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. Potrivit Decretului emis de Gonsi- 
Iftd de Stat al Republicii Populare 

. Romine, în Valea Jiului au fost de
limitate 3 circumscripții electorale 
pfCniru alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională.

Deasemenea, pe baza unei Decizii 
a Comitetului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Hunedoara, în 
Valea Jiului au fost delimitate un nu- 
ntăr de 18 circumscripții electorale 
de • regiune, cite 4 în OTașele Petro
șani, Lupeni, Petrila și Vulcan și o 
circumscripție electorală în Uricani.

Au, fost totodată delimitate și cele
232 circumscripții electorale ale ora
șului regional Petroșani. Potrivit a- 

, cesței delimitări, numărul circumscrip
țiilor electorale pe localități este ur
mătorul :i Orașul Petroșani — 54 cir
cumscripții electorale ; orașul Lupeni 
— 55 circumscripții electorale; ora
șul Petrila — 48 circumscripții elec
torale ; orașul Vulcan — 39 circum
scripții electorale; orașul Uricani — 
12 circumscripții electorale; comuna 
Aninoasa — 11 circumscripții electo
rale ; comuna lscroni — 8 circtun-

c7n luptă eu nămeții. 
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Sosirea zăpezii este pen
tru mulți prilej de bucu
rie. Pentru muncitorii ce
feriști, insă, o dată cu ve
nirea zăpezii începe o pe
rioadă de muncă încordată.

...Conducerea stației Pe
troșani era îngrijorată de 
înrăutățirea vremii în acea 
noapte; existînd pericolul 
întirzierii trenurilor.

Abia luară oamenii din 
tura respectivă serviciul în primire, 
că în difuzoarele de pe piața. de 
manevră se și auzi vocea impiega- 
ților de mișcare Constantinescu 
Teodor și Sucală lori, care anunțau 
dă ■ zăpada împiedică efectuarea 
parcurselor: electromotoarele de la 
maoaze refuzau să-și efectueze 
cursa completă, dovadă- că între 
limbile macazelor se adunase • ză
padă.

Se auzea tot mai insistent vocea 
impiegaților:

— .Curățiți de zăpadă macazele 
nr. 1, nr. 5 și nr. 8 pentru ieșirea 
și intrarea trenului nr...

— Atenție la macazul nr. 21 din 
cauza zăpezii, nu se blochează în 
poziția comandată 1 :
. Acest lucru îl știau și cei - cîțiva 

muncitori ce se ocupau de curăți
tul zăpezii. Degeaba însă. Curățau 
un macaz — nu reușeau să ajungă 
pînă la capăt și zăpada creștea din 
nou, S-a făcut atunci apel la тип- 

I citorii de la Districtul L 5, In ci- 
’ teva minute, șefii de echipe Ciacusta 
j 'Cosite și Doica Ristea s-au ргегеп-
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scripții electorale; comuna Bănită — 
3 circumscripții electorale; comuna 
C3mpu luiNeag — 2 circumscripții 
electorale. ,

■ Potrivit deciziilor emise de Comi
tetele executive ale Sfaturilor popu
lare din orașele Lupeni, Petrila, Vul
can și Uricani,. au fost delimitate și 
circumscripțiile, electorale ale orașelor 
de subordonare- raională. In Lupeni 
au fost delimitate 100 circumscripții 
electorale ; în Petrila

Constituirea comisiilor socțilior de votare
un .număr de 37 secții' da; votare. In 
orașul Petroșani au foot constituite 9 
comisii ale* secțiilor de votare. în o- 
rașul Lupeni 8, iar în Petrila și Vul
can cîte 6. Iri orașul Uricani. în co
munele Aninoasa și lscroni. 
constituit cîte două comisii ale 
țiilor de votară, iar în comunele 
nița și Gîmpu Iui Neag — cîte

In cursul zilei de
în lo fii țne' Văii Jiului ședințe de 
constituire ă comisiilor secțiilor de 
Votare formatș din reprezentanți ai 
organizațiilor locale de partid, ai sin
dicatelor, organizațiilor locale U.T.M, 
de lamei, muncitori fruntași, ingi
neri, tehnicieni, profesori, 
și ttț. oameni ai muncii.

In alegerile de deputați în Marea 
Adunare -Națională și în 
populare de la. 7 martie, în orașele și 
comunele ѴЖ Jiului vor funcționa

Echipa de tini
chigii condusă de 
Stoe Ludovic de la 
U.R.U.M.P. (sur
prinsă în obtecti- 
vuj fotografic № 
tâSwntf îonfecționip 
'rff шиГ"- .й»' vn 
de .aburi deaeraj) 
îșl depășește lună 
de lună sarcinile 
cu 40—50 la sută.

tat cu 2eci dâ muncitori. In ciuda 
întunericului nopții ei s-au apucai 
virtos de treabă. A început lupta 
cu. zăpada viscolită. In curînd ma
cazele erau curățite de zăpadă, 
parcursele se' puteau efectua, iar 
trenurile soseau și plecau din sta
ție la orele fixate.

Greu s-a muncit in acea noapte 
și pe. piața de. manevră. Se cerea 
foarte multă atenție la trierea va
goanelor, deoarece exista pericolul 
ca vagoanele să se ciocnească din 
nters, intrușii din cauza zăpezii 
macazele nu se puteau manipula 
la timp. Șeful de manevră Mură- 
reț Dumitru, un- bun cunoscător dl 
lucrului la manevră, a avut insă 
grijă- din timp să-și organizeze lu
crul în așa fel ca totul să meargă 
bine. Manevranții Fage Gheorghe, 
Neagu Silvestru și Enache Gheor
ghe, revizorul de ace Șuta Gheor
ghe, se luptau cu nămeții din răs
puteri. Doar- un minut, două, ma
nevra era oprită și după terminarea 
ei începea din nou curățirea zăpe
zii. de parcă nu s-ar fi intimplat ni
mic. N-a fost de loc ușoară munca 
în tura din acșa noapte, dar buna 
organizare a lucrului, dragostea cu 
care s-a muncit pentru realizarea 
unei circulații a tuturor trenurilor 
după grafic, a făcut ca dimineața, 
întreaga ■ tiiră de serviciu condusă 
de- Oprea. Ioachim, să fie felicitată 
de conducerea Stației pentru reali-, 
zările obținute.
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79, iar în Uricani 36 -circumscripții 
electorale.

In aceste zile du fost delimitate și 
circumscripțiile electorale comunale. 
Pe comune, numărul circumscripțiilor 
electorate' este următorul: Comuna 
Aninoasa — 44. .circumscripții elec
torale ; .comuna Iseroni — 36 circum
scripții electorale; comuna Banița — 
31 circumscripții electorale ;. comuna 
Gîmpu lui Neag — 9 circumscripții 
electorale.

Prefabricate 
pentru exploatări

Micul colectiv Л atelierului 
prefabricate din Petroșani asigură
cu bolțari de mină toate exploatările 
miniere din Valea Jiului. .

Pentru a face față sarcinilor spo
rite din aqeșt. an la producția de 
bolțari. echipele de beton iști, conduse 
de Călin Ștefan, Pocivilișteanu Titu, 
Băltaru Viorel și. Dragnea Gheorghe 
și-au organizat munca pe schimburi,. 
în lanț, ceea ce asigura o producti
vitate ЙЙІ *'mart. Mdndind astfel,- în 
primele 5 zile de lucru din 1965 ei 
au reușit să producă cantitatea de 
2Й1 me bolțari de bună calitate. A- 
ngl Jr«mt; attest -mic colectiv a tns 
ЙІіз exploatărilor miniere 31 800 mc 
bolțari pentru armarea galeriilor din 
subteran.

Citiți în padina lV-a
• Experiențe interesante efec

tuate în- laboratorul nuclear de 
la Dubna cu ajutorul unor a- 
paraturi construite în Romînia

• U.R.S.S. a anunțat experimen
tarea de noi rachete cosmice

• Greva eroică a 2lA .mineri 
francezi

• Japonia bîntuită de un puter
nic uragan însoțit de ploi și 
ninsori abundente

• Procesul foștilor gardieni ai 
lagărului de la Auschwitz

• O reuniune a Udărilor parti
delor social-democrate din Eu
ropa occidentală

j
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Bobinatoarea Logiu Ana de la secția Ill-а a filaturii . Lupeni,/este 
evidențiată în întrecerea socialistă. Ea' își depășește cu regularitate sarcinile 
de plan, dind lunar cite 25 kg fire în plus. ■ —

Iat-o în cllfeu/ hi tinipnl lucrului. .....

Iв

Experienfa de pînă acum, 
temelia viitoarelor izbînzi

In prima linie a bătăliei ce o 
desfășoară , colectivul minei Lupeni 
pentru sporirea continuă a iroducti- 
vităiii muncii,,, se află și minerii sec
torului IV B, sectorul cel mai me
canizat al exploatării.

In anul ui care am pășit, mine- 
tor sectorul <¥ -B le revin sar

cini sporite. In fața colectivului sec
torului stă obiectivul de a realiza o 
productivitate de 1,917 tone post, in
dicator cu 72 kg, post mai măre de- 
cît cel prevăzut pe 1964. E un o- 
biectiv de răspundere, iăr realizarea 
lui impune mobilizarea întregului co
lectiv, valorificarea largă a rezer
velor interne în scopul ridicării ac
tivității sectorului Ia nivelul noilor 
exigențe.

In ascensiunea sa spre viitoarele 
izbînzi, colectivul dispune de o bază 

acumulată în 
ce constă 

anului în 
produs un

solidă : experiența 
cursul ultimelor luni. In 
această experiență ?

In ultimul trimestru al 
activitatea colectivului s-a
salt calitativ. Deși. minerii dip sec
tor au trecut pragul- ultimului trimes
tru din anul trecut cu un minus de 
peste 6 200 tone cărbune, totuși ei 
au reușit să recupereze răminerea in 
urmă, să se achite integral de sar-

h
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cinile anuale de plan. Aceasta a im
pus un ritm de muncă intens în toate 
abatajele, în întregul sector. S-a 
muncit cu perseverență și entuziasm. 
In cursul celor 3 luni ale ultimului 
trimestru, dint marile abataje meca
nizate din sector au fost extrase 
6270 tone .cărbune peste plan. Ce a 
stat la baza acestui- rezultat î Rtw- 
ductivitatea de peste 1,900 tone/post.

Pentru a se valorifica pe deplin 
experiența ultimelor luni din 1964 și 
a o folosi din plin pentru realizarea 
planului pe 1965, în sector s-au ela
borat măsuri tehnico-organizatorice 
corespunzătoare: prin realizarea rit
mică a planului de pregătiri, secto
rul dispune de o linie de front acti
vă de 140 ml; se află în exploa
tare 3 abataje frontale în panourile 
I, II și III ale stratului 15; se vot 
deschide noi abataje frontale în stra
tul 18 blocul VI.

I. D.

(Continuare în pag. 3-a), ,ACTUALITATEA
0 Printre acțiunile organizate; de 

colectivul bibliotecii clubului miajer 
din Aninoasa se numără și aceea 
de prezentare a vieții-și operei cla-i 
sicilor literaturii universale.; In ca-, 
•diul. acestor acțiuni, ieri seara, ,bi-, 
bliotecara Negraru Lucia a vorbii, 
auditorilor despre viața ■ și opera 
lui Jules Verne.

0 La clubul din Bărbăteni pa fi 
expus azi, la ora 19, de către top. 
prof. Ionescu Maria, conferința 
„Patriotismul. una din trăsăturile 
specifice ale omului de tip nou”. 
După conferință va rula un- ciclu 
de filme documentare romînești.

0 In primele nouă zile ale aces
tui an, comitetul sindicatului de la 
E. M. Petrila a trimis la odihnă și 
tratament, în stațiunile bal neo-cli
materice din țară, 13 salarîați. Pen
tru 21 de zile au plecat la odihnă 
și tratament lăcătușul Curiean loan, 
minerii Bontă Nieolae, Tatu Nf- 
colae și alții.

0 Ieri după-amieză. In sala de 
lectură a clubului energeticienilor 
din Paroșerti, too. Nicoară Gh. а 
prezentat recenzia cărții „Nașterea 
clntecului" . scrisă de M. Nooicov.

1
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Pe ecranele cinematografelor din Petroșani

ÎNCEPEȚI LA FIX, 
MAI TÎRZ1VNOI VENIM

Afișul anunță clar: spectacolul 
începe la ora 18. Qamtnil au luat 
la cunoștință. Au luat bilete din 
creme. Deci, ta ora 19 cortina s-a 
ridicat. Spectacolul a început. In- 
terprețil Iși spun replictle, dansea- 
să sau clntă. Dar cină e liniștea 
mai mare și asculți o melodie mai 
frumoasă sau urmărești o replică 
mai importantă, In sală pătrunde 
un grup de spectatori tropăind. In 
semiîntunericul sălii încep să-și 
caute locurile. Sini 
tocmai In față. Cu 
greu și le găsesc. 
O persoană coche
tă, pdrtlnd căciulă 
sistem claie, iși
ocupă locul In primul rînd. Dar 
„moderna" căciulă ti împiedică pe 
cei din spate să mal vadă ceva pe 
scenă. Încep discuții de genut: 
J41 bună, dragă, și coboară-ți 
„peruca Г „Dar lasă-mă în pace, 
sorol Ești invidioasă pe căciula 
mea?l Ei drăcie T'... Ceilalți spec
tatori oftează adine.
Пйпиіе, 45. Se apropie prima pauiă. 
Pe ușă intră mereu alți și alți spec
tatori îniîrziați. Bijbîie prin sală 
după locuri, dină naștere la discu

PUNCTE 
PE VEDERE

(ii care sună ca mai înainte sau 
cam așa: „Acum se bina la spec
tacol, frate У „Păi ptiu că nu prun 
se începe la ora anunțată. Cunosc 
eu tradiția.

Este și acesta un adevăr. In ge
neral, spectacolele de teatru sau de 
estradă, de multe ori nici cele ci
nematografice, nu încep la ora a- 
nunțată. Și normal ar fi să încea
pă. Este un aviz pentru organiaa- 
tori și mai ales pentru conducătorii 

organizațiilor noas
tre culturale. Dar 
rezolvarea acestei 
probleme depinde 
și de spectatori.
Ei trebuie să vi

nă la timp la spectacole. O fi așa 
de greu?t.„ Credem că nu. In 
orice сая, buna cuviință care să 
fie respectată liniștea celorlalți 
spectatori; să nu li se distrugă a- 
tențla de la spectacole.

Pentru reglementarea acestor 
stări de lucruri, ar trebui ca șl in 
Valea fiului accesul publicului in 
Sălile de spectacole să nu fie per
mis decit în pauze (lucru valabil 
și pentru spectacolele cinematogra
fice).

te să citim ?

Ion Creangă
(VIAȚA Șl OPERA)

de G. CĂLINESCU

Comemorarea lui Ion Creangă 
decembrie trecut (75 de ani de 
moarte) a fost marcată și prin 
editarea remarcabilei monografii

Trec 30 de

din 
la 

re- 
a

iui G. Călinescu, publicată pentru 
prima dată în 1938.

Autorul a revăzut cartea, adueînd 
modificările necesare, unele noi pre
cizări da date, eonipleUnd-o cu un 
ultim capitol nou. Creangă în timp 
șl spațiu. Realismul Acest capitol în
cununează analiza profundă, științi
fică a autorului asupra operei lui 
Creangă pe care G. Gălinescu le-a 
unit cu narațiunea biografică intr-un 
„portret totalitar**, reușind să scoată 
în evidență ceea ce spune în post
față, că „opera se află, întrucât îl 
privește pe Creangă, strîas legată de 
existența Iul".

* sw

Ecrasizînd tragedia «Ьаімереагіаяі, 
„Hamlet". scrisă în 1601, cineaștii 
sovietici au pus în valoare fondul 
filozofic al piesei, subliniind înalta 
semnificație umană pe care o repre 
ziotă zbuciumul prințului Hamlet 
pentru aflarea adevărului. încrederea 
lui în menirea măreață a omului și 
lupta lui împotriva răului.

Pe o atîncl în apropierea mării, 
despărțit de restul lumii prin ziduri 
groase, și o prăpastie adtncă, ae Inel 
ță vechiul castel Elsinore.

Spre el se îndreaptă în goana ca
lului prințul Hamlet, pe care îl aș
teaptă două vești deosebit de triste 
regele tată! iui, a murii, iar Claudlu 
fratele decedatului rege, de îndată 
ce s-a urcat pe tron, a anunțat că
sătoria sa eu regina Gertrude, mama 
prințului Hamlet.

Pradă durerii și tristeții fără mar 
gini pentru pierderea suferită, pen 
tru graba cu care mama sa se re
căsătorise, Hamlet aftil de la prietenii- 
său HOrațîu că două nopți la rînd 
la aceeași oră, duhul fostului rege a 
apărut în fața gărzilor palatului, cu

„30 de ani
La cinematograful „Republica" ru

lează de azi filmul ,30 de ani de 
veselie", o producție a studiourilor 
americane.

Seria montajelor din cele mai re-

L E Tu
înfățișarea pe care «ceata a avut-» 
în timpul vieții.

Tulburat de cele auzita, Hamlet 
stă de strajă în noaptea următoare 
împreună cu prietenii săi Horațiu, 
Bernardo și Marcellus, La miezul 
nopții, duhul fostului rege, îmbrăcat 
în zale și cu coiful pe cap, apare 
pe terasa castelului și făcîndu-i lui 
Hamlet semn să-l urmeze, il duce 
departe de prietenii lui, pentru a-i 
vorbi.

Din gura stafiei tatălui său, Ham
let află îngrozit modul mîrșav în 
cate Claudiu pusese mîna pe tren. 
Jn timp ce regele dormea, fratele său 
i-a turnat în ureche o otravă pu
ternică, smulgîndu-i prin moarte 
tronul, puterea și regina.

Duhul tatălui său îi cere lui 
let să nu-1 uite, să răzbune 
rea lui.

Zguduit de cele auzite, Hamlet nu 
mai urmărește dectt răzbunarea. Mal 
întîî însă va trebui să afle dacă cu
vintele stafiei au" fost adevărate...

Filmul, producție a studioului 
, Lenfilm" rulează, Îrtcepînd de mîlne 
la cinematograful „7 Noiembrie".

de veselie**
anii 1895 - - dată marcată de apa
riția celei de-a șaptea arte — șl 
1926 — epoca de aur o comediei ci
nematografice americane.

Alcătuită din comedii scurte in

Ham- 
ucfde-

(r

Antologia 
umorului romînesc

Mai staff o clipă, doar...!
Spectacolul de teairu sau esiran i 

nu s-a terminat. Dar este aproape 
de sflrșit. Mulți spectatori, grăbiți 
nevoie mare, insă, încep să se ri
dice de pe scaune și o pornesc spre 
garderobă. Este un aspect olt se 
poate de neplăcut atît pentru spec- 
tatoiu vecini, cît șt pentru inter- 
preți. Din nou se iscă discuții, zgo
mote, care supără pur și simplu. 
Gei cu „musca" pe căciulă sini 
mulți. Se știu ei foarte bine. Este 
de dorit ca aceștia să dea dovadă 
de mai mult respect pentru ceilalți 
spectatori rămași in sală și să nu-i 
deranjeze cu zgomotele lor înainte 
de a se termina spectacolul.

Apoi la garderobă... Înghesuială 
ca la garderoba Teatrului de Stat 
din Petroșani, numai la filmele cu 
lean Marais sau cu Claudia Car
dinale se mai petrece. Dar atunci 
se pierde mai mult timp, cînd lu
mea, nerăbdătoare, se înghesuie. 
Și pentru că ieșirea se face pe a-

de nas-

primului 
fi utilă

ceeași ușă (de intrare), iar garde
roba se află tot in acea parte, sa 
ie ții... Vai de pantofi și 
tarii de la haine.

Pentru reglementarea 
aspect, considerăm că ar
soluția: după începerea spectacole
lor, UȘțte să se închidă și să 
deschidă decit in pauze și la 
narea spectacolelor.

Problema cu garderoba, cu 
teu și ieșirea spectatorilor,
o va rezolva conducerea teatrului. 
Spectatorii așteaptă.

nu se 
iermi-

intra- 
poait

D. G.

O noua premieră
După cum am mai anunțat, în ac

tuala stagiune. Teatrul de Stat din 
Petroșani va prezenta cîteva piese 
valoroase din- literatura universală 
șl contemporană.

Mergînd pe această linie, un colec
tiv de actori al teatrului a prezen
tat aseară „Titanic vals**, comedie 
în 3 acte de Tudor Mușatescu. In- 
serilndu-se ca a patra premieră din 
actuala stagiune, piesa s-a bucurat 
de un deosebit succes.

Volumul selectează cele mai sem
nificative pagini din literatura clasică 
și contemporană pentru ilustrarea 
contribuției specifice fiecărui scriitor 
în evoluția satirei și umorului din 
proza romînă Antologia reunește 
fragmente și lucrările lui Ion Ne- 
culce, C. Negruzzi, V. Alecaandri, 1. 
Creangă, I. L. Garegiale, A. Bacal- 
bașa, C. Hogaș. Al. Cazaban. G.

Co-
Ma- 
alto- 
mă-

Topîrceanu, D. Ștănoiu, N. D. 
cea, T. Arghezi. T. Mușatescu, 
rin Preda, Nicuță Tănase și ale 
ra — comentate în prefață și
dalioane — în contextul dezvoltării 
generale a literaturii și a vieții so- 
cial-polilice.

Din lumea teatrului
• S-au împlinit 13 ani de cînd 

piesa polițistă a Aghaiei Cristie 
„Cursa de șoareci" (ine afișai la Am
basador' s Theatre din Londra. La 9 
decembrie 1964 a fost prezentat cel 
de-al 5 006-lea spectacol cu această 
piesă. De la 25 noiembrie 1952, cînd 
a avut loc premiera ei, și pină la data 
amintită, ea a fost vizionată de două 
milioane de spectatori. Nu există nici 
un indiciu că acest succes este pe 
cale de a Slăbi. Cu excepția melodra
mei americane „Bețivul" care a ținut 
neîntrerupt afișul la un teatru din 
Los Angeles timp de 26 de arii, în 
perioada 1933—1959, „Cursa de șoa- 
reeV poate fi socotită piesa cane a 
înregistrat numărul cel mai man de 
spectacole la unul și tutelași teatru.

Directorul companiei teatrale care 
a jucat „Cursa de șoareci" a rămas

tat. timpul același, ae asemenea și 
garderobiera, care a călcat recent cea 
de-a 20 000-a cămașă. O parte din 
actori s-au schimbat. De cînd se joacă 
piesa, s-au uzat pe scenă trei covoare 
și s-au vî.ndut peste II tone de pro
grame.

• Teatrul Național din Varșovia a 
prezentat recent in premieră mondială 
piesa „Aleluia" a dramaturgului iugo
slav Dțordțe Lebovici. Acțiunea piesei 
se situează in anii celui de-al doilea 
război mondial.

• Ministerul Culturii din R. D. 
Vietnam a hotărit crearea unor noi 
teatre: două teatre de operă, un tea
tru de dramă contemporană șl unul 
in care se vor pune în scenă lucrări 
din repertoriul clasic Vietnams.

veselie**O secvență din filmul
numite filme ale marilor comici a- 
mericani din trecut, începută de 
Robert Youngson în 1958 cu „Vîrsta 
de aur a comediei" șl urmată cu 
mult succes de „Cînd comedia era 
rege" și „Zile de fior și rîs“, este 
întregită de o nouă realizare, „30 le 
ani de veselie".

Filmul cuprinde perioada dintre

cele mai celebre nu
ca Charlie Chaplin. 
Stan Laurel, Oliver

..30 de ani de

care evoluează 
me de comici 
Buster Keaton.
Hardy, Syd Chaplin, Hariy Langdon. 
Edna Purviance ș.a. filmul îmbină 
secvențele comice cu redarea eve
nimentelor reprezentative ale epocii 
realizării lor.

Au sosit noutăți în librărie

Muncitorilor ceferiști și familiilor 
lor le place mult să citească. A- 
ceastă pasiune в devenit, acum în 
timp de iarnă, una din preocupările 
principale ale tuturor. Dovadă este 
faptul că. din primele sile ale acea 
tui an, biblioteca comitetului sindi
catului din stația C.F.R. Petroșani 
a fost luată cu asalt atît de către 
elevi — fii ai ceferiștilor — cit și 
de către cel mai vîrstitici. Blbllote 
car a Popa Ana abia mai prididește 
cu adusul cărților cerute, recoman 
dirtd cu plăcere 
ultimele noutăți, 
noasoă gusturile 
ritățli cititorilor.

In primele zile din acest 
bibliotecă au fost înregistrați 
titori care au Împrumutat peste 
cărți. Printre aceștia se numără 
taie Anton și Munteanu Constantin

pasionsților cititori 
A început să cu- 
de lectură a majo

an
20

la 
ci- 
60 
iri

de la stație, Bancu Maria și Florea 
Petru de la depou și multi alții.

Printre primii care au trecut pra 
gul bibliotecii în acest an a fost și 
eleva Atîrgovițoaiei Marin, cititoare 
pasionată, fiică de ceferist, care în 
anul 1964 a citit 110 cărți. De cu 
rînd, fiind în vacanță, ea a mai 
împrumutat 6 cărți. La plecare i-a 
spus bibliotecarei :

— Peste o săptămînă, maximum 
două, voi veni 
cărți. Inti place 
teSc și de aceea 
vă plictisesc cu

— Dimpotrivă — i-a răspuns bine
voitoare tovarășa Popa.' Am dori să 
avem cît mai mulți cititori așa pa
sionați cum ești dumneata.

Pe bună dreptate se poate afirma 
că bibliotecara comitetului sindica
tului din Complexul G.F-R: Petroșani

pen tril a lua alte 
foarte mult să ci
vili așa de des să 
prezența mea...

desfășoară o vie activitate. O con
firmă faptele: numărul cititorilor, 
precum și al cărților citite care Sînt 
în continuă creștere. Numai în cursul 
anului 1964 au împrumutat cărți de 
Ia bibliotecă un număr de 636 citi
tori, care au citit 3 033 cărți.

La acest lucru a contribuit în ma
re măsură bibliotecara Popa Ana. 
care a știut să-și apropie iot mai 
mult cititorii prin acțiunile atractive 
cu cartea, recenziile făcute, afișarea 
la loc vizibil a celor mai interesante 
cărți, precum și prin faptul că la 
bibliotecă se aduc cu regularitate 
cele mai noi cărți literare apărute 
în librării. Numai în anul 1964 au 
fost cumpărate pentru biblioteca de 
aici cărți în valoare de peste 1000 
lei, ceea ce a făcut 
lumelor existente în 
ridice la 8 698.

ca numărul vo- 
bibliotecă să s»

ION CRIȘAN
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Fapte din munca comuniștilor

c7» fLfuntle rîttdiivi
Booid loan, brigadier in abata

jul frontal din. nectarul l el minei 
Апіпоави discuta, deunăzi. cu or
tacii Sil anumite aspects ale orga
nizării muncii. Mineri, simpli mi
neri, dar dacâ-i asculți ou atenție 
Iți dai seama că in zilele noastre, 
profesiunea de miner reunește cu» 
noștirtțe largi dintr-o serie Întrea
gă de domenii care se întrepătrund 
In abataje, acolo unde izvorăște bo
găția cărbunelui. In schimbul de 
tăiere — mineri in adevăratul în- 
foiee ai cuvîniuiui; in schimbul de 
montare — mecanici, moniatori. Și 
e firesc să fie așa: operația de ră
pire cere In plus o btută cunoaștere 
• mecanismului presiunilor minie
re, a modului de dirijare a coperi- 
șului, a sistemului de susținere а 
tavanului moi ales ctnd este vorba 
de utilizarea stupilor metalici.

Iată Utsâ oi brigadierul comu
nist David loan și-a legai numele 
de O nouă realizare pe calea intro
ducerii noului in organizarea lucru- 
iui, а progresului tehnic in dome
niul mineritului: abatajul său fron
tul este primul de la mina Anlnoa- 
M unde s-a introdus podiroa eu

Experiența de pînă acum, 
temelia viitoarelor izbînzi

(Urmare din pag. l-a)

De remarcat că abatajele aflate în 
funcție stat deservite de utilaje de 
mare productivitate: hi două abata
je tăierea se execută cu lieveze 
K,MJ*.-8, transportul este deservit 
de transportoare blindate, iar susți
nerea este asigurată cu armături 
metalice moderna, in cal de-al 3-lea 
abataj dislocarea cărbunelui este ușu 
rată prin umectarea stratului cu apA 
sub presiune.

Măsuri judicioase s-au elaborat și 
ta scopul îmbunătățirii aprovizionării 
brigăzilor: s-a trecut la amenajarea 
galeriei de transport din culcușul 
atestata 16, orizonturile 480 și 833, 
la rearmarea galeriei transversale de 
ia puțul 8, s-au revizuit șl remontat 
două transportoare de cauciuc R.T.U.- 
80 ta galeriile direcționale de la aba
taje, s-a introdus iluminatul fix în 
galeria de bază din culcușul strata- 
talui 16 orizontul 480.

CRONICA DE VACANȚA

CONCURSUL
Când cei doi profesori au tatrat 

în sală au constatat că devenise 
prea mieă.

— Și totuși este cea mai mare 
sală a Casei pionierilor din Lupeni, 
spuse tovarășul Crîznic Oliviu,

— Atunci rămânem aici, âși dete 
părerea tovarășul Caceu.

Toți cei aflați atunci la casa pio
nierilor au venit să participe la un 
concurs „Cine știe câștigă inspi
rat din „Amintirile" lui I. Creangă. 
Concurertții erau reprezentanții cla
selor a Vil-a și а ѴПІ-а a Școlii 
generale de 8 ani nr 1 din Lupeni.

— Al emoții Cristina ? — își între
bă Danău Maria colega.

— Să știi că am... Confirmă a- 
ceasta.

Discuția a fost curmată de vocea 
profesorului examinator.

— Dacă sînt prezenți reprezentan
ții celor două clase putem începe.

Din grupul compact al copiilor 
s-au desprins șase elev». Danău Ma
ria, Voronca Cristina șl Ghizela 
Marilena, reprezentantele clasei a 
Vlll-a, Malczanek Anton șl Crainic 
Mariana care reprezentau clasa а 
ѴІІ-а. Ei urmau să răspundă la în
trebările concursului. Deși voiau st 
pară nepăsători, cercetîndu-le chipu
rile îți dădeai seama că elevii erau 
emoționați Totul dură doar câteva 
clipe. Prima întrebare a profesorului 
Crîsnic a fost primită intr-o liniște 
perfectă. Ochii ..publicului" erau în
dreptați asupra colegilor care-i re
prezentau. După cîteva minute de 
gândite, răspunsurile au început să 
curgă la fel de clare ca și întreba 
teu. Apoi totul s-a desfășurat în- 
ir-un ritm trepidant.

La sf<r«ît când s-au adunat punc

plută metalică In thfăârea reducerii 
consumului de scindară. întinderea 
rețelei de rtudstențd a podtturil, 
formula din cabluri, așezarea bon
zilor de plasă metalică, executarea 
cusăturilor necesită multă pricepe
re. Și ortacii comunistului David 
au insușit-o temeinic șl o stăpinesc 
bine. Doar in fiecare schimb al a- 
castei brigăzi lucrează comuniști, 
iar ei sini insuflefitoru luptei pen
tru nou, pentru aplicarea inițiati
velor valoroase. Acum, David loan, 
șl ortacii săi muncesc ou rtonă 
pentru înfăptuirea noului angaja
ment de întrecere de a extrage bi 
/965 din abatajul lor frontal 1000 
tone de cărbune peste plan.

Împreună eu Daoîd Ioan, mulți 
aițl comuniști de la mine Aninoase 
sini in frttniea luptei pentru aplica
rea inițiativelor valoroase. Cristea 
Aurel a reușii să obțină, prin, apli
carea inițiativei „două timpuri pe 
schimb și aripă" in abatajul came
ră al brigăzii sale, cel mai mare 
randament pe mină — peste 8 tone 
pe post. Exemplul său insufiețiior 
a convins multe brigăzi de mineri 
din abatajele cameră să imbrățișe-

Iată măsurile menite să pună ba
zele viitoarelor succese ale colectivu
lui. Iar colectivul și-a fixat pentru 
acest an să cucerească sucase cit 
mai de Seamă: să realizeze o pro
ductivitate de 1.927 tone/poat, cu 10 
kg/post mai mare decât sarcina pre
văzută șl, pe această bază, să de
pășească planul anual cu 2000 tone 
cărbune. Stat obiective pe măsura 
puterii de muncă a colectivului, a 
experienței câștigate plnă in prezent, 
a pregătirilor făcute. Se cer doar a 
II tăcuți noi pași pe linia perfec
ționării organizării muncii ta abata
je, a brigăzilor complexe pe baza 
ritmului continuu, in întărirea disci 
pitari și ridicarea calificării eadrriM. 
îndeosebi a celor ce deservesc utila- ■ 
jele modeme, lată doar citeva din 
traseele pe care, avansînd cu perse
verență, minerii sectorului IV В vor 
cuceri ta acest an noi izbânzi in spo
rirea producției și a productivității 
muncii.

tele s-a constatat oă reprezentanții 
clasei a Vlll-a au cîștigat concurau! 
Ei au totalizat cu cinci puncte mai 
mult decât colegii lor dintr-a Vil-a. 
Pentru a-i stimula, casa piotiieritot 
a acordat concurențâlor un praniu 
în aărți.

★

Asemenea activități au avut loc, în 
zilele vacanței de iarnă, la Casa pio
nierilor din Petroșani, precum și la 
cluburile școlare.

Fotoreporterul nostru a surprins

Ж? «ceiMtâ fatyfatoâ. Recent, el a- 
prupus ea ia vederea îmbunătățirii 
caUUȘii cârbanahti егігіы — sarci
nă principală care stă In prezent 
ia fața colectivului minei Anima
se — să se ta măsuri ca artificie
rii să efectueze la timp operațiile 
ae pușcare in toate nbaiațele. Prin 
aceasta se crează minerilor timp 
pentru alegerea cu mai multă grijă 
a bulgărilor de Șist, fapt Care va 
contribui substanțial la îmbunătă
țirea calității cărbunelui.

Moisiu Remus, Schneider fran- 
cisc, Cosma Remus — iată doar 
sîțiva din brigadierii care-și con
duc cu pricepere ortacii spre suc
cese de seamă in întrecerea socia
listă pentru, mol mult cărbune. 
Simțind răspunderea pentru sarcina 
ce te revine in calitate de comu
niști de a fi mereu în primele rln- 
duri ale luptei pentru realizarea 
planului, ei sini adevărate exemple 
de muncă rodnică, plină de iniția
tivă.

Din scrisorile corespondenților

semnificativ
Pe au ce trece, activitatea cultu

rală de masă ia căminul cultural din 
Bfcbateni devine tot mal bogată, 
asai semnificativă. Pentru a ilustru 
acest lucru, este suficient să arătăm 
că numai în anul trecut la căminul 
cultural au avut loc 89 de manifes
tări artistice, iar formația de teatru 
a obținut premiul I la concursul in- 
tercomunal. Cu sprijinul cadrelor di
dactice de la școala de 8 ani nr 5 
au fost ținute 18 conferințe pe teme 
igienico-sanitare. în cadrul unui lec 
tarat de cultură generală. Totodată, 
Colectivul de conferențiari a expus 
și 79 de conferințe tehnice pe teme 
ale învățămîntului agrozootehnic de 
nlasă. Frumoase succese a obținut șl 
biblioteca din cadrul căminului. Aici 
au fost Înregistrați 654 cititori, iar la 
cele 12 cercuri de citit au fost popu 
larizate sute de cărți. Printre cititorii 
care au fost cei mai activi se nu
mără lonașcu Constantin, Bistrian 
Marioara, Dodoacă Marina și alții.

La obținerea acestor rezultate fru 
moașe o contribuție însemnată au 
aduS-o profesorii și învățătorii școlii 
de 8 ani din Bărbăteni, dintre care 
amintim pe Bulgaru Cornelia, Bîcoi 
Alexandru, Tunșanu Constantin, Mia- 
din Gheorghița, Nereianțu Valentina.

пя grup de copii ascultând „Legenda 
cucului" povestită, cu talent, de pro
fesoara Ilieș Zenobia, conducătoarea 
cercului de basme. (Clișeul de sus). 
In alte locuri, bucutoși de căderea 
zăpezii, copiii au organizat o ..bă
tălie" cu bulgări de nea. (In clișeul 
de jos).

M. CH1OREANU

Una din unitățile de alimentație publică ridicate in anii noștri este pi 
modemul restaurant „Transilvania" din Petrila.

IN CLIȘEU : Vedere din sala de mese.

Pentru anul 1965, colectivul de 
conducere al căminului cultural, aju
tat de cadrele didactice din BArbă- 
teni, este hotărit aă-și sporească efor
turile în vederea ridicării activității 
culturale la un nivel mai înalt.

EMIL TET1LEANU 
învățător

Comoditate sau 
slabă organizare?
La cinematograful „7 Noiembrie" 

din Petroșani personalul de deservi
re a publicului manifestă uneori o 
comoditate nepermiaă. Ca urmare a 
faptului că de la casierie se elibe
rează bilete fără număr pentru loc 
în sală și a întârzierii începerii fil
melor, spectatorii sînt nevoiți să ia 
la intrare sala cu asalt, să se în
ghesuie. pentru a ocupa un loc. A- 
eeaata îndeosebi la filme bune. Așa 
s-a întîmplat, de pildă, în ziua de 
7 ianuarie a.c. la spectacolul de la 
ora 11. Plasatoarele priveau indife
rente cum spectatorii cu bilete „în 
picioare" ocupau locurile ce nu li se 
cuveneau. Din pricina înghesuielii o 
ușă a fost scoasă din țîțîni, iar dra
peria de la ușă a fost târâtă de iu
reșul spectatorilor îrt sală și călcata 
în picioare, in asemenea condiții e 
firesc să se ivească nemulțumiri din 
partea spectatorilor. Conducerea ci
nematografului In loc să se Ocupe 
de buna organizare a vizionării fie
cărui spectacol privește cu îngăduință 
aceste probleme fără să ia măsuri. 
Pentru a se preîntâmpina pe viitor 
asemenea situații se cere din partea 
conducerii cinematografului să schim
be comoditatea cu buna organizare, 
eu exigența.

PETRU FIL1PAȘ 
student

11 ianuarie
PROGRAMUL L 7,45 Muzică u- 

șoară. 8,00 Sumarul ziarului „Scîn- 
teia", 8,04 Cîntece și jocuri, 9,35 Se- 
lecțlurii din operete. 10,40 Emisiune 
muzicală pentru cei mici, 11,00 For
mații de muzică ușoară, 11,30 Cîn
tece și jocuri populare, 12,39 Pagini 
din opere, 13,10 Program de muzică 
populara alcătuit la cererea ascultă
torilor, 14,30 Vreau să știu, 15,30 
Muzică ușoară românească, 16,10 
Duete vesde din opere, 17,10 Mfcică 
de estradă interpretată de soliști și 
formații vocale și orchestrale, 17,40 
Tinerețea ne e dragă, 18,15 Revista 
economică radio, 18,35 Noi înregis
trări de muzică corală, 18,50 La mi
crofon : Satira ș! umorul (reluare), 
19,30 Din rintecele și dansurile po

poarelor 20,40 Muzică de dans 21,00 
Răsfoind albumul operetei românești: 
„Crai nou" le Cforian Poruinbescu, 
21,15 Muzică de da'r.s PROGRAMUL 
II. 7.45 Uverturi și dansuri din □- 
pere, 8 15 Muzică ușoară, 8,35 Mu
zică populară, 9 40 Muzică Interpre
tată de fznfâr?, 10,00 Scene din o-

Transfuzie
Inii amintesc cu plăcere de orele 

petrecute în Paring. Zorii zilei ba
teau ’ ușor în fereastra cabanei si 
raă trezeau. Le mulțumeam bucuroa
să și-mi luam în primire postul de 
observație. Urmăream cu satisfacție 
cum soarele apărea roșu ca macul, 
cu o tolbă plină de săgeți arzătoare. 
Le trimitea apoi spre pământ să îm
prăștie ceața care se ascundea în 
coclaurile munților. Vîntul dimine
ților, ca o boare, purta pe aripi cîn- 
tecele furate păsărilor din pădure. 
Auzeam triluri prelungi, ce păreau 
rezultatul unei maxime încordări a 
coardelor vocale, a acestor mici vie
țuitoare. încremeneam la orice miș
care a naturii, de frică să n-o stin
gheresc. Totul trecea prin filtrul su
fletesc. Valea se desfășura ca un co
vor la poalele muntelui. Mi se părea 
că un uriaș talentat, care învățase 
puțină geometrie, a sculptat în munți 
această vale sub formă de triunghi 
Uriașul acesta talentat mai dăltuieș- 
te și azi munții, rostogolind cîte o 
stîncă în defileul săpat de Jiu, vrînd 
parcă să-i împiedice cursul. Și deo
dată muntele începe să simtă pre
zența vie a oamenilor. Ei sfredelesc 
muntele produc explozii în arterele 
lui. Și muntele, ca un adevărat do
nator, le dăruie oamenilor sângele 
lui bogat: calcar roșu pentru furna
le, piatră de construcție, apă, în- 
tr-un cuvânt — viață. Viața munte
lui trece astfel în viața oamenilor. 
Cu bogățiile dăruite de munte, oa
menii săvîrșesc adevărate miniuni. 
Le transformă în uzine, drumuri, ca
se, spitale, stațiuni balneoclimaterice, 
cabane. In stațiunile balneoclimateri
ce, în cabane șl spitale, oamenii se 
recreează, își refac sănătatea, șl*o 
întăresc. $1 astfel această transfuzie 
întrețin^ viața oamenilor.

perete, 10,30 Melodii populare, 11,30 
Vă prezentam volumul „Martor in 
constelații" de ion Ruse, 12,02 Mu
zică ușoară romînească, 12,30 Doine 
și jocuri populare, 13,37 Luorărl co
rale romîneșii, 15,05 Melodii de es
tradă, 15,30 (Muzică din opere româ
nești, 16,00 Muzică ușoară, 17,10 Me
lodii populare, 19,50 Recital Lucia 
Stâneacu și Mircea Buciu — arii din 
opere, 20,40 Muzică de dens, 21,30 
Oameni de seamă din istoria cultu
rii : Romain Rolland. Evocare de Ni» 
colae Minei. 22,00 Opera „Privighe
toarea" de Stravinski.

Cinematografe
// ianuarie

PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE: 
Hamlet; REPUBLICA; 30 de ani de 
veselie; PETRILA: Lovitură de pe
deapsă; AN1NOĂSA ; Zile de fior șl 
râs; LUPENI — MUNCITORESC: 
Aripi negre; UR1CANI: Do! colonei



STEAGUL ROȘa

Experiențe interesante efectuate 
în laboratorul nuclear de la Dubna cu ajutorul 

unor aparaturi construite în Romînia
Situația din Vietnamul de sud

. • GENERALUL KHANH A SEMNAT COMUNICATUL PRIVIND

CREAREA AȘA-NUM1TULUI „COMITET DE LEGĂTURĂ".

MOSCOVA 9 (Agerpres).
LXipă cum transmite agenția TASS. 

intr-un referat prezentat Ia sesiunea 
ordinară a Consiliului științific al 
institutului unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna prof. Venedikt 
Djelepov, directorul laboratorului pen
tru problemele nucleare, a informat 
despre experiențe interesante efectua
te cu ajutorul unei aparaturi cons
truite în Romînia.

Un grup de oameni de știință, în 
frunte cu Marius Pătrașcu și Anatoli 
Ignatenco, au efectuat o serie de 
experiențe în vederea studierii feno-

Ѳ reuniune a liderilor partidelor social-democrate 
din Europa occidentală

SALZBURG 9 (Agerpres).
Sîmbătă au început la Salzburg 

(Austria) lucrările unei reuniuni a 
liderilor partidelor social-democrate 
din Europa occidentală, la care par
ticipă 40 de reprezentanți din 14 
țări europene. Reuniunea este pre
zidată de Bruno Pittermann, vice
cancelar ai Austriei.

Japonia bîntuită de 
însoțit de ploi și

TOKIO 9 (Agerpres).
Un puternic uragan însoțit de ploi 

și ninsori abundente a bîntuit în 
noaptea de vineri spre sîmbătă coas
ta răsăriteană a Japoniei. In insula 
Hokkaido și în prefectura Aomori 
din insula Honshu — regiunile care 
au avut cei mai mult de suferit — 
potrivit primelor rapoarte, au murit 
două persoane, iar 46 au fost, decla
rate dispărute. Puternicele maree au 
provocat inundarea a 700 case, ai 
căror ocupanți au fost nevoiți să se 
refugieze în interiorul insulelor.

Numeroase ambarcațiuni pescărești, 
câre se aflau pe mare, au fost îm
pinse de vîntul puternic în larg. In 
diferite porturi de pe coasta s-au 
semnalat alunecări de teren.

IN CÎTEVA RÎNPURI
NEW YORK. — Cei 60 de oameni 

care au supraviețuit naufragiului 
vasului comercial britanic Southbanc 
se află acum în drum spre Honolu
lu, insulele Havai. Vasul, cu un de
plasament de aproape 6 000 tone, s-a 
lovit de un banc de nisip în apro
pierea Insulei Washington, situată 
la o distanță de 1 600 kilometri de 
Honolulu.

PRAGA. — După cum relatează 
agenția C.T.K., între 23 februarie 
și 2 martie Josef Lenart, președinte
le guvernului R.S. Cehoslovace, și 
Vaclav David, ministru de externe 
al R.S. Cehoslovace, vor face o vi
zită oficială în India, la invitația 
guvernului indian.

WASHINGTON — Actrița ameri
cană Elizabeth Taylor, una din ste
lele Hollywood-ului, intenționează să 
renunțe la cetățenia americană și 
să-și redobîndească cetățenia brita
nică, ca și cea a soțului său Ri
chard Burton.

BERLIN. — După cum anunță 
agenția A.D.N. la Berlin a fost sem
nat un acord privind schimbul de 
mărfuri pe anul 1965 între R.D. Ger
mană și Franța. Acordul prevede o 
creștere a volumului livrărilor de 
mărfuri cu peste 80 la sută în com
parație cu anul trecut.

TOKIO. — Potrivit datelor publi
cate de Ministerul Sănătății, în 
cursul anului 1964 aproximativ 
104 000 persoane și-au pierdut viața 
în Japonia din cauza cancerului.

WASHINGTON. — La Casa Alba 
s-a anunțat vineri seara că agentul 
serviciului secret american, Rufus 
Youngblood, care a asigurat paza 
președintelui Johnson în ziua cînd 
fostul președinte al S.U.A., John 

menului descoperit anterior de un 
grup de specialiști sub îndrumarea 
acad. Bruno Pontecorvo și deniimit 
fisiune fără radiații a nucleelor 
grele sub acțiunea mezonilor miu 
negativi.

Experiențele efectuate de M. Pă
trașcu, A. Ignatenko și de colegii lor 
au arătat că efectul dezintegrării fă
ră radiații crește simțitor dacă se 
iau, ca ținte nuclee din ce în ce mai 
grele. De exemplu, el se intensifică 
de aproape zece ori dacă se înlocu
iește uraniul cu plutoniu.

Timp de două zile, liderii socialiști 
vor face un schimb de vederi în pro
blemele unității Europei Occidentale, 
relațiilor dintre Comunitatea Econo

mică Europeană și Asociația euro

peană a liberului schimb, precum 

și în alte probleme.

un puternic uragan 
ninsori abundente

Uraganul a cauzat grave pertur
bări în comunicații; o serie de tre
nuri au întîrziat, iar cursele avioa
nelor au fost anulate.

U.R.S.S. a anunțai experimentarea 
de noi rachete cosmice

MOSCOVA 9 (Agerpres).
Agenția TASS transmite că în sco

pul explorării pe mai departe a 
spațiului, coamic și acumulării de 
date experimentale, în intervalul 11 
ianuarie — 1 martie 1965 în Uniu
nea Sovietică vor fi lansate noi va
riante de rachete purtătoare de o- 
biecte cosmice. Lansările de aceste

Kennedy, a fost asasinat la Dallas, 
a fost numit șef al agenților secreți 
de la Casa Albă. Agentul Roy Kel
lerman care se afla în mașina pre
zidențială în momentul cînd Kennedy 
a fost asasinat, a fost numit adjunct 
al lui Youngblood.

DELHI. — Vineri s-a deschis la 
Casa Științei din Delhi cel de-al 111- 
lea Festival internațional al filmu
lui la care au participat delegați din 
30 de țări.

NEW YORK. — Vineri seara a 
sosit la New York, venind din Ams
terdam, ministrul afacerilor externe 
al Olandei, Joseph Luns. In cursul 
șederii sale în S.U.A., Luns va avea 
o serie de întrevederi cu reprezen
tanții guvernului american în legă
tură cu problema forțelor nucleare 
multilaterale, precum și cu privire 
la problemele financiare ale O.N.U.

MADRID. — La o mină de zinc 
din apropierea localității Santander, 
situată în nordul Spaniei s-a prăbu
șit tavanul unei galerii. 20 de case 
ale locuitorilor din împrejurimi au 
fost avariate și mai multi mineri 
au fost răniți.

LONDRA. — Potrivit „Cărții al
be', care a fost dată publicității de 
guvernul britanic, datoria de stat a 
Angliei s-a ridicat la 31 martie 
anul trecut Ia cifra de 30 226 346 998 
lire sterline.

ADDIS ABEBA. — La 9 ianua
rie împăratul Etiopiei, Hâile Selas
sie, a primit misiunea de bunăvoin
ță a guvernului turc, care face o 
vizită în această țară, pentru a ex
plica poziția Turciei față de proble
ma cipriotă, precum și pentru a 
stringe legăturile economice și cul
turale dintre Etiopia și Turcia.

• ACȚIUNI FARA PRECEDENT

SAIGON 9 (Agerpres).
. După ce, joi seara, generalul Ngu 

yen Khanh a refuzat categoric să 
semneze comunicatul privind crearea 
așa-numitului „Comitet de legătură'1, 
el a făcut acest lucru sîmbătă dimi
neața după convorbiri prealabile cu 
ambasadorul american, Maxwell Tay
lor. Referitldu-se la cercuri informa
te din capitala Vietnamului de sud, 
agenția France Presse apreciază că 
generalul Khanh și-a „hărțuit inter
locutorii pentru a-i forța să accepte 
condițiile puse de el". In cele din 
urmă, generalul Khanh a acceptat să 
semneze comunicatul, care, potrivit 
observatorilor de la Saigon nu face 
altceva decit să reediteze manevra 
din luna august anul trecut, cînd 
militarii și-au luat obligația de a 
reda puterea civililor.

Dacă în comunicat se afirmă că 
„criza politică din ultimele zile 
poate fi considerată de domeniul tre
cutului", agenția U.P.I. subliniază 
că 'două din cele cinci puncte ale 
comunicatului nu sînt altceva decît 
„o ratificare a loviturii de stat din 
20 decembrie", care a • impus dizol 
vatea înaltului Consiliu Național și 

rachete vor fi efectuate în regiunea 
Oeeanului Pacific, limitată de cif- 
cumferințele avînd o rază de 65 mile 
marine cu centrul avînd următoarele 
coordonate :

1 grad 35’ latitudine nordică și 
164 grade О,Г longitudine vestică.

Agenția TASS este împuternicită 
sa comunice că, pentru asigurarea 
securității, guvernul Uniunii Sovieti
ce solicită, guvernele altor țări, care 
folosesc căile maritime și aeriene din 
Oceanul Pacific, să dea instrucțiuni 
organelor de resort ca navele și a- 
vioanele să nu pătrundă în aceasta 
zonă de navigație și în spațiul ae
rian în a doua jumătate a fiecărei 
zile. între orele 12 și 24 (ora lo
cală).

Greva eroică 
a 218 mineri francezi
PARIS 9 (Agerpres).
Un număr de 218 muncitori de la 

mine din Departamentul Meurthe-et- 
Moselle au declarat grevă, hotărind 
să rămînă în subteran în semn de 
protest împotriva proiectatelor con
cedieri. Administrația concernului fe
roviar „Sidelor" căruia îi aparțin 
minele, pentru a pune capăt acestei 
greve, nu mai permite să se trans
mită minerilor alimentele și hainele 
groase aduse de familii.

Să-l lansăm la apă, ori să-1 lăsăm să se scufunde î 
(„New York Herald Tribune")

ALE PARTIZANILOR

a cerut președintelui S.U.U. să-și 
asume puteri depline. După cum se 
știe, în rîndurite înaltului Consiliu Na
țional se manifestaseră tendințe de îm
potrivire față de - puterea militarilor 
în aparatul de conducere al țării. 
Comunicatul actual nu afirmă că 
membrii consiliului care au fost a- 
restați vor fi eliberați, ci că „vor 
fi puși la dispoziția guvernului care 
va hotărî soarta lor".

Pe plan militar, agențiile de presă 
anunță din nou „acțiuni fără prece 
dent" ale partizanilor. Un batalion 
al torțelor patriotice a atacat sîmbă
tă dimineața un detașament al for
țelor guvernamentale la numai 12 ki
lometri de Saigon, provocîndu-i pier
deri însemnate. Un alt atac al parti
zanilor a avut loc împotriva unui post 
guvernamental din satul Tan Buu. 
Punctul militar a fost distrus în în
tregime.

Protestul Greciei 
adresat Turciei

NEW YORK 9 (Agerpres).
Reprezentantul permanent al Gre

ciei la O.N.U., D. Bitsios, a făcut 
cunoscut secretarului general al 
O.N.U., U Thant, faptul că trei a- 
vioane militare aparținînd Turciei au 
violat la 5 ianuarie spațiul aerian 
al Greciei în regiunea insmeior 

Mițylene. El a cerut ca această pro
blemă să fie adusă la cunoșt'nța 
Consiliului de Securitate. La Atena 
guvernul grec a remis ambasadoru
lui Turciei o notă de protest în 
care condamnă noua violare a spa 
țiului său aerian de către aviația 
militară turcă.

Procesul foștilor gardieni 
ai lagărului de la Auschwitz
FRANKFURT PE MAIN 9 (Ager-

preș).
La procesul foștilor gardieni ai 

lagărului nazist de la Auschwitz, 
care se judecă Ia Tribunalul din 
Frankfurt pe Main, au continuat au
dierile.

Judecătorul Hummerich a supus 
unui interogatoriu pe fostul căpi
tan SS, Robert Mulka. Incercînd să 
justifice crimele sale, acesta a de 
clarat eă a executat ordinele „date 
de singurul șef, legislator și dictator, 
Adolf Hitler, cu singurul scop de a

Planul englez de creare a F.N.A. 
în impas

LONDRA 9 (Agerpres).
Agenția Reuter, citind surse bine 

informate din capitala Marii Britanii, 
relatează că organizarea unor noi

II Thant s-a întors 
Ia New York

NEW YORK 9 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., О 

Thant, s-a întors sîmbătă la New 
York, venind din Antile. unde a pe
trecut nouă zile de convalescență, 
după ce a fost tratat intr-un spital.

Varietăți
O familie 

cu longevitate ereditară
BAKU 9 (Agerpres).
Nurdjahan-Hala Primova, locui

toare a satului Aidînbulag din 
Azerbaidjan a împlinit recent 121 
de ani. Toți cei trei fii ai săi au 
depășit vîrsta de 100 de ani, iar 
doi dintre frații ei au împlinit 
vîrsta de 102 și respectiv de 104 
ani.

In total, familia Primovei numă 
ră 63 de persoane. Capul acestei 
familii. Sardar Primov, a murit 
în urmă cu 23 de ani la vîrsta 
de 107 ani.

Zăpadă artificială 
pentru iubitorii 

sportului alb
NEW YORK 9 (Agerpres).
După cum relatează ziarul „New 

York Times", tot sudul Statelor 
Unite unde nu cade niciodată ză
padă, va cunoaște de-acum înainte 
bucuriile sporturilor de iarnă. Da
torită zăpezii artificiale, sînt în 
curs de creare stațiuni de ski în 
statele Tennessee, New Mexico, 
Carolina de nord și chiar în Mis
sissippi.

Mașina de fabricat zăpadă pro
iectează apă și aer comprimat 
care. în contact cu aerul, se trans
formă în mici particule sub for
mă de fulgi. Intr-o noapte aceas
tă mașină poate acoperi o pantă 
de 8 metri lărgime pe 2,5 km lun
gime cu un strat de zăpadă afina
tă de 25 cm grosime.

ucide sau pentru a realiza scopurile 
războiului secret".

Procurorul Kuegler a supus curții 
noi documente descoperite la Ausch
witz în luna trecută, cu prilejul vi
zitei delegației de juriști trimise la 
fața locului de tribunal. Aceste do- 
cumente se referă la activitățile des
fășurate în lagăr de foștii căpitani 
SS, Karl Hoecker și Robert Mulka. 
precum și acelea ale foștilor atașați 
ai serviciilor sanitare, Josef Klehr, 
Herbert Scherpe și Emil Hantl.

Procesul va fi reluat luni.

convorbiri cu privire la planul bri
tanic de creare a „forței nucleare 
atlantice" pare a fi compromis. Ini
țial, arată agenția, discuțiile urmau 
să aibă loc la nivelul miniștrilor 
adjuncți ai afacerilor externe spre 
sfîrșitul lunii ianuarie, la Haga sau 
Roma. La discuții urmau să ia par
te Anglia, S.U.A.. R.F.G.. Olanda. 
Italia, precum și alte țări interesate, 
membre ale N.A.T.O.

Referindu-se la cauzele acestui im
pas, agenția Reuter menționează că 
între diferiții aliați ai N.A.T.O. exis
tă în momentul de față neînțelegeri 
asupra componenței delegaților și cu 
privire la locul unde ar trebui să 
se desfășoare discuțiile privind pro
blema „forțelor nucleare atlantice". 
Unele țări sînt de părere că trata
tivele cu privire la F.N.A. trebuie 
să fie continuate la Paris. în .cadrul 
Consiliului permanent al N.A.T.©.
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