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

Vofînd pentru Frontul Democrației Po
pulare milioanele de femei din fara noastră, 
muncitoare, țărănoi, intelectuale, gospodine 
își vor exprima hotărîrea de a contribui cii 
întreaga lor putere de muncă, pricepere și 
spirit gospodăresc la activitatea întregului 
popor pentru progresul și prosperitatea pa
triei, în numele fericirii căminelor și copii
lor lor.

(Din Manifestul Consiliului Național 
al Frontului Democrației Populare)

AGENDĂ ELECTORALĂ
© Ieri s-a terminat în Vulcan mon

tarea celor 22 panouri pe care sînt 
trecute străzile circumscripțiilor și 
secțiile de votare. De asemenea, s-au 
fixat 400 de 
cu indicația 
nuțpărul...“.

© Recent, 
la clubul muncitoresc din Vulcan, 
învățătoarea Ungu'reanu Geta a pre
zentat expunerea :. „Alegeri și aleși 
de odinioară".

1, sala de apel a minei și I.C.O. din 
Vulcan sînt deja gata. De asemenea, 
au fost confecționate urnele fixe și 
urnele volante.

săgeți în locuri vizibile 
„Spre secția de votare

la casa alegătorului de
din
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• Programul noului guvern-al Turciei
• CARACAS : Știri privind pregătirea unei lovituri de stat militare
• Consfătuirea liderilor mișcării patriotice din Congo ■
• ROMA: Ultima întrunire bilaterală a liderilor P. S. 1, cu primul 
’ ministru
• Sudanul a interzis avioanelor britanice să aterizeze pe aeroporturile 
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Cu prilejul întîlnirilor dintre can
didași F.D.P. și alegători au fost fă
cute numeroase propuneri de interes 
gospodăresc. Multe din ele au și fost 
înfăptuite.

• Așa de pildă, la întîlnirea ale
gătorilor din circumscripția orășe
nească nr. 140 Petrila unde candi
dează gospodina Maria ■ Cerchezan, 
muncitorul forestier Sasu Ioan a pro
pus extinderea rețelei de apă pota
bilă în strada Traian Vuia. Cu spri
jinul sfatului popular și al cetățeni
lor de pe stradă, I.C.O. a trecut la 
executarea lucrărilor de aducțiune. 
Aprovizionarea cu apă potabilă a lo
catarilor de pe strada SUS menționa
tă este acum asigurată.

• Mai mulți alegători dih- Petro
șani printre oare tovarășii Chelaru

Unde vom vota Ia 7 martie

© Cele 24 cabine necesare secți
ilor de votare care vor funcționa în 
clădirile Școlii generale de 8 ani nr. de votare nr. 29 va îunc-

Alexandru și Rusu loan au relevat 
necesitatea îmbunătățirii transportului 
în comun în orașul Petroșani. Con
ducerea I.C.O. a luat măsura ca au
tobuzele care circulă spre Lupeni— 
Uricani să deservească și transportul 
în Petroșani.

De asemenea, s-a prelungit traseul 
local Paroșeni — centrul orașului 
Lupeni.

• Cetățenii de pe strada Republicii 
din. Lonea, au. propus la întîlnirea lor 
cu tov.
F.D.P.
nr.

Feher Iosif, candidat al 
în circumscripția electorală 

141 a orașului Petrila să se ia 
măsuri pentru îmbunătățirea ilumina
tului public pe această stradă. Uni
tatea I.R.E.H. Petroșani, cu spriji
nul cetățenilor a executat lucrările de 
înlocuire a stîlpilor de susținere din 
lemn cu stupi de beton precum și 
a conductorilor. Lucrarea a fost 
minată. Acum această stradă 
iluminată, cu lămpi cu vapori 
mercur și lămpi fluorescente.
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Delimitarea secțiilor de votare 
din orașul Lopeni

In conformitate cu decizia nr.
44/1965 a Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii Hu
nedoara, secțiile de votare din a- 
rașul Lupeni, au fost delimitate 
după cum urmează:

Secția de votare nr. 27 va func
ționa în localul Școlii generale de 8 
ani nr. 2. Aici vor vota cetățenii din 
străzile Sohodol, Horea, Cloșca, Cri- 
șan, Ecaterina Varga, Simîon Băr- 
nuțiu, Crizantemelor, Paroșenilor, 
Gheorghe Lazăr, Calea Vulcanului, 23 
August, Mureșului, General Dragali- 
na, Ecaterina Teodoroiu, Mihail Emi- 
neșcu și

Secția 
ționa în 
Aici vor
în străzile: Vasile Alecsandri, Cerbu
lui, Vulturului, Berzei, Cucului, Mier
lei, Rîndunicii, Ciocîrliei, Pîrîul Ro
șia, Dealul Roșia, Dealul cimitirului, 
Petofi Șandor, Ilie Pintilie. Avram 
Iancu, 23 August. Central vechi, 1

Mihail Kogălriiceanu.
de votare nr. 28 va func- 
localul clubului sindicatelor, 
vota alegătorii care locuiesc

Fronfalul continuă înaintarea

lui Pop loan 
apropiase de 
dreptul nu- 

Preabatajul

T

La începutul lui februa
rie, linia frontalului nr. 
501—505, unde este pla
sată brigada 
lui Pavel, se 
suitorul din 
mărului 502.
de la culcuș și o porțiune 
din galeria de refugiu de 
la coperiș erau pe atunci 
săpate. Pentru asigurarea 
unui aeraj corespunzător

mai trebuiau săpați însă 100 metri 
liniari din galeria de refugiu. Se 
impunea ca lucrarea să fie execu
tată în cel mai scurt timp posibil 
.pentru a nu fi oprită înaintarea 
.frontalului. O eventuală oprire a 
.frontalului, pe lîngă ieșirea din pro
ducție a acestui abataj cu pondere 
mare în producția sectorului IV al 
minei Lonea, ar fi necesitat efec
tuarea unei susțineri suplimentare.

Sarcina de a săpa, contrafront, 
galeria de refugiu a revenit unei 
:părți din brigada de frontaliști a 
lui. Pop loan lui Pavel și brigăzii 
conduse de minerul Huică Victor. 
-S-a preconizat ca joncțiunea gale
riei de refugiu să aibă loc în ziua 
le 20 februarie.

Atenția conducerii sectorului s-a 
îndreptat îndeosebi spre această, 
lucrare. Au fost canalizate aici po-

sibiiițtățile tehnice și materiale de 
care se dispunea. îndrumarea lu
crărilor de străpungere 
credințată unuia dintre 
de bază ai sectorului, 
principal Nicoară Iuliu.

S-a lucrat în ritm susținut. Oa
menii celor două brigăzi au făcut 
uz de întreaga lor pricepere mine
rească dovedind cu acest prilej 
hărnicie și abnegație. Mecanicii 
s-au îngrijit ca tuburile de aeraj 
și țevile de aer comprimat să ur
meze îndeaproape cele două fron
turi. Artificierii acordau prioritate 
la pușcare celor două brigăzi în 
luptă cu timpul. Așa s-a muncit 
mai mult de două săptămîni.

.. 20 februarie, sîmbătă. La sfîr- 
șitul schimbului II. maistrul prin
cipal Nicoară nota în cartea de ra
port a sectorului: „Brigada 504, 
Huică V. S-a bătut gaură de probă 
și la 3 metri s-a străpuns". Simplu, 
clar și laconic. Asta însemna că 
întîlnirea subterană a avut loc așa 
cum a fost prevăzut.

— Cine s-a evidențiat în mod 
deosebit la această lucrare ? E mai 
greu de stabilit. Aici e vorba doar

a fost în- 
tehnicienii 
maistrului

FRANCISC VETRO

(Continuare in pag. 3-a) .

Mai, Codrilor, 6 Martie, 6 August și 
Piața 6 August.

Secția 
ționa în localul școlii generate -de S
ani din fața gării. Aici voi vota ce
tățenii care locuiesc pe străzile : Jiu
lui, Abatorului, Șoimilor, Baraegi. Ne 
g®iu, Caraiman, Victoria, Minerilor 
și strada Frumoasă.

Secția de votare nr. 30 va func
ționa în localul Școlii generale de 8 
ani nr. 4. Aici vor vota alegătorii de 
pe străzile: Aurel Vlaicu, Funicular, 
Andreoni, Mihail Sadoveanu, I. L. Ca- 
ragiale, Vitoș Gavrilă, Pompierilor. 
Salcîmilor, Căpriorului. Decebal, Tra
ian, Luminii, Teiului, Cimpoiului, Pro
gresului, Dacilor, înfrățirii, Fraterni
tății, Fagului, Libertății, Ursului. Moș 
Ion Roată, Fluierului, Doinei, Teilor 
și Ghiocelului.

Secția de votare nr. 31 va func
ționa în localul Școlii generale de' 8 
ani nr. 1. Aici vor vota cetățenii care 
locuiesc în blocurile D l și D 2 din 
cartierul Braia și cei de- pe străzile; 
Stadionului, Bucura, Parîngului, Po
rumbului, Cărbunelui, Tudor Vladimi- 
rescu, Gheorghe Șincai, Izvorului; Po
milor, Apeductului, Dealului, Carpați, 
Plevnei, Cernei. Argeș, Mă'rășești și 
Mărăști.

Secția de votare nr. 32 va func
ționa în localul Școlii generale de 8 
ani nr. 3. Aici vor vota alegătorii 
care locuiesc în blocurile C 1. C 2,

• In localitățile Văii Jiului au 
.rezolvate, pînă .în. prezent peste 
de propuneri ale alegătorilor fă&iifc 
cu prilejul întîlnirilof cu candidați î 
F.D.P,, iar altele sînt în curs de re
zolvare.

A Z I
• Teatrul de Stat, ora 19 — „In

trigă și
»»■ 

iubire'* de Fr. Schiller.

Aspect cotidian- în Valea Jiului: un 
nou bloc 1 In cinstea alegerilor, con
structorii șantierelor noastre vor pre
da încă 112 apartamente noi.

• Sala festivă a clubului munci
toresc Lupeni, ora 19 — Seară 
cultural-distractivă pentru tineret.

• Ora 
trilai — 
O’Neill. 
Brăila.

19, clubul muncitoresc Pe 
„Luna dezmoșteniților" de 
Prezintă Teatrul de Stat

• Sala Palatului cultural Lupeni. 
ora 19 — „Varietăți de concert '. 
spectacol de estradă susținut de 
Teatrul de Stat de estradă Deva.

• Ora 20, clubul muncitoresc Pe- 
trila — Expunere pe tema: Teh
nica votării și dreptul de vot al ce
tățenilor". Urmează un program dis
tractiv.

• Clubul muncitoresc , al sindica
telor Petroșani, ora 19 — audiție 
muzicală pe discuri.

• Sala de sport din Vulcan, ora 
9 — campionatul regional de box, 
seniori început vineri după-amiază.

• Ora 16, sala de spectacole 
I.M.P. — campionatul regional de 
tenis de masă pe echipe și indivi
dual.

• Ora 9, I.M.P. — Continuă în
trecerile de tenis de masă din ca
drul campionatului regional.

. •
Jiul
părătorul Petrila — Jiul (juniori) 
și ora .14: C.S.M.S. Jiul Petroșani-* 
Știinta Craiova.

Cuplaj fotbalistic pe stadionul 
din Petroșani — ora 12: Pre-

din marile u- 
metalurgice 

țării noastre 
produc utila-

M I I N E
• Teatrul de Stat, ora 19 — , 

trigă și iubire" de Fr. Schiller.(Continuare in pag. 3-a)

Uzina Vulcan 
din Capitală este 
una 
zi ne 
ale 
eare 
je pentru industria 
petrolieră, chimică 
și construcții. Prin 
calitatea lor, pro
dusele uzinei Vul
can din Capitală 
sînt cunoscute 
apreciate atît 
piața internă 
și peste hotare.

IN FOTO: Ve
dere generală a 
secției mecanică 
reductoare.



2 STEAGUL ROȘU

O VOI A STEA
PE HARTA ȚARII

Paroșeni — izvor de forță și lomlnă, împletire de linii și 
forme geometrice ale arhitecturii moderne, uzină ți școală, 
g-nd și împlinire.

Paroșeni — clocot de munca creatoare, fluviu de energie 
împinsă de inimi spre inima mare a țării, stea luminoasă 
pe harta patriei socialiste, parte integrantă dintr-o constelație 
a prezentului și a viitorului luminos.

Paroșeni — creație a regimului de democrație populari.

TREPTE
Concepută ca una dintre cele mai 

, moderne uzine electrice din țară, e- 
chipată cu utilaje de înaltă tehnicitate, 
eu aparatură de mare precizie, ter
mocentrala Paroșeni s-a dezvoltat an 
de an, ajungînd astăzi la o putere in
stalată de 300 megawați. Energia elec
trică produsă aici într-un an repre
zintă 13,6 la sută din producția anua
lă de energie electrică a țării.

Generatorul nr. 1, racordat la sis
temul energetic național în primăvara 
anului 1956, cu o putere instalată de 
50 megawați, marca primul mare pas 
în producția de energie a țării, întru- 
cît era primul de această capacitate 
montat la noi. l-au urmat alte două 
grupuri identice, în 1957 și 1959, ri- 
dicînd astfel, în numai trei ani, pute 
rea instalată a uzinei la 150 mega
wați.

Fiecare început a avut greutățile 
lui. Oamenii nu mai lucraseră cu a- 
semenea agregate de mare putere 
Mulți dintre ei veneau direct de ne 
băncile școlii sau erau muncitori fărs 
vreo calificare speciala.

Oamenii au trebuit să învețe. De 
la început s-au înființat cursuri de 
ealificare și de ridicare a calificării 
Ingineri și maiștri au predat munci 
terilor temeinice cunoștințe profesio
nale, le-au făcut cunoscute prescrip
țiile de exploatare ale noilor agrega 
te. Meseria a fost învățată „pe viu1.

După ce au pătruns adînc în taine

IACOB NICOLAB, 
strungar de înaltă precizie 

la atelierul mecanic

CUGEREANU VALERIA, 
funcționare, candidată în alegerile 

, de deputați de la 7 martie

le cunoașterii agregatelor, oamenii au 
căutat căi noi de perfecționare a pro
cesului de producție, de automatizare 
a unor operații tehnologice, de modi
ficare șl îmbunătățire a unor dispozi
tive. Toate aceste eforturi creatoare 
au dus la mărirea Siguranței în ex
ploatare. la prelungirea vieții agrega
telor, la ușurarea muncii fizice a oa
menilor. Totodată, aceste îmbunătățiri 
aduse procesului de producție au con
tribuit la creșterea productivității mun
cii. aducind însemnate economii. In 
patru ani a fost prezentat un număr 
de 288 propuneri de inovații și rațio
nalizări. dintre care 179 se aplică cu 
succes in procesul de producție. Prin
tre cei mai activi inovatori, cu care 
uzina noastră se mindrește, se numă
ră inginerii Raeoveanu Constantin și 
Coceală Nîeolae, maiștrii Crainic Pe
tru. Băiuț Gheorghe și Schrott Pe
tru, muncitorii Vîlvoi Nistor, Wettel 
Roland și mulți alții,

O nouă treaptă a lost urcată anul 
trecut cind ia Paroșeni a intrat n 
funcțiune cel de-al patrulea grup e- 
nergetic de 150 megawați, primul și 

•cel mai mare de acest fel Instalat 
la noi în țară, ridicînd capacitatea 
uzinei la 300 de megawați.

Racordată la sistemul energetic na
țional cu toată capacitatea, uzină a 
intrat într-o etapă nouă. In fața ace
lorași oameni, dar de astă dată tre- 
euți prirt școala producției, ajunși pe 
trepte superioare ale pregătirii profe
sionale, se ridică sarcini sporite. Pen
tru realizarea lor cu mijloacele tehni
ce moderne se impune fiecărui mun
citor. tehnician sl inginer ridicarea 
continuă a nivelului de cunoștințe, 
continuarea luptei pentru descoperirea 
și aplicarea noului la fiecare loc de 
muncă.

REBREANU ALEXANDRU 
inginer șei

Pagină realizată de 
DUMITRU GHEONEA 

și ION C1OCLE1

Aicl, unde focurile nu se sting 
niciodată, unde aburul izbește cu 
putere în paletele turbinelor, unde 
coloșii de sute de tone devin do
cili și ascultători la rnîinile oame
nilor, aici pulsează una ain mul
tele inimi ale patriei socialiste. Oa
menii aceștia, care mișună printre 
agregate sau stau CU ochii ațintiți 
asupra indicatoarelor neastlmpăra- 
te ale sutelor de aparate de măsură 
și control, care îfi fac palmele 
pllnie ia gură pentru a se face în
țeleși cind Vor să spună свой» sini 
adevărata forță a uzinei. Ei au 
crescut aici, lingă aceste agregate, 
multi de la primele ture ale rotoa
relor.

Despre Popescu loan se vorbește 
in secția reparații turbine ca des
pre primul specialist al secției. In 
zece ani omul acesta a parcurs 
drumul de ia școala profesională 
pină la a fi student în anul III al 
Facultății de electromecanică o
I.M.P.  Elev la cursurile școlii me
dii serale mâi înttl, student la 
cursul seral al facuttății de electro
mecanică mai apoi, fruntaș In pro
ducție întotdeauna, s-ar putea spu
ne că taina e un produs al oame
nilor de acest fel sau că astfel de 
oameni slnt produși ai tainei, a

ȘTI Ați
...termocentrala Paroșeni 

produce într-Un singur an 
de aproape 2,14 ori mai 
mult decît producea întrea
ga Romînie burghezo-mo- 
șîerească în aniil 1938?

..ide la Intrarea în func
țiune a primului grup și 
pînă în prezent uzina a pro
dus 8 749 906 000 kilowați 
ore energie electrică ?

Șeful de, bloc Ene Stelian, unul dintre tinerii crescuți 
o dată cu uzina, în exercițiul funcțiunii.

dată cu miliardele de kilowați. Dar 
el nu e singurul. Uzina i-a mai 
crescut și pe alții. Bușit Gheorghe, 
electrician principal la laboratorul 
electric, absolvent al școlii medii 
serale și student in anul I la I.M.P., 
Vlădeanu Dumitru, tabloiar la ca
mera de comandă, student in anul 
II la același inștitut, Gogoașă Con
stantin, șef da tută la cazane, peste 
Clteva luni absolvent al școlii de 
maiștri. Și lista s-ar putea ampli
fica. Ar cuprinde și pe cei care nu 
slnt încadrați in învățămînt, dar 
care totuși învață. învață cum se 
ațunge la cunoașterea pînă in cele 
mai mici amănunte a agregatului 
cu care lucrează, învață cum se 
străbate drumul pentru obținerea 
titlului de fruntaș în întrecerea so
cialistă. Nu-s puțini cei care au 
obținut acest titlu pe anul 1964: 
/89. Iată doar cîțiva dintre ei:. 
Dragată Mihai, mecanic principal 
la caeane, Stănișel Gheorghe, elec
trician principal la reparații, Aron 
Vladimir, lăcătuș principal, Drăgoi 
Nlcolae, montaior principal.

Aici, la cea mai înaltă tensiune 
аеева a muncii creatoare nu se 
nasc numai kilowații, aici se fdr- 
meaeă И oameni noi, exponenți ai 
vremurilor de azi.

Camera ter
mică a grupu
lui IV.

c I...
...din totalul salariaților, 

fiecare al 7-lea este elev 
sau student la cursurile se
rale și fără frecvență ?

...datorită introducerii pa 
scară largă a automatiză
rii, productivitatea anuală 
a muncii pe cap de sala
riat a crescut de la 110 200 
lei în 1956, la 462 543 lei 
in 1964?

La cîțiva pași de termocentrală se 
înalță, mîndru, orășelul energeticie
nilor. Locul lui a fost ales o dată 
cu al uzinei, iar în 1952 primele 
cinci blocuri și-au și primit locatarii. 
Treptat, o dată cu intrarea în fune 
țiune a turbogeneratoarelor, s-au 
construit noi blocuri în care energe 
ticienii duc o viață fericită. E o plă
cere să le privești apartamentele 
îngrijite, frumos mobilate, conforta
bile. E o plăcere să le privești și 
cartierul, îndeosebi la lăsarea serii, 
îînd licuricii inundă cu lumina lor 
alb-verzuie aleile și străzile asfalta

De la uzină acasa
te. După orele de serviciu, energe- 
ticienii ascultă muzică, fac lectură, 
studiază, chibzuiesc asupra unor ino
vații sau sînt oaspeții clubului. Ac
tivitatea lor productivă este armo
nios împletită cu cea cultural-sporti- 
vă. Clubul energeticienilor, situat în 
inima cartierului atrage în fiecare 
seară numeroși tineri. Biblioteca cu 
cele 6 847 de volume, șahurile, masa 
de ping-pong, instrumentele muzi
cale, cinematograful cu ecran lat. 
toate le stau 1a dispoziție. In cadrul 
clubului activează aproape 40 de ar
tiști amatori în formația de muzică 
ușoară șl în cea de teatru. Nume
roși tineri sînt componenți ai echi
pelor de fotbal, șah, tenis de masă, 
tir și schi, objioînd frumoase rezul-

PIONIERI
BELDEANU EMIL, maistru

Sini unul dintre cei care au văzui prima licărire a 
ochilor magici de pe tablouri. N-aș putea să descriu în 
cuvinte emoția mea de atunci.

Una din cele mai mari centrale termoelectrice ale 
țării producea curent! Era in 1956.

De atunci și pînă acum, ucenicul venit de pe băncile 
școlii profesionale, care eram eu, a străbătui un drum 
lung, jalonai de frumoase realizări. Drumul meu s-a 
impletit întotdeauna cu drumul uzinei in continuă dez
voltare. De la pupitrul din camera de comandă am ur
mărit vreme de nouă ani, marșul viguros al kilowaților 
către marile combinate consumatoare ale energiei pro
dusă de noi.

/TU IO AN, șef tură cazane
Lucrez in uzină din anul 1953, cind era in construc

ție, pentru ca apoi să trec la exploatarea ei. Nu mai lu
crasem ' pină atunci într-o uzină electrică. Am 
avut o mare emoție cind am aprins prima dată focul in 
cazanul nr. 1 și o emoție și mai mare atunci cind in
ginerul de serviciu ne-a anunțai că se încarcă primii 
cinci megawați pe turbină.

De atunci șt pină acum, am parcurs un drum lung 
pe calea cunoașterii.. Sini iocalnlc, din Paroșeni. De 
numele uzinei se leagă aproape toată viața mea. Și 
Viitoarea activitate a copilului meu o vreau legată de 
numele acestei cetăți a luminii.

VULPE VICTOR, maistru
Am venit la Paroșeni la începutul anului 1954. Șan

tierul marii termocentrale de azi era In fierbere. Am 
pus și eu umărul/ uzina a crescut, am crescut 
și noi cei ea re o întreținem, care veghem' la 
bunul ei mers. Am crescut și creștem mereu 
am învățat și învățăm mereu. Paralel cu trecerea mea 
prin filiera muncii am trecut și prin filiera învățăturii. 
Am terminat școala medie serală și peste clteva luni 
noi absolvi școala tehnică de maiștri. Aici am intrat în 
marea familie a comuniștilor, aici mi-am întemeiat un 
cămin, și slot mîndru că trăiesc și muncesc aici, în 
această uzină.

tate în competiții. Majoritatea frun
tașilor în muncă sînt fruntași și în 
activitatea cultural-sportivă. Cu plă
cere se vorbește în uzină despre so
ții Burdea — Văii și Dorel, despre 
Ștefan Bîzdîc, Petru Lupaș, loan Ar- 
deieanu, despre Vlădeanu Dumitru, 

Dimperiu Romulus, Șchrott Petru, 
Clheorghe D-.imșa și despre mulți 
alții.

Energeticienii au azi în cartier un 
dispensar dotat cu aparatură mo
dernă, magazine aprovizionate din 
abundență, o școală generală de 8 
ani, un oficiu poștal. Cele 15 blo

ener-
mai

curi din cartier însumează 335 apar
tamente; fot atîtea ferestre deschise 
larg către soare, către visuri 
drăznețe.

Cartierul — marea familie a 
geticieniior — devine mereu 
frumos, mai bine gospodărit. Blocu
rile și străzile sînt mai bine între
ținute. iar în sera uzinei sute de 
flori așteaptă să fie transplantate 
în zonele verzi ale cartierului, să 
completeze cu aroma și coloritul lor. 
entuziasmul, optimismul oamenilor. 
Aici, în acest mic orășel, își petr»L 
timpul după orele de muncă aceia 
care, prin munca lor, întrețin pulsul 
uneia dintre cele mai mari surse de 
energie electrică din țară.

(
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Scrisori sosite la redacție

N-AR FI
MAI BINE ?

La Lonea. ca fi in alte localități 
din Valea Jiului, se execută lucrări 
de reparații la casele tip (In care lo
cuiesc două familii) pentru îmbună
tățirea condițiilor de locuit. Calitatea 
acestor lucrări, executate de munci
tori calificați de la unitatea I.L.L. 
din localitate, lasă de dorit. l)e exem
plu, la locuințele de pe strada Parcu
lui, geamurile proaspăt montate, deși 
slnt duble, nu asigură o izolare ter
mică de calitate, permit curenților 
reci să pătrundă in cameră. Unele re
parații durează luni în fir, cu toate 
că ar putea fi terminate In cel mult 
4 sau S zile. Aceste neajunsuri ișl gă
sesc explicația In comoditatea condu
cerii unității I.L.L., care nu efectu
ează controale la fața locului asupra 
lucrărilor tn curs de execuție. Nefilnd 
controlați, unii lucrători din cei ce 
execută reparațiile, nu respectă pro
gramul de lucru, efectuează repara
ții de mlntaială și, mai mult dectt 
edit, pot fi văzuți zilnic prin bufe
tele din localitate in timpul serviciu
lui.

Noi, locatarii, consideram bine oe- 
nită acțiunea de modificare a geamu
rilor, insă pretindem să ni se execu
te lucrări de bună calitate ta locuin
țe. Nemulțumiri există și in ceea ce 
pricește aspectul exterior al locuințe
lor, deoarece la cite 2—3 case se pun 
geamuri de un anumit format Și di
mensiune, iar la altele se pun gea
muri cu totul diferite. N-ar fi mai 
bine să se monteze geamuri de ace
lași țel pe o stradă și de altfel pe o 
altă Stradă ?

lată clteoa probleme pentru reme
dierea cărora conducerea unității 
I.L.L. trebuie să ia în cel mai scurt 
timp măsuri.

UN GRUP DI? MUNCITORI i

Mai multă atenjie
educării sportivilor

înainte de plecarea în cursă, mecanicul Maci Pavel, de ia Depoul
C.F.R. Petroșani;’ excetHă /> îdWrnă verificare a locomotivei. " * 1

de o reușită colectivă, și-a dat cu 
părerea normatorul sectorului, to
varășul Laboș. In orice caz, cei ca
re merită a fi evidențiați sînt or
tacii tui Huică, minerii Tteiplteă 
Aurel, Lupu Gheorghe, ajutorul mi
ner Beianu loan, vagonetarii Topan 
Nicolae și Zgarbură Lepădat, care

11,30 Cu mi-
Buourești, 13,30 

toți. 15 00 In-

ușoară, 18,00
— muzică ușoa

ră, 18,30 Cărți care vă așteaptă, 19,00 
De la vals la maddison —• muzică de 
dans, 20,20 Teatru la microfon. Pre
miera . „Chemarea pădurii". Adapta
re radiofonică după piesa lui Valen
tin Munteanu, 22.30 „Ritmuri tine
rești" — muzică de dans. PROGRA
MUL II. 8,00 Clubul voioșiei, „Estra
dă pionierească", 8,30 Melodiile ano
timpurilor, 9,00 Muzică populară ce
rută de ascultători, 10,00 Pe
aripile vîntului, 13,45 Cîntă pen
tru dumneavoastră George Bunea,
14,30 La microfon : Satira și

•• “ > ‘ț: • ,->T*

Zilele trecute a avut loc adunarea 
de dare de seama și alegeri a Asocia
ției sportive Minerul — Aninoasa. A- 
ceastă asociație sportivă numără 2 057 
membri. Sportivii ei activează în 9 
secții, din care tirul cu arcul, fotba 
Iul, handbalul și voleiul sînt afiliate.

Participanții la discuțiile pe margi
nea dării de seamă s-au referit în
deosebi la probleme ca munca de edu
care a* sportivilor, creșterea juniorilor 
și activitatea sportivă de masă.

Sinteza acestor discuții a demon
strat că rezultatele obținute de spor
tivii din localitate sînt sub posibili
tăți și că acest lucru se datorește, în 
bună parte, slabei munci de educație 
desfășurate de către conducerea aso
ciației. in cuvîntul lor tov. Tarcea L, 
Ionașcu V. și Anisic E. au arătat că 
locul 9 în clasament ocupat de echipa 
în actualul campionat regional de fot
bal, se datorește și lipsei de discipli
nă a unor jucători. Fotbaliștii Stoker 
Andrei, Ghibea Ioan, Penu Ene și

intim' DUPĂ
Anotimpul friguros, cu zăpezile și 

gerurile lui, provoacă multe greutăți 
șantierelor de construcții în executa
rea diferitelor lucrări, Pămîntul se 
sapă anevoios, turnarea betonului se 
face numai cu măsuri speciale - de 
protejare contra înghețului, zidăria, 
montarea planșeelor ca și celelalte lu
crări se execută mai greu de către 
constructori. Totuși, prin luarea din 
timp a unor măsuri tehnjcp-organîza- 
torice adecvate, șantierele pot obține 
rezultate bune și în timpul iernii-

Constructorii șantierelor Lupeni și 
Vulcan au luat din timp măsurile ne
cesare pentru asigurarea lucrului pe 
timpul iernii. Datorită acestui fapt, in 
cele două luni trecute din acest an 
s-au desfășurat intense lucrări interi
oare la scara a IV-a cu 40 de apar
tamente de la blocul „B 200“ din Lu
peni și la blocul D 12 cu 72 apar

tamente din Vulcan. Ca urmare, în 
cinstea alegerilor de la 7 martie, mai
ștrii Popescu Mihai de la Lupeni și 
Corciani Otto și Nagy Ioan de pe 
șantierul Vulcan au hotărît să dea 
în folosință obiectivele respective 5n- 
suniînd un număr de 112 apartamen
te. In continuare, pină la slîrșitul lu
nii marile există condiții să fie pre-

Activitatea muncitorilor cefe- 
” riști se desfășoară în bună 

în stații.
de aici

mărfuri, din Valea

parte 
tlvttatț
CU o 
și noapte, 
mai intensă activitate în transportu
rile de călători și 
Jiului, se desfă
șoară în stația Pe
troșani. Pe aici trec 
în fiecare zi cîteva 
mii de călători, se încarcă și descarcă 
aproape 600 vagoane de mărfuri, iar 
alte 500 de vagoane sînt în tranzit. 
Pentru a asigura condiții cît mai 
bune de călătorie, conducerea stației 
s-a preocupat îndeaproape de rezol
varea unor probleme importante. Să
lile de așteptare, au fost renovate, 
la casele de bilete s-a organizat

Intreage de
se desfășoară 

pirecizie de cronometru zi 
fără întrerupere. Cea

(Urmare din pag. l-a)

6,C 3. В 1, B2, В 3, В 4, В 5, В 
А, В, С, D, А 1, А 2, А 3, D 90, Е 1, 
Е2, Р, Gl. G2, Н și nr. 10, în că
minele nr. 7 pînă la nr. 10, în locu
ințele de la Școala profesională și ca
sele de la nr. 1 la nr. 14 precum și ce
tățenii de pe calea Brăii — străzile 
Grivița și Straja.

Secția de votare nr. 33 va func
ționa în localul cinematografului „Cul
tural". Atei vor vota cetățenii care 
locuiesc în blocurile cartierului Vis- 
coza A, B, de la nr. 1-9, 7 și 8 
turn, de la nr. 16 la nr. 22, blocurile 
filaturii de la nr, 1 la nr. 3, D 1, D
2. С 1 și C 2 precum șl cetățenii 
de pe strada Filaturii.

Secția de votare nr. 34 va func
ționa în localul clubului din Bărbă- 
teni. Aici vor vota cetățenii care lo
cuiesc în blocurile nr. 23 pînă la 21, 
pe străzile.- Viitorului, Principală, 
Mierleasa, Vtnătorilor și în localita
tea Bărbăteni.

alții, care au avut abateri de la dis
ciplină, au fost aspru criticați în a- 
dunare.

Tov Costinaș loan și Nedesca loan, 
s-au referit la faptul că între condu
cerea asociației și organizația de ti
neret din localitate, nu a existat o 
strînsă legătură, ceea ce a avut ca ur
mare antrenarea unui număr mic de 
tineri la competițiile sportive de masă.

Pentru înlăturarea acestor deficien
țe s-a propus: tmproapătares iotului 
de fotbaliști cu jucători tineri, anali
zarea periodică a disciplinei sportivi
lor, acordarea unui sprijin activ și 
sportivilor care practică tirul cu ar
cul, handbsluL Noului organ ales i 
s-a recomandat, totodată, să mențină 
o legătură permanentă cu organiza
ția U.T.M. în vederea antrenării în
tregului tineret din Aninoasa la com
petițiile sportive de masă.

aurel slabii
corespondent

DOUĂ LUNI

U din blocul „B 200“ bate 
loc fiind de abia la etajul 
de 8 etaje la care trebuia

date alte 40 apartamente la Lupeni 
(scara !Il-a din „B 200").

Predarea acestor obiective epuizea
ză însă — pentru o perioadă de ci- 
teva luni — posibilitățile respective
lor șantiere de a preda alte aparta
mente. Cauza, o constituie tocmai 
faptul că în cele două luni de iarnă 
trecute din acest an, conducerile șan
tierelor Lupeni și Vulcan au făcut gre

șeala de a nu impulsiona lucrările de 
creare a noi fronturi de lucru de 
interior pentru brigăzile de finisaj. 
La Lupeni, de pildă, construcția scă
rilor 1 și 
pasul pe 
IV, față 
ajuns.

Nici ridicarea noilor obiective — 
cu termen de predare în acest an .— 
nu s-a bucurat de atenția constructo
rilor de pe cele două șantiere, blocu
rile și punctele termice respective 
fiind „la pămînt" I De asemenea, nu 
au fost începute lucrările de terasa- 
meni pentru drumuri și alei, la Lu
peni a rămas nedemontată o puternică 
macara „Bocșa" care ruginește nefo- 
losită sub zăpadă, materiale și insta
lații zac împrăștiate și îngropate îa 
zăpadă etc.

serviciul în ture. Tot în scopul anei 
bune deserviri s-au luat măsuri pen
tru îmbunătățirea muncii la maga
zia de mărfuri, le cea de bagaje și 
mesagerii precum și la casele de 
mărfuri.

O muncă la fel de importanta este 
compunerea și descompunerea trenu-

Acolo undo octi vita too nu încetează
nici o clipă

rilor, ducerea vagoanelor la încărca- 
re-descărcare și expedierea lor la 
destinație. Pentru acest lucru se cerc 
din partea salariatelor stafiei să mun
cească fără întrerupere ziua și noap
tea. Compunerea și descompunerea cu 
îtitirziere a unui tren poate îngreuna 

. activitatea pe întreaga tură de ser
viciu. Mai ales acum pe timp de iar
nă, șeful de manevră trebuie să do
vedească multă Inițiativă. In
de starea timpului — zăpadă, viscol 
•eu ger — el trebuie să știe cu cîte 
vagoane să iasă la manevră, cu ce

toncție

> 4
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Știința medicală romînească 
peste hotare

In ultimul timp prin intermediul 
Uniunii Societăților de Științe Medi
cale, ș-au făcut cunoscute în străină
tate realizări de seamă ale științei me
dicale romînești. In ultimii șase ani 
delegați ai acestui for științific au 
luat parte la peste 200 de congrese, 
unde au prezentat peste 1 400 comu 
nieări și rapoarte. Demn de relevat 
este faptul că aproximativ 200 de 
membri ai uniunii au fost aleși mem
bri de onoare sau activi ai unor so
cietăți internaționale. Printre aceștia 
se află aead. prof. dr. Șt. Milcu, 
cooptat membru in comitetul de con
ducere al Societății internaționale de 
sterilitate și fertilitate și al Societă
ții internaționale de endocrinologie, 
acad. prof. dr. Th- Burgele și acad, 
prof. dr. Al. Radulescu, ca membri 
corespondenți ai Academiei franceze

DE IARNA...

vara trece așa de

Aceste lipsuri arată că conducerile 
șantierelor de construcții Lupeni și 
Vulcan nu au folosit integral timpul 
celor 2 luni de iarnă pentru pregăti
rea producției pe anul curent, nu au 
reușit să facă „demarajul" pentru a in
tra o dată in normal cu 
rile. Hibernarea, inactivitatea
primăvară cînd ploile vor

muia pămîntul se va răsfrînge 
tot asupra constructorilor : lunile 
cute, timpul pierdut nu va mai putea 
fi recuperat I iar 
repede...

Este necesar ca 
citorii constructori 
TOATE OBIECTIVELE prevăzute pen. 
teu acest an, ca să-și creeze front de 

lucru suficient pentru toate meseriile, 
iar predarea apartamentelor noi să se 
facă eșalonat în timp — nu în sal
turi și campanii — pentru a se putea 
asigura o bună calitate a finisajelor I

Timpul trece repede, au mai rămas 
doar 10 luni din acest an, tovarăși 
constructori. Obiectivele prevăzute în 
planul lui 1965 trebuie să fie puse 
neintirziat în lucru. Doar astfel se vor 
crea condiții pentru execuția lor la 
timp și în bune condițiuni I

ȘTEFAN Ml HAI 

lucră- 
de 
in- 

insă 
tre-

tehnicienii și muii- 
să atace neîntârziat

I

viteză să trieze vagoanele, pentru ca 
acestea să nu se oprească peste ma- 
caze, ori să tamponeze pe cele ce 
staționează. Gu tot timpul neprielnic, 
în stația Petroșani s-au obținut in 
ultimul timp realizări frumoase. Prin
tre acestea se numără reducerea sta
ționării vagoanelor la încărcare-des- 

cărcare cu 4,34 la 
surlă. îmbunătăți
rea sarcinii stati
ce ou 9,98 la sută

precum și creșterea tonajului pe tren 
cu 15,3 ta sută. Aceste realizări vor
besc de la sine despre munca depusă 
de harnicul colectiv de muncitori din 
stația Petroșani. Merită însă a fi e- 
vidențiați în mod deosebit impiegații 
de mișcare Constantinescu Teodor și 
Basarab Simion, șefii de manevră 
Murăref Dumitru și Ungur Ion, re
vizorul de ace Șuta Gheorghe și ma- 
nevranții Gabor Ion, Drăghici Isaia 
și Alexa Romul us care nu și-au pre
cupețit eforturile 
râie în producție 
nințelor actuale.

pentru ca realiză- 
să fie la nivelul ce-

MÎNDOIUIng. D.
șeful stației Petroșani

І'
■Ș

.«Ж

ț-

Bede medicină, acad. prof. dr. Gr. 
netato ca membru al Academiei inter
naționale de astronautics etc.

Pe lingă numeroasele reviste cu 
care face schimburi, U.S.S.M, trimite 
periodicile ьа1е medicale unui număr 
de aproape 700 de instituții și perso
nalități ale vieții internaționale.

In ultimii doi ani U.S.S.M. a organi
zat 11 congrese și conferințe cu par
ticipare internațională.

(Agerpres)

Frontalul continuă înaintarea
(Urmare din pag. l-a)

PROGRAM DE RADIO
28 februarie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul pre
sei, 8,06 Muzică populară, 8,30 Tea
tru Îs microfon pentru copii, 9,30 Al
bumul melodiilor, 10,00 Actualitatea 
muzicală, 11,00 Melodii populare ce
rute de ascultători, 
crofonul prin 
De toate pentru 
terpreți de muzică populara, 
La .microfon muzica 
„Noutăți — noutăți"

PUBLICITATE
Combiaatoi taitigifer 

Valea liilii 
angajează 

pentru activitate de pro
iectare la U.P.D. Petroșani 

ingineri 
și tehnicieni 
constructori

oferind condițiuni avanta
joase.

Solicitanfii se vor adre
se „Unității de proiecte 
și devize" Petroșani stra
da Em ine seu nr. 22.

angajează prin concurs

— un inginer investiții
— un inginer prepa- 

rare
— un maisfru spălare

Solicitanții se vor a- 
dresa ia biroul personal 
al preparafiei cărbunelui 
din Lupeni.

Intreprinderea 
pentru contractarea 

și industrializarea laptelui 
SI MER I *
ANGAJEAZĂ

Pentru fabrica de pro
duse lactate Petroșani:
— doi electricieni 

antorizafi
— doi mecanici 

frigotehniști
Cererile de angajare se de

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

in ciuda condițiilor 
zat 60 de metri de 
port substantial bau

grele au reaft- 
gaierfe. Un a- 
adus la aceas

tă reușită artificierul Bălțătoiu Du
mitru și mecanicii Pădureanu Tra
ian, Petruț Ștefan și Purcărea loan. 

Frontalul din blocul III est n-a 
fost oprit nici cel puțin un schimb. 
Cărbunele și-a putut urma în mod 
ritmic drumul spre ziuă.

umorul,
16,30 O

15,30 Muzică din operete., 
noua interpretă de canțonete 

— Miranda Martino, 17,25 Șirag de 
melodii, 18,00 File de calendar. — E- 
misiune muzical-literarfi, 19,06 Ro
manțe veșnic tinere, 20,00 Dansați în 
ritmul preferat, 21,45 Citind din vo
lumul „Proză umoristică romînă".

Cinematografe
28 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Umbrelele din Cherbourg; REPUBLI
CA : Judecătorul de minori; PETRI- 
LA : M-atn îndrăgostit la Copenha- 

Colaboratorul Ceka; 
regească: AN1- 

djn lacul de ar- 
Frații corsicani; 
de mare; PARO- 
din Altona; LU- 

MUNC1TORESC: Ivallo;

ga; ISCRONI : 
L1VEZENI : • Mila 
NOAȘA : Comoara 
gint; VULCAN : 
CRIVIDIA: Pisica 
SENI : Sechestratul 
PENI
BARBATEN! : Quivftoq.
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Programul noului 
al Turciei

ANKARA 26 (Agerpres).
Noul prim-ministru al Turciei, S. 

H. Urguplu, a prezentat vineri după- 
amiază, în fața parlamentului, pro
gramul guvernului său. In linii mari 
programul reia ideile asupra cărora 
s-a căzut de acord în protocolul coa
liției celor patru partide înainte de 
a forma noul guvern.

In ce privește politica externă pro
gramul noului guvern nu aduce lu-; 
cruri cu totul deosebite. tari loc im
portant este acordat în acest context 
problemei cipriote pe care programul 
o consideră „o problemă națională" 
a politicii turce și asupra căreia „se 
vor concentra toate eforturile țării 
în materie de politică externă".

In declarația făcută în fața parla
mentului privitor la Cipru, premierul 
Urguplu a menționat că guvernul 
turc „nu va sacrifica drepturile Tur
ciei și ale comunității ciprioților turci 
prevăzute în tratatele internațio
nale". In ce privește posibilitățile de 
soluționare a crizei cipriote, Urgu
plu a arătat : „Dorim în mod sincer 
să se găsească o poebilitate de re
zolvare pe cale pașnică a proble-

wCosmos*58w
MOSCOVA'26 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

în Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-58'\

. Satelitul a fost plasat pe o orbită 
cu parametrii:

Perioada inițală de revoluție 96,8 
minute; distanța maximă de supra
fața Pămîntulu( la apogeu) 659 km; 
distanța minimă de suprafața Pămîn
tului (la perigeu) 581 km; unghiul 
de înclinație a planului orbitei sa
telitului. în raport ou planul ecuato
rului, 65 grade.

La bordul satelitului, pe lîngă apa- 
ratajul științific, se află: un post 
de radio emisie; un sistem radio pen
tru măsurarea exactă a elementelor 
orbitei; un sistem. radioteiemetric 
pentru transmiterea pe Pămînt a da
telor privind funcționarea instalați
ilor și aparatajul științific.

Aparatajul instalat la bordul sa
telitului funcționează normal.

Intrevederea lui U Thant cu reprezentanții 
Iordaniei si Izraelului la O.N.U.

*

guvern
mei cipriote. Sîntem gata oricînd să 
ducem discuții cu părțile interesate, 
întrucît în politica sa externă Turcia 
și-a fixat ca principiu respectarea 
drepturilor tuturor celorlalte popoa
re".

Refbrindu-se la politica internă a 
guvernului, primul ministru ai Tur
cei a subliniat că noul guvern „va 
aplica și va apăra reformele preco
nizate de Ataturk, întemeietorul Tur
ciei moderne".

In domeniul economiei, noul guvern 
a declarat că „rămîne atașat prin
cipiilor economiei planificate" și va 
crea posibilități egale de lucru atît 
sectorului public cît și sectorului par
ticular. Noul guvern, a relevat, de 
asemenea, premierul Urguplu, va în
făptui reforma agrară și va reduce 
termenul de 25 de ani, prevăzut de 
proiectul de lege al guvernului pre
cedent, pentru efectuarea acestei re
forme.

SAIGOM:
Ofițeri arestați

SAIGON 26 (Agerpres)
Agenția France Presse relatează 

că la Saigon au fost arestați 20 de 
ofițeri implicați în tentativa de lovi
tură de stat de la 19 februarie. După 
cum se știe, printre ofițerii impli
cați in tentativa de lovitură de stai 
de la 19 februarie figurează exgene- 
ralul Lam Van Phat, fost ministru 
de interne, (participant și la lovitura 
de stat de la 13 septembrie 1964). 
colonelul Pham Thao. precum și ge
neralul Tran Thiem Khiem.

incerxări infructuoase 
și periculoase

NEW YORK 26 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a făcut joi o dedici rație în 
care a reafirmat că încercările în
treprinse pentru a se rezolva proble
ma vietnameză pe calea mijloacelor 
militare s-au dovedit infructuoase și 
periculoase. El a recomandat din nou 
tratative în vederea încetării războ
iului din Vietnam și a subliniat tot-

Caracas : știri privind pregătirea 
unei lovituri de stat militare

CARACAS 26 (Agerpres).
După cum relatează agenția Pren- 

sa Latina, în ultimele zile, la Cara
cas au circulat cu insistență știri, po
trivit cărora, se pregătește o lovitu
ră militară de stat organizată de ele
mentele de extremă dreaptă ale ar
matei în scopul îndepărtării de la pu
tere a guvernului condus de președin
tele Raul Leoni. Potrivit agenției, 
se consideră că cercurile militare do
resc. să înlocuiască actualul guvern

R0MA; Ultima întrunire bilaterală
a liderilor P.S.I. cu

ROMA 26 (Agerpres).
Joi a avut loc la Palatul Chigi, 

sediul Consiliului de Miniștri al Ita
liei, o reuniun» bilaterală la care au 
participat primul ministru, Aldo Mo- 

odată primejdia serioasă a. cursului 
militar din Vietnam „dacă nu se de
pun eforturi în domeniul politic pen
tru a se pune capăt conflictului"..

Misiunea generalului 
Khanh

SAIGON 26 (Agerpres).
Din surse sud-vietnameze se anun

ță că generalul Khanh, aflat ac
tualmente în Hong Kong „într-o pri
mă etapa a misiunii pe care o între
prinde în calitate de ambasador spe- 
cial", urmează să plece la New York. 
El va prezenta membrilor O.N.U. po
ziția Vietnamului de sud într-o serie 
de probleme ce interesează această 
tară.

Sentințe împotriva 
unor membri ai Mafiei

PALERMO 26 (Agerpres)
Tribunalul din Palermo l-a condam

nat pe Giovanni Chifari, membru al 
organizației secrete teroriste Mafia, la 
30 de ani închisoare datorită fap
tului că a omarît un copil de 13 ani. 
In cursul aceluiași proces au fost con
damnați la închisoare pe termene 
variind între un an și șase ani și opt 
luni, aiți 25 de membri ai Mafiei 
pentru atentate și comploturi cu sco
puri criminale. Aiți opt acuzați au 
fost achitați din lipsă de dovezi. 

cu o dictatură similară aceleia a fos
tului președinte Marcoz Perez Ji
menez.

Intr-o declarație făcută joi, preșe
dintele Leoni a afirmat că forțele ar
mate sprijină guvernul, într-o încer
care evident de a calma spiritele. In 
același timp, el a anunțat declanșarea 
unei noi ofensive militare împotriva 
forțelor de partizani din regiunile 
muntoase și reluarea bombardamen
telor aeriene asupra acelor regiuni.

primul ministru
ro, vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Pietro Nenni, secretarul 
partidului socialist, Francesco de 
Martino și secretarul adjunct al 
partidului, Giacomo Brodolini.

Părăsind Palatul Chigi, de Mar
tino a declarat ziariștilor că aceas
ta a fost ultima întrunire bilaterală 
a P.S.I. ou primul ministru. Secre
tarul adjunct al partidului, Brodoli
ni a menționat că el consideră a- 
ceastă întrevedere ca fiind ultima 
din prima fază a tratativelor în ve
derea remanierii guvernului. Faza ur
mătoare a convorbirilor va încheia 
tratativele a declarat acesta. între
bat dacă concluziile le va trage Mo 
ro, Brodolini a subliniat că „este 
nevoie de un acord între partide, este 
vorba de consimțămîntuil tuturor".

Frămînfările din
MADRID 26 (Agerpres).
Situația politică diil Spania con

tinuă să răinîna încordată. Miercuri 
seara, 6 000 de studenți s-au adunat 
în fața Facultății de litere a Univer
sității din Madrid pentru a protesta 
împotriva hotărîrii rectorului Univer
sității de a interzice două prelegeri 
de natură pacifistă. Intre studenți și 
poliție a avut loc o ciocnire, care s-a 
soldat cu numeroși răniți de o parte 
și de alta. Ziarul francez „Le Figa
ro" scrie că au foști arestați cîteva 
zeci de studenți și patru conferen
țiari.

(oisfălsirta liderilor 
Dlirlrii patriotice tio (про

LEOPOLDVILLE 26 (Agerpres)
In localitatea congoleză Watsa, si

tuată la aproximativ 100 de km de 
frontiera cu Uganda, a avut loc o 
consfătuire a liderilor mișcării pa
triotice din Congo, ia care au partici
pat, printre alții, Antoine Gizenga și 
generalul Nicolas Olenga. Participam 
ții la consfătuire au adoptat un plan 
în vederea accelerării acțiunilor îm
potriva trupelor guvernamentale și a 
mercenarilor lui Chombe. Totodată se 
menționează că în cursul acțiunilor 
militare insurgenții au capturat de fa 
trupele guvernamentale și de merce
nari mari cantități de arme și muni
ții ce vor fi folosite pentru intensi
ficarea acțiunilor forțelor patriotice.

☆
BRUXELLES 26 (Agerpres).
Un număr de patru deputați so-», 

ciaiiști belgieni au supus parlamentu
lui spre aprobare un proiect de lege 
care interzice cetățenilor belgieni să 
participe la războiul civil din Congo. 
Totodată, proiectul prevede interzice
rea activității centrelor pentru recru
tarea de mercenari pe teritoriul bel
gian.

Gambia cere 
admiterea în O.N.U. ?

NEW YORK 26 (Agerpres).
Tînăra republică Gambia care a de

venit independentă săptămînă trecută, 
a cerut joi admiterea ei în cadrul Or. 
ganizației Națiunilor Unite. Gambia 
va fi cel de-al 115-lea stat membru al 
O.N.U.

întruniți în cadrul celei de-a șasea 
„Adunări libere ■a studenților", tinerii 
de la Facultatea de filozofie a Uni
versității din Madrid au hotărît joi să 
declare greva generală a studenților 
de la toate universitățile spaniole. 
Pentru ca autoritățile să mi închidă 
facultățile, studenții vor veni zilnic 
la cursuri dar îi vor avertiza pe pro
fesorii lor că sînt în grevă. Ei i'i de
clarat că vor continua greva pînă 
cînd vor fi eliberați colegii lor, care 
au fost arestați în cursul recentelor 
tulburări.

NEW YORK 26 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a conferit miercuri după-amia- 
ză cu reprezentanții la O.N.U. ai Ior
daniei și Izraelului, în problema 
conflictelor .de frontieră dintre cele 
două țări. înainte de întrevederea cu 
reprezentanții celor două părți în li

Sudanul a interzis avioanelor britanice 
să aterizeze pe aeroporturile sale

KIP'ARTUM 26 (Agerpres).
Ministru) informațiilor în noul gu

vern sudanez. Salih Mahmoud a or
ganizat la Khartum o conferință de 
presă în cadrul căreia a anunțat că 
Sudanul interzice avioanelor militare 
britanice care transportă armament 
sau trupe în Federația Arabiei de 
sud să aterizeze pe aeroporturile su
daneze. După cum se știe, premierul

Declarația 
ministrului de externe al Kuweitului

KUWEIT 26 (Agerpres).
In legătură cu cea de-a patra ani

versare a proclamării independenței 
țării, Ministerul Afacerilor Externe al 
Kuweitului a dat publicității o de
clarație în care se arată că „politica 
de neangajare și de neutralitate pozi

tigiu, U Thant a ascultat raportul 
prezentat de Spinnelli, director g-ral 
al oficiului european al O.N..U, care 
a făcut o vizită în Izrael și Iorda
nia însoțit de generalul Rikhye, con
silierul special al secretarului general 
pentru probleme militare.

Khalifa a declarat că noul guvern 
sudanez se opune pactelor militare, 
sprijină politica de neangajare și se 
pronunță împotriva intervenției străi
ne în treburile interne ale Congou- 
lui (Leopoldville) și ale altor state 
africane. Sudanul, a declarat Salih 
Mahmoud, va continua să acorde 
ajutor forțelor patriotice din Congo 
(Leopoldville) care luptă împotriva 
mercenarilor lui Ghombe.

tivă constituie piatra unghiulară a po
liticii' Kuweitului". In declarație se 
subliniază că „fiind ferm convins de 
eficiența colaborării internaționale 
sincere și a neutralității pozitive. Ku
weitul va participa și pe viitor la toate 
conferințele țărilor neangajate".

LCALț-t
NEW YORK. —- Docherii ame

ricani din porturile golfului Me
xic și Coastei Atlanticului, în care 
nu s-a ajuns la un acord în ce 
privește noul contract de muncă, 
continuă greva.

LONDRA. — Ministrul Comer
țului al Angliei, Douglas Jay, a 
declarat ■ în Camera Comunelor că 
Anglia va menține embargoul pri
vind, furnizarea de arme către Re
publica Sud-Africană

LONDRA. — Conducerea parti
dului conservator britanic a anun
țat că pe viitor liderul acestui 
partid va fi ales prin vot direct 
de către membrii de partid repre
zentări în Camera Comunelor. A- 
ceastă hotărîre a fost luată din 
inițiativa actualului lider conser
vator, Douglas Home, care a con
statat că procedeul de numire a 
conducătorului partidului conserva
tor nu mai corespunde practicilor 
modeme.

LONDRA. — Lordul Chalfont, mi
nistrul de stat pentru problemele 

. dezarmării, va pleca la 3 martie, 
în- Statele Unite pentru o vizită 
de o săptămînă. El va avea între
vederi cu reprezentanți ai O.N.U. 
la New York și ai guvernului ame
rican la Washington.

DAMASC. — Autoritățile vamale 
siriene au confiscat o cantitate 
de 1 500 kilograme de hașiș care 
trebuia transportat din Liban în 
Iordania prin Siria. Au fost, de a- 

semenea, arerteți cinci contraban
diști care aveau cu ei arme de. foc 
și muniții,

TOKIO. — Un puternic incendiu 
a izbucnit într-unul din cartierele 
cele, mai populate ale orașului ja
ponez KagOsima din insula Kiusiu. 
120 de locuințe au fost nimicite de 
flăcări, numeroase persoane rămî- 
nînd fără adăpost.

RABAT. — După cum anunță 
agenția Arab Maghreb Presse, re
gele Hassan al П-lea al Marocu
lui a acceptat invitația președinte
lui Abdel Salam Aref de a face o 
vizită oficială în Irak. Vizita su
veranului marocan va avea loc în 
cursul lunii mai a.c.

CAIRO. — O delegație econo
mică irakiană, condusă de Adib 
Algader, ministrul industriei al 
Irakului, a sosit la Cairo într-o vi
zită de cinci zile, unde va exami
na posibilitatea dezvoltării relațiilor 
economice dintre cele două țări.

BONN. — La Bonn s-a anunțat 
că joi a fost remisă guvernului 
R. F. Germane rezoluția Confede
rației internaționale a foștilor pri
zonieri de război, care se pronunță 
în favoarea creării imediate a 

unei înalte Curți internaționale în
sărcinate cu urmărirea foștilor cri
minali de război naziști.

DUSSELDORF. — In orașul 
vest-german Dusseldorf continuă au
dierea martorilor în procesul 
celor 10 SS-iști, învinuți de crime
le monstruoase din lagărul de ex
terminare de la Treblinka. Pînă în 
prezent au fost audiați pește 100 
de maftori care au arătat că în 
acest lagăr au fost asasinate peste 
700 000 de persoane.

LISABONA.' —Potrivit relatărilor 
agenției de informații portugheze 
„Lusitania", după doi ani de se
cetă în sudul Angolei au căzut 
primele ploi. Agenția menționează 
eă în acest timp puținele surse 
de apă au devenit adevărate arene 
de luptă între animalele însetate 
ale junglei.

ANKARA. Epidemia de pojar, 
care bîntuie de 12 zrle în Anatolia 
răsăriteană (Turcia), continuă să 
facă noi victime. Potrivit unui bi
lanț publicat la Ankara, pînă în 
prezent 222 de copii au murit în 
subprefectura Tekman (provincia 
Erzerum), iar aiți 1 137 se află 
într-o stare gravă. Din cele 71 sate 
contaminate, 50 continuă să fie 
izolate de zăpadă.
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