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Valea Jiului sc pregătește de aiegeri
Adunări cetățenești

Ani de înfăptuiri mărețe
Sala Teatrului de stat din Petro

șani a găzduit ieri o entuziastă adu
nare cetățenească la care au partici
pat numeroși mineri de la noua ex
ploatare carboniferă Dîlja, meialur- 
giști de la Uzina de reparat utilaj 
minier, constructori de pe șantiere, 
învățători și profesori, medici, gos

podine. Oamenii muncii prezenți la 
adunare au avut în mijlocul lor pe to
varășul Lazăr David, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani, candidat al F.D.P. în cir- 
cumscripția electorală nr. 5 pentru 
alegerile de deputați în Marea Adu
nare Națională, precum și a altor 
candidați pentru sfaturile populare.

Adunarea a constituit o însufle
țită manifestare a entuziasmului cu 
care masele largi de oameni ai mun
cii întîmpmă alegerile de deputați 
pentru Marea Adunare Națională și 
pentru sfaturile populare care vor a- 
vea loc la 7 martie.

In cuvinte emoționante, minerul 
pensionar Cotoț Iosif a subliniat 
contrastul dintre fosta vale a plîn-

LA E. M. ANINOASA 
Ritmicitate

și calitate
Minerii de la Aninoasa, care luna 

trecută au extras peste plan 1080 
tone cărbune de bună calitate, desfă
șoară în aeeste zile în abataje o 
susținută întrecere pentru a asigura 
o producție ritfflfcă și de calitate.

In zilele de 1 și 2 martie, nume
roase brigăzi din toate sectoarele mi
nei au depășit planul de extracție cu 
30-127 tone cărbune. Spre exemplu, 
brigada minerului Ilie Nicolae din sec
torul I a depășit planul în ziua de 1 
martie cu 23 tone cărbune, iar în 
ziua următoare cu 104 tone. Brigada 
min^iilui Berey Dionisie din același, 
sector a dat peste plan în aceste zile 
119 tone de cărbune iar brigada mi
nerului Schneider Francisc 82 tone.

îndeplinirea ritmică a planului are 
la bază creșterea productivității mun
cii. Brigăzile minerilor Dediu Vasile 
și Dcroghi Florian din sectorul IV au 
depășit în primele zile ale lunii mar
tie randamentul planificat cu 1-2 to
ne cărbune pe post. Aceste brigăzi 
n-au avut nici un vagonet de cărbu
ne rebutat pentru șist. 

MARGARETA MICA.

(Continuare in pag. 3-a)
1. CR1ȘAN 

impiegat

O La clubul Constructorul din 
Petroșani este programată azi, după- 
amiază, o expunere intitulată: „De
putatul, reprezentant și slujitor ai 
oamenilor muncii".

© In sala festivă a clubului din 
Petrila va avea loc azi o seară cul
tural-distractivă pentru tineret. For
mațiile artistice de amatori vor pre
zenta un bogat program artistic.

comunistul 9шеа loan, șei аѳ echipa la seetorua VIII — Petrila, se preocupă îndeaproape de buna în- 
freținere a cazanelor. Iată-l împreună ou lăcătușii mecanici Pintilie Aurel și Ungureatnu Nicolae reparînd o 
pompă de apă.

© La Cîmpu lui Neag, brigăzile 
artistice de agitație ale minei Dîlja 
și Cooperativei meșteșugărești din

gerii, cum era cunoscută Valea Jiu
lui pe vremea stăpînirii buirghezo- 
moșierești, și viață nouă ce înflorește 
astăzi în bazinul nostru carbonifer.

Transformările înnoitoare care au 
avut loc în Valea Jiului în anii so
cialismului au fost subliniate cu mîn- 
drie de numeroși al ți vorbitori. Me
dicul Martinovici Mihai a înfățișat 
prin graiul cifrelor marea grijă pe 
care partidul și guvernul o poartă 
minerilor și muncitorilor Văii Jiului.

Tovarășul Moraru loan, director al 
O.C.L. Produse Industriale, a vorbit 
despre lărgirea și modernizarea con
tinuă a rețelei comerțului de stat, 
despre creșterea masivă a volumului 
de mărfuri vîndute populației, iar 
profesorul Băbeanu Radu a înfățișai 
marile realizări obținute în Valea 
Jiului în domeniul dezvoltării învă- 
țămîntului.

Intîmpinat cu-căldură, în încheie
rea adunării, a luat cuvîntul tovară
șul Lazăr David, care a făcut o am
plă expunere asupra mărețelor în
făptuiri (Aținute de poporul nostru 
în anii care au trecut de la alege
rile precedente. Vorbitorul a subliniat 
că participarea masivă a oamenilor 
muncii la pregătirea alegerilor, avîn- 
tul cu care colectivele minelor și în
treprinderilor muncesc pentru a în- 
tîmpina ziua de 7 martie cu noi rea
lizări, constituie o vie expresie a 
profundului democratism al orîndui- 
rii noastre de stat, o puternică ma
nifestare a unității poporului în ju

rul partidului.
Adunarea cetățenească de la Pe

troșani, oare s-a încheiat cu un reu
șit program artistic prezentat de 
formațiile de amatori din localitate, 
a oglindit hotărîrea fermă a oame
nilor muncii de a-și da votul lor 
candidaților Frontului Democrației 
Populare.

CETĂȚENI
Șl CETAȚENEI 

Au mai rămas 3 zile 
piuă la alegeri 

CONTROLAȚI 
daca sînteți înscriși 
pe listele 

de alegători !

ProjmwiH aligătoiiloi — 
In mirii ateniliil 
sfatulni fojniar

In cadrul întîlnirilor cu candidații 
propuși în alegerile de la 7 martie, 
cetățenii Aninoasei au făcut un nu
măr de 70 propuneri în ce privește 
gospodărirea comunei, precum și în 
alte domenii ale activității din loca
litate. Iată cîteva din propu
nerile făcute • de cetățeni : con
tinuarea îndiguirii pîrîului Aninoa
sa pentru prevenirea inundațiilor, a- 
menajarea de zone verzi în jurul noi
lor blocuri construite în apropierea a- 
reneî sportive, extinderea iluminatu
lui fluorescent, alinierea unor garduri 
pe strada principală, plantarea de 
arbuști, înființarea unei unitjffi pentru 
desfacerea de legume și^ruqjț în 
partea def jos a locațieij^etc. Л

Comitetul executiv HȘIKtului popu
lar comunal acordă o atenție deose
bită acestor propuneri, luării de mă
suri organizatorice pentru aplicarea 
lor în viață. Toatei propunerile au 
fost clasificate pe frupe de probleme, 
iar pe de altă parte, s-a întocmit o 
evidență a propunerilor pe circum
scripții electorale, astfel ca atît de
putății circumscripțiilor electorale res-

(Continuare în pag. 3-a)

Însemnări de reporter

Intr-un cartier fruntaș
In anii puterii populare orașul 

Luperâ și-a schimbat mult înfăți
șarea ; a crescut și s-a înfrumuse
țat in ansamblu. Dar cele mai 
pregnante transformări s-au petre
cut in vechile cartiere Braia și 
Viscoza; s-au ridicat 
zeci de blocuri moder
ne. Locul dughenei de 
altădată l-a luat un 
modern complex co
mercial, înconjurat de 
ronduri de flori și 
spații verzi.

Locatarii sînt antre
nați într-o întrecere 
susținută pentru buna 
gospodărire și conti
nua înfrumusețare a 
cartierelor. Titlul de 
fruntaș în întrecere 
pe anul trecut i-a re
venit cartierului Viscoza 111,

Mobilizați de către deputați, cu 
sprijinul grupelor de partid, loca

Deși e tînără ca 
virstă și meserie, 
bobinatoarea Pop 
Gabriela este a- 
preciată in colec
tivul secției bo- 
binaj u?or de 
la S.R.E. Vulcan 
și i se încredin
țează lucrări im
portante. Posedind 
o bună pregătire 
profesională și 
muncind cu sirgu- 
ință, tinăra bobi
natoare execută 
întotdeauna la 
timp și de cali
tate lucrările ce i 
se încredințează.

Fotografia o 
înfățișează pe u- 
temista Pop Ga
briela in timpul 
lucrului.

tară de aici dovedesc dragoste pen
tru frumos' și bună gospodărire. 
Casele scărilor, incepînd cu blocul 
nr. 30 in care locuiește deputata 
Zamfir luliana și continulnd cu ce
lelalte, toate sînt ornamentate cu 

tablouri, sînt bine în
treținute. Deunăzi, de
putata Zamfir luliana 
a făcut o vizită la 
blocurile din cartier 
însoțită fiind de meș
teri zidari și zugravi 
de la sectorul l.L.L. 
Lupeni. In urma aces
tei vizite, acolo, unde 
s-a constatai că e ne
voie de reparații și 
zugrăveli, două echipe 
de la sectorul l.L.L. 
au trecut la efectuarea 
lucrărilor necesare.

In primăvara anului trecut, în 
cartierul Viscoza III s-a ridicat 
problema unui loc de joacă pentru 
copii. Cetățenii nu s-au lăsat mult 
îndemnați și au amenajat terenul 
în dreptul blocului cu nr. 24.

Dar Intr-un cartier, chiar și 
fruntaș, cite alte probleme nu se 
ridică! Intr-un rînd, deputata a 
aflat de unele încălcări ale nor
melor de conviețuire de către anu- 
miți locatari. A chibzuit, s-a con
sultat cu responsabilii de bloc, ca 
să vadă ce se poate face.

Mărfuri 
încărcate pesfe plan

încărcarea la timp a mărfurilbr este 
un obiectiv urmărit cu perseverență 
în întrecere de muncitorii din cadrul 
R C.M.-ului Petroșani. Aceasta a fă
cut ca în luna februarie să se încar
ce peste planul operativ de transport 
52 452 tone mărfuri. In același timp 
rulajul vagonului de marfă a fost îm
bunătățit cu 16,4 la sută, sarcina 
statică a crescut cu 8,6 la sută, iar 
regularitatea circulației trenurilor de 
călători și marfă a atins un procent 
de 97,2 la sută. S-au evidențiat ope
ratorii, Buhoi Iulian, Găiseanu Vic
tor, Balinca Constantin, Vahnovan 
Victor și Ștefănescu Ion.

S-a redus staționarea 
vagoanelor

Printr-o informare mai îndeaproa
pe asupra compunerii trenurilor Г ce 
sosesc, descompunerea acestora din 
timp pentru ca vagoanele ,să fie ata
șate la primele trenuri ce pleacă, s-a 
reușit ca staționarea vagoanelor în 
tranzit cu manevră să fie’ redusă' în 
luna februarie cu 0,8 la siită. Econo
mia realizată pe această cale de sta
ția Petroșani se ridică la peste 5 000 
ore/văgon. O contribuție de seamă= la 
acest succes a fost adusă de. către 
turele conduse. de Oprea Ioachim, 
Stanca Emil și Subcinschi Gheorghe.

Petroșani vor prezenta astăzi un bo
gat program artistic în fața alegă
torilor.

© Ieri, la clubul din Petrila a a- 
vut loc o seară de poezie. In cadrul 
serii s-au citit versuri din operele 
poeților noștri dedicate alegerilor.

O In cadrul cercului de citit din 
Petroșani, a cărui responsabilă este 
tovarășa Cueu Silvia, se va prezenta 
astăzi o conferință în care «sînt o- 
gilindite drepturile acordate femeilor 
din patria noastră de regimul demo
crat-popular.



STEAGUL ROȘU

NIVELELE
VĂII JIULUI

Valea Jiului, puiirnia bazin earbaniftr al țării, eunoașt» un 
iureș tumultuos, creator, ații in adîncuri, acolo unde minerii smulg 
lumii subteran» bogății imens» și l» pun fa slujba înfloririi pa
triei, ctt ți la ziuă, unda constructorii, entrgeticienii, forestierii 
ți ceilalți oameni al muncii dau viață luminoaselor sarcini trasate 
de partid.

De la cele mai adinei orizonturi ale minelor, pînă la înăl
țimi» munților împăduriți din împrejurimile Văii, munca omului 
nou, făuritor al socialismului, pulsează viguros. sporind izvoarele 
de energie ți lumină al» patriei, de bunăstare materială și șpi- 
rituală pentru cel mulțl.

Salbele Jiului

Un euflu nou, puternic, străbate de 
la un capăt la ailtiri întreaga noastre 
Vale. E suflul marilor transformări, 
al înnokNi. Martor poate fi socotit 
chiar Jiul се-și șerpuiește apele în
volburat» dinspre cele două extremi- 
tați ale VIII Jiului spre marea poar- 
Ш aăpetă In stiiwile Cârpelilor — 
defileul In oglinda apei Jiului dc est 
*i de vest slot reflectate minunatele 
salbe făurite do oameni în anii so

cialismului. Sînt e» 
dificil majestuoase 

ca se înșiră de-a 
lungul celor ВО ki
lometri ale așezări, 
lor mlflicrești, aînt 
înălțimi noi, cucerite de om, , ce do. 
mină tot mai mult peisajul întregii 
văl.

Pretutindeni se ridică spre zenit, 
sprijinind parcă cerul Văii Jiului, 
somptuoasele turnuri ale industriei 
socialiste: turnurile noi de extracție 
ale minelor în plină dezvoltare,, ale 
noilor cetăți de lumină, și uzine, ale 
semețelor blocuri de locuințe,

Să relevăm, spre exemplu, despre 
una dintre cele mai minunate salbe 
de pe meleagurile Jiului — termo
centrala Paroșeui, ăătete -a lu
minii și energiei — mărturie Vie a 
grandioaselor transformări ce au S- 
vut loc în anii socialismului pe me
leagurile bătrînului Jiu. Termocen
trala Paroșeni, care. ?l-a duNat nu 
de mult capacitatea, are în prezent 
o putere instalată de 300 MW, pro
ducția ei anuală întrecînd pe cea a 
Romîniei burghezo-moșiereștl сц de 
peste 3 ori șl jumătate.

Iată și o altă salbă din lunca Jiu
lui — clădirea impunătoare, eît a 
unui bloc cu 10 etaje, a marii uzine 
de preparare а cărbunelui din Coro- 
,t?ti, uzină cu instalații moderne, cu 
un flux tehnologic ce permite auto
matizarea șl dispecerizarea întregu
lui proces de preparare a cărbunelui.

Salba ar fi incompleta fără tur
nurile puțurilor de extracție care s-au 
înălțat o dată cu deschiderea de noi

CIFRE DESPRE
• Anual, aproape 6600 muncitori, 

ingineri și tehnicieni beneficiară prin 
sindicate de bilete de odihnă și tra
tament In frumoasele stațiuni bal- 
neo-clintaieriae ale patriei noastre.

• Volumul desfacerii mărfurilor 
prin comerțul socialist și cooperatist 
a crescut din 1955 și pînă în prezent 
eu aproape 250 milioane lei, depă- 

Cartierul Livezenî al Petroșaniuluî; pe locul unde nu era deeît cîmpul gol, au crescut zeci de blocuri mo-ь 
dame pentru oamenii muncii.

artere subteran» spre comorile adîn- 
eurHor, Pe colina din vecină
tatea minei Lupeni se ridică dan
telărie de oțel a unui puț nou, 
modern, de mare capacitate. Incinta 
minei Lonea e dominată de turnul 
urle? de beton armat, ca un semn 
de exclamare, al noului puț de ex
tracție care, dotat cu utilaj modern 
-- schip și mașină de extracție 
muldcablu — va scoate la zi întrea

ga producție а mi
nei Lonea. Dar să 
vorbim de Dtlja, 
mina ce-șî trăiește 
primele luni de pro
ducție după re

deschidere, Șirul puțurilor noi ce.i 
înconjoară Incinta este o mărturie 
vie a vieții noi, clocotitoare, ce cu
prinde azi «dineurile minelor pără
site odinioară.

Tabloul salbelor semețe ce împo
dobesc localitățile e completat apoi 
pe întreaga arie a Văii de buchetele 
noilor cartiere de blocuri de. locuin
țe. De la Uricani, orașul nou răsărit 
pe harta țării, pînă la Lonea au a- 
părut cartiere întregi de nouă • arhi
tectură ce cuprind pește. 10000 de 
apartamente, zeci de se- li. cinema
tografe, spitale și magazine, menite 
să deschidă noi orizonturi în fata 
fiilor celor oropsiți și ignorați de 
altădată. Numai în anul ce a trecut 
au fost date în folosință minerilor 

și energetlcîeniiior 1600 apartamente. 
Anul acesta pentru prima dată în 
Valea Jiului se construiesc și dau în 
folosință blocuri turn cu 8—9 etaje 
la Vulcan, Lupeni și petrila,

Și peste fot. în vecinătatea noilor 
cartiere răsărite pe locuri unde în 
trecut n-a fost nimic sau pe lotul fos
telor colonii dărăpănate șl inegrlte 
de vreme, ofensiva noului continuă; 
macaralele și schelele își continuă 
înaintarea, ajutînd oamenii să fău
rească din beton, fier și sticlă no! 
salbe ale vieții noastre.

I. DUBEK

BCXĂSTARE
șind în 1964 suma da 620 milioane 
lei.

* In anii puterii populare durata 
medie a vieții In orașul regional Pe
troșani a crescut de la S0 ani, in 
1038, la peste 65 ani în prezent.

• In 20 d« ani, numărul unități
lor școlare a crescut la 71, din care 
4 școli medii de cultură generală.

SETEA
DE A ȘTI

In anii șesenalului flacăra știin
ței și a culturii a fost dusă pînă în 
cel mai îndepărtat cătun âl VÎUt 
Jiului, pînă la cea mai indșpăr. 
iată cabană din munți.

In școli de cultură generală, 
școli profesionale, tehnice și tehnice 
de maiștri, în Institutul de mine 
din Petroșani, învață azi un nu
măr impresionant de fii ai oame
nilor muncii sau chiar oamenii 
muncii înșiși. Spre deplina edifi
care a cititorului, pom nota numai 
citepa cifre.

Din l&âă încoace, numărul ete- 
vilor care învață in școlile de cul
tură generală a crescut de la 10 784, 
la peste 18 000 in 1965, al celor 
școlarizați în invățămîniul profe
sional s-a dublat, iar numărul celor 
ее studiază in invățămîniul superior 
e dp aproape 2,3 ori mai mare,

Paralel eu dezvoltarea dorinței 
de a ști a oamenilor, a crescut șl 
numărul acelora care poartă fla
căra științei și a culturii de la o 
generație ta alta: învățătorii și 
profesorii.

Numărul cadrelor didactice care 
predau jn invățămîniul general a 
crescut de la 139 ta 69J, al celor 
ce predau in școlile . profesionale 
a crescut de la 49 la 79, iar al ca
drelor didactice din invățămîniul 
superior de la 59 la 122.

Și cifrele acestea sînt în conti
nuă ascendență. Invățămlntului i-a 
fost asigurată o bază materială 
satisfăcătoare, prin construirea de 
nd școli și mărirea capacității 
celor existente.

Astăzi despre neștiința de carte, 
primită ca moștenire de la trecut, 
se vorbește ca despre un vis rău. 
Visul acesta a [ost în Valea Jiu
lui — ca de altfel și in întreaga 
țară — o realitate crudă pe care 
regimul democrat-popular a trans
format-o. în setea aceasta mereu 
cresatndă de cultură, de a învăța, 
de a ști rntu mult.

APROAPE DE
Departe de freamătul din adta.--.il 

minelor, pe dealuri, de-a lungul Văii 
Jiului, ae ivesc ici colo turle svelte 
de sonde. Aici, aproape de creste, 
zumzetul motoarelor sondelor nu 
contenește a clipă. Zi și noapte, pe 
ploaie sau vjnt, frig sau arșiță, son
dorii stat la datorie. Prin munca lor 
neobosită, geologii stabilesc „identi
tatea" noilor cîmpuri miniere.

In anul ce a trecut au fost Identi
ficate, de către cele șase sonde fo
rate pentru noua mină Dîlja, re
zerve de cărbune evaluate la 40 000 000 
tone. In acest an se vor identifica 
pentru exploatare, tacă 35 000 000 
tone de cărbune. Pentru a afla cî- 
teva din realizările sondorilor, ne-am 
îndreptat pașii spre sectorul Livtzeni 
al întreprinderii de explorări miniere 
Deva, Aici brigăzile de le sondele 
5916, 4510, 5582 au fost cele care 
au contribuit în mod deosebit anul 
trecut la realizarea pe sector a unei

Biblioteca școlii profesionale din Lupeni.

Peirila, cota 130
Intrăm mai mulți în colivia puțului 

central —- meseriași, topografi, ingine
rul mecanic Mureșanu Vasite. Gîteva 
semnale și imensa cutie metalică îna
intează cu viteză spre adîncuri. Schim
băm cîteva vorbe și iată-ne ajunși la 
orizontul XII. In 32 de secunde gm 
coborît 420 m I Două convoaie de va- 
gonete încărcate cu cărbuni își aș
teaptă rîndul pentru a fi trimise Ja 
ziuă. Trecem prin circuitul puțului, 
parcurgem apoi o galerie transversală 
luminată fluorescent și ajungem la 
puțul orb nr. 9. Așteptăm pe rampa 
puțului. Rampă înseamnă aici o mică 
uzină subterană. Cuplătorul apasă pe 
o manetă și două vagonete sînt obli
gate de împingătoare, pneumatice să 
Intre în colivie. O altă manetă pune 
ta funcțiune sistemul de închidere au
tomată a ușilor coliviei. Este - una 
din inovațiile, inginerului mecanic Mu
reșanu Văsîle. Pe un ecran luminos a- 
pare înscris orizontul la care se va 
opri colivia. Dacă mai adăugăm și 
sumedenia de cabluri și țevi, un tro
liu acționat tot de puterea . aerului

economii de 610764* lei și se află 
și în acest an printre cele care obțin 
cete mal însemnate economii la pre
țul de cost, prin reducerea consu
mului specific de oțel vidla pentru 
freze, combustibil etc. Brigada con
dusă de Ghifiac Tudor, din care fac 
parte sondorii șefi Haimana Mihai, 
Curcanu Gheorghe, Cocolea Nicolae; 
sondorii Oprița Constantin, Halma- 
nac Nicolae, Lăcătușu Nfcolee, me
canicul Felea Virgil și alții, se află 
în fruntea celor evidențiate în între
cerea socialistă. In luna februarie, 
brigada lui Chiriac a forat la sonda 
5917 peste sarcinile de plan 20 me
tri fizici de put,

O dată cu primele zile din mar
tie, ta dreptul cartierului Livezenî- 
Petroșani, pe malul sttng al Jiului, 
a început montajul unei sonde noi. 
Este vorba de sanda 5918, care va 
fora la o adtacfcne de peste 1000 
metri- Săparea acestei sonde a fost 
încredințată brigăzii conduse de 
maistrul Anton Eugen. Și nu ta mod 
tatîmplător. Sondorii lui nea Anton 
— cum le zic tovarășii de muncă — 
sînt cunoscut! ca oameni harnici, 
Iscusiți în ale meseriei. EI stat doar 
cei ce au executat forajul sondei de 
la cota 757 cu două luni înainte de 
termen, fără nici o instrumentație șl 
au economisit 700 metri tuburi de 
oțel destinate susținerii pereților pu
țului sondei. Popescu Titu, Fîcîu 
Constantin, Săvulescu loan, Penciu 
Dumitru, Andrei Florea. Ezereanu 
Adrian, Nim loan, Blaj loan, Mocanu 
Constantin, Fîc-iu Vasile stat doar 
cîțiva din membrii acestei harnice 
brigăzi. Și astfel de sondori sînt 
multi în Valea Jiului.

V. STRAUȚ 

comprimat, avem în față imaginea mi
cii uzine...

Coborîm cu încă 160 de metri, spre 
orizontul XIV al minei. Același as
pect ca și la orizonturile superioare 
— rampa bine luminata, în jur do
mină fierul și betonul. Ne aflăm, la 
130 de metri deasupra nivelului ma
rii; adică la cota cea mai joa^-a 
Văii Jiului. De aici, și pînă 1< ă 
sînt nu mai puțin de 580 in ! Afc.T la 
nivelul cel mai scăzut al Văii, unde 
pulsează din plin munca, te impre
sionează mai ales trăinicia galeriilor 
susținute în beton sau fier care țin ani 
de zile piept dealului. Multitudinea de 
instalații electrice sau mecanice, ne
numărate țevi și cabluri care pleacă 
spre fronturile de la înaintări sau 
spre abataje, toate au menirea să facă 
.munca minerilor mai ușoară.

Orizontul XIV a fost atins pentru 
prima oară prin 1953, cu puțul orb 
nr. 9. De aici au pornit apoi lucră
ri de mare amploare, orizontul XIV 
devenind unul din orizonturile de . ba
ză ale minei. Au muncit aici brigăzi 
meștere la săpat și betonat. Cea con
dusă de minerul Fleșcan a deschis 
drumul spre sectarul I. Ortacii briga
dierilor Lupu și Tătaru au mtpcjt în 
partea opusă înaintînd spre < apus, 
spre sectorul IV. Brigada lui Uogaru 
Sebastian a străpuns printr-o trans
versală toate stratele exploatabile, 
pregătindu-le minerilor de la sectorul 
II drumul subpămîntean prin care 
trimit azi la ziuă cărbunele - deo
camdată prin stratele 12 și 13. Prin 
transversala săpată cu ani în urmă 
la sectorul I de brigăzile lui Dogaru' 
și Fleșcan. o micuță locomotivă eu 
acumulatori duce acum rodul muncii 
minerilor spre puțul orb rir. 13. S-au 
executat aici, la orizontul cel mai de 
jos al Văii Jiului, lucrări de toată 
frumusețea. (E o adevărată plăcere 
aă vezi garajele pentru locomotive fă
cute de brigada lui Solomon sau ca
sa pompelor care este opera brigăzii 
Iul BoteanuL Aici, prin muncă vred
nică, destoinică și bine calificată, ta- 
vingtad nenumărate opreliști specifice 
subteranului, au dobîndit multe brigăzi 
drapelul purpuriu de evidențiate și 
apoi diploma mult rîvnită — de frun
tașă în întrecerea socialistă. Despre 
faptele de muncă ale acestor brigăzi 
am putea scrie pagini întregi I Ori
zontul XIV a fost un adevărat loc 
al afirmării priceperii minerești. Și ar 
mai merita să scriem aici despre in
ginerii, maiștrii, topografii, lăcătușii, 
electricienii, despre toți cei care au 
contribuit la noul orizont.

O ultimă vizită întreprindem, fă- 
cînd o scurtă călătorie pe verticală 
tatr-o căldare enormă — cbiblă meta
lică — la locul de muncă al brigăzii 
conduse de Bunduc Dumitru. Împreu
nă cu ortacii săi, Bunduc amenajează 
puțul central săpat sub orizontul 
XIV. Și pentru că sînt primii care 
pornesc spre orizontul XVI, viitor ori
zont de bază al minei Petrila — ii 
putem socoti pionierii viitoarelor cu
ceriri în adîncurile acestei exploatări, 
începe aici pregătirea unui alt nivel 
al minei Petrila, și a) Văii Jiului...

FR. VETRO
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Valea Jiului se pregătește de alegem

Propunerile alegătorilor — 
în centrul atenției sfatului popular

lntr-un cartier 
fruntaș

(Urmare din pag. l-a)

ORT
Etapa regională a crosului

(Urmare din pag. l-a) 

pective. cît și cetățenii, să fie mobi
lizați la înfăptuirea lor.

Se insistă ca toate propunerile a 
căror rezolvare nu necesită un timp 
mai lung, sg fie puse în aplicare pî
nă în ziua alegerilor. Numărul pro
punerilor înfăptuite sporește zi de 
zi. Astfel, propunerea cetățenilor de 
pe strada Uzinei privind repararea 
unor scări și completarea becurilor de 
iluminat a fost deja înfăptuită. S-a 
îmbunătățit iluminatul pe străzile 23 
August, București, Glieorghe Doja și

altele, iar o serie de propuneri legate 
de aprovizionare au fast de амте* 
nea, înfăptuite.

Pînă la data alegerilor numărul 
propunerilor rezolvate va spori con
tinuu. Se vor încheia lucrările de 
instalare a iluminatului fluorescent și 
amenajarea pentru circulația pietoni
lor a tunelului Piscu — propunere 
care a fost făcută de cetățenii de pe 
strada Piscu, Vor fi montate alte 12 
lămpi fluorescente pe strada principa
lă, iar o dată cu dezghețul se va 
trece fără întîrziere la efectuarea de 
noi lucrări de înfrumusețare a locali
tății.

Pentru „Decada cadourilor44
In vederea zilei de 8 Martie, co

lectivele din numeroase întreprin
deri ale industriei ușoare au pregă
tit pentru „Decada cadourilor" un 
bogat sortiment de produse.

Printre numeroasele articole rea
lizate de muncitorii din fabricile de 
tricotaje sînt completurile dta două 
șau trei piese, rochiile, jachetele din 
iînă și fire sintetice cu croială mo
dernă, bluzele din fire sintetice In

combinație cu mătase artificială sau 
cele din relon.

Colecția articolelor din mătase o- 
feră și ea o serie de modele noi de 
țesături din mătase artificială, natu
rală, relon, cu fire de efect, fiecare 
în mal multe combinații coloristice, 
precum și o gamă variată de baticuri 
în desene și culori variate.

(Agerpres)

— Ce ar fi să Înființăm cttt un 
cerc de citit la fiecare bloc ? — 
își dădu eu părerea tovarășa Bu- 
nea Rozalia, responsabila unei co
misii de femei din cartier. Va con
tribui, cu siguranță, la educarea 
locatarilor.

Propunerea s-a dovedit bună. 
Deputata Zamfir luliana, care este 
și bibliotecara clubului din Bărbă- 
teni a adus broșuri pentru cercu
rile de citit.

Fiind propusă din nou candidată 
pentru alegerile de deputați din 7 
martie, tovarășa Zamfir luliana a 
discutat cu alegătorii săi proble
ma înfrumusețării continue a car
tierului. La una din întîlnirile a- 
vute cu alegătorii, deputata și ce
tățenii din circumscripția sa și-au 
exprimat hatărlrea t a împreună să 
rezolve problemele de bună gospo
dărire și înfrumusețare a blocuri
lor, astfel ca titlul de cartier frun
taș să-l mențină și pe viitor. Lo
catarii Pigui loan, Szabo Ștefan, 
Grasu .Radu, Mureșan Vasile, Tri
fon Ioan, Stambeleo loan și alții 
s-au angajat s-o ajute și de aici 
înainte pe deputată In mobiliza
rea cetățenilor la acțiunile ob
ștești de gospodărire și înfrumu
sețare a cartierului.

de primavarâ
Comisia regională de ațletiam a 

organizat recent primul concura de 
cros din acest an. Acest concurs a 
avut ca scop verificarea stadiului de 
pregătire a atleților, și în mod deo
sebit a campionilor regionali de 
cros, care vor participa la finala a- 
pestei competiții de la București,

La acest prim concurs de verifi
care, Valea Jiului a fost reprezentată 
de 12 sportivi aparținînd asociațiilor 
școlare Straja și Școala profesională 
Lupeni șl 30 Decembrie din Petro
șani. Cu toate că nu toți atleții care 
eu participat la acest concurs au 
avut o pregătire corespunzătoare, re
zultatele obținute au fost mulțumi
toare.

Astfel, la proba rezervată junioa
relor. tînăra luliana Mariaș de la 
Școala medie din Lupeni a reușit

Tenis de masă
In zilele de 27 și 28 februarie, în 

«ala de sport a Institutului de mine 
din Petroșani a avut loc etapa regio
nală a campionatului republican de 
tenia de masă, individual, de seniori 
și senioare.

să se claseze pe locul II cu timpul 
de 3'14”, la numai 4" de prima cla
sată.

La juniori ș-eu întrecut 20 de can- 
curenți. Dintre particîpanții Văii Jiu
lui, ce) mai bine s-au comportat 
Uleriu Vasile și Balaș! Carol — am
bii de la Școala profesională Lupeni 
eare au ocupat locurile 3 și 4.

La seniori Peter Aron de la Mi
nerul Lupeni a cucerit locul II din 5 
eoneurențî.

In timpul scurt care a mai rămas 
pînă l-a data de 14 martie, sportivii 
Văii Jiului, selecționați pentru lotul 
regional, vor trebui să se pregăteas
că eu mai multă sîrgu ință pentru ca 
la etapa finală să obțină rezultate 
cit mei bune.

S. BALOI 
corespondent

Tehnologia avansată și-a eroit drum larg și In secția turnătorie de la 
B.R.U.M.P. Muncitorii acestei secții folosesc cu succes In lupta pentru îm
bunătățirea calității pieselor metoda de turnare în coji de nisip cu amestec 
de silicat de sodiu întărit cu bioxid de carbon. In clișeu: Formaioarea 
Radu Saveta îndrumată de maistrul turnător Căpraru Vasile pregătind 
forme pentru o nouă serie de piese turnate din oțel.

ECONOMIA — 
trăsătură caracteristică a

Printre trăsăturile ce caracterizează 
omul societății socialiste sînt chib
zuință, perseverența, spiritul de eco
nomie și bună gospodărire — carac
teristici care trebuie să devină pro
prii fiecărui cetățean al patriei noas
tre

Dezvoltarea spiritului de economie 
are o mare importanță atît pentru 
fiecare cetățean în parte cît și pen
tru economia națională. Realizarea de 
economii la cheltuielile de producție, 
reducerea prețului de cost sînt obiec
tive principale în întrecerea socia
listă.

Economiile realizate în întreprinderi 
și economiile individuale ale fiecărui 
membru al societății contribuie la 
creșterea posibilităților statului de a 
investi fonduri mereu sporite pentru 
construirea de noi obiective industria
le și social-culturale, pentru dezvolta
rea economiei naționale și creșterea 
bunăstării populației. Statul socialist 
împletește astfel armonios interesele 
generale ale construcției socialiste eu 
interesele individuale ale oamenilor' 
muncii.

Pe măsură creșterii bunăstării popu- 
lației, sporesc mijloacele bănești a- 
trase la C.E.C., crește participarea 
facultativă a populației la satisface
rea nevoilor colectivității.

Păstrarea la C.E.C a disponibili

tăților bănești asigură depunătorilor o 
serie de drepturi și avantaje ca ■ 
drepturi de proprietate personală asu
pra depunerilor, secretul, depunerilor, 
imprescriptibilitatea lor, dreptul de 
codiționare și dreptul de testare și 
moștenire.

Spre a satisface preferințele cetă
țenilor pentru unele sau altele din 
avantajele economisirii, Casa de eco
nomii și consemnațiuni a pus la dis
poziția depunătorilor mai multe in
strumente și forme de economisire 
ea : libretul de economii cu dobîndă, 
libretul de economii cu cîștiguri și 
dobîndă și cîștiguri, libretul de eco

nomii cu dobîndă și cîștiguri în au
toturisme, obligațiunile eu cîștiguri 
și altele.

Caracterul larg de masă pe care 
l-a căpătat acțiunea de economisire 
la C.E.C. în țara noastră se reflectă 
și în Valea Jiului prin faptul că sol
dul general al depunerilor este în 
creștere continuă cu sume considera
bile, de ordinul milioanelor. Edifica
tor în acest sens este realizarea pla
nului trimestrial de atragere în pro
porție de 101 la sută, cu o lună îna
inte de termen.

Marea influență a depunătorilor a 
necesitat dezvoltarea continuă a rețe
le! operative de deservire. In prezent, 
pe raza orașului regional Petroșani

SFATUL MEDiCULUI

Despre problema ochelarilor 
ia copii

Există o serie de boli ale ochiului, 
numite vicii de refracție, care nece
sită corecție cu lentile, adică purta
rea de ochelari.

Să luăm de exemplu miopia. Ea 
este o boală a vederii destul de răs
pândită ; se intîlnește la copii și la 
vîrstnici, dar cel mai adesea apare 
în copilăria De aceea este bine să 
fie cunoscută de părinți, învățători 
și profesori.

Miopia poate avea un caracter pro
gresiv și poate duce la mari scăderi 
de vedere, care uneori duc la o ade
vărată infirmitate. Cu tuate acestea 
există totuși posibilitatea ca miopia 
să fie oprită în loc. Se cer luate o 
serie de măsuri, printre care cea mai 
importantă este purtarea permanentă 
a ochelarilor prescriși de medicul 
specialist în boli de ochi. Copiii cu 
vederea slăbită sînt cu ușurință ob
servați de învățători, profesori, de 
către părinți prin faptul că sînt ne- 
voiți să stea în prima bancă, deoa
rece nu văd bine la distanță.

Medicul oculist este acela care va 
lămuri cauzele vederii slăbite, va da 
toate indicațiile necesare, va da re-

care trebuie efectuat controlul perio
dic al copilului, pentru я preîntlm- 
pina scăderea vederii. Părinții sînt 
datori să colaboreze cu medicul în 
mod strîns și, spre binele copiilor 
lor, să respecte în mod strict indica
țiile date atît în ce privește regimul 
de viață, cit și administrarea de me
dicamente, procurarea și purtarea o- 
ehelarilor, prezentarea 'oplilOr ' la 
contra).

Alte vicii de refracție ce necesită 
purtarea de ochelari sînt hipermetro
pia și aștigmatismul, Nu trebuie a- 
doptate concepții greșite, precum că 
ochelarii ar dăuna esteticii, în spe
cial la fete. De aceea trebuie să ne 
prezentăm la policlinica teritorială 
îndată ce avem vreo bănuială în ce 
privește calitatea vederii copilului și 
sa respectam întrutotul sfaturile și 
indicațiile medicului oculist.

Dr. I, EȘEANU 
spitalul Petroșani

Dacă în prima zi, întîlnirile nu 
au oferit jocuri de calitate, în a 
doua, cînd s-au disputat semifinalele 
și finala,, cei prezenți au fost satiș- 
făcuți atît de calitatea jocurilor cît 
și datorită faptului că finala s-a 
disputai între doi reprezentanți ai 
Văii Jiului, respectiv Adalbert Trupei 
și Constantinescu, ambii de la I.M.P. 
Cu un atac mai sigur, Trupei câștigă 
întîlnîrea și cu aceasta și titlul de 
campion regional pe 1965.

La fete, Aneta Dornic - Cugir a 
cîștigat fără emoții locul I și drep
tul de a participa la etapa urmă
toare.

PUBLICITATE
întreprinderea 

pentru contractarea 
și industrializarea faotelui 

S I M E R I A 
ANGAJEAZĂ 

Pentru fabrica de pro
duse lactate Petroșani: 

doi electricieni 
autorizați

— doi mecanici 
frigotehniști

Cererile de angajare se de
pun Ia sediul întreprinderii 
I.C.LL. Simeria str. Traian nr 
88, telefon 29.

tete de ochelari, va stabili datele la

omului nou
funcționează un număr de 7 unități 
proprii C.E.C., precum și un număr 
de 26 unități mandatare cu gestiune 
și 10 agenții C.E.C. — P.T.T.R,

Pentru buna deservire a publicu
lui depunător din noul cartier al ora
șului Lupeni — Braia, începînd cu 
data de 5 martie a.c. va începe să 
funcționeze o nouă agenție C.E.C., 
situată în cadrul complexului comer
cial al acestui cartier.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent în domeniul economiilor dove
desc cu prisosință că oamenii muncii 
din Valea Jiului sînt conștienți de 
faptul că încredințînd spre păstrare 
C.E.C.-ului o parte din veniturile lor 
disponibile nu numai ca își asigură 
satisfacerea intereselor personale, dar 
in același timp contribuie pe această 
cate la creșterea resurselor pe care 
le folosește statul pentru dezvoltarea 
economiei naționale.

îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
de plan în domeniul producției ma
teriale, încheierea an de an a buge
tului de stat cu excendente, întărirea
continuă a monedei noastre naționale' 
constituie temelia solidă a dezvoltă
rii continue a acțiunii de economi
sire.

IOAN LAZAR
director C.E.G Petroșani

LICHID ANTI-G ER
La fabrica „Apolo" din Galați, spe

cializată în producția de săpunuri, 
s-a' realizat recent un lichid antl-ger 
compus dintr-un amestec de gliceri
na și apă distilată. El se folosește 
o singură dată pe tot timpul iernii în 
radiatoarele autovehiculelor evittnd 
înghețarea apei. La probele de labo

rator efectuate la temperaturi de pî
nă la minus 55 grade, noul preparat 
a dat rezultate bune.

Liehidul se găsește îmbuteliat în 
bidoane din material plastic cu o ca
pacitate de 3 litri. Pînă acum au fost 
livrate comerțului primele 700 bidoa
ne cu lichid anti-ger.

PROGRAM DE RADIO
5 martie

PROGRAMUL I. 7,45 Formații 
vocale de muzică ușoară, 8,00 Suma
rul presei, 9,00 Cintece și jocuri 
populare, 10,03 Melodiile ecranului, 
11.00 Muzică din operete, 11,30 Or
chestre de muzică ușoară, 12,30 Mu
zică populară, 14,10 Din albumul 
pieselor de estradă. 15,00 Muzică 
populară din diferite regiuni ale tă
rii. 15,30 „Melodii, melodii" —- mu
zică ușoară, 16,30 Emisiune de bas
me. 17,00 Muzică ușoară de Gelu 
Soloinoiiescu, 17,30 in slujba patriei, 
18,00 Universitatea tehnică radio, 
18,15 Melodii populare cerute de 
ascultători, 18,30 Tribuna radio, 19,00 
Caleidoscop muzical, 19,40 Muzică 
ușoară interpretată de Tino Roși, 
20.00 Radiogazeta de seară, 20,30 
Călătorie muzicală. 21,15 înflorirea 
literaturii noastre în anii puterii 
populare, 31,35 Muzică de dans. 
PROGRAMUL 11. 8,00 „Ritm și me
lodie"... — muzică ușoară, 9,30 Ra- 
dioracheta pionieriir (Reluarea e- 
mîeiunii din 2 martie), 10,30 „Con
certul instrumentelor" — muzică u-

șoară, 11,03 Ctatece pentru alegeri, 
11,50 Muzică populară, 13,30 Limba 
noastră. „Coincidențe". Vorbește 
acad. prof. AI. Graur. (Reluare), 
14,35 Cintece din folclorul nou și 
jocuri populare, 15,30 Din țările so
cialiste, 16,20 Sport, 18,00 Pagini 
orchestrate de muzică ușoară, 19,05 
Melodii populare, 19,30 Din cronica 
revoluției noastre culturale, 19,45 
Muzică de dana, 21,20 „Florile și 
dragostea" — muzică ușoară.

Cinematografe
5 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Can-can; REPUBLICA: Soție pentru 
un australian; ANINOASA: Cîinele 
sălbatic Dingo; VULCAN : Sechestra
tul din Altona; BARBATENI: Pri
vește înapoi cu mînie.

Responsabilii cinematografelor Pe- 
trila. Lonea, Livezeni și Uricani nu 
au trimis programul filmelor.
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0 „tărie alba" pDNitaîă de guvernai. S. II. J. 
privind politica sa Io Vieloani

începerea sesiunii Consiliului economic 
și social al O. N. U.

WASHINGTON 3 (Agerpres).
Guvernul S.U.A. a dat publicității 

o „Carte albă" referitoare la poli
tica sa în Vietnam. Reprezentantul 
permanent al Statelor Unite la 
O.N.U., Adlai Stevenson, a informat, 
de asemenea, oficial pe președintele 
Consiliului de Securitate despre pu
blicarea acestui document. „Cartea 
albă“ reprezintă o încercare de a 
justifica intervenția Statelor Unite în 
Vietnamul de sud și viitoarele acțiuni 
militare agresive ale S.U.A. împo
triva R. D. Vietnam. Afirmînd că 
luptele din Vietnamul de sud ar fi 
intrat „într-o etapă nouă", „Cartea 
albă" se referă la măsurile militare 
pe care le vor lua S.U.A. în conti
nuare în această regiune.

Intr-un comentariu consacrat pu
blicării acestui document, ziarul 
„New York Times" scrie că ..guver
nul Johnson intenționează, probabil,

Victime ale 
unei avalanșe

SALZBURG 3 (Agerpres).
Din surse oficiale se anunță că 

marți după-amiază o avalanșă a 
luat cu ea în trecătoarea Radstadt 
(regiunea Salzburg), un autobuz în 
care se aflau tineri schiori suedezi, 

aruncîndu-1 într-o prăpastie.
In urma acestui accident s-au în

registrat 14 morți si 10 răniți, dintre 
care unii se află în stare gravă. 
Victimele făceau parte dintr-uin grup 
de 300 de tineri suedezi care-și pe

treceau vacanța în mai multe locali
tăți ale acestei regiuni. Alie două 
autobuze cu tineri suedezi au putut 
fi oprite Ia timp, ferindu-le astfel de 
pericol.

Declarații realiste privind relațiile 
comerciale dintre Est și Vest

WASHINGTON 3 (Agerpres).
Comisia senatorială pentru aface

rile externe a Congresului S.U.A. a 
examinat timp, de cîteva zile proble
ma comerțului dintre S.U.A. și țările 
socialiste europene. Ședințele au fost 
prezidate de senatorul Fulbright, ca
re s-a pronunțat în favoarea extin
derii comerțului între Est și Vest. In 
cadrul discuțiilor au luat cuvîntul, 
printre alții, vicepreședintele firmei 
„International Musiness Corpora
tion", Haines, care a cerut să se 
acorde tuturor țărilor socialiste clau
za națiunii celei mai favorizate, sub-:

REZULTATELE ALEGERILOR 
DIN BECHUANALAND

GABERONES-BECHUANALAND 3 
(Agerpres).

La primele alegeri organizate în 
protectoratul britanic Bechuanaland, 
desfășurate la 1 martie, majoritatea 
absolută a fost obținută de Partidul 
Democratic Bechuana, condus de 
Seretse Khama. Din cele 31 de lo

curi, cite va avea parlamentul aces
tei, țări, 22 au revenit acestui partid, 
îndată după comunicarea rezultate
lor, comisarul britanic al teritoriu
lui, Peter Fawcus, i-a cerut lui Kha

în legătură cu explozia rachetei 
„Atlas—Centaur64

WASHINGTON 3 (Agerpres).
Oficialități ale Administrației na

ționale pentru problemele aeronauti
cii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) au declarat că explozia 
rachetei .„Atlas-Centaur" cu care ur
ma să fie plasat pe orbită un vehicul 
spațial pe tipul ■ „Surveyer" va duce, 
cu siguranță, la o întîrziere de apro
ximativ un an a programului de cer
cetări a Lunii cu ajutorul acestui tip 

să pregătească o importantă anga
jare a noastră în Vietnam. Statele 
Unite au trecut de la rolul de „con
silier" la cel de combatant activ și 
fățiș îr Vietnamul de sud și se con
sideră în prezent libere să atace la 
fc.vnuî lor plac, pe cale aeriană, na
vală sau tereshă, orice obiectiv din 
Vietnamul de nora. Dar se pune din 
nou întrebarea dacă atacurile aerie
ne masive pot duce la altceva decît 
la o sporire a numărului de victime 
în rîndul civililor din centrele in
dustriale sau din porturi".

Același ziar publică o scrisoare a- 
dresată președintelui Johnson de că
tre 500 de oameni de știință ameri
cani, în care aceștia cer președinte
lui „să înceteze trimiterea de trupe 
în Vietnamul de sud și să nu ma’ 
acorde nici un fel de subsidii finan
ciare pentru continuarea războiului în 
această țară".

„Acord" la
BRUXELLES 3 (Agerpres).
După mai bine de un an de zile 

de discuții și „vicisitudini", cum le 
califică agenția France Presse, mi
niștrii de externe ai „celor șase" au 
reușit marți noaptea să ajungă ia 

un acord în problema fuzionării exe
cutivelor celor trei organisme vest- 
europene — Piața comună. Euratom 

și C.E.C.O. Potrivit proiectului apro
bat de Consiliul ministerial al Pieței 
comune, fuzionarea va intra în vi
goare, începînd de la 1 ianuarie 
I960, cînd cele trei executive vest- 
europene vor fi dizolvate pentru a 
fi creată o comisie unieă compusă 
— în primii trei .ani — din 14 re
prezentanți ai țărilor membre ale 
C.E.E., iar în următorii ani din 9 
„înțelepți".

liniind că posibilitățile de dezvoltare 
a comerțului cu țările din estul Eu
ropei „sîrit practic nelimitate". Un 
alt vorbitor, William Blackie, preșe
dintele societății „Caterpillar Trac
tor", a cerut înlăturarea controlului 
guvernamental asupra comerțului cu 
mărfuri nestrategice.

Pe de altă parte, președintele con
cernului petrolier „Socyony Mobil 
Oil", Nickerson, a susținut „o dez
voltare limitată a comerțului eu măr
furi nestrategice cu țările est-euro- 
pene".

ma să formeze primul guvern al 
Bechuanaland-ului.

In vîrstă de 44 de ani. Seretse 
Khama și-a petrecut în exil mai mulți 
ani din viața sa, din cauza politicii 
rasiste a guvernului sud-african de 
care depindea teritoriul Bechuana- 
land. El este un adversar hotărît al 
apartheidului însă, după cum arată 
agenția France Presse, „el intențio
nează să mențină relații bune cu 
R.S.A., deoarece — în mod practic 
— economia țării sale depinde de 
Africa de sud".

de rachetă. La două ore după ce s-a 
produs explozia la baza Cape Ken
nedy cele 120 de persoane aflate în- 
tr-un adăpost subteran, Ia aproxi
mativ 300 m de rampa de lansare, 
nu fuseseră încă evacuate din cauză 
că incendiul provocat nu fusese încă 
stins. Potrivit unor evaluări neofi
ciale, pagubele materiale se ridică 
la aproximativ 5 milioane de do
lari.

NEW YORK 3 (Agerpres).
La 1 martie 1965 au început la 

New York lucrările celei de a 
XXXVII-a sesiuni reluată, a Consi
liului Economic și Social. Pe ordi
nea de zi figurează probleme referi
toare la alegerile în Comitetele Con
siliului, confirmarea membrilor co- 
misiilnr funcționale ale Consiliului, 
programul de lucru și definitivarea 
calendarului conferințelor Consiliului 
pentru anul 1965.

Au fost reluate acțiunile negrilor 
în Alabama

NEW YORK 3 (Agerpres).
Agențiile de presă transmit că 

în șase regiuni din statul Alabama 
au fost reluate acțiunile negrilor 
pentru înscrierea lor pe listele elec
torale. In fața tribunalelor de district

Bruxelles...
După cum subliniază observatorii 

politici, acordul intervenit la Bru
xelles a fost urmarea unui compro
mis realizat între Luxemburg și cei
lalți cinci parteneri ai săi din Piața 
comună,, prin care aceștia oferă Ma
relui ducat o serie de compensații 
pentru pierderea sediului înaltei au
torități a cărbunelui și otelului 
(C. E.C.O.) prin înființarea Comisiei 
unice al cărei sediu a fost fixat la 
Bruxelles.

Comentînd acordul , realizat ta 
Bruxelles, agenția France Presse 
subliniază că în calea transpunerii 
sale în practică, se mai află o serie 
de piedici care urmează a fi înlătu
rate. In această ordine de idei a- 
genția releva necesitatea ratificării 
Iui de către parlamentele naționale, 
precum și chestiunea care se impune 
pentru a se putea vorbi de o integra
re a „celor șase" în adevăratul în
țeles al cuvîntului — aceea a fuzio
nării propriu-zise a celor trei orga
nisme vest-europene (C.E.E., Eura
tom și C.E.C.O ). Este vorba de o 
„armonizare" a tratatelor de la Pa
ris privind crearea C.E.C.O. și Roma 
privind crearea Eurafomului și C.E.E. 
Or, fuzionarea celor trei executive 
nu constituie decît un prim pas, des
tul de modest, pe calea fuzionării 
acestor organisme.

ÎN CÎTEVA RÎN DURI
SAN SALVADOR. Seismografele 

din San Sailvador au înregistrat un 
cutremur de pămînt de o intensitate 
extrem de mare în regiunea de jun
glă de la frontiera dintre Guatemala 
și Mexic.. Epicentrul cutremurului a 
fost localizat la aproximativ 400 km 
de capitala țării unde, în ultimele 
săptămâni, au fost resimțite cîteva 
mii de mișcări seismice. Oamenii de 
știință au declarat că dacă cutremu
rul ar fi avut loc într-o regiune 
populată „pagubele ar fi fost ca
tastrofale".

NEW YORK. Generalul Nguyen 
Khanh, ambasadorul cu misiune spe
cială al Vietnamului de sud, a sosit 
în după-amiază zilei de 2 martie pe 
calea aerului, Ia New York.

RIO DE JANEIRO. Ziarul „Jornal 
do Brasil" a anunțat că aproximativ 
400 de persoane, printre care se află 
lideri politici, sindicali și ai organi
zațiilor studențești, au fost arestate 
în ultimele zile de poliția statului 
Guanabara, pe teritoriul căruia se 
află orașul Rio de Janeiro. Un pur
tător de cuvînt ai poliției a declarat 
că aceste persoane vor fi deținute 
întrucît „ar putea conspira împotri
va puterilor constituționale".

ROMA. Membrii municipalității 
din Torino, în afară de doi reprezen
tanți ai partidului neofascist „Mișca

La lucrări participă o delegație a 
R. P. Romîne, care este membră a 
Consiliului Economic și Social, con
dusă de prof. univ. M. Hașeganu, am
basador, reprezentantul permanent al 
țării noastre pe lingă O.N.U.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul romîn a subli
niat că activitatea C.E.S., desfășu
rată în domeniul economic și social, 
trebuie să favorizeze condițiile, de 
stabilitate economică și bunăstare a 

au avut loc noi manifestații. La 
Selma au reînceput înscrierile. In ce
lelalte orașe comisiile însărcinate cu 
primirea cererilor negrilor nu și-au 
reluat încă activitatea invocînd di
verse motive. Demonstranții au fost 
opriți de polițiști înarmați cu bas
toane, dar în nici unul din cele șase 
districte nu au fost semnalate inci
dente. La New York, unde a avut 
loc o demonstrație a tinerilor negri 
în sprijinul respectării drepturilor ci
vile și împotriva discriminării ra
siale, poliția a arestat 31 de negri 
din cartierul Brooklin.

Buletinul Casei Albe relatează că, 
marți, Roy Wilkins, directorul exe

cutiv al Asociației naționale pentru 
propășirea populației de culoare, a 
fost primit de către președintele 
Johnson. El a declarat ziariștilor că 
președintele S.U.A. a arătat că mi
nistrul justiției va face noi propu
neri pentru îmbunătățirea legii drep
turilor civile. Pe de altă parte, un 
purtător de cuvînt al Casei Albe a 
spus că Johnson intenționează să 
prezinte Congresului, în următoarele 
cîteva zile, un mesaj în legătură cu 
aceste propuneri.

Greva docherilor americani a intrat 
în cea de-a 52-a zi

NEW YORK 3 (Agerpres).
„Foarte puține progrese au fost 

realizate marți în cursul tratativelor 
desfășurate cu scopul de a se pune 
capăt grevei docherilor _ din porturile 
de pe coasta de sud-est a Statelor 
Unite" — transmite din Miami Beach 
agenția U.P.I. Ga urmare, greva con
tinuă și a intrat miercuri în cea de-a 
52-a zi.

rea socială italiană", au. votat în fa
voarea unei rezoluții în care se cere 
continuarea urmăririi judiciare a cri
minalilor de război naziști.

NEW YORK. Consiliul de Tutelă 
al O.N.U. s-a întrunit marți într-o 
ședință pentru a desemna pe mem
brii unei misiuni însărcinate să in
specteze felul în care Australia își 
îndeplinește mandatul de administra
re a teritoriilor Nauru.

WASHINGTON. Marshall Wright, 
purtător de cuvînt al Departamentu
lui de Stat al S.U.A., a declarat că 
guvernul american revizuiește pro
gramul de ajutor acordat Indoneziei 
și că activitatea S.U.A. în Indone
zia va depinde de „rezultatele aces
tei revizuiri". Programul, a cărui 
valoare pentru 1965 se ridică la 
1 400 000 de dolari, constă din asis
tență pentru combaterea malariei, 
pentru instituții de învățământ și a- 
sistență ‘ tehnică.

PARIS. Un număr de 170 de oa
meni politici și fruntași ai vieții 
publice, oameni de știință și cultu
ră francezi au semnat o declarație 
a Biroului Consiliului Național al 
Păcii în oare protestează împotriva 
politicii agresive a S.U.A. în Viet
nam.

In declarație se arată că bombar

populației, să creeze condiții de pro
movare a relațiilor pașnice și de 
colaborare. între state, relații fondate 
pe respectarea principiilor egalității 
în drepturi a popoarelor și pe drep
tul lor de a dispune de ele însele.

Referindu-se la problema eiabo- . 
rării unei declarații de principii pri
vind cooperarea economică interna
țională, reprezentantul romîn a rele
vat faptul că Rotnînia, ca țară care 
a inițiat elaborarea acestei declara
ții, urmărește cu multă atenție evo
luția lucrărilor în acest domeniu și 
consideră că sînt create condițiile 
pentru ducerea la. bun sfîrșit a aces
tei acțiuni.

In cadrul discuțiilor privind con
firmarea membrilor comisiilor func
ționale ale C.E.S., aleși la sesiunea 
precedentă, delegatul romîn, sprijinit 
de delegații Uniunii Sovietice, Alge-' ■ 
rîei, Cehoslovaciei și Pakistanului, 
s-a pronunțat împotriva confirmării, 
în comisia pentru situația femeii, a 
reprezentantului ceankaișist, care sub 
nici o formă nu poate fi considerat 
ca fiind adevăratul reprezentant : al 
Chinei și al poporului chinez.

întrevedere 
Rusk—Dobrînin £

WASHINGTON 3 (Agerprffif ~~ 
TASS transmite : ’w

Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de stat pentru problemele 
presei a anunțat că la 2 martie Dean 
Rusk, secretar de stat al S.U.A., și /■ 
A. F. Dobrînin, ambasadorul U.R.S.S. 
în S.U.A., au discutat o serie de • 
probleme de interes reciproc, printre 
care problemele Asiei de sud-est.

Pe de altă parte, la Pittsburgh 
urmează să fie reluate joi tratati
vele, la care participă și un media
tor federal, pentru a se ajunge la în
cheierea grevei celor 32 000 Jg. mun
citori metal urgiști de la mari
uzine siderurgice. Greva a fost de
clarată luni în sprijinul cererilor de 
mărire a salariilor și de îmbunătăți
re a condițiilor de muncă.

darea Vietnamului de nord de către 
avioanele americane „poate avea 
consecințe extrem de serioase" pen-'■ 
tru cauza păcii.

LONDRA. Potrivit cifrelor publi
cate de Ministerul Transporturilor, în 
perioada ianuarie-noiembrie a anu
lui trecut, aproape 7 000 de persoane 
și-au pierdut viața în Marea Brita
nic în accidentele de circulație. Un 
număr de 345 000 de persoane au 
fost rănite.

NEW YORK. Agenția P.A.P. a- 
nunță că la 1 martie a sosit la New 
York un grup de specialiști polonezi 
— directori de întreprinderi indus
triale și lucrători științifici, care vor 
participa Ia un seminar privind me
todele organizării științifice a mun
cii și a conducerii industriei.

NEW YORK. Nava cosmică ame
ricană „Mariner-4", scrie agenția 
United Press International, a par
curs pînă în prezent 153,6 milioane 
mile din drumul său de 325 milioa
ne mile spre planeta Marte. Dacă 
nu va interveni nimic neprevăzut, 
„Mariner-4“ va trece în apropiere 
de Marte la 14 iulie și, în decurs de 
25 de minute, va transmite spre Pă
mînt, prin instalația de televiziune 
aflată Ja bord, 22 de imagini, care 
vor servi la studierea atmosferei și 
suprafeței planetei. ,
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