lunile anu
lui 1964 au însemnat pentru ei tot 
atîtea trepte ale succesului. De eu- 
rîrid, au avut cinstea de a Ii se de
cerna diploma de brigadă fruntașă. 
50 de ortaci de-ai Iul Jurj au fost 
răsplătiți pentru hărnicia dovedită In 
muncă cu insigna de fruntaș în în
trecerea socialistă. Atunci, cu ocazia 
unei scurte festivități, insigna rubinie 
a fost prinsă pe pieptul minerilor 
Onuț loan, Mardare Pintilie, Tosca 
loan, Barbu Ilie, Iepure loan, al aju
torilor mineri Gîlea loan, Gavriș la- 
cob, Kadar Anton, al vagonetarilor 
Mureșan Teodor, Ciutrea loan. Rusii 
Viorel, lonescu Nicolae și al altor or
taci vrednici de-ai lui Jurj.

După festivitate, brigadierul a 
adus la cunoștința conducerii secto
rului o hotărîre mai veche a brigăzii; 
era un fel de angajament. „Nu ne 
vom lăsa să ne întreacă nimeni din 
sector, în orice condiții vom lucra". 
Realizările din prima lună a anului 
și din februarie, dovedesc că fruntașii 
de la panoul 1/3 sînt' hotlrițl să-și 
respecte cuvîntul dat. Au început să 
tirce primate trepte ale izbînzllor din 
’65.

FR. VETRO

In atenfia vînătorilor 
și pescarilor sportivi

Comitetul Filialei A.G.V.P.S. 
Petroșani anunță vtaătorii și 
pescarii sportivi, membri ai filia
lei, că adunarea generală pentfu 
darea de seamă asupra activită
ții pe anul 1964 se va ține în 
ziua de 24 FEBRUARIE, ORA 
16, în sada clubului C.C.VJ.

zică de dans. PROGRAMUL II. 
8,10 Muzică de estradă, 9,03 Melodii 
populare, 9,30 .Muzică distractivă din 
operete, 10,45 Cîntece și ghicitori 
pentru cei mici, 11,03 „Cînt pentru 
tine" — muzică ușoară, 12,15 Melo
dii populare, 13,30 Pe aripile valsu
lui, 14,00 Cîntece de dragoste și jo
curi populare, 16,30 Muzică da es
tradă. 16,00 Prelucrări de fotelor ale 
compozitorilor noștri, 18,00 Fragmen
te din opera „Oberon" «le Weber. 
19,05 „Am îndrăgit o melodie'* — e- 
misiune de muzică ușoară, 19,30 Școa
la și viața, 20,40 Arii din opera, 21,37 
Teatru Ia microfon : „O scrisoare pie>- 
dută". Comedie de lan Luca Cara- 
gteM.



4 STEAGUL ROȘU

Prezențe 
romînești

VIENA 22 (Agerpres).
Duminieă seara, in sala Con

servatorului din Viena a avut loc 
un concert de muzică populară ro- 
minească prezentai de o formație 
de muzică populară avind ca so
liști pe violonistul Nicu Stănescu 
și cintăreața Maria Pietraru.

Cu acest prilej, dr. Georg Hauer 
de la conservatorul din Viena a 
vorbit despre muzica populară ro- 
mînească.

Concertul s-a bucurat de succes, 

ir
OBERHAUSEN 22 (Agerpres).
La 21 februarie s-a deschis la 

Oberhausen cel de-al 11-lea festi
val internațional al filmelor de 
scurt metraj. La festival participă 
18 țări din est și vest cu un număr 
de 87 filme. R. P. Romînă este 
prezentă cu filmul „Urcușul" și 
„Concerte Grosso" și cu două nu
mere din „Actualitatea cinemato
grafică".

„Cosmos-57“
MOSCOVA 22 (Agerpres).
La 22 februarie, în Uniunea So

vietică a fost lansat satelitul arti
ficial ai pământului „Cosmos-57“.

La bordul satelitului a fost insta
lată aparatură științifică destinată 
continuării explorării spațiului cosmic 
în cadrul programului anunțat de 
agenția TASS la 16 martie 1962.

Aparatura instalată la bordul sa
telitului funcționează normat

Explozie într-o mină 
de cărbuni din Japonia
TOKIO 22 (Agerpres).
Aproximativ 60 de persoane au ră

mas îngropate în galeriile minei de 
cărbuni de la Yubari. insula Hok
kaido, în urma unei explozii de grizu 
ce a avut loc luni în această mină. 
Un purtător de cuvînt al poliției a 
declarat că au început imediat ope
rațiunile de salvare. Nu sînt cunos
cute deocamdată, cauzele exploziei.

In anul 1960, ia aceeași mină a 
avut loc o altă catastrofă, în care 
și-au pierdut viața 42 de mineri.

Declarațiile lui Couve de Murville
WASHINGTON 22 (Agerpres).
Ministrul de externe francez, Couve 

de Miurville, care se află în S.U.A. 
într-o vizită oficială, a răspuns în 
cadrul unui program de televiziune 
ia mai multe întrebări în legătură 
cu convorbirile pe care- le-a avut cu 
membri ai guvernului american. El 
s-a pronunțat din nou în • favoarea 
începerii unor tratative în vederea 
reglementării situației din Indochina. 
Aceste tratative, a declarat ministrul 
francez, „trebuie să fie inițiate cit

In legătură cu noile fotografii
ale Lunii luate

PARIS 22 (Agerpres).
In timp ce imaginile transmise de 

„Ranger-7" prezentau un relief sculp
tat prin șocurile provocate de me
teoriți, cele obținute prin „Ranger-8“ 
par să indice existența unor - forțe' 
interne care acționează asupra scoar
ței Lunei, a declarat, potrivit agen
ției France Presse, astronomul fran
cez Audoin Dolfus, după ce a exa
minat primele imagini ale suprafe
ței satelitului natural al Pămîntului, 
luate de „Ranger-8“. Fotografiile 
luate de „Ranger-8“ indică structuri

SITUAȚIA DIN SAIGON
• înlocuirea generalului khanh din funcția de ȘEF SU

PREM AL ARMATEI. • DECLARAȚIA AMBASADORULUI VIETNAMU
LUI DE SUD LA WASHINGTON

SAIGON 22 (Agerpres).
Potrivit ultimelor aprecieri aid a- 

gențiilor occidentale, se pare c8 
soarta generalului Khanh „cel mâi in
fluent militar sud-vietnamez care a 
dominat scena politică după răsturna
rea regimului lui Ngho Dinh Diem". 
a fost hotărîtă. Presimțind ȘittlâHI 
creată după „debila tentativă 
sîmbătă de a reacapara pttteSt'. 
Khanh a dispărut din capitala, ca de 
obicei în asemenea situații, urmînd 
să revină cu trupe pentru a-și do
mina adversarii. De data aceasta, 
lucrurile nu s-au mai întîmplat așa. 
In lipsa lui Khanh, Consiliul forțe
lor armate s-a reunit la Saigon și 
а hotărît înlocuirea lui din funcția 
de șef suprem al armatei, cu gene
ralul Tran Van Minh. Generalul 
Nguyen Chanh Thi, care pare să fie 
conducătorul campaniei împotriva lui 
Khanh în sinul Consiliului forțelor 
armate, a declarat că lucrurile nu se 
mai pot schimba.

Bombardarea unui oraș din Laos 
de către avioane americane

HANOI 22 (Agerpres).
După eum a anunțat sîmbătă pos

tul de radio „Vocea Patet Lao", la 
19 februarie 12 avioane americane au 
pătruns în spațiul aerian al Laosului 
bombardînd și mitraliind orașul Sam-

Crearea Adunării Consultative Yemenului
SANAA 22 (Agerpres).
Prinir-un decret al președintelui 

Republicii Yemen, mareșalul Sallal, 
s-a hotărît crearea Adunării Consul
tative a Yemenului, care se va întru
ni în septembrie 1965, ou ocazia ce-

SUDAN

Criza guvernamentala continua
KHARTUM 22 (Agerpres).
Criza de guvern din Sudan con

tinuă datorită refuzului a trei par
tide politice — Național unionist, al 
Oumma și Frații musulmani — de a 
accepta prezența reprezentanților sin
dicatelor și organizațiilor profesio- 

mai repede posibil. S-a pierdut deja 
destul timp. Cu cît se așteaptă mai 
mult, cu atît situația se înrăutățește 
și cu atît mai mari sînt dificultățile 
în calea unei reglementări". Couve 
de Murville a subliniat că o . soluție 
politică ar trebui să permită găsi
rea unor mijloace de a uni întregul 
popor vietnamez și a-i permite să 
hotărască în mod liber viitorul său.

Referindu-se la relațiile est-vest, 
ministrul francez și-a exprimat pă
rerea că ele se vor dezvolta.

de „Ranger-8“
care potrivit astronomului francez, 
nu pot fi explicate numai prin acțiu
nea meteoriților fără să se facă apel 
ia jocul forțelor interne, la un fel 
de vulcanism.

Imaginile sugerează nu o Lună pie
trificată ’ și pasivă, ci un astru dis- 
punînd de un anumit dinamism care 
chiar dacă este, fără îndoială, mult 
inferior celui observat pe Pămint, a 
format cute pe suprafața Lunei, a 
provocat unele forme deosebit de 
specifice de vulcanism.

ln acest timp, avioanele care efec
tuează zboruri de recunoaștere nu 
au observat mișcări importante de 
trupe care să confirme temerile că 
generalul doborît de la putere ar pu
tea organiza un „marș împotriva ca
pitalei" pentru a-și înlătura adver
sarii. încercarea lui de duminică seara 
de a ocupa aeroportul a eșuat și nu 
se așteaptă o reeditare a ei.

Generalul Iran Thiem Khiem, am
basadorul Vietnamului de sud la Was
hington și-a „exprimat într-un mod 
debordant bucuria în legătură cu 
demiterea lui Khanh din fruntea ar
matei". Reamintind ziariștilor că el 
a fost exilat de Khanh, el a declarat 
fără echivoc: „Khanh trebuie dat 
afară din țară, el nu trebuie să mai 
rămînă în Vietnamul de sud".

Cînd însă un ziarist i-a cerut lui 
Khiem părerea în legătură cu o e- 
ventuală încercare de tratative cu 
budiștii, acesta a răspuns: „Ce tra
tative ? Nu avem acum timp de tra
tative. Trebuie să luptăm".

Neua și împrejurimile lui, controlate 
de trupele Patet Lao. Subunitățile 
antiaeriene ale trupelor patriotice au 
doborît patru avioane iar alte cîteva 
au fost avariate.

a
lei de-a 3-a aniversare a revoluției 
'emenite. După cum anunță postul 
de radio Sanaa, viitorul organism 
va fi format din 160 membri, dintre 
care 100 vor fi aleși, iar 60 — vor 
fi numiți direct de mareșalul Sallal.

nale în noul cabinet anunțat de Kha- 
tîm Khalifa duminică după-am.iază.

Liderii celor trei partide politice di
zidente au făcut cunoscut că ei nu 
var accepta în nici un caz un guvern 
fără aprobarea lor. Pe de altă parte, 
Partidul popular democrat și Parti
dul comunist nu vor fi de acord de- 
eît cu un guvern în cărei vor fi repre- 
zentați „toți cei care au contribuit la 
înlăturarea regimului militar și sem
nează carta națională". Agenția Fran
ce Presse transmitea. în comentariul 
său, că în tot cursul nopții de sîm
bătă spre duminică, la sediul preșe
dinției statului, factorii de răspunde
re de la Khartum au continuat dis
cutarea situației create.

I и ci
MOSCOVA. — Cu ajutorul unei 

explozii a cttorva sute de kilograme 
de exploziv a fost stins in apropie
rea orașului Krasnodar, incendiul la 
o sondă de gaze. Incendiul s-a de
clanșat in urmă cu două săpfămîni, 
iar înălțimea flăcărilor la gura son
dei depășea 5Ѳ metri.

LONDRA. — Cunoscutul filozof 
și militant pentru pace englez, Ber
trand Russell а anunțat intr-o cu- 
vînfare rostită duminică la Londra 
că intenționează să convoace în capi
tala Marii Britanii o conferință in
ternațională cu scopul de a examina 
problemele care amenință în prezent 
pacea și pentru a acționa în comun 
împotriva tendințelor potrivnice inte
reselor păcii.

CAIRO. — La Cairo s-a anunțat 
oficial că vicepreședintele R.S.F. Iu
goslavia. Aleksandar Rankovici, va 
vizita Republica Arabă Unită, intre

După constituirea
ANKARA 22 . (Agerpres).
După anunțarea constituirii .. nou

lui guvern turc, președintele Turciei 
Cemal Gursel și noul prim-ministru, 
Suat Hayri Urguplu au dat publici
tății declarații separate în legătură 
cu formarea noului guvern. Potrivit 
relatărilor agenției Reuter, în decla
rația sa președintele Cemal Gursel 
a relevat că „cele trei coaliții guver
namentale anterioare' au realizat pro
grese/ în ce privește dezvoltarea eco-

londra : Demonstrație de protest împotriva 
planului britanic al forței nucleare atlantice

LONDRA 22 (Agerpres).
Duminică a avut loc la Londra o 

demonstrație de protest împotriva pla
nului britanic al forței nucleare a- 
tlantice. Demonstranții au trecut pe 
la ambasadele Statelor Unite, Ita
liei, R.F.G. și Franței, unde au remis 
scrisori de protest. Ei purtau pan

Vie activitate diplomatică 
în capitala R.A.U.

CAIRO. 22 Corespondentul Ager
pres, N. Plopeanu transmite:

Capitala R.A.U. cunoaște o vie ac
tivitate diplomatică. Luni dimineața 
președintele Tunisiei, Burghilba, a 
plecat din Cairo spre Amman conti- 
nuîndu-și vastul turneu printr-o se
rie de țări ale lumii. In timpul con
vorbirilor pe care Burghiba le-a avut 
cu președintele Nasser, au fost în
delung evocate „eforturile spre uni
tatea țărilor arabe care luptă împo-

Chombe amenință...
LEOPOLDVILLE 22 (Agerpres).
Intr-o conferință de presă consa-- 

erată relațiilor dintre guvernul său 
și guvernele statelor vecine, primul 
ministru Moise Chombe a acuzat U- 
ganda de ...acțiuni agresive împo
triva Congoului. De aceea, a decla
rat Chombe, guvernul de la Leopold
ville a adresat un ultimatum autori
tăților centrale din Uganda, cerîn- 
du-le ca „în termen -de 24 de ore 
să-și retragă trupele de pe teritoriul 
congolez". Dar Ia întrebarea unui 
corespondent privind dovezile mate
riale ale acestei așa-zise agresiuni,

Atentat împotriva unor lideri 
ai Asociafiei populației de culoare

NEW YORK 22 (Agerpres).
Malcolm Earl Little, lider și fon

dator al Asociației populației de cu
loare „Mișcarea pentru unitate afro- 
americană" din S.U.A., a fost dumi
nică victima unui atentat. împreună 
cu alți lideri ai asociației, Malcolm 
Earl Little, cunoscut și sub numele 
de Malcolm X, a participat duminică 
la o întrunire a negrilor din Harlem, 
într-o sală în apropiere de Broadway.

t e v а r î
2 și 8 martie, la invitația vicepreșe
dintelui R.A.U., Zakariya Mohieddin.

LONDRA. — „Mișcarea pentru e- 
liberarea coloniilor" a organizat Ia 
Londră o conferință în legătură cu 
politica guvernului laburist față de 
popoarele coloniale și țările recent e- 
li berate. Mul ți vorbitori au criticat 
politica guvernului laburist în pro
blemele coloniale.

BUENOS AIRES. — Partidul de 
guvernămint Uniunea civică radicală 
a poporului a ciștigat cu 15 782 vo
turi alegerile legislative care au avut 
loc duminică în provincia argentinia- 
nă Formosa. Partidul Uniunea Popu
lară, (peronist) a obținut 14 916 vo
turi, iar Mișcarea pentru integrare 
si dezvoltare a fostului președinte 
Frondizi a totalizat 6556 voturi.

BONN. — Cu prilejul congresului 
tineretului Partidului liber democrat, 
care se ține la Kassel, dr. Karl Holl, 
președintele organizației de tineret,

noului guvern turc
nomica și socială a țării". Cemal 
Gursel și-a exprimat speranța că 
„Turcia va progresa pe viitor pe o 
cale democratică".

La rîndul său premierul Urguplu a 
arătat că „cele patru partide ale ac
tualei coaliții guvernamentale ...vor 
urma idealurile lui Kemal Ataturk, 
fondatorul Turciei modeme". Proto
colul semnat de partidele coaliției, a 
subliniat Urguplu, constituie baza 
programului noului guvern.

carte în care denunțau forța nucleară 
atlantică și protestau împotriva înar
mării nucleare a Germaniei occiden
tale.

Demonstrația, a fost inițiată de mai 
multe organizații de luptă pentru, 
pace. Ea s-a încheiat cu un miting 
în Hydelpark, unde au luat cuvîntid 
mai muilți oratori.

triva înapoierii, pentru progresul so
cial și economic".

Totodată, la Cairo se așteaptă so
sirea într-un viitor apropiat a preșe
dintelui Libanului, Charles . Helou, 
precum și a regelui Marocului, Has
san al II-lea. Presa din capitala 
R.A.U. relatează că se așteaptă, de 
asemenea, sosirea la Cairo a pre
ședintelui Algeriei, Ahmed Ben Bella 
și a președintelui Irakului, Abdel Sa
lam Aref.

Z' l

el a arătat că „deocamdată nu sîn. 
în posesia unor astfel de dovezi". 
Potrivit agenției americane U.P.I., 
trupele congoleze de la frontiera cu 
Uganda sînt întărite cu ostași con
golezi și cu contingente proaspete 
de mercenari. Primul ministru al 
Ugandei, Milton Obote, a respins 
toate acuzațiile guvernului de la 
Leopoldville despre pretinsa infiltrare 
de trupe militare ale acestui stat în 
teritoriul congolez, precfeînd că 
trupe congoleze au organizai o am
buscadă într-un sat ugandez de fron
tieră.

In timp ce îșî rostea discursul, asu- ‘ 
pra sa au fost trase de la balconul ' 
sălii mai multe focuri de revolver, ră- ... 
nindu-1 grav. Au fost răniți, de ase
menea, alți doi lideri care se aflau la 
masa prezidiului. Malcolm a fost tran
sportat de urgență la spitalul Co
lumbia Presbyterian, situat în apro
pierea sălii unde avusese loc aduna
rea. Imediat după aceea s-a anunțat 
că Malcolm a murit.

n d и r i
s-a pronunțat pentru realizarea unei 
înțelegeri cu Partidul social democrat 
în vederea creării unei coaliții gu
vernamentale,

QUEBEC. — O uriașă alunecare 
de ghețari a acoperit o tabără de 
muncitori din nord-vestul Canadei. 
Viscolul violent împiedică operațiu
nile de salvare. Ptnă în prezent au 
fost găsite șapte, cadavre, alte 20 
de persoane fiind date dispărute.

RIO DE JANEIRO. — Greva fune. 
ționarilor de la societățile de asigu
rare din statul Minas-Gerais s-a în
cheiat cu victoria greviștilor, care 
au obținut mărirea salariilor și plata 
zilelor cît a durat greva.

HOLLYWOOD. — Pierre Salinger, 
fost senator și secretar de presă al 
președintelui Kennedy. a semnat un 
contract cu compania de filme ,Eox" 
din Hollywood. El va juca rolul unui 
consul american la Paris în filmul 
„Nu deranjați Г.
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