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Proletari <fln toate țările, uniți-vă!

Cetiți în pagina a 4-a :
• Alegeri în Bec-huanaland.
• Astăzi începe la Geneva sesiunea G.A.T.T.
• Dezvăluiri făcute în presa cipriotă despre un complot împotriva pre

ședintelui Makarios.
• Deschiderea Tîrguluî • international de la Leipzig,
• Președintele Austriei a încetat din viață.
• Turcia va înlocui contingentul de trupe aflat în Cipru.

In secția repa
rații turbine de la 
termocentrala Pa- 
roșeni se execută 
în aceste zile lu
crări deosebii de 
importante. Prin
tre muncitorii ca
re iau parte la 
ele se numără și 
Chiribeș Paoel, 
muncitor de înal
tă calificare. El 
este cunoscut in 
secție ca unul 
dintre cei mai 
vrednici meseriași, 
dind întotdeauna 
lucrări de bună 
calitate și la timp.

Fotoreporterul 
nostru l-a sur
prins lucrind la o 
roată dințată în 
atelierul mecanic 
aZ uzinei.

PREGĂTIRI PENTRU ALEGERI
Adunări cetățenești

Din toată inima
Zeci de locuitori din Lonea și 

Cimpa, Jieț și Răscoala se îndreptau, 
în după-amiaza zilei de 27 februa
rie, spre noua sală de spectacole a 
clubului din Lonea. Tineri și vîrst- 
nici, oameni de profesii diferite ve
neau să participe la adunarea cetă
țenească consacrată alegerilor de la 
7 martie. In mijlocul alegătorilor 
veniseră tovarășii Lazăr David, prim- 
secreiar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, candidat al F.D.P. 
în alegerile pentru Marea Adunare 
Națională, minerul Peter Moise, can
didat al circumscripției electorale nr. 
78 a regiunii Hunedoara, activistul 
de partid Costea Traian, candidat al 
circumscripției electorale țnr. 131
pentru orașul Petroșani, pensionarul 
Mogoș Sirnion, candidat al circum
scripției electorale nr. 94 Petrila și 
alții.

Constatări

Toți alegătorii care au luat cuvîn- 
țul în adunare și-au . exprimat mîn- 
dria față de mărețele realizări obți
nute de harnicul nostru popor sub 
conducerea partidului, au arătat că 
vor da cu încredere la 7 martie vo
tul lor candidaților Frontului Demo
crației populare.

— Poporul nostru obține succese 
în toate domeniile de activitate — a 
spus, printre altele, maistrul minier 
Lupașcu Radu. Să luăm numai in
dustria energetică, spre exemplu. 
Centralele electrice de la Bicaz, Lu
duș, Brazi, Paroșeni au sporit con
siderabil resursele energetice ale ță
rii. Au intrat în producție noi capa
cități industriale, iaf lumina electri-

M. CHIOREANU

(Continuare în pag. 3-a)

și sugestii
PROFILURI

Meseriaș
cu vechime

<a,-- --------------------------------------------------------

Bin bilanțul lunii februarie
Cărbune 
peste plan

Dovedind hărnicie și pricepere în 
muncă, minerii din Aninoasa s-au si
tuat, în luna februarie, în fruntea în
trecerii ce se desfășoară între ex
ploatările carbonifere din Valea Jiu
lui. Depășirea înregistrată după o 
lună de muncă se ridică la 1080 tone 
de cărbune. îndeosebi prin aportul 
adus de brigăzile conduse de minerii 
ѲаМ Mihai, Bdyte Adalbert, Oprea- 
nu Ioan, David Ioan, sectorul I a ex
tras cu 763 tone de cărbune mai mult 
deci* era prevăzut.

Rezultate frumoase au obținut și 
sectoarele II și IV, care au îndepli
nit sarcinile de plan în proporție de 
102 și respectiv 101 la sută. La suc
cesul acestor sectoare au contribuit 
mai ales brigăzile care au m frunte 
pe minerii Palko loan, Dediu Vasile, 
Asmarandei Augustin, lane Victor și 
Doroghi Florian.

Apartamente gata 
de recepție

In cursul lunii februarie, construc
torii de pe șantierul Lupeni au pre
gătit pentru predare încă o scară din 
blocul oy 200 de apartamente. Cu a-

Sectorul de investiții al minei Lonea 
are nevoie de mai mult sprijin

f In vara acestui an, la Lonea ur
mează să intre în funcțiune obiective 
de însemnătate capitală pentru desfă
șurarea în bune condițiuni a activi
tății viitoare a minei. Este vorba, în
deosebi, de concentrarea și centraliza
rea producției la un singur nivel, la 
orizontul 400 și extragerea cărbunelui 
și sterilului la un singur puț de capa
citate mare de extracție înzestrat cu 
instalații moderne — puțul cu schip 
de la mina Lonea II. In ce stadiu se 
află, în prezent, lucrările legate de 
intrarea în funcție a orizontului 400 ? 
Despre aceasta ne-a informat tovară
șul ing. Miron Rebedea, locțiitor al 
șefului sectorului de investiții de la 
mina Lonea.

Cîteva obiective importante au și 
fost terminate. Ne referim la puțul 
orb nr. 10 cu circuitul aferent pe unde 
va fii coborîtă, de la orizontul 600, 

ceastă scară, au fost terminate, pri
mele 80 de apartamente din acest 
bloc. Accesul la etajele superioare se 
face cu ajutorul ascensoarelor care 
au fost montate dinainte. Zilele a- 
cestea, comisia de recepție se va 
prezenta pe șantier.

La Vulcan, a foet pregătit pentru 
recepție blocul D 12 cu 72 aparta
mente. Ultimele retușuri la finisaje 
s-au făcut în ultimele zile ale 
lunii februarie. Acum noile apar
tamente așteaptă „vizita" comisiei de 
recepție și apoi locatarii.

I
Succesele 
filatorilor

Cu rezultate demne de laudă a în
cheiat luna a doua și colectivul Fa
bricii de fire artificiale „Viscoza" 
din Lupeni. Planul la producția glo
bală a fost depășit cu 0,6 la sută, 
la producția marfă cu 3,3 la sută, 
iar la productivitatea muncii cu 1 la 
sută. Din totalul de fire produse 68 
la sută s-au încadrat la calitatea I-a. 
Cantitatea de fire produse peste plan 
în luna februarie se ridică la 3265 
kg. Tot în luna februarie s-au pro
dus aici peste prevederi 1400 kg sul
fura de carbon. La realizările F.F.A. 
„Viscoza" din Lupeni au contribuit 
îndeosebi secțiile bobinaj și filatură.

producția rezultată de la sectorul III: 
la puțul orb nr. 9 prin care se va co
borî producția sectorului IV care se 
află într-un stadiu ceva mai avansat 
decît puțul orb nr. 10. Puțul cu colivii 
de la mina Lonea II este săpat, a- 
inenajat și betonat pînă sub orizontul 
400. iar „fratele său geamăn", puțul 
cu schip, este săpat, betonat și ame
najat cu moaze pînă sub orizontul 
400, urmînd a fi instalate ghidajele 
metalice. Alte cîteva obiective se află, 
de asemenea, în lucru.

In ultimele luni activitatea se des
fășoară în condiții mai bune. Ca ur
mare a bunei organizări a muncii în 
anul 1964, după ce trei trimestre la 
rînd — cauza fiind și lipsa de mate
riale — sarcinile n-au fost îndeplinite, 
în trimestrul IV prevederile din plan 
au fost .depășite. La sectarul de in
vestiții al minei Lonea muncesc mul-

In orașul Lupeni Campania electo
rală este în toi. Au avut loc întîlniri 
între candidații F.D.P. și alegători. 
Propunerile cetățenilor făcute cu. acest 
'prilej au fost centralizate iaf acum 
sfatul popular orășenesc, candidații 
F.D.P. se preocupă de rezolvarea lor. 
La clubul muncitoresc al sindicatelor 
s-au desfășurat o serie de activități 
interesante și va
riate, legate de ale
geri, cum ar fi; 
conferințe despre 
realizările înfărdui- 
te in anii puterii 
populare, jurnale vorbite, montaje li
terare, programe de muzică instrumen
tală.

Pe străzi, mai ales în locurile a- 
gloraerate, privirea îți este atrasă de 
afișe, precum și de foto-gazetele care 
ilustrează sugestiv realizările din re
giunea Hunedoara.

In zilele următoare activitatea poli
tică de masă în rîndurîle cetățenilor 
se va intensifica. In scopul ridicării 
calității muncii de agitație în aceasta 
perioadă, în cele ce urmează, vom face 
cîteva sugestii și propuneri.

Considerăm necesară o revedere a 
modului cum s-a făcut afișajul prin 
localitate, în așa fel, îneît acesta să 
cuprindă și străzile laterale sau mai 
îndepărtate de centru. Aceasta deoa
rece mai există încă unele dispropor
ții în ceea ce privește densitatea afi
șelor în anumite puncte ale orașului. 
Astfel, pe strada Tudor Vladimirescu, 
la casa cu numărul 16, se află ex
puse 9 afișe electorale iar pe strada 
Paring doar un singur afiș. In. punc
tele populate și mai des frecventate de 
cetățeni ca centrul orașului, în îm
prejurimile diferitelor întreprinderi și 

te brigăzi harnice, omogene, bine or
ganizate, cum sînt cele conduse, de 
minerii Miiller Eduard. Sirnion Ioan. 
Sicbitiu Gheorghe, Crîsmc Liviu și 
Costinaș Mircea. Aici își desfășoară 
munca un colectiv de patru ingineri. 
Cu toate acestea, în acest an, ritmi
citatea în realizarea sarcinilor de plan 
a început să scadă.

— Ne lovim de greutăți mari, ne-a 
informat inginerul Cioată șeful secto
rului. Mă refer mai ales la două ches
tiuni : lipsa unor materiale de strictă 
necesitate și efectiv de oameni insu
ficient.

Intr-adevăr, aprovizionarea cu. mate
riale nu se desfășoară în cele mai 
hune condiții. La minele Lonea I și 
Jieț nu există armături speciale Т.Н., 
bolțari și balast. Numai ciment se poa
te găsi, deocamdată, la toate cele 
trei guri de mină. Consultînd cartea 
de raport a maiștrilor minieri, te

FR. VETRO

(Continuare In pag. 3-a) 

instituții, în cartierul ■ Braia etc. este 
necesar să existe afișate într-o pro
porție mai mare și la locuri cît mai 
vizibile Manifestul Consiliului Națio
nal al F.D.P.; precum și decizia nr. 
44 din 1965 a Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii Hunedoara 

■privind- delimitated secțiilor de .votare.
Ar fi interesant 

și sugestiv să fie 
confecționate și ex
puse cîteva panouri 
pe care să- fie în
scrise realizările ce

te mai semnificative ale sfatului popu
lar orășenesc din ultimii ani, în dome
niul social, cultural și edilitar, fie sub 
formă de grafic sau fodosindu-se 
cifre comparative.

In zilele care au mai rămas pînă 
la alegeri casele ■ alegătorilor vor fi 
frecventate de tot mai mulți cetățeni 
și de aceea considerăm că ar necesi
ta o instruire mai temeinică a to
varășilor care urmează să facă de 
serviciu la casele alegătorilor. Ar fi 
bine ca un membru, al comisiei elec

torale orășenești să facă în ifața aces
tora o expunere asupra principalelor 
probleme ce se desprind din decretul 
cu privire la alegerile de. deputați

Sugerăm, de asemenea, îdeea ca' și 
la casele: alegătorului sa fie afișate 
numele candidaților F.D P. din cir
cumscripțiile electorale respective. (Continuare în pag. 3-a) j

Analiza serioasă asupra a ceea ce au de făcut în fiecare zi, e una 
din căite care au dus brigada lui Noroceil Dumitru de la sonda 6582 
— Mialele — pe calea succeselor.

și bun gospodar
Petroșănean, născut și cresctiț pe 

meleagurile Jiului, tovarășul Ko
vacs Alexandru este un interlocutor 
plăcut, bun cunoscător al proble
melor Uzinei de reparat utilaj- mi
nier in care lucrează și ale orașu- 

- lai- aflat ■ in .continuă dezvoltare:
: Discuția s-a legat repede.și .după 
puțin timp trecem împreună in re
vistă primii pași făcuți de deputa
tul de astăzi — fruntaș în între
cerea socialistă — și posesor al 
steluței rubinii pe J964, stăpînîfor 
perfect al meseriei pe care Și-a 
ales-o acum două decenii.

Drumul parcurs de acest harnic 
muncitor, pe cit de priceput în ale 
meseriei, pe aiit de bun gospodar 
al orașului și regiunii, înalta sa 
conștiință față de îndatoririle ce
tățenești și de deputat, sînt fără 
îndoială cărți de vizită merituoase. 

Deputatul de astăzi Kovacs Ale
xandru . a fost pentru a treia oară 
propus de cetățenii circumscripției 
electorale nr. 70 candidat in alege
rile de la 7 marile.

Despre munca sa în uzipă și ca 
gospodar al orașului, în calitate 
'de deputat, interlocutorul ne. po-

GH. GHERASIM
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FOTBAL
Un util meci 
de verificare

Jiul Petrila - Știința Craiova 3-1 (1-O)
Jiul Petrila a susținut duminică, 

pe teren propriu, primul joc de veri
ficare, din acest an, în compania echi
pei de categoria A Știința Craiova 
Meciul, urmărit cu interes 
de un mare număr de spec
tatori, a fost cîștigat de Jiul 
cu scorul de 3—1.

In ciuda terenului greu, 
ambele echipe au creat cî
te va faze frumoase aplauda
te de către spectatori. S-au 
observat însă și multe ca
rențe in jocul practicat de 
componenții celor două echipe. 
Deși au dovedit o mare pu
tere de luptă, jiuliștii mal 
stat încă deficitari la capi
tolul tehnică. Stopuri greși
te, pase la adversar ca și 
impreciziile în trasul la 
poartă au ieșit pregnant ta 
evidență la majoritatea ju
cătorilor de la Jiul. De ase
menea, s-au observat scă
deri ale ritmului de joc pe 
parcursul meciului, ceea i ce 
demonstrează că mai trebuie 
pus încă accent pe condiția 
fizică. Apărarea, in actuala 
formulă, a dat în general sa
tisfacție. O lipsă care mai per
sistă în acest compartiment este nesi
guranța în unele momente de joc (nede- 
posedarea la timp a adversarului de 
minge, degajările la întîmplare etc).

O surpriză plăcută a constituit re
venirea de formă a lui Peronescu care

în meciul de duminică a fost cel mai 
bun atacant de la Jiul. Pe lîngă fap
tul că a marcat două goluri, el a 
constituit, prin incursiunile sale, un

Atac la poartă. Un plonjon al portarului șî si
tuația critică a fost lămurită.

permanent pericol pentru apărarea ad
versă. O notă bună și pentru tînărul 
Achim care prin jocul practicat a do
vedit reale calități .tehnice. El va tre
bui însă să lichideze cu artificiile

inutile și să joace mai mult pentru 
echipă.

Lipsită de aportul cîtorva titulari. 
Știința Craiova nu a jucat la valoa

rea unei echipe de categoria 
A. Deși au controlat uneori 
mai bine balonul, jucătorii 
Științei au dovedit lipsuri 
serioase ta pregătirea fizică 
și în fazele de poartă. Cu' 
toate că au avut de cîteva 
cri doar pe portar în față, 
atacanții de la Știința și, ta 
special Sfîrlogea, au ratat 
copilărește.

Golurile au fost marcate 
de Peronescu (de două ori) 
și Cazan pentru Jiul, iar 
pentru Știința Craiova de 
Anton.

Cele două echipe au folo
sit ta acest meci următorii 
jucători: JIUL PETRILA: 
Ion Vasile (Zamfir), Nicoa- 
ră, Șerban (Frank), Pop, 
Cazan, Vlad (Crăciun), 
Csutak, Marttaovici (Achim), 
Peronescu, Libardi. Farkas 
(Casandra). ȘTIINȚA CRA
IOVA : Vasiiescu M. (Pa- 
puc-MiUler), Mihăileecu, De
liu, Marin Marcel, Dumitres

cu, Anton. Pașcanu, Vasiiescu I. (Plu- 
garu), Cîrciumărescu, Sfîrlogea, Po
pescu C., Onea.

Meciul revanșă se va disputa la 9 
martie la Craiova.

HANDBAL IN 7

O competiție reușită
Duminică a luat sfîrșit 

competiția de handbal în 
У organizată în cinstea 
zilelor de 6 și 7 martie 
de către Asociația spor
tivă Straja. Competi
ția s-a bucurat de un deo
sebit succes și a atras în 
sala de sport dm Lupeni 
un număr record de spec 
fa tori. Organizatorii s-au 
străduit să fie la înălți
me și le putem adresa fe
licitări pentru modul cum 
au reușit șâ realizeze a- 
cest lucru.

in ceea ce privește 
apectacolul handbalistic — 
nivelul său calitativ — pu
tem afirma că și din a- 
cest punct de vedere com
petiția și-a atins scopul. 
Cel mai mult a avut de 
eîștlgat — handbalul — 
care și-a „recrutat" cil a- 
ceastă ocazie mulți, noi 
prieteni.

Redăm mai jos clasa
mentul pe serii: SERIA 
l-a :

1. Straja Lupeni
6 6 0 0 69:29 12

2. Școala prof. Lupeni
6 3 0 3 68:54 6 

B. Tineretul Lupeni
6 2 0 4 34:57 4

4. S.S.E. Petroșani
6 1 0 5 35:46 2

SERIA Il-a:
1. Minerul Aninoasa

4400 43:20 8
2. Viitorul Vulcan

4 2 0 2 30:32 4
3. Voința Lupeni

4 0 0 4 27:48 0

întrecerile finale s-au 
încheiat cu următoarele 
rezultate: Minerul Aninoa
sa — Straja Lupeni 20-10; 
Școala profesională Lu
peni — Viitorul Vuiean 
3—2; Tineretul Lupeni — 
Voința Lupeni 6—4.

CLASAMENTUL GE
NERAL :

1. Minerul Aninoasa; 2. 
Straja Lupeni; 3. Școala 
profesională Lupeni; 4. 
Viitorul Vulcan; 5. Tine
retul Lupeni; 6. Voința 
Lupeni; 7. S.S.E. Petro
șani.

O comportare remarca
bilă au avut echipele Mi
nerul Aninoasa, Straja Lu
peni și Tineretul Lupeni 
(Casa pionierilor ) care 
au luptat cu dîrzenie în 
partidele cu cei.,, mari.

S-au evidențiat in mod 
special jucătorii Crisnic 
Gheorghe și Cîta Dumitru 
(Minerul Aninoasa), Puș. 
caș Petru — cel mai bun 
portar al competiției — 
Barbu Lucian (Straja Lu
peni). Corpadea loan șl 
Gross Dumitru (Școala 
profesională), Negrilă Va
lentin și Durnea Constan
tin (Viitorul), Pecear 
Eugen și Suciu Vasile 
(Tineretul), Nemeș Gâvrî- 
lă și Neacșu toan (Vo
ința).

In curînd se va orga
niza oi’ nouă competiție, 
„Cupa primăverii", care 
va avea loc între 14—21 
martie tot la Lupeni.

VALERIU COANDRAȘ

[DirfCeri 
le poplu

Duminică, pe si
rena de popice din 
Lonea, s-au desfă
șurat două meciuri 
de popice din ca
drul campionatului
Văii Jiului.

In primul meci 
s-au întîlnit echipe
le Parîngul Lonea 
și Minerul Vulcan.

Echipa din Lo
nea a acumulat 
4839 p. d., față de 
4629 p. d. ale vul- 
cănenilor.

Al doilea joc s-a 
desfășurat între e- 
chipele feminine Pa
rîngul Lonea și 
Minerul Vulcan. 
Jocul s-a terminat 
cu victoria oaspete- 
lor la o diferență 
de ill p. d.

In deschiderea partidei Jiul — Ști
ința, juniorii Jiului au întîlnit echipa 
Preparatorul Petrila care activează 
în campionatul regional. Tinerii fot
baliști ai Jiului au • învins cu scorul 
de 3—1.

C. MATEESCU

D. CRI ȘAN

Trai titluri de campioni regionali 
cucerite de sportivii Văii Jiului

In zilele de 26, 27 șl 28 februarie in sala clubului sindicatului 
minier din Vulcan s-a desfășurat concursul republican individual de ca
lificare la box — seniori — pe anul 1965. Au particfpat boxeri din 
Valea Jiului, campioni ai raioanelor Brad, Hunedoara, Orăștie, precum 
șf boxerii cu clasificarea sportivă de categoria a Il-a din întreaga 
regiune.

In general, calitatea boxului practi
cat de sportivii angajați în competi
ție a avut un nivel ridicat, mai puțin 
însă, se poate vorbi despre aceasta 
la cei din raionul Brad care au intrat 
în ring insuficient pregătiți. Ca ur
mare, s-a făcut vădită absența spor
tivilor acestui raion în gala 
Raionul Brad a prezentat un 
boxer la categoria semigrea, 
fost declarat campion ...fără 
sar.

După victoria obținută prin 
în ziua întîia a întrecerilor, de Sta
mate loan — Pe
troșani, la catego
ria pană, el a în
tîlnit în finală pe 
Stanca Gheorghe — 
Hunedoara. încă 
din primul minut

finală, 
singur 

care a 
adver-

K. O.,

s-au străduit să-și adjudece victoria. 
Repriza l-a s-a desfășurat sub semnul 
perfectei egalități. I Loviturilor puterni
ce ale lui Stamate, adversarul său, 
Smiguleț, le răspunde prin eschive de 
toată frumusețea și contraatacuri. Re
priza a Il-a și a III-a au prilejuit celor 
prezenți vizionarea unui box de o ridi
cată factură tehnică, în care ambii 
sportivi și-au adus contribuția.

Victoria este atribuită lui Smiguleț, 
dar spectatorii — în picioare ovațio
nează pe ambii parteneri.

REDĂM MAI ■"*

BOX

asistăm la un 
schimb de lovituri puternice, specta
culoase. Stamate este mai mobil, 
mai rapid în acțiuni șî punctează 
clar. In repriza a П-a, un croșeu de 
etinga îl îngenunche pe hunedorean, 
care este numărat pînă Ia 8. Acesta 
se ridică însă și reia lupta dar petro- 
șăneanul, dezlănțuit, nu-i dă o clipă 
de răgaz lovindu-1 neîncetat la corp 
șî figură, astfel că lui Stanca nu-i 

rămîne decît să ridice rtiîna în semn 
de abandon. In felul acesta a luat 
sfîrșit lupta care devenise inegală.

O frumoasă victorie și titlul de 
campion regional a obținut și Moraru 
Petru — Petroșani în întîlnirea sa 
cu Braia Octavian — Hunedoara. Me
ciul pe parcursul său, a avut un as
pect diferit. In repriza I-a un ușor 
avantaj pentru Moraru, jar în repriza 
H-а avantaj pentru Braia. în ultima 
repriză însă petroșăneanul, dirijat ex
celent din colț de către antrenorul 
său Petcu, face uz de frumoase cu
noștințe tehnice, lovituri variate, es
chive etc. și obține pfe merit Victoria.

Finala campionatului regional la ca
tegoria semiușoară s-a disputat între 
Smiguleț Ioan — Minerul Lupeni și 
Stamate Stanciu — Mțnerul Vulcan. 
Acesta a fost, de altfel, cel mai fru
mos meci al galei. Ambii parteneri

JOS CAMPIONII 
REGIONALI PE A- 

NUL 1965 : cat. mi
nimă : Manole Ovi- 
diu — Hunedoara; 
cat. muscă: Manea 
Nicolae — Hune

doara; cat. cocoș: Cismaru loan — 
Hunedoara; cat. pană: Stamate loan
— Petroșani; cat. semiușoară: Smi
guleț loan — Petroșani; cat. ușoară: 
Moraru Petre — Petroșani; cat. semi- 
mijlocie: Păun Nicolae — Orăștie; 
cat. mijlocie mică: Zîmbreșteanu Ioan
— Hunedoara; cat. mijlocie mare: 

—, Hunedoara;
Ana Gheorghe — 
Orion Gheorghe —

Stoienieă Constantin 
cat semigrea: 
Brad; cat. grea: 
Hunedoara.

Numărul mare 
cum și vînzarea 
bilete, dovedesc marea popularitate de 
care se bucură boxul printre morii 
bazinului nostru carbonifer. Munca 
susținută și îndrumarea tehnică a an
trenorului Petcu de la Vulcan a avut 
drept urmare faptul că boxerii din 
această localitate se prezintă, în mo
mentul de iață, cu bune cunoștințe pu- 
gilistice.

de spectatori, pre- 
întregului stoc de

CONSTANT1N VIRLAN 
corespondent

Duminică cultural-sportivă la Petrila
in sala sporturilor din Petrila, a 

avut loc în ziua de 28 februarie un 
reușit program cultural-sportiv orga
nizat de A. S. Jiul Petrila.

Avînd concursul orchestrei popu
lare a clubului din localitate, spor
tivii. alături de soliști, au prezentat 
un reușit program. Sportivii secțiilor 
de haltere și lupte, sub îndrumarea 
antrenorului Grigore Grăjdan, și-au 
demonstrat măiestria și priceperea 
fiind viu aplaudați de cei peste 300 
de spectatori.

In continuare, secția de tenis de 
masă a Asociației sportive Jiul a or
ganizat un concurs de casă la care 
au participat cei mai buni mînuitori 
ai paletei din localitate. Cu acest pri- 
iej, mulți tineri și-au dovedit talentul 
în practicarea acestui frumos sport.

Programul cultural-sportiv a fost 
mult apreciat de cei prezenți, iar ti
nerii sportivi care și-au dat concursul 
ia reușita lui au fost răsplătiți cu vii 
аріаиге.

SANDU OPREA

Hochei pe gheața
Tradiția 
nu s-a dezmințit 
nici de astă dată

La preparația din Lupeni ho
cheiul pe gheață și patinajul, au 
cucerit mulți simpatizanți. L> ‘.- 
vit tradiției, duminică, pe pati
noarul din Lupeni, a fost orga
nizat un nou meci amical de 
hochei. Echipa preparatorilor a 
întîlnit o echipă din Petroșani. 
Meciul, disputat în limitele unei 
depline sportivități, s-a încheiat 
cu scorul de 5—4 în favoarea 
gazdelor. Au marcat, pentru Pre
paratorul, Vejdel, Ardeleanu III 
de cîte două ori fiecare și Ileș 
o dată, iar pentru orașul Petro
șani Pop Petre de trei ori și Pop 
Iosif o dată. A arbitrat cu com
petență și autoritate Ardelean 
Victor I.

Lupte clasice

„Cupa F.D.P.66 a revenit 
hunedorenîlor

Asociația sportivă Parîngul din Lonea a orga
nizat ta ziua de 28 februarie o gală de lupte clasice 
dotată cu „Cupa F.D.P.41,

Redăm mai jos rezultatele obținute pe categorii și cla
samentul : CAT. 52 kg: Tolea Miron — Hunedoara în
vinge la puncte pe Acs Arpad — Petroșani și prin tuș 
pe Brîndușă Alexandru de la Petrila; CAT. 57 kg: Căp
șună Gheorghe — Hunedoara, cîștigă la puncte Ia Dră
guț Constantin — Petroșani și prin tuș întîtoirea cu Avram 
Dumitru —- Petrila; CAT. 63 kg; Lazâr loan — Hune
doara învinge prin tuș pe Ligă Niștor — Petroșani și pe 
Gabor Ioan — Petrila; CAT 70 kg: Nvulaș Andrei — 
Jiul Petrila învinge pe Zik Ștefan — Hunedoara prin tuș. 
Zik la rîndui său pe Kiss Ioan — Petroșani; CAT. 78 kg: 
Fabian Ioan — Petrila cîștigă la puncte cu Lupu Nicolae 
— Hunedoara, iar Lupu cîștigă prin tuș la Popovici Gheor
ghe — Petroșani; CAT. 87 kg: Prejban loan — Hune
doara îl învinge prin tuș pe Dudaș Gheorghe — petroșani 
și face meci nul cu Grăjdan Gligor — Petrila; CAT. 97 
kg; Biro Alexandru Petroșani cîștigă prin tuș la lovu 
Franclsc — Hunedoara. Țoi la această categorie. Iovu 
Francisc este învins de Băcăianu Constantin — Petrila; 
CAT, PESTE 97 kg: Gălățan Mihai face meci nul cu 
Cristea Florea — Hunedoara. CLASAMENTUL: L Con
structorul Hunedoara; 2. Jiul Petriia; 3. Utilajul Petroșani.

I. TOSCAN
La hochei, acțiunile de atac la poartă stai deosebit de spectaculoase.

Fne <йй clișeu este semnificativă în acest sens.
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Pregătiri pentru alegeri

DIN TOAT
(Urmare din pag. I-a)

că a pătruns pînă în satele cele mai 
îndepărtate. Peste cîteva zile vor a- 
vea loc alegerile. In cinstea acestui 
important eveniment — a continuat 
tov. Lupașcu Radu — mă angajez 
să muncesc mai bine, ca astfel să 
contribui la realizarea sarcinilor de 
plan.

— In localitatea noastră au avut 
loc multe transformări — a subliniat 
funcționara Mercioiu Maria. S-au 
construit patru cartiere unde locuiesc 
sute de muncitori, o școală medie, 
un cinematograf. Sarcina noastră 
este să acordăm mai mare atenție 
înfrumusețării noilor cartiere. Vom 
sprijini cu bucurie acțiunile obștești 
ce se vor iniția în acest scop, iar la 
7 martie vom da din toată inima 
votul nostru candidaților propuși.

Despre bilanțul bogat al realizări
lor din anii regimului democrat-
popular, despre schimbările care au 
avut loc în înfățișarea localităților 
Văii Jiului au vorbit, de asemenea, 
pu căldură vagonetarul Popa Aurel, 
șeful de brigadă Boris Hristea și

Meseriaș ca vechime

(Urmare din pag. l-a)

vestește un noian de amănunte. 
Drumul spre meserie i-a cerut mari 
sa^ificii. Erau timpuri cînd un bun 
ifkăeriaș nu se putea forma decîi 
Jurind" cite ceva din meseria al
tora.

— Și totuși — il întrerup din 
pooestire — ați împlinit de curlnd 
două decenii de cînd sinteți sudor.

— Locul de muncă nu l-am 
schimbat — mă completează Ko
vacs. Cele două decenii de care a- 
minteați le-am petrecut aici, la 
&.R.U.M.P. Și să știți că sini min- 
dru de acest lucru. Desigur, nu 
totdeauna uzina a fost ceea ce este 
astăzi. In anii noștri am pus însă 
cu toții umărul la dezvoltarea ei. 
Acum pe bună dreptate, uzinei 
noastre i se spune „mecanicul șef 
al Văii Jiului". Și asta ne bucură. 
Nu mai slntem doar o uzină de re
parat utila} minier, ci fabricăm și 
noi utilaje pentru exploatările mi
niere, utilaje care poartă marca u- 
гиі'“~ noastre.

Am în față un om în floarea 
vîrstei, optimist, sigur că ceea ce 
și-a propus va fi îndeplinit. Ro
bust, puternic, inspiră nu numai 
încredere, ci și fot fă — o forță ce 
parcă te mobilizează, te face să 
vezi in spațiu și timp că obiectivele 
propuse, aflate acum pe hirtie (in 
carnetul său) miine vor exista în 
realitate, De fapt aceste atribute 
il caracterizează pe deputatul Ko
vacs Alexandru,

La Dărănești, unde a participat 
de curlnd la o adunare cu alegă
torii, și-a notat multe din proble
mele ce-i frămîniă pe cetățeni. 
Deputatul e optimist in ce privește

Sarcini importante
în fafa asociațiilor studențești

Conferința a V-a a U.A.S.R. a dez
bătut pe larg munca asociațiilor stu
dențești în ultimii doi ani, făcînd o 
amplă trecere în revistă a rezultate
lor obținute în toate domeniile. Par- 
ticipanții la cea de-a V-a Conferință 
a U.A.S.R. au primit cu adîncă emo
ție, bucurie și entuziasm salutul adre
sat de C.C. al P.M.R., care constituie 
o nouă dovadă a grijii și prețuirii pe 
care partidul o acordă studențimii, un 
nou îndreptar în întreaga activitate 
desfășurată de școala superioară.

Conferința a V-a a U.A.S.R. a sta
bilii sarcinile de viitor ale asociațiilor, 
în scopul creșterii contribuției lor la 
realizarea cerințelor sporite pe care 
dezvoltarea economiei și culturii so
cialiste o pune în fața studențimii. In 
această lumină. Asociațiilor studen
țești din Institutul de mine le revine o 
serie de sarcini importante. In centrul 
preocupărilor asociațiilor studențești 
trebuie să stea antrenarea tuturor stu
denților la îndeplinirea principalei lor 
sarcini, aceea de a învăța temeinic.

i

Ă INIMA
alții. Ei au scos în evidență că, pă
șind în al treilea deceniu al vieții 
sale libere, Romînia înfățișează ta
bloul unei țări în plin progres, cu o 
economie și cultură înfloritoare, pu
se în slujba creșterii bunăstării celor 
ce muncesc.

Mai mulți alegători au vorbit des
pre dezvoltarea exploatărilor carbo
nifere din Valea Jiului.

— In cursul anului 1965, a relevat 
inginerul Ciriperu Vasale, E. M. Lo- 
nea va fi înzestrată cu o mașină de 
extracție multicablu eu schip, prima 
de acest gen din țară, care va con
tribui la modernizarea minei. Pentru 
succesele de pînă acum, pentru cele 
viitoare, la 7 martie voi da cu toată 
încrederea votul meu candidaților 
propuși să ne reprezinte în Marea 
Adunare Națională șî în sfaturile 
populare.

Ia încheierea adunării a luat cu- 
vîntul tovarășul Lazăr David, care
a înfățișat tabloul mărețelor reali
zări obținute de poporul nostru har
nic și talentat sub conducerea înțe
leaptă a partidului în anii regimului 
democrat-popular. Vorbitorul a rele-

și bun gospodar
rezolvarea lor și ne-a destăinuit 
următoarele:

— S-au propus, printre altele, 
in discuțiile purtate cu alegătorii: 
extinderea rețelei de apă potabilă, 
îmbunătățirea transportului în co
mun, canalizarea Jiului, extinderea 
Spațiului școlar și multe altele. 
Sînt probleme care mă preocupă 
in momentul de față și cărora do
resc nespus să le găsesc cît mal 
repede o rezolvare.

Dar nu numai cetățenii din Cir
cumscripția sa electorală il cu
nosc bine pe deputatul Kovacs A- 
lexandru. El este tot atît de bine 
cunoscut și de cetățenii cartierului 
in care locuiește. Mi-a dat chiar 
și adresa cu mențiunea de a-l vi
zita : strada Dacia, blocul 18, a- 
partameniul 1.

— Păcat că nu e oară — mă 
îmbie tovarășul Kovacs — să ve
deți ce frumos este cartierul nos
tru. Numai anul trecut am plantai 
aproape 380 de arbori ornamentali 
pe multe din străzile cartierului. 
Rondurile de flori, spațiile verzi, 
florile in general care-mi plac foar
te mult, ocupă o bună pctrte din 
timpul meu liber.

In după-amiaza aceleeași zile 
l-am întilnit pe tovarășul Kovacs 
Alexandru indeplinindu-și una din 
atribuțiile sale cetățenești. Partici
pa în sala „Constructorul" la o a- 
dunăre unde avea să fie laminate 
unui număr de 90 de edili ai ora
șului insigna de „Fruntaș in gos
podărirea orașelor". Printre cei 
strigați am aflat un nume cunos
cut : Kovacs Alexandru, căruia i se 
inmîna pentru a doua oară conse
cutiv insigna de „Fruntaș în gos
podărirea orașelor".

de a-și dedica toată capacitatea și 
puterea de muncă pregătirii la cel mai 
înalt nivel, pentru ca imediat după 
absolvire să se încadreze în efortu
rile creatoare ale oamenilor muncii, 
acolo unde este cea mai mare ne
voie de ei.

Asociațiilor studenților le revine sar
cina de a desfășura o activitate dife
rențiată, în funcție de specificul fa
cultăților, secțiilor și anilor de studiu, 
de dificultățile ce se ridică în însuși
rea unei discipline, precum și de ni
velul de pregătire și atitudinea fiecă
rui student.

Noi va trebui să acordăm o atenție 
deosebită modului în care studenții 
din anii I și II își însușesc metodele 
de muncă universitare, felului cum 
aceștia își organizează și planifică 
studiul individual.

O sarcină importantă o constituie 
pentru asociațiile studențești din insti
tutul nostru lărgirea continuă a ori
zontului profesional, științific, îndeo
sebi în rîndul studenților din ultimii 

vat că prin munca plină de eroism 
a clasei muncitoare s-au obținut rea
lizări importante în industrializarea 
socialistă a țării. Volumul produc
ției industriale s-a dublat față de 
1959, realizîndu-se un ritm mediu a- 
nual de creștere de 14,8 la sută, față 
de 13 la sută cît fusese stabflit în 
planul șesenal.

Patria noastră socialista înaintea
ză cu pași fermi pe calea progresu
lui economic. In Manifestul Consi
liului Național al Frontului Demo
crației Populare se arată că în pre
zent, într-o singură zi realizăm 9200 
tone de oțel, 8000 tone de laminate 
și 5300 tone de fontă, aproape 
50000 000 kWh energie electrică, 50 
de tractoare, 60 de autocamioane și 
autobuze, peste 1 400 000 m p dife
rite țesături și 130 000 perechi în
călțăminte.

Alegerile de Ia 7 martie consti
tuie un eveniment de seamă în viața 
poporului nostru. De aceea cetățenii 
patriei noastre întîmpină sărbătoarea 
alegerilor cu noi realizări în toate 
domeniile de activitate.

Sectorul de investiții al minei Lonea 
are nevoie de mai mult sprijin

(Urmare din pag. i-a)

poți convinge și de lipsa altor mate
riale. Zilnic se semnalează inexisten
ța bandajelor și traverselor. Motivul 
pentru care la Jieț nu se face aprovi
zionarea corespunzătoare se datorește 
faptului că drumul de acces este ne
folosibil din toamnă (deteriorat cu 
ocazia ploilor). Acesta nici pînă 
acum n-a fost reparat. Apoi se face 
simțită și lipsa de camioane pentru 
transportul materialelor. In ceea ce 
privește personalul, în februarie, dife
rența între efectivul scriptic și cel 
real a fost în minus cu 50 de oameni. 
Conform sarcinilor de plan din luna 
martie, această diferență se ridică a- 
cum la 90 de oameni...

Dacă mai adăugăm la aceasta și 
alte greutăți cum sînt infiltrațiile de 
apă, apariția metanului la unele lu
crări miniere, faptul că la eîteva o- 

Lăcătușul Sicoi ioacliim de la atelierul de reparații al secției L 5 
C.F.R. Petroșani este unul dintre muncitorii apreciați în secție. Despre acest 
lucru vorbește și faptul că a obținui insigna de fruntaș în întrecerea so
cialistă pe anul 1964.

ani, prin organizarea mai multor ac
tivități la nivel superior, pentru a-i 
sprijini in cunoașterea tendinței ac
tuale de dezvoltare a mineritului din 
țara noastră. In aceeași măsura ne 
revine și sarcina ca pe viitor să or
ganizăm mai bine activitățile distrac
tive, să cuprindem în pregătirea și 
desfășurarea lor un număr cît mai 
mare de studenți, să folosim mijloace 
eficiente pentru petrecerea plăcută și 
instructivă a timpului. Avem datoria 
să îmbunătățim activitatea eultural-e- 
ducativă cu participarea tuturor stu
denților, să eliminăm orjce tendință 
de formalism, asigurînd un conținut 
bogat acestor acțiuni, la nivelul exi
gențelor actuale.

In ansamblul muncii desfășurate de 
asociație, trebuie să acordăm o tnai 
mare atenție atragerii sistematice a 
studenților la practicarea sportului de 
masă, la trecerea normelor „insignei 
de polisportiv", la excursii și turism, 
îmbinînd conținutul acestora cu mun
ca educativ-recreativă. Va trebui să

PUBLICITATE
I.C.R.T.I. PETROȘANI 

REGIUNEA HUNEDOARA
Cu prilejul

„Decadei cadourilor pentru femei" 
anunj& publicul consumator că pînă 
la S martie 1965 s*a pus în vînzare, 
la toate magazinele specializate, un 
bogat sortiment și modele noi de 
articole pentru CADOURI ca:
— PARFUMERIE 8 — CONFECȚII DE SEZON

- COSMETICE § — TRICOTAJE
— MAROCH1NARIE I — LENJERIE

— GALANTERIE § — APARATE DE UZ CASNIC

Vizitați magazinele O.C.L. în care găsiți un bogat sortiment de 
articole pentru cadouri.

biective s-au întilnit roci neconsis
tente ne putem da seama că la sec
torul de investiții al minei Lonea nu 
sînt asigurate condiții dintre cele mai 
bune pentru desfășurarea ritmică a 
lucrului. Acestea sînt de fapt cau
zele pentru care nu s-au putut 
realiza sarcinile în lunile ianuarie șî 
februarie. Sînt motivele pentru care 
lucrările la galeria de legătură între 
minele Lonea I și II, galeria de le
gătură spre puțul de materiale Jieț, 
puțul orb nr. 2 (prin care urmează 
să se evacueze producția din sectorul 
V) nu au fost plasate.

Cu forțele exploatării și sprijinul din 
partea C.C.V.J. trebuie să se asi
gure pe cît este posibil, necesarul de 
materiale. In ceea ce privește efecti
vul, de asemenea, se impune să fie 
luate măsuri pentru a fi completat 
pînă la numărul necesar.

îmbunătățim munca desfășurată de e- 
chipele noastre de performanță pentru 
a se ridica pe o treaptă și mai su
perioară.

In rezolvarea problemelor social- 
gospodărești, asociația trebuie să îm
bunătățească controlul obștesc la că
mine și cantine, să dezvolte grija 
studenților pentru avutul obștesc și 
respectarea normelor de conviețuire so
cialistă. Se impune folosirea unei 
munci colective, punînd accent deose
bit pe munca la nivelul anilor și gru
pelor pentru a forma colective puter
nice care să combată cu tărie unele 
manifestări de delăsare în muncă si 
superficialitate în pregătirea profesio
nală.

Asociațiile studențești din cadrul 
I.M.P. vor depune toate eforturile pen
tru traducerea în viață a acestor mă
rețe earcini. Sîntem convinși că stu
denții institutului nostru vor fi mobi
lizați astfel să muncească cu toată 
ardoarea tinereții lor pentru a se pre
găti temeinic, pentru a deveni cadre 
de nădejde ale economiei miniere în 
continuă dezvoltare.

IOAN DULFU 
președintele A.S. de la I.M.P.

Pnjarația tărhoeloi 

івреяі 

angajează prin concurs

— un inginer investiții
— un inginer prepa

rare
— un maistru spălare

Solicitanții se vor a« 
dresa la biroul personal 
al preparației cărbunelui 
ain Lupeni.

1X1.1. filiala Peiiosui 
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
sa la I.C.R.A. Petroșani, 
serviciul plan, str. Cle
menței nr. 1 telefon 461.

PR06RAM DE RADIO
3 martie

PROGRAMUL I. 7,45 „Pe strune 
de chitară" — muzică ușoară, 8,00 
Sumarul presei, 8.06 Melodii popu
lare, 9,00 „Brăduțul singuratec" — 
povestire muzicală pentru copii de 
Lauren țiu Profeta, 9,30 Muzică popu
lară din Bainat, 10,03 Muzică ușoa
ră, 10,30 Noi traduceri din literatura 
■universală, 10,50 Fragmente din o- 
pera „Falstaf" de Verdi, 12,03 Cân
tece populare, 13,10 Mozaic muzical,
14.10 Valsuri nemuritoare, 15,00 Fol
clor muzical, 17,15 Arii din opere 
interpretate de Fiorica Cristoforeanu,
18.30 Program de muzică populară, 
19,15 Universitatea tehnică radio,
19.30 Interpreți ai muzicii ușoare, 

'20,00 Radiogazeta de seară, 20,30 
Varietăți muzicale, 22,20 Cîntă Mario 
Lanza — muzică de estradă. PRO
GRAMUL II. 8,10 Dansuri de estra
dă, 9,03 „Cîntec și joc“ — program 
de muzică populară romînească și a 
minorităților naționale, 11,03 „Ilustra
te muzicale" — muzică ușoară, 12,10 
Din muzica popoarelor, 12,45 Cîn- 
tece pentru alegeri, 13,03 Pagini or
chestrale din opere, 13,30 „Vis de 
dragoste" — muzică ușoară, 14,00 
Concert de muzcă populară, 15,30 
Muzică de estradă, 17,15 Melodii și 
interpreți, 18,30 Lectură dramatizată, 
19,05 „Am îndrăgit o melodie" — 
muzică ușoară. 19,30 Școala și viața,
20.11 Interpreți ai muzicii populare, 
20,40 Cîntă Arta Florescu — arii 
din opere, 21,15 Teatru l-a microfon. 
Studioul actorului amator prezintă : 
„O întîinire neobișnuită" de Pawl 
Everac.
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Vietnamul de sud

0 nouă campanie antiguvernamentală 
deschisă de budiști

SAIGON 1 (Agerpres).
Cercurile budiste din Saigon au 

deschis o nouă campanie antiguver
namentală, cerînd încetarea focului 
în Vietnamul de sud. Unul din prin
cipalii lideri budiști Thic Quang Lien 
a declarat că „aceasta este o miș
care populară și nici un guvern nu 
va putea să i se opună".

Luni, primul ministru al Vietna
mului de sud, Phan Huy Quat, a or
ganizat prima sa conferință de presă

„Khanh, nu trebuie să rămîi 
la Roma !“

ROMA 1 (Agerpres).
Generalul locotenent Nguyen 

Khanh, fostul comandant șef al forțe
lor armate sud-vietnameze. a petre
cut prima zi ia Roma, în noua sa 
calitate de ambasador cu misiuni 
speciale în condiții nu prea agreabile. 
Agenția americană U.P.I., relata la 

1 martie că după sosirea sa la Roma, 
Khanh s-a stabilit la un hotel din 
capitala italiană, dar a fost obligai 
pur și simplu să se baricadeze, dato
rită unei puternice1 demonstrații de 
protest la adresa fostului „om-forte“ 
de la Saigon. „Khanh, nu trebuie să 
rămîi la Roma 1“ strigau demon
stranții. După incidentul din fața 
hotelului unde locuia Khanh, un pur
tător de cuvînt al Ambasadei sud- 
vietnameze a declarat că generalul 
sud-vietnamez nu va avea nici un 
fel de întîlniri oficiale cu persona
lități italiene sau în cercurile diplo
matice. Surse din Vatican ar fi a- 
nunțat că generalul Khanh a cerut

Președintele Austriei 
a încetat din viață

VIENA 28. De la trimisul Ager
pres, C. Varvara :

La 28 februarie a încetat din viață 
în. urma unei boli grele, președintele 
Austriei, Adolf Scharf în vîrstă de 75 
de ani. Potrivit prevederilor consti
tuției, funcția de președinte va fi e- 
xercitată temporar de Iosef Klaus, 
cancelarul Austriei.

seuvt
WASHINGTON. Agenția Reuter a- 

nunță că la Washington se duc tra
tative între guvernul american și re
prezentanți ai guvernelor Iordaniei 
și Arabici Saudite, în legătură cu 
cererile celor două țări arabe de a 
achiziționa noi materiale și echipa
ment militar.

CIUDAD DE MEXICO. Agenția 
United Press International relatează 
că grănicerii guatemalezi au deschis 
focul asupra unor mexicani care se 
scăldau în rîul Suchiate. Acest rîu 
formează granița dintre Mexic și 
Guatemala în apropierea localității 
Hidalgo. O persoană a fost ucisă pe 
loc, iar alte trei sînt grav rănite.

CONAKRY. Postul de radio Co
nakry a anunțat că trupe portugheze,1 
staționate în Guineea Portugheză, au 
atacat și au incendiat un sat în re
giunea Kindara din Guineea. Postul 
de radio a calificat acest atac drept 
un act agresiv, adăugind că autori
tățile guineeze vor aduce cazul în 
fața Consiliului de Securitate al 
O.N.U.

ANKARA. Dr. Faruk Sukan, mi
nistrul sănătății al Turciei, inspec
tează în prezent regiunea Erzerum, 
bîntuită de epidemia de pojar. Du
minică el a vizitat subprefectura 

după evenimentele care au dus la 
înlăturarea generalului Khanh din 
fruntea forțelor armate. Quat a de
clarat că se opune oricărei încercări 
de a se convoca o conferință inter
națională pentru rezolvarea situației 
din Vietnamul de sud. Totodată, pri
mul ministru sud-vietnamez a aver
tizat cercurile budiste că „mișcarea 
în favoarea păcii, care s-a manifes
tat în ultimul timp la Saigon, nu va
fi tolerată".

o audiență la Papa Paul al VI-lea. 
Același purtător de cuvînt al Amba
sadei sud-vietnameze a dezmințit însă 
și această știre.

Oraloiii lătiit lo piesa (imioii deșire oo lonploi 
hpoiiiia raliiitlDi Maiarios

NICOSIA I (Agerpres).
Două ziare cipriote au. linformat 

duminică că împotriva președintelui 
Makarios a fost organizat un com
plot menit a duce la îndepărtarea sa 
și a actualului guvern cipriot. Cele 
două ziare, „Aghon" (proguvema- 
mental) și „Eleftheria" (independent) 
arată — după cum transmite agen
ția Reuter — că în acest complot a 
fost amestecat și fostul ambasador 
al S.U.A. în Cipru, Fraser Wilkins, 
o funcționară a ambasadei america
ne, precum și cîțiva ciprioți. Ziarul 
„Aghon" relatează că se află în po
sesia unor documente care dovedesc 
rolul jucat în acest complot de către 
fostul ambasador american din Ci

Turcia va înlocui contingentul de trupe 
aflat în Cipru

ISTANBUL 1 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al Ministe

rului de Externe al Turciei a decla
rat că țara sa a hotărît să procedeze 
în această lună la înlocuirea contin
gentului turc aflat în Cipru. El a pre
cizat că guvernul turc a informat de

Tekman, de unde a izbucnit epide
mia. Numai aici s-au înregistrat 148 
de cazuri mortale. Intr-o localitate 
alăturată, Cat, s-au semnalat 80 de 
morii. Din cauză că regiunea este 
acoperită de zăpadă, drumurile fiind 
inaccesibile, pachetele cu medica
mente parașutate de serviciile arma
tei nu au putut fi găsite de locuitori,

ATENA. Iahtul britanic „Tronche- 
mer" s-a scufundat duminică noap
tea în largul insulei Rhodos, după 
ce s-a lovit, în cursul unei furtuni, 
de stîncile din apropierea coastei. 
Proprietarul iahtului și doi pasageri, 
toți trei de origină britanică, au dis
părut. Membrii echipajului, compus 
din trei spanioli și un britanic, au 
fost salvați de ambarcațiunile care 
au venit în ajutorul lor.

DELHI. India va cheltui pentru a- 
părarea țării a sumă record: 7,490 
miliarde rupii în exercițiul financiar 
al anului viitor. Suma totală a chel
tuielilor cuprinsă în buget se ridică 
la 21,160 miliarde rupii.

PARIS. Greva celor 6 000 de ma
rinari de pe navele pescărești din 
departamentul Finistere s-a încheiat 
cu victoria greviștilor. Ei au cerut 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și includerea unui reprezentant sin
dical în fiecare echipaj de pe nave.

TOKIO. In 1964 populația orașului

Alegeri în Becliuanaland
GABERONES 1 (Agerpres).
In protectoratul britanic Bechuana- 

iand au început în dimineața zilei de 
1 martie, pentru prima oară în isto
ria acestui teritoriu, alegeri în urma 
cărora va fi desemnată Adunarea le
gislativă a țării. In cele 31 de cir
cumscripții votează 189 000 de locui
tori din cei 542 000 cît numără popu
lația BechuanaJand-ului. Adunarea 
legislativă se va compune din 31 de

Astăzi începe la Geneva 
sesiunea G. A. T. T.

GENEVA 1 (Agerpres).
Intre 2 și 26 martie va avea loc 

la Geneva cea de-a 22-a sesiune a 
acordului general pentru tarife și co
merț (G.A.Ț.T.). La această sesiune, 
arată agenția France Preșse, vor fi 
examinate rapoartele reprezentanților 
grupelor de țări angajate în procesul 
de integrare: Comunitatea economi
că europeană (C.E.E.), zona liberului 

pru, și anunță că în următoarele nu
mere ale sale va publice noi amă
nunte în legătură cu acest complot, 
precum și documentele aflate în po
sesia sa. La rîndul său, ziarul „E- 
leftheria" subliniază într-un editorial 
că există dovezi de netăgăduit că în
lăturarea lui Makarios era dorită de 
către turci și anglo-americani.

In legătură cu aceasta, un purtă
tor de cuvînt al ambasadei america
ne a refuzat, după cum afirmă agen
ția Reuter, .să facă vreun comentariu. 
Agenția reamintește că Fraser Wil
kins a fost înlocuit din postul de 
ambasador al S.U.A. la Nicosia a- 
nul trecut de Taylor Belcher. .

această hotărîre Ciprul, Grecia, An
glia și pe secretarul general al 
O.N.U., U Thant. Unitatea de schimb 
care urmează să plece în Cipru se 
află deja în portul Iskanderun, aș- 
teptînd ordinul de plecare.

Tokio a crescut cu 200 159 locuitori 
— în prezent populația celui mai 
mare oraș din lume ridicîndu-se la 
10 667390 persoane.

NEW YORK. 34 de studenți de la 
colegiul din Oberlin (statul Ohio) au 
declarat greva foamei în semn de 
protest împotriva politicii S.U.A. în 
Vietnamul de sud.

KHARTUM. Președintele Partidu
lui democratic al poporului din Su
dan, Aii Abdel Rahman a declarat 
că partidul său nu va participa la 
actualul guvern, hotărînd să rămînă 
în opoziție.

KUWEIT. Vasele petroliere „Togo 
Marii" (japonez) de 40 622 tone și 
„Fina Italia" (italian) de 31 522 to
ne ș-au ciocnit duminică în portul 
Ahmadi din Kuweit, vapoarele sufe
rind mari pagube materiale. Nu sînt 
de semnalat Victime.

ALGER. Duminică s-a încheiat în 
capitala Algeriei Seminarul econo
mic al țărilor afro-asiatice la care au 
participat delegați din peste 40 de 
țări. Rezoluțiile adoptate prevăd co
laborarea economică mai strînsă în
tre țările afro-asiatice. dezvoltarea 
relațiilor economice cu țările socia
liste.

A.eur-1 

membri care vor desemna pe primul 
ministru, adjunctul primului ministru 
și alți cinci miniștri. Potrivit obser
vatorilor politici, cele mai mari șan
se de a obține victoria le are Parti
dul democrat, condus de Khama. A- 
cest partid a fost creat în anul 1962, 
după întoarcerea sa în Beohuanaland. 
Actualele alegeri din acest teritoriu 
constituie, totodată, și un prim pas 
pentru obținerea independenței.

schimb (A.E.L.S.) și Asociația latino- 
americană a liberului schimb.

Părțile contractante vor examina 
și adopta rapoartele organelor sub
sidiare care s-ău ocupat îndeosebi 
de aplicarea acordului pe termen 
lung asupra comerțului internațional 
de textile din bumbac, modificările 
aduse recent de Comunitatea eco
nomică europeană, . Marea Britanie 
și Statele Unite politicii lor agricole, 
plîngerile Uruguay-ului privind men
ținerea de unele părți contractante a 
restricțiilor față de exporturile aces
tei țări.

Deschiderea Tîrgului internațional 
de la Leipzig Э

LEIPZIG 1. Corespondentul Ager
pres, St. Deju, transmite:

Duminică s-a deschis la Leipzig 
ediția jubiliară a Tîrgului internațio
nal de mostre. Tîrgul a fost vizitat 
de delegațiile oficiale, printre care și 
delegația R. P. Romîne, condusă de 
Constantin Tuzu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

In acest an, la Tirgul internațional 
de la Leipzig participă firme din 75 
de țări. Expoziția țării noastre se 
află în hala nr. 17. Cin turn de foraj, 
T. 50, pe care flutură drapelul R. P. 
Romîne, atrage de la distanță aten
ția asupra ei.

încă din primele ore după deschi
dere, un mare număr de vizitatori 
și specialiști s-au îndreptat spre ha
lele și terenurile unde se află expo
natele. O atracție deosebită pentru

36000 de oțelari americani 
în grevă

NEW YORK 1 (Agerpres).
Aproximativ 36 000 de muncitori 

din industria oțelului din Statele U- 
nite au declarat duminică seara gre
vă, cerînd mărirea salariilor. Greva 
a intervenit după ce tratativele din

Prezențe romînejțti

Pavilionul R. P. R. 
de la Leipzig 

șe bucură de succes
LEIPZIG 1. Corespondentul Ager

pres, St. Deju, transmite;
După deschiderea ediției jubiliare 

de 800 de ani a Tîrgului internațio
nal de mostre de la Leipzig standu
rile au fost vizitate de numeroase 
personalități, precum și de un mare 
număr de vizitatori și oameni de a- 
faceri. Luni dimineața președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, Willi Stoph, însoțit de . alte 
personalități din R. D. Germană, 
președintele Consiliului de . Miniștri 
al Uniunii Sovietice. A, N. Kosîghin, 
primul ministru al R. P. Polone, J. 
Cyrankiewicz și conducătorii altor 
delegații guvernamentale . străine ău 
vizitat standurile ' romînești. Oaspeții 
au fost întîmpinați de către ambasa
dorul R. P. Romîne în R. D. Germa
nă, Ștefan Cleja.

Exponatele romînești trezesc un 
viu interes în rîndurile vizitatorilor.

vizitatori o constituie bazarele unde 
mărfurile sînt prezentate ca în pri
mele decenii ale secolului 19. Vin- 
zătorii in costume de epocă oferă do
ritorilor mărfuri caracteristice acelei 
perioade. In afară de mărfurile ex
puse la Tirg, în orașul Leipzig au 
fost deschise 17 centre unde sînt ex
puse produse ale industriei ușoare. 
După cum a apreciat primarul ora
șului Leipzig, Walter Kresse, Tîrgul 
de primăvară din acest an va fi vi
zitat de 700 000 persoane.

In fotografia de mai jos: O parte 
din Tîrgul internațional, cu noua clă

dire „Messehaus am Markt", vechea 
primărie a Leipzigului și noi blocuri 
de locuit. * ■*.

tre reprezentanții Uniunii sindicale 
a muncitorilor din industria metalur. 
gică și conducerea companiilor „A- 
merican Can" și „Continental Can" 
cu privire la contractul colectiv au 
eșuat.
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