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

Qf^construcție modernă, impunătoa
re blocul D 10 de la Vulcan cit 
8 etaje — care și-a primit de cu- 
riad ’locatarii. <

UNDE M
A Z I

• Ora 19, Teatru) de Stat — 
piesa „Măsură pentru măsură", 
comedie in 5 acte de W. Shakes
peare.

• Sala festivă a clubului mun
citoresc Lupeni, ora 15 — „Pro
gram de filme documentare des
pre bogățiile . și frumusețile patri
ei**. Ora 17 — „Program de filme 
de desene animate".

f

• Clubul muncitoresc din Pe
trila, ora 20 — Reuniune tovără
șească.

• La Petrila începe după-amiază 
campionatul orășenesc de box. 
Participă echipele din Lupeni, 
Vulcan și Petrila.

- • Pe pirtia de schi de la Stra
ja se desfășoară întreceri; pasio
nante în cadrul campionatului oră
șenesc.

Magazinul O.b.F. cu autoservire deschis ieri în Petroșani se bucură de o mare afluență 
de cumpărători. Expuse cu gust, mărfurile, îngrijit ambalate, atrag privirile cumpărătorilor.

IN CLIȘEU: Un aspect din magazin.

4 pag. 25 bani

Angajamente
în întrecerea socialistă

Cărbune 
de o calitate 
superioară

Pe baza angajamentelor luate de 
către muncitorii, inginerii și tehni
cienii din secțiile uzinei cu ocazia 
dezbaterii sarcinilor de plan, colec
tivul preparației Petrila și-a luat 
următoarele angajamente în întrece
rea socialistă pe anul 1965:

— să reducă cenușa globală din 
cărbune cu 0,5 la sută;

— să reducă umiditatea admisă 
cu 0,3 Ia sută;

— să realizeze economii în va
loare de 250 000 lei.

Hotărîrea filatorilor
Gu ocazia dezbaterii cifrelor de 

plan pe acest an, muncitorii, ingine
rii și tehnicienii de la Fabrica de 
fire artificiale „Viscoza" Lupenî au 
analizat temeihiC' posibilitățile de cere 
dispun pentru a livra produse de 
calitate superioară. Hotărîți să de
pășească prevederile sarcinilor de 
plan, filatorii s-au angajat ca în 
acest an :

— să producă cel puțin 68 la 
sută fire de calitatea A;_

— să producă 2,5 tone fire peste 
plan din cafe 830 kg. pînă la 1 Mai;

ERCÎEVl ?
M I I N E

• Teatrul de Stat Petroșani, 
ora 19 — piesa „Citadela sfărî- 
mată" de Horia Lovinescu.

• Sala festivă a clubului mun
citoresc Lupeni, ora 19 — „Seară 
cultural-distractivă pentru tineret".

• Sala clubului sindicatelor din 
Petroșani, ora 20 — Reuniune 
tovărășească.

• Ora 10, clubul muncitoresc 
din Petrila — Film documentar 
tehnic pentru mineri.

• ,«Taraful Gorjului", aflat în 
turneu prin Valea Jiului, prezintă 
la ora 19,30, la clubul muncitoresc 
din Petrila, un concert de muzică 
populară romînească.

• La clubul muncitoresc din 
Lupeni, continuă campionatul 1oră
șenesc de șah, Ia Petrila campio
natul orășenesc de box, iar pe pif
tia de la Straja, campionatul oră
șenesc de schi.
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— să depășească valoarea produc-
țiel globale cu 70 000 lei din care
23 000 lei pînă la 1 Mai;

— să depășească sarcinile la
producția marfă cu 52 000 lei din
care pînă la 1 Mai 17 000 lei:

— să obțină 100 000 lei economii 
și 20 000 lei beneficii peste plan;

să producă peste plan 5 tone 
sulfura de carbon.

Printre alte măsuri, planul M.T.O. 
întocmit prevede: înlocuirea conduc
tei de alimentare cu apă la sec
ția sulfură de carbon, procurarea a 
două reductoare de rezervă pentru 
dizolvare, confecționarea a 40 căru
cioare de transport pentru Secția a 
Ш-a finisaj textil, montarea unor 
ventile automate pentru menține
rea temperaturii la spălătoria de 
bobine.

In fiecare zi, 
la turnătoria de 
fontă a U.R.U.M.P. 
munca se desfă
șoară . intr-un 
ritm trepidant. Ia
tă în clișeu pe 
formatorii Pavel 
Mircea și Popa 
Petru pregătind 
forma unei noi 
piese pentru tur
nare.

Terminarea construcțiilor din incinta 
puțului nr. 1, o necesitate imperioasă

La exploatarea minieră Dîlja s-au 
executat în ultimii trei ani impor
tante construcții industriale în ve
derea dării în exploatare a minei. 
S-au ridicat construcții de suprafață 
— turnuri pentru puțuri de extrac
ție, case de compresoare, tablouri de 
distribuție — pentru patru incinte : 
a puțului principal și ale celor trei 
puțuri auxiliare. In perioada actuală 
în fața tinerei exploatări stau sar
cini de producție importante. Reali
zarea acestora e condiționată de pre
darea a o serie de obiective ’de su
prafață în special din incinta puțu
lui auxiliar nr I.

Constructorii de la I.C.M.M. Pe
troșani au Ide realizat aci, în cursul 
acestui an, următoarele obiective: 
instalația' de extracție definitivă, sta
ția de concasare cu siloz și pîlnie 
de amestec, circuitul C.F.I. ia puț, 
casa trofiufui pentru suitorul de ae
raj și: rambleu hidraulic și funicula
rul de rambleu și haldarea sterilului 
de la puțul auxiliar nr 1 la suitorul 
nr 2.

Predarea din timp a acestor lu
crări, a unora chiar înainte de ter
men, are o importanță deosebită 

IN CIFRE ȘI
In cadțul acțiunilor, pri

lejuite de alegerile de de- 
putați de la 7 martie, oa
menii muncii din regiunea 
Hunedoara trec în revistă 
realizările înfăptuite în anii 
puterii -populare, în - această 
parte a țării, datorită- apli
cării consecvente a politicii 
partidiflui și uriașei energii 
creatoare a oamenilor mun- 

' cii: Pentru punerea în va
loare â zăcămintelor de 
fier din munții Poiana Rus- 
că s-au dezvoltat și- moder
nizat minele de la Teliuc 
și Ghelar. In același timp, 
Hunedoara a devenit- cel 
mai mare centru siderurgic 
al țării. Aici au fost con
struite mai mult de 20 a- 
gregate și secții noi - - 3 
furnale mari automatizate 
și mecanizate,, două- oțelării 
cu , 10 cuptoare Martin și. 
electrice de mare capacita
te, două fabrici de aglome
rare a minereurilor de fier; 
linii de laminoare cu flux 
continuu', baterii pentru fa
bricarea cocsului metalurgic 
și. instalații chimice pentru 
valorificarea superioară ' a 
subprodusului de cocs. Pen
tru dezvoltarea .economică, a ■ 
regiunii, numai. în anîi;șe- 
senalului s-au cheltuit peste

II miliarde lei. Creșterea 
nivelului industrial al re
giunii Hunedoara este o- 
glindit de faptul că produc
ția globală a minelor, uzi
nelor și- fabricilor a fost în 
anul trecut de aproape 6 
ori mai mare uecît în 1950. 
Din minele Văii Jiului s-a 
extras și-- valorificat în 1964

Din realizările 
înfăptuite 

în regiunea Hunedoara 
în anii puterii 

populare ’

cu peste 2 700 000 toție de 
cărbune măi mult decît au 
dat în 1938 la'un loc- toate 
minele de cărbuni'din: țară. 
Siderurgiștii de la Hune
doara și -Călan au produs 
în 1964 de peste 10: ori mai 
multă fontă și de peste 7 
ori mai mult oțel decît s-a 
realizat în Romînia în 1938. 
Din întreaga producție a 
țării. 52 la sută cărbune, 
67 la sută fontă, 63 la sută 
oțel, 49 la .sută laminate, 
65,6 la sută minereu de fier,

pentru realizarea sarcinilor de plan 
ale minei.

Care este situația actuală ? La 
instalația definitivă de extracție, tur
nul de săpare a fost adaptat pen
tru extracție, iar în prezent se lu
crează la casa puțului și. cuilbutoare. 
La casa mașinii de extracție au fost 
executate fundațiile, iar în prezent se 
execută' zidăria și concomitent, fun
dația mașinii de extracție.

La stația de concasare s-au exe
cutat săpăturile pentru fundație și o 
parte din aceasta. Casa troliului pen
tru suitorul de aeraj și rambleu pre
cum și funicularul de rambleu și 
haldatea sterilului, încă nu au fost 
atacate. Se preconizează a se ataca 
numai în jurul datei de 1 aprilie. A- 
ceste lucrări nu au încă deschisă fi
nanțarea. Aceasta ar fi situația în 
prezent.

Sarcina principală în urgentarea 
lucrărilor, revine deci constructorilor 
și după aceea mentorilor. Conduce
rea I.C.M.M. a luat o măsură bună 
(deși cam tîrziu), aceea de a întări 
punctul de lucru de la puțul auxi
liar nr 1 cu cadre tehnice pricepute. 
Colectivul de. aici e hotărît să depu
nă toate eforturile pentru predarea 
în termenul prevăzut a acestor obiec
tive.- Dar, după cum am arătat la în
ceput, sînt lucrări (instalația defini
tivă de extracție, de exemplu) la ca
re termenul prevăzut pentru punerea 
în funcție nu satisface cerințele pro
ducției exploatării. Termenul de pre
dare din contract, e prevăzut în 
cursul trimestrului II, ceea ce per
mite amînarea lui pînă la sfîrșitul 
lunii iunie. Dar minerii de la Dîlja 
au nevoie de această instalație chiar 
la începutul lunii mai. Constructorii 
și moniorii de la I.C.M.M. trebuie 
să predea lucrarea cît mai repede. 
Posibilități pentru aceasta există. E 
adevărat, constructorii au de luptat 
aci cu frigul iernii, iar din cauza 
dtumtilui dificil, cu greutățile de a- 
provizionare cu materiale. Dar, con
ducătorii auto ai autobazei I.R.T.A. 
— Care deservesc șantierul — au 
dovedit nu o dată că știu să lupte 
cu asemenea greutăți. In concduzie, 
se impune concentrarea efectivelor 
existente la puțul auxiliar nr 1 și mai 
ales, la instalația definitivă de ex
tracție. care e mai avansată față de 
celelalte lucrări și poate fi predat 
deci înainte de termen.

Printr-un efort susținut, obiectivele 
din incinta puțului nr I pot fi pre
date înainte de termen, spre a asi
gura condiții optime de muncă mi
nerilor de la Dîlja.

I. CIOCLEI

FAPTE
89 la sută cocs metalurgic 
provin din întreprinderile 
hunedorene.

Concomitent s-au dezvol
tat și modernizat orașele 
și așezările muncitorești. 
Au apărut orașe noi și 
cartiere de locuințe la Hu
nedoara, Călan, Uricani, 
Petroșani, Vulcan. Petrila, 
Brad etc. Din 1950 și pînă 
acum s-au construit și dat 
în folosință aproape 24 000 
apartamente. Alte 25 000 de 
familii și-au construit lo
cuințe personale.

8-a creat și : dezvoltat 
în regiune o puternică bază 
culturală de masă. Astfel, 
funcționează 527 cămine 
culturale, cluburi și case 
de cultură, față de numai 
80 unități de acest fel exis
tente în 1944. Prin crea
rea unei vaste rețele de ci
nematografe sătești, inexis
tente în trecut, s-a termi
nat cineficarea regiunii.

In acest an s-au prevă
zut în buget fonduri pentru 
construirea de noi obiecti
ve industriale și social-cul- 
turale precum și pentru 
modernizarea celor existen
te, însumînd aproape 2 mi
liarde de lei.

(Agerpres)



Premiera cinematografică romînească le Petrofani

OASA NETERMINATĂ

STHA60E ROȘU

Prin sălile muzeului ceferiștilor

IC UC fUfU f 
|F^ • Patronul:

fapt

dtașa

ferate. 
Gă- 

la 
pre- 

un
asupra

Abia a- 
de

Unul dinte* muzeele bucureștene 
care se bucură de o largă popu
laritate este Muzeul căilor 
Plasat in imediata apropiere a
rii de Nord, acest muzeu pune 
îndemîna muncitorilor ceferiști 
cum ți a celorlalți vizitatori 
bogat material documentar
dezvoltării transportului feroviar in 
țara noastră. In fiecare zi prin Să
lile muzeului se perindă sute de 
vizitatori dornici să Cunoască date 
ți fapte din domeniul transportului 
feroviar. Aici pot fi consultate, de 
asemenea, exponate ți date tehnice 
asupra transporturilor ți a căilor fe
rate din toată lumea. Tot in cadrul 
muzeului se află și expoziția eroi
celor lupte ale muncitorilor ceferiști. 
Aici vizitatorii fac cunoștință cu e- 
pisoade din lupta dusă de muncitorii 
ceferiști pentru un trai mai bun.

Trecînd prin cele cinci săli ale 
Muzeului căilor ferate vizitatorul 
poate să-și dea seama de continua 
dezvoltare a transportului feroviar.

Dacă în perioada 1869-1944 re
țeaua căilor ferate din țara noastră 
s-a dezvoltat nerațional, iar mijloa
cele de transport șl de telecomunica
ții erau slabe din punct de vedere 
tehnic, după eliberarea patriei de sub 
jugul fascist, transportul feroviar a 
cunoscut o intensă dezvoltare, făcînd 
pași mari pe drumul progresului, a- 
dueîndu-și din plin 
dezvoltarea economiei 
ridicarea nivelului de 
ce muncesc. Dovadă 
moderne instalații de
și mijloace de transport expuse în 
muzeu.

^ANECDOTE
I • Cred că nu e frumos să-l cri
tici pe prietenul tău, Tommy bo- 
xeuriil...

— Aș îndrăzni oare s-o fac cînd 
■ e de față?

contribuția Ia 
naționale, la 
trai al celor 

sint cele mai 
telecomunicații

I. CRIȘAN
impiegat R.C.M. Petroșani

Aspect din sala Muzeului.

• Patronul: — Alo, John, am 
observat că de cîte ori ie intîlnești 
cu mine pari indiferent și umbli 
cu pălăria pusă pe o parte...

Muncitorul: — Cu leafa pe care 
mi-o dai, asta e tot ce pot pune și 
ea de-o parte I

4jk • — Zici că ai nimerii-o prost 
' în căsnicie... Cum al cunoscui-o 
pe actuala soție?

— Păi asta e bubal 
cum îmi dau seama cd 
n-am cunoscut-o de loc I

• De ce bați, omule, 
tare în ușă ?

— Scuzați, credeam că 
feți acasă I 

! • — Am auzit că Mercelino
nici n-a apucat să se căsătorească 
și a și fost luat în armată.

Ar fl trebuit să-l recruteze 
după însurătoare cînd se va fi de
prins ca disciplinat

> • — Helo Jackie, e bogat soțul 
îsurorii tale?
1 — Nu prea cred. Tata aice me
reu : săraca băiat I

• La o expoziție de pictură din 
^becident:

Vizitatorul: — Nu-i așa că de 
cind ați mărit taxa de intrare, a 
scăzut numărul vizitatorilor?

Portarul: — Adevărat. Pînă a- 
cum veneau cei care se pricepeau 
la pictură. Acum intră numai cei 
care au banii

• Alfredo se ceartă cu colegul 
său de birou :
.. — Ce tpf faci pe. grozavul? Ca 
te ții așa de rfivt1? SȘfl la fel ea 
mine, măgarule I

4
nu sin-

Azi, la cinematograful „Republica din Petroșani, la ora 18, va avea 
ioc, premiera noului film romînesc „Casa neterminată", o producție a stu
dioului cinematografic „București". Prezentarea filmului va fi făcută de to
varășul Covrig loan, activist ai Comitetului orășenesc U.T.M. Petroșani.

IN CLIȘEU: O secvență din filmul „Casa neterminată". .

Vitrina de

întîmpiă unele lucruri 
care se aprovizionează 
obligați adeseori, să 

numai ceea ce vor, ei

ȘTIAȚI CĂ...
...Poiana Narciselor, din regiu

nea Brașov, ce alcătuiește un covor 
compact de flori de o neasemuită 
frumusețe, este unică în Europa prin 
pitoresc și întindere ? In țara noas
tră mai există și alte pajiști de nar
cise la Piatra Ceții, din apropierea 
Teiușului și comuna Cetatea de la poa- 

j lele Munților 
poieni cu flori 
Comana, unde 
jorii roinînești
care cresc numai în țara noastră și 

, constituie un monument al naturii, 
la Orșova, unde îmbobocește în mar
tie laleaua Cazanelor, cu flori mari 
galbene și la Mangalia, unde în 
își deschid petalele stînjeneii 
stepă.

Apuseni. Minunate 
sînt, de asemenea, la 
înfloresc în Iunie bu- 
(Paeonia romanica),

mai 
de

deCarpați sînt, în afară 
Omul din masivul Bucegi 
m), și alte culmi care poartă

■■ *

...In
vîrful
(2507
acest nume ? Există vîrful „La Om' 
din Piatra Craiului (2239 m), „Vîr
ful Omului" din Munții Rodnei (2135 
m) și cel din
(1164 m).

Munții Bîrgăului

...Prima femeie 
noastră se numea 
Ea a început să profeseze la Bucu
rești în anul 1884. imediat după ce 
a obținut diploma de medic la Paris 
trecîndu-și examenul de „liberă prac
tică medicală" cu înalta mențiune 
„Magna cum laude". De numele ei 
se leagă între altele apariția primei 
creșe pentru copii din țară.

Constructori fără
Tn statul american Ida

ho unde au avut loc inun
dații parțiale, s-a hotă
rî! construirea cîtorva 
baraje pentru a se re
glementa 
apă. Cum 
desfășurau 
extrem de 
tafea fiind 
cabrlă,

cursurile 
lucrările se 
în condiții 

grele, locali- 
puțin practi- 

constructorii au

de

recurs la ajutorul cas
torilor. Cînd apa a scă
zut, aceștia au fost a- 
duși cu avionul din Ca
nada în cuști care au 
fost coborîte cu para
șutele. Cînd cuștiie au 
atins pămîntul, ele s-au 
deschis automat.

Castorii s-au pus pe 
treabă și au construit

plată
baraje pentru a stăvili 
apa, Mat târziu, cînd s-a 
adunat o cantitate prea 
mare de apă, castorii au 
lăsat sfi curgă o parte 
dih ea ca să-și poată 
păstra mai binț provi
ziile pentru iarnă.

Castorii continuă 
lucreze și acum.

„Infîmpiări"... ciudate ?
La magazinul alimentar nr 17 din 

Petroșani se 
ciudate. Cei 
de aici sînt 
cumpere nu
și ce nu vor. Așa se întâmplă, de 
exemplu, cu făina de mălai, lingă 
care se dă, indiferent dacă cumpă
rătorul dorește sau nu, cite un pachet 
sau două de... margarina.

Vînzătoarea Sochircă Ana are ap
titudini debseb'îte de „socotitoare". 
Cum face, cum nu, în iuțeala cu care 
mîtiuiește creionul și hîrtia, mai stre
coară și unele „greșeli". Uneori cum
părătorii „se pririd"' la „fentă" că. 
ddh, au șl ei școală. In «ceste ca
zuri, Sochircă are „prezență de spi
rit", își cere iertare, chipurile că a 
„greșit" socoata. Se întâmplă însă, 
să-i și meargă, mai ales cînd cum
părătorii. încrezători, nu mai verifică 
socoata.

Cunoaște oare sau nu gestionara 
magazinului nr 17 (Anghel Ana) a- 
ceete... curiozități? Iată o întrebare 
la care cumpărătorii, și bineînțeles 
redacția noastră, așteaptă un răspuns j 
concret f

curiozități
nele restaurante se întâlnesc aseme
nea practici, ci și la unitatea l.L.L. 
Lupeni. Bineînțeles că Ia l.L.L. nu 
sînt ospătari. Sînt în schimb func
ționari cu aptitudini de ospătari. 
Dacă merge omul la l.L.L. Lupani 
să anunțe că i s-a stricat acoperi
șul casei, că îi plouă în apartament, 
așa cum a mers bunăoară în toamna 
anului trecut soția tovarășului Rădoi 
loan din blocul F apartamentul 28, 
cartierul Braia II, răspunsul e dai- 
cu promptitudine de intendenții de 
a l.L.L. Lupeni — „vom veni, vom 

trimite oameni să repare, să facă, 
să dreagă etc.". Mulțumit de răs
puns, omul pleacă liniștit acasă și 
jșteapta... așteaptă... mai ceva decît 
la unele restaurante. Dar nu vine 
nimeni. Sau, dacă vine, nu face ni
mic altceva, decît să constate că re
parația e necesară intr-adevăr, așa 
cum s-a întâmplat în cazul blocului F.

Și cum asemenea „curiozități**, 
care se întâlnesc destui de des la 
l.L.L. Lupeni, se aseamănă 
birocrația, se cer a fi luate

leit eu 
măsuri.

să

I 
I 
I 
I

medic
Maria

din țara 
Guțarida ?

...Cercetătorii științifici Sorin 
Ciulii și Ioane Vlădescii sînt cei din
tâi alpiniști romîni, care au urcat la 
o altitudine de peste 7000 m ? Ei au 
făcut parte dintr-o expediție inter
națională care a escaladat vîrful 
„Lenin" din Pamir (7 134 m) Ioana 
Vîădescu este în același timp una 
dintre puținele alpiniste din lume că- 
re a înregistrat un asemenea record.

(Agarpres

V ecinul
Nu mai merg la muzică 

ușoară I De ce nu mai 
merg ? Nu mai vreau eu / 
Nu pentru că aș fi unul 

dintre ăia, demodați pe ca
re nu~i mișcă (la propriu) 
ritmul sufocant al twistului 
sau huly-guly-ului generat 
de chitarele electrice sau 
pistoanele orchestrei „Ma
maia". Vă asigur că îmi 
place și mie cel puțin tot 
aiit de mult cft și dumnea
voastră muzica pe care o 
clntă Qigi Marga sau Gică 
Petrescu, glumele lui Radu 
Zaharescu. sau adorabilul 
joc de cowboy al Rodicăi 
Luca, dar la muzică ușoară 
tot nu mai merg. Păi cum ? / 
După ce ți-ai pus în miȘ- 
care toți prietenii și ai ob
ținut, la ora 7 seara, două 
bilete la balcon, după ce 
ți-ai mobilizat soția intr-un 
sfert de oră și-n aii sfert 
ai ajuns la teatru și ți-ai o- 
cupai locui indicat pe bilet, 
să ți se înțimple cam așa:

Vecinul tău de scaun, e 
un tlnăr, după toate apa
rențele, destul de liniștit. 
Dar n-a apucat Radu Zaha
rescu să facă două trei

meu, turbulentul
glume la deschiderea pro
gramului, că vecinul începe 
să freamăte, să scuipe in 
palme ca unul care se pre
gătește să dea atacul cu 
coasa in fîneață. Și de aici 
încep canoanele. Glumele lui 
Radu „nu mai țin", Glcă, Gica 
Petrescu revelația spectaco
lului nu scapă nici el de ti
rul bagatelizator al vecinu
lui. Apoi orchestra atacă

PUNCTE 
DE VEDERE

vreo două trei tuiisturi și 
vecinul dezlănțuie o caihpa- 

■ nie furibundă de biss-uri.
După ce toată lumea a tă
cut, singur vecinul, în de
zacord cu foaia sala mai 
plescăie din limbă, bate din 
picioare, din palme (bine 
că nu mal are și alte mem
bre cu care să se „pro
ducă").

In fine, prima 
programului se
După pauză, înainte de re
luare. vecinul se uită in 
dreapta, in stingă (probabil

parte a 
consumă.

mai caută „colaboratori"! 
și in sflrșit decretează: 
„acu să vezi ce-i fluier pe 
ăștia" („ăștia sint cei de 
pe scenă"). Vasd zică s-a 
schimbat programul; Au ve
nit la rind fluierăturile. Și 
cind începe programul, ve
cinul tău. turbulentul, nu se 
dezminte de loc. In tot a- 
cest timp tu te uiți cu re
proș la el, dar el se foca cd 
nu pricepe nimic. Ba mai 
mult, parcă In ciuda ta. In 
timp ce pe scenă se clntă, 
el bate tactul zgomotos din 
palme. Nu mai poți su
porta și-l apostrofezi:

— Mai lasă-ne domnule 
să ne bucurăm și noi de 
spectacol/ Șl el:

— Ce-i șefule, nu-ți pla
cet Scrie acasă t

Eu acasă nu scriu, că ai 
mei nu cunosc pe Glcă Pe
trescu sau pe Radu Zaha- 
rescu decit de la radio. Nici 
pe vecinul meu, turbulen
tul, n-au de undo să-t cu
noască. Așa că eu n-am scris 
acasă. Am scris aici.

Și la muzică ușoară tot 
nu mă mai duc.

Vinee... ca la restaurant
Se întâmplă uneori să aștepți la 

cita un restau
rant pînă cînd 
ospătarul, care de 
nenumărate ori 
îți strigă vinee, 
să vină cu 
tă întârziere, 
din păcate 
numai in

— spectator

mul- 
Dar, 

nu 
u-

„EA" ȘI „EL"
întotdeauna „sexul

' mult mai apreciat și a valorat, după 
cum se spune, „de 
mult decît bărbații".
fost o dată în plus dovedit ou fl
ea zia recentei vînzări la palatul 
Galliera a două tablouri aparținînd 
pictorului Jean-Francois Millet. Ta
blourile reprezentau un portret de 
femeie și unul de bărbat. „Ea“ (ta
bloul care înfățișa pe femeie) a 
fost apreciat la 68 000 franci, în 
timp ce „El" la numai '32 000 de 
franci.

frumos" a fost

două ori mai 
Acest luciu a

Zilnic, compartimentele trenurilor cursă de persoane 
Petroșani — Lupeni sînt supraaglomerate cu bagaje 
■ căror greutate și dimensiuni întrec pe cele prevă
zute de regulamentele C.F.R.

PASAGERUL: — Aveți vreun loc liber? 
POSESORUL BAGAJELOR: — Nul Dar încercați

la vagonul pentru bagaje.
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Pregătiri în vederea alegerilor de la 7 martie

Propuneri de candidați ai F.D.P.
Una dintre acțiunile importante din 

cadrul actualei campanii electorale 
— desemnarea candldaților F.D.P 
pentru alegerile de deputati în sfatu
rile populare, care vor avea loc la 
7 martie — se apropie de sfîrșit. In 
adunări populare oamenii muncii din 
Valea Jiului au desemnat pînă în 
prezent 7Б0 candidați ai F.D.P. pen
tru alegerile de deputați în sfaturile 
populare.

Cetâ(eni.’ din străzile Ana Jpătescu 
și Luminii din Petroșani, au primit 
bucuroși propunerea ca în circum
scripție lor electorală să candideze 
gospodina VINGA MARIA, care își 
desfășoară activitatea de deputată de 
mai mulfi ani. Despre contribuția de
putatei Vinga Maria la buna gospo
dărire a cartierului, au vorbit mai 
mulți dintre cetățenii prezenți joi la 
adunarea cetățenească în care ea a 
fost propusă. Minerii Ciobotea Gheor- 
ghe. Porișor Iosif, gospodina Marcu 
Aurelia s-au referit cu mîndrie la 
realizările gospodărești obținute în 
circumscripția deputatei Vinga Ma
ria. Pentru meritele ei în activitatea 
ebștească, pentru dragostea cu care 
muncește pentru înflorirea orașului 
nostru, cetățenii din circumscripția 
electorală nr 37 i-au acordat din nou 
tovarășei Vinga Maria cinstea de a 
fi propusă candidată a F.D.P. în a- 
legerile de deputați în Sfatul popu
lar al orașului Petroșani.

In aceeași adunare, din partea 
Consiliului orășenesc al F.D.P., to
varășul Dan Visaion, președintele co
operativei „Jiul" Petroșani a propus 
pentru circumscripția electorală oră
șenească Petroșani nr 36 candidatura 
tovarășului FAUR GHEORGHE, 
maistru instructor la Școala profe
sională din Petroșani. Propunerea a 
lost aprobată în unanimitate.

adunările ce s-au desfășurat în

Qrijă față de om
La preparația Petrila se acordă 

o grijă deosebita trimiterii munci
torilor la odihnă și tratament. In 
acest an comitetul sindicatului a 
procurat din timp un număr sufi
cient de bilete pentru muncitorii 
care au solicitat concediul în peri
oada de iarnă.

Printre cei care au trimis de cu- 
rînd comitetului sindicatului de la 
preparația Petrila ilustrate și scri
sori de mulțumire de la stațiunile 
balneo-climateriee Slănicul Moldovei, 
Herculane, Govora, Sovata se nu
mără : Modoran Dumitru, Munteanu 
Ioan, Nagy Gydrgy, Blaj Vasile și 
alții.

In prezent se pregătesc să plece 
în stațiunile Buzieș, Căciulata, Ocna 
Sibiului și Sovata muncitorii Popes- 
au Grigore, Tudora Ștefan, Micluț 
Elena, Mațan Petru, Bortea loan, 
Deneș Alexandru și alții.

G. BADUȚĂ 
corespondent 

cursul zilelor de joi și vineri au mal 
fost propuși:

In orașul Vulcan: TUDOR MA
RIA, gospodină, în circumscripția e- 
leetorală orășenească Petroșani nr 
103; VLADULESCU MARIA, opera
toare la oficiul P.T.T.R. din locali
tate, în circumscripția electorală oră
șenească nr 105 Petroșani; ALIO- 
NESCU 1OAN, miner, in circumscrip
ția electorală orășenească Vulcan nr 
17; MIHUȚ PETRU, elev la școala 
de maiștri mineri, în cirumscrlpția 
electorală nr 18; DOROFTEI TUDOR, 
miner, în circumscripția electorală nr 
71; GRADINARU ANA. șefa colos- 
nei autobazei I.R.T.A. Vulcan, în 
circumscripția electorală nr 72; NE- 
METY LUDOVIC, conducător auto, 
în circumscripția electorală nr 74; 
TRAISTA EUGEN, inginer la I.C.T. 
Paroșeni, în circumscripția electorală 
nr 75;

In comuna Aninoasa: TOMUȚA 
OL6A, gospodină, în circumscripția 
electorală comunală nr 42.

In comnua Banița: VOIN EUGE
NIA, profesoară la Școala generală 
de 8 ani, în circumscripția electorală 
comunală nr 8; dr. BERINDE ȘTE
FAN, în circumscripția electorală nr 
13; MICLAUȘ GHEORGHE, munci
tor, în circumscripția electorală nr 14.

CLIPE PR
Maistru! Rîpean Dumitru lucrează 

în secția filatură a Fabricii de fire 
artificiale din Lupeni de mai bine d« 
un sfert de secol. Zeci de filatori au 
deprins de la el tainele meseriei, au 
învățat să prețuiască mutica, să în
grijească mașinile și să se avtnte în 
întrecerea socialistă. Comunistul Rî- 
pean se numără printre acei maiștri 
care nu se mulțumesc ca numai 
schimbul lor să fie la loc de cinste 
pe graficul întrecerii. Propunerile 
valoroase făcute de el în cadrul con
sfătuirilor de producție și transmite
rea experienței sale bogate tinerilor 
maiștri ai secției este edificatoare în 
acest sens.

...Era pe la orele II. Maistrul Rî- 
pean, deși mai avea o jumătate de 
oră pînă la preluarea schimbului, se 
afla în biroul secției. Discuta cu 
maiștrii Fences Aron și Deatcu 
Gheorghe. Deodată discuția se între- 
lupse brusc. Urechile sale, obișnuite 
cu zgomotul. motoarelor de la mași
nile de /fiilaj, surprinseră ini zgomot 
deosebit.

— E scădere de tensiune, le spuse 
Rîpean interlocutorilor săi și în a- 
ceeași clipă plecă din birou. Cei doi 
îl urmară.

O privire spre înălțimi!
Comunistul Stoica Aurel e apreciat pe șantierul Vulcan ca un macăragisi 

priceput și harnic.

EȚIO ASE
Cînd au ajuns In secție îi zăriră 

pe maistrul Rtpean printre șirurile d» 
mașini dtnd indicații apoi le dispăru 
de sub priviri, ca să-l regăsească 
tocmai in celălalt capăt al secției, la 
spălătoria de bobine.

— Da ți drumul la injectoare al nu 
se oprească spălătoria. Fiți atenți la 
garnituri.

Pornîtoril bateriilor de spălare 
acționau rapid conformîndu-se Indi
cațiilor primite. De aici maistrul s-a 
reîntors iar printre mașini. Cei doi 
ii urmară exemplul.

Secția filatură semăna în acel mo
ment cu un furnicar de oameni. 
Maiștrii munceau alături de filatori, 
pentru înlocuirea filierelor care aveau 
orificiile înfundate din cauza coagu
lării viscozei în momentul scăderii 
bruște de tensiune.

Clipele sînt extrem de prețioase în 
astfel de situații. Totul n-a durat 
decît un sfert de oră dar acel timp 
dacă nu ar fi fost folosi* cu price
pere și abnggație ar fi însemnat pen
tru secția filatură și întreaga fabrică 
o mare pierdere.

Da, intervenția promptă a maistru
lui comunist Rîpean Dumitru și a în
tregului personal al secției, aflat în 
acel moment la datorie, a salvat fa
brica de pierderea a două ore pre
țioase dfn producție — timpul care 
ar fi fost necesar pentru reluarea flu
xului tehnologic în secția Țilatură — 
de deprecierea calității și chiar de 
producerea unei cantități însemnate 
de deșeuri și rebuturi.

PUBLICITATE
ANUNȚ

6rupul școlar C. F« R. din Timișoara
, strada C. Ridul*»cu. «r ,h

(ine examen - de • admitere pentru - —

Școala de impiegați de mișcare
LA DATA DE 8 FEBRUARIE 1065

SE PRIMESC NUMAI В AR BAȚI ABSOLVENȚI Al ȘCOLILOR 

MEDII, CU SAU FĂRĂ EXAMEN DE MATURITATE, IN VIRSTA DE 
18-38 ANI, CU DOMICILIUL STABIL IN RAZA DIRECȚIEI RE

GIONALE C.F.R. TIMIȘOARA.

înscrierile se fac prin toate stațiile C.F.R., sau la Grupul școlar 

C.F.R. Timișoara pînă ia data de 5 februarie a.c., unde se pot primi 

și informații suplimentare.

întreprinderea
Centrala Termoelectrică Paroșeni 

angajează
10 muncrfori necalificafi 

pentru Uzina electrică Vulcan secția combustibil
, Pentru informații suplimentare, doritorii se pot prezența la uzina 

electrică Vulcan secția combustibil între orele 6—14.

Striware lie millumire
Prin scrisoarea pe care o publi

căm mai jos, un colectiv harnlo 
mulțumește unui alt colectiv toi 
așa de harnic pentru modul irepro
șabil în care unul îl deservește pe 
celălalt.

PrimuJ colectiv de la mina Ani
noasa, cel de-al doilea — căruia 
i se aduc mulțumiri — aste cel al 
autobazei I.R.T.A. Petroșani, care 
efectuează transportul personalului 
la mina Aninoasa :

„Vd aducem la cunoștință că de 
la 1 octombrie cînd a început trans
portul muncitorilor noștri cu auto» 
buzele dos și pînă In prezent, ou 
toate greutățile care s-au iolt din 
cauza timpului ne favor abil, cel 19 
conducători auto s-au străduit prin» 
ir-o înțelegere colectivă Să asigure 
transportai muncitorilor fără întlr- 
zieri afli la serviciu cit și la în
toarcere spre casă.

Pentru rezultatele frumoase ob
ținute in asigurarea transportului 
de muncitori fără intirzieri atlt la 
serviciu cit și la domiciliu, condu
cerea exploatării miniere Aninoasa 
felicită călduros conducerea I.R.T.A 
Petroșani și aduce mulțumiri între
gului colectiv de conducători auto 
de pe autobuzele care ne deservesc, 
cu convingerea că și pe viitor veți 
lua toate măsurile ca transportul 
muncitorilor de la exploatarea nti» 
nieră Aninoasa să se desfășoare 
fără nici o îrttlrziere și cu cit mai 
puține lipsuri".

Cuvinte simple, convingătoare. 
Dincolo de ele se întrevede stima 
și recunoștința pe care oamenii șl 
Ie exprimă unii altora în cadrul 
relațiilor noi, socialiste instaurate In 
(ara noastră.

Lectura particulară — mijloc de consolidare 
a cunoștințelor predate în școală

In adunarea generală din luna 
ianuarie organizația de bază din 
cadrul Școlii generale de 8 ani nr 
1 din Petroșani a luat în discuție 
problema consolidării cunoștințelor 
elevilor. Cu acest prilej tovarășul 
Bîrcă Pavel a prezentat referatul : 
Cum ne ocupăm de îndrumarea lec
turii particulare a elevilor, mijloc 
de consolidare a cunoștințelor preda
te în școală.

Referatul prezentat în fața adu
nării generale deschise, la care a 
fost invitat întregul colectiv didac
tic al școlii, a reliefat scopul și 
importanta lecturii în afara clasei, 
felul cum s-au ocupat cadrele di
dactice ale școlii de această proble
mă Referatul și discuțiile au subli
niat că lectura operelor literare lăr
gește orizontul de cunoștințe al ele
vilor, le dezvoltă dragostea pentru 
Cărți, la Uimește interesul de a cu
noaște lumea. Cartea adecvată răs
punde la nenumăratele probleme care 
frămîntă mintea copiilor. Tot cartea 
este cea care le formează un voca
bular bogat și colorat, le dezvoltă 
dragostea față de patria socialistă, 
față de partid, le educă gustul es 
tetic. De aceea, lecturii în afara 

clasei se cere să i se acorde atenția 
cuvenită.

In cuvîntul lor tovarășii lațenco 
Victor, Munteanu Eiena, Bejan Li
dia, Ianchi Aurelia, Mototolea Ma 
ria, Popescu Doina Și ceilalți par
ticipant la discuții au vorbit des
pre procedeele folosite de ei în în
drumarea lecturii elevilor în afara 
clasei.

— îndrumarea lecturii copiilor es
te deosebit de importantă — a spus 
tovarășa Mototolea Maria. La clasa 
unde predau am căutat să obișnu
iesc copiii cu lectura unor lucrări 
literare adecvate vîrstei lor. Ca să 
trezesc interesul copiilor pentru căr
ți, adesea, lecturile le citim pe ro
luri, astfel copiii înțeleg mai bine 
sensul lor, și se obișnuiesc să ci
tească corect.

— Lectura suplimentară mă ajută 
să fac lecțiile de geografie mai in
teresante, mai bogate în conținut — 
a spus profesoara Bejan Lidia. Ele
vii s-au obișnuit să citească unele 
lucrări geografice care le îmbogă
țesc orizontul cultural și le permit 
să cunoască mai bine viața unor 
popcare din Africa, Asia etc.

Participant la discuții au subli
niat că lectura în afara clasei tre

buie astfel orientată îhcît să fie 
potrivită vîrstei și puterii de înțele
gere a elevilor.

— Munca cu cartea trebuie să 
preocupe deopotrivă pe părinți și pe 
educatori — a spus Învățătoarea 
Ianchi Aurelia. Și în familie, copiii 
trebuie să fie îndrumați și contro
lați asupra lecturii. Se cere să fie 
o concordanță între cunoștințele ce 
se predau la clasă și conținutul căr
ților citite de copii acasă. Numai 
astfel lectura particulară va contri
bui la consolidarea Cunoștințelor do- 
bindite în școală.

Discuțiile au scos la iveală că, la 
Școala generală de 8 ani nr. 1 din 
Petroșani, îndrumarea lecturii parti
culare s-a făcut cu simț de răspun- 
’dere. Dezvoltarea gustului pentru ci
tit trebuie să preocupe însă și pe vi
itor colectivul didactic al școlii. Par- 
ticipanții la discuții au propus ca în 
această activitate să fie atrași cît 
mai mulți părinți. Iar pentru ca a- 
ceștia să cunoască importanța dez
voltării la elevi a gustului pentru 
citit, problema îndrumării lecturii în 
afara clasei să constituie tema unei 
expuneri în cadrul lectoratului eu 
părinții.

M. CH1OREANU

PROGRAM DE RADIO
Sl ianuarie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei, 8,30 Teatru la microfon pen
tru copii, 9,30 Muzică de estradă, 
10,00 Actualitatea muzicală, 11,00 
Melodii populare, 11,30 Muzică din o- 
pere cerută de ascultători, 12,05 In
terpret de muzica ușoară, 12.30 De 
toate pentru toți, 14,00 Arii și duete 
din operete, 14,35 Muzică populară, 
15,29 Concert de muzică ușoară, 17,00 
Muzică populară, 17,30 Recital de 0- 
peră: Elisabeta Necldce și Dan lor- 
dâchescu, 18,00 „Am îndrăgit o me- 
lodie“ — program de muzică ușoară 
rominească, 19,00 Muzică de dans, 
20,20 Teatru ia microfon. Premiera : 
„Moștenitorii". Comedie de Branislav 
Nușici, 21,45 Muzică de estradă, 22,15 
Muzică ușoară interpretată de Nilla 
Pizzi, 22,30 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 7,00 Cîntece din folclo
rul nou și jocuri populare. 8,00 Clu
bul voioșiei, 8,30 Muzică ușoară, 
9,00 Cîntă orchestra de muzică popu
lară a Radioteleviziunii. 10,00 Me
lodii distractive, 11,00 Transmisiunea 
concertului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George Enes- 

cu“, 13,45 Muzică ușoară interpre
tată de Florin Dorian, 14,15 Cine știe 
oîștlgă, 15,15 Muzică din operete, 
16,00 Muzică populară cerută de as
cultători, 16,45 Concert ghicitoare, 
17,25 „Melodia și interpretul prefe
rai" — muzică ușoară rominească, 
18,00 „File de calendar" — emisiune 
muzical-literară, 19,30 Arii celebre 
din opere, 19,45 Muzică de dans, 
21,45 Scriitori în lumina documente
lor : Ion Creangă. Prezentare de Ha» 
ria Oprescu.

Cinematografe
91 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Ghepardul; REPUBLICA: Casa ne
terminată; PETRILA: Ah. acest ti
neret; ISCRONI ; Banda de lași; A- 
NINOASA: Jurămîntul soldatului
Pooley; VULCAN: Dragoste lungă 
de-o seară; CRIV1D1A : Camelia; LU
PENI — MUNCITORESC: Feriga 
de aur; BARBATEN1: Scano Boa; 
URICANI: Cei patru călugări.
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Pftențe romînești

Succesul filmului 
pentru televiziune 

„Omui din umbră la soare"
MONTE CARLO 29 (Agerpres).

■ Vineri au fost decernate la Festi
valul internațional de televiziune de 
la, Monte Carlo premii și mențiuni 
celor mai apreciate fi-lme.

Filmului romînesc pentru televiziune 
„Omul din umbră la soare" i-a fost 
decernată o mențiune a juriului. Men
țiuni similare au fost atribuite și u- 
nui număr de alte trei filme produse 
în U.R.S.S., S.U.A. și Spania.

Protocolul de colaborare 
între Comitetul de radio 

și televiziune din R. P. R. 
și organismul de radio 

și televiziune din R. A. U.
CAIRO 29 Corespondentul Ager

pres, N. Plopeanu, transmite :
La 27 ianuarie s-a semnat la Cairo 

protocolul de colaborare între Comi
tetul de radio și televiziune de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al. R.P.R. 
și organismul de radio și televiziune 
din R.A.U. Protocolul prevede schim
buri de înregistrări de programe mu
zicale, concerte publice radio, repor
taje, cronici literare și științifice, e- 
misiuni de varietăți, programe pen
tru copii și tineret, actualități do
cumentare etc., precum și schimburi 
de specialiști în domeniul programe
lor și tehnicii radioteleviziunii.

MOSCOVA. Amatorii sovietici de 
muzică s-au întîlnif din nou cu cîn- 
tăreața romînă Arta Florescu, care 
a dat concerte în sala Ceaikovski.

IN CLIȘEU: Arta Florescu în 
timpul concertului.

Sesiunea de
Timp de cinci zile și-a desfășurat 

lucrările la Strasbourg, Adunarea 
consultativă a Consiliului European 
Lucrările adunării au loc cu regu
laritate anual. Ceea ce atrage a- 
lenția în legătură cu sesiunea în
cheiată vineri, este faptul că ea a 
adoptat o atitudine mai realistă în 
cîteva probleme de importanță poli 
tică.

Consiliul a fost de acord să re 
comande guvernelor țărilor membre 
să intensifice relațiile comerciale și 
culturale nt țările socialiste. Parla
mentarii de la Strasbourg au adop
tat, de asemenea, o recomandare că
tre guvernele lor. cerîndu-le să se 
pronunțe în favoarea inițierii unor 
discuții între puterile nucleare pen
tru încheierea unui acord cu privi 
re la interzicerea totală și nelimitată 
a experiențelor nucleare, ca și asu
pra nedisirninării armelor nucleare

Importantă este și recomandarea 
probată de consiliu care cere inter
zicerea prescrieri; crimelor de ge
nocid împotriva omenirii, insistînd 
ca guvernele membre ale consiliului 
să modifice în legile lor prevederile 
referitoare la prescrierea acestor cri
me.

O altă recomandare subliniază că 
realizarea unificării politice a Euro
pei occidentale nu este de dorit fără 
participarea Angliei. Aceasta din ur
mă respinge indirect teza vest-ger- 
mană care urmărește o comunitate

Nairobi: Lucrările Comisiei O.U.A. 
pentru Congo

NAIROBI 29 (Agerpres).
Vineri s-a deschis în capitala Ke- 

nyei cea de-a treia sesiune a Comi
siei O.U.A. pentru Congo, lâ care 
participă reprezentanți din 10 state 
africane.

Președintele comisiei, Jomo Kenyat
ta, a declarat în cuvîntul său de des
chidere că după 1 decembrie 1964 
situația din Congo, departe de a se 
ameliora s-a înrăutățit și mai mult. 
El a propus numirea unei subcomisii 
care să întocmească un raport pri
vind situația din Congo, pentru a fi 
prezentat Adunării Generale a O.U.A.

Un purtător de cuvînt al Comisiei 
O.U.A. pentru Congo a declarat că

Elemente noi în legătură 
cu asasinarea lui Lumumba
LEOPOLDVILLE 29 (Agerpres).
Revista „Remarque congolaise et 

africaine", care apare la Bruxelles, 
a publicat un articol în care aduce 
o serie de elemente noi în legătură 
cu asasinarea lui Lumumba.

..După cum se știe, înainte de a 
deveni prim-ministru, Chombe a pu 
blicat în paginile revistei belgiene 
„Pourquoi Pas“ ? un articol în care 
îi acuza pe Adoula și pe ex-împă- 
ratul Kalonji de acest asasinat. 
Puțin timp după aceea. Albert Ka
lonji a publicat în revista „Dossier 
du moi“ o declarație în care arată 
că nu a avut nimic comun cu asa 
sinarea lui Lumumba, iar grupul 
care a plănuit și organizat această 
acțiune a fost alcătuit din Chombe. 
Kasavubu, Adoula. Ileo, Nendaka 
și Bomboko. Referindu-se la cei care

Convorbirile lui Chombe la Bruxelles
BRUXELLES 29 (Agerpres). '
Primul ministru al Congoului. 

Moise Chombe, care a sosit joi la 
Bruxelles, a avut o serie de convor
biri pregătitoare cu primul ministru 
al Belgiei, Theo Lefreve, și cu mi
nistrul afacerilor externe, Spaak, în 
legătură cu problemele economice și 
financiare belgiano-congoleze. Deși 
inițial se prevăzuse ca aceste con
vorbiri să aibă un caracter parti
cular, Ia ele au participat totuși An
dre Dequae, ministrul finanțelor, și

la Strasbourg
politică vest-europeană fără Anglip. 
In fapt se propune ca problema uni
ficării politice a Europei occiden
tale să fie amînată pe un termen 
nelimitat.

Aprobarea acestor recomandări nu 
implică adoptarea lor de către gu
vernele participante la Consilul Eu
ropean. Infiinfht în anul 1949 și nu- 
mărînd 17 state membre. Consiliul 
European se ocupă de diferite aspec
te ale planurilor de unificare a po
liticii vest-europene, are un statut 
consultativ și își desfășoară activi
tatea, în principal, prin Comitetul 
ministerial fcompus din cîte un re
prezentant oficial al guvernelor) și 
prin Adunarea consultativă. Aceasta 
din urmă este formată din parla
mentari numiți de guvern .iar pro
blemele pe care le ia în dezbatere 

■:nt. fie propuse, fie aprobate de 
Comitetul ministerial.

Neobligativitatea recomandărilor 
Consiliului de la Strasbourg face 
ca importanța acestor dezbateri să 
fie limitată, guvernele fiind singurele 
în drept să hotărască dacă sînt sau 
nu gata să treacă la traducerea în 
fapt a recomandărilor. Dezbaterile 
de la Strasbourg reflectă puncte de 
vedere mai larg răspîndite și care 
pot influența într-o oarecare măsură 
starea de spirit din diferite țări 
vest-europene.

C. OPRICA 
comentator Agerpres 

lucrările sesiunii vor dura o zi, în 
cazul cînd nu se vor ivi anumite di
ficultăți. El a mai spus că vor fi 
luate,’ de asemenea, în discuție re
zultatele întîlnirii dintre reprezentan
ții la O.N.U. ai țărilor africane, re
zultatele discuțiilor care au avut loc 
în Consiliul de Securitate în problema 
congoleză, problema trimiterii unei 
delegații a O.U.A. în Congo și even
tual-în țările învecinate, pentru a stu
dia situația la fala locului etc. El 
a adăugat că nu au fost trimise in
vitații oficiale nici reprezentanților 
guvernului Chombe, nici reprezentan
ților forțelor răsculate pentru a par
ticipa la lucrările sesiunii.

l-au însoțit și torturat pe Lumumba 
în avion (Kazadi și Mukamba), Ka
lonji scrie: „Nu cumva Kazadi și 
Mukamba, simpli executanți, trebuie 
să poarte povara răspunderii în 
fața istoriei pentru executarea ordi
nelor date de adevărații vinovați, 
care acum se etalează în saloanele 
recepțiilor oficiale ?** (Declarația lui 
Kalonji a fost făcută înainte de in
cluderea lui în cabinetul Chombe — 
N.R.).

Ținînd seama de faptul că Ea- 
mumba a fost lovit mișelește de 
Kasavubu tocmai în perioada cînd 
trupele guvernamentale erau pe cale 
să pună capăt secesiunii Kasaiului 
de sud, pentru a începe ulterior ope
rațiuni asemănătoare *n Katanga, a 
devărații asasini ai lui nu sînt greu 
de presupus**, conchide revista.

Paul Willem Segfiers, ministrul a- 
părării.

Părțile participante au hotărît crea
rea a trei comisii mixte însărcinate 
cu pregătirea tratativelor propriu-zise 
care urmează să înceapă luni.

Mesajul președintelui Johnson 
adresat Congresului

WASHINGTON 29 (Agerpres).
Președintele Johnson a cerut joi 

Congresului să adopte de urgență un 
amendament la constituție privind 
succesiunea prezidențială în caz de 
indisponibilitate a șefului executiv, 
precum și procedura de înlocuire a 
vicepreședintelui în caz de deces al 
președintelui. Intr-un mesaj consa
crat acestei probleme, președintele a 
subliniat că constituția Statelor Uni
te conține mari lacune în această pri
vință. Potrivit propunerilor sale, în 
cazul în care președintele este în im
posibilitate să-și îndeplinească sarci
nile. funcțiile sale sînt preluate de 
vicepreședinte. De asemenea. în caz

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
NICOSIA. Agenția Reuter infor

mează că generalul Thimaya, co
mandantul forțelor O.N.U. din Cipru, 
urmează să inspecteze tunelul des
coperit recent sub vechiul zid Vene
tian care desparte cele două comu
nități cipriote din Nicosia și care, 
după cum se știe a ieșit la lumină 
după o ploaie torențială care a pro
vocat o alunecare de teren.

RABAT. In ultimele zile, în Ma
roc au căzut zăpezi abundente. Tem
peraturile scăzute au provocat nu
meroase victime. Numai în provincia 
Udju din nord-estul țării au pierit 
23 de persoane din cauza gerului.

ROMA. La Sassuolo, nordul Ita
liei, huligani neidentificați au în

Evenimentele din
SAIGON 29 (Agerpres).
In zorii zilei de vineri, autorită

țile militare din Saigon au executai 
în piața centrală a orașului pe ti- 
г. ăr ui student Le Van Khuyen, în 
vîrstă de 20 de ani, care a fost con
damnat joi de un tribunal militar 
special pentru vina de a fi trans
portat o grenadă ușoară și documente 
aparținînd forțelor patriotice. Agen
țiile americane de presă relatează că 
iînărul a avut o comportare eroică în 
timpul execuției.

In ceea ce privește evoluția situa
ției politice din capitala sud-vietna- 
meză, observatorii de aioi se întreabă 
cînd va fi oare posibilă o întîlnire în

Peru nu sprijină războiul 
din Vietnamul de sud

LIMA 29 (Agerpres).
Ministerul Afacerilor Externe si

Republicii Peru a publicat un comu

de deces al președintelui, noul pre
ședinte are sarcina să-și desemneze 
un înlocuitor, iar propunerea lui va 
fi supusă aprobării Congresului.

In mesajul său, președintele John
son a cerut, de asemenea, Congre
sului să adopte un amendament la 
constituție prin care să fie desființat 
sistemul învechit al „Colegiului elec
toral". care desemnează official pe 
președinte, la două luni după ce au 
avut loc alegerile. După cum se știe, 
potrivit actualei legislații, alegătorii 
desemnează un număr de electori în 
raport cu populația fiecărui stat, care, 
întruniți în cadrul „Colegiului electo
ral", oficializează alegerea președin
telui.

cendiat clădirea organizației locale 
a Partidului socialist.

Organizațiile locale ale partidelor 
comunist, democrat-creștin și social
democrat și-au exprimat indignarea 
;n legătură cu acest act.

NEW YORK. Juriul federal din dis
trictul Meridian (statul Mississippi) 
a audiat miercuri 27 din cei 28 de 
rasiști implicați în omorîrea celor 
trei tineri infegraționiști dispăruți 
vara trecută la Mississippi. Toți a- 
cuzații și-au tăgăduit vinovăția.

TOKIO. Anunțarea vizitei în por
turile japoneze a unui nou submarin 
nuclear american a stirnit numeroase 
proteste în capitala Japoniei. Joi, un 
număr de 22 000 de studenți au de
clarat grevă.

Vietnamul de sud
tre generalul Khanh și ambasadorul 
Taylor, deoarece, imediat după con
ferința sa de presă de ieri, Khanh 
a părăsit orașul plecînd la Danang.

Referindu-se la reacția Washingto
nului față de situația de la Saigon, 
agenția France Presse relatează că 
purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de stat a declarat joi că „gu
vernul american are o poziție rezer
vată față de noul guvern sud-vietna- 
mez, așteptînd definirea netă a struc
turii acestuia". Același purtător de 
cuvînt a menționat că ajutorul ame. 
rican acordat acestei țări nu a fost 
întrerupt din cauza ultimelor eveni
mente.

nicat în care se arată că guvernul 
țării nu poate acorda ajutor Statelor 
Unite în războiul din Vietnamul de 
sud. Comunicatul menționează că, 
într-o convorbire neoficială, ambasa
dorul S.U.A. la Lima a propus gu
vernului peruvian să contribuie ia 
programele de ajutor civil acordat 
Vietnamului de sud. Comunicatul ara
tă că guvernul peruvian refuză să 
colaboreze cu Statele Unite în acest 
domeniu. întrucît Vietnamul de sud 
este teatrul unor operațiuni militare.

Autoritățile portugheze 
intensifică 

măsurile represive
ALGER 29 (Agerpres).
„Pe măsura dezvoltării luptei șl 

'mișcării de rezistență a poporului 
portughez împotriva regimului lui 
Salazar, autoritățile portugheze in
tensifică măsurile represive", se spu
ne în comunicatul publicat la Alger 
al Frontului patriotic de eliberare na
țională din Portugalia.

In coumunicat se arată că, în ul
timele luni, poliția portugheză a a- 
restat pîteva sute de patrioți. Multi 
dintre ei au fost torturați și condam
nați la închisoare pe termene lungi.

PRAGA

Deschiderea unei expoziții 
de proiecte tip 

pentru construcții
PRAGA 29 (Agerpres).
La 28 ianuarie s-a deschis la Pra- 

ga expoziția de proiecte tip pentru 
construcții, la care sînt prezentată" 
exponate ale statelor membre ale 
C.A.E.R. : Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D.G., Mongolia. Polonia, Romînia, 
Ungaria și U.R.S.S.

Au fost de față delegațiile guverna
mentale care participă la cea de-a 
XIX-а sesiune a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.
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