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PREGĂTIRI In VEDEREA ALEGERILOR

Frontul Democrafiei Populare cheamă 
pe muncitorii, tehnicienii și inginerii din in
dustria socialistă să-și pună întreaga ener
gie, spiritul lor înnoitor și capacitatea or
ganizatorică în slujba îndeplinirii cu succes 
a tuturor prevederilor planului de stat pe 
anul 1965. Votul dat la 7 martie candida- 
jilor Frontului Democrației Populare va ex
prima hotărîrea clasei muncitoare de a ob
ține noi victorii în dezvoltarea industriei 
noastre socialiste.

(Din Manifestul Consiliului Național 
îl Frontului Democrației Populare)

La preparația 
nalizat recent 
rii prevederilor 
Și pentru că 
cînd preparația se află în stadiul de 
producție s-au discutat printre altele 
și probleme legate de pregătirile pen
tru iarna viitoare. De pe acum ? Da. 
Este o dovadă în plus că la prepara
ția Coroești muncesc gospodari chib- 
zuiți. Dar să vederii cum se îndepli
nește planul M.T.O. ?

După calcul, rezultă o cifră care 
bucură pe cei prezenți lâ scurta șe
dință : 46,2 la sută I Este proporția 
de îndeplinire a sarcinilor din planul 
de măsuri tehnico-organizaforice pre
văzute pentru un an întreg. Și abia a 
trecut jumătatea lui februarie... Tînă- 
rul inginer Haber Francisc, mecani
cul șef al preparației, ne prezintă ci- 
teva din realizări. Ele privesc dome
nii de activitate diferite: randamen
tul, perfecționarea procesului tehnolo
gic, protecția muncii. Deasupra celor 
18 silozuri de bruți, pentru a evita 
accidentele, au fost montate grătare. 
In scopul asigurării continuității pro-

cesului de producție, la pompa de 
șlam de la flotație, a' fost montată o 

. pompă de rezervă. Economistul Toma 
I Grigore și inginerul Rai Mircea, au
> studiat posibilitățile de creștere a
i productivității muncii în secții: Drept 

rezultat, la spălătorie și separație au 
fost reduse 19 posturi, iar oamenii 
au fost repartizați la activități unde 
se resimțea lipsa de personal. Mai 
multe măsuri' au vizat asigurarea de
bitului de 250 tone pe oră prevăzut ia 
spălătorie. La casa scărilor de la spă
lătorie a fost montat un ascensor 
pentru materiale și oameni, care ur
inează să fie recepționat. In viitor, 
pentru a feri de îngheț cărbunele de 
la baza silozurilor de bruți se vor 
monta patru aeroterme. De asemenea, 
este prevăzută montarea unei instala
ții pentru stropirea eu motorină a 
vagoanelor în vederea evitării înghe
țării cărbunelui.

Demne de menționat sînt eforturile 
care se depun la noua preparație pen-

Unde vom vota la 7 martie

Delimitarea seefiilor de votare 
din orașul Petrila

.^ieții, Tăiî,Inr.coțjfprntitate cu decizia nr, 
НЦ9в5 a comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii Hune
doara. secțiile de votare din orașul 
Petrila au fost delimitate după cum 
urmează:-
Secția de votare nr. 21 va func

tion! ій■ localul clubului muncitoresc. 
Aici vor vota cetățenii care locuiesc 
pe străzile Republicii, de la tunel la 
sfatul popular (inclusiv blocurile 1 
și 57 și căminele), Prundului, Minei 
și pavilioanele 1-4, Cocoșului, Karl 
Marx, Roșia, Victoriei, Zorilor, Gră- 
diștei, Nicolae Bălcescu, Privighetori
lor, Alexandru Sahia, Vînătorilor și 
CremC^ei.

Secția de votare nr. 22 va func
ționa în localul Școlii generale de 
8 ani nr. 1. Aici vor vota alegătorii 
care, locuiesc pe străzile Castanilor. 
Cărbunelui, Trandafirilor, Primăverii. 
Vulturului, Tudor Vladimirescu, în că
minele muncitorești nr. 1 și nr. 2, 
precum și alegătorii de pe străzile Pa
rângului, Jiului, Bucegi, 11 Iunie. 
Rîndunicii. Aurel Vlaicu, Romanilor, 
Bicaz, Mihail Sadoveanu, Dacilor. 
Pomilor,. 7 Noiembrie și 8 Martie.

Secția de votare nr. 23 va func
ționa - în localul Școlii medii mixte 
din. Lonea. Aici vor vota cetățenii 
Care locuiesc în cătunele Lunca, Do- 
breiști. Tăia, în căminele (de pe stra
da școlii) precum și cei de pe stră- 
zile-Lurninii, A. I. Cuza, Traian Vuia,

i, Șcînieii, Crinului, 23 
August, Ciocîrliei, 1 Mai și Republi
cii de la sfatul popular 
ta uraniul ..Cărbunele".

Secția de votare nr. 
ționa în localul Școlii 
din Lonea. Aici vor vota 
care locuiesc pe străzile Petre Ispi- 
reseu, V. I. Lenin, Stadionului, Cimi
tirului, Șoimilor, Barbu Delavrancea. 
Izvorului, Ion Creangă, Libertății. 
Prieteniei, Parcului, Aușelului, Mine
rului, Independenței, București și 
George Coșbuc, precum și cei din că
tunele Plopi, Predoni și Jieț.

Secția de votare nr. 25 va func
ționa în localul Școlii generale de 8 
ani nr. 2 din Lonea. Aici vor vota 
cetățenii care locuiesc pe străzile Șu- 
rianu, Sarmisegetuza, Progresul, Con
gresul, Griviței, Tineretului, Ecateri- 
na Varga, Școlii, Mierlei, înfrățirii, 
Bobîlnei, Leningrad, Budapesta, Var
șovia, Tirana, Praga, Transilvania, 
Moscova, Avram Iancu, George E- 
nescu. Horea, Cloșca, Crișan, 6 Au
gust, Luceafărul, 6 Martie, Liliacului. 
Mihail Eminescu și Dealului precum 
și alegătorii din cătunul Moșiei.

Secția de votare nr. 26 va 
ționa în localul Școlii generale 
ani din Cirhpa. Aici vor vota 
tenii care locuiesc în cartierul 
pa, pe Strada Cimpa precum și ale
gătorii din cătunele Burdești, Cimpa, 
Birăoni, Răscoala și Tirici. .

pînă la res-

24 
de

va tune 
calificare 
alegătorii

func- 
de 8 
cetă- 
Cim-
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• S-A INTIMPLAT IN MIEZ

AGENDA 
ELECTORALA
0 Aproape 200 de alegători- din 

Petroșani au participat marți, 23 fe
bruarie, la adunarea electorală care 
a avut loc în sala Constructorul din 
localitate.

0 In Valea Jiului, au fost difuzate 
peste 10000 de afișe, foio-gazete ca
re oglindesc realizările regimului 
nostru democrat-popular.

0 La casa alegătorului amenajată 
în sala Constructorul din 'Petroșani 
tovarășul conf. Masca Gheorghe, de 
la I.M.P. a vorbit alegătorilor despre 
dezvoltarea industriei miniere în țara 

oastrăr - -w
0 O reușită audiție muzicală a 

avut loc la casa alegătorului amena
jată în stația C.F.R. Petroșani.

Utemistul Laufer 
Anton, frezor ma
triței la secția 
seuiărie a U.R.U.M. 
Petroșani este cu
noscut ca un mun
citor destoinic și 
cu o bună califi
care profesională. 
Lucrările pe care 
le execută sint în
totdeauna de bună 
calitate.

deaiuri lăsase
frig strașnic. La sonda 5 750 
schimbul III abia începuse lu
crul. De pe podiumul granicului. 
sondorul șef Bivolaru loan condu
cea operația de introducere In puț 
a ultimelor prăjini. Curînd după 
aceea, masa rotari porni să Invlr- 
tească șpilștanga cu clinchet meta
lic. Freza, aflată undeva la sute 
de metri in pămint începu să sfre
delească roca dură. Dar. abia.se fo
raseră 0,60 m clnd clinchetul obiș
nuit al șpilștăngii încetă. Motorul 
sondei duduia puternic, noroiul cir
cula normal și totuși, garnitura nu 
mai acționa freza. Se intîmplase 
un lucru neobișnuit. Undeva, in a- 
dincul puțului sondei, tubul caro- 
tier și freza fuseseră strlnse brusc 
de presiunea năprasnică a rocilor. 
Garnitura fusese prinsă în puț. In

DE NOAPTE • IN LUPTA CU

TAR1A ROCILOR • SONDA A

FOST SALVATA

zadar încercară sondorii să urneas
că din nou garnitura prin cit ev a 
manevre ale granicului. îngrijorați, 
ei se adunară la sfat ’ cu șeful son
dor. Liniștea ce se lăsase datorită 
micșorării turației ' motorului, fa 
tulburată de glasul sondorului șef :

— Motoristul Canciu loan rămi- 
ne la post să mențină neîntreruptă 
circulația noroiului in talpa puțu
lui. Trebuie să-l anunțăm neapărat 
pe maistru despre cele intimplate 
aici. Cine se oferă să-l' cheme la 
sondă?

— II chem eu, zise sondorul 
Pandiu Sebastian. Șt, fără i să mai. 
aștepte, el se. pregăti . de drum,...

Sarcina pe care și-o asumase 
era ușoară. De la cota-580 și plnă 
la locuința maistrului Ștefănoiu Gri- 
gore avea de mers pe jos prin 
noaptea geroasă, cel puțin o jumă
tate de ceas. •

’ Tirziu In noapte maistrul fu a- 
nunțat. Se îmbrăcă In grabă și 
porni spre sondă. După un 
sourt schimb de cuvinte cu sondo
rul șef. maistrul verifică amănun
țit întreaga instalație a sondă:' 
Dădu dispoziție motoristului -să ac
celereze motorul și apoi se apucă, 
de lucru. Se urcă la granic și 
încercă cîteva manevre de dega
jare, privind cu atenție acul indi
cator al drildmetrului. De clteva

V..STRAUȚ

I (Continuare In pag. 3-a)

Petrila — cea condusă de minerul-Stău-Oțiva ițfcembri dintr-d“ brigadă de frunte din sectorul II al n^rr 
■aanu Oh»og|H fotografiați alături de brigadier (al doilea djn stînga).

рэ
Iarna este în toi. 

Gerul a înghețat pă- 
mîntul pe o adîncime 
apreciabilă. Cu toate 
aceste condiții grele, 
muncitorii șantierului 
de drumuri Banița 
continuă lucrările de 
modernizare a șoselei 
Grivadia-Petroșani.

Pe porțiunea de șo
sea a lotului Criva- 
dia-Bănița activitatea 
cea mai intensă este 
concentrată în prezent 
la betonarea culeelor 
viaductului „Crivadia", 
la decofrarea pasare
lei de peste linia fe
rată. la executarea ram- ' 
bleului de acces spre 
noua variantă ae 

E T R A
drum și la excavarea 
unei, porțiuni aflate în 
debleu. Pentru efectua
rea acestei lucrări, în 
ajutorul muncitorilor 
au fost repartizate un 
excavator, 6 autobas
culante și rin buldo
zer.

Se lucrează- intens 
și pe porțiunea lotu
lui Banița — Petro
șani. Aici se pregă
tește turnarea ultimei 
pasarele peste calea fe
rată (prin moderniza
rea șoselei Crivadia- 
Petroșani se desfiin
țează 6 treceri ale șo
selei peste dinia fera
tă), a început corec- 

S E U L 
Crivadia — 
P e Iro ș a n i 
tarea albiei pîrîului 
Boli în dreptul gării 
Peștera Boli, se așea
ză tuburile de ciment 
pentru podețe, iar în 
comuna Banița a în
ceput construirea plat
formei șoselei noi la 
cotele de înălțime și 
lățime , prevăzute ■ de 
proiect.

Constructorii șantie
rului sînt hotărîți să 
pregătească o platfor
mă cît mai mare de 
drum pentru asfalta
rea care o vor începe 
în primăvară.

abia.se


STBAGUE ROȘU

Propunerile alegătorilor - contribuție importantă 
la rezolvarea treburilor obștești

letiviștâ neobosită
pe tftrîm obștesc

Pregătirea alegerilor dș deputați în 
Marea Adunare Națională ?î în sfa
turile populare reflectă cu putere ma
ri!" drepturi și libertăți pe care șța- 
tyl nostru socialist le așigură tutu
ror cetățenilor, prilejuind, în mulați 
tițyp, entuziaste manifestări ale dra- 
gOStei și atașamentului maselor fața 
dș partid, hotaj-treg Jar de a munci 
сц hSrnlcie pentru înflorirea patriei.

Cele 243 întâlniri între candidați 
și alegători care au avut loș în Va
lea Jiului au fost străbătute de o 
înaltă grijă pentru centinua îmbună
tățire a activității gospodărești, o- 
glindind larga participare a oameni
lor muncii ța cpndwjcrea treburilor 
obștești. La aceste întîlniri au parti
cipat peste 40 000 cetățeni, dintre 
care multi au luat cuvlntul Ificind 
propuneri valoroase privind cele mai 
diverse aspecte ale activității obștești. 
Rină în prezent, alegatorii din loca- 
litățllg baxinuiul nostru carbonifer au 
făcut pesto I 00Q de asemenea propu
neri. Pentru sfaturile populare, aceste 
propuneri constituie nu numai un 
mijloc da cunoaștere a problemelor 
caro-l preocupă pe cetățeni, el șl un 
program al activității lor de viitor. 
Sfaturile populare orășenești șl co
munale din Valea Jiului atudfeea cu 
atenție propunerile alegătorilor, anali
zează posibilitățile de rezolvare a a- 
ceator propunori tuînd măsuri opera
tiva în acsst scop.

La Shtui popular al orașului Pe
troșani, propunerile alegătorilor, cev 
tr«iiteato din toate localitățile Văii 
Jiului slot studiate cu o deosebită a- 
tențte, elailficate pe grupe de pro-

Nu nt despart multi ani ie acele 
prgmi alt sitipinlrii burghețo-mo- 
ileftțtl, cM fumdtate din populația 
Văii Jiului era lăsată gradă întu
nericului neființei ds carte, eind 
lipsa de îmbrăcăminte, Mlțămln* 
te, de hrană țineau copiii minerilor 
departe de școală. De altfel, numă
rul extrem de mic al școlilor, al să
lilor de clasă dovedea fără putință 
de tăgadă nepăsarea fostelor clase 
stăpinitoare față de plaga analfa
betismului-

Anii puterii populare au însem
nul ani de muncă și luptă neobo
sită pentru lichidarea neștiinței de 
carte. Creare» spațiului școlar ne
cesar cuprinderii tuturor capiilor 
de vlrstă școlară a constituit o 
preocupare de seamă a partidului 
fi guvernului. Datorită acestei 
griji. In Valea Jiului, construcția 
de noi școli, de noi săli de elasă 
pentru lărgirea școlilor mai vechi 
a luat o amploare fără precedent. 
Folosind c» pricepere fondurile ее 
le-au fost alocate in acest scop, șfa-

REPLICA 
ANILOR

NOȘTRI
turtle populare din Valea Jiului au 
asigurat construcția unui mare nu
măr de școli noi, intre care cele din 
Petroșani, Petrila, Lupani, Vulcan 
tic; cu un total de pește IQO săli 
de clasă. Alte școli, printre care se 
numără tgțe din Rănita, iscroni. 
Clmpu lui Neag, DU fa Mare etc. 
au fost lărgite cu noi săli de cla
să. Numărul sălilor de clasă nou 
construite in Valea Jiului trece de 
150, acea ce dovedește marea grifă 
se se poartă creării condițiilor ma
teriale necesare școlarizării tuturor 
capiilor oamenilor muncii.

Acțiunea pentru lărgirea continuă 
a spațiului școlar continuă. In a- 
rașul Petrila se va construi in 
acest an ihcă un local de școală 
cu /6 săli de clasă, care o dată cu 
începerea viitorului an școlar iși 
oa deschide pentru prima oară par- 
file.

De asemenea, in satele Văii Jiu
lui se oor construi, prin grifa sfa
turilor populare, alte noi săli de 
clasă cu contribuția voluntară a 
cetățenilor. 

bjeme Și reparti^țg șeșțiifor, între
prinderilor și organizațiilor locate — 
LL.U, LQĂ Și 1,9,1-t, organizați
ilor wmerciafe, IR-E-H. etc. — spre 
a se lua măsuri de rezolvare- Unele 
propuneri, a găror rezolvare depășeș
te competența organelor locale, șînt 
înaintate orgșnșlor superioare res
pectiv^

Principate preocupare a sfaturile r 
populare orășenești și comunale dlll 
Valea Jiului este de a asțgura în
făptuirea pînă la data alegerilor -- 
7 martie — a unul mare număr din 
propunerii» făcute de alegători. Pentru 
eg, majoritatea acestor propuneri con
stitute 0 contribuție prețioasă a ce
tățenilor la îmbunătățirea gospodări
rii leealjtăților. Astfel, în orașul L'i- 
pșnl 3-a prepus, între altele, construi
re» unul ItoU canal de colectare a 
apelor provenite din torenți. repara
rea drumului de acces spre stadionul 
sportiv, înființarea unei linii locale 
de autobuze care să deservească lo
cuitorii dhl cartierul Ștefan din acest 
oraș, plantarea de arboji pentru con

Desfășurarea învățămîtitului — 
în dezbaterea deputaților

feri a avut loc la Lupani saeiuneu 
Sfatului popular orășenesc, în cadrul 
căreia deputății ац analizat desfășu
rarea învâțămîntului mediu din loca
litate.

Atât reportul prezentat în fața se
siunii, etî Șl mai mulțl deputați care 
au luat cuvlntul s-au ocupat de 
măsurile ce trebuie luate în aeopui 
lărgirii spațiului școlar m viitorul an 
școlar CU ІПСЙ 3 săli de clasă. A 
Ceuată aparte» a numărului de clase 
este impusă d? creșterea numărului 
efevller car? Vpr urma școala medie.

Răsplatâ a hărniciei
Activitatea desfășurată de către 

cetățenii orașului Vulcan pentru în
frumusețare» localității lor s-a soldat 
cu bune rezultate. In întrecerea care 
s-a desfășurat anul trecut între ora
șele Văii Jiului, Vulcanul a cîștigat 
un loc de frunte în acțiunea de în
frumusețare.

Ișri, într-un cadru festiv, celor mai 
vrednici cetățeni ai orașului Vulcan

NUMAI
Strada Vasiie Roai- 

tă eate una dintre 
străzile ец circulația 
cea mai intensă din o- 
rașul Petroșani. Pe a- 
сеазій stradă circulă 
autocamioanele care 
traversează orașul, 
precum șj cetățenii 
din cartierul Cârpeli 
care lucrează la dife
rite Instituții din oraș 
sau vin la piață.

PE CLAR DE
Cetățenii care circu

lă pe aici mai ales di- 
mineața înainte de re
vărsarea zorilor, sea
ra sau noaptea, se în
treabă cum se poate 
ca pe toată lungimea 
acestei străzi să nu 
ardă nici măcar ^un 
singur bec ? I.<- -7.
Petroșani a lăsat sar
cina iluminării acestei 
străzi exclusiv pg șea- 
ma... lunii. Și cum

CANDIDAȚI Al F. D. P.

DUMITRAȘ MARIA, 
circumscripția electorate comunelă 

or to Anlnoasa 

solidare» malurilor riurllor. Printre 
propunerile formulat? de c?tfitenli dto 
Petrila în cadrul întâlnirilor сц can- 
dîdații în .alegerile de la 7 martie 
se numără acoperirea canalelor de 
scurgere a apși de pe strada princi
pală' în scopul lărgirii trotuarelor, 
сее» ce va erea condiții pentru o 
mai bună circulație a pietonilor, pre
lungirea timpului de circulație a au-, 
tohuzelor pe ruta Cimpa plna la ora 
24 etc- Propuneri asemănătoare, pri
vind îmbunătățirea activității gospo
dărești, a aprovizionării și deservirii 
prin rețeaua organizațiilor comercia
le, a asistenței medicale, a proceaulul 
instruetiv-edueștiv în școli ete, au 
fost făcute în toate localitățile Văii 
Jiului. Făcînd aceste propuneri, ale
gătorii și-au exprimat voința de a 
munci neobosit, alături de candidrțll 
cărora la. 7 martie te vor da votul, 
pentru obținerea de noi realizări 
gospodărești, de a sprijini din plin 
sfaturile populare în activitatea lor 
pusă în slujba înfloririi continue a 
localităților Văii Jiului.

ca urmare a încheierii generalizării 
învățămîntului de 8 ani. Soluția a 
fost găsită prin reîmpărțirea spațiului 
școlar existent.

Sesiunea a analizat, de asemenea, 
desfășurarea procesului lnstructiv-e- 
ducatjv în școală, preeonizînd măsuri 
menite să ducă la combaterea me
diocrității, la stimularea interesului 
elevilor față de învățătură, la crește
rea răspunderii cadrelor didactice 
pentru ridicarea nivelului învățămîn
tului, în vederea încheierii сц șuțjțes 
a actualului an școlar.

Ie-a fost înmînață insigna de „Frun
taș în gospodărirea orașelor". Printre 
acei cere »u primit insigna, ca răs
plată a hărniciei lor, se numără de
putății Fedor Petru și Jura Valeria, 
înscriși din nou pe listele de candi
dați pentru alegerile de la 7 martie, 
Penta lujians și mulți alți cetățeni »i 
orașului Vulcan.

LUNA ?
luna nu e prezentă 
pe eer tn toate nop
țile, iar în altele e 
acoperită de nori, stra
da rămîne în întune
ric. ȘI cit de greu e 
să străbați aeeasfă 
stradă mai ales acum 
etad zăpada, gheața 
sau apa pun probleme 
la fiecare pas I

Nu s» pot pune eî- 
teva becuri pe această 
stradă ?

CORNEA DUMITRU, 
circumscripția electorală comunală 

nr 28 Iscroni

Săptămâna trecută, într.un» din aâ 
iile Scolii medii din Petroșani, nu
meroși alegători din localitate s-au 
întâlnit cu eandidații lor. Printre cei 
gflați în sală era și o femeie modestă 
eare-și nota сц grijă intr-un carnet 
problemele ridicate de alegători. Unii 
din cej, prezenți nu.i știau numele, 
Abia Cînd au văzut-o notând cele spu
se de el și-au amintit că tovarășa 
Cîmpeanu Maria, 
căci despre ea e 
vorba, i-a mobili
zat la diferite ac
țiuni obștești.

In urmă cu 4 
ani, gospodina 
Cîmpeanu Maria a 
fost ațeasu depu. 
tată în Sfatul 
popular al orașu
lui Petroșani. 
Conștientă ea a- 
ceasta cinste im
pune și obligații, 
ea a căutat, prin 
activitatea desfă
șurată, să justifice 
încrederea alegă
torilor. in răstim
pul care a trecut 
de la alegerea ei 
ca deputată, tovarășa Cîmpeanu §-», 
ocupat cu simț de răspundere de gos
podărirea cartieruluj. Dar despre ac
tivitatea depusă de tovarășa Cim- 
peanu vorbesc mai ales faptele.

Femeie harrjică, eți inițiativă, ea a 
rgușit să mobilizez? Ia activitatea 
obștească majoritatea locuitorilor din 
circumscripția sa electorală. Aștlei. 
numai fn anul 1964, cetățenii din cte- 
cumacripți» sa eu prestat 11 QQQ pr» 
tfe muncă patriotică. Printre cel ea- 
re s-au remarcat în mpd deosebit în 
cadrul ectivitățifor bbșțpști nu
mără Bursuc Constantin. Catalina 
Nicolae, Verdet Nleolaa, Matyaș Tre- 
ian ș. a.

Paralei cu amenajarea spațiilor din 
Jurul blocurilor, ea s-a îngrijit șl de 
păstrarea în bună stare а Ыооцг|1ог.

Locuitori orașu
lui Lppeni au des
fășurat, în anul 
1964. o activitate 
rodnică pentru gospodărirea localită
ții, Astfel, în cadrul acțiunilor pa
triotice organizate au fost efectuate 

paste 410 000 ore de muncă patrio
tică. Printre lucrările cele mai im
portante executate de cetățeni putem 
enumera : întreținerea parcurilor, plan • 
tarea a 9 600 de arbori și arbuști 
ornamentali care Șă înfrumusețeze noi
le cartiere ale orașului, repararea po
dețelor, amenajarea unor stații de 
autobuze, curățirea zăpezii ș.a. Va

IN ALEGERILE 
DE LA 7 MARTIE

0ARBU MARIA,
«jtecMffiscripțle electorală nr 62 

• смедиШ Retrețani

Așa de exemplu, la mai multe blo
curi casele scărilor au fost zugrăvite 
și împqdpțăte cu tablouri. Мцііі simț 
gospodăresc au dovedit față de păs- 
. rarea blocului în care locuiesc gos
podinele Ețiescu Neti, Hodoș Rozalia, 
Ardelean Rozalia și alți locatari.

In urmă cu 8 ani, datorită activi- 
tății desfășurate de cetățeni pe tă. 
rîmul gospodăririi și înlrumusețărlij 

circumscripției de. 
putatei Cîmpeanu 
j s-a decernat dra
pelul de fruntașă 
pe oraș. Pentru 
preocuparea do. 
v«dită în bun» 
gospodărire a cir. 
conscripției și to- 
varășa Cîmpeanu 
a fost distinsă, în 
1964. cu insigna ; 
„Fruntaș în gos. 
podărirea orașe. 
10Г".

Demnă de rele
vat este activita
tea ei și în alte 
domenii. Așa de 
pildă, deputata a 
manifestat mult . 
interes pepteu ri

dicarea nivelului cultural al fr șeilor. 
In acest scop ea » ajutat I» organi
zarea mat multor cercuri de citit.

Activistă neobosită pe tărîm ob
ștesc, tovarășa Cîmpeany este mem
bră a comisiei permșpente de siste
matizare de pe lingă Sfatul popular 
al orașului petroșani; eate, de ase
menea, președinta comisiei de împă
ciuire.

Țintnd seama de atașamentul și 
dragostea de murțcă dovedită în toate 
împrejurării?, alegătorii cirownacrip- 
ției electorale nr 29 au prepus-o pe 
tovarășa Cîmpeanu Maria, pantru a 
doua oară, drept candidată pentru a> 
legerlle de deputați în Sfatul popular 
»I orașului Petroșani.

M. CHIORE^NU

Realizări și perspective
loarea totală a lucrărilor efectuate 
prin muncă patriotică de locuitorii 
Lupeniului în 1901 se ridică la pește 
1 100 000 lei.

îmbunătățirea continuă a gospodă
ririi orașului stă, și în I960 în cen

trul atenției secției de gospodărie a 
Sfptului papular din Lupeni. Pfenul 
întocmit în acest scop prevede prin
tre altele: reparare» străzilor Vjtos 
Gavrilă, Pompierilor, EH» șl a trotua
relor de pe străzile 6 August, 23
August, Calea Vulcan etc. In acest 
an vor continua lucrările tie curățire 
» c»natelor Roșia, Central șl cele
lalte. Pentru a d» un aspect eft mai 
frumos străzilor se vor amenaja noi 
zone verzi, iar parcurile vor fi do
tate cu bănci. Tot în scopul înfru
musețării orașului în primăvara aces
tui an se vor planta 7 000 arbori și 
arbuști ornamentali. 1600 trandafiri 
și mii de flori.

In planul secției de gospodărie sînt 
induse mai multe măsuri menite să 
îmbunătățească salubrizarea orașului. 
Se vor așeza coșuri pentru hîrtii în 
punctele cete mai aglomerate și se 
va acorda msi mare atenție întreți
nerii curățeniei atrăzilor. Nici cei mat 
tineri locuitori ai noilor cvartale de 
blocuri n-au foet omiși din planul a- 
mintit. Pentru ei, se vor amenaja so
lare, terenuri de joc în cartierele. 
Viscoza și Braia I și II.



втаявок ROȘU Э
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- In ziua de 33 februarie a-c. la ax- 
x vplo«larea minieră Uricani din Valea 

ț Jiului s-a produs un grav accident 
provocat de o explozie 
gaz de mină,

In urma accidentului 
și-au pierdut viața, iar
fost răniți, fiind însă în afara orică
rui pericol.

grizu —

II
16

de mineri 
mineri au

1*
А ? •<£ â

Parcul din Petroșani în plina iarnă.

-7<i«

r

Roade ale unor
^Urmare din pag. l-a)

•N.

-4>.

tru a asigura cu oameni calificați in
stalațiile de înaltă tehnicitate. In 
toamnă, au absolvit cursurile de ca
lificare pentru preparatori 17 munci
tori. In prezent se desfășoară cursul 
de calificare pentru conducători-benzi 
elevatoare. Acesta este frecventat de 
18 cursanti. Pentru perioada urmă
toare este prevăzută deschiderea 
unul eurs de manevranți de vagoane 
și altul de manevranți macarale tro
liu. De menționat că toate aceste 
ецгеигі au o durată de 4 pînă la.6 
luni, timp suficient în care se asigu
ră cursanților posibilitatea de a acu
mula un bogat bagaj de cunoștințe 
profesionale.

Preocuparea pentru realizarea pre
vederilor cuprins^ în planul MȚ.Q-, 
pentru . ridicarea calificării și buna 
organic «e a procesului de producție 
se refleetă în realizările frumoase 
obținute de către preparatorii de la 
Corcești. In ianuarie, planul la pro
ducția supusă preparării a fost înde
plinit în proporție de 101 la sută, la 
producția netă rezultată din prepa
rare 105,7 la sută. Recuperarea reali
zată a depășit pe cea planificată cu 

- 3,4 la sută, iar cenușa medie glo
bală din sorturile livrate a fost re-

de la revizie au abținut în ul- 
timp frumoase realizări. Da- 
muneii depuse de întregul co- 
planul de producție a fost de- 

s-au revizuit

Succese la revizia 
vagoanelor 

întreținerea curentă a materialu
lui rulant îi revine colectivului sec
ției revizie de vagoane. De rezulta
tele muncii din această secție depin
de circulația în condiții optime, a va
goanelor. De aceea, preocuparea în
tregului colectiv de Ia revjzja de va
goane din Petroșani este îndreptată 
spre realizarea unor revizii de cali
tate și în fimp cît mai scurt. Mun
citorii 
timul 
torită 
lectiv,
pășit cu 12 la sută și 
peste sarcinile de plan 23 570 osii 
convenționale, Munca depusă de lă
cătușii Mănescu Petre. Mitroi Con
stantin, Virzob Vasile, Bostan Iosif 
și Obeanu Constantin a avut o pon
dere însemnată te aceste realizări.

Aceste succese s-au ohținut în ma- 
4 те parte pe seama bunei organizări 

a muncii, colaborării și întrajutoră- 
; rii tovărășești în muncă. De multe 

ori munca lăcătușilor este îngreu
nată de faptul că vagoanele goale 
nu sosesc în mod ritmic, In acest 

ajutorul lăcătușilor de repa- 
tîmplaritor, vin lăcătușii to

caz, în 
rație și 
revizie.

TRIȘCA REVENTE 
inginer

Miniștri al R.P.R.
Consiliul de Miniștri a hotlrit cer

cetări pentru stabilirea camelor ac
cidentului șl luarea măsurilor nece
sare pentru continuarea activității nor
male în mină. Familiilor celor care 
au avut de suferit în urma acciden
tului lt se asigură ajutoare din par
tea statului.

★ ★ ★

Consiliul de Miniștri exprimă pe leanțe familiilor îndoliate șl le îm- 
această cate cele mai sincere condo- părtășește durerea.

măsuri chibzuite
dusă față de procentul admis cu 1,9 
la sută. După două decade din fe
bruarie, sarcinile cărbunele supus 
preparării au fost îndeplinite, iar la 
producția netă și recuperare depășite.

Douăzeci de oameni de la prepară- 
ție au devenit de eurînd purtători ai 
insignej dg îriaitae În întrecerea so
cialistă. Șînt primii lucrători ai pre
parației care au cinstea de a li se de
cerna insigna rubinie. Printre ei se 
află spălătorii Rus Ștefan, Avasiloaie 
Dumjțru și Cășuneanu Dumitru, lă
cătușul Matei Vaier, strungarul Gali 
loan și electricianul Bălăceami Gri
gors, oameni de nădejde ai tinerei 
preparat» care §e gfJă și acum în pri
mele rfaduri ale întrecerii.

După ce vizitezi preparați» de la 
Corcești pleci cu convingerea că aici 
muncește un colectiv harnic și entu
ziast

Intervenție
(Urmare din pag. l-a) ■

învinse 
început 
a nouă 
ІП puț,

ori acul drllometrului (care indieă 
sarcina ce poate fi suportată de 
cablul granitului) se apropie de li
mita maximă. Garnitura nu se ur
nea însă. Văzînd că nu se poate 
face nimic astfel, maistrul g. lăsat 
îhtinș cablul de manevrare a gar
niturii și a dai dispoziție să se in
troducă în circulația noroiului pu
țină motorină și ulei ars, pentru a 
unge pereții puțului în apropierea 
tălpii. Ultimele ore ala nopții au 
trecut pe. nesimțite. S-au ivit zorile. 
Dar lupta dintre cei clțiva sondori 
și forța oarbă a rocilor din adine 
mai continua. Puternicul motor al 
sondei romineșți de tipul H18 sub 
mina iscusit^ a maistrului 
pînă ța urmă. Garnitura a 
șă șe miște. Dar.se ivise 
complicație — undeva jos 
la 479 m, una din prăjini se rupse
se. Rămăseseră In talpa puțului 14 
m de țevi speciale pentru foraj, tu
bul carotier și freza. Sonda a in
trai astfel in instrumentație. După 
ce străbătuse patru straie de căr
bune, puțul mai trebuia forat încă 
sute de metri pentru ca sonda să-și 
îndeplinească in întregime misiunea 
geologică. In asemenea condiții 
planul de producție pi sondei este 
periclitat. Remedierea
depindea de iscusința oamenilor, 
de repeziciunea eu pare avea să fie 
rezolvată instrumentația. Și astfel 
de instrumentații durează uneori

defecțiunii

proîect 
judicios 

dintre toate șantierele 
de locuințe din Valea 
mai bună situație se

Se pare că 
de construcții 
Jiului, în cea 
află pînă în prezent șantierul de la 
Petrila.

Aici, peste 80 la sută din numărul 
de apartamente, planificat pe anul în 
curs, se află în lucru. Separat de aces
tea se mai aflu îrj /lucru centrala ter
mică nr. 1 și o școală cu șaisprezece 
săli de clasă. Pentru a folosi rațional

Rezultate bune 
în difuzarea presei
La mina și preparația Petrila se 

acordă toată atenția difuzării ziare
lor, revistelor și celorlalte publicații. 
Abonații primesc ziarele fie prin difu- 
zorii voluntari ai sectoarelor sau sec-, 
țiiior, fie direet de la chioșcul ame
najat în acest seop in apropierea por
ții nr. 1.

■Datorita conștiinciozității? difuzărilor 
voluntari,, s-a : reușit ca pe trimestrul 
I al anului 1965' să- se asigure abo
narea a peste 5 000 de salariâți. Me
rită evidențiați îndeosebi difuzor» vo
luntari Topor losll și Crișan Lucrețta 
.de la mină, Pascu Elena, Nemeș Ma- 
ricica și Băduță Constantin de ia 
preparație. Un merit le revine și ce
lor două tovarășe 
trului de difuzare 
Adriana și Haidu

salariate ale cen- 
a presei. Keberle 
Maria.

I. BERCEA 
corespondent

la cota 580
de zile... Datorită însă abnega- 
cu care au muncit șefii son- 

Giuroan loan, 
motoriștii Canciu

luni 
țipi 
dori Pană Nicolae, 
Bivolaru loan,
Ioan, Enescu Pantelie, Fraitor Ioan, 
sondorii Chelmu Ștefan, Ciolofan Pe
tru, Praitor Florea și Popescu loan 
sub îndrumarea permanentă a 
maistrului, instrumentația a fost 
rezolvată intr-un timp record — 
96 de ore. In aceste ore, sondorii 
au lărgit diametrul puțului son
dei de la 125 mm la 135 mm, pe o 
adinei me de 478 m. Dlnd dovadă 
încă o dată de o inaltă măiestrie, 
așa cum a dai de atîtea alte ori 
în cei 14 ani de cînd lucrează la 
sonde pe Valea Jiului, Șțefănoiu 
Grlgore, cu oamenii din brigada sa 
a introdus în puț, peste tubul ca
rotier și freză, un tub lung de oțel. 
Apoi, cu ajutorul tutei (un dispozi
tiv special care taie filet în exte
riorul prăjinilor) s-a executat file- 
iajul la 478 m sub pămtnt și s-a 
extras la zi cei 14 m de prăjini, 
tubul carotier șl freza. Sonda a 
fost salvată.

☆

De la această întîmplare au tre
cut 10 zile. Sonda forează in pre
zent din plin. Planul de producție 
al sondei pentru luna februarie este 
îndeplinit la zi- Fapta demnă de 
laudă a brigăzii sondei 5730 nu este 
intîmplătoare. Aceeași brigadă în 
anul trecut a cîștigai titlul de frun
tașă în întrecerea socialistă.

de organizare 
întocmit
forțele de muncă șantierul și-a întoc
mit un protect da organizare a lucră
rilor. Acest proiect ține cont de ter- 
mefjefa de predare a blocurilor și, în 
iujictle de acestea, eșalonează în timp 
operațiile pe lucrări.

in moțj normal, în lunile iulie — 
august, luni care constituie perioada- 
de vîrf în eonstruciii, 
cesar un număr toarte 
zidari. Proiectul de 

ține cord de acest lucru, 
cință, lucrările exterioare 
atît la blocurile predate anul trecut (și 
care reprezintă un volurp mare de 
lucrări), cît și la bloeurile din acest 
an, au fost prevăzute a se executa in- 
cepînd din luna aprilie (cînd timpul 
o permite). Situația în care zidarii ar 
rămîne disponibili după trecerea peri
oadei de vîrf este evitata; pentru a- 
ceasta se prevede atacarea îneă din 
luna august a lucrărilor ее alcătuiesc 
frontul de lucru pentru anul viitor.

Centrala termică nr. 1 a fost pre
văzută a se ataca în luna februarie, 
lucru ce a-a și înfăptuit. Dar, pentru 
accesul la această lucrare e nevoie de 
drumuri. In prima etapă, proiectul de' 
organizare prevede executarea acestor 
drumuri.

In fața constructorilor de la Petrila 
ae ridică însă un mare impediment 1 s 
canalul colector principal de pe stra-1 
da Republicii nu are documentația teh-î 
nică decîf pentru porțiunea pînă lat 
blocul F 2 (turn). In această situa-» 
ție, jumătate din blocurile de predat- 
în acest ah, rămîn fără posibilitatea 
de a se racorda cu canalizările la co
lectorul principal. Aici I.C.O. Petro
șani, beneficiarul lucrărilor, are obli
gația de a urgenta elaborarea proiec
tului peptru coleețpr, la proiectant 
îneă de pe acum,

A mai rămas totuși neprevăzută □ 
situație. La capacitatea actuală, sta
ția de betoane și mortare a șantieru
lui nu va putea face față necesități
lor din perioada dș vîrf. Și aceasta 
îngreunează realizarea volumului 
mare șl lucrărilor de tencuieli, zidării 
și betoane. Constructorii trebuie să 
evite din timp situația de suprasoli
citare a stației; aceasta fie prin mă
rirea capacității actuale a stației, fie 
prin organizarea lugrplui pe schimburi 
în perioada de vîrf.

Realizînd prevederile acestui plan de 
organizare, eonstructorii de la Petrila 
se vor achita cu succes de sarcinile 
anului in curș și vor crea o bază 
solidă succeselor anului viitor.

ar fi ne- 
mare de 

organizare 
In conse- 

de finisaj,

TEM- IONESCU

Pe urmele materialelor publicate

S-ан luat măsuri
In „Steagul roșu" nr. 4 737 a fost 

publicată nota „Procedeu nejust" 
scrisă de corespondentul nostru J. 
Popescu, în care era sesizat faptul 
că la magazinul nr. 64 din Petroșani 
nu sate asigurată o bună aprovizio
nare cu baterii electrice. Conducerea 
O.C.L. Industrial Petroșani ne-a in
format că magazinul eusamințit a 
fost aprovizionat eu 15 000 baterii. 
S-au luat, de asemenea, măsuri ca 
pe viitor să se asigure o aprovizio
nare ritmică cu acest produs.

PROGRAM DE RADIO
26 februarie

Limba noastră : „Sinonime". Vorbește 
acad. prof. Al. Graur, 14,35 Tineri in- 
terpreți de muzică populară, 15,30 Din 
țările socialiste, 16,QQ Buchet de me
lodii populare, 18,00 „In amurg" — 
muzică ușoară, 19,05 Din testatorul 
muzical al popoarelor, 19,45 Seară de 
dans, 20,40 Duete celebre, din opereta, 
21,20 „Pentru fiecare, ritmul preferat" 
— muzică de dans. 22,00 „îmi placi 
dim ce în ce mai mult". — muzică u- 
șoară.

PROGRAMUL I. 8.00 Sumarul pre
sei, 9,00 Cîntece și jocuri populare, 
9,45 Cîntece despre oțelari, 10,03 
„Cîrdă viorile" — muzică ușoară,
12.30 .Melodii populare, 13,00 Duete 
din operele lui Verdi, 14,10 Muzică 
ușoară, interpretată la instrumente el 
ІесЧгогіісе, 14,30 Emisiune de basme,
15.30 „Melodii, melodii" — muzică 
ușoară, 16,30 Emisiune științifică pen
tru copii; „De ce ? ; De unde? De 
cînd ?". 16,50 Melodii de dragoste,
17.30 In slujba patriei, 18.00 Univer
sitatea tehnică radio, 18,15 Cîntece 
din folclorul nou cerute de ascultă
tori, 18,35 „Album liric" — muzică u- 
șoară, 18,50 Tribuna radio, 19,00 Va
rietăți muzicale, 20,00 Radiogazeta de 
seară, 20.30 „Un cîntec ’ oenfru tine" 
— muzică ușoară. 21,15 Din. viața li
terară a orașului Brașov. 21,38 Mu
zică ușoară. PROGRAMUL II. 8,00 
Muzică ușoară. 8,36 Melodii populare,
10.30 Mici formații de muzică ușoa
ră, 11,115 Din viața de eonceri a Ca
pitalei, 12,00 Cîntece și jocuri, 13,30 

întreprinderea 
pentru contractarea 

și industrializarea laptelui 
S I M E R I A
ANGAJEAZĂ

Pentru fabrica de pro
duse lactate Petroșani: 
я— d«i electricieni 

autorizași
— doi mecanici 

frigotehniștî
Cererile de angajare se de

pun la sediul întreprinderii 
I.C.I.L. Simeria str. Traian nr 
88, telefon 29.

angajează prin concurs

un inginer invesfifii 
un inginer prepa
rare
un maistru spălare

Solicitanții sc vor a- 
drese la biroul personal 
al preparației cărbunelui 
din Lupeni.

I.C.R.T.I. Petroșani
ANGAJEAZA

— doi revizori de inventarieri 
și gestiune cu salariul de 925 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. EmL 
neseu nr 17.

l.C.R.B. Filiala Peiiosaol
are vacante următoa

rele posturi:

1 post de șef sec
ție, secția băuturi 
1 post de șef sec
ție, secția cereale

Doritorii se vor adre- 
la I.C.R.A. Petroșani, 

serviciul plan, str. Cle
menței nr. 1 telefon 461.

7

Cinematografe
26 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Umbrelele din Cherbourg; REPUBLI
CA ; Judecătorul de minori; PETRI
LA : Atențiune părinți; 1SCRONI : 
Colaboratorul Ceha; AN1NOASA : 
Tragedia optimistă; VULCAN: Fra
ții corsicani; BĂRBĂTENl ; Quivitoq; 
URICANI: Dragoste la zero grada.
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Prezențe romînești
V ARȘOVIA 24, — Corespondentul 

Agerpres, Gh. Gheorghiță transmite:
La 2j februarie a avut loc la 

Szczecin deschiderea festivă a Deca
dei culturii romînești, organizată sub 
auspiciile Comitetului voievodal al 
P.M.U.P. și a Consiliului popular vo
ievodal Szczecin.

Cu acest prilej, la Szczecin s-a 
deschis expoziția „Bucureștiul în 20 
de ani de la eliberare" și o expoziție 
de artă grafică. La cinematograful 
„Delfin" a avut loc premiera filmu
lui romtnesc „Tudor", care a inaugu
rai seria de filme romînești ce vor 
fl prezentate în cadrul decadei.

In aceeași seară, ambasadorul R.P. 
Romîne, Gh. Diaconescu; a vorbit la 
postul de televiziune din Szczecin des
pre realizările R. P. Romine.

Convorbire între ambasadorul U.R.S.S. 
în Franța și președintele de Gaulle

foliile anuale аоіі-апепиііе iii эдоіеи amestecai 
io 1Ш1І Dili Manii Oe snd

Vizita tovarășului Walter Ulbricht 
In R.A.U.

SAIGON 24 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al Ambasa

dei S.U.A. din Saigon a anunțat mier
curi că „la cererea guvernului sud- 
vîetnamez" avioane cu reacție ameri
cane au participai la o operație com
binată în după-amiaza zilei de 24 fe
bruarie „pentru a permite degajarea 
unei unități guvernamentale izolate 
atacată de importante forțe ale Viet- 
congului (patrioți sud-vietriamezi — 
N.R.) într-o regiune muntoasă din
tre An Khe și Pleiku". Purtătorul de 
cuvînt a adăugat că avioane cu reac
ție nord-americane au participat săp- 
tămîna trecută, alături de avioanele 
sud-vietnameze, la operațiuni împo
triva patrioților. După cum transmite 
agenția Associated Press, este pen
tru prima oară cînd autoritățile ame

ricane recunosc oficial participarea a- 
vioanelor militare ale S.U.A. la ope
rații împotriva patrioților sud-vietna- 
mezi.

Intr-un comentariu consacrat comu
nicării făcute de Ambasada S.U.A. 
de Ia Saigon, corespondentnl din 
Washington al agenției Associated 
Press, Fred Hofman scrie: „Dezvă
luirea că Statele Unite folosesc acum 
avioane de război cu reacție pilo
tate de nord-americani chiar în inte
riorul Vietnamului de sud, marchează 
o retragere de pe poziția potrivit că
reia .forțele armate riord-americane 
se află în această țară pentru a da 
sfaturi sud-vietnamezilor și nu pen
tru a participa la războiul propriu- 
zis. „Pe măsură ce războiul s-a in
tensificat și Statele Unite au început 
să devină tot mai mult amestecate 
în acest război, poziția oficială a 
S.U.A. — de consilier și nu de com
batant — s-a schimbat treptat, ajun- 
gîndu-se la situația actuală".

CAIRO 24.— Corespondentul Ager
pres, Nicolae Plopeanu transmite:

La invitația președintelui Nassei, 
la 24 februarie a sosit la Alexandria 
pe bordul motonavei „Volkerfreunds- 
chăft" Walter Ulbricht, președintele 
Consiliului de stat al R.D. Germane 
care va face o vizită oficială de 6 
zile în R.A.U.

De la intrarea în apele teritoriale 
ale R.A.U. și pînă în portul Alexan
dria, nava „Volkerfreundschaft" a fost 
însoțită de o escortă de onoare for
mată din nave militare egiptene și 
avioane cu reacție aparținînd forțe
lor aeriene ale R.A.U. La sosirea in 
portul Alexandria, Walter Ulbricht și 
persoanele oficiale care-1 însoțesc au 
fost întîmpinați de Ibrahim Hassan, 
vicepreședinte al R.A.U. și de alte 
personalități egiptene.

Cabinetul vest-german a hotărît 
data alegerilor generale din R.F.G.

In aceeași zi, delegația R. D. Ger
mane a sosit cu un tren special . ia 
Cairo. In gara centrală a capitalei 
R.A.U., pavoazată cu drapelele de stat 
ale celor două țări, Walter Ulbricht 
a fost întîmpinat de președintele Ga
mal Abdel Nasser, Aii Sabri, primul 
ministru al Consiliului Executiv al 
R.A.U., Anwar el Sadat, președintele 
Adunării naționale a R.A.U., Abdel 
Hakim Amer, prim-vicepreședinte ăl 
R.A.U., vicepreședinte al Consiliului 
Apărării Naționale, și alte persoane 
oficiale.

Ca și la Alexandria, sosirea delega
ției R. D. Germane în capitala R.A.U. 
a fost salutată cu 21 salve de artile
rie.

In după-amiaza zilei de 24 februa
rie, Walter Ulbricht a făcut o vizită 
președintelui Nasser.

PARIS 24 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că la 23 fe

bruarie S. A. Vinogradov, ambasa 
dorul U.R.S.S. în Franța, a făcut o 
vizită președintelui de Gaulle. In tim
pul convorbirii ambasadorul U.R.S.S. 
a expus punctul de vedere al guver
nului sovietic în legătură cu situația 
din Asia de sud-est.

S. A. Vinogradov a subliniat că

Relațiile turco-sovietice evoluează pozitiv
ISTANBUL 24 (Agerpres).
După cum anunță .agenția Fraftee 

Presse, marți seara a sosit la Istanbul, 
venind de ta Moscova.-unde se afla 
în calitate, de ambasador, noul mi
nistru de externe al Turciei Hasan 
Isîk.

Răspunzînd unor întrebări puse de 
ziariști, ministrul turc a declarat: 
„Consider că politiea externă turcă 
nu va suferi schimbări". In ceea ce

Guvernul revoluționar congelez 
a hotărît să-și intensifice 

acțiunile împotriva lui Chombe
NAIROBI 24 (Agerpres).
In cadrul unei reuniuni, desfășu

rate sud președinția lui Christophe 
Gbenye, guvernul revoluționar con- 
golez a hotărît să-și intensifice acțiu
nile împotriva lui Chombe. Cu aceeași 
ocazie s-a aprobat un plan de acțiu
ne militară pe scară largă „folosin- 
du-se numeroasele arme abandonate 
de mercenarii Iui Chombe, puși dese
ori în derută", se precizează într-un 
comunicat dat publicității după în
chiderea lucrărilor reuniunii.

Lansarea unui planor spațial în S.U.A.
NEW YORK 24 (Agerpres).
La Cape Kennedy a fost lansat cu 

ajutorul unei rachete „Thor-Delta“ 
un planor spațial care s-a ridicat la 
o altitudine de 62 de kilometri, iar 
apoi a căzut în Oceanul Atlantic la 
sud-est de punctul de lansare. Zborul

O declarație a primului ministru turc 
cu privire la Cipru

ANKARA 24 (Agerpres).
In cursul unei întrevederi cu me

diatorul O.N.U. pentru Cipru, Galo 
Plaza Lasso, primul ministru turc, 
Urguplu, a declarat că noul guvern 
turc nu va modifica cu nimic teza pe 
cate a apărat-o pînă în prezent m 
problema Ciprului pentru că este vor
ba de o politică națională hotărită în 
comun de guvern și de opoziție. In 
legătură cu aceasta, ziarele turcești 

guvernul sovietic consideră situația 
din această regiune serioasă și peri
culoasă. O mare îngrijorare trezesc 
atacurile bombardierelor americane 
asupra Republicii Democrate Vietnam. 
De aceea, după părerea guvernului 
sovietic, este necesar să se depună 
eforturi pentru înlăturarea primejdiei 
și pentru reglementarea situației din 
această regiune.

privește relațiile turco-sovietice Ha
san Isîk a aprfeciat că „ele au fost 
marcate în mod evident de o evoluție 
pozitivă. Obiectivul nostru— a spus 
noul ministru de externe turc — este 
să ducem o politică bazată pe princi
piul egalității cu toate țările".

Demisia guvernului Adenului
ADEN 24 (Agerpres).
Primul ministru al Adenului, Zain 

Abdo Baharoon, a prezentat marți 
seara înaltului comisar britanic de
misia guvernului său. După cum re
latează agenția Reuter, această de
misie a avut loc la cîteva ore după 
ce patru membri ai guvernului au a- 
nunțat că nu mai doresc să facă par
te din actuala echipă ministerială din 
cauza divergențelor de păreri privind 
proiectata conferință constituțională 
de la Londra în problema Federației 
Arabiei de sud. Săptămîna trecută 
doi membri ai opoziției au demisio
nat din Consiliul legislativ deoarece 
guvernul - Adenului nu a fost de 
acord cu o amînare a conferinței de 
la Londra pînă ce diferitele partide 
politice vor stabili o poziție comună 

a durat aproximativ 30 de minute.
Scopul acestei lansări a fost expe

rimentarea materialelor care intră în 
construcția navelor cosmice din punc
tul de vedere al rezistenței termice 
în timpul trecerii prin straturile dense 
ale atmosferei.

reamintesc că cele patru partide care 
formează în prezent coaliția guver
namentală au criticat atunci .cînd se 
aflau în opoziție atitudinea guvernu
lui Inonu pe care ele nu o considerau 
destul de energică. Presa subliniază, 
pe de altă parte, că vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri turc, Demiref, 
a subliniat în cursul întrevederii sale 
cu mediatorul O.N.U. că validitatea 
acordurilor în problema Ciprului este 
„indiscutabilă".

Convorbiri între lideri politici 
vest-germani 

și oficialități americane
WASHINGTON 24 (Agerpres).
Liderul grilpului parlamentar U.C.D.- 

U.C.S. al Bundesiagului vest-german 
df. Râiner Barzel, și senatorul" so
cial-democrat Helmut Schmidt au so
sit de cîteva zile la Washington pen
tru a avea convorbiri neoficiale cu 
reprezentanți ai guvernului american 
în probleme care interesează cele 
două țări, precum și pentru o trecere 
în revistă a situației»-din Asia de 
sud-est. Barzel a avut de acum o în
trevedere cu Wiliam Tyler, secretar 
de stat adjunct pentru problemele 
europene, urinînd să fie primit mier
curi de președintele Johnson și joi de 
secretarul de stat. Dean Rusk, și de 
ministrul apărării, Robert McNamara.

în problemele ce urmează să fie dis
cutate.

După anunțarea demisiei guvernu
lui Adenului, un purtător de cuvînt 
al Ministerului englez al Coloniilor 
a declarat marți seara la Londra că 
„apare nesigur ca apropiata confe
rință constituțională să se mai poată 
deschide marțea viitoare, dar nu a 
fost luată încă nici, o hotărîre defi
nitivă în această problemă". El a 
adăugat că ministrul englez al coloni
ilor, Anthony Greenwood, menține 
un contact strîns cu înaltul comisar 
englez în Aden Richard Turnbull.

In c î
SAN SALVADOR. — Ca urmare 

a multiplicării cutremurelor de pă- 
mînt, în Republica Salvador a fost 
creat un comitet național de urgență, 
condus de dr. Armando Arias, sub
secretar de stat la Ministerul de In
terne. Intr-o declarație făcută repre
zentanților presei, Arias a spus că 
de la 4 la 23 februarie seismografele 
au înregistrat 6000 de cutremure de 
pămînt, care, în ultimele zile, au de
venit, însă, mai puțin numeroase.

LONDRA. — Racheta britanică de 
tip „Skylark" va putea fi folosită în 
cadrul programelor vest-europene de 
cercetare a Cosmosului pînă la o alti
tudine de 260 km. Primele opt ra
chete urmează să fie date în funcțiune 
însă în cursul acestui an. Racheta 
„Skylark" este construită de compa^ 
nia ..British Aircraft Corporation".

GARACI. — Poliția . pakistaneză a 
arestat marți peste 80 de funcționari 
de poștă la Caracf, Lahore și Hyde
rabad, întrucît au luat parte la o grevă 
declarată ilegală de guvern Salaria- 
ții de la serviciile de poștă și telefoa
ne au intrat în grevă la 15 februarie 
în sprijinul cererilor de mărire a sala
riilor. Marți pe străzile orașului Ca-

BONN 24 (Agerpres).
Miercuri cabinetul vest-german a 

hotărît ca alegerile generale din 
R. F, G. să aibă loc la 19 septembrie 
anul acesta. Principalele partide po
litice care vor participa la aceste a- 
legeri sînt U.C.D., ramura sa bava
reză — U.C.S.. Partidul liber demo
crat (care formează împreună cu 
U.C.D. actuala' coaliție guvernamen
tală), precum și Partidul social-de
mocrat. Alegerile, care.se organizează 
din patru în patru ani, urmează să

Douglas Dillon despre consecințele 
politicii lui de Gaulle privind preschimbarea 

rezervelor de dolari în aur
WASHINGTON 24 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută în fața Co

misiei economice mixte a Congresului 
american, Douglas Dillon, ministrul 
finanțelor, a declarat că în cazul cînd 
Franța va continua politica anunțată 
de președintele de Gaulle cu privire 
la preschimbarea rezervelor de do
lari în aur, Statele Unite vor trebui 
să conteze pe pierderi de aur anuale 
de pînă la 1 miliard dolari. Potrivit 
lui Dillon, în ultimul timp S.U.A. au 
suferit pierderi de aur în valoare de 
450 milioane dolari, din care mai 
mult de jumătate au luat direcția 
Franței. El a subliniat că Statele

t e v a г I
raci, au avut loc demonstrații ale 
greviștilor care au scandat lozinci 
antiguvernamentale.

NEW YORK. — Ministrul aface
rilor externe al Franței, Couve de 
Murville, și-a încheiat marți seara vi
zita pe care a întreprins-o în S.U.A., 
plecînd spre Paris.

KUWEIT. — După cum transmite 
agenția M.E.N., potrivit știrilor sosite 
în Kuweit, în protectoratul englez 
Bahrein au sosit recent noi întăriri 
militare britanice, precum și arme și 
echipament de război. In prezent. în 
această regiune se află 30 000 de mi
litari englezi.

IRKUTSK. — La o exploatare auri
feră din nordul regiunii Irkutsk (Si- 
Deria răsăriteană) s-au găsit simultan 
trei bucăți de aur nativ în greutate 
de 2 581, 1 205 și respectiv 1 100 g.

NEW YORK. — Actorul de cinema 
Stan Laurel, cunoscut din seria fil
melor „Stan și Bran", unde a avut 
ca partener pe Oliver Hardy (decedat 
în 1957), a încetat din viață, marți, 
la Santa Monica (California) în urma 
unei crize cardiace. El era în vîrstă 
de 74 de ani. 

aleagă pe 499 de membri ai Bundes, 
fagului vest-german.

In alegerile precedente din 1961,
U.C.D. a obținut cel mai mare na-
măr de locuri în Bundestag, însă nu 
a obținut o majoritate absolută. După
doi ani de la aceste alegeri, .cance
larul federal de atunci, Kt j țd Ade
nauer, a fost obligat să-și dea demi
sia fiind înlocuit de Ludwig Erhard, 
după ce, anterior, a acceptat coaliza
rea cu partidul liber democrat pentru 
a putea forma guvernul.

Unite nu-și mai pot permite pierderi 
masive de aur, deoarece ele pun în 
primejdie angajamentul american de 
a menține valoarea dolarului la 35 
dolari per uncia de aur fin. O aseme
nea scurgere de aur este inevitabilă, 
a spus Dillon, dacă ехрод Lde ca
pital nu va putea fi îngrădE.*Minîs- 
trul finanțelor s-a pronunțat în fa
voarea programului președintelui 
Johnson de ameliorare a deficitului 
balanței de plăți și a solicitat pe In
dustriașii americani să se supună 
unei „îngrădiri voluntare" a investiți
ilor lor în străinătate care favorizea
ză scurgerea aurului.

ii d ii r î
MADRID. — Un purtător de cu- 

vînt al guvernului spaniol a. anunțat 
că începînd de la data de 7 martie 
vor fi anulate permisele muncitorilor 
care lucrează în Gibraltar și locuiesc 
în Spania.

Agenția Reuter relatează că acesto
ra li s-a acordat posibilitatea de a 
alege dacă vor sau nu să rămînă în 
Spania.

RABAT. — Prințesa Lalla Aisha, 
sora regelui Hassan al II-lea. a tost 
numită ambasador al Marocului . Ia 
Londra. Lalla Aisha este prima fe
meie care, reprezintă Marocul peste 
graniță..

ISTANBUL. — După cum relatea
ză agenția Reuter, Hakki Derwisch, 
directorul Departamentului sănătății 
din provincia Erzerum, a comunicai 
că pînă în prezent, din cauza iernii 
grele 121 de persoane au murit în 
această regiune a Turciei răsăritene^ 
Unele localități continuă să fie com
plet rupte de restul țării din cauza 
troienelor de zăpadă. Au fost folosite 
elicoptere pentru aducerea medica
mentelor de la Ankara la Erzerum.
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