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Sala de ședințe 
a minei Dîlja s-a 
umplut în cîteva 
minute cu cei din 
schimbul I. Veneau 
aici direct din aba
taje, de pe galerii, 
cei care se 
boiesc" de 
vreme cu

..răz- 
multă 

tăierea 
rocilor din adîncuri. Erau în hainele
de lucru, eu caschetele de miner pe 
cap. Dar aveau pe față bucuria și 
nerăbdare. Veniseră la o sărbătoare. 
Sindicatul înmîn-a insignele de „fruntaș 
în întrecerea socialistă" pe anul 
celor mai nuni dintre cei buni, 
vor fi aceștia ? Desigur, tovarăși 

,,,.lor, ortaci din același schimb
din aceeași brigadă; cei mai buni' 

Intr-un colț de sală, cuminți, ca 
la □ adunare de detașament, stătea 
un grup de pionieri de la Școala 
generală de 8 ani nr. 2 din Petro-

1964, 
Cine 
de-ai 

sau

Unde mergem?
A Z I

■ © Teatrul de Stat Petroșani, ora 
19 —■ ,£ji cuminie. Cristofor Г de 
AureL Baranga.

-—1 :
© Ora 19, sala de cultură „Vis- 

coza" Lupeni — Seară de odihnă 
pentru fruntași și evidențiați în 
producție.

șani. Aduseseră cu ei drapelul de
tașamentului, goarna și tobița. Și 
mai aduseseră salutul lor de vlăstare 
tinere, adresat acestor oameni pri- 
cepuți și harnici de la cea mai tînără 
exploatare minieră din Valea Jiului.

S-a dat citire listei cu fruntașii pe 
E.D.M.N. de la toate sectoarele. O 
listă lungă cuprinzînd 120 de nume 1 
Sînt mulți cei care se întrec în hăr
nicie la deschiderea de noi exploatări 
miniere în Valea Jiului 1 Nu erau toți 
prezenți la această festivitate; 
mulți se aflau în șut. Deo

camdată și-au primit răsplata pen
tru merite : Costiget Nicolae, Cărbu
ne Marin, Grigore Gheorghe, Kele- 
men Ioan, Blaga Iosif, Csengo 
Adalbert, Tătar Grigore și alții. Ze
ce insigne purpurii au fost înmînatc 
la această ședință festivă. Le vor 
primi și ceilalți, cu toată cinstea 
cuvenită.

După înmînarea insignelor, dele
gația pionierilor s-a îndreptat, în su
net de trompete, către minerii frun
tași. Și-au rostit salutul și angaja
mentul lor. Un asemenea gest nu 
putea rămîne fără răspuns din par
tea minerilor. Aceștia au mulțumit 
pentru gestul frumos și s-au angajat 
la rîndul lor ca în anul 1965 să ob
țină succese și mai mari — de data 
aceasta pe frontul cărbunelui — iar 
numărul insignelor purpurii să creas-

că. Să crească o dată cu noile ex
ploatări miniere pe care ei le des
chid.

☆
Asemenea festivități au loc în a- 

ceste zile și Ia celelalte .exploatări 
miniere din bazinul carbonifer aii 
Văii Jiului. Cu fiecare festivitate, 
semnele prețuirii acordate celor mai 
harnici și pricepuți îii muncă - - in
signele purpurii de „fruntaș în între
cerea socialistă" pe anul 1964 - stră
lucesc pe piepturile a tot mai mulți 
muncitori și maiștri, spre mîndrîa 
lor și a colectivelor din care fac 
parte.

I. CIOCLEI

întîlniri între candidați 
și alegători

Ieri, au avut loc în localitățile 
Văii Jiului primele întîlniri între can
didați și alegători în cadrul campa
niei electorale pentru alegerile de la
7 martie. La Petroșani, alegătorii 
circumscripțiilor orășenești nr 1 și 
nr 2 din cartierul Livezeni s-au în- 
tîlnit, in clădirea Școlii generale de
8 ani nr 5, cu candidații F.D P. 
Thaler Ludovic șl Andrica losif. Cu 
acest prilej alegătorii au făcut nu
meroase propuneri menite să ducă la 
o mai bună gospodărire și înfrumu
sețare a cartierului din raza circum
scripțiilor respective.

La 7 martie a.c., în viața țării 
noastre va avea loc un eveniment de 
o deosebită însemnătate : alegerile de 
deputați pentru Marea Adunare Na
țională și sfaturile populare.

Campania electorală a ajuns într-un 
stadiu avansat. In orașele și comune
le Văii Jiului s-a încheiat acțiunea 
de desemnare a candidaților F.D.P. 
Este pe sfirșite și o altă acțiune im
portantă — înscrierea cetățenilor pe , 
listele de alegători.

Perioada de pregătire a alegerilor 
oferă posibilitatea desfășurării unei 
intense activități politice în rîndurile 
celor mai largi mase de cetățeni. In 
perioada ce a trecut de la începutui 
campaniei F.D.P., în munca politică 
au fost folosite forme diferite. S-a 
intensificat propaganda prin confe
rințe. S-au expus pînă acum confe
rințele „Democratismul sistemului elec
toral în R.P.R.". „Sfaturile populare 
— organe locale ale puterii de stat" 
și altele. Formațiile artistice și-au 
îmbogățit, de asemenea, activitatea. 
Teatrul de stat a prezentat peste 10 
spectacole cu piesa „Titanic-vals" 
de T. Mușatescu, și pregătește piesa 
„Conul Leonida față cu reacțiunea" 
de I.L. Caragiale etc. Brigăzile ar
tistice de agitație de la cluburi pre
gătesc programe adecvate alegerilor, 
pe teme ca: „Alegeri ieri și azi". 
„Votăm pentru pace", „Azi votez pri
ma oară" și altele. In perioada ce 
urmează este necesar ca munca po
litică să fie intensificată și mai mult.

Actuala campanie electorală se des
fășoară in ultimul an al șesenalului, 
in condițiile cînd întregul nostru 
popor muncitor depune eforturi sus
ținute pentru a realiza integral și 
a depăși sarcinile trasate de cel de-al 
111-lea Congres al P.M.R. Intîmpi- 
narea alegerilor cu noi succese 
toate domeniile de activitate

O Ședința cercului- literar „Mi- 
obruT Petroșani, lo ora' 18, In 'sala 
de ședințe a sfatului popular din 
localitate

o dorință fierbinte a tuturor cetățeni
lor. Organele și organizațiile de partid 
din unitățile economice ale bazinului 
nostru au deci obligația de a îm
pleti strîns munca politică în cam- 

® pania electorală cu cea pentru mo ■ 
bilizarea oamenilor muncii la înde
plinirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor luate în întrecerea so
cialistă. Pe această linie, este nece
sar ca angajamentele ce și le-au luat 
colectivele, să fie larg popularizate 
spre a fi cunoscute de toți munci
torii, de toate cadrele tehnice. Să se 
desfășoare o susținută muncă politică 
pentru mobilizarea colectivelor, a tu
turor salariaților la valorificarea lar
gă a rezervelor interne ale produc
ției, la descoperirea de noi rezerve 
și. aplicarea unor măsuri tehnico-or- 
ganizatorice eficiente în scopul creă
rii unor condiții optime pentru rea
lizarea ritmică și la toți indicatorii 
a sarcinilor de plan, precum și a an
gajamentelor luate în întrecerea so
cialistă.

Campania electorală reprezintă un 
important prilej de explicare largă 
a politicii partidului nostru, de popu
larizare a realizărilor obținute de 
poporul nostru în anii puterii popu
lare, a-marilor prefaceri ce au avut 
loc în țară, în regiune, precum și în 
bazinul nostru carbonifer.

La temelia muncii de propagandă 
în rîndurile maselor, trebuie să stea 
Declarația C.C. al P.M.R. din aprilie 
1964, cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cea de-a XX-a a- 
niversare a eliberării patriei, docu
mentele recentei sesiuni a M.A.N., le
gea electorală și altele. Pe plan re
gional se tipăresc diferite materiale 
cum sînt fotogazetele pe teme: „în
florește industria regiunii Hunedoara", 
„Realizări social-culturale în regiu
nea noastră", broșuri și alte mate
riale care ilustrează succesele obți
nute de oamenii muncii, sub condu
cerea, organizațiilor'de partid. Șe ce
re ca aceste materiale. să fie folosite 
în mod judicios în munca de agi
tație din circumscripțiile electorale. 
Organizațiile de pârfîd să se preo
cupe ca activitatea politică să se des
fășoare corespunzător cu etapele cam
paniei electorale : popularizarea pre
vederilor legii electorale, îndrumarea 
cetățenilor de a controla dacă sînt 
înscriși pe listele de alegători. Ince- 
pînd de ieri, în toate circumscripțiile 
electorale au loc întîlniri în
tre candidați și alegători. O dată cu 
mobilizarea cetățenilor la aceste în- 
tilniri. munca politică se va axa 
pe popularizarea candidaților. anun
țarea locurilor și datei întîlnirilor, iar 
în preajma alegerilor — pe expli-

■ © Clubul din PetrUa, ora 19 — 
„Prețuirea hărnicie?", seară dis
tractivă pentru fruntași și eviden- 
fiați in întrecere.

© Pe pîrtiile de la Straja Lu- 
peni se desfășoară „Cupa 16 Fe
bruarie" la schi. Participă sportivi 
din Valea liniai.

M î I N E
O Gr a T9. Teatrul de Stat Petro

șani — „Fii cuminte, Cristofor t“.

© Sala festivă a clubului mun
citoresc din Ltipeni, ora 19 — Sea
ră cultural-distractivă pentru ti
neret.

© Reuniune tovărășească, ora 20 
— cluburile muncitorești din Pe
troșani și Vulcan.

© Pe dealul Roșia, ora 9, au 
toc întreceri de schi pentru spor
tivii amatori petrileni, iar la Straja 
continuă întrecerile dotate cu „Cupa 
16 Februarie".

Activitate intensă de creație la 
cercul de artă plastică din cadrul 
școlii populare de artă din Petroșani.

(Continuare in pag. 3-a)

din adîncuri
Cîntec din fluier"

Luminițele lămpilor de 
miner au dispărut una 
cite una pe gura neagră 
a suitorului.’ In abatajul 
nr 1 est, din sectorul 1 al 
minei Vulcan, ele și-au 
contopit razele cu lămpile 
minerilor din
III, al căror 
pe terminate.

abataj s-a aș- 
o liniște nefirească. In 

ortacilor din

schimbul 
șut era 

Pentru cî-
teva sbcunde, în 
temut 
timp ce le-a urai 
schimbul de noapte tradiționalul
noroc bun, șeful de brigadă Alio
nescu Ioan a cuprins într-o privi
re întregul abataj. Totul era pus 
la punct așa cum scrie la... carte, 
întreaga brigadă a fost doar edu
cată în spiritul unei organizări în 
rinduieli gospodărești.

Acest lucru nu s-a născut insă 
așa peste noapte, ci printr-o mun
că perseverentă și migăloasă cu 
oamenii. Și responsabilul de bri
gadă Alionescu loan muncește cu 
răbdare pentru înlăturarea orică
rei deficiențe, pentru educarea ce
lor ce dau dovadă de lipsă de spi
rit gospodăresc, de 
normele de 
muncii.

Discuțiile în 
scurtă durată,
(ele celor care pleacă se pierd pe 
gura suitorului. Perforatoarele își 
încep și ele cîntecul lor de fiecare

abateri de la 
tehnica securității

abataj sini insă de 
In curind, lumini-

impresie prin rit- 
cind depășirile de 
de zi, lună de 
sint frumoase ' și 

de

zi. Bine întreținute, perforatoarele, 
ciocanele de abataj și celelalte uti
laje lucrează din plin. Hărnicia 
membrilor brigăzii, spiritul organi
zatoric al lui Alionescu sint mate
rializate în fiecare șut prin tone de 
cărbune extrase peste plan. E drept 
că succesele brigăzii conduse de A- 
lionescu loan nu sint răsunătoare, 
ele produc însă 
micitatea lor. Și 
plan se obțin zi 
lună, realizările
la calitate. Brigada condusă 
Alionescu Ioan a obținut realizări 
frumoase la oricare loc de munca 
unde a fost solicitat să lucreze. 
Spiritul lui organizatoric, de bun 
gospodar, s-a făcut remarcat și la 
suitorul de la falia stratului 15, și 
cu prilejul rearmării unei galerii 
In Т.Н. 3, și la suitoarele verticale 
din stratul 3.
Alionescu Ioan nu este bun gospo
dar doar în abataj, ci și atunci 
cînd e vorba de înfrumusețarea o- 
rașului. Entuziasmul lui în acțiu
nile obștești este de-a dreptul mo
lipsitor. Apreciindu-i calitățile, ce
tățenii din circumscripția electorală 
nr 17 a orașului Vulcan l-au pro
pus drept candidatul lor pentru ale
gerile de deputați de la 7 martie. Cei 
ce i-au acordat această cinste sîrtt 
convinși că gospodarul din adîncu- 
rile minei va fi la înălțime și în 
munca de gospodărire a localității.

Nu e ușor sa obții insigna pur
purie.: Dar ca s-o menții doi ani la 
rînd, e și mai greu. E nevoie de 
pricepere, de hărnicie, de perseve
rență. Cei trei mineri din fotogra
fie — șeful de brigadă Cîșlaru Ion, 
Rotaru Gheorghe și Horea Con
stantin, de la sectarul III al minei 
Petrila — au înregistrat în palma
resul lor această victorie.

lată-i primind -pentru a doua 
oară, consecutiv, insigna de „frun

taș în întrecerea socialistă".

Acesta este titlul comediei într-un 
act, pe care o pregătesc în prezent 
artiștii amatori ce activează în ca
drul căminului cultural din Maleîa. 
Tovarășii Prodan Dumitra, Surd Ni- 
ță, Bârtha Anton, Gorobei Liviia, Răs
coleau Analuca și ceilalți interpret 
se prezintă cu regularitate la repe
tiții străduindu-se să-și însușească 
cit mai bine rolurile.

Paralel cu repetarea piesei, ar
tiștii amatori din Maleîa pregătesc 
și un program de recitări, solo voce

Primii păți în aria baletului.
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Din lumea științei medicale
Operație neobișnuita la creier

La o elinică de neurochirurgie din 
Dortețk a fost adusă o fată de 15 ani, 
care suferea de dureri îngrozitoare 
de cap și făcea crize de epilepsie în
soțite de pierderea cunoștinței.

In creierul bolnavei a fost găsit 
un ac mare ajuns aici nu se știe prin 
ce împrejurări. Bolnava a suportat 
cu bine această operație rară în prac
tica medicală. Din emisfera stingă 
a creierului a fost extras acul, care

Transplantare de ovul fără intervenție 
chirurgicala

Savanții japonezi au reușit să 
transplanteze, fără intervenție chirur
gicală. un ovul fecundat din corpul 
unei vaci în corpul alteia. După 208 
de zile, aceasta din urmă a născut 
un viței care avea însușirile eredita
ri moștenite de la prima mamă. 1 a 
această experiență s-a folosit o se

Enigma pulsațiilor embrionare
încă înainte de a se fi format ini

ma in embrion, în celulele ființei ce 
urmează să se nască, există o pulsa
ție asemănătoare bătăilor inimii.

Studii întreprinse ■ asupra embrio
nilor puilor de găină au arătat că 
celulele care formează mai țirziu ini
ma iau naștere în diferite părți ale 
embrionului și se deplasează apoi pe 
anumite traiectorii spre locul unde 
se va forma inima. Aceste celule 
pulsează de sine stătător. Nu se știe

Colecție 
de păsări 

rare
Apartamentul blinei Nadiarnaia, o 

tînără ornitologă din Moscova este 
o adevărată împărăție a păsărilor. 
Păsări albastre, galbene, albe, roz, 
pestrițe, zburdă, cîntă, fluieră, ciripesc 
în colivii.

„Ațania, Mania" I — strigă cineva. 
Este o mierlă indiană care își strigă 

stăpîna. Ea cunoaște vreo 10 cuvinte. 
Stă cocoțată pe umărul stăpînei sale 
și se pare că îi place mult acolo.

Prin apartament zboară în liber
tate tot felul de păsărele. O păsă
rică micuță, cu penaj cenușiu des
chis și verde, atrage atenția.

—- Este cea mai mică păsărică din 
țara noastră, nu cîntărește decît cî
teva grame — spune Nina.

Nina Nadiarnaia are în colecția 
sa 150 de păsări din 70 de specii 
diferite.

Un locuitor inventiv din Varșovia a conceput un mijloc de protejare
originală a automobilului împotrjva geruluî. După cum se vede și din fo
tografie, serioasei probleme a garajului f s-a găsit o rezolvare simplă, 
acceptabilă.

începuse deja să ruginească. Opera
ției a reușit, cu toate că a fost nece
sară deschiderea creierului la o a- 
dlncime destul de mare.

In prezent, durerile au încetat și 
pacienta a părăsit spitalul.

In literatura medicală nu s-a in- 
tîlnit pînă acum descrierea unui caz 
asemănător. Probabil, acu! a pătruns 
în creștetul copilului la o vîrstă foar
te fragedă și a rămas în creier timp 
de aproape 15 ani.

ringă specială cu două comparti
mente, fără a mai fi necesaiă inter
venția chirurgicală, ca pînă acum. 
Noua metodă are o deosebită impor
tanță pentru producerea de noi rase 
și pfentru studiul fenomenului eredi
tății.

încă de unde provin impulsurile e- 
lectrice care acționează asupra aces
tor celule.

ȘT I AȚ
...în Sahara spaniolă s-a descope

rit un lac mare subteran, ale cărui 
ape dulci ar putea fi utilizate în a- 
griculturâ și. creșterea vitelor ?

Geologii apreciază suprafața lacu
lui subteran la 60000 km pătrați; la
cul se extinde la Nord și Sud de 
Villa Cisneros, de-a ■ lungul Coastei 
atlantice, și spre interiorul continen
tului pe o rază di mai multe șute 
de kilometri.

Apele se găsesc la o adîncime de 
423 m, și au (ișnit Ia suprafață în 
urma lucrărilor de foraj, formînd o 
coloană de 80 m.

...la Zrenianin (R.S.F. Iugoslavia) 
a fost pusă în funcțiune o nouă fa
brică de medicamente ? Ea va pro
duce o serie de medicamente care, 
pînă în prezent, erau importate. A- 
iiul acesta fabrica va realiza produ
se în valoare de u-n miliard de dinari.

...ținlnd seama de prețul la care 
se vind substanțele chimice din care 
este compus corpul omenesc s-a a- 
juris la concluzia că un om nu 
„costă" prea mult: 18 000 de franci 
francezi ?

...pentru a ajuta pe cei 11 copii 
adoptivi ai cunoscutei actrițe france
ze de estradă, Josephine Baker, Ma
ria Quasimodo, soția lui Salvatore 
Quasimodo, laureat al premiului No
bel. a prezidat vînzarea la licitație 
а unor tablouri oferite de numeroși 
pictori italieni ? Printre pictorii care 
au donat din lucrările lor. se află 
Renato Guttuso, Anna Salvatore, 
Franco Gentillini și Amerigo Tat.

O nouă controversă 
napoleoniană

Anul 1964 a fost un an nefast pen
tru memoria lui Napoleon. După sa
vantul englez, care afirmase că îm
păratul a fost otrăvit de unul din 
membrii suitei sale, după procesul 
intentat televiziunii franceze de un 
avocat din Toulouse datorită unui 
program în care Napoleon fusese 
prezentat în mod irevențios. (în ți
nută de ciclist), este acum rîndul u- 
nui meteorolog finlandez, dr. Angervo, 
care îl atacă pe împărat tocmai în
tr-un domeniu în care măreția sa 
fusese pînă acum necontestată, stra
tegia.

Dr. Angervo susține că Napoleon 
a mințit în legătură cu campania din 
Rusia și că înfrîngerea sa a fost 
provocată de • grave greșeli tactice și 
nu de „generalul iarnă", deoarece în 
1812 iarna rusească a fost destul de 
blîndă. Meteorologul finlandez afir
mă că a descoperit minimele de tem
peratură înregistrate în acel an de-a 
lungul itinerariului parcurs de armata 
lui Napoleon de la 19 octombrie pînă 
la sfirșitul lui noiembrie. In nici-o 
regiune temperatura nu a coborît sub 
zero grade. Deci, rămășițele armatei 
franceze, n-au putut trece Berezina 
în cursul nopții de 27 spre 28 no
iembrie 1812, mergînd pe gheață, dat 
fiind că nu existau decît cîteva slo
iuri duse de curent.

I C Â ■ •.
...la San Vito dei Normanni, în a- 

proplere de Brindisi, (Italia), s-a 
născut un copil cu doi dinți ? Copi
lul se numește Angelo Petrarole și 
eintăreșie 5,700 hg

...murind, Eiizabețt Russel Deal a 
lăsat averea sa, în valoare de un mi
lion de dolari, orașului Ann Arbor, 
statul Michigan (S.U.A.), pentru 
plantarea și întreținerea arborilor ?

...in localitatea Pirat din R.S.F 
Iugoslavia se găsește un covor foar
te vechi, care datează de aproape 120 
ani ? Lungimea sa este de peste 4 
metri. Covorul se păstrează In bună 
stare, culorile sale fiind vil.

...orășelul italian Fiesole a fost de 
curînd centrul internațional de schim
buri numismatice ? Aici s-a desfășu
rat al IV-Jea Congres național ita
lian șl internațional de numismatică, 
în care s-a dat o atenție deosebită 
monedelor din perioada greco-ro- 
manfi.

UMORUL LUI CHURCHILL
Fostul prim ministru al Marii Bri

tanii Winston Churchill era, după 
cum se știe, și un scriitor tecund. 
Opera sa cuprinde peste 40 de lu
crări cu caracter istoric și autobio
grafic precum și un roman „Savro- 
la“, scris în tinerefe și despre care 
Churchill obișnuia să spună „Aș re
comanda cu toată tăria prietenilo! 
mei să nu-1 citească*'.

Pentru activitatea sa de scriitor, 
Churchill a primit în 1953 premiul 
Nobel pentru literatură, fiind singurul 
om de stat căruia i s-a decernat 
acest premiu.

Mai mult însă decit consacrarea 
oficială pe care i-a aduș-o premiul 
Nobel, gloria sa literară se datorește 
faimoaselor cuvîntări rostite în tim
pul războiului, prin care îndemna po
porul britanic să reziste agresiunii 
hitleriste, precum și unor butade care 
l-au făcut celebru ca mînuitor al unei 
ascuțite ironii.

Iată cîteva din exemplele tipice 
ale umorului lui Churchill.

După înfrîngerea suferită de tru
pele aliate la Dunquerque, Churchill 
a rostit la radio o cuvîntare Istorică 
în care spunea printre altele: „Ne 
vom bate pe țărmul mării. Ne vom 
bate în cîmpii și pe străzi. Ne vom 
bate pe coline". După rostirea aces
tor cuvinte, Churchill a acoperit cu 
mina microfonul, adăugind ca pen
tru sine însuși „Și îi vom izbi în

A început din nou eă ningă. Copiii primesc evenimentul cu multă bucurie.

ІВДМИ: Nereguli și superficialitate
In ultimul timp, la cinematograful

„7 Noiembrie" din Petroșani au fost 
rulate cîteva filme apreciate de spec
tatori. Cum e și firesc, numeroși oa
meni ai muncii au dorit să vizioneze 
aceste filme. De la dorință pînă la 
realizarea ei e insă o cale lungă, a- 
tgnci cînd e vorba să vizionezi un 
film bun la cinematograful 7 Nolem- 
fcrfe. Intre dorința spectatorului și 
realizarea ei, se interpur ta niște a- 
devorați cerberi casierițele. Dacă ai 

^norocul1 să fii un spectator „obiș
nuit" — adică unul din aceia fără 
Jrecere" — vrînd-nevrînd, trebuie 
să-ți iași la ușa cinematografului do
rința de a găsi un bilet bun, chiar 
dacă te prezinți la casa de bilete 
încă de dimineață, așa cum s-a pre
zentat pensionarul Stern Iosif în- 
tr-una din zilele trecute. Diagrama 
cu numerele locurilor din sala cine
matografului are spații „tabu", rezer
vate doar pentru „aleși". Aleșii sini, 
bineînțeles, cei care le cunosc ctt de 
cit pe casierițe.

Degeaba insiști să obții un bilet 
bun, indlcind chiar locul liber de pe

moalele cepului cu sticlele de bore 
pentru că este aproape singura armă 
care ne-a mai rămas".

Churchill a fost necruțător cu 
oamenii politici din propriul său 
partid (conservator) exponenți ai po
liticii măncheneze. Despre guvernul 
Chamberlain el a spus;

„Este hotărît sa rămînâ neho- 
tărît, se menține cu fermitate pe 
calea șovăielii, este inflexibil în 
ezitare și plin de vigoare în nepu
tință".

Despre Stanley Baldwin, predece
sorul lui Chamberlain și adept, de 
asemnea, al unei politici de conciliere 
față de puterile Axei:

„Istoria îl va judeca eu severitate 
pe primul ministru. Știu acest lucru, 
pentru că eu o voi scrie".

Despre Mac Donald, fost prim mi
nistru laburist:

„Știe mai bine decît nimeni altul 
să comprime maximum de cuvinte 
într-un minimum de idei".

In timpul războiului, la sfirșitul 
uneia din convorbirile avute cu 
Roosevelt, acesta din urmă intră, pe 
neașteptate, în camera sa de baie. 
Churchill era gol. Roosevelt își cere 
scuze. Churchill răspunde eu un 
calm inperturbabil:

„Intrați, Anglia nu are nimic de 
aseuns".

Este cunoscut faptul că Winston 
Churchill vorbea franceza cu un ac
cent oribil. Iată ce a spus ei în le

diagramă, casierițele nu te servesc. 
Șt dacă îndrăznești cumva să le faci 
o observație politicoasă cu privire la 
locurile libere tot nu te alegi cu ni
mic. In cel mai'-bun caz primești un 
bilet prin Nodurile 3—4 (din față). 
Mai mult decît atlt. Dacă reușești 
totuși să intri in sală, aici te aș
teaptă alte încercări. „Micile" nere
guli, materializate in aceleași nu
mere de locuri, distribuite la doi sau 
chiar trei spectatori, pentru aceeași 
oră, te pun în încurcătură. Mai ales 
că, în contradicție cu instrucțiunile, 
casierițele eliberează și bilete fără 
Ioc, iar pauza dintre jurnal și filmul 
propriu-zis, nu se respectă întot
deauna.

Unii își zic, probabil, că aces-^ 
„mici" nereguli sînt inerente, nturusi 
cînd vin filme bune. Alții insă, sini 
ferm convinși că „neregulile" pornesc 
de la lipsa unei bune organizări a 
vizionării spectacolelor. Și noi, le 
dăm dreptate acestora din urmă.

S. VASILESGU

gătură cu aceasta într-o cuvîntare cu 
prilejul eliberării Parisului:

„Atenție. O să vorbesc în franceză. 
Este pentru mine o aventură riscantă 
care cere din partea voastră să dați 
dovadă de o adîncă prietenie față de 
Marea Britanie".

Churchill nutrea un respect deosebit 
față de Clement Attlee, adversarul 
său laburist, ceea ce nu l-a împiedi
cat să rostească la adresa acestuia 
o serie de vorbe de duh rămase ce
lebre, printre care și următoarea:

„La Downing Street (reședința 
primilor miniștri britanici (N.T.) se 
oprește un taxi gol. Din el coboară 
Clement Attlee".

Lady Astor, una din primele fe
mei alese în Camera Comunelor, l-a 
întrerupt în timpul rostirii unei cu
vîntări :

„Dacă aș fi soția dv,, v-aș pune 
arsenic în cafea".

Churchill se înclină șl răspunse; 
„Dacă aș fi soțul dv., aș bea ca

feaua".
Bernand Shaw îi trimite o tele

gramă :
„Iți trimit două bilete de favoare 

pentru premiera piesei mele. Vino și 
adu și un amic ...dacă ai vreunul.

Telegrama de răspuns a lui
Churchill:

„îmi este imposibil să asist la 
premieră. Voi veni la a doua re
prezentație ... dacă o să mai aibă 
loc vreuna".
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Muncă politică
țISrmare din pag. l-a)

susținută in campania eiectorală
tehnicii votării, cunoașterea de 
alegători a locului unde vor 
In această privință, o deose

/

vor

carea 
către 
vota.
bită atenție se va acorda atragerii 
cetățenilor la acțiunile ce se 
organiza la casele alegătorului.

In cadrul întîlnirilor se vor 
propuneri care să sporească inițiativa 
și rodnicia activității sfaturilor popu-

face

NOTĂ; O stradă

Î4

Călătorul care trece cu mașina sau 
căruța pe strada principală ce stră
bate Petrila și Lonea, nu poate aduce 
laude prea mari gospodarilor de 
aici. Nereparată de multă vreme, cu 
gropi la tot pasul, strada are un as 
pect urît și îngreunează circulația 
pietonilor și autovehiculelor.

Comitetul executiv al sfatului popu
lar din localitate lasă această treabă 
de pe o zi pe alta, de pe o lună pe alta, 
fără a întreprinde măsuri de reparare 
a străzii. Tovarășii de la secția de 
gospodărie a Sfatului popular al
. --------------------------------

Itinerarii turistice de
Calendarul turistic de iarnă cu

prinde șl diferite itinerarii peste ho
tare. In prezent, grupuri de turiști' 
romîni se află într-o călătorie de 12 
zile pe rufa Leningrad—Moscova, 
Alții au plecat, recent, într-o excursie 
de trei zile la Budapesta.

In programul turistic pe luna fe
bruarie și începutul lunii martie fi
gurează excursii de cîte șase zile cu

AMPRENTE ALE ANILOR NOȘTRI

I NI ȚI ATI V A
La sfîrșiiul primului trimestru și 

la Școala profesională de ucenici din 
Lupeni s-a făcut analiza muncii des
fășurată de către elevi și cadrele di
dactice. In consiliul pedagogic, fie
care profesor a adus în discuție două 
Clase, care contrastau prin situația 
lor la învățătură și disciplină. Clasa 
a Ill-а B, clasă fruntașă pe școală 
și clasa a 11-a E forjări, clasă coda
șă. „Cu clasa 111 В se muncește cu 
plăcere — afirmau mai multe ca
dre didactice. Elevii învață bine și 
sini disciplinați. împotriva acelora 
care se lasă pe tînjală, opinia cla
sei și biroul organizației U.T.M. pe 
clasă acționează cu promptitudine, 
trezindu-i la realitate. Elevii din III 
В răspund întotdeauna la chemările 
școlii, participă la acțiunile obștești 
organizate, sînt printre sportivii și 
artiștii amatori fruntași ai școlii. 
Elevi ca Anichitei Vasile. Buțiu Emil, 

' Cîrstoiu llie, Ciulacu Ioan, Luncașu 
Saca, Stan 
fac cinste 
noastră.

La II E,
tarilor depuse de maistrul 
Stan, dirigintele i clasei, situația este 
într-un contrast izbitor cu prima. 
Rostaș Matei, Voicu Constantin, Pă- 
șitoiu Petre, Otoiu Nicolae, Varga 
Ștefan sînt doar cîțtva dintre elevii 
indisciplinați ai clasei si totodată 

Nicolae, 
clasei 111

Stoica Marin. 
В din școala

in schimb, bi ciuda efor- 
Papuc

iare, să mărească capacitatea lor 
organizatorică. Aceasta impune atra
gerea de către organizațiile de partid 
a sfaturilor populare, a organizați
ilor de tineret și de femei în acțiu
nea de mobilizare a maselor de ce
tățeni la înfăptuirea acestor propu
neri, la ridicarea continuă a nive
lului urbanistic al localităților Văii 
Jiului.

Asigurarea eficacității și cuprinde-

lăsată în părăsire
orașului Petroșani, vicepreședintele 
care răspunde de activitatea acestei 
secții, care nu o dată au trecut pa 
strada principală din Petrila și Lo
nea, nu au nimic de spus ? Nu so
cotesc oare că ar fi trebuit să 
Comitetul feecutiv al Sfatului 
Iar al orașului Petrila să facă 
bă și în această direcție ? A 
timpul ca repararea acestei
pe toată lungimea ei să-și găsească 
în sfîrșit rezolvarea. Mijloace locale 
există, cetățenii sînt 
jine această acțiune.

ajute 
popu- 
trea- 
sosit 

străzi

hotărîți să spri-

hotare
și o călătorie

iarnă peste
trenul la Budapesta
de trei zile cu autocarul în aceeași 
localitate. Alte excursii, de cîte opt 
zile, sînt programate pe rutele Praga- 
Budapesta și Chișinău-Odesa. .Mai 
sînt organizate, călătorii de 13 zile 
în R. D. Germană eu vizitarea ora
șelor Praga, Berlin, Leipzig, Dresda, 
iar altele, cu o durată de 7 zile, pe 
ruta Gernăuți-Varșovia.

5

slabi la învățătură. Nu știm ce. 
ne mai facem cu ei...".

Bar nimeni n-a dezarmat în fața 
acestei situații. S-a luat pe loc o 
hotărlre: fiecare cadru didactic, e- 
ducaiorii, comitetul U.T.M. și con
ducerea școlii se por ocupa de a- 
ceastă clasă, pentru redresarea situa
ției în care se află. Cu toții s-au

însemnări de reporter

angajat să facă tot ce le stă in pu
tință. Elenii din III В n-au stat nici 
ei pasivi față de situația in.- care se 
aflau colegii lor din II E forjări. Bi
roul organizației U.T.M. pe clasă, în 
frunte cu Ciulacu loan, secretarul 
organizației, au venit atunci cu o ini
țiativă. Era o chemare la întrecere, 
lansată către toate clasele de elevi 
din școală. Chemarea la întrecere cu
prindea mai multe obiective, printre 
care, în primul rind, îmbunătățirea si
tuației la învățătură șt a stării dis
ciplinare a tuturor elevilor.

Această inițiativă, care venea In 
sprijinul conducerii școlii și a cla
selor de elevi mai slabi, a fost susți
nută de către comitetul U.T.M. și de 
conducerea școlii, care i-au dat ime
diat curs. Întrecerea se va desfășura 

rii tuturor cetățenilor iu sfera mun
cii politice din cadrul campaniei e- 
lectorale, reclamă folosirea tuturor 
formelor muncii politice de masă, a 
propagandei prin conferințe, a con
voi birilor colective și individuale cu 
cetățenii, a agitației vizuale, a ac
tivității cultural-educative de masă.

Asigurînd muncii politice din cam
pania electorală un caracter ■■ iu, un 
conținut bogat, vom aduce o contri
buție însemnată la întărirea continuă 
a legăturii organizațiilor de partid 
și a sfaturilor populare cu masele 
de cetățeni, la participarea și mai 
intensă a maselor oamenilor muncii 
la conducerea treburilor obștești, la 
înfăptuirea sarcinilor economice și 
gospodărești, la dezvoltarea și înflo
rirea continuă a localităților Văii 
Jiului.

Gospodârirea orașului 
problemă a fiecărui cetățean
• Locuitorii orașului Vulcan țin mult 

ca localitatea lor să devină din an 
în an mai frumoasă. De aceea, ei au 
participat cu însuflețire la întrecerea 
ce s-a desfășurat între localitățile 
Văii Jiului, pentru orașul cel mai 
frumos și mai bine gospodărit. Sute 
de cetățeni ai Vulcanului s-au an
grenat în această întrecere aducîn- 
du-și aportul la ridicarea nivelului 
urbanistic al orașului, la transforma
rea Vulcanului mohorit de altădată

In satele și co
munele regiunii 
Hunedoara pul
sează astăzi o in
tensă activitate 
culturală de ma
să: prin grija
statului nostru a 
crescut an de an 
numărul lăcașelor 
de cultură, al for
mațiilor artistice, 

al bibliotecilor să
tești etc. IN CLI
ȘEU : Noul că
min cultural din 
comuna Sîntan-

săptămlni pentru a se lua 
măsurile ce se impun. Con- 
școlii însă, a urmărit și ur- 
săptamînal stadiul întrecerii.

ne-a

de-a lungul întregului trimestru al 
doilea și va fi analizată din două 
in două 
operativ 
ducerea 
mărește

Tovarășul director Ocroglici 
mărturisit de curtnd că inițiativa e- 
levilor din III B, de a chema la în
trecere celelalte clase din școală, a 
prins rădăcini. Se observă o îmbu
nătățire a situației la învățătură și 
disciplină a tuturor elevilor, și mai 
ales a celor din 11 E, considerați co
dașii școlii. Dacă elevul Otoiu Nico
lae, de pildă, a fost corigent la două 
materii pe primul trimestru, acum el 
are numai note bune. Și Varga Ște
fan pare să-și redreseze situația la 
învățătură. Venind in internat, la 
începutul trimestrului 11, el este mai 
mult supravegheat și dă din ce tn ce 
rezultate mai bune.

Pentru munca pe care o depun, me
rită aprecieri ailt cadrele didactice, 
educatorii, comitetul U.T.M. pe școa
lă, cit și elevii înșiși pentru conști
inciozitate în pregătire. Din al 
doilea trimestru al anului școlar n-au 
trecut însă decît 20 de zile. Așa că 
pînă la încheierea trimestrului. și deci 
a întrecerii, mai este timp. Mai este 
deci timp ca rezultatele de pînă acum 
să se amplifice, să aducă satisfac
țiile dorite atit de elevi, cit și de ca
drele didactice și de conducerea 
școlii.

0. GHEONEA

Pe teme cetățenești Din scrisorile corespondenților

Mîndrie de constructor

Mecanicul Dan- 
ciu Gheorghe se 
numără printre 
cei mai conștiin
cioși muncitori de 
la autobaza 
S.T.R.A. Petro
șani. Lucrările ce 
i se încredințează 
sînt executate în
totdeauna la timp 
și de bună cali-

într-o localitate cu o înfățișare plă
cută, într-un oraș al florilor.

Mobilizate de deputați, comitetele 
de cetățeni din blocuri, de pe străzi, 
îndrumate în permanență de organi
zatorii grupelor de partid, au înfăp
tuit realizări importante în ceea ce 
privește gospodărirea orașului. Iată 
cîteva exemple ? comitetul de cetă
țeni deda blocul A .61 din Vulcan, de 
pildă, a dovedit multă inițiativă în 
activitatea gospodărească. In tot 
cursul anului 1964, locatarii acestui 
bloc, mobilizați de comitetul de ce
tățeni, s-au îngrijit de întreținerea 
rondurilor de flori din fața blocului. 
In toamna anului trecut, gospodarii 
acestui bloc au inițiat colectarea unor 
semințe de flori, iar pentru proteja
rea florilor, mai puțin rezistente la 
frig, ș-au confecționat lăzi protectoare. 
Locatarii blocului 61, mobilizați de 
comitetul de cetățeni, au îngropat 
trandafirii pentru a-i proteja împo
triva înghețului. Printre locatarii 
blocului A 61, care s-au evidențiat 
în activitatea obștească, se numără 
tovarășele Cazan Valeria. Petran 
Ileana, Șandor Elena, Popa Florica 
și Zală Valeria 
o vie activitate 
anul trecut. In 
în zilele în care 
bundentă. aceste harnice gospodine au 
participat la îndepărtarea zăpezii din 
jurul blocului.

Și alte comitete de cetățeni din 
raza orașului Vulcan au dovedit simț 
gospodăresc, participînd cu regulari
tate la acțiunile de înfrumusețare a 
orașului. Locatarii blocului В 61, bu
năoară, au luat măsuri de protejare 
a florilor pe timpul răcoros. Cetățe
nii Gali Ștefan, Silion Ileana. Ilîșca 
Elena și Zeidesz Gheorghe, locatari 
ai acestui bloc, au participat și la 
alte acțiuni cu caracter gospodăresc, 
inițiate de comitetul de cetățeni, cu 
scopul de a contribui la înfrumuseța
rea orașului.

care au desfășurat 
gospodărească în 
luna ianuarie a.c., 
a fost ninsoare a-

PROGRAM DE RADIO

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul pre- 
sei, 8,30 Teatru la microfon pentru 
copii, 9,30 Pe aripile melodiilor — 
muzică ușoară. 10,00 Actualitatea 
muzicală, 11,00 Din cele mai îndră
gite melodii populare, 11,30 „Cu mi
crofonul prin regiunile Iași și Cluj'1. 
12,05 „Frumos ești București" — 
muzică ușoară, 12,30 De toate pentru 
toți, 14,00 Operete veșnic tinere, 
14,35 Interpret; ai muzicii noastre 
populare, 15,30 Pentru fiecare, melo
dia preferată — muzică ușoară, 17,30 
Din spectacolele Teatrului de operă 
și balet al R.P.R., 18.00 „Am îndră
git o melodie" — emisiune de muzi
că ușoară. 18,30 Cărți care vă aș
teaptă, 19,00 Dansați cu noi, 21,05 
Pagini din operete, 21,40 De la o 
melodie la alta . — muzică ușoară, 
22,30 Vă invităm la dans. PROGRA
MUL II. 8,00 Clubul voioșiei. 8,30 
Melodiile dimineții, 9,00 Cîntec și 
joc — muzică populară romînească 
și a minorităților naționale, 10,00 
Muzică distractivă, 11,00 Transmi
siunea concertului orchestrei simfoni
ce a Filarmonicii de stat „George 
Enescu". 13,15 Melodii populare, 13,45

Sala clubului muncitoresc din 
Bărbăteni era plină. Se adunaseră 
aici comuniștii din organizația șan
tierului de construcții din Lupeni. In 
liniștea ce se lăsase, se auzea doar 
glasul secretarului care citea un ches
tionar. Membrii și candidații de 
partid, întruniți intr-o adunare ge
nerală, puseseră în discuție cererea 
unui tovarăș de-al lor, căruia îi 
expirase stagiul de candidat. In obra
jii instalatorului Parască llie se a- 
prinseseră bujorii. Era vorba despre 
el. Iși amintea de primele zile cînd 
venise pe șantier, de respectul cu 
care ii privea pe muncitorii cu o 
înaltă calificare. Și iată că acum, 
abia după doi ani, era și el consi
derat ca unul dintre cei mai buni 
muncitori instalatori ai șantierului. 
Cînd a văzut că toate mîinile comu
niștilor din organizație se ridică în 
sus, în semn de aprobare a primirii 
lui în partid, se simți 
legea că crescuse o 
blocuri din Lupeni.

mîndru. Ințe- 
dată cu noile

VALENTIN CÎRSTOIU

Colectiv apreciat
La ora 6,30 magazinul cu autoeer- 

vire de pe strada Republicii din 0- 
rasul Petroșani își deschide ușile.

Cumpărătorii sînt și ei prezeații 
încep să-și aleagă mărfurile alimen
tare expuse atrăgător în rafturi. Vin- 
zătorii de aici îi ajută pe cumpără
tori să aleagă mărfurile cele mal 
bune.

Varietatea articolelor, modul civi
lizat de comportare a vînzătoarelor 
Delioreanu Elena, Neamțu Cornelia, 
Rădulescu Elisabeta și Lucaci Lu
cia, fac ca acest colectiv să fie a- 
preciat de oamenii muncii care trec 
zilnic pragul magazinului.

De altfel, bunul renume și aflu
ența mereu crescîndă a cumpărăto
rilor, au făcut ca din prima lună e 
anului curent magazinul să desfacă 
mărfuri care însumează 860 000 lei.

G. IOAN

7 februarie

Muzică ușoară interpretată de Nico
lae Nițescu, 14,15 Interpreți de mu
zică ușoară, 16,00 Melodii populare 
cerute de ascultători, 16,30 Muzică 
de estradă, 17,25 Muzică ușoară, 
19,15 Program pentru iubitorii de ro
manțe, 19,45 Recital de operă Nico
lae Herlea. In program arii din ope
rele lui Verdi, 20,00 Ne cheamă rit
mul să dansăm, 21,45 Emisiune lite
rară, 22,00 Program de canțonete.

Cinematografe
7 februarie

PETROȘANI 7 NOIEMBRIE : 
Foc în linia 11-a; REPUBLICA: 
Diavolul deșertului; PETRILA : Aven
turile unui tînăr; 1SCRONI : 
seria I—II; LIVEZEN1: 
drum; ANINOASA-: Pagini 
rie; VULCAN ; Pășesc prin 
va; CRIVIDIA : Salt spre 
PAROȘENI : Trei zile după 
re; LUPENI — MUNCITORESC: 
Intîlnire cu spionul; BARBATENI: 
Camelia: URIGANI : Casmirul.

Străinul
Marile 

df; isto- 
Mosco- 
glorie; 

nemuri-
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MGER
Miting de solidaritate 

eu lupta poporului 
angolez

ALGER 5 (Agerpres).
Gti prilejul celei de-a patra ani

versări a începutului revoluției popu
lare: din Angola, la Alger a avut loc 
un ■ mare miting de solidaritate cu 
lupta, poporului angolez împotriva co
lonialiștilor portughezi. Luînd cuvîn- 
fuJjla miting, reprezentanții mișcării 
de'eliterare'națională din Angola au 
declarat că patrioții angolezi nu vor 
depune armele pînă cînd nu vor eli
bera țara lor de sub dominația colo
nialiștilor salazariști.

PIN ȚĂRILE SOCIALISTE
326 de universități populare la Adoscova

iMOSCOVA 5 .(Agerpres).
In noul an de înoățămlnt, apro

ximativ 140 000 de moscoviți ur- 
■ mează cursurile • diferitelor făcui- . 
ic' -ale celor 326 de ' universități 
populare, formă de invățămint care 

1 se bucură de o mare popularitate.
Șapte mii de ingineri și teh.ru-

Noua mină
- BUDAPESTA 5 (Agerpres).

La bazinul carbonifer Mecsek a 
intrat recent în funcțiune mina 

’ ,Jsivan-2". Transportul cărbunelui 
ir această mină este complet me-

globală a acestei industrii a cres
cut de 4,3 ori față de cea din 1949, 
producția de lemn sporind de 2,3 
ori, iar volumul transporturilor de 
lemn de 2,7 ori.

• PHENIAN 5 (Agerpres).
In ultimii ani, industria fores

tieră și de prelucrare a lemnului 
djn R.P.D. Coreeană a luat o ma
re dezvoltare. In 1964, producția

: У LAN BATOR 5 (Agerpres).
: Au trecut trei ani de cînd a în

ceput construirea de obiective in
dustriale la Darhan. In această 
perioadă au fost date în exploata
re secțiile uzinei de prefabricate 
din beton armat, fabrica de aceti- 
lenă, uzina de acid sulfuric și alte

MOSCOVA. Institutul electro tehnic Unional „V. I. Lenin" rezolvă 
.probleme științifice complicate legate de dezvoltarea energeticii și in
dustriei electrice sovietice.

IN ClIȘEU : In sala de înaltă tensiune. Tehniciană I. P. Lîsenko 
înainte de proba utilajului electric pentru puternicele sisteme energetice.

Situația din 
pare a se fi

VIENTIANE 5 (Agerpres).
O dată cu capturarea celor 1 200 

de polițiști, care din ordinul gene
ralului Siho Lamphutakoul au încer
cat miercuri seara să pună stăpînire 
pe capitala Laosului, situația din 
Vientiane pare a se fi normalizat. 
Primul ministru ad-interim, Souvanna- 
vong a lansat un apel către popu
lație, arătînd că „guvernul este stă- 
pîn pe situație", și a îndemnat-o să-și 
reia activitatea obișnuită. Generalul 
Kouprasith a primit noi întărituri din 
Luang Prabang. Agenția Associated 
Press relatează că primul ministru 

cieni din peste 600 de întreprinderi 
din Moscova urmează cursurile ce
lor 18 facultăți ale Universității de 
cunoștințe economice și progres 
tehnic unde țin lecții 15 academi
cieni, 120 de profesori și doctori în 
științe șl 300 de candidați in științe.

z/Istvan-2/z
canizat și se desfășoară prin tele
comandă. La începutul lunii mar
tie extracția zilnică de cărbune va 
fi de circa 1 800 tone.

forestiere și de prelucrare 
emnului

întreprinderi. Au fost construiți, de 
asemenea, 110 kilometri de linii fe
roviare, a intrat în funcțiune linia 
pentru transportul energiei electri- 
.e de înaltă tensiune Darhan— 
Sarîn—hol, precum și un siloz cu 
o capacitate de 32 000 tone de ce
reale

Vientiane 
normalizai

Suvanna Fuma a plecat la Luang 
Prabang, capitala regală, pentru a 
conferi cu regele Vatthana. Se crede 
că el va cere regelui demiterea lui 
Nosavan. Un purtător de cuvînt al 
generalului Kouprasith, care va ocu-. 
pa probabil un loc în guvern, a de
clarat că foetul premier adjunct va 
fi dat în judecată. îndată ce va fi 
prins.

Furai Nosavan, care a izbutit să 
scape cu viață în urma bombardării 
clădirii în care se afla miercuri sea
ra, a fugit, potrivit unor surse din 
Vientiane, într-o regiune muntoasă 
populată de tribul Meo. Aceleași sur
se afirmă că Nosavan s-ar fi proola-ț 
mat „regele tribului Meo“ și că in*-! 
tenționează să întreprindă un ataa | 
împotriva capitalei administrative 
pentru a-și recuceri puterea. In le
gătură cu generalul Siho Lamphuta
koul. un purtător de cuvînt âl arma
tei a declarat că acesta a fost ră
nit în cursul luptelor din Vientiane 
și a trecut Mekongul în Tailanda.

CONGO
Regiuni întinse sînt controlate 

de răsculați
CAIRO 5 (Agerpres).
Christophe Gbenye, șeful guvernu

lui revoluționar congoiez a acordat 
revistei „Al Musawar" un interviu 
în care a. arătat că r^iuni, întinse 
din Congo sînt controlate de detașa
mentele de răsculați. El șî-a expri
mat convingerea că patrioții congo
lezi vor obține victoria împotriva 
uneltirilor imperialiștilor belgieni și 
americani și a mercenarilor Iui
Chombe. In prezent, a relevat Gbe- 
nye, are Ioc o regrupare a forțelor 
patriotice din Congo în vederea or-

încordarea în relațiile 
hispano-britanice se intensifică

GIBRALTAR 5 (Agerpres).
încordarea în relațiile hispano-bri

tanice, din cauza problemei Gibralta- 
rului, continuă să se intensifice ca 
urmare a măsurilor luate de guver
nul spaniol. Agenția Reuter relatează 
că autoritățile spaniole au început să 
anuleze permisele de ieșire pentru 
muncitorii spanioli care lucrează în

ÎN CÎTEVA
PEKIN. După cum transmite agen

ția TASS, la 5 februarie delegația 
Uniunii Sovietice, în frunte cu A. N. 
Kosîghin, a sosit la Pekin, în drum 
spre Republica Democrată Vietnam.

Pe aeroportul din Pekin, delegația 
a fost întimpinaiă de Ciu En-lai, Cen 
l și de alte persoane oficiale.

AUCKLAND. Primul ministru al 
Noii Zeelande, Keith Holyoake, a de
clarat la 5 februarie că țara sa va 
trimite în Sarawak și Borneo de nord 
I 300 de militari. Trupele neozeelan
deze își vor îndeplini sarcinile „în ro
tație cu unitățile englezeși malayeze".

TOKIO. Primul ministru. Sato, a 
declarai la 4 februarie in Parlamen
tul japonez că sițaatia din Vietna
mul de sud poate fi reglementată 
prin negocieri. Sato a afirmat că Ja
ponia ar fi gata să-,și asume un rol 
în reglementarea pașnică a conflic
tului din Vietnam.

ROMA. La Torino s-au furat din 
castelul Aglie opere de artă și obiec-

Cea de-a 22-a ședințe a comisiei 
permanente а С. A. E. R. 
pentru industria chimică

BRNO 5 (Agerpres).
Intre 25 și 27 ianuarie 1965 a a- 

vut loc în orașul Bmo cea de-a 22-a 
ședință a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru industria chimică.

La șed-bntă au participat delegațiile 
țărilor membre ale C.A.E.R.: Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, Romînia, Ungariia și U.R.S.S.

Potrivit Acordului dintre C.A.E.R. 
și guvernul Iugoslaviei cu privire 
la participarea acestei țări la lucră
rile organelor Consiliului, la ședința 
Comisiei a luat parte o delegație iu
goslavă.

La ședința Comisiei au participat, 
le asemenea, în calitate de observa-

Consultările lui Bundy la Saigon
SAIGON 5 (Agerpres).
Trimisul special al președintelui 

Johnson, McGeorge Bundy, împreună 
cu echipa sa de consilieri, a avut la 
4 februarie, la Saigon primele con- 

gailizării unei lovituri hotărîtoare 
împotriva trupelor de mercenari ale 
lui Chombe. El a subliniat că deta
șamentele forțelor răsculate din Con
go sînt bine dotate și instruite pen
tru luptă.

☆

LEOPOLDVILLE 5 (Agerpres). 
Potrivit agenției Reuter, generalul 

Mobutu, șeful forțelor armate con
goleze, a mobilizat aproximativ 1 600 
de tineri între 17 și 19 ani pentru a 
fi instrulți la baza Kitone de către 
ofițerii belgieni.

Gibraltar Din această cauză autori
tățile din Gibraltar au început nego
cieri pentru importul de muncitori 
din Portugalia, Malta și Maroc.

Pe de altă parte 300 de cetățeni 
britanici, care locuiau în Spania dar 
lucrau în Gibraltar, au fost anunțați 
că nu li se vor mai prelungi permi- 
seie de ședere în Spania.

RÎNDURI
te de anticariat în valoare totală de 
patru milioane lire.

BRAZZAVILLE. In cursul opera
țiunilor militare desfășurate în ulti
mele șapte luni în regiunea Cabinda, 
detașamentele de partizani ale miș
cării de eliberare a Angolei au ucis 
198 de soldați și ofițeri portughezi, 
au distrus 16 mașini de război. For
țele patriotice au organizat 11 am
buscade și aproximativ 100 misiuni 
de cercetare.

LIMA. Agenția France Presse 
transmite că poliția peruviana a a- 
restat patru persoane bănuite că ar 
fi aruncat sîmbătă noaptea sticle in
cendiare asupra clădirii misiunii mi
litare americane de la Lima. Printre 
cei arestați se află și poetul Peru
vian Romualdo Vallo.

KHARTUM. La Khartum s-a anun
țat oficial că conferința „mesei ro
tunde" de la Juba (capitala provin
ciei ecuatoriale) se oa deschide la 18 
februarie. Această conferință, la care 
vor participa reprezentanții tuturor 

tori, reprezentanți ai R.P.D. Co
reene și ai Cubei.

Comisia a examinat unele propu
neri cu privire la satisfacerea nece
sarului țărilor membre ale C.A.E.R. 
în celuloză pe perioada 1966—1970, 
a examinat unele probleme în dome
niul producției îngrășămintelor mi
nerale, al petrochimiei, al sintezei 
organice de bază și al prelucrării 
termoplastelor, precum și alte pro
bleme privind colaborarea ‘dintre țări 
în domeniul industriei chimice.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă.

sultări cu ambasadorul S.U.A., Max
well Taylor. Corespondenții agenți
ilor de presă, în lipsa unor informa
ții oficiale, s-au rezumat la aprecie
rea generală că în dialogul dintre 
cele două oficialități americane a 
fost abordată „situația politică creată 
după ultima lovitură de stat“ (Reu
ter). La 5 februarie Bundy a început 
seria de consultări cu unii lideri po
litici sud-vietnamezi, printre care _ - 
nera-lul Nguyen Khanh, primul mi
nistru Huan Canh, șeful statului, 
Phan Khah Suu, și ministrul aface
rilor interne, Nguyen Vien. Nici în 
legătură cu aceste convorbiri nu au 
fost date publicității amănunte.

Observatorii politici din Saigon 
comentează pe larg declarațiile făcute 
de McGeorge Bundy imediat după 
sosirea sa în capitala sud-vietname- 
ză. In primul rînd, a fost reținută 
declarația Iui Bundy prin care acesta 
a reafirmat hotărîrea guvernului a- 
merican de a sprijini în continuare 
autoritățile sud-vietnameze în războiul 
împotriva partizanilor.

Descoperirea unei conspirații 
împotriva regimului milita/ 

din Honduras
TEGUCIGALPA 5 (Ager,pres).
Citând surse bine informate, agen

ția France Presse relatează că în 
noaptea de joi spre vineri în capi
tala Hondurasului a fost descoperită 
o conspirație împotriva regimului mi
litar al colonelului Oswaldo Lopez 
Arellano. Aceeași agenție menționea
ză că o serie de lideri sindicali au 
fost arestați cu cîteva zile mai îna
inte, sub învinuirea de a fi încercat 
să răstoarne actualul guvern din 
Honduras. Autoritățile au efectuat 
vineri dimineața noi arestări.

partidelor politice din Sudan, va 
dezbate viitorul statut al provinciilor 
din sudul țării.

VARȘOVIA. La 4 februarie, a so
sit. la Varșovia Erwin Schuele, pro
curor de stat și conducătorul Depar
tamentului central pentru urmărirea 
crimelor de război naziste din Lud
wigsburg. R. F. Germană. însoțit de 
o echipă de șase oameni, Schuele va 
rămîne în Polonia circa 10 zile, pen
tru a studia documentele din arhive 
care ar putea da indicații asupra cri
melor naziste.

MONTEVIDEO. Consiliul național 
de guvernămînt din Uruguay a apro
bat joi aplicarea regimului de domi
ciliu obligatoriu fostului deputat bra
zilian Lionel Brizola, la cererea gu
vernului brazilian. Brizola se refu
giase în Uruguay după răsturnarea 
de la putere a fostului președinte 1 
brazilian loao Goulard și avea sta
tutul de exilat politic.

WASHINGTON. Congresul ameri
can a început studierea programu
lui de ajutor american pentru străi
nătate pe anul fiscal 1965—1966, ca
re prevede suma de 3 390 000 000 
dolari.
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