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• Prezențe romînești
• Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru transporturi
• Din țările socialiste
• Apelul Ligii societăților de Cruce Roșie.
• In grevă la 600 metri sub pămînt
• Noi acțiuni agresive ale S.U.A. împotriva R. D. Vietnam
• Viscole puternice în S.U.A.

Exigență și spirit de răspundere în întreținerea agregatelor — iată 
atributele ce le dovedesc zi de zi muncitorii echipei conduse de Matei Va- 
lerAdin secția spălătorie a preparației Corcești.

LA 7 MARTIE - CE TOȚII LA VOT!
—-----------------------------------------------------------------------—

în 
„80
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luat mă- 
ilumina- 
amintite 

efectuînd

Propuneri înfăptuite
•S

• In cadrul unei adunări electo
rale care a avut loc în Lupeni, mai 
mulți alegători au cerut să 
nătățească iluminatul 
„Ștefan", „Central" și
din localitate. I.R.E.H. a 
suri pentru îmbunătățirea 
tutui în cele trei cartiere 
schimbînd becurile arse și
iniei reparații. In lunile martie și a- 
priiie lucrările vor continua.

• Mai mulți alegători dim Cirnpa' 
au subliniat în cadrul unei întîlniri 
electorale necesitatea dotării cămi
nului cultural din localitate cu mo
bilier corespunzător. Comitetul pen
tru Cultură și artă al Sfatului popu
lar al orașului Petroșani a repartizat 
căminului cultural din Cimpa 150 
scaune necesare sălii de spectacole, 
2 dulapuri și alte obiecte de inventar.

• îmbunătățirea transportului in 
comun a format obiectul multor pro
puneri ale alegătorilor din 
șani. Mai mtriți cetățeni au 
să se pună în circulație un 
pe strada Karl Marx pentru
în sprijinul locuitorilor din cartierul 
ceferiștilor. Luînd în studiu această 
propunere, I.C.O. 
dus experimental 
tobuz pe traseul

Petro- 
propus 

autobuz 
a veni

Petroșani a intro- 
în circulație un au- 
cerut.

Conștientă că nu există fel mai nobil căruia 
să-și închine elanul creator, entuziasmul tineresc, 
decît cauza desăvîrșirii construcției socialiste, 
tînăra generație muncește cu perseverentă în in
dustrie și agricultură, se pregătește cu rîvnă 
pentru a-și însuși știința și cultura înaintată, pen
tru a stăpîni tehnica modernă. Tineretul — mîrt- 
dria întregului popor, nădejdea de mîine a tării 
— va fi înconjurat și pe viitor de dragostea cal
dă, părintească a partidului și guvernului. Alături 
de vîrstnici, în alegerile de la 7 martie tinerii 
vor vota pentru noi succese în înfăptuirea idea
lurilor lor, pentru viitorul lor luminos.

(Din Manifestul Consiliului Național 
al Frontului Democrației Populare)

CETĂȚENI
$1 CETÂȚENE!

Au mai rămas 4 zile 
pînă la alegeri

CONTROLAȚI
dacă sînteți înscriși 
pe listele

de alegători !
.In cadrul eforturilor colectivului 

minei Lupeni pentru punerea la dis
poziția economiei naționale a unor 
cantități cit mai sporite din bogăția 
subsolului Văii Jiului — cărbunele 
cocsificabil — un loc important ocu
pă minerii sectorului de investiții. 
Mânerilor din acest sector le revine 
misiunea de înaltă răspundere de a 
deschide noile drumuri spre cîmpurile 
de cărbuni, de a pune în funcție con
strucțiile și instalațiile miniere indis
pensabile exploatării în înfăptuirea sar
cinilor mereu mai mari ce îi revin Î11 
sporirea producției și a productivității 
muncii.

Făuritorilor noilor artere spre cîm- 
pnrițle de cărbune din adîncurile Lu- 
pekniilui le stau în față în acest an 
obiective de o deosebită importanță.

In legătură cu aceste obiecti
ve se vor executa în acest an urmă
toarele lucrări: săparea puțului 12 
între orizonturile 350-300, a galeriei 
de legătură între puțurile Ștefan și 
Carolina la orizontul 400, amenaja
rea circuitului puțului 13 și a galeriei 
de legătură între puțurile Ștefan și nr. 
10 orizontul 400. In construcție se 
află anexele puțului 12 — galeria 
pentru .vagonete goale, fundația pen

tru împingătoare și lanț elevator la 
orizonturile 650, 480 și 400.

Deci lucrări de mare impor
tanță pentru dezvoltarea capacității 
de producție a minei, a căror execu
tare impune un ritm de muncă sus
ținut, realizarea ritmică a sarcinilor 
de plan. Or, în perioada ce a trecut 
de la începutul acestui an, tocmai fa
ță de această cerință a rămas defici
tar colectivul sectorului. In luna ia
nuarie, planul fizic a fost realizat pe 
sector doar în proporție de 79,3 la su
tă la metri liniari și de 81,2 la sută 
la metri cubi excavați. Pe luna fe
bruarie sectorul a rămas, de asemenea, 
sub plan.

La cercetarea cauzelor care au de
terminat rămînerea în urmă pe prime
le două luni trebuie avute în vedere 
greutățile obiective cu care a avut de 
luptat sectorul în această perioadă, 
respectiv presiunile excesive la une
le lucrări și emanațiile de CH4 în al
tele. Presiunile mari au stînjenit mai 
ales lucrările de săpare la galeria 
principală de aeraj de la orizontul 
400, galeria de ocol și de legătură 
din zona puțului 12 precum și galeria 
direcțională spre blocul VI. Din cauza 
presiunilor, s-a impus majorarea volu
mului lucrărilor de betonare față de

I. DUBEK

La primul vot
In vara anului 1962, după absol

virea școlii elementare, Alois a venit 
într-o vizită la mătușa sa în Va
lea Jiului. I-a plăcut aici și, la 
îndemnul mătușii-, 
s-a înscris în 
toamna aceluiași 
an la Școala pro
fesională de uce
nici din Lupeni. 
A fost admis 
media 8,75. De 
tunci drumul 
Alois a fost
continuă ascen
dență. Anul I l-a 
promovat 
dii bune, 
cu media 
bune. La 
are 10 pe
dovadă că viitorul 
muncitor electri
cian de mină își 
privește cu serio
zitate profesia că
reia i s-a dedicat.

In semn de apreciere a activității 
sale a fost ales secretar al organiza
ției U.T.M. pe clasă și membru în 
comitetul U.T.Al. pe școală cu re
sortul profesional. Dirigintele clasei 
a Ill-а A, inginerul Lașcu Vasile, 
conducerea școlii îi apreciază con
știinciozitatea în pregătire, dîndu-1

cu 
a- 
lui 
în

cu me-
Anul II 
și mai 
practică 
linie —

A și

Lectură dramatizată
Azi, la ora 18, în sala de lectură 

a clubului muncitoresc din . Aninoasa 
va avea loc prezentarea dramatizată 
a cărții intitulate",Alegerea conașu- 
lui Raul“ de Tudor Vorniou. Prezen
tarea va fi făcută de tovarășele Po
pa Ana și Negraru Lucia. » -

Simpozion
Mîine, la ora 19 în sala de festi

vități a clubului sindicatelor din: Lu- 
peni este programat un simpozion 
cu tema „Regiunea Hunedoara azi". 
In cadrul simpozionului profesorii 
Popescu Felicia și Dumbravă Dimi- 
trie, de la școala medie din locali
tate, vor vorbi despre realizările în
făptuite în regiunea Hunedoara în 
anii regimului democrat-popular sub 
conducerea partidului.

Expunere
In sala „Constructorul" din ora

șul Petroșani, medicul Ioniță Ștefan 
va prezenta azi, la ora 18 expunerea 
„Bunăstarea poporului — țel suprem 
al politicii partidului".

(Continuare în 
pag. 3-a)

deseori exemplu demn de urmat pen
tru ceilalți elevi. Antal Alois este
doar cel mai bun elev din clasa a
Ш-a A și unul dintre cei mai

buni din Școala 
profesională de u- 
cenici

De 
Alois 
vîrsta 
El are optsprezece 
ani. Pe umeri îi 
apasă îndatoriri 
mai mari decît 
pînă acum, 
o dată cu 
tea, se bucură și 
de drepturi mai 
multe. Are acum 
dreptul la 
Poate să-și spună 
liber cuvîntul în 
alegerile de la 7 
martie.

Intr-o discuție 
avută, recent tînă- 

elev ne-a mărturisit : „Mă bucur 
am devenit major, că la vîrsta 
18 ani îmi realizez un frumos vis 
acela de a deveni muncitor cali

ficat ■— că anul acesta voi vota pen
tru prima oară. Voi da cu bucurie și 
încredere votul meu aleșilor poporu
lui, pentru bunăstare și fericire".

din Lupeni. 
cîtva timp 
a împlinit 

majoratului.

Dar,
aces-

vot.

rul 
că 
de

Dinamica creșterii producției; industriale.globale fațade anul 1959.

Tovarășul Blag Teofil, lucrează 
în atelierul mecanic al minei Ani
noasa la un strung universal de 
fabricație romînească. Fiecare pie
să care iese din mina harnicului 
strungar are o . destinație precisă, 
venind în sprijinul minerilor din 
subteran. Carcasele pentru rul
menți terminate într-una din zilele 
trecute erau destinate unui căru
cior reîncărcător care ușurează și 
face mai spornică munca mineri
lor de la înaintări. Presetupe pen
tru pompele de evacuare a apelor 
din subteran, ventile necesare 
conipresoaretor, rectificări de ro
toare pentru motoarele locomotive
lor electrice de mină — iată doar 
cîteva din lucrările executate în 
ultima vreme. Lucrări diverse, ca
re necesită o înaltă calificare, a 
cunoaștere temeinică a mașinilor 
și utilajelor miniere. In calitate de 
membru de partid, de secretar al

Unul dintre 
viitorii deputați 

organizației de bază din sectorul 
electromecanic, el se străduiește zi 
de zi să fie exemplu în muncă ma- 
nifestînd în permanență o grijă 
deosebită pentru executarea piese
lor la un nivel calitativ superior. ■;

Cu aceeași pasiune tov. Blag se 
preocupă și de sprijinirea celor 
din jur in însușirea cunoștințelor 
tehnice de specialitate.

Dar tovarășul Blag este cunoscut. 
și apreciat nu numai la locul său 
de muncă ci și în localitate. El 
este întotdeauna prezent la acțiu
nile pentru înfrumusețarea localită
ții, pentru lărgirea spațiilor, verzi, 
veghează la buna întreținere a fon
dului locativ etc. Tovarășul Blag 
s-a afirmat ca un harnic gospodar 
și participant activ la acțiunile de 
interes obștesc. Tocmai de aceea, 
cetățenii de pe strada Uzinei, stra
dă pe care locuiesc și tovarăși de-ai 
săi de muncă, l-au propus candi
dat spre a fi ales, la 7 martie, de
putat în Sfatul popular al comu
nei Aninoasa.

Instruirea comisiilor 
electorale

Din inițiativa Consiliului regional 
Hunedoara al Frontului Democrației 
Populare, ieri a avut loc îtn sala clu
bului C.C.V.J. din Petroșani, o șe
dință operativă de instruire a pre
ședinților și secretarilor comisiilor 
electorale ale circumscripțiilor Mării 
Adunări Naționale și sfaturilor popu
lare. La ședință au participat, de a- 
semenea, membrii Consiliului oră
șenesc al F.D.P., activiști de partid 
și de stat.

In cadrul ședinței s-au dat ulti
mele indicații cu privire la amenaja
rea și funcționarea secțiilor de vo
tare.

Astăzi va avea. loc instruirea mem
brilor comisiilor electorale din loca
litățile Văii Jiului.



1 STEAGUL RO^U

Fierăstrăul mecanic, a Intrat în funcțiune. In curînd, 
fagul se va prăvăli pe costișă.

Muncă și via|ă nouă
în inima pădurilor

Pădure, cetate policromă, cu forestierii tăi eu mtini 
asprite de rășini, cu poienile tale — oase multico
lore în sahara verde — eu poemei s tale scrise șl 
nescrise, eu simfoniile taie foșnet continuu 
cu duduit de motoare și strigăt optimist de țapinar, 
imense sint bogățiile tăie /

Viață, inceplnd de ia murmurul bpelor și dl sevei 
ce urcă în tulpine, continuată in confortul caselor 
noastre, ești frumoasă pădure prin hărnicia miilor 
de forestieri се-ți bătătoresc cărările ttlmițtnd spre 
marile combinate moderne tezaurul verde dl țării.

PRIN 6RAIUL CIFRELOR
• Producția globală a 

întreprinderii forestiere Pe
troșani a crescut an de an. 
Calculată valoric.,' ea a 
crescut de la 16449 mii lei 
în 1969, la 26362 mii lei 
în 1964. In 1965 ea se va 
ridica, potrivit planului, la 
33 500 mii lei.

• Concomitent cu crește
rea producției, a crescut și 
salariul mediu. De Іа 800 
lei eît era în 1959, în ulti
mul an al șesenaluiui se va 
ridica Ia 1167 lei.

• Greșterea producției și 
a productivității muncii s-a 
realizat în cea mai mare 
măsură pe seama mecani
zării. Operațiile doborît-sec- 
ționat, în 1959, au fost e-

fectuate cu mijloace meca
nizate la 34 000 metri cubi 
de material lemnos. In 
1964, cifra a-a ridicat la 
188 000 metri cubi, iar în 
1965 la 240 000 metri cubi.

• La scos-apropiat, pro
ducția pe bază mecanizată 
a crescut în 1964 la 150000 
metri cubi, față de 68 000 
eît eră în 1959. In 1965 
mecanizarea la aceste ope
rații va crește la 158 400 
metri cubi.

• Suprafața locuibilă în 
cabane a crescut, de ase
menea, substanțial. De la 
2600 metri păkațl eît era 
în 1960 ea va fi în acest an 
de 5750 metri pătrați.

De la topor și joagăr la mecanizare

15000 hectare
Munților le sta bine Împodobiți cu 

bogatul veșmtht al pădurilor: Avizi 
dup! etștig, capitaliștii au exploatat 
timp de secole In chip prădalnic a* 
ceaetâ imensa bogăție a țarii, vădu
vind munții de frumoasa lor podoaba 
De pe urma exploatării iraționale a 
pădurilor, suprafețe imense de teren 
au rămas neregenerate, năpădite de 
buruieni. Asemenea priveliști, expresii 
ale Jafului și exploatării nemiloase 
au stat mărturie pînă în anul 1948. 
cînd partidul șl guvernul au luat ho- 
tărîrea de a se Împăduri terenurile de
frișate cu specii lemnoase corespunză
toare terenului șl cerințelor economiei 
naționale.

Ocoalele silvice din Petroșani șl 
Lupani au tredUt la organizarea unor 
șantiere de împădurire în bazinele 
Galbena, Brătcuș, Bilele, Sterminozul 
din raza de activitate a Ocolului sil
vic Petroșani, Valea de Pești, Rosto 
veanu șl Negru aflate in patrimoniul 
Ocolului silvic Lupenl. In acțiunea lor 
de refacere a fondului forestier al 
Văii Jiului, muncitorii din ramura sil
viculturii au avut de întîmplnat multe 
greutăți. Din cauza neexecutării la 
timp a lucrărilor in trecut, buruienile 
copleșeau puleții plantați proVocîtid 
uscarea lor. Pentru a definitiva ac
țiunea de împădurire au fost necesare 
lucrări de plantare suplimentare pe o 
suprafață de 2 000 hectare. In prezent, 
plantarea urinează operațiunea de de
frișare.

împădurite
Au fost luate din timp măsuri ca 

orice suprafață ce se defrișează să 
fie imediat împădurită și îngrijită.

lh ultimii ani, prin măsurile luate 
de întreprinderea forestieră Petroșani 
lucrările de împădurire se execută pe 
baza studierii condițiilor climaterice 
și de sol. In atenția silvicultorilor a 
stat și problema creării unor păduri 
de înaltă productivitate care să rea
lizeze un volum mare de masă lem
noasă de cea mai .bună calitate. Ut- 
mînd această linie, în suprafețele îm
pădurite S-au introdus specii de ar
bori cu creștere rapidă, cum sint 
laricele, pinul, molidul și bradul. În
deplinirea și depășirea ritmică în 
fiecare an, a planului de împăduriri 
a făcut Ca în intervalul anilor 1949- 
1964 puprafața terenurilor împădurite 
să se ridice la 15000 hectare. La e- 
fectuarea lucrărilor de împădurire o 
contribuție substanțială au adus-o^ 
muncitorii Lllea Constantin, Burnin 
Gheorghe, Vucea Nicolae, pădurarii 
Tir Florian, Preda Nicolae, Vihtea 
Grigore, Suciu Nicolae și brigadierii 
Cocolan Constantin, Stoica Petru, Vît- 
ca Iosif, Scotei loan și Bărbăteanu 
loan.

Cunoscînd importanța împăduririi 
terenurilor defrișate în refacerea fon
dului nostru forestier, întregul colec
tiv al I. F. Petroșani va acorda și 
de aici înainte toată atenția’ ac^Lv* 
probleme. ,

Ing. GOȚA VICIU.,

Pădurile ocupă peste 63 000 hec
tare ‘ din suprafața Văii Jiului. in 
regimul burghezo-moșieresc, pădurile 
din Valea Jiului au fost exploatate 
prădalnic de către societățile parti
culare Titan-Nădrag-Călan, Uzinele 
de Fier Hunedoara etc. In vederea; 
ob(inerii unor profituri maxime. Cu 
un minim de cheltuieli, tăierea și 
scoaterea lemnului se lucea în mod 
primitiv, cu toporul, j. agărul șl ca
lul.

Astăzi. în exploaiările forestiere a- 
tenția este îndreptată Spre punerea 
în valoare a bazinelor și băgineteior 
înfundate, neglijate pe vremea capi
taliștilor.

La 1. F. Petroșani, pentru asigu
rarea posibilităților de exploatare a 
bazinelor înfundate s-au luat măsuri 
de extindere a rețelei de drumuri 
auto forestiere. Aceasta, deaarece 
transportul auto s-а dovedit a fi cei 
fttei economic.

Dki 1905 și pinii în 1964 s-au con
struit și dat în folosință 120 km de 
drumuri forestiere. Prin noua rețea 
de drumuri s-a deschis acces spre nu
meroase bazinete forestiere cum ar fi 
/ieț, Polatiște, Obîrsia Jiului Romi- 
nesc, Bilugu, Galbena, Răscoala, 
Straja etc. de unde sa vor scoate

Preocupări
Prinși de cablul ftmicularului, Puș

tanii coborau spre rampa de încăr
care. Cu acest transport, mecanicul 
de funicular Enachescu Steiian de la 
gura de exploatare Mierleasa, secto
rul forestier Lupeni și-a încheiat zi
ua de muncă. N-a coborît însă spre 
cabană pînă tiu s-a convins câ totui 
e în ordine. A două zi avea doar de 
transportat o cantitate mare de buș
teni și o eît de . mică defecțiune a 
funicufarului ar fi încurcat huria des
fășurare a muncii, in drum spre casă 
era frămîntat itlsă de o problemă.

■“ Trasul lemnelor de la o stivă 
la alta, cu cai, e lucru greu și fără 
spor. Се-ar fi să adaptez la, moi torul 
funieularului un troliu cii care să 
trag lemnele — s-a gîndit el. A stu
diat fel de fel de soluții. Pînă, la ur
mă a reușit.

Pe lingă munca de inovații, meca
nicul de funicular Enachescu Steiian 
mai are și alte preocupări. La cabană 
el organizează, citirea presei în colec
tiv, discută cu forestierii despre N.T.S. 
Treburi multe are și în calitate de 
organizator al grupei de partid* de 
la gura de exploatare Mierleasa. Toa
te sînt duse însă la îndeplinire. Cînd 
lucrezi cu tragere de inimă, întreaga 
activitate se desfășoară în bune condi- 
țluni chiar și în inima pădurii. 

peste 5 000 000 ni c masă lemnoasă 
în condiții tehnologice noi.

Concomitent cu realizările pe li
nie de refacere a patrimoniului fo
restier și construirea de drumuri 
auto moderne, succese de seamă 
s-au. obținut și în ceea ce privește 
mecanizarea lucrărilor în exploatările 
forestiere.

La fazele doborît și secționat, io-, 
cui joagărului a fost luat de fierăs- 
traiele mecanice cu benzină și 4elec* 
trice. In anul 1959 I. F, Petroșani 
dispunea de 19 fierăstraie rfi&arilce. 
In 1965 avem 77 fierăstraie, fapt ca
re a permis un indice de mecanizate

Nr. 
ort.

Denumirea 
mecanismului

Mr. în
1959

Nr. în
1966

i. Funictilare Wvssăfl 13 24
2. Funiculare MinCciU I 4
3. Tractoare U.T.0. 15
4. Decovil cu loeorttofbr — I

Gradul de mecanizare la faza 
scos-apropiat a crescut de la 26,30 
la suta eît era In 1959 la 44,23 la 
sută în 1964.

O altă fază care necesită eforturi 
fizice deosebite prin efectuarea ei 
manuală este încărcatul și descăr
catul lemnului în mașini ș[ vagoane. 
Și la această operație locul țapinei 
și brațelor muncitorului a fost luat 
de troliiie cu care sînt echipate ma
șinile remorci, de încărcătoarele IMB, 
TLF și Bolinder.

Mecanizarea procesului tehnologic 
în exploatările forestiere a contribuit 
la ușurarea muncii, la valorificarea 

FOREST

’ TODEA IOAN II, 
șef de brigadă complexă 

la exploatarea Gimpu Mielului

COCOLAN CONSTANTIN, OPREA VASILE,
brigadier silvic la Ocolul maistru la exploatarea

Petroșani ®rbovu

la aceste operații de 50,11 Ia sută 
în 1964, față de 12,16 la sută în 
1Q59. O atenție deosebită s-a acordat 
mecanizării operației scos-apropiat 
care în trecut se făcea cu țapi na și 
tracțiune animală. Mecanizarea aces
tei munci grele s-a concretizat prin 
introducerea în producție a tractoa
relor KD 35, UTB, a funiculareior 
Wvssea, Mîneciu și alte tipuri mono 
?i bicablu, a trol iilor, a decovilelor 
cu cablu și a altor mecanisme.

Redăm mal jos un tabel cuprînzlnd 
creșterea numărului de utilaje la 
i. F. Petroșani în perioada І9Б9-— 
1966.

superioară a masei lemnoase, la pu
nerea în valoare a tuturor resurse
lor de aur verde.

Acum, în preajma alegerilor de 
deputați de la 7 martie, selariațil 
întreprinderii forestiere Petroșani 
privesc cu mîndrfe înnoirile ce au 
avut Joc în anii democrației popu
lare în munca lor și își îndreaptă 
cu recunoștință gîndul spre Partidul 
Muncitoresc Romîn, conducătorul și 
organizatorul tuturor victoriilor noas
tre.

Ing. BADICA NICOLAE 
director I. F. Petroșani

La cabanele
Oplntindu»se din greu, mica locomo

tivă a trenulețulul forestier urcă șer
puind printre costișele împădurite ale 
munților. Din cînd în cînd, eîte un 
șuier ascuțit, amplificat de ecou, tre
zește parcă din hibernare pădurea a- 
dormftă sub plapuma pufoasă a ză
pezii. Scăpat din labirintul munților, 
trenulețul Intră într-o poiană întinsă.

Schimbarea bruscă de decor incintă 
ochiul. In poiană o cabană mare, cu 
două etaje, ce se aseamănă cu un 
castel de basm, te întîmpină ospita
lieră. Cînd vorbești despre cabane, te 
gîndești la un loc de recreere, odihnă 
și distracție în zilele de repaus. E a-

din munți
devărat că și cabana de la Voievodul, 
ce se vede în clișeu, a fost construită 
pentru odihnă și recreere. Aici însă 
se odihnesc după muncă lucrătorii 
forestieri de la exploatările Cîndre- 
șul, Stefminosul și Bilele. Cei peste 
100 de lucrători forestieri trăiesc aici, 
ca într-o mare familie. Punctul alimen
tar, bine aprovizionat, le pune Ia dispoii- 

țle tot felul de alimente — legume, 
fructe, pline, mălai, conserve și alte 
produse. Camerele curate, paturile cu 
saltele ciubucate, cearșafurile albe asi
gură condiții optime de odihnă. 
La cabană sînt asigurate și condiții 
de distracție și culturalizare. Apara
tele de radio cu tranzistori îi pun 
la curent pe muncitorii forestieri cu 
cele mai noi vești din țară și de pes
te hotare, iar cărțile și ziarele le sînt 
prieteni nedespărțiți. Mulți joacă șah, 
rurny ori table. Aceleași condiții de 
viață le au asigurate toți muncitorii 
forestieri care sînt gazduiți în cele 
82 cabane ale 1. F. Petroșani, răs- 
pîndite în munții ce împrejmuiesc Va
lea Jiului. Alta este astăzi munca și 
Viața forestierilor. Vizitînd cabanele 
muncitorilor forestieri, gîndul îți zboa
ră cu ani în urmă. Istoviți de trudă, 
pradă obscurantismului, muncitorii fo
restieri trăiau în bordeie săpate în pă- 
mînt. Amară viață, amar și scump 
bulgăre de mămăligă I Acele vremuri 
negre trăiesc doar în amintiri. Viața 
nouă și fericită pulsează puternic și 
în creierul munților. Cînd în ziua a- 
legerilor, urnele volante vor sosi și 
la cabanele din munți, muncitorii fo
restieri își vor da cu toții cu bucurie 
și entuziasm votul lor candidaților 
Frontului Democrației Populare, can
didaților vieții noi și fericite pe care 
o trăiesc.
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Investițiile minei
(Urmare din pag. l-a)

cel planificat. în detrimentul avansă
rilor la lucrările de săpare. De aseme
nea, din cauza emanațiilor de metan, 
eca. 50 la sută din volumul de rocă 
excavat a fost realizat fără pușcare. 
Iată încă o frînă pe calea sporirii vi
tezelor de avansare.

Acestea au fost greutățile. In ce a 
constat însă preocuparea conducerii 
tehnice a sectorului pentru a le ani
hila urmările, pentru a valorifica re
zervele interne și a mobiliza forțele 
colectivului în scopul obținerii unor 
rezultate mulțumitoare ? Nu se poate 
afirma că în fața greutăților ivite nu 
s-au luat măsuri de remediere. Dimpo
trivă. Conducerea sectorului a luat mă
suri pentru îmbunătățirea aerajului la 
unele lucrări, au fost trecute la lu
crări de săpare mai multe brigăzi ce 
executau alte genuri de lucrări. S-au 
atacat în plus încă 3 lucrări de înain
tare, creîndu-se în acest scop noi 
brigăzi.

In vederea îmbunătățirii activității 
sectorului ее preconizează și alte mă? 
suri, respectiv, introducerea a încă 2 
locomotive L.A.M.-4 pe traseele de 
.transport ce deservesc blocul zero — 
Bărbăteni; organizarea a 2—3 brigăzi 
care să atingă viteze de avansare 
sporite, respectiv, de cel puțin 70 ml. 
pe lună. Măsuri bine venite care fără 
indoială își vor avea rostul cuvenit. 
Dar care a fost eficiența măsurilor 
aplicate pînă acum ? lată o întrebare 
la care, avîndu-se în vedere că ți în 
luna februarie sectorul a rămas sub 
plan, cu greu i se poate găsi un răs
puns mulțumitor. Și îneă o întreba
re : De ce nu și-a concentrat condu
cere" sectorului atenția spre acele lu
cră».— cazul galeriei direcționale din 
blocul VI, orizontul 440, a galeriei de 
legătură- între puțurile Ștefan și Ca
rolina, orizontul 400, a galeriilor di
recționale din blocul zero, orizonturi
le 700 și 783 etc. —- care au prezen
tat condiții optime în vederea obține
rii unor viteze de înaintare sporite 
La aceste lucrări, o mai bună organi
zare a muncii și a aprovizionării ar 
fi asigurat obținerea unor viteze duble 
față de cele realizate — 40-43 mL 
Iată în ce constă, de altfel calea spre 
ieșirea din impasul in care se află 
sectorul — sporirea vitezelor de înain
tare la lucrările care beneficiază de con
diții necesare. Dar aceasta presupune 
mai multă perseverență, răspundere 
sporită față de obligațiile profesionale 
și inițiativă atît din partea brigăzilor 
de mineri cît, mai ales, din partea 
cadrelor tehnice (inclusiv a maiștrilor 
Tosses Nicolae, Calistru, Kaufman 
Ga rri ș.a. care nu slnt la înălțimea 
cerințelor atribuțiilor ce le revin) și 
chiar a conducerii sectorului. Mai ac
tiv, mai perseverent, cu mai multă 
inițiativă — iată cerințele pe care 
este necesar să le aibă în vedere co
lectivul și mai ales conducerea teh
nică în scopul sporirii vitezelor de 
avansare, îmbunătățirii aprovizionării 
brigăzilor, întăririi disciplinei (mai 
ales pe linia folosirii celor 8 ore de 
muncă), întăririi asistenței tehnice și 
folosirii din plin a utilajelor cu care 
este dotat sectorul.

Iată imperativele pe care sîht che
mați să le satisfacă minerii și tehni
cienii sectorului spre a fi la înălți
mea sarcinilor ce le revin în deschide
rea viitoarelor cîmpuri de cărbune.

Dacă toate sindicatele

Clădirea Teatrului de stat „М/ Eminescu'* din Botoșani

Ș‘

Pauza atît de așteptată începuse 
doar de cîteva minute. Coriștii dă
deau semne de oboseală. Dirijorul 
îi solicitase mult. Niciunul însă, 
nu-și manifesta dorința de a pă
răsi repetiția. Toți își dădeau seama 
că trebuie să se pregătească intens, 
erau animați de dorință de a se pre
zenta la spectacol la înălțime.

Rămăsesem singur pe scaun
parcă auzeam aevea melodia ultimu
lui cîntec interpretat de cor, oînd o 
mină mi se așeză ușor 
Mi-am întors privirea, 
se afla un om trecut 
nerețe.

—• Vreți să scrieți 
car ? — mi se adresă

— Desigur, dar...
— Foarte bine, să scrieți, merită. 

Corul nostru e format din 60—70 de 
persoane. Frecvența la repetiții și 
spectacole este în general bună. Ne
cazul e însă altul. Noi, în Petroșani, 
avem posibilitatea să dispunem de 
un cor puternic. In prezent, nu par
ticipă la cor decit cadrele din învă- 
țămînt și o parte din muncitorii de 
la U.R.U.M.P. Ori îfi Petroșani, 
paremi-se, avem 43 de organizații 
sindicale. Din acestea își dau con
tribuția la menținerea carului doar 
două• învățămînt și U.R.U.M.P. 
Dacă și celelalte 41 organizații sin
dicale ar mobiliza să participe la

pe umăr. 
In fața mea 
de prima ti-

ceva despre 
el.

cor cel puțin doi tovarăși, ar însem
na încă 82 de oameni. Adăugați la 
aceștia pe cei 70 cîți avem în pre
zent și formația corală ar fi de 150 
de oameni. Așa mal zic și eu cor. 
Cam despre asta aș dori să scrieți, 
să le amintiți și celorlalți 
din conducerea 
troșani că au 
corul...

...Repetiția a fost reluată, 
au început,să învețe un nou cîntec. 
Aveam în față un colectiv unit, în
chegat.

Mi-am amintft că la spectacolele 
prezentate 
tedar dtn 
președinți 
prinderile
Erau entuziasmați de programul pre
zentat. Dăr nu au reușit să sesizeze, 
atunci, un amănunt și anume, că 
ntoi un membru «1 sindicatelor lor 
nu făcea parte din cor.

Avea dreptate inferldcutdful meu, 
cel care-mi amintise să scriu la ziar. 
Da 1 Dacă toate organizațiile sindi
cale... I Să sperăm că totuși acum 
își vor aduce aminte că la corul din 
Petroșani trebuie să-și aducă contri
buția toate sindicatele dtn Petroșani. 
N-ar strica să le mai reamintească 
acest lucra și C.L.S.

C. COTOȘPAN

sindicatelor 
datoria să

tovarăși 
din Pe- 
spriji-ne

Coriștii

de corul clubului sindica- 
Petroșani, am zărit mulțf 
de sindicate de la între- 
și instituțiile din oraș.

I.O.R.TX PETROȘANI
REGIUNEA HUNEDOARA

Cu prilejul

Decadei cadourilor pentru femei'•«

anunță publicul consumator că pînă 
la S martie 1965 s*a pus în vînzare, 
la toate magazinele specializate, un 
bogat sortiment fi modele noi de 

' articole pentru CADOURI cas
— PARFUMERIE
— GOSMET1CE
— MAROCH1NAR1E
— GALANTERIE

— CONFECȚII DE SEZON
— TRICOTAJE
— LENJERIE
— APARATE DE UZ CASNIC

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

T. A. P. L Petroșani
Anunțâ publicul consumator

Că în ziua de joi, 4 martie, orele 7
se va redeschide coîet&ria „LibertAții“
Petra șani complet renovată și dotatA

cu utilaje și mobilier modern.
Cu aoeasta ocazie se va amenaja o frumoasă și bogată expo

ziție de cofetărie și patiserie.

Vizitați cofetăria „Libertății** și consumați an încredere produ 
safe TAP.L.

I.C.R.T.I. Petroșani
ANGAJEAZA

— doi revizori de inventarieri 
și gestiune cu salariul de 925 lei.

CONDIȚII
— Studii medii 

fate Sau
— Studii medii și 

me în funcție.
Cei interesați se 

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

de speciali-

2 ani vechi-

pot prezenta

ÎN RÎNDURILE CELOR MAJORI
Brigăzile de lăcătuși, conduse de 

Duca loan, Goer Francisc și Nicoară 
lacob de la atelierul de confecții 
metalice al I.C.M.M. vor termina in 
curind confecțiile metalice pentru 
puțul auxiliar Dilja, tabloul de distri
buție și stația de compresoare de la 
mirta Uonea. Alte comenzi importan
te așteaptă la rină. Dor reportajul 
nostru nu se ocupă de asta in mod 
special. Aceasta e opera. Noi vom 
vorbi despre cei care o înfăptuiesc.

Le-am cerut la doi dintre cei trei 
șefi de brigadă și șefului de atelier 
să vorbească despre cei mai tineri 
și mai buni oameni din brigăzile 
lor. Și mine nu mai prididea să în
semne pe hirtie nume și fapte.

aveau nici

șl șeful de 
măi de pe

Turneanu

Clnd. au venit in brigada pe care o 
conduce Duca Ioan, Andrei Radu șl 
Bivolaru Constantin nu 
o meserie.

Acum sini lăcătuși, ca 
brigadă. Și nu dintre cei 
urmă. Dintre cei bum.
Constantin a venit in brigadă di
rect din școala profesională. In bri
gadă a făcut insă o altă școală: a- 
ceea a disciplinei muncii, a perfec
ționării. Iătă-і pe cei trei aproape de 
capătul unui drum. La capătul dru
mului de la care începe altul, mai 
lung, mai plin de semnificații — dru
mul perfecționării

In brigada lui 
alți doi tineri cu

— perseverența, conștiinciozitatea. 
Unul din cei doi, o fată, a trăit de 
curlitd, un eveniment de seamă: a 
terminat cursul de calificare in me
seria de sudor. Lungu Brichita și 
Margine Marin nu au, luați la un loc. 
nud mult de treizeci și opt de ani. 
Dar cite drumuri nu stau deschise 
in fața acestor tinerii

La șapte martie, toți tinerii aceș
tia vor vota pentru prima oară. Vo
tul va consfinți pentru acești tineri 
trecerea ia lumea răspunderilor ma
jore.

continue.
Nicoară lacob —
atributele comune

I. GIOCLEI

1.(11, filiala Petroșani 
are vacante următoa

rele posturi:
1 post ds șef sec
ție, secția băuturi
1 post de șef sec
ție, secția cereale

Doritorii se vor adresa la 
]. C. R. A. Petroșani, servi
ciul plan, str. Clemenței nr. 1 
telefon 461.

Preparatla [iiimiiii 
LlHii 

angajează prin concurs
— un inginer investiții
— un inginer prepa

rare
— un maistru spălare

Solicitanții se iW adresa la 
biroul personal al preparației 
cărbunelui din Lupeni.

PROGRAM DE RADIO
4 martie

Colaborarea
Activitatea stației, Vulcan a crescut 

considerabil în ultimii ani. In afară 
de exploatarea minieră și centrala e- 
lectrică au / luat ființă noi întreprin
deri : termocentrala Paroșeni, prepara
ta Coroești; s-a dezvoltat foarte mult 
construcția de locuințe din oraș. A- 
cestea au făcut ca în stația Vulcan 
să se încarce în fiecare zi, în medie, 
100 vagoane și să se descarce alte 
40-50 vagoane. Capacitatea mică de 
lucru și de garare a stației a pus în 
fața muncitorilor ceferiști sarcini deo
sebite. A trebuit organizată munca 
după principii noi, în așa fel ca toate 
întreprinderile să tie satisfăcute. De 
un real folos in munca noastră a fost 
și este colaborarea cu întreprinderile 
beneficiare.

Faptul că stația Vulcan nu are a- 
fectată o locomotivă specială de ma
nevră, iar manevrarea vagoanelor so
site se tace cu locomotivele trenurilor 
m circulație, a creat greutăți deose
bite în activitatea stației. Timpul de

ț

— cheia succeselor
staționare a locomotivelor de la tren 
la tren fiind și el mic a făcut ca o 
serie întreagă de vagoane să nu poată 
fi puse la timp la descărcare. Aceas
ta mai ales la linia de descărcare a 
constructorilor, unde frontul de descăr
care este mic. Acest neajuns este însă 
îndepărtat în fiecare zi cu ajutorul lo
comotivelor proprietatea, E. M. Vul
can sau a preparației Coroești. Aces
te unități au înțeles că ajuțînd sta
ția se ajută de multe ori pe ele de
oarece foarte multe vagoane care se 
descarcă la construcții sînt folosite 
apoi la încărcarea cărbunelui. Colec
tivul stației ajută de asemenea între
prinderile cliente atunci cînd se sim
te lipsa de vagoane pentru încărcarea 
producției de cărbune, prin încărcarea 
producției în vagoanele C.F.R.. In 
mod normal, încărcarea se face în 
vagoane proprietatea întreprinderilor.

hi strînsă colaborare cu întreprinde
rile s-a fixat un program de aducere 
a vagoanelor încărcate și goale, îna

inte de plecarea trenurilor din stație. 
In acest fel trenurile nu întîrzie la 
plecare, iar vagoanele nu așteaptă în 
incinta întreprinderilor și apoi în sta
ție plecarea trenului următor.

Respectarea acestui program de că
tre întreprinderi a făcut ca staționa
rea vagoanelor la încărcare-deșeărcare 
să fie simțitor redusă, ajungînd 
la 6-7 ore/vagon în prezent, față de 
8-9 ore cît era în urma cu cîteva luni.

Tot datorită strinsei colaborări din
tre stație și întreprinderi, planul de 
încărcări a fost în permanența depă
șit. De la începutul anului și pînă în 
prezent s-au încărcat 32 000 toîie pes
te plan.

Colectivul stației Vulcan este tiotă- 
rît să întărească și mai mult colabo
rarea cu unitățile cliente, convins 
fiind că prin aceasta, realizările în 
producție a celor două părți vor fî și 
mai însemnate în viitor.

N. IIAȚEGAN 
șeful stației Vulcan

PROGRAMUL 1. 8,00 Sumarul pre. 
sei, 9,30 Pagini din operete și come
dii muzicale, 10,15 Lecturi literare la 
cererea ascultătorilor: fragmente din 
romanul „Scrinul negru*1 de George 
Călinescti, 10,30 Melodii populare in
terpretate la diferite instrumente, 
12,15 Recital Dorina Dfăghici — 
muzică ușoară, J3.05 Cîntece de dra
goste și jocuri populare, 14,10 „Po
vestea unei iubiri** — muzică ușoară, 
15.22 Muzică populară, 16,30 Prie
tena noastră cartea. 17,15 Antologie 
poetici: George Coșbuc. Prezentare 
de conf. univ. Dumitru Micu, 17,30 
Muzică populară cerută de ascultă
tori, 18.00 Seară pentru tineret. 19,00 
Cîntă, dansează tinerețe. 20,00 Ra- 
diogazeta de seară, 20,30 Varietăți 
muzicale, 21,16 Părinți și copii, 21,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL 11 
8,00 Arii de coloratură din opere, 
9.30 Vreau să știu (reluarea ertii- 
slunii din 1 martie), 11,03 „Cîntăm 
primăvara" — emisiune de cîntece 
pentru copii, 11,45 Tineri soliști de

muzică ușoară, 13,30 Meridiane, 16,05 
Intetpreți de muzică ușoară, 16,00 
Melodii populare din Dobrogea, 16,20 
Dialog cu ascultătorii, 17,15 „Melo
diile bunicilor, dar și ale nepoților** 
— muzică ușoară, 18,45 Miuzlcă u- 
șoată de Florentin Delmar, 19,05 
Cîntece și jocuri populare, 19,50 
Transmisiunea concertului orchestrei 
de Studio a Radioteleviziunii, 21,45 
Muzică de estradă.

Cinematografe
4 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE:
Can-Can; REPUBLICA; Soție pentru 
un australian; ANINOASA: Clinele 
sălbatic Dingo; LUPENI-MUNC1TO- 
RESC : Umbrelele din Cherbourg.

Responsabilii cinematografelor Petri- 
la, Lonea, I.ivezeni, Paroșeni și Uri- 
cani nu au trimis programul filmelor 
pe luna martie.
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Prezențe romînești
MONTEVIDEO 2 (Agerpres).
In cadrul primului Tîrg internațio

nal care se desfășoară la Montevi
deo, pavilionul romîn se bucură de 
succes. El a fost vizitat de numeroși 
oameni de afaceri din Uruguay și Ar
gentina i care și-au manifestat inte
resul pentru cumpărarea de mașini 
unelte, pompe, îngrășăminte ..chimice, 
produse chimice, hîrtie etc. Au vizi
tat, de asemenea, pavilionul conducă
tori ai unor departamente din Uru
guay și ai unor cooperative agricole. 
Aceștia din urmă și-au exprimat do
rința de a achiziționa tractoare și 
mașini agricole, pompe și motopom- 
pe,, îngrășăminte chimice.

Zilele trecute, în cadrul Tîrgului 
a fost organizată ziua R. P. Romîne. 
Cu acest prilej, Traian Moraru, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al R. 
P Romîne la Montevideo, și N. Vra
bie, directorul pavilionului romîn, au 
oferit un cocteil la care au luat par
te miniștri, subsecretari de stat, sena
tori, oameni de afaceri și ziariști.

PIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Construirea unui nou centru 
de radiote/eviziune 
în Varșovia

VARȘOVIA 2 (Agerpres).
Intr-unui din raioanele Varșoviei 

se desfășoară în ritm intens lucră
rile de construcție a unui nou cen
tru de râdioteleviziune. Se efectu
ează lucrările de montaj la cinci 
studiouri de televiziune. Sînt, de a- 
semenea, în curs de construcție cor
pul administrativ și un studio ra
dio.

Aparatură modernă pentru 
prelucrarea uleiului de mentă

SOFIA 2. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Linte, transmite:

In cadrul întreprinderii „Bîlgar- 
ska Roza" din orașul Plovdiv se 
apropie de sfîrșit montarea unei 
aparaturi moderne importate din 
Franța, pentru prelucrarea uleiului 
de mentă. Pentru extinderea pro
ducției de ulei de brad se constru
iesc două instalații în localitățile 
Batak și Samokov.

Bazinul Enisei 
bază a industriei forestiere 
și chimice

KRASNO1ARSK 2 (Agerpres).
După consiruirea căii ferate sud- 

șiberiene, masivele forestiere din 
bazinul fluviului Enisei se trans

In c î
NAIROBI. — Ministrul afacerilor 

externe al Danemarcei, Per Haek- 
kerup, a sosit la Nairobi într-o vizi
tă oficială de trei zile în cadrul tur
neului pe care îl întreprinde într-o se
rie de țări din Africa Centrală și de 
est.

BRUXELLES. — La Bruxelles au în
ceput negocierile dintre reprezentan
ții Comisiei Pieței comune și cei 
ai Kenyei. Ugandei și Tanzaniei în 
vederea stabilirii unei legături co
merciale între grupul „celor șase" și 
țările Africii de est. Negocierile ur
mează unor tratative preliminare 
care s-au desfășurat între aceste țări 
și Comisia Pieței comune în februa
rie 1964.

LONDRA. — Ministrul tehnolo
giei al Angliei, Frank Cousins, a a- 
nunțat în Camera Comunelor un nou 
plan guvernamental menit să învio
reze industria engleză de mașini de 
calculat. El a arătat că guvernul va 
acorda fonduri și o serie de subven
ții acestei industrii pentru a o ajuta 
să extindă în țară folosirea mașinilor 
de calculat.

DAR-ES-SALAAM. - La Dar-Es- 
Sâlaam a fost dat publicității un

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R
pentru transporturi
VARȘOVIA 2 (Agerpres).
Intre 24 și 27 februarie a avut loc 

la Varșovia cea de-a 21-a ședință a 
Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru 
transporturi. La ședință au luat par
te delegațiile Bulgariei, Cehoslova
ciei, R.D.G., Mongoliei, Poloniei, Ro- 
mîniei, Ungariei și U.R.S.S., precum 
și reprezentanți ai R.P.D. Coreene și 
ai Cubei, ca observatori. La lucrările 
Comisiei au participat reprezentanți 
ai Biroului parcului comun de vagoa
ne de marfă și ai Comitetului orga
nizației de colaborare în domeniul căi
lor ferate dintre țările socialiste.

In cadrul ședinței au fost examinate 
măsuri de natură să contribu
ie la îndeplinirea de către co
misie a lucrărilor referitoare la 
coordonarea planurilor de dezvolta

formă într-o bază a industriei fo
restiere și chimice.

Recent a fost inaugurată circu
lația trenurilor pe ultima porțiune 
a căii ferate, — Abakan-Taișet.

In apropierea liniei principale de 
cale ferată iau ființă noi gospodării 
forestiere, se construiesc auto-străzi 
și așezări. O particularitate caracte
ristică a dezvoltării industriei in 
această regiune o constituie valori
ficarea multilaterală a bogățiilor fo
restiere. Pentru prelucrarea deșeu
rilor și a lemnului de calitate in
ferioară, la Krasnoiarsk s-a con
struit un combinat forestier și chi
mic care cuprinde întreprinderi pro
ducătoare de alcool, celuloză, hîr- 
tie, carton, cauciuc sintetic, fibre 
sintetice, și cord pentru anvelope.

Un nou complex de sere 
în regiunea Halle

HALLE 2 (Agerpres).
La sfîrșitul lunii ianuarie a fost 

terminată construirea primei părți 
a unuia dintre cele mai mari com
plexe de sere din regiunea Halle. 
Acest complex, care se întinde pe 
o suprafață de 1200 m.p. este si
tuat în apropierea fabricii de îngră
șăminte de potasiu din Rossleben, 
care va alimenta serele cu abur ief
tin, în timp ce minerii din Ros
sleben vor fi aprovizionați în tot 
cursul anului cu legume proaspete. 
Acesta este cel de-al 12-lea com
plex construit în regiunea Halle, în- 
cepînd din 1959.

leva r î
comunicat guvernamental în care se 
arată că va fi prezentat Parlamentu
lui Tanzaniei un proiect de lege 
privind amînarea cu un an a datei 
convocării unei adunări care urmea
ză să elaboreze noua constituție a 
Republicii Unite Tanzania.

CIUDAD DE PANAMA. — In ur
ma presiunii opiniei publice progre
siste, au fost eliberați din închisoare 
președintele Partidului popular din 
Panama, Victor Hugo, și alți re
prezentanți ai organizațiilor oameni
lor muncii și studenților, arestați cu 
cîteva zile în urmă. Ei fuseseră în- 
vinuiți că s-au pronunțat împotriva 
acordului americano-panamez cu pri
vire la Canalul de Panama.

SINGAPORE. — După cum anun
ță agenția Associated Press, trei 
membri ai Adunării legislative din 
Singapore au plecat într-o vizită în 
India, Kenya, Malta și Marea Brita- 
nie, unde vor avea, cu oficialitățile 
din aceste țări convorbiri asupra u- 
nor probleme politice, sociale și eco
nomice de interes comun.

SANTIAGO DE CHILE. — Apro
ximativ 8 000 de muncitori și func
ționari de la serviciile de ocrotire a

re a transporturilor țărilor membre, 
ale C.A.E.R. pe anii 1966-1970. Co
misia a examinat unele probleme eco
nomice ale colaborării tehnico-științi- 
fice, probleme legate de navigația flu
vială, de tipizarea navelor maritime și 
fluviale.

Comisia a aprobat raportul de ac
tivitate pe anul 1964 și planul de lu
cru pe anul curent, ținînd seama de 
sarcinile care decurg din hoțărîrile 
celei de-a 10-a sesiuni a C.A.E.R. și 
ale celei de-a 16-a ședințe a Comite
tului Executiv al C.A.E.R.

Noi acfiuni agresive ale S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 2 (Agerpres).
Agenția vietnameză de presă a 

transmis un comunicat al înaltului 
comandament al Armatei Populare, în 
care se spune că în după-amiaza zi
lei de 2 martie, cîteva valuri de avi
oane — americane și sud-vietnameze 
— care au decolat de pe navele port
avion ale flotei a 7-a americane și de 
la bazele aeriene din Vietnamul de 
sud. au sburat deasupra orașului 
Quang Biah, au bombardat regiunea

Saitlidiile alopiaie le (оіішоі бе ши|і al 0.H.II. 
іодоИіи R.S.H.
NEW YORK 2 (Agerpres).
Comitetul de experți însărcinat de 

Consiliul de Securitate să examineze 
posibilitățile adoptării de sancțiuni 
împotriva Republicii Sud-Africane pen
tru politica de apartheid dusă de gu
vernul acestei țări, a dat luni publi
cității concluziile sale sub forma unui 
raport care urmează să fie înaintat 
Consiliului* de Securitate. In raport se 
subliniază că economia R.S.A. ar pu
tea fi afectată de instituirea unui 
embargo total asupra schimburilor co
merciale cu această țară, dar se ex
primă, . totodată, unele rezerve privind 
eficacitatea deplină a unei asemenea 
măsuri.

Raportul elaborat pe baza recoman 
dărilor făcute de Bolivia și Brazilia, 
membre ale comitetului, a fost adop
tat cu șase voturi (S.U.A., Marea 
Britanie, Bolivia, Brazilia. Norvegia, 
și ciankaișiștul) contra patru (U.R.S.S., 
R. S. Cehoslovacă, Maroc și Coasta 
de Fildeș). Cel de al 11-lea stat mem
bru, Franța, nu a participat la lu

n d u rî
sănătății din Santiago de Chilie au 
declarat luni o grevă de patru ore 
în sprijinul revendicărilor Ic» de mă
rire a salariilor.

LONDRA. — Producția și exportul 
de automobile britanice au scăzut in 
luna ianuarie cu peste 10 la sută fa
ță de luna precedentă. Potrivit da
telor publicate la Londra, industria 
britanică a produs în ianuarie 36 343 
de automobile față de 42 157 în cursul 
lunii decembrie. Exporturile s-au ri
dicat respectiv la 11 809 de automo
bile față de 13 171.

DUBLIN. — Agenția France Pres- 
se relatează că la 28 februarie per
soane necunoscute au pătruns în a- 
partamentul unui hotel din Dublin și 
au furat bijuterii în valoare de 50 000 
de dolari aparținînd actriței de ci- 
nenla Elisabeth Taylor.

BELGRAD. — După cum anunță 
agenția Taniug, Michael Stewart, 
ministrul afacerilor externe al Marii 
Britanii va face o vizită oficiala în 
R. S. F. Iugoslavia între 18 și 21 a- 
prilie, la invitația guvernului R.S.F, 
Iugoslavia.

Ipelil ligii 
юНеШНог de Ciute Bo;le

GENEVA 2 (Agerpres).
Liga societăților de, Cruce Roșie a 

lansat luni un apel privind combate
rea epidemiei de pojar care a și făcut 
241 de victime în rîndurile copiilor 
din Turcia. Liga societăților de Cruee 
Roșie, care își are sediul la Geneva, 
a primit luni de la Societatea de Se
milună Roșie din Turcia o cerere ur
gentă de gamaglobulină, necesară 
tratamentului a 5 000 de copii ame
nințați de epidemie.

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, liga a lansat imediat un apel 
societăților naționale din Elveția, Ca
nada, Olanda și U.R.S.S., rugîndu-le 
să-i pună la dispoziție cantitatea de 
medicamente necesară.

Vinh Linh și regiunile populate si
tuate de-a lungul rîului Gianh.

Potrivit primelor rapoarte, șase din 
avioanele atacatoare au fost doborîte 
și numeroase altele avariate.

Intr-un comentariu al postului de 
radio „Vocea Vietnamului" se spu
ne ; „Acest nou act de război,, de ex
tremă gravitate, comis de imperialiș
tii americani și de lacheii lor, a avut 
loc într-un moment în care opinia 
publică mondială protestează energic 
împotriva politicii lor războinice".

crările comitetului, întrucît a consi
derat că crearea comitetului depășește 
atribuțiile O.N.U. Documentul propu
ne instituirea unui embargo asupra 
schimburilor comerciale, asupra petro
lului și derivatelor acestuia, armelor 
și munițiilor, oprirea emigrării de 
mînă de lucru calificată, încetarea mij
loacelor de comunicații precum și sanc
țiuni politice și diplomatice. Delega
ții țărilor care au votat împotrivă au 
explicat că au adoptat această po
ziție întrucît consideră că propunerile 
au un caracter prea limitat.

Mai multe recomandări făcute de 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, Maroc și 
Coasta de Fildeș, privind încetarea 
oricăror investiții de capital străin în 
R.S.A. precum și un embargo asupra 
operațiunilor financiare și monetare 
eu această țară nu au fost adoptate.

PARLAMENTARI 
LIBANEZI LA LONDRA

LONDRA 2 (Agerpres).
Agenția Reuter anunță că la 1 mar

tie a sosit la Londra o delegație de 
șapte parlamentari din Liban. Delega
ția, condusă de Sabry Hamadeh, pre
ședintele Camerei Deputaților, cuprin
de numeroși membri ai Cabinetului 
libanez, precum și pe Kaamal Jumblatt,

. liderul partidului socialist libanez.
Delegații libanezi, care timp de o 

săptămînă sînt oaspeții „Grupului 
britanic al Uniunii interparlamentare", 
vor studia anumite aspecte ale vieții 
sociale, științifice și economice din 
Marea Britanie.

Ismet Inonu dezaprobă 
programul noului guvern turc
ANKARA 2 (Agerpres).
Așteptată eu mult interes de către 

observatorii politici din Ankara, de
clarația fostului prim-minîstru turc și 
actualului lider al opoziției, Ismet 
Inonu în Adunarea Națională a Tur
ciei, cu prilejul dezbaterilor programu
lui noului guvern condus de primul 
ministru Suat Urguplu, nu a reușit 
să clarifice atitudinea pe care opozi
ția o va adopta față de acest pro
gram. După cum informează agenția 

In grevă la 600 metri 
sub pămînt

BRUXELLES 2 (Agerpres).
Un număr de 175 de mineri de Ia 

o mină din apropiere de Liege au în
ceput la 600 metri sub pămînt o gre
vă de protest împotriva intenției de a 
închide mina pe motiv că autoritățile 
o consideră nerentabilă. Minerii au 
anunțat că nu vor ieși la suprafață 
pînă cînd nu vor fi revocate planurile 
de închidere a minei. Greviștii sînt 
alimentați de alți mineri. Se așteaptă 
o creștere a numărului greviștilor.

■ sî.
Incident la granița 
dintre Mexic 
și Guatemala

CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager
pres).

Antonio Carillo Flores, ministrul a-., 
facerilor externe al Mexicului, a în- 
minat o notă de protest ambasadoru
lui Guatemalei în legătură cu inci
dentul produs la granița dintre cele 
două țări. După cum s-a anunțat, 
grăniceri guatemalezi au deschis foc 
duminică asupra unor mexicani care 
se scăldau în rîul Suchîate,, ucigînd 
o persoană și rănind alte trei.

Viscole puternice în S.U.Jh*
■л

CHICAGO 2 (Agerpres). -
Asupra statelor Nebraska și Iowa 

din S.U.A. s-au abătut viscole pu
ternice însoțite* de inundații, care au 
silit numeroase familii să-și părăseas
că locuințele lor.'In diferite regiuni din 
cele două state, precum și în statul 
Dakota de sud, școlile au fost închi
se, iar circulația a fost parțial între- * 
ruptă. Numeroase localități au rămas 
fără lumină electrică.

VARIETĂȚI 
învingător în lupta 
cu un vultur

OSLO 2 (Agerpres). .
Joergen Loeseth, un băiat în'- vîr- 

stă de 12 ani, a dus o luptă înverșu
nată cu un vultur 
dica să-l răpească 
vîrstă de opt afli, 
jucau în apropiere 
un vultur mare s-r 

pentru a-1 împie- 
pe fratele său în 
Cei doi copii se 
de Aalesund cînd 

. abătut brusc din
înălțimi înfigîndu-și ghiarele în spa
tele fratelui lui Joergen. Joergen a 
pus numaidecît mîna pe un baston Іо-' ч 
vind răpitoarea pînă cînd a reușit s-o 
omoare. Cu aripile întinse vulturul 
măsura 1,52 metri.

Metodă nouă 
de tratare a alcoolicilor

I
NEW YORK 2 (Agerpres).
O nouă metodă pentru tratarea al

coolicilor este aplicată cu succes la 
spitalul din Pontiac, statul Michigan.

Alcoolicii primesc whisky, vin și 
bere și după fiecare pahar li se aplică 
un ușor șoc electric de 18 volți la cap. 
Tratamentul durează cinci zile. Condu
cătorul acestor experiențe a comunicat 
că pînă în prezent tratamentul a aju
tat unui număr de 57 de alcoolici.

Associated Press, Inonu a declarat că 
dezaprobă programul noului guvern, 
dar nu a furnizat nici o indicație asu
pra viitoarei poziții a partidului său 
în Adunarea Națională, cînd cabinetul 
va cere votul de încredere.

Inonu a ținut să precizeze că pro
gramul guvernului Urguplu nu justi
fică răsturnarea fostului cabinet con
dus de el acum două săptămîni, în
trucît politica externă a noului cabi
net nu diferă de cea a vechiului ca
binet.
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