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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

A XXIV-a sesiune 
a Sfatului popular 

ai orașului 
Petroșani

Ieri, s-au desfășurat la Petroșani 
lucrările celei de-a XXIV-a sesiuni 
a Sfatului popular orășenesc. La lu
crările sesiunii au participat tova
rășii Lazăr David, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Pe
troșani, Karpinecz loan și Ghioancă 
Victor, secretari ai Comitetului oră
șenesc al P.M.R., Ramba Mircea, vi
cepreședinte al Comitetului executiv 
al Sfatului popular al regiunii Hu
nedoara, numeroși invitați.

La ordinea de zi a sesiunii au fi
gurat :

— darea de seamă asupra înde
plinirii planului economic și social- 
cultural pe 1964, precum și prezen
tarea proiectului planului și a buge
tului de venituri și cheltuieli pe 
1965. prezentat de tovarășul Blaj 
Traian, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular orășenesc;

— referatul comisiei permanente 
plan—finanțe, prezentat de tovarășul 
Moldovan Mircea, deputat ;

— planul de organizare a între
cerii in anul 1965. între orașe și co
mune privind muncile patriotice, pre
zentat de tovarășul Nicoară Coriolan, 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Sfatului popular orășenesc.

Pe marginea importantelor proble
me puse în dezbaterea sesiunii au 
luat cjjvintul tovarășii: Mogoș loan, 
Beteringhe Vasile, Karpinecz Toan.

’ ș Brașoveanu Victor, Ramba .Mircea, 
Orban Iosif. Nicolau Ștefan, Stanici 
Dorica. Fodor Carol. Muștean Flo- 
rica și alți deputați și invitați.

La concluzii pe marginea dezba
terilor a luat cuvîntul deputatul La
zăr David.

Sesiunea a adoptat hotărîri cores
punzătoare.

Mina Dîlja. încă un convoi de 
vagonete cu cărbune a ieșit la ziuă.

Curs de calificare
In ziua de 18 ianuarie, s-a des

chis în cadrul Oficiului de legume și 
fructe din Petroșani un curs de ri
dicare a cunoștințelor profesionale 
pentru lucrătorii unității. Durata 
cursului este de două luni. Cursanții 
împărțiți pe trei grupe: gestionari 
și vînzătoiri, merceologi și recepțio- 

—-. neri, contabili și calculatori urmează 
să audieze între 13 și 29 lecții, de-a 
lungul a 26 pînă la 39 de ore. Parti
cipantă la curs vor asculta lecții des- 

flkre regulile generale de comerț, no
țiuni de merceologie. cultură gene
rală și contabilitate și vor participa 
la lecții practice. Lecțiile sînt pre
date de cadre de conducere de la 
Sfatul popular al orașului, de la Pro
curatură și din conducerea O.L.F.
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PENTRU ÎNFĂPTUIREA PLANULUI PE ANUL 1965

Alte colective își iau 
angajamente în întrecere

Hotărîrea forestierilor
Analizînd temeinic posibilitățile 

existente pentru livrarea unor sorti
mente de semifabricate din lemn de 
calitate superioară, muncitorii, tehni
cienii și inginerii de la întreprinde
rea forestieră din Petroșani și-au 
luat următoarele angajamente în în
trecerea socialistă pe acest an:

• de a livra peste plan :
— 150 m c bușteni de derulaj
— 200 m c celuloză fag
— 200 ш c lobde P.F.L., pînă la 

1 Mai

Apartamente 
la termen 

și de bună calitate
In baza angajamentelor luate de 

către muncitorii de pe șantierele de 
locuințe din Valea Jiului, cu ocazia 
prelucrării cifrelor de plan. Grupul 
2 de șantiere Valea Jiului și-a for
mulat obiectivele pe 1965.

Astfel constructorii de locuințe s-au 
angajat:

• Să realizeze planul fizic pînă la 
data de 28 decembrie 1965 și să dea 
peste plan 40 de apartamente

- * Să realizeze apartamentele peste 

numărului de apartamente predate 
către beneficiar cel puțin 40 la sută

plan pe seama depășirii cu 0.3 la
sută a productivității muncii pesle
cea planificată.

• Să îmbunătățească mult călită -
tea lucrărilor astfel ca din totalul

să obțină calificative de foarte bine.
• Să realizeze economii suplimen

tare de 50 000 lei la prețul de cost.

La înălțimea sarcinilor 
încredințate

Dincolo de Uricani, pe coama 
unui deal din dreapta șoselei ce 
duce spre localitatea Cîmpu lui 
Neag, se ridică zvelt, spre necu
prinsul înălțimilor, eleganta silu- 
ietă a unei sonde de tip B-3, E lo
cația de foraj nr. 5727. Aici lucrea
ză brigada de sondori condusă de 
Ștefănoiu Grigore. Anul trecut, 
deși această brigadă a lucrat in 
condiții deosebit de grele, ea a 
reușit să foreze înainte de termen 
două puțuri de sondă, fiecare cu o 
adtncime de peste 900 de metri. 
Acest lucru i-a adus pe merit sti
ma întregului colectiv de pe șan
tier.

Cunoscîndu-le puterea de muncă, 
conducerea sectorului de explorări 
miniere Uricani a încredințat lui 
Ștefănoiu si ortacilor săi locația 
nr. 5727. Deoarece în acest loc de 
muncă structura rocilor, fisurile, 
rețeaua de ape subterane cer son
dorilor o temeinică pregătire pro
fesională, inițiativă, mobilitate în 
acțiune șt o îndoită atenție la fo
raj, maiștrii și tehnicienii geologi 
au apreciat așa cum se cuvine a- 
legerea. Imobilizarea unei garni- 
tur^ de foraj in puț ar sus
penda activitatea sondei pe multe 
zile, ori sonda — auind in vedere 
deosebita ei importanță pentru pu
nerea in valoare a unor noi bogă
ții din subsolul ViUt Jiului —' tre
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Duminică
24 ianuarie 

1965

— 10 m c doage fag, pînă la 1 
Mai

— 300 metri steri lemn de foc
— 100 buc. traverse normale
— 100 m c cherestea rășinoase

• de a obține economii Ia prețul 
de cost in valoare de 100 000 lei.

ta vederea realizării integrale a 
acestor angajamente, a fost elaborat 
un plan de măsuri tehnico-organiza- 
torice.

In clișeu: Aspect interio: de la 
Casa alegătorului din stația C.F.R. 
Petroșani.

buie terminată în timpul cel mai 
scurt.

Mîndră de încrederea ce i-a fost 
acordată, brigada lui Ștefănoiu a 
acceptat sarcina cu bucurie. Mon
tarea locației nr. 5727 nu a luat 
prea mult timp brigăzii, ea reușind 
s-o grăbească cu 5 zile. Acum 
schimburile conduse de. Pană Ni
colae, Bivolarti loan și Giurcan 
loan lucrează din plin. De la data 
de 3 ianuarie șl pînă in prezent, 
motorul sondei, îngrijit de mecani
cul Enescu Pantelie, nu s-a mai 
oprit din mers. Sfredelind centime
tru cu centimetru stînca, freza din 
capătul coloanei de foraj a atins 
în optsprezece zile de lucru o a- 
dincime de 100 de metri. Față de 
planul la zi, depășirea se ridică la 
peste 97 la sută. Ca și in celelalte 
rînduri, și de data aceasta baza 
succesului o constituie buna orga
nizare la locul de muncă, elimina
rea recarotărilor, grija pentru evi
tarea avariilor și defecțiunilor teh
nice, conștiinciozitatea și hărnicia.

Recent, cu prilejul analizei reali-, 
zărilor obținute anul trecut în în
trecere, brigada condusă de Ștefă
noiu Grigore a primit din partea 
comitetului sindicatului. de la 1. E. 
Uricani titlul de brigadă fruntașă 
în întrecerea socialistă.

A. NICHIFOREL

Pregătiri în vederea alegerilor de la 7 martie

Continuă propunerile de candidați 
ai F. D. P.

In localitățile Văii Jiului continuă 
propunerile de candidați ai F.D.P. 
pentru alegerile de deputați în sfa
turile populare. Pînă în prezent, în 
orașele și comunele Văii Jiului au 
avut loc 310 adunări ale oamenilor 
muncii în cadrul cărora au fost pro
puși 181 candidați ai F.D.P. pentru 
alegerile de deputați în sfaturile 
populare. La aceste adunări au par 
ticipat 22 150 oameni ai muncii.

Cetățenii din cartierul Lopștein — 
Lupeni, au primit cu satisfacție pro
punerea ca în circumscripția lor e- 
lectorală să candideze pentru alege
rile de deputați în Sfatul popular 
al orașului Petroșani, tovarășul Kar
pinecz loan, secretar al Comitetului 
orășenesc Petroșani al P.M.R.

In aceeași adunare, unde s-au în
trunit aproape 200 oameni ai mun
cii, tovarășul Brașoveanu Victor, 
președintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Lupeni, 
membru al Consiliului orășenesc 
F.D.P. a propus pe tovarășul 
Ghioancă Sabin, miner șef de bri
gadă la E. M. Lupeni, drept can
didat al F.D.P. pentru alegerile de 
deputați în Sfatul popular al orașului 
Lupeni, în circumscripția electorală

Inovatori de frunte
In anul trecut, la ca

binetul tehnic al prepa
rației din Lupeni au fost 
depuse 111 propuneri de 
inovații. Dintre aces
tea, un număr de 64 au 
fost aplicate cu succes 
în procesul de produc
ție aducînd o economie 
postcalculată în valoare 
de 276 074 lei. Majorita
tea inovatorilor noștri 
sînt membri sau candi
dați de partid ori ute- 
miști. Printre cele mai 
valoroase inovații apli
cate se numără cea in

titulată „Filtru pentru 
culegerea corpurilor gre
le" realizată de Marcu 
loan și Varga Petre, 
precum și inovația „Ba
zin de egalizare" rea
lizată de Pop Vasile. 
Pentru activitatea lor 
rodnică, inovatorii au fost 
recompensați cu impor
tante sume de bani, iar 
unii au primit distinc
ția de „Inovator de 
frunte". Colectivul de • 
inovatori al preparației 
este hotărît să lupte cu 
entuziasm și în acest

nr 7. De asemenea, în Lupeni au fost 
propuși; Kocik Mihai, pensionar, în 
circumscripția electorală nr 8; Bar- 
toș loan, secretarul sfatului 
popular din localitate, ta 
circumscripția electorală nr 27.; 
Mazăre Vasile, muncitor la pre- 
parație, în circumscripția electorală 
nr 25; Florea Nicolae, gestionar, în 
circumscripția electorală nr 34;

(Continuare in pag. 3-a)

S-ai deniis pritnele case 
ale aieoiiorilii

In stația G.F.R. Petroșani și-a 
inaugurat activitatea in cursul zilei 
de joi una dintre cele patru case ale 
alegătorului care vor funcționa în o- 
rașul Petroșani. De cum treci pra
gul, Casa alegătorului te impresio
nează în mod plăcut. Totul a fost 
pus la punct cu spirit gospodăresc, 
cu dragoste și migală. Drapele roșii 
și tricolore, glastre cu flori împodo
besc interiorul. Aici, cetățenii au la 
dispoziție un aparat de radio și di
ferite materiale care popularizează 
succesele obținute de oamenii mun
cii din regiunea Hunedoara pe dru
mul luminos al socialismului.

Tot în cursul zilei de joi a fost 
deschisă și Casa alegătorului din Pe- 
trila, care este instalată într-una din 
sălile clubului sindicatelor.

In orașele și comunele Văii Jiului 
vor funcționa in cadrul campaniei 
electorale în vederea alegerilor de la 
7 martie un număr de 16 сабе ale 
alegătorului dintre care trei în ora
șul Lupeni, Una în orașul Uricani, 
două în orașul Vulcan, cîte una în 
Lonea. in comunele Cîmpu lui Neag, 
Aninoasa, Iscroni . și Banița. Casele 
alegătorului vor organiza conferințe 
despre democratismul sistemului nos
tru' "electoral; despre succesele1 ddbin- 
drfe de "oanienii muncii, "întilniri' întte 
candidați și alegători. In fiecare zi 
între orele 7—21, Ia aceste case, a- 
Iegătorii vor primi lămuriri asupra 
problemelor privind alegerile.

La casele alegătorului vor avea 
loc, de asemenea, programe cultural- 
artistice. Formațiile de artiști ama
tori ale cluburilor, ale căminelor 
Culturale pregătesc diferite scenete 
în legătură cu alegerile din trecut și 
din prezent, care vor fi prezentate 
în fața alegătorilor.

an, pentru a realiza noi 
inovații, care să contri
buie la ușurarea muncii, 
la îmbunătățirea proce
sului de preparare a 
cărbunelui. Această ho- 
tărîre și-au exprimat-o 
recent, tovarășii Filjp 
Gheorghe, Lorincz Emil 
și Ianoș, Hroștea Mir
cea, Dascălu Ștefan, 
Granciova loan, Drot- 
zinger Andrei și mulți 
alți inovatori de frunte 
ai preparației noastre.

FULOP I. GEZA 
muncitor spălător



2 STEAGUL ROȘU

VII

un

nume al lui Konstantin Si- 
rilmul ..Vii și morți" evocă 

mod veridic un moment zgu- 
a

A M P R E N 
ANIL

T o A 
R

Tu

Ah

Pe ecranele cinematografelor din Petroșani s

In vara anului trecut, ia Lupani, 
a fost dat în folosință un nou cine
matograf cu ecran lat cu o capaci
tate de 500 de locuri. Noul cinema- 
graf face parte din planul de con
strucții social-culturale din Valea 
Jiului — dovadă a grijii permanente

care o acordă partidul și statul 
nostru democrat-popular culturalizării 
$1 educării oamenilor muncii.

Linia arhitecturală modernă, fini
sajele interioare, cit și aparatele de 
proiecție noi, asigură condiții opti
me de vizionare a spectacolelor.
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Se pregătește 
program artistic

Activitatea artistică de amatori are
vechi tradiții la Cirnpa. Urmînd e- 
xemplul celor mari, copiii participă 
cu plăcere 
artistic al 
profesoarei 
superioară 
a Vil-a pregătesc piesa 
de pionier'*. Un repertoriu bogat are 
în pregătire și echipa de fluierași. E- 
chipa de dansuri, al cărei instructor 
este învățătoarea Logăscu Elena, re
petă o suită de dansuri oltenești.

la pregătirea 
școlii. Sub 
Eana Mara, 
de pionieri,

programului 
îndrumarea 
instructoare 

elevii clasei 
I „Onoarea

f’

ele- 
apă-

rîn- 
ecti-

Fotografia ne înfățișează aspectul exterior al noului cinematograf „Cui- 
taral" din Lupenl.

Pregătiri pentru concursul Chopin
Gel de-al 7-lea concurs de pian 

„Chopin" se Va desfășura la 
via între 22 februarie și 13 
1985.

Pînă acum și-au anunțat
la concurs dl de concurent;

Varșo- 
martie

partiei-

№ні ctatni te literle 
tie PbeuiD

Muzeul central de istorie din 
Phenian s-a îmbogățit cu exponate 
descoperite in urma cercetărilor ar
heologice efectuate recent în diferite 
regiuni ale R.P.D. Coreene. Este 
vorba de cinci unelte de piatră din 
paleolitic, descoperite în provincie 
Hamgyung-ul de nord, despre care 
se crede că au fost folosite de oa
menii primitivi pentru obținerea ali
mentelor. Stat, de asemenea, expuse 
dălți și lopeți folosite în epoca de 
bronz.

Deosebit interes prezintă obiecte 
cum ar fi un topor și armuri de fier 
care stau mărturie a înaltului grad 
artistic la care ajunsese arta pre
lucrării fierului în seccJeJe V și IV 
Ілл.

Vizitatorii privesc cu interes șf 
pinul lucrat în cupru și aurit, desco
perit ta timpul săpăturilor arheolo
gice efectuate la Phenian, datînd 
din perioada dinastiei Kokiyyu (37 
і.е.п. — 668 ел.).

La standul de cărți
ba Școala medie din Lupeni se 

acordă o mare atenție îndrumării 
elevilor să-și formeze biblioteci per
sonale. In acest scop, în școală, func
ționează un stand cu cărți unde 
Vii găsesc cele mal noi lucrări 
rute.

Prin intermedia! standului, în 
dul elevilor se desfășoară o vta
vitate cu partea. Numai în prtatal 
trimestru al anului școlar în curs 
s-au vîndut cărți în valoare de peste 
6000 lei. Printre elevii care au do
vedit interes pentru a-șî forma o bi
bliotecă personală bogată șe numără 
M. Răduț, D. Alicu, E. Radu de la 
cureul de zi, I. Gavrilă. I. Stmbote- 
Іесал, C. Păcurar și alții, de la cursul 
seral. ■

(An- 
Perl-

dis-

din 29 de țări. A fost atabilită com
ponența juriului Internațional în 
frunte cu prof. Zbigniew Drzewecki, 
Din juriu vor face parte o serie de 
pianiști Și pedagogi străini: lakov 
Fifer (U.R.S.S.), Arthur Hedly 
glia), E. Liat (S.U.A.), Vladov 
matter (Franța) șl alții

Eaureațtî concursului vor fi
tinși cu șase premii principale și șase 
mențiuni In afară de aceasta, se vor 
acorda premii speciale — premiul 
Radiodifuziunii poloneze pentru cea 
mai bună interpretare de mazurci și 
premiul Asociației „F. Chopin** 
tru interpretare de poloneze, 
ciația cehoslovacă „Chopin** 

Marianske Lazne va acorda tin
miu celui mal bun interpret al' val
sului în La bemol major opus 34, 
scris de Chopin in timpul petrecut în 
Cehoslovacia.

pen- 
Aso- 

din 
pre-

CE SA CITIM?
„...Evenimentul Care, la origine, a 

inspirat acest roman este istoric 
către sfîrșitul secolului al XVlll-lea. 
cîțiva răzvrătiți de pe Bounty fugiră 
din Tahiti, unde foarte ușor i-ar fi 
fost Amiralității britanice să-i des
copere, și găsiră, în plin Pacific, и 
tnteă 
rația 
bilă: 
sulițe
trăit fericiți pe meleagurile ei, pînă 
la capătul vieții, dacă nu ar fi in
trat în zîzanie cu tahitîenii ce îi 
însoțeau. Britanicii și indigenii se 
dedară între ei la un război necru
țător, ate cărui detalii 
de abia douăzeci de 
prin povestirea, poate

insulă pustie și, prin configu- 
coastelor ei, aproape inaccesi- 
Pitcairn. Pămîntul acestei in- 
era fertil, iar răzvrătiți! ar fi

fură cunoscute 
ani mai tîrziu 
nu tocmai fi-

★

Redescoperirea 
anei pînze de Gauguin

La una din galeriile londoneze a 
fost pus în vînzare la Itcftațfe unul 
din cele mai valoroase tablouri ate 
cunoscutului impresionist francez 
Paul Gauguin (1848—-1003) intitulat 
„Tahltiană și băiat**.

Pînze fusese trimisă de către au
torul ei lui Volard, agentul său co
mercial din Paris, împreună cu alte 
6 tablouri — acesta fiind ultimul Iot 
de tablouri expediate de Gauguin din 
insula Tahiti.

Înscris in cataloage eub titlul de 
„Femeie finără pe un scaun de tree
tie și bărbat tînăr pe fond galben'*, 
tabloul a fost cumpărat în anul 1923 
de o persoană necunoscut! șl de a- 
tuoci nu se mai știa unde se află.

91
intre 26—28 ianuarie, pe ecranul 

cinematografului „Republica" va rula 
filmul „Vii și morți", o producție a 
studioului „Mosfilm".

Ecranizat după celebrul roman cu 
același 
monov. 
într-un 
duitor din istoria contemporană 
Uniunii Sovietice: primele zile ale 
Marelui Război pentru Apărarea Pa
triei.

Ecranul reînvie cu o puternică 
forță emoționantă eroismul și ab
negația oamenilor sovietici, hotărîrea 
lor dîrză de a rezista pînă la capăt 
loviturilor singeroase ale cotropitori
lor, credința lor nestrămutată în vic
torie.

Filmul e un vehement protest îm
potriva războiului, care împarte în 
mod arbitrar oamenii în vii și morți, 
un omagiu adus combatanților, care 
eu prețul șîngelui lor, au făcut să 
triumfe umanitatea asupra bestiei 
fasciste.

Realizatorii filmului prezintă m 
mod critic unele probleme grave, du 
reroase.
mului
perindă 
mul și

M O R T I«
sovietic, care a cunoscut în anul 
1941. o dată cu amărăciunea înfrîn- 
gerilor, bucuria primelor victorii în 
zdrobirea fascismului.

Acțiunea filmului se desfășoară 
cind la dimensiunile regimentului, 
cind ale diviziei, cînd ale frontului, 
zugrăvind cu o forță extraordinară 
tabloul războiului în primele luni 
după declanșarea agresiunii hlt'.eriste. 
In centrul acțiunii se află odiseea 
lucrătorului politic Ivan Sînțov, care 
fusese trimis pe front în calitate de 
corespondent al unui ziar militar.

„DOI 
IN STEPĂ»

Totuși nota dominantă a fil- 
e optimismul. Din tot ce se 
pe ecran se degajă patriotiș 
înaltul moral al poporului

„Doi în stepă**, o producție a stu
dioului „Moafilm" este un film psiho
logic, ce zugrăvește procesul de că- 
llre prin care trece un tînăr ofițer 
sovietic, care din lipsă de experiență 
nu execută un ordin în timpul răz
boiului și este condamnat la moarte. 
Povestirea relatată într-o formă sim- . 
plă, fără patos este deosebit de ve
ridică și emoționantă, fiind pătrunsă 
de dragoste șj încredere față de om. 
față de triumful celor 
idealuri.

mai nobile

Din lumea teatrului
După

cel mai
a capitalei Austriei. Teatrele vieneze 
sînt frecventate de un public nume 
ros, datorită în primul rînd bogatei 
tradiții culturale. Publicul vienez pre
feră piesele vesele, ușoare, preferă

muzică, teatrul joaeă rolul 
important în viața culturală

melodrama tragediei și 
diei satirice. De aceea, 
to> clasicul favorit al publicului vîe- 
nez este Nestrov, autorul amuzante
lor „Singspiele** (cîntece-jocuri), con
siderat un Molljere austriac. Totdea
una pe scena vreunui teatru vienez 
se joacă piesele lui.

farsa corne
lia întîmplă-

I N S U L A“ Il Robert Mieii
delă, dată în vileag de către unicul 
supraviețuitor, căpitanul englez cete 
a descoperit mica colonie.

Această întîmplare, din pricini 
mărturisite ш filele ce urmează, mi-a 
stîrnit un puternic interes, ani de-a 
rîndul.

Dacă nu am scris-o mai devreme, 
aceasta se datorează faptului că pe 
atunci o concepeam ca pe un roman 
istoric. Concepută astfel era evident 
că nu o puteam scrie: ceea ce se 
cunoaște despre războiul din Pit
cairn era deopotrivă succint și ne
sigur și tocmai, prin 
enigmatic.

De abia în 1958 am 
care a făcut posibilă
pe care o veți citi: m-am hotărît șu

pțste bord istoria propriu-zisă 
povestesc o intîmplare care re- 

evenimentele concrete la o sim-

aceasta, Tiajf

luat hotărîrea 
apariția cărții

PRIETENIE REGĂSITĂ
Ne-ат așezat pe banca retrasă în 

afundul parcului, aceeași bancă ve
che și prietenoasă care ne găzduia 
ori de cite ori aveam 
tim de discutat.

Totdeauna am găsit 
atrăgătoare discuțiile 
meu, fiindcă totdeauna cuvintele lui 
înflăcărate, parcă mi se revărsau în 
suflet. Vorbea aiît de frumos, co
menta orice înlimplore intr-un fel a- 
parte incit totul fi toate căpătau o 
semnificație deosebită. Mulți dintre 
Colegi n-au înțeles simpatia mea 
pentru Castel. Unii il și condamnau, 
susținlnd că nu a ceea ce pare, ci 
doar un plăsmuitor de turnire Hng- 
oistice, un om care, datorită paradei 

strălucitoare de frate, smulge admi
rația tudoilor. Dar mie îmi plăcea.

In seara aceea de octombrie, cro
iam să-t întreb mai multe...

Vesel și volubil, ca de obicei. Cos
tal a început discuția recitlndu-ml o 
poezie despre toamnă. Cind a termi
nat recitarea, și-a oprit privirea în 
asfințitul soarelui fi a rămas nemiș
cat, In aer mal plutea vocea lui cal
dă, sonoră, vibrantă...

— Costale — am început eu — 
mi-ai spus clndva că „soarele s-ar 
stinge dacă n-ar mal iubi nimeni". 
Tu iubești?

S-a întors spre mine fi un zîmbet 
puțin ironic i-a înflorit pe buze.

— Am douăzeci și trei de ani și 
n-am Iubit niciodată. îmi place să 
mă las legănat de alunecarea clipe-

ceva mai in-

interesanie și 
cu prietenul

*

zvîrl 
și să 
duce 
piă schemă, luîndu-mi astfel liber
tatea de a plăsmui cu ajutorul în
chipuirii și personajele și situațiile.

Această carte nu constituie, prin 
urmare, povestirea a ceea ce s-a în- 
tîmplat în Pitcairn. Ea este un ro
man 
decît 
și a 
fără 
vieți,
cu spaima ce amenință existența o- 
menească pe șubreda noastră plane
tă I

(Din prefața lui Robert Merle)

romînesc, fără altă justificare 
aceea a propriei sale vitalități 
destăinuirilor făcute — cu sau 
voie asupra propriei mele 
bineînțeles, dar și în legătură

“—»r-=“

lor ușoare în preajma vreunei fetiș
cane, dar niciodată nu mă las prins 
de furtuni sufletești sau pasiuni. 
Ăsta mă ferește de decepții.

— Bine, dar prietenia ta cu Maria 
părea întruchiparea unei mart iubirii

— Păreai... întotdeauna mi-au 
plăcui aparențele frumoase.

— Bride e acum? De ce a plecat? 
Ce s-a Intimplat între voi?

— El, asta e o chestiune cam lun

SCHIȚĂ
•-»« *•

gă, dar dacă (ii neapărat să știi, îți 
povestesc.

„Am cunoscut-o acum vreun an și, 
iniructt aflasem de la o prietenă de-a 
ei oă U e „teamă" de băieți, că n-a 
mai avut nici un prieten, în sfirșit, 
că e o naivă, m-am hotărît să fac o 
încercare. De altfel, îmi plăcea în- 
tructtea: avea cei mei negri ochi din 
lume și rlsul cristalin. La început 
i am oorbd frumos, am umplut dis
cuțiile mele cu citate fermecătoare 
din poeme de dragoste ideală, incit 
dragostea i s-a înfățișat ca cel mai 
minunai lucru de pe pămtni. Mă as
culta ore in șir extaziată și pe mă
sură ce tniilnirile noastre erau mai 
dese, in suflet îi creștea admirația 
pentru „omul ei drag". Cind legătu
rile noastre au devenit prea intime,

mi-a cerut — mai întli pe ocolite, 
mai apoi direct — să-i spun ce se 
da intimpla cu dragostea noastră, 
l-am răspuns:

— Se va sfîrși frumos, cum fru
mos a început.

— Cum adică, se va sfîrși ? — m-a 
întrebat ea.

— Da Maria, dragostea noastră 
se va sftrșî Intr-o zi.

Cum, așa crezi tu? Tu, care 
mi-ai vorbit aiîtea ore despre măre
ția sentimentului iubirii?

— Bine, asta a fost... „gazeta de 
perete".

Atunci și-a prins capul între mîini 
și pe chipul ei frămlniat am citit că 
in subconștient făcea repetiția tutu
ror întimplărilor noastre și toate se 
rostogoleau învălmășite, in fața sin
cerității mele brutale. Intr,un fel, 
momentul mă amuza, era dramatic, 
fiindcă știam că mi iubește. Intr-un 
tîrziu s-a ridicat șl mi-a spus:

— Castele, după cete intîmplate, 
eu nu mai pot rămlne aici. In urma 
mărturisirii tale de azi, văd că visul 
meu s-a sfărlmar Voi pleca undeva 
departe. Nu știu insă unde. Dar să 
știi: te-ат iubit mult, lucrurile din 
preajma mea păreau că se însuflețesc 
la atingerea mîinii tale. Acum, văd 
că toate au fost minciuni. Mi-e sufle
tul zdrobit, dar am nud multă mln- 
drie dectt tine. Nu-ți voi cere nimic, 
nici măcar înțelegere. Știu ai n-ai 
să mă cauți. Dar poate într-o zi vai 
reuși să te uit.

Și... a plecai, l-am recitat „Ro
manța celui care pleacă" de ion Mi- 
nulescu fl ne-ат despărțit. îmi părea 
rău de un singur lucru: nu mal pu
team să merg în fiecare duminici 
seara la restaurant*'.

li ascultasem în tăcere, dar aici 
l-am întrebai:

— Cum, plătea ea consumația?
— Bineînțeles. Eu, doar, eram stu

dent și de... nu se cădea. Mai ei 
vreo întrebare?

— Nat
— Atunci, „Ciao"! S-a ridicat de 

pe bancă, și-a aruncat canadiana pe 
umăr și, mîndru, cu capul aplecai 
romantic înir-o parte, s-a îndepărtai 
pe alee. L-am condus cu privirea 
pînă cind silueta i-a dispărut.

Și deodată umbra aceea care dis
păruse în întuneric mi s-a părut a 
unul străin. Oare nu mai 
prietenul meu?

Am simfit 
ros; ceva se 
vuiet surd : 
lui meul

in suflet un 
prăbușise în 
„monumentul"

☆

era el, el

go/ dure- 
mine cu 
prietena-

doi ani de la discuțiaAu trecut
de atunci. Relațiite noastre se rup- 
șeșeră din seara aceea de octombrie. 
Dar, ințr-o zi poștașul mi-a adus un 
plic mare, albastru, cu o invitație de 
nuntă. Pe spatele invitației, era scrjg 
de mină cu un toc cu pastă: „Și to
tuși am căutai-of "Soarele s-ar stin
ge dacă n-ar mai iubi nimeni". Cos- 
td și Mărie?.

GEORGE BANETE 
student 1.M..P.
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La răscruce de drumuri PRINTRE TAG1 TROIENIȚI
■ 0 întrebare și 37 de răspunsuri я Inoă două topuri 

и 0 întîlnire în anul 1975 ■ Urcușul abia începe
■ Hibernare tft pădure ■ Ecouri de muncă ■ tnfîlnlre

„Ce voi deveni în viață ?" - iată 
o întrebare firească pe care și-o pun, 
înaintea fiecărui sfîrșit de an școlar, 
elevii absolvenți ai claselor a VllI-a 
și a XI-а. întrebarea nu se referă 
la posibilități de ordin material ; da
că pot sau nu să-și realizeze visul, 
dorința. Ea are ca sens alegerea pro
fesiunii în viață. Și nu e deloc ușor 
să te hotărăști, să te fixezi asupra 
viitoarei profesii. Sînt multe și care 
mai de care mai frumoase, mai atră
gătoare. Și totuși unii s-au hotărî! 
încă... cu mulțl ani în urmă. Asu
pra acestor hotărîri însă vor mai 
reveni. întrebarea ,,Ce profesie vă 
veți alege ?“ a fost adresată de noi 
zilele trecute, elevilor din clasa a 
XJ-a de la Școala medie Vulcan, 
S-au primit nu mai puțin de 37 
de răspunsuri, adică tot atîtea eîți 
elevi erau în clasă.

„încă din clasele mai mici am 
îndrăgit fizica și matematica — ne-a 
spus elevul Popa Pecebal, Tainele 
atomului, cel mai nou domeniu de 
cercetare al fizicii moderne, mă pa 
sionează. De aceea am luat hotare 
rea ca după terminarea școlii medii 
să urmez Facultatea de fizică, secția 
de fizică nucleară, Pentru aceasta 
este însă nevoie să stăpînesc bine 
materia, să perseverez. In calea mea 
mai stau îpcă două hopuri : exa
menele de maturitate si admitere 
De aceea, în vederea lor mă pregti 
tesc cu toață seriozitatea".

„După terminarea școlii medii 
m-am hotărît să urmez Institutul de 
mine ■ a declarat elevul Negrilă 
Valentin. De ce am luat o asemenea 
hotărîre ? Răi, e ușor de dedus. Sint 
din Valea Jiului! Minele de aici îmi 
sînt cunoscute. Le-am îndrăgit. Și 
cine alții să lucreze la mine ca 
specialei dacă nu noi, cei născut! 
și crescuți aici".

Marinescu Eleonora: „Am îndră 
git mult chimia. E o știință vastă, 
în eare niciodată nu poți spune 
că știi totul. Aș putea spune că e 
e știință a viitorului. Cred că Voi 
avea multe satisfacții, Doresc să ur
mez o facultate de chimie industria
li". „Din același motive doresc și 
eu să urmez o facultate de chimie. 
Spre deosebire însă de colega mea, 
eu prefer chimia pură" — ne-a spus 
Stoica Petru". „Eu — a spus eleva 
Hristea Elena — aș deri să urmez 
biologia. Vreau să cunosc mai pro

Comenzile să fie onorate
Cu vreo patru, luni in urmă, la 

Iscroni s-a înființat un nou magazin 
de mărunțișuri. Acest lucru i-a bu
curat pe cetățenii din localitate. Dar 
s-au ivit pe parcurs deficiențe în a- 
provizionarea magazinului; lipsesc 
multe articole cerute de cumpărători. 
Multe din comenzile făcute de ges
tionarul magazinului din Iscroni ră- 
«nîn fără rezultat. O.C.L. produse in
dustriale Petroșani trimite doar răs
punsuri laconice: „mai așteptați". 
Astfel s-a mtîmplat și cu ultima co

NOAPTEA CA ȘI ZIUA
Sosise de mult Insera

rea cînd brigada complexă 
condusă de lăcătușul de 
revizie Costăchel Gheorghe 
își lua serviciul în primi
re. O dată cu venirea nop
ții, începu să ningă cu 
fulgi mari, toată piața de

manevra acoperindu-se cu un strai 
gros de nea. Responsabilul brigă
zii le spuse oamenilor:

— Ne așteaptă o tură grea. In 
afară de faptul că avem un pro
gram de lucru mai încărcai ca altă
dată, vom avea de învins și năme
ții. Din Petroșani-Triaj se vor com
pune trenurile 2676, 2677 și 1724. 
Tot aici vor sosi trenurile 2676, 
2638 și 2670, care trebuie revizuite 
și reparate cu atenție pentru a cir
cula in condiții optime pitta la des
tinație. In afară de acestea, mai a- 
vem programate a sosi și pleca 9 

fund viața animalelor și plantelor". 
„Iar eu, a completat eleva Drincea- 
nu Sofia, aș dori să urmez medicina. 
Omul a făurit tot ce există azi. Oa
meni; societății noastre socialiste au 
construit o viață frumoasă, fericită în 
patria noastră. I-am îndrăgit pe 
oameni și de aceea doresc să le tiu 
folositoare, să le îngrijesc sănăta
tea".

Profesii, profesii. Sînt multe și 
care mai de care mai frumoasă. A- 
supra căreia să te fixezi ? E greu 
cînd te afli la răscruce de drumuri 
în Viață.

Gîndurile nu pot fi înfrînate, ne 
spunea un elev. Și pe loc ne-a fă
cut o demonstrație practică. „Noi 
cei din clasa a XI-в terminăm școa
la medie în 1965. Conform tradiției 
ne vom întîlni după 10 ani. Ce ar 
fi să ne imaginăm cum va decurge 
această înțîlnire Am urmat glo
durile prietenului nostru și iată-ne 
purtați pe aripa fanteziei în anul 

975. Aceleași șiruri de bănci, a- 
ceiași profesori. Dar unde sînt ele- . 
vii zgomotoși de altă dată ? Sînt aici 
dar nu mai sînt zgomotoși. Chipu- I 
rile lor trădează maturitate, sobrieta
te, personalitatea oamenilor cu vi
suri realizate. Pe bănci, în dreptul 
lor se află cărți de vizită. Cu aju
torul lor recunoaștem pe absolvenții 
Școlii medii din Vulcan din 1965 
lată printre cei prezenți pe cunoscu 
tul fizician atomist Popa Decebal, 
pe doctorița Pardos Mirela, pe pro 
fesoara de biologie Pătrașcu Maria, 
pe chimistul Bade Dumitru, pe ingi
nerul agronom Blaga Nicolae sau 
inginerul silvic Bruzan Viorel, pe 
profesoarele de franceză Petru! Cor
nelia și Albescu Mariana sau pe cele 
de istorie, Gheorghe Rodica, llie 
Petra și Nițu Ioana, pe profesorii de 
educație iizică Durnea Dumitru și 
Savu Maria, pe topografa Bota Ma
ria, pe tehniciană sanitară Sțrăuț Sil
via, ori pe ofițerul Pogaru Cofnel 
și alții. Sînt cu toți prezenți. Nu lip
sește niei unul la apel...

Gîndurile ni s-au oprit. Ne-arn 
reîntors în anul 1965. Și totuși, ce 
am văzut în gînd nu e fantezie. E o 
urmare a posibilităților create tine
rei generații. Aici, la răscrucea de 
drumuri din 1965, urcușul abia în
cepe.

C. COTOȘPAN

mandă de ciorapi din 9 ianuarie a.c. 
f Intre timp, locuitorii din Iscroni sînt

nevoiți să-și cumpere mărunțișuri din 
alte localități- Conducerea O.C.L. 
Industrial este datoare să ia măsuri 
pentru aprovizionarea magazinului 
din Iscroni operativ, cu toate sorti
mentele de mărfuri prevăzute a se 
desface aici și solicitate de cumpă
rători.

CORNEA TITU 
învățător

trenuri convoaie între Petroșani- 
Triaj, Petrila și Petroșani...

In aurind, printre liniile stației 
puteau fi văzute lămpile lăcătuși
lor de revizie. Fiecare vagon era 
verificat cu atenție, reparat. Trenu
rile soseau și plecau. Și la fiecare, 
prezența lăcătușilor și a meseria
șilor era necesară. Fără să le pese 
de întunericul nopții și de zăpada 
ce continua să cadă, harnicii lăcă
tuși de revizie erau prezenți 
orice loc. Cînd ieșeau de sub cc 
un vagon, unde efectuaseră repara 
ții, erau de nerecunoscut. Dar timp 
de odihnă nu era. Cel mai mult de 
lucru au avut lăcătușii la trenul 
2677 la care au fost efectuate 5 re
parații fără detașare. Abia a plecat 
acest tren și în stație a sosit tre
nul 2670 cu vagoane goale pentru 
Petrila. Și la acest tren a trebuit 
să fie reparate, tot fără detașare, 
8 vagoane. întreaga brigadă nu a

De cum ajunge la marginea dinspre 
Cîmpu lui Neag a orașului Uricani, 
șoseaua asfaltată se curmă brusc 
Cunoscător, șoferul a încetinit un pic 
viteza, ca apoi mașina să se întindă 
din nou la drum. După vreo trei ki
lometri de mers, avînd ca tovarăș de 
drumeție apa cristalină a Jiului de 
vest, mașina cotește la stingă, trece 
Jiul pe un pod de lemn și începe să 
urce panta drumului forestier ce duce 
spre exploatarea Pietrosul. In timp 
ce mașina urcă din greu, apa iute de 
munte coboară grăbită, sâlttnd din 

piatră în piatră. Dorinței piriului Pie
trosul de a se intilni eu Jiul nu-i poa
te sta stavilă niei plapuma grea de 
omăt și nici corsetul de gheață. Pe 
versantele dealurilor ce străjuiesc de 
o parte și alta a drumului, fagii tro
ieniți hibernează într-o liniște spec
trală. Ajunsă la rampa de încărcare, 
mașina, „transpirată" de greul urcu
șului, se bucură parcă de un pic de 
„odihnă".

— Aici am asigurat încă din anul 
trecut un ștoe de vreo 600 m c de 
bușteni pentru a putea începe bine a- 
cest an. Lemnul este sortai in buș
teni de gater, derulaj și construcții 
rurale. Tot in cadrul pregătirii pro
ducției pentru 1965, mai avem vreo 
500 m c de lemn doborit și secționat 
■— i-a pus in cunoștință de cauză pe

Continuă propunerile de candidați 
ai F. D. P.

(Urmare din pag.

Tatulici Adrian, inginer silvic, fa 
circumscripția electorală nr 35.

In orașul Petroșani au ,ost pro
puși : Cosma Gheorghe, directorul 
I.O.I.L. Petroșani, în circ [inișcriptia 
electorală nr 17; Pdioreanti Nicc- 
lae, tehnician radiolog la Spitalul 
unificat Petroșani, în circumscripția 
electorală nr 18; Guțan Boris, di 
rectorul grupului 2 de șantiere Petro
șani. în circumscripția electorală nr 
19; Iațenco Maria, profesoară la 
Școala generala nr 5 din cartierul 
Livezeni — Petroșani, în circum
scripția electorală nr 20; Șorecău 
Solomon, prim-șecretar al Comitetu
lui orășenesc U.T.M. Petroșani, în 
circumscripția electorală nr 21 ; Sta

un 
ca 
a- 
la

precupețit nici 
efort pentru 
vagoanele să 
jungă la timp

preparație. LăUătușii Rent Andrei, 
Turtoi loan și Apostoiu Constan
tin, tîmplarii Manea Petru și Bă
dica Remus, precum și ungătorul 
Dănilă Gheorghe s-au întrecut pe 
ei înșiși in această tură de noapte. 
Volumul reparațiilor executate era 
mult mai mare decit cel efectuat 
in mod normal intr-o tură de zi. 
Dovadă, cele 15 trenuri sosite și 
plecate in timpul prevăzut, cele 22 
vagoane reparate fără detașare, 
■precum 
in tura

Ctnd 
riția, 
lor de 
brigada
oboseală, uzi și aproape înghețați, 
dar satisfăcuți. Reușiseră să facă 
față cu cinste unei ture de noapte, 
încărcate ca program și totodată 
grea din cauza vremii.

I. CRIȘAN

și cele Ю vagoane unse 
de noapte.
zorii zilei și-au făcut apa- 
anunțlnd terminarea ore- 
serviciu, toți oamenii din 
lui Costăchel erau frinți de 

vizitatori, maistrul Patrie . Dionisie. 
Toate acestea le-a pregătit brigada 
complexă condusă de Țlsăliță Vasile.

— Șf cina maț face parte din bri
gada celor oe ,,strimbă" lemne — U 
întrebă glumind pe maistru un tova
răș de drumeție.

— Apoi aici au lucrat și Bucur 
Petru și' Pop Gheorghe, Biro Ștefan. 
Bucur llie, Pop Teodor și Chindriș 
Dumitru.

...Mașina pornește din nou la drum 
lăslnd fagii de pe Pietrosul să hiber
neze in tihnă. Itinerarul cuprinde și 
exploatarea Valea de Brazi din ma
sivul muntos al Retezatului. Aici, e- 
coui muncii entuziaste se aude peste 
văi și munți, Prlnziriaii-se la trintă 
cu fagii uriași, oameni, ii culcă la pă- 
rnînt. Simfonia ferăstraielor mecanice 
acompaniată de lovituri de secure 
■ inia biruința omului. Iu timp ce fa
gii șe prăvălesc cu zgomot surd pe 
coastă de vale, lemnul de foc alear
gă cu viteză amețitoare pe jgheab 
înălțindu-se intr-un morman cit un 
munte la capătul acestuia. Mașinile 
nu prididesc cu transportul. La ram
pă, lemul de derulaj își așteaptă 
și el rîndiil, iar traversele cioplite la 
„zenclu", stau cuminți dormind sub 
nămeți acolo unde au fost confecțio
nate.

La gara din Lupani, lemnul din 

nici Dorica, președinta Gomitetului 
orășenesc al femeilor Petroșani, ta 
circumscripția electorală nr 33; Go- 
robei Vsevolod, directorul Școlii de 
4 ani din cătunul Maleia, în circum
scripția electorală nr 34; Variaș El
vira, gospodină, în circumscripția e- 
lectorală nr 33; Kapelar Aladar. 
șeful autobazei I.R.T.A. Petroșani, în 
circumscripția electorală nr 44; боса 
Victor, președintele Tribunalului 
popular al orașului Petroșani, în cir
cumscripția electorală nr 45.

In orașul Uricani au fost pro
puși : Ringhițeanu Elena, gospodină, 
ta circumscripția electorală nr 16; 
Plic Alexandru, secretarul comitetu
lui de partid de la E.M. Uricani, în 
circumscripția electorală ni 17; Gu- 
zuban Gheorghe, muncitor la E. M. 
Uricani, fa circumscripția electorală 
nr 18.

In comuna Cîmpu lui Neag au foet 
propuși; Popovici Florian, președin
tele Comitetului executiv al Sfatului 
popular al comunei Cîmpu lui Neag, 
în circumscripția electorală nr 1 ; 
Pamfiloiu Constantin, șeful biroului 
de miliție din comuna Cîmpu lui 
Neag, ta circumscripția electorală 
nr 2.

In comuna Aninoasa au fost pro
puși : Șimo iosif, director adjunct 
al Școlii generale de 8 ani din lo
calitate, în circumscripția electorală 
nr 4; Popa Pavel, miner pensionar 
in circumscripția electorală nr 7.

Se așteaptă un răspuns favorabil
La Vulcan, la punctul do distribuire 

a combustibilului lichid pentru popu
lație, petrolul lampant sosește în 
cantități mici și nu satisface cererile. 
Pe lingă acest lucru, nu este res
pectat nici orarul de funcționare al 
punctului dț distribuire. Vînzătorul 
sosește abia pe la orele 11 sau 12, 
iar cumpărătorii îl așteaptă ta frig 

Retezat se intilnește cu cel din mun
ții Vilcanului, De aici 0 pornește mai 
departe. Se intilnește din nou, poate 
ip fabricile de mobilă, pe șantierele 
de construcții ori probabil in mină. 
Nu-i exclus ca lemnul din cele două 
masive muntoase ce imprejmuiesc 
Valea Jiului să se intîlnească. poaie 
chiar în mobila elegantă a unui a- 
partament nou, dat de curind în folo
sință. Și la bucuria gazdei au adus 
o părticică de contribuție și munci
torii forestieri, care, infrunilnd in
temperiile iernii au început cu forțe 
sporite îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe ultimul an al șesenalului. Prin 
hărnicia lor, hibernarea lemnului din 
pădure a devenit relativă, iar ecou
rile muncii, trezesc întreaga natură 
la viață.

D. CRIȘAN

PUBLICITATE
Exploatarea 

minieră Petrila
Angajează:

— tehnician I eviden
ța indicilor

— tehnician I control 
aeraj

— maiștri minieri

Cei interesați se pot 
adresa la serviciul munci 
și salarii al exploatării.

йшовйгд 1.1. j. I. 
Petroșani

Angajează urmă
toarele cadre cali
ficate :
— 2 sudori calificați 
fn sudură electrică fi 
oxlacetllenlcă
— 10 mecanici auto
— 2 lăcătuși mecanici 

Pentru tovarășii necă-
sătorlți, Autobaza Petro
șani asigură cazare în că
minul autobazei, iar masa 
la cantina C. F. R., contra 
cost.

In aten(ia vînătorilor 
și pescarilor sportivi

Comitetul filialei A.G.V.P.S. Pe
troșani anunță membrii vinătorl 
și pescari ai filialei că a început 
și va continua pînă la 31 martie 
a.c., viza permiselor de vînătoare 
și pescuit pe anul 1965

In acest scop, vînitorli și pes
carii sportivi se vor prezenta per
sonal la biroul filialei, cunoscînd 
că, cei care nu-și vor viza permi
sele pină la data menționată, vor 
fi propuși pentru retragerea lor.

In legătură cu sarcinile de pian 
pe anul 1965, vinătoril stat rugați 
să predea pieile și blănurile la 
P.G.A. și să depună lunar adeve
rințele corespunzătoare la biroul 
filialei.

de dimineață. Nu se poate oara în
lătura aceste neajunsuri eare provoa
că greutăți populației din Vulcan în 
aprovizionarea cu combustibil ? Răs
punsul la această întrebare sînt da
tori să-1 dea, prin măsuri concrete, 
tovarășii din conducerea „l’eco" Pe
troșani.

Un grup de muncitori
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PARIS

6AIR0 23 (Agerpres).
Sesiunea Comisiei economice și so

ciale a Organizației Unității Afri
cane, reunite timp de mai multe zile 
la Cairo, și-a terminat lucrările, a- 
doptînd 16 rezoluții. In timpul ac
tualei sesiuni, la care au participat 
reprezentanți a 26 de state din cele 
35 țări membre ale O.U.A., s-au în
fruntat diferite păreri asupra proble
melor mai importante aflate în discuție.

In rezoluțiile care au fost adoptate 
se cere secretariatului general al or
ganizației să formeze un grup de ex- 
perți însărcinați cu studierea unui 
număr de probleme, printre care aso 
cierea sau 
te africane 
traafricane, 
gionale în

apartenența anumitor sta- 
la blocuri economice ex- 
structura grupurilor re

vederea stabilirii unei re-

comandări privind măsurile pentru 
asigurarea unei cooperări interregio
nale și aplicării unei politici unifor
me față de terțe țări. In legătură 
cu conferința pentru comerț șî dez
voltare de la Geneva, Comisia O.U.A. 
recomandă constituirea unui comitet 
ad-hoc, format din 14 membri, din
tre care 12 state africane, membre 
ale Consiliului conferinței pentru co
merț și dezvoltare de la Geneva, și 
două state africane, care recent și-au 
căpătat independența, Malawi $ 
Zambia. Acest comitet. în colaborare 
cu Comisia economică pentru Africa 
a O.N.U., va studia toate măsurile 
pentru a pune în practică „cît mai 
curînd recomandările conferinței de 
la

Al treilea Salon 
international de mobilă

PARIS 23 (Agerpres).
Vineri s-a deschis în parcul Ex

pozițiilor de la Porte de Versailles 
din Paris cel de-al treilea Salon in
ternațional de mobilă. Inaugurarea a 
avut loc în prezența ministrului in 
dustriei, Maurice Bokanowski. In cele 
două hale, pe o suprafață 
mp, expun 1010 exponanți 
țâri.

Romînia este prezentă

de 75 000 
din 21 de

un 
ex-

CU

Geneva.

cu
Ștand al Întreprinderii de comerț 
tefior „Exportlemn".

Ștandul romînesc este vizitat
interes de specialiști care au apre
ciat mult finisajul exponatelor și ca
litatea materialelor folosite.

Conferința Comitetului național
al Partidului republican din S.U.A.

Convorbirile dintre conducătorii 
P.C.U.S. și P.M.U.P.

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite:

L. I. Brejnev, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., și A. N. Kosîghin, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., au avut convorbiri în 
zilele de 21 și 22 ianuarie cu Wla- 
dyslav Gomulka, prim-secretar al

C.C. al P.M.U.P., și Jozef Cyran- 
kiewicz, membru al Biroului Politic 

președintele
R.P. Polo-

al G.C. al P.M.U.P,
Consiliului de Miniștri al 
ne.

In timpul convorbirilor 
un schimb de păreri în
relațiilor dintre cele două partide și 
țări frățești.

a avut loc 
problemele

Greva docherilor americani 
Continuă

Chi-

Sosirea unei delegații 
a guvernului indoneziei 

ia Pekin
PEKIN 23 (Agerpres).
La invitația guvernului R.P.

neze, la 23 ianuarie a sosit la Pekin 
o delegație a guvernului Indoneziei, 
condusă de dr. Subandrio. prim loc
țiitor al primului ministru și minis
tru al afacerilor externe. La aeroport, 
delegația a fost primită de Ciu En- 
lai, premier al Consiliului de Stat 
ăl R.P. Chineze, Cen I, vicepremier 
al Consiliului de Stat și ministru al 
afacerilor externe, și de alte persoane 
oficiale.

CHICAGO 23 (Agerpres).
La Chicago au început vineri lu 

crările Conferinței Comitetului națio 
nai al Partidului republican. Liderii 
partidului vor examina timp de două 
zile diferite probleme în urma înfrîn- 
gerii suferite de senatorul Barry 
Goldwater Ia alegerile prezidențiale 
de la 3 noiembrie anul trecut și a 
pierderilor înregistrate de Partidul 
republican in Camera Reprezentanți
lor și Senat.

La o 
început

jumătate de oră după ce au 
dezbaterile, un purtător de

cuvînt al conducerii partidului 
anunțat că președintele Comitetului 
național, Dean Burch, și-a prezen
tat demisia, iar aceasta a fost ac
ceptată în unanimitate. In locul lui 
a fost numit Ray Bliss

După cum transmite agenția U.P.I.. 
prin schimbarea care a intervenit în 
c-Mdtlcerea Comitetului național, con
trolul asupra Partidului republican 
a trecut din mîinile elementelor con
servatoare. care au în frunte pe 
Barry Goldwater. în cele ale 
tehnician politic neutru.

a

unui

NEW YORK 23 (Agerpres).
După votul favorabil al docherilor 

din portul New York, contractul co
lectiv încheiat la 16 decembrie anul 
trecut între armatori și liderii Aso 
ciației internaționale a docherilor a 
fost acceptat și de docherii din por
turile statelor New Jersey și Virgi 
nia. Au fost reluate tratativele între 
armatori și reprezentanții sindicatelor 
din porturile Golfului

acorduri, greva 
deoarece relua- 
să aibă loc doar 

conflictului în

In pofida acestor 
docherilor continuă 
rea lucrului urmează 
după reglementarea
toate porturile. In acest sens agen
ția Reuter menționează că perspec- i 
tivele reîntoarcerii la lucru a celor 
60 000 de docheri rămîn nesigure din 
cauza divergențelor locale dintr-un 
număr de; porturi.

După atentatul împotriva 
primului ministru iranian
TEHERAN 23 (Agerpres).
La Teheran s-a făcut cunoscut că 

au fost arestați doi complici la aten
tatul asupra primului ministru ira
nian. Cei doi au recunoscut că au 
participat la organizarea atentatului 
împotriva primului ministru, Hassan 
Aii Mansur.

Noi mercenari sosesc în Congo
YORK 23 (Agerpres).
„New York Times" publica

Leopoldville.

NEW
Ziarul
corespondență dinO

semnată de Anthony Lukas, în care 
se spune: „La Leopoldville sosesc 
europeni in număr tot mai mare pen
tru a spori forțele de mercenari 
lui Chombe. Sursele informate 
clară că mai mult de o sută 
oameni din Belgia, Italia și alte 
europene au sosit în ultimul timp 
pentru a se alătura unităților albe 
care luptă împotriva răsculaților con

ale 
de- 
de 

țări

După căderea lui Walker
Vineri seara regina Elisabeta a 

H-ă a Angliei a acceptat, după cum 
s-a anunțat, demisia ministrului afa
cerilor externe al Marii Britanii 
Patrik Gordon Walker. Numirea ra
pidă a lui Michael Steward, care de
ținea portofoliul de ministru al edu
cației. n-a produs surpriză, întrucît 
cu excepția ministrului apărării, De
nis Healey, nici o altă personalitate 
laburistă cunoscută nu părea indi
cată pentru a lua în primire con
ducerea Ministerului de Externe în 
tr-un moment cînd 
se află la începu
tul guvernării sale. 
Michael Stewart 
este una din perso
nalitățile de seamă 
ale partidului la
burist. împreună cu Harold Wilson 
el a vizitat Moscova în iunie anul 
trecut.

Michael Stewart a deținut funcția 
de reprezentant al Marii Britanii in 
Adunarea Consultativă a Conciliului 
european, precum și în cadrul Uniunii 
Europei Occidentale. Agenția Reuter 
relevă; că el se bucură de populari
tate în rîndul grupului parlamentar 
laburist, ceea ce, fără îndoială îi va 
fi de mare ajutor în noua sa func
ție.

In cercurile politice londoneze noul 
ministru de externe britanic - în 
vîrstă de 58 de ani - este calificat 
după cum spune Reuter drept omul 
care „posedă toate atuurile unui di
plomat". La Westminister se spune 
că Michael Stewart, „inteligent și 
bun orator" va deține pe lîngă pri
mul ministru Harold Wilson același 
loc pe care în trecut l-a ocupat An-

guvernul Wilson

thony Eden pe lîngă fostul prim-mi- 
nistru Winston Churcbdl.

Viitorul fostului ministru de ex
terne Patrik Gordon Walker, a cărui 
dispariție din guvern a surprins p'nă 
și pe adversarii săi conservatori, ră- 
mîne incert. Walker a părăsit vineri 
seara Londra, plecînd la Paris.

Alegerile de joi au pus guvernul 
laburist, după aproape 100 de zile 
de guvernare. în fața primei dificul
tăți. Cauzele nu trebuie căutate în 
nemulțumirile alegătorilor față de 
persoana lui Walker ci, așa cum re

de fapt 
presei

în nemul- 
alegători- 
de înde- 

laburiștilor

Notă externă
de la programul 
deosebi față de 
’ale impusă țării, 
rității laburiste în parlament, (numai 
două voturi), va crea guvernului 
Wilson noi greutăți mai ales în ceea 
ce privește punerea în aplicare a 
programului său economic. Imediat 
după aflarea rezultatului alegerilor 
de la Leyton și Nuneaton, liderul 
[.aridului liberal J. Grimmond a de
clarat că liberalii se vor împotrivi 
proiectului laburist de naționalizare 
a industriei siderurgice In pofida 
situației create, guvernul laburist ră- 
mîne optimist, in cercurile laburiste 
se arată că premierul Wilson speră 
ca viitoarele alegeri parțiale, care 
vor avea loc la începutul lunii fe 
bruarie. să aducă o nouă creștere 
a popularității partidului său.

cunoaște 
majoritatea 
engleze, 
țumirile 
lor față 
părtarea
lor electoral și în- 
politica de austeri-

Reducerea majo-

N. BADEA

care 
multi

golezi. Aproape fiecare avion 
sosește aci din Europa are mai 
recruți pe bord. Ei ■ rămîn de obicei 
cîteva zile la Leopoldville și 
sînt trimiși
Kamina din Katanga unde sînt su
puși unei

apoi 
în sud la marea bază

instrucții militare".

Mexic.
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de do
cheri americani au 
declarat zilele tre
cute grevă, în 
sprijinul revendi
cărilor lor. ТгаГі- 
cul în porturile de 
pe coasta Atlan
ticului și din Gol
ful Mexic a fost 
afectat în propor
ție de 80 la sută. 

IN CLIȘEU: 
Greviști în fața 
portului Houston.

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
In timpul săpăturilor ■

ajutorul 
lupta 

din .;

purtător

SOFIA.
fectuate pe locul așezărilor preisto
rice din Bulgaria de sud au fost des 
cuperite depozite de grîu. orz, linte 
și alte culturi cerealiere, care s-an 
păstrat de 5 000 de ani.

MANILA. Aproximativ 1 500 d> 
studenți filipinezi au organizat la 
Manila o demonstrație de protest 
împotriva intenției guvernului Filipi 
nelor de a trimite in Vietnamul de 
sud trupe care să vină în 
guvernului sud-vietnamez în 
împotriva forțelor patriotice 
ceastă țară.

WASHINGTON. Un
de cuvînt al agenției americane pen
tru problemele aeronauticii și cerce
tarea- spațiului cosmic (N.A.S.A.) a 
anunțat că satelitul meteorologic 
„Tiros 9". lansat vineri dimineață 
de la baza din Florida, va lua fo 
tografii ale scoarței terestre de la o 
altitudine de 2 560 km în loc de 736 
km cum se așteptaseră oficialitățile 
N.A.S.A.

SAN REMO. — Un general în re
tragere, Alberto Concardo, în vîrstă 
de 75 de ani, citat pentru a compare 
în fața judecătorului de pace din 
San Remo, s-a prezentat la Tribu
nalul din localitate cu un pistol în 
mînă, începînd să tragă în persoa
nele aflate în sala Tribunalului. O 
persoană a fost ucisă și alte patru 
grav rănite, printre care și judecăto
rul de pace.
' WASHINGTON. — Secretarul de 
presă al Casei Albe, George E Reedy 4 
a anunțat că președintele Johnson a 
fost internat sîmbătă dimineața în 
spitalul din Bethesda a forțelor na
vale ale S.U.A. La două ore după 
internare s-a anunțat că președintele 
suferă de o ușoară bronșită.

LEOPOLDVILLE. — După cum 
transmite agenția D.P;A., ministrul

de interne al Congoului a ordonat 
suspendarea săptămînalului „L'Ac- 

tion“ care apare la Leopoldville de- 
іагесе a publicat articole care sînt 

de natură să „compromită ordinea 
publică".

DUBLIN. - La Dublin a conti
nuat vineri procesul celor zece mem
bri ai organizației secrete irlandeze 
Ira. care au organizat recent ma
nifestațiile împotriva sosirii prințesei 
Margareta în localitatea Abbeyleix 
din Irlanda de nord.

SAN JOSE. — Guvernul Republicii 
Costa Rica a anunțat că nu va par
ticipa la așa-zisul Consiliu de apă
rare al Americii Centrale, întrucît 
„constituția sa nu-i permite". Este 
vorba de o integrare a forțelor ar
mate din țările regiunii respective 
pentru „apărarea istmului Americii 
Centrale".

ALGER. — Biroul permanent al 
Frontului Național de Eliberare din 
Alozambic „Frelimo" a dat publici
tății la Alger un comunicat în care 
se arată că în regiunile Diaca, Mo- 
ciamba 
clanșat 
trupelor

50 000 de muncitori 
textiliști co need ia ți

RIO DE JANEIRO 23 (Agerpres).
După cum transmite agenția Pren- 

sa Latina. în cercurile industriale 
braziliene s-a . anunțat că 50 000 de 
muncitori textiliști au fost concediați 
ca urmare a crizei din industria tex
tilă provocată de politica financiară 
a actualului guvern. Industriașii tex
tiliști au avut o întrevedere cu repre
zentanți ai autorităților federale pen
tru a. studia măsurile ce trebuie 
luate pentru a permite acestei indus
trii să facă față actualei crize

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, sir. Republicii ar. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

Da Praia, răsculații au de- 
puternice atacuri împotriva 
portugheze.

Un nou proces intentat 
foștilor ofițeri SS

BONN 23 (Agerpres).
La Bonn s-a anunțat că la 25 ia

nuarie la Tribunalul din Friburg va 
începe un nou proces intentat foști
lor ofițeri SS, Robert' Weissman și 
Arno Sehmisch, învinuiți de a fi par
ticipat la asasinarea, în timpul ocu
pației fasciste a Poloniei, a 200 de 
persoane in localitatea Zakopane.

Sifuafia din Vietnamul de sud
SAIGON 23 (Agerpres).
Demonstrațiile și acțiunile de pro

test îndreptate împotriva guvernului 
condus de Tran Van Huong au con
tinuat în cursul zilei de sîmbătă în 
capitală și în alte orașe sud-vietna- 
meze. Astfel, potrivit agenției As
sociated Press, în localitatea Hue, 
fosta capitală imperială, situată la 
aproximativ 400 mile ndrd de Sai
gon, a avut loc o puternică demons
trație, la care au participat peste

□ 000 de persoane. Manifestanții au 
atacat biblioteca serviciului de infor
mații al S.U.A. din orașul Hue și 
au ars 8 000 de cărți. Participanții la 
demonstrație s-au îndreptat spre con
sulatul S.U.A. și, deși clădirea era 
puternic păzită, un grup de demons
tranți a reușit să pătrundă în consulat 
pentru a înmîna o scrisoare adresată 
președintelui Johnson., Agenția adau
gă că în scrisoare „se cerea înceta
rea ajutorului american acordat gu
vernului Huong".

Tiparul t I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


