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laica Jiului in preajma alegerilor
Adunări cetățenești

Entuziasm și încredere 
în viitor

nr. 3 Lu- 
multe lo-

In aceste zile, în localitățile noas
tre au continuat adunările cetățenești 
în cadrul cărora oamenii muncii din 
Valea Jiului s-au întîlnit cu candida
ți! Frontului Democrației Populare 
pentru alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională și sfaturile 
populare.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm s-au desfășurat întîlnirile to- 

. varășului Popa Dumitru, prim-secre- 
tar al Comitetului regional de partid 
Hunedoara, candidat al F.D.P. pen
tru alegerile de deputați în M.A.N. 
în circumscripția electorală 
peni, cu alegătorii din mai 
calități din Valea Jiului.

La adunarea cetățenească 
loc în orașul Uricani alegătorii Rudic 
Constantin, Iacobescu Constantin Și 
Florescu Gheorghe au vorbit cu mîn- 
drie despre 
prin care a 
câni în anii

M k
centru minier în plină 
oraș modern.

Cu multă căldură au
sformările ce s-au petrecut în munca

.s'. - •

ce a avut

transformările radicale 
trecut localitatea Uri- 

puterii populare. Comu- 
jde oieri a devenit un important 

”1 dezvoltare, un

subliniat tran-

7 martie — ziua alegerii depu-

taților in Marea Adunare Națio-

nală și sfaturile populare — va

fi o Zi de sărbătoare a întregului 

popor. Votînd candidații Frontului

Democrațiel Populare, veți vota

pentru dezvoltarea economiei na

ționale și ridicarea bunăstării po

(Continuare in pag. 3-a)

Mereu în frunte

poralul 1
(Continuare in pag. 3-a)

GH. GHERAS1M

Simpozion

în turneu
Azi, la ora 18, în sala clubului din 

Bărbăteni va avea loc un simpozion 
cu tema „înflorește regiunea Hune
doara". Simpozionul este susținut de 
Vasian Cornel și Boca Alexandru.

Filmele conțin imagini despre reali
zările obținute în anii regimului de
mocrat popular în industria patriei.

Program de filme
La clubul sindicatelor din Lupeni va 

fi prezentât mîine, între orele 17—19, 
■n program de filme documentare.

f ...........

•AGENDA ELECTORALĂ

și viața muncitorilor forestieri și a 
țăranilor din Valea Jiului cetățenii 
Manolescu Ilie, Hamzu losif și Gru- 
iar Visaiom din Cîmpu lui Neag, cu 
prilejul adunării -cetățenești care a 
avut loc ieri după-amiază în această 
comună.

După ce a participat la adunarea 
cetățenească din Cîmpu lui Neag, to
varășul Popa Dumitru s-a întîlnit cu 
alegătorii din orașul Lupeni. Cu mult 
înainte de începerea adunării, sala pa
latului cultural din localitate a de
venit arhiplină. La întîlnirea cu can
didatul lor pentru alegerile în M.A.N. 
și cu alți candidați ai F.D.P. pentru 
alegerile în sfaturile populare au ve
nit sute de mineri, muncitori prepa
ratori’, filatori, constructori, intelec
tuali, gospodine- și alți oameni ai 
muncii. Adunarea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă sărbătorească, prile
juind .o puternică manifestare a mîn 
driei îndreptățite a oamenilor muncii 
pentru mărețele cuceriri ale poporului 
nostru pe drumul construirii vieții 
noi, socialiste. In cadrul adunării, a- 
legătofii au relevat marile, realizări 
economice și social culturale obținute 
în această veche .localitate minieră.

Minerii Ghioancă Sabin, Petre Con
stantin și inginerul Stoicoi Victor au 
vorbit despre condițiile noi de muncă 
și de viață create prin grija parti
dului minerilor în anii puterii popu
lare, despre succesele obținute dfe mun
citorii, inginerii și tehnicienii de Ia 
mina Lupeni în înfăptuirea sarcinilor 
puse de partid, despre hotărîrea lor 
de a-și da cu' încredere votul candi- 
daților F.D.P.

Alegătorii litiu Adela, muncitoaie 
la F.F.A. „Viscoza" Lupeni, lonescu 

cursul unui grup de utemiști de ia 
mina Lupeni. Tot la clubul muncito
resc din orașul Lupeni profesoara Alr 
dica Natalia a ținut o expunere cu 
tema : „Oglindirea alegerilor din tre
cut în opera lui I. L. Caragiăle**.

Au mai rămas doar două zile pînă 
la alegeri. In orașul Vulcan ca și in 
alte localități ale Văii Jiului, pregă
tirile sînt în toi. S-a terminat con
fecționarea cabinelor de vot și a ur
nelor fixe. O bună parte dintre ele 
au și fost transportate la ' secțiile de 
votare. Au fost, de asemenea, con
fecționate și urnele volante.

• In sala de lectură a bibliotecii 
clubului din Lupeni, miercuri după-a- 
miază a avut loc montajul literar „Vo
tăm** pregătit de bibliotecarele Raț
Iuliana și Fodor Eleonora, cu con

• Colectivul casei alegătorului din 
Bărbăteni, cu concursul unui grup de 
tineri constructori, a organizat un 
simpozion pe tema „Orașul Lupeni — 
vast șantier de construcții**.  Tot aici 
se află în pregătire simpozionul „Fe
meia în socialism**.

te, uniti-vă!• _ ___•______
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Au mai rămas 2 zile
pîn& la alegeri

CONTROLAȚI

dacă sînteți înscriși

pe listele

de alegători !

DESCHIZĂTORII DE
■ Mezinul Văii Jiului
d Căutări subpămîntene
■ Paroșeni: mina viitorului apropiat

Pe biroul în jurul căruia stăm 
de vorbă, se află desfășurat un 
plan „strategic" al lucrărilor de 
deschidere ce se execută in mo
mentul de față, în partea centrală 
a bazinului carbonifer al Văii Jiu
lui, pe timpurile miniere de la 
vest de Vulcan și est de Lupeni.

Se discută cu aprindere și pre
cizie tehnică problemele deschide
rii timpurilor de cărbuni ale ce
lei mai tinere exploatări — Paro
șeni, din adîncul căreia urmează 
să fie puse, aurind in circuitul eco
nomiei naționale mari cantități de 
cărbune cocslficabil.

Poate că de multe ori, tretind 
pe lingă termocentrala Paroșeni, 
nu am reușit să descoperim din
colo de impunătoarea cetate a lu
minii uri șantier în plină dezvolta
re, acela al noii mine. La poalele 
dealului „Arsuri" ce coboară pînă 
aproape de termocentrală, de cîțiva

Atenție, hotărîre, stăpînire de sine. Aceste atribute se citesc pe fețele ti
nerilor Gogoașă Constantin, maistru șef tură la cazanul nr. 1 de la termo
centrala Paroșeni și Radu Petru, tablotar.

ani și-a început activitatea un co
lectiv de muncă al Exploatării de 
deschideri de mine noi. In aceste 
locuri, noua mină Paroșeni își is
călește, deocamdată, prezența în 
viață industrială prin cele cîteva 
clădiri ridicate și două galerii de 
coastă cu care facem în primul 
rind cunoștință.

— Un asemenea drum către co
morile adîncurilor este foarte ren
tabil din punct de vedere econo
mic — ne spune inginerul șef al 
exploatării, tovarășul ■ Octavian 
Șurdu,. Mina Paroșeni, datorită 
'portic uldritâțil ‘sirotetor cărbu
ne. (înclinația mică, de la 6 la 20 
grade) se va preta la un înalt 
grad de mecanizare și va putea fi 
predată producției în 1967. Mina 
va putea lucra cel puțin 5 ani cu 
investiții minime și cu un înalt 
randament, datorită în primul rind 
ușoarei accesibilități la straiele 
de cărbune prin galeriile de coastă.

— După cum ați observat, a 
fost meu inții nevoie să mutăm al
bia milenară a Jiului de vest, mal 
aproape de termocentrală, pentru 
a ne crea spațiul necesar lucrări
lor de organizare. . Acestea fiind 
făcute, acum se lucrează de zor 
la săparea galeriilor, la identifica
rea stratelor de cărbuni.

Tlnăr, și mai ales entuziasmat 
de grandoarea planului pe care-l 
are de îndeplinit, alături de' colec
tivul pe care-l conduce, inginerul 
Eugenia Siănescu, șeful sectorului

Brigada de frontaliști condusă de 
Bîrluț Clement de la sectorul IV al 
minei Lonea este ‘ deținătoare a di
plomei de fruntașă în întrecerea so
cialistă pe anii 1963 și 1964. Pentru 
rezultatele frumoase obținute la ex
tragerea cărbunelui în luna ianua
rie, brigada s-a numărat în rîndul ce
lor evidențiate.. Succesele brigăzii își 
găsesc explicația în buna organizare 
a muncii, disciplina și hărnicia orta
cilor lui Bîrluț — minerii Răbulea

COMORI
Paroșeni continuă să ne dea și alte 
explicații sub privirile aprobative 
ale inginerului șef.

— Revelatoare, cred, chiar și 
pentru un nespecialist, sînt citeva 
cifre din dinamica dezvoltării mi
nei Paroșeni. Și, răsfoind unul din 
dosarele aflate pe birou, inginerul 
continuă:

— Au fost executați în 1963 cir
ca 700 m l de galerii. Anul trecut, 
am executat peste 1000 metri, iar 
in 1965 avem în plan 4520 m l de 
galerie. Bineînțeles, că acesta este 
planul, dar el va fi cu siguranță 
depășit deși, în primele două luni 
ale acestui an, am avut unele greu 
tați.

Cu fiecare întrebare pusă, cu 
răspunsurile prompte- și. 'ompetenr 
te primite din partea celor doi in
terlocutori, înțelegeam tot mai bi
ne, că. aici, la Paroșeni lucrează 
o mină de oameni harnici, buni 
meseriași, care doresc din tot su
fletul să grăbească cit mai mult 
posibil întîlnirea cărbunelui cu 
Soarele.

— Aceste comori își ascund u- 
neori foarte bine locul de depozi
tare. Colbul milenar depus peste 
ele e greu de înlăturat. Munca 
pentru descoperirea acestor co
mori, apoi aducerea lor la supra
față, cere mult timp, pricepere, 
perseverență și inițiativă. Și ingi
nerul Octavian Surdu avea să mâ 
convingă, peste numai cîteva mi
nute, prin fapte, de cele afirmate.

Nicolae, Coroianu Gheorghe și Mano- 
lache Vasile, ajutorii mineri Răbidea 
Victor, Marian Aurel, Bogdan loan, 
vagonetarii Kercso Emeric, Mora Ia- 
cob și* *Dan  Aurel.

Și în luna februârie, în întrecerea 
cu celelalte brigăzi din sector, fron- 
taliștii conduși de Bîrluț au extras 
cel mai mult cărbune peste plan — 
peste 300 de tone, depășind totodată 
randamentul planificat cu-1,25 tone 
pe post.

Un colectiv de actori de la Teatrul 
de stat Valea Jiului din Petroșani se 
află în turneu prin regiunea Hune
doara cu piesa „Titanic vals" de Tu- 
dor Mușătescu. Această piesă va fi 
prezentată azi în fața minerilor de la 
E. • M. Gura Barza, iar mîine în fața 
oțelarilor din Călan.



STEAGUL R©ȘQ

CU MÎIMIE GOSPODARILOR
buna marile, in primele ei gUe, ne-a btiimpintd eu zăpadă ți ger. 

Dar iată că soarele își /все tei mai puternic simțită prezența. sire. 
Unite curg, și-n aer se simt primele semne ale apropierii primă- 
serii. Se înnoiește natura și bucuria noastră, a șelar care clădim 
prin mumă viitorul Raminiei socialiste, e ea ailt mai mare cu cit 
această înnoire e îmbogățită de afttea și alitea înfăptuiri puse în 
slujba fericirii omului.

Nu e colțișor al Văii Mi unde prefacerile innoiiocre ale so- 
ciăiișmului să nu fie presents. Multe dintre acestea poartă pecetea ac. 
tîvltăfii gospodărești a deputațitor sfaturilor populare, a muncii patrio
tice desfășurate de cetățeni. Mal ales In ultimii ani, localitățile Văii 
Jiului au făcut pași mart pe calea înfrumusețării, a bunei gospodăriri. 
Deputății sfaturilor populare, gospodari harnici ai treburilor obștești, 
împreună cu cetățenii din circumscripțiile electorale respective și-au le
gat numele de multe realizări pare ne Incintă privirile. Șl nu puține 
din aceste nume le vom regăsi pe buletinele de vot pe carp la 7 
martie le vom introduce cu încredere și bucurie în urne.

GRAIUL FAPTELOR

a

Sînt străzi și locuri care în chip ui
mitor și-au schimbat înfățișarea. De
sigur, principalul element al aeestor 
înnoiri îl constituie construcțiile ma
sive de blocuri cu locuințe, tinerele 
noastre cartiere, construcțiile indus
triale ce îmbogățesc peisajul Văii 
Jiului. Nu mai puțin semnificative sînt 
însă numeroasele realizări obținute 
prin munca patriotică a cetățenilor, 
țâre în frunte cu deputății sfaturilor 
populare împodobesc noile cartiere cu 
spații verzi, schimbă fața străzilor, 
brodează cu măiestrie de artist ade
vărate eonvoare de iarbă și flori.

Cînd parcurg porțiunea de șosea 
dintre noua școală eu 16 săli de clasă 
construită nu de mult și cvartalele de 
blocuri, cetățenilor celui mai tînăr 
oraș din Valea Jiului, Urieanî. le re
vine in minte numele deputatului Cu 
zuban Gbeorghe. Deputat al sfatului 
popular, acest om a pus tot sufletul, 
toată priceperea sa în mobilizarea ce
tățenilor pentru transformarea acestui 
teren accidentat într-un covor de ver-

FfBBlasi le htretcna 
lalfielifâ pe aool №

ANTAL ȘTEFAN

BEJENARU GHEORGHE VUIA MARIA

deață. S-a zbătut pînă a obținut un 
buldozer care a nivelat terenul; apot 
cetățenii i-au urmat pilda și îndemnat 
particjpînd la terminarea lucrărilor de 
amenajare.

In celălalt capăt al Văii Jiului, la 
Lonea, deputatul Gubaș Iuliu a dat 
un sprijin prețios cetățenilor din cir
cumscripția sa electorală în extinderea 
rețelei de apă potabilă, fo amenaja
rea străzilor. Iar dacă parcurgi stra
da Constructorul din orașul Petro
șani, stradă pe care s-au realizat 
multe spații verzi și ronduri de flori 
ce constituie un cadru plăcut pentru 
noile blocuri construite alei, cetățenii 
amintesc cu recunoștință de deputata 
lor în sfatul popular al orașului Pe
troșani, tovarășa Vinga Maria.

Multi dintre deputății, eărora cetă
țenii le-au dat, la alegerile precedente, 
mandatul de a conduce treburile 
obștești, s-au afirmat ea gospodari pri- 
cepuți, demni de încrederea alegători
lor. Qrban Ioaif din Petrila, Bido Ca 
rol din Lupeni, Ciornei loan din ora
șul Vulcan, Lazăr Bela din Anlnoasa 
— iată doar eîțiva din numeroșii de- 
putați a căror activitate gospodărească 
se bucură de o înaltă apreciere din 
partea alegătorilor.

O vie confirmare a încrederii de 
care se bucură acești deputați, este 
faptul că numele lor a fost înscris 
din nou pa listate de candidați în ale
gerile de la 7 martie. Activitatea pe 
care ei au depus-o- pînă acum, con
stituie o garanție că Valea Jiului va 
cunoaște și mai puternic freamătul 
muncii patriotice puse în slujba înflo
ririi localităților ei.

Pentru lărgirea
Afiutii câțiva ani, e«id căminul lor 

cultural și-a deschis pentru prima 
oară ușile, oamenii' munclf din Bă
nite erau mîndri de noul lor lăcaș 
de cultură.

Deși spațios, cu multe săli, iată 
că în scurt timp clădirea căminului 
cultural a devenit Insuficientă pen
tru activitatea culturală din comu
nă. Acesta este motivul pentru care 
atunci cînd au stabilit obiectivele ce

Deputatul Bojin Ioan, candidat îp alegerile de deputați pentru circumscripția electorală nr. 86 a ora
șului Lupeni și în circumscripția nr. 199 pentru Sfatul popular al orașului Petroșani discutînd cu câțiva 
alegători despre ceea ce trebuie făcut în această primăvară pentru buna gospodărire a oartierului.

40 DE INSIGNE
Lupenenli se mîndresc cu cartierele 

nai ale orașului, cu complexele sale 
comerciale, cu noile clădiri social-cul- 
turale. Parcul Octogon din vechea co
lonie muncitorească Lopștein, Aleea 
evidențiaților, parcul 6 August etc. 
arată că în această localitate, care în 
trecut purta amprenta mizeriei și a 
ignoranței, se desfășoară o muncă 
stăruitoare pentru înfrumusețare, pen
tru buna gospodărire.

Zeci de tineri și vîrstnici au par
ticipat cu entuziasm la amenajarea 
Aleii evidențiaților. Cu cită dragoste 
s-a lucrat la plantarea de arbori și 
arbuști ornamentali în parcuri! Dar 
Oc.iogpnui ? Transformarea acestui 
fost maidan din inima coloniei munci
torești Lopștein îptr-un pare poartă, 
de asemenea, amprenta muncii pa
triotice. Aici au lucrat în special fe
meile, în frunte cu deputata Bido Eca- 
terina. Tot ele l-au îngrijit în timpul 
verii și împreună eu deputata lor s-au 
bucurat din plin că Octogonul a de
venit un loc de recreare agreat de 
locuitorii cartierului.

Locuințe curate ca paharul, ferestre 
cu glastre de flori, spațiile verzi din 
noile cartiere sînt rezultatul activită
ții entuziaștilor iubitori de frumos. 
Multi dintre ei, în calitate de depu
tați ori membri ai comitetelor de blo
curi au mobilizat mii de cetățeni te 

ciminului cultural
urmează eă ae înfăptuiască prin con
tribuție voluntară în anul 196S, bă- 
nlțenii au pua pe primul plen lărgi
rea clădirii căminului cultural.

lată deed că te anul 1965, paralel 
eu manifeetărWe ce vor avea loc, la 
căminul cultural din Bănită se va 
munci intens pentru construcția u- 
nor noi aăli care să asigure condi
ții pentru o bogată activitate cuHu- 
ral-educativă.

acțiunile de bonă gospodărire și în
frumusețare a orașului

Suma economiilor realizate anul 
treeut prin acțiunile patriotice între
prinse de Sfatul popular al orașului 
Lupeni cu sprijinul deputaților între
ce cifra de 1 100000 tei.

Pentru munca lor plină de iniția
tivă și hărnicie, 1a 40 dintre cei mai 
vrednici cetățeni ai orașului Lupeni. 
zilele trecute, li s-a prins de reverul 
hainei insigna de „Fruntaș în între
cerea patriotică1*.

Actualii deputați și candidați în 
alegerile de la 7 martie cum sînt 
tov. Tigoianu Florea, Crainic Irma, 
Doțiu Awam, Ardelean Victor, Bu- 
gheș Alexandru, Vișlovschi Ștefan, 
Cristea Aron, Szaesko Elisabeta, Zam
fir Iuliana, Bido Carol precum și tov. 
Letean Ana, Kravecz loan, Nemeș 
loan, Taics Martin, Cranciova loan 
și Farkaș luliu au primit această in
signă ca semn de prețuire pentru mun
ca depusă dar și de imbold pentru noi 
realizări în munca de înfrumusețare 
și gospodărire a orașului.

MARGARETA M1GA

ȘCOLILE
Dacă arunci o privire asupra ceea 

ce s-a făcut în satele Văii Jiului prin 
contribuția voluntară a țăranilor, 
prin muncă patriotică, cu sprijinul 
sfaturilor populare, primul loc îl o- 
cupă școlile. Acest fapt poartă în 
sine o adlncă semnificație. El oglin
dește energia cu care s-a muncit, 
nu numai în centrele miniere, ci și 
in satele Văii Jiului pentru lichida
rea analfabetismului care pe vre
mea regimului burghezo-moșieresc 
cuprindea jumătate din populația 
Văii Jiului, reflectă setea de a cu
noaște a oamenilor simpli, cărora 
socialismul le-a deschis porți largi 
spre cultură.

Școală nouă/ Aceste cuvinte pot 
fi auzite în multe sate ale Văii Jiu
lui. Bănița, Răscoala, Medela, DUța 
Mart, Dealul Bobii, Glmpu lui Neag 
— iată mimai cîteva din satele în 
oare au apărut școli nai prin contri
buția voluntară.

Țăranii muncitori din Bănița n-ar 
fi putut nădăjdui nici cînd in tre
cut să aibă pentru copiii lor o școală 
ca cea pe care o au astăzi. In ulti
ma vreme, această școală a fost lăr
gită cu noi săli de clasă, iar cu fon
duri din contribuția voluntară a ce- 
tățenilor, în anul trecut școala a fost 
electrificată și înzestrată cu mobi
lier modern.

Sau la Slătinioara, cătun ascuns 
printre dealuri la marginea dinspre 
Paring a Petroșaniului. In primă
vara anului trecut, pe terenul des
tinai construcției școlii creștea iar
bă. In clieva luni, școala de aici s-a 
înălțat prin contribuția voluntară a 
cetățenilor, precum și datorită aju
torului primit din partea Sfatului 
popular al orașului Petroșani. Con
strucția acestei școli era, parcă, in

OBIECTIVE N01
• Se vor amenaja și întreține zo

ne verzi pe o suprafață de 18,3 
hectare.

• In această primăvară vor fi 
organizate acțiuni patriotice pentru 
extinderea zonelor verzi, mai ales 
în noile cartiere, cu încă 3,7 
tare.

• In orașele Văii Jiului se vor 
amenaja 10 noi mici baze sportive 
și terenuri de joacă pentru copii,

• O dată ce timpul va deveni 
favorabil, pe zonele verzi din lo
calitățile Văii Jiului se vor planta 
încă 3 200 arbori și arbuști orna
mentali.

• in noile cartiere se vor efec
tua lucrări de nivelare pe o supra
față de 40 0QQ mp.

• Se vor efectua lucrări de în
trețineri de străzi și drumuri pe o 
suprafață de 29 600 mp.

• In total, în cadrul întrecerii 
patriotice pe 1965, sînt prevăzute să 
se realizeze lucrări în valoare de 
1086 811 tei.

NOASTRE
întrecere cu cea a noii săli> de clasă 
din Dllja, unde cetățenii, în frunte 
cu deputatul Kaiath Adalbert mun
ceau de zor. Amindouă aceste con
strucții au ajuns in același timp la 
start: ele și-au deschis porțile o dată 
au începerea actualului an școlar.

In împlinirea năzuinței de a a- 
vea pentru copiii lor școli spațioase 
și luminoase, țăranii din satele Văii 
fiului au simțit din plin sprijinul 
muncitorilor, al constructorilor de pe 
șantiere. De multe ori, In zilele de 
duminică, constructorii de pe șan-. 
Herul din V tilcan porneau spre Dea
lul Bobii, spre a da un ajutor prețios, 
de o '■ înaltă calificare, la construc
ția noii școli din acest cătun. De a- 
semenea, tinerii din Dricarii au pres
tai multe ore de muncă patriotică 
sprijinind țăranii din această comu
nă ta acțiunea de lărgire a școlii 
din localitate cu încă o sală de clasă.

Lărgirea și amenajarea școlilor 
din mediul sătesc continuă să stea 
In atenția comitetelor executive ale 
sfaturilor populare, in atenția depu- 
taților. Dovadă — fondurile alocate 
in acest scop pe anul 1965 prin con
tribuția voluntară a cetățenilor. La 
Iscroni se fac pregătiri pentru lăr
girea clădirii școlii generale de 8 
ani cu încă două săli de clasă, la 
Slătinioara clădirea noii școli va fi 
împrejmuită. Lucrările de amenaja
re vor continua și la celelalte școli 
nou construite sau lărgite. In cam
pania de pregătire a alegerilor de 
deputați pentru Marea Adunare Na
țională și sfaturile populare care 
vor avea loc la 7 martie, numeroși 
cetățeni din satele Văii Jiului au ve
nii cu propuneri valoroase privind 
noi măsuri de îmbunătățire a condi
țiilor de învățătură în școli.
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Valea Jiului în preajma alegerilor

Entuziasm și încredere în viitor
[Urmare din pag. l-a)

ptofesor și Aldica Nico- 
au subliniat succesele ob 
dezvoltarea urbanistică a 
extinderea rețelei de asis-

Constantin. 
lae, medic, 
ținute în 
orașului,, în 
tență medicală, în dezvoltarea învă- 
țămîntului și îmbunătățirea aprovizio
nării populației,

Intîmpinat cu căldură de cei pre- 
zenți la întîlniri, în adunările cetă
țenești a luat cuvîntul tovarășul Popa 
Dumitru,

Întregul nostru popor întîmpină ale
gerile de la 7 martie cu un puternic 
avînt creator, a arătat tovarășul Po
pa Dumitru. Vorbitorul a făcut o 
ampjă expunere asupra realizărilor

k

Cu mîndrie %î satisfacție
Miercuri după-amiază, în sala ci

nematografului din Vulcan, a avut. 
ioc o însuflețită adunare cetățeneas
că. La adunare au participat peste 
400 de oameni ai muncii — mineri, 
constructori, preparatori, cadre di
dactice, gospodine, pensionari. Ale
gătorii au avut în mijlocul lor pe to
varășul Cristea Aurel, candidat al 
F.D.P. în alegerile pentru 
Adunare 
dați în 
populare.

Marea
Națională și pe alți candi- 
alegcrile pentru sfaturile

primul vot

VRANAU RADU, 
student anul I mine

DUȚULESCD DAN, 
student anul 1 mine

/

•A

Prefabricate 
leitri exploatările minim
Colectivul atelierului de prefabricate 

Petroșani a înregistrat în ultima pe
rioadă de timp succese însemnate în 
activitatea lui. Ațtfel, echipele de 
turnare conduse de Călin Florea. Lap- 
șu Gheorghe, Băltaru Viorel și Drag- 
nea Gheorghe, ajutate de echipele de 
transport ale Iui Drăgușin loan și 
Toporaș Petru, au reușit să producă 
în luna februarie 1317 mc de prefa
bricate.

Bolțarii din beton au fost livrați 
exploatărilor miniere Aninoasa, Lonea 
și Petrila ca și E.D.M.N. pentru ar
marea galeriilor miniere, economisin- 
du -se astfel lemnul de mină, 

mărețe ale oamenilor muncii din țara 
noastră pe calea dezvoltării econo
miei naționale, înfloririi culturii și 
ridicării nivelului de trai al celor ce 
muncesc. Tovarășul Popa Dumitru a 
trecut apoi în revistă schimbările în
noitoare care au avut loc în anii ce 
au trecut de la eliberare în regiunea 
Hunedoara și în Valea Jiului.

Adunările cetățenești de la Uri- 
cani, Cîmpu lui Neag și Lupeni au 
oglindit voința fermă a oamenilor 
muncii de a lupta cu elan sporit pen
tru înfăptuirea politicii partidului de 
desăvîrșire a construcției socialiste 
în patria noastră, iar la 7 martie, de 
a-și da eu încredere votul candidați- 
lor Frontului Democrației Populare.

ce le sînt 
Pensiona

ta numele 
în cuvinte 
între Vul- 
de capita-

In adunare, oamenii muncii și-au 
manifestat bucuria și entuziasmul 
cu care întîmpină alegerile de la 7 
martie. Participanții la discuții au 
vorbit cu mîndrie și satisfacție des
pre realizările înfăptuite ta ultimii 
ani în orașul Vulcan,

Referindu-se la realizările obținu
te în domeniul construcției de locu
ințe, tovarășul Bogățeanu Nieolae a 
arătat că aici s-au construit mii de 
apartamente, s-a pavat șoseaua, s-au 
betonat trotuare, numeroase propu
neri făcute de cetățeni au fost 
transformate în fapte. Ancuța Ioan, 
profesor1 la școala ne. 1 din locali
tate a vorbit despre faptul că în 1957 
în Vulcan exista 
școală, iar azi 
ani și o școală 
mat mulțumirea 
time de muncă 
create cadrelor 
rul Fedor Petru, vorbind 
pensionarilor, a zugrăvit 

simple, puternicul contrast 
canul lăsat în paragină 
liști și cel de azi. El și-a exprimat 
hotărîrea de a participa la înfrumu
sețarea continuă a orașului.

In încheiere, tovarășul Blaj Tra
ian, președintele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular orășenesc 
Petroșani a vorbit pe larg despre 
transformările înnoitoare înfăptuite 
în regiunea Hunedoara și în Valea 
Jiului, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, în anii regimului demo- 
cTat-popular.

După adunare, a urmat un pro
gram artistic prezentat de actori de 
la Teatrul de Stat dtn Petroșani și 
de formațiile artiștilor amatori din 
localitate.

doar o singură 
sînt trei școli de 8 
medie. Ei și-a exprî- 
pentru condițiile op- 
și viață 
didactice.

La adunarea vînătorilor
și pescarilor sportivi

pre
ach-

la

In după-amiaza zilei de 24 februa
rie curent а avut loc ia Petroșani 
adunarea generală a membrilor fi
lialei Petroșani a Asociației gene
rale a vînătorilor și pescarilor spor
tivi în care comitetul filialei a 
zentat darea de seamă asupra 
viității pe anul 1964.

Cei peste 200 de participând 
adunare — vînători și pescari spor
tivi din toate localitățile Văii Jiului 
(cu excepția celor din Lupeni) și 
din raionul Hațeg — aii ascultat cu 
atenție bilanțul activității din anul 
trecut, iar 13 vînători și pescari au 
luat parte la discuții.

Multora dintre cei prezenți în sala 
clubului C.C.V.J. le erau deja cu
noscute unde dintre realizările pre
zentate de darea de seamă, doar ei, 
sub îndrumarea comitetului filialei, 
■au contribuit la obținerea lor.

Rodul activităților de ocrotire și 
valorificare rațională a vîrtatului 
desfășurate în cursul anului trecut 
s-a concretizat în distrugerea unui 
mare număr de animale răpitoare, 
în asigurarea hranei suplimentare 
pentru vînat, în realizarea ’sarcini
lor de plan la carne, piei și blănuri. 
Astfel, în anul trecut au căzut 12 
lupi, 297 vulpi, 225 uli, 878 cîini 
hoinari; s-au recoltat mii de kg frun
zare, fîn și semințe; s-au construit 
63 sărării noi și 14 hrănitoare pen
tru cervideie, iepuri și potîrnichi; 
sarcina de plan le carne de vînat 
însumînd 1600 kg a fost depășită cu 
73 de kg, iar piei și blănuri s-au 
predat D.C.A. 1844 bucăți în loc 
de 1700 cît a prevăzut contractul.

Printre vtaătorii care au ucis cele

Femeia 
fe societatea noashd

O expresie dm cele mai elocvente 
a rolului pe care femeile îl au în so
cietatea noastră este prezența lor ac
tivă în producție, în viața obștească 
și politică de stat. Din totalul sala- 
riaților existenți în prezent in țara 
noastră aproape o treime sînt femei- 
Dintre acestea/ peste 36 la sută lu- 

«crează în diferite ramuri ale indus
triei, peste 16 la sută îșl aduc apor
tul la culturalizarea tinerei generații 
sau activează în domeniul culturii și 
artei, iar mai bine de 10 la sută ve
ghează la ocrotirea sănătății oame
nilor muncii.

O contribuție însemnata aduc femei
le și la succesele obținute de agricul
tura noastră socialistă.

In sectorul legumicol, de pildă, 60 
la sută sînt femei, iar in cel zooteh
nic muncesc cu' succes peste 4 000 de 
-femei: crescătoare de păsări, serici- 
cultoare etc.

Pentru merite deosebite în viața 
politică, de stat și pentru contribuția 
lor valoroasă în diferite domenii de 
activitate, peste 20 000 de femei sînt 
distinse cu ordine și medalii ale R.P. 
Romine.

Ga ferestrele 
luminate de razele 
unui soare timid 
de primăvară tim
purie, cu balcoanele împinse în
drăzneț în afara conturului clădi
rii, blocul D 10 deschide perspec
tiva noului cartier dinspre Corcești 
al Vulcanului.

Noaptea, privite de la distanță, 
două înălțimi domină fundalul pa
noramic dinspre Vulcan : noua pre
parare de la Corciești și blocul cu 
cele 8 etaje ale sale, cu ferestrele 
inundate de lumină. Ceva te în
deamnă să pătrunzi puțin în intimi
tatea oamenilor ее locuiesc aici. 
Poate pentru că blocul acesta e 
prima încercare îndrăzneață a arhi- 
tecților și constructorilor, aici în 
Valea Jiului ears a dat roade.

Afară încă e frig, dar în holuri 
e o temperatură plăcută. Ușile vop
site proaspăt parcă te-ar îndemna . 
„Hai, sună, deschide-ne. Îndărătul 
nostru vei găsi atmosfera plăcută 
și odihnitoare a căminelor". Loca
tarul din apartamentul cu nr. 2 
abia s-a întors din concediu, de la 
Călimănești. Are pe față bronzul 
vîntului din munți. Cristea Mișu 
lucrează ca ajutor miner la mina 
Vulcan. In casă semne ale bunei- 
stări a locatarului, iar pe chipul lui

mai multe animale răpitoare au 
itu A., Rus N.. Burduhosu 
Dane I., Boahină A., Bunea N..
1., Gabor Er., Leonardo M., 
teanu E. și mudțl alții, precum și 
paznicii Băbușcă Petru, Mang Nico- 
lae, Sîrbu Petru și Farcaș Petru. 
Se cuvine a fi făcută o mențiune 
specială pentru paznicii Băbușcă, 
Maing, Farcaș și Sî-rbu care s-au a- 
firmat în cursul anului trecut ca a- 
devărați ocrotitori ai vinatului paș
nic, au adus contribuții înseninate 
la realizarea sarcinilor de plan 
filialei. Iată bilanțul activității 
rodnice: primul — 10 mistreți, 
cîini hoinari, 1 lup, 19 vulpi, 22 
140 ciori; aJ doilea — 1 mistreț, 
cîini, 1 lup. 22 vulpi, 25 dihori, 260 
dori și coțofene, 2 pisici sălbatice; 
al treilea — 44 cîini hoinari, 1 lup 
7 dihori, 4 vulpi, 24 uli, 69 ciori și 
coțofene; al patrulea — 58 cîini, 10 
vulpi, 49 
Asemenea 
trate pînă 
nicilor de 

ale 
lor
51 

uli,
84

ciori, 7 uâi, 5 nevăstuici. 
cifre nu au fost înregis- 
acum în activitatea paz- 
vînătoare de ctad există 

filiala Petroșani. Ele reliefează o
îmbunătățire substanțială a activi
tății acestora. Ar fi, desigur, de do
rit ca toți paznicii filialei să se mîn- 
drească cu astfel de realizări.

Succeșe însemnate s-au obținut și 
în sectorul de pescuit. Cu contribu
ția unui însemnat număr de pescari 
sportivi au fost construite, pe dife
rite pîraie de munte, 38 cascade de 
ил buștean, 10 toplițe, ier pe bază 
de fonduri prevăzute în bugetul fi
lialei, s-au cumpărat și devervat tn

Deschizătorii de comori
(lirmare din pag. l-a)

— De aurind ияа dintre brigăzile 
noaetre bune a făcut (ață unei ase
menea situații complicate, clnd co
moara, deși știam că se află undeva 
în jurul nostru nu era chip să dăm 
de ea. Ne aflam tn căutarea stratu
lui pierdut aproape de cota 545.

Șl 
locul 

inginerul Stărrescu punctează 
pe hartă.
Totul pină aici, pe sutele de 
de galerie, decursese bine.metri

Cărbunele continua să strălucească 
in lungul galeriei, semn că eram pe 
o direcție bună. Brigada condusă de 
lodn Vîtaă obținuse frumoase rezul
tate in întrecere pină să ajungă aici. 
La cota 645 straiul de cărbune a 
dispărut deodată înghițit parcă de 
neant. Regăsirea lui a ridicat muite 
probleme. Ce se intlmplase ? Cîmpul 
minier Paroșeni are parte de o tec
tonică jrămintată. Stratul de cărbu
ne urmărit dispăruse fiind retezai de 
o mișcare tectonică. Am început să 
executăm nișe, suitori, galerii și 
găuri de cercetare, prin care încer
cam să luăm din nou Contact cu co
moara subterană. După o muncă în
cordată, pe baza indicațiilor specia
liștilor, brigada lui Viică a redesco- 

bucuria fireasca a omului în casă 
nouă. Și mobila e nouă; micuțul 

n-a apucat să-și pună amprentele 
pe ea pentru că n-a învățat încă 
să facă primai pași. Dacă c mul
țumit locatarul de casa lui î E mul 
țumit. desigur. La apartamentul cu 
nr. 12, ne deschide un omuleț ce

ÎNSEMNARE

cu mina la clanțaabia ajunge 
ușii. Caș unea Dumitru a fost tran
sferat de la Lupeni, ca preparator 
eu experiență la cea mai ținură și 
modernă preparație din Vale: Co
rcești. Micuțul și cu taică-său toc
mai ascultau la aparatul de radio 
o melodie veselă, eînd am sunat. . ^e“Țpre’'’z^it. Des'igur.' pînă ctad
Puștiul, mai curios din fire, ca 
toți copiii, a alergat repede ia ușă. 
Gazda n-a mai apucat să facă doi 
pași, în întîmpinarea musafirilor. 
Și aici aceleași semne ale mulțu
mirii.

— „Șl h Lupeni — spune gaz
da — am avut o locuință bună 

fost apele de munte și în cîteva lacuri
Gh., 138 000 puieți de păstrăv indigen și
Ciur curcubeu.
Băl- Apreciind activitatea comitetului

fHialei și darea de seamă ca bune, 
participanții ia discuții au ținut să 
se refere totodată ia aspectele prin
cipale ale activității filialei venind 
cu observații antice, propuneri și 
sugestii pentru îmbunătățirea con- 
titrruă a acesteia.

— îmi plac frumusețile munților, 
podoabele lor, fructele de pădure, 
îmi stat dragi animalele cu păr 
și реле care trăiesc pe ei. Dacă nu 
nti-ar place și nu aș iubi aceste frumu
seți și bogății, la virsta mea, mi-ași 
găsi alte preocupări — a spus in 
cuvîntul său vînătorul Ciur Ioan, 
pensionar. Sînt vînător vechi, am 
luat parte la multe vînători colec
tive la mistreți pentru îndeplinirea 
sarcinilor de pian. Am fost tavttat 
și ia vînătoriie colective la iepuri 
pentru uzul personal, dar, de cîțiva 
ani, nu am avut norocul să împușc 
măcar un iepure. Nu-mi pare rău 
și nu mă voi lăsa de vîtlătoare. 
Nu-nti explic însă cum de în rîndu- 
rile noastre mai stat încă vînători 
necorecți, care săvîrșesc braconaje, 
așa cum am auzit din darea de sea
mă. Permisul de membru vînător 
este, după părerea mea, semnul a- 
partenenței și participării la lupta 
împotriva tuturor dușmanilor vitra
tului pașnic. Oare cei care săvâr
șesc braconaje nu Înțeleg acest lu
cru ? 11 înțeleg, desigur, dar nu-și 
mdeplineac ottigațffle ce le ramia 

perii straiul de cărbune și galeria a 
putut fi continuată.

Am mal întlinii ji alți oameni, 
mineri de nădejde la Paroșeni. Așa 
am aflat despre faptele de cinste ale 
brigăzii conduse de comunistul Teo
dor Motoci, formală din 10 ortaci, 
toți posesori ai steluței rubinii.

Pe schița de pe birou, degetul in
ginerului șef s-a oprit undeva la li
mita cimpoiul minier al Paroșeni- 
lor, acolo unde se învecinează cu 
Vulcanul. Citesc în dreptul arătăto
rului : ISUr.

— Vedeți, este anul la finele că
ruia cărbunele va începe să pără
sească adincurile minei. Bogăția ca
re zace acum în partea centrală a 
Văii Jiului și care va fi exploatată 

— huilă cocsiflcabilă - • se va scoa
te de cuci cu mașini moderne. Com
binele, plugurile și havezele precum 
și celelalte utilaje miniere — în
cheie inginerul — vor face ca în a- 
ceastă mină să se obțină o 
productivitate a muncii.

Paroșeni — mina viitorului 
pioi - își arată de pe acum 
ria, iar oamenii care-i asigură aces
te coordonate sînt minerii zilelor 
noastre, mineri în majoritatea lor ti
neri, crescuți sub soarele regimului 
democrat-popular.

inaltă

apro- 
hârni-

Dar aceasta mi 
se pare mai fru
moasă ; poate pen
tru că e noua,

sînt desigur și lucruri care se 
îndreptate. Dar principalul a 
făcut. Avem o casă nouă care 
noastră1*.  L-am lăsat să se bu

Mai
car 
fost 
e a
cure în liniște de tihna căminului și 
am plecat mai departe. Treptele ră
nim cu zecile în urmă (Deși nu e 
defect, liftul nu poate fi folosit 
datorită „grijii" I.L.L., care ține 
ușile închise la cabinele dintre eta
je). Urcăm către caturile superioare. 
Deschidem uși noi, pătrundem în in
teriorul altor cămine. Fiecare își 
exprimă bucuria de a avea o casă 
nouă. Numai ascensorul întunecă 
bucuria celor de la etajele superi
oare.

Am urcat pînă sus, deasupra blo
cului de unde poți privi toată pa
norama orașului. In față șl în dreap
ta alți giganți își profilează silue- 

și aceștia își vor primi locatarii, 
liftul nu va mai fi o problemă. Va 
rămîne numai bucuria oamenilor, 
neumbrită de nimeni și de nimfe. 
Fiindcă la noi totul se face pentru 
oameni.

V. IAWZA

dto calitatea de vtaător și de aceea 
comitetul filialei noastre trebuie să 
ia măsuri împotriva lor. Mă angajez 
aă recoltez două tone de frunzare 
pentru cervideie și să ucid 8 elite 
hoinari peste obligațiile date de fi
lială.

Vînătorul Filip Dumitru a com
bătut atitudinea așa-zișilor „mari" 
vînători, membri ai filialei, care vi- 
nează unde și etnd vor, încălctad «- 
tic a vînătorească și normele lagaie. 
Nu am văzut nici o dată pe acești 
„mari* 1 vînători la ieșirile noastre 
colective pe teren pentru distruge
rea răpitoarelor ori pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, a apus iov. 
Fillip, întreb, ce măsuri va lt»a ce- 
mitetul filialei pentru a determine 
pe acești vînători să se încadreze în 
disciplină ?

Vorbitorii 
tea Traian, 
Elemer s-au 
la necesitatea intensificării controa
lelor pe 
zurilor 
deosebi 
Jiet, a 
talul filialei să manifeste mai multă 
grijă pentru organizarea vînătorilor 
colective, să se preocupe mai mult 
de îmbunătățirea adtitâtății tuturor 
paznicilor, s-au angajat să participe 
la acțiunile avînd drept scop o cit 
mai bună gospodărire a fondurilor 
de vînătoare și pescuire.

in încheiere, adunarea membrilor 
filialei a aprobat planul de măsuri 
întocmit de comitet pentru anul 
1965, la îndeplinirea căruia sînt che
mați să participe activ toți vtaătorii 
și pescarii sportivi din Valea Jiului 
și Țara Hațegului.

T. Ț1Ț1RGA
'ч

Varga Alexandiru, Sfîr- 
Ivănescu loan, Martin 
referit, in cuvîntul lor.

teren pentru combaterea ca
de braconaj la pescuit ie
pe rfurile Jiul romtnesc și 
abuzurilor; au cerut corni te-
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In Senatul Turciei Galo Piaza

LEIPZIG 
gerpres, St. Deju, transmite:

Delegația guvernamentală a Repu
blicii Populare Romîne, care a parti
cipat la deschiderea ediției 
a Tîrgului internațional de 
de la Leipzig, condusă de 
stantin Tuzu, vicepreședinte 
liului de Miniștri, a 
D. Germană, 
patrie. La plecare, în gara 
trălă din Leipzig, delegația a 
salutată de dr. Erich Apel și 
Scholz, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri ai R.D.G., Kurt Seibt, mi
nistru pentru conducerea și controlul 
consiliilor districtuale și regionale, 
Otto Winzer, prim locțiitor al minis
trului de externe și alți membri ai 
guvernului R.D.G. A fost de aseme
nea, prezent dr. Ștefan Cleja, amba
sadorul R. P. Romîne în R. D. Crer- 
щагй.

4. — Corespondentul A-

jubiliare 
primăvară 
tov. Con- 
al Consi- 

Miniștri, a părăsit R. 
îndreptîndu-se 

plecare,
spre
cen-
fost

Paul

Declarația de politică externă 
a premierului Urguplu

ANKARA 4 (Agerpres).
In senatul turc au avut' loc mier

curi dezbateri pe marginea noului 
program al guvernului turc, condus 
de S. H. Urguplu. In cursul după- 
amiezii, în încheierea dezbaterilor, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
Turciei, Urguplu a rostit o cuvîntare. 
Referindu-se la politica externă a nou-

Descoperirea antideuteriului
WASHINGTON 4 (Agerpres).
Omul de știință american Maurice 

Goldhaber a anunțat descoperirea anti
deuteriului, un element echivalent, dar 
opus unui tip de nucleu atomic al 
hidrogenului greu. Potrivit declarației 
făcute de Goldhaber, antideuteriul este 
cea mai mare particulă de antimate- 
rie cunoscută pînă în prezent.

lui guvern, premierul turc a arătat 
că „guvernul va urma în politica ex
ternă o politică națională care nu va 
fi influențată de nici o intervenție din 
afară". In ce privește politica ciprio
tă, premierul turc a subliniat că Tur
cia va continua să aplice aceeași po
litică pe care a urmat-o și guvernul 
precedent. „Obiectivul nostru, a spus 
el, este de a se ajunge la o soluțio
nare a acestei probleme pe cale paș
nică. N>u vom accepta o soluție im
pusă. Sperăm că guvernul grec va da 
dovadă, la rîndul său, de înțelegere 
în legătură cu această problemă".

Problema 
râmîne înfr-un

NEW YORK 4 (Agerpres).
Galo Piaza, mediatorul O.N.U. în 

Cipru, a prezentat miercuri seara se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant, raportul său privind discu
țiile pe care le-a avut în mai multe 
capitale occidentale asupra situației 
din Cipru. El a declarat că nu Sra 
putut ajunge la nici un rezultat nici 
după aceste consultări. Problema 
cipriotă, a precizat Piaza, rămîne 
într-un „punct mort", cu pozițiile 
părților angajate în conflict .neschim
bate, îptrucît fiecare parte nu renun
ță la poziția ei din motive interne. 
Agenția Reuter menționează că în 
această situație se așteaptă ca

cipriotă
punct mort*

siliul de Securitate să se întrunească 
din . nou în această lună, pentru a 
reînnoi mandatul forțelor O.N.U. în 
Cipru pe o perioadă de' încă trei 
luni.

Con-

Manifestărîle de protest 
ale studenților spanioli

Presa Uruguayans despre pavilionul 
la Montevideoromînesc de

MONTEVIDEO 4 (Agerpres).
Pavilionul romînesc de la Tîrgul 

internațional din Montevideo conti
nuă să se bucure de atenție și inte
res din partea oficialităților, a pu
blicului și presei uruguayene. Ziarele 
uruguayene au publicat numeroase 
articole cu aprecieri elogioase des
pre exponatele prezentate de țâra 
noastră. „Sînt standuri, scrie ziarul 
„Marcha" în care, fără îndoială, pre
zentarea, bunul gust și modul de or
ganizare întrec orice așteptări... Pa
vilionul Romîniei este un exemplu 
concludent... El este mare, sobru 
dar foarte elegant, expunerea măr
furilor este bine gîndită și realizată 
cu mult simț artistic". Ziarul „El 
Pals", cel mai mare cotidian din 
Montevideo, scrie într-un articol 
intitulat „Procesul de dezvoltare in
dustrială creează Romîniei noi legă
turi economice în toată lumea", că 
„standurile Romîniei, în care sînt 
prezentate peste 700 de mostre de 
diverse produse, demonstrează poten
țialul economic de export al acestei 
țări și posibilitățile de schimburi 
comerciale cu Uruguay-tri. Instalația 
de foraj T-50 este una din punctele 
de atracție ale tîrgului, această in
stalație pentru forare la. adîncimî

MADRID 4 (Agerpres).
In i ciuda unei hotărîri a autorită

ților spaniole de a interzice 
rea liberă a 
versității din 
spanioli s-au 
cadrul Universității pentru a 
testa împotriva acțiunilor brutale ale 
poliției, prilejuite de demonstrațiile

„Aduna- 
studenților" Uni- 
Madrid, studenții 

reunit din nou în 
pro-

I n C 1
AMSTERDAM. Studenții olan

dezi au organizat miercuri la Am
sterdam o adunare de protest îm
potriva prescrierii crimelor naziste. 
După ce au ascultat eîteva cuvîn- 
tări, participantă la adunare au 
hotărît să adreseze Ambasadei 

,. ; vest-germane din Haga o petiție 
de protest, cerînd prelungirea ter
menului de prescripție.

B UENOS AIRES. Agenția France 
Presse informează că la 16 mar
tie se va deschide Ia Mar del Plata 
(Argentina) Festivalul internațio
nal . al Filmului. Lucrările pregăti
toare au și început. Var fi prezen
tate Ia festival filme din Brazilia, 
Mexic, R. P. Ungară, R. S. Ceho
slovacă. Franța, Japonia, R. P. 
Polonă, Suedia, Italia, U.R.S.S., 
Argentina. R. P. Romînă va fi 
prezentă cu filmul artistic „La 
patru pași de infinit" și scurt me
trajul „CaMatis".

WASHINGTON. Comisia ameri
cană pentru energia 
dat 
care 
nul 
cari

atomică a 
publicității un comunicat în 
se menționează că la poligo- 

dîn Nevada a avut loc mier- 
o nouă explozie nucleară sub

terană.

pre- 
rioî 

fost

Congresul extraordinar 
al Federației sindicatelor 

minerilor din Japonia

TOKIO 4 (Agerpres).
La Tokio și-a încheiat lucrările 

congresul extraordinar al Federației 
sindicatelor minerilor, care reunește 
60000 de membri. ■

Congresul a aprobat programul 
acțiunilor de primăvară pentru ma
jorarea salariilor și stabilirea unui - 
minimum garantat, precum și pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă. 
S-a hotărît ca la mijlocul lunii mar
tie minerii de la 8 mine din țară să 
declare o grevă nelimitată.

JL■ к

țării noastre, 
scrie . ziarul, 

mod organizat 
ridicat al ța- 

de schim-

întrunirea Comitetului

medii interesîndu-i pe uruguayehi". 
La rîndul său. ziarul „El Plata" pu
blică un amplu reportaj ilustrat con
sacrat exponatelor 
„Pavilionul romînesc. 
scoate în evidență în 
potențialul industrial
rii și largile posibilități 
buri economice cu toate popoarele 
lumii". Reportajul evidențiază îndeo
sebi exponatele din sectorul indus
triei constructoare de mașini. Suc
cesul pavilionului romînesc este sub
liniat și de ziare ca „Epoca", „El 
Debate" și „La Manana".

de

S chimb 'de focuri la granița 
între Siria și Israel

DAMASC 4 (Agerpres).
Potrivit unei știri transmise

radio Damasc la 3 martie, la fron
tiera între Siria și Izrael a avut loc 
un schimb de focuri între cele două 
părți. După o jumătate de oră 
schimbul de focuri 
tervenția comisiei 
O.N.U. în regiunea 
tre cele două țări.

a încetat la în
de inspecție a 
de frontieră din-

t e v a r 1
Aceasta este cea de-a 

explozie nucleară subterană 
cană de la începutul acestui

cincea 
ameri- 
an.

PresseANKARA. Agenția France 
relatează că, în urma cutremure
lor de pămînt care au avut loc în 
ultimele zile în regiunea Mării 
Egee, numeroase oase din apropie
re de Izmir s-au prăbușit. Nu au 
fost semnalate victime omenești.

DAMASC. Potrivit unei hotărîri 
a guvernului' sirian, miercuri au 
fost puse în libertate 109 persoane 
arestate la sfîrșitul lunii ianuarie, 
ca urmare a grevei și demonstra
țiilor comercianților sirieni. Agen
ția France Presse relatează că e- 
liberarea celor arestați a avut ioc 
în prezența președintelui Consiliu
lui prezidențial al Siriei, Amin El 
Hafez.

KUALA LUMPUR. Primul mi
nistru al Federației Malayeze, 
Abdul Rahman, a făcut miercuri o 
declarație în care arată că pregă
tirile în vederea unei
doneziano-malayeziene pentru re
zolvarea conflictului 
două țări sînt în curs. S-ar putea

reuniuni Mi-

dintre cele

pentru comerț
și dezvoltare

NEW YORK 4 (Agerpres). 
Comitetul pentru: comerț și dezvol-

de marți din centrul Madridului, 
cum și împotriva arestării unor 
studenți. In 'cursul reuniunii a 
anunțată, de asemenea, adeziunea
..Adunărilor libere" ale studenților de 
|a Universitățile din Barcelona, Sala
manca și Valladolid la revendicările 
studenților din Madrid. In cadrul 
reuniunii s-a hotărît ca studenții să 
se întrunească de două ori pe săp- 
tămînă, marțea și vinerea, pentru 
discuta hotărîrile luate de Biroul 
dunării studenților liberi.

Agenția France Presse relatează
în semn de solidaritate cu colegii 
lor din Madrid, studenții din Baree- 
lona au intrat miercuri în grevă. Au
toritățile spaniole au hotărît închide
rea tuturor facultăților universității.

a
A-

că

tare — organ permanent al Conferin
ței Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare —- se va întruni la 5 a- 
prilie la New York. întrunirea, scrie 
agenția United Press International, va 
constitui un prim pas spre înfăptui
rea recomandărilor Conferinței Națiu
nilor Unite pentru comerț și dezvol
tare care a avut loc anul trecut la 
Geneva cu participarea a 120 de țări.

In cadrul întrunirii, vor fi create 
organe de lucru — comitete — în 
diverse probleme ale comerțului și 
dezvoltării. Totodată, se vor face 
pregătiri în vederea viitoarei Confe
rințe pentru comerț și dezvoltare, care 
urmează să aibă loc în 1966.

Violarea teritoriului 
Sudanului de către 
avioane congoleze

KHARTUM 4 (Agerpres).
Intr-o^ declarație a guvernului su

danez, transmisă de posturile 'de ra
dio. se arată că avioane apârținînd 
guvernului de la Leopoldville au vio
lat în repetate rînduri teritoriul Su
danului. In aceeași declarație se a- 
rată că forțele armatei sudaneze au 
primit instrucțiuni să' deschidă focul 
în cazul cînd astfel de zboruri se 
vor repeta. Totodată, guvernul „central 
de la Khartum a adresat autorități
lor din Leopoldville un protest în 
legătură cu aceste acțiuni ilegale ale 
Congoului, înștiințînd totodată și Or
ganizația Unității Africane (O.U.A.).

n du r i
ca miniștrii de externe ai celor 
două țări să se întrunească la 
Bangkok. Unii observatori cred că 
reuniunea va avea loc în prima 
jumătate a lunii martie.

WASHINGTON. Liderul democrat 
din Florida, Charles Bennet, a pro
pus formarea unui nou stat al 
Statelor Unite. Bennett, scrie agen
ția United Press International, a 
sugerat ca noul stat să fie format 
dm districtul federal Columbia, 
precum și din insulele Virgine, 
Guam si Samoa, administrate de 
S.U.A. ’

NEW YORK. Notă stat inde
pendent african — Gambia a ce
rut în mod oficial să fie primit în 
Organizația Națiunilor Unite. Con
siliul de Securitate, se va întruni 
la 15 martie pentru a examina ce
rerea Gambiei.

CARACAS. In statul Venezue
lan Falcon partizanii au ocupa) 
două safe — Maria Diaz și Surul. 
Ha mitingurile organizate în aces
te două sate, partizanii au chemat 
populația să se alăture luptei ar
mate împotriva regimului.
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Conflict maritim între R 
si Italia

BRUXELLES 4 (Agerpres).
Un conflict maritim izbucnit între 

R. F. G. și Italia se află în prezent 
în atenția organelor Pieței comune. 
După cum anunță agenția France 
Presse, reprezentantul vest-german în 
Parlamentul european (organism care 
include parlamentari din cele șase 
țări membre ale Pieței comune) a re
mis Comisiei Pieței comune de la Bru
xelles o interpelare scrisă în legătură 
cu unele măsuri discriminatorii adop
tate de Italia față de cargourile vest- 
germane.

Hondurasul britanic

F. G
în interpelarea sa,Potrivit agenției, 

deputatul vest-german critică guvernul 
italian care obligă navele străine să 
încarce mărfuri în porturile italiene 
numai pe baza unor autorizații 
speciale. El invită organul exe
cutiv al Pieței comune să se 
pronunțe dacă nu consideră că Ita
lia violează în felul acesta Acordurile 
de la Roma care pun bazele Pieței 
comune și care interzic orice discri
minare între cei „șase".

z
5

Victoria Partidului Uniunea Populară 
în alegerile pentru Camera reprezentanților

BELIZE (Hondurasul Britanic) 4 
(Agerpres).

Datele finale ale alegerilor care au 
avut loc la 1 martie în Hondurasul 
britanic, colonie britanică situată în 
America centrală, confirmă victoria 
Partidului Unitatea Populară al pri-

mului ministru George Price. Astfel, 
partidul de guvernămînt a obținut în 
Camera Reprezentanților 16 mandate 
față de 2 mandate ale opoziției. Se 
așteaptă, menționează agenția United 
Press Internațional, ca Partidul Uni
tatea Populară să obțină majoritatea 
și în Senat.

Cape Kennedy

Explozia unei rachete „Atlas-Centaur"
CAPE KENNEDY 4 (Agerpres).
O comisie a Administrației națio

nale pentru problemele aeronauticii 
și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a fost însărcinată cu studierea cau
zelor care au determinat explozia ra
chetei „Atlas-Centaur". Racheta urma

★

NEW YORK 4 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al Laborato

rului pentru propulsia cu reacție din 
California a anunțat că aparatul de 
măsurare a intensității radiațiilor, in
stalat la bordul navei cosmice „Ma-

să plaseze pe o orbita terestră un 
vehicul spațial de tip „Surveyer". Co
misia urmează, de asemenea, să sta
bilească măsurile care vor trebui să 
fie luate pentru repararea imediată 
a rampei de lansare.

★ ★

riner-4", a încetat să funcționeze. A- 
ceastă defecțiune nu va înpiedica rea
lizarea misiunii navei, care se află 
în drum spre Marte și urmează să 
transmită la 14 iulie spre Pămînt 
imagini televizate ale planeteL
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