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In ultimul timp, ziarul nostru a 
publicat angajamentele de întrecere 
ale colectivelor de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la exploatările mi
niere și din celelalte unități econo
mice pe anul 1965. Sînt angajamente 
mobilizatoare, care exprimă hotărîrea 
oamenilor muncii din Valea Jiului 
de a rădica activitatea unităților e- 
conomice în care muncesc pe o treap
tă superioară, de a încheia ultimul 
an al șesenalului cu realizări ci! 
mai însemnate.

Stabilite în lumina Directivelor 
C.C, al P.M1R. privind criteriile 
principale ale întrecerii socialiste, 
pe baza unei analize profunde a po 
sibilităților existente, pe baza propu
nerilor făcute de muncitori, ingineri 
și tehnicieni cu ocazia dezbaterii ci
frelor de plan, angajamentele în
dreaptă eforturile colectivelor de
munca spre realizarea principaliloi 
indicatori de plan: sporirea produc 
țieî, . a productivității muncii, îm
bunătățirea calității producției, re
ducerea prețului de cost etc. Mi-

' nerii din Lupeni, bunăoară, s-au 
angajat să depășească planul anual 
cu 20 000 tone de cărbune cocsifi- 
cabil, să realizeze o productivitate 
de 1,275 tone/post, să reducă cu 0.2 
la sută conținutul de cenușă din 
cărbunele brut, să realizeze 590 000 
lei economii la prețul de cost. Ener- 
geticîenii de la Paroșeni și-au pre 
văzut să depășească ■ cu 0,3 la su
tă productivitatea planificată, să rea
lizeze un spor de 8 000 000 kWh la 
producția anuală, prin reducerea 
Consumului specific de combustibil 
cu 0,6 g/kWh, să economisească 1 410 
tone cărbune, să realizeze 550 000 
lei economii suplimentare la prețul 
'de cost. Angajamente de a pune la 
dispoziția economiei naționale canti
tăți sporite de cărbune. energie, 
lemn, mătase etc., de o calitate mai 
bună, de a aduce venituri bănești cît 
mai mari statului, și-au asumat și ce
lelalte colective.

Pentru fiecare colectiv, pentru 
fiecare muncitor, inginer și tehnician 
angajamentele de întrecere constituie

Alimentarea 
locomotivelor cu 
combustibil .' Ia 
Depbul Petro
șani.

Lucrători vrednici de la Depoul Petroșani

PREJBAN MIRGEA 
strungar 

o chestiune de onoare — un cuvînt 
dat ce trebuie respectat întocmai.

in vederea înfăptuirii integrale a 
angajamentelor, o dată cu stabilirea 
acestora au fost elaborate și măsuri 
tehnico-organizatorice și politice. Pla
nurile M.T.O. urmăresc punerea în 
valoare a unor noi rezerve ale pro
ducției, realizarea ritmică a sarcinilor 
de plan, ridicarea nivelului tehnic 
al producției, îmbunătățirea organi
zării muncii etc. Esențialul este ca pla
nurile M.T.O. să fie realizate pas cu 
pas, în termenele prevăzute. Iată o 
condiție de primă importanță pentru 
realizarea sarcinilor și angajamente
lor de întrecere. Merită subliniat fap
tul că numeroase colective au trecut 
chiar de la începutul anului la rea
lizarea acestor planuri. La minele 
Uricani și Lupeni, bunăoară, s-a a- 
cordat o deosebită atenție realizării 
prevederilor din planul M.T.O. cu 
privire la îndeplinirea ritmică, din 
prima lună a anului, a sarcinilor de 
plan. In acest scop s-a asigurat linia 
activă de frortt necesară, plasarea 
corespunzătoare a locurilor de mun
că, îmbunătățirea aprovizionării cu 
materiale și energie. Măsurile apli
cate și-au dovedit din plin eficiența : 
cele două exploatări și-au realizat 
ritmic sarcinile pe luna ianuarie ob- 
■ținînd o depășire însemnată. La pre- 
parația Lupeni s-a pus un accent 
deosebit pe înfăptuirea acelor preve
deri din planul M.T.O. care se refe
ră la revizuirea și repararea utilaje
lor, precum și la ridicarea calificării și 
specializarea muncitorilor. La F.F.A. 
..Viscoza" Lupeni în centrul atenției 
se află înfăptuirea unor măsuri ca 
înlocuirea conductei de alimentare cu 
apă la secția sulfură de carbon, pro
curarea a două reductoare de r.ezer. 
vă pentru dizolvare etc. La I. F. 
Petroșani au fost luate măsuri pen
tru valorificarea superioară a masei

(Continuare în pag. 3-a)

in intlmpinarca Xilcl ceferiștilor
TURA FRUNTAȘĂ

GRIȘAN IOSIF 
mecanic de locomotivă

Spre locul de muncă din inima pă 
durii înzăpezite.

Sala de spectacole a clubului mun
citoresc din Lonea devenise vineri 
după-amiază neîncăpătoare. Aici s-au 
adunat peste 400 de oameni ai mun
cii din sectoarele minei Lonea, pen- 
tru a se întîlni cu ca-ndidații F.D.P. 
în alegerile de la 7 martie. Ei au 
primit cu căldură în mijlocul lor pe 
tovarășii Blaj Traian, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Petroșani, care can
didează în circumscripția electorală 
regională nr 79, Mogoș Simion, pen
sionar, candidat al F.D.P. în circum
scripția electorală orășenească nr 162 
Petroșani și Cosma loan, direcțorul 
O.C.L. produse alimentare Petroșani, 
candidat al F.D.P. în circumscripția 
electorală orășenească nr 163 Petro
șani.

Cu acest prilej au' luat cuvîntul 
mai mulți alegători printre care mi
nerul pensionar Kopetin Gheza, 
maistrul miner Gavrilescu Gheorghe 
din sectorul IV al exploatării și al
ții, care au subliniat cu îndreptățită 
rtiîndrie succesele obținute de cetă
țenii din Lonea în domeniul dezvol
tării localității. Ei au arătat că prin 
grija partidului și guvernului în anii 
puterii populare în Lonea a fost con
struit un cartier nou. cu blocuri pline

Sarcini de viitor
La clubul din Bărbăteni, era o at

mosferă de lucru. Cetățenii din loca
litate s-au adunat pentru a se întîlni 
cu tovarășii Coman Sever și Viș- 
lovschi Ștefan, candidați ai F.D.P. în 
alegerile de deputați în Sfatul popu
lar al orașului Lupeni.

Vorbitorii Rus Emil și Barbu Ioan 
au arătat cu mîndrie înnoirile sur
venite în această parte a Lupeniului. 
In cartier s-a construit o școală în
căpătoare. Bărbăteriiul este iluminat
electric, iar în inima lui a fost con- 
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• Proteste în legătură cu acțiunile agresive împotriva R. D. Vietnam.
• Vizita delegației sovietice în R.P.D. Coreeană.
• Deschiderea Tîrgului internațional al Atlanticului.
• Dezvăluiri despre un complot ce se urzește împotriva Republicii 

Congo (Brazzaville).
• încheierea lucrărilor sesiunii Adunării de Stat al R. P. Ungare.
• întrevedere Galo Plaza-Makarios

Zile de februarie, de iarnă adevărată. Cu tot gerul 
ce domină împrejurimile și orașul, in incinta comple
xului C.F.R. Petroșani e o activitate febrilă. E o miș
care continuă, de trenuri și oameni. Se muncește de zor. 
întrecerea între turele și echipele ce deservesc stația 
C.F.R. a luat în ultimul timp un avint deosebit. Mun
citorii ce stau de veghe pe liniile de fier sînt animați 
de dorința de a întimpina Ziua ceferiștilor cu realizări 
deosebite. E o tradiție pe care ceferiștii din Petroșani 
o respectă an de an.

Printre colectivele- stației ce inti'm- 
pină Ziua ceferiștilor cu realizări deo
sebite se numără și tura condusă de 
Oprea loachim.
cițiva dintre 
propiați ai 
de manevră 
pulantul de
Gheorghe, impiegatul de mișcare Con- 
staritinescu Teodor. Colectivul acesta 
fruntaș este Insă mult mai numeros: 
el numără aproape 80 de oameni. 
Succesele turei sini rodul muncii tu
turor. Și acum iată doar citeva din 
aceste succese pe care colectivul tu
rei conduse de Oprea loachim le în
chină Zilei ceferiștilor. Tura a înche
iat luna ianuarie cu indicatorii de 
plan — siguranța circulației, regula
ritatea circulației, planul de încăr
cări — realizați integral. Tura a re
dus in luna ianuarie staționarea va
goanelor la incărcare-descărcare cu 
4.50 la sută și a sporit sarcina sta
tică cu 10 la sută ceea ce echivalea
ză cu o economie de 18 trenuri a 50 
vagoane.

Iată o nouă confirmate d hărni
ciei. iscusinței profesionale și răspun
derii cu care-și face datoria colecti- 

ABRUDEAN ALEXANDRU" 
me&anic de locomotivă

Să amintim doar 
colaboratorii cei mai a- 
șefului de tură : șeful 

Morăreț Dumitru, mani- 
masă de manevră Șuta

'vul de ceferiști din tura condusă de 
Oprea loachim. 

de lumină pentru cei ce smulg pă- 
mîntului bogățiile, s-au dat în folo
sință o școală medie, un club, s-a 
amenajat un spital utilat cu aparatu
ră modernă, a fost asfaltată șoseaua 
principală.

Alți vorbitori, printre care Morar 
Grațian, Mercioiu 'Maria, ‘au discu
tat cu candidații lor probleme legate 
de continua dezvoltare și înfrumuse
țare a localității, de gospodărirea 
fondului de locuințe, asigurarea unui 
iluminat public corespunzător etc.; 
au venit cu propuneri prețioase.

Alegătorul . Lapșanschi Adalbert, 
miner în sectorul IV, a vorbit despre 
necesitatea corectării albiei Jiului ca
re a deviat în urma ploilor toren
țiale din anul trecut, despre măsurile 
ce trebuie luate pentru protejarea 
locuințelor de pe malul Jiului și a 
cartierului Traian Vuia. Alți alegă
tori au vorbit despre necesitatea îm
bunătățirii salubrizării orașului și a 
transportului în comun.

Luînd cuvîntul în încheiere, candi
dații F.D.P. Blaj Traian și Cosma 
loan au apreciat propunerile .făcute 
și și-au manifestat hotărîrea ca îm
preună cu alegătorii să ‘ muncească 
în așa fel ca ele să fie înfăptuite.

struit în anii noștri un club-cinema- 
tograf.

— Ce-i drept mai sînt și unele ne
ajunsuri — a . spus alegătorul Graur 
loan. Bunăoară, în timpul ploilor a- 
bundente, apele din anumite puncte 
ale așezării noastre se adună și se 
revarsă prin cartier. Se simte lipsa 
unor șanțuri de scurgere.

Ceilalți alegători care au luat cu
vîntul au propus îmbunătățirea salu
brizării cartierului, asigurarea unei
aprovizionări corespunzătoare prin u- 
nitatea O.I1F. din cartier, lărgirea 
spațiului magazinului alimentar..

In încheierea discuțiilor au luat 
cuvîntul candidații F.D.P. Goman 
Sever și Vișlovschi Ștefan care s-au 
angajat să se preocupe cu stăruttlfă 
de rezolvarea problemelor ridicate de 
alegători.

Prețuire»
Au trecut doar doi ani de cind 

tovarășul Matei Ilie este președin
tele Sfatului popular al comunei 
lscroni. In acest răstimp, el a cîș- 
tigat stima și respectul cetățenilor. 
In calitate de președinte, iov. Ma
tei Ilie s-a îngrijit îndeaproape să 
rezolve problemele ridicate de ce
tățeni. Cu sprijinul lui, în ultimii 
ani s-a înființat în comună un ma
gazin industrial și un punct de 
vinzare a pîinii. Harnicul deputat 
s-a străduit să ducă cu succes la 
îndeplinire propunerile gospodărești 
bune pe care le-au făcut cetățenii. 
Dintre realizările obținute cu con
cursul lui amintim: construirea 
unor podețe, repararea a sute de 
metri de drumuri comunale, săpa
rea unor șanțuri pentru canaliza
rea apei etc. Bucur.indu-se de pre
țuire și stimă,, tovarășul Matei. Ilie 
a fost propus din nou candidat al 
F.D.P. pentru alegerile de la Z 
martie in sfatul popular comunal 
și în Sfatul popular orășenesc Pe
troșani.

— Susțin candidatura tovarășu
lui Matei Ilie pentru tot ce s-a 
realizat în comuna noastră cu spri
jinul lui — spunea țăranul mun
citor Butea Dumitru la întîlnirea 
pe care a avut-o candidatul cu a- 
legfitorii din comună.

Tovarășul Matei Ilie este un 
bun gospodar. Dragostea pe care 
o dovedește față de gospodărirea 
și înfrumusețarea comunei, față de 
rezolvarea propunerilor cetățenilor, 
se poate vedea la tot pasul — spu
nea cu același prilej Dumitru Cor
nea, directorul școlii de 8 ani din 
localitate.

Și aprecierile astea au fost în
tărite de mulți alții. Ele dovedesc 
o dată In plus prețuirea și încre
derea de care se bucură neobosi
tul activist de stat în riadul cetă
țenilor din comuna lscroni.

V. STRAUȚ
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2 STEAGUL ROȘU

7/V PLINA ACTIVITATE
hi aceste iile, la clubul sittdîcfile- 

tdr din PetiAȘnUi dbmiieȘte o atttiOs- 
feră febrilă. De 'dimineață și piuă 
seara iîrziu esle un dU-te-Ditto con
tinuu. Bărbați, femei și copil ÎȘi jjOai- 
ІЙ pașii iii jăță r&fttitilOr vil Părți; 
Iși aleg Collirhele Ш ёйге dil Пёіі&іе, 
'apoi pleacă acasă, nerăbdători Să Se 
ăfiiride iii lectură. Cele dbiiă bibliote
care sltli тіЫііеаиП& Id pbStufi. гё- 
eotnandîdd cu amabilitate сіІІІОГІІЬг 
ce noutăți le-nu mst venit, ce au 
niai bun in rafturi. Alții vin la club 
să-și petreacă timpul liber tn fața ttie- 
selor cu patrule M-itegre său Ut sala 
de biliard. La casă ătegâtorulul, a- 
menafaltl lit localul clubului, se pe
rindă, de asemenea, fără întrerupere 
оггтепі ai muncii. De aurind aici a 
avut, loc o interesantă intilnire a a- 
celora care la 7 martie vor vota pen
tru prime, oară. Pretutindeni e ani
mație.

Dăr cea mai susținută activitate o 
desfășoară la club artiștii amatori 
Sălile de repetiții s-bu dovedii puține 
șl neîndfîpătoare pentru numărul ma
ts el acelora care îmbină muncă cu 
editura, care-și consumă mate parte 
din timpul lor Uber tn cadrul forma
țiilor artiSWe сё nciivează pe lingă 
clilb.

Se' ponte afirma ea certitudine să 
in activittdeă elubiiliti sindicalelor 
itin Petroșani s-a făcut o cotitură, 
tovarășul Hașeganu Vasile, directo
rul clubului, a știut de la început să 
se Incoiițoore de oameni tu expe- 
riențs in activitatea eultarM, tare 
aduc o contribuție prețioasă la 
pregătirea formațiilor. Este vorba de 
pensionarii lean Tomescii, Alexandru 
ieleș fi iustin Handoea, foști actori 
Ы Teatrul de Stat din Petroșani și 
care, acum, in amurgul vieții, iși a- 
linâ bâlrînețite indrumînd tțnâra ge
nerație pe calea culturalizării, ІПІріІГ- 
t&șindu-i cu bunătate din bogata lor 
experiență. Marea lor pasiune pentru 
artă fă cultură nu s-a Stins. Alături 
de aceștia Și împreună cil instructor 
rit-Alexandru Miclescu, profesor la 
Șsoala populară de artă, NiCblae 
Елн'н, Emil Oprea, Angela Bânclld, 
Glare. Szekely, Nirolae Gorgan, La- 
dislau iloracsek, Mihaela Mitruț, Au- 
ton Coșereanu, Olivia PetrOslci Și 
alții, tovarășul Hașegatlu duce o 
muncă neobosită de depistare și a- 
tragere în formațiile clubului a cit 
niai mtilți tineri talentați, pasionați 
de artă.

teior muncitorilor ceferiști și petro
liști din februarie 1933 și altele.

LA CLUBUL DiN LUPENI

O expoziție a cercului de
Trecîtid pragul holului care găzdu

iește actuala expoziție de grafică a 
cercului de artă plastică din cadrul 
clubului sindicatelor din Lupeni. 
alinți veridicitatea cuvintelor enascle* 
ne: „In artă principal erte să vi
brezi la vederea frumosului ți sd 
faci ți pe alții să vibreze".

închinată alegerilor de deputâțl de 
la 7 martie, expoziția prezintă un 
bilanț ăl cuceririlor obținute de po
porul nostru sub conducerea Înțe
leaptă a partidului pe tărîm econo
mic, social ți cultural. Aceste mă
rețe realizări sînt exprimate cu sen
sibilitate și maturitate artistică irl 
lucrările expuse de către plasticieni.

Deschiderea expoziției a coincis cu 
o dată memorabilă pentru membrii 
cercului: împlinirea a 9 ani de la 
întemeierea acestui fertil colectiv. In 
cei 9 ani de la înființare, certul de 
artă plastică din Lupeni a trecut prin 
perioade inerente fazelor de dezvol
tare în activitatea artistică de ama
tori; Au fost perioade de neobosită 
căutări pentru găsirea formei de ex
presie, a stilului în aceasta ramură 
de artă în care să predomine speci
ficul local.

Bucurîndu-se de o îndrumare ar
tistică competentă — prin persoana 
artistului grafician Tellmann losit_
activitatea artistică permanentă în 
decursul anilor a ridicat acest <■ *c

Ca O confirmare Silii cele 12 brt- 
4‘.іё( artistice de agitație, /.те, sub 
îndrumarea instructorilor amintiți, 
'pregătesc programe bogate și varia
te, dedicate alegerilor de la 7 martir. 
Edsf^Hd oltenii programe ale dcesior 
brlgăs de agitație, axate pe teme 
ca: „Ăst votează șt brigada", „Vto- 
tăm pentru viață nouă", „Mlndru та 
prezint la vot", „Să dăm votul fiCeo.- 
re№, observăm ea aht fiecare respiră 
'optimismul, viața liberă a mlneftl&r 
și munca 1st eroică, fiecare program

ÎNSEMNĂRI
D£ REPORTER

*-* *-'• trtÎHMMl

este străbătui de evenimentul alege
rilor da azi, în contrast cu cele de 
aitadtuâ.

Același lucru îl confirmă și cele
lalte formații ale clubului, cate se 
află in plină aetl&itate.

Dară orchestra simfonică și corul 
se ridicase cu cîtătm vreme în urmă 
iteasupra ,ett)ritlltc formații, ele iă- 
znsCră itilr-o cam lungă perioadă de 
letargie. De eilliild insă, cele dSliă 
formații au fost readivnaie și, sub 
indriimarea dirițbrîlor iXEoiae Gorgan, 
la vor, și Ladislau Uvracsek, la sim
fonică,. Se pregătesc șt ele cu Sîrgu- 
ința. Aceste doua formații și-au re
împrospătat repertoriile, axîndude pe 
evenimentul ' alegerilor. „Aceasia-i 
patria mea", „Votăm", „Sîrba pe 
loc", „Hora muncitorilor", sînt doar 
citwa din cîntecele pe care le pregă
tește formația corală, iar Orchestra 
simfonică repetă, printre altele, pie
sele : pot pur iul „Romlnia", „Valsul 
minerilor" și „Concertul in Re major", 
ambele de Lqdlslau HoraoSeh.

Un lutru măi trebuie amintit. Da
că pe Ungă clubul sindicatelor din 
Petroșani funcționa Și o formație de 
dansuri, acum ea пи-și mai trăiește 
activitatea. Spectatorii petroșanenl 
doresc, insă, să 9 vadă cit mai. re
pede la lucru.

șt-а reluat, de asemenea, aettoita* 
tea echipa de teatru a slabului rare 
și-a mării mult numărul membrilor 
și iii рпаеПІ pregătește patru piese. 
Dar asupra acestei formații tvm re
veni altădată.

In eonelwtle se poate afirma eă, ІН 

la nivelul unei școli, o școală a for
mării și cultivării pasiunii pentru 
frumos în rîndul celor dornici să-și 
consacre timpul liber activității de 
creație. Această școală a talentelor, 
care a fost prezenta la toată ex
pozițiile rezervate artiștilor amatori, 
s-a tăcut cunoscută atît pe plan In
tern, cit și internațional, culegînd 
sufragiile unanime ніе specialiștilor 
șl iubitorilor de artă.

Ill sinul acestui Colectiv au cres
cut, o dată cu cercul, Viorel Văsile 
și Raț loan, iscusiți mtnultori al pe
nelului și dăltițel de gravat, care, 
după ce au Învățat să surprindă noul 
cu un deosebit simț artistic, au ple
cat, la rîndul lor, aâ formeze și sâ 
coordoneze activitatea unor asemenea 
cercuri în diferite colțuri ale țării. 
Alții, cum sîfit Coetea Siffllon, Ga- 
ceu Dânuț și Crișati Maria, își dtsâ- 
vîrșesc pregătirea artistică în 
superioare și medii.

Printre acei pe care îi găsim sil
nic aplecați asupra planșelor sau 
șevaletului, sînt muiți care la efîrșl- 
tul lui ianuarie 1966 au semnat „ac
tul de naștere" al cercului.

Sudorul Balaș loan activează de 
9 ani în cadrul cercului. Lucrările, 
ce-i poartă semnătura la prezenta ex
poziție, atestă cu prisosință nivelul 
la care a ajuns în însușirea acestei 
frumoase arte. Gravurile executate de

fareste zile, clubul siridlbatslor din 
petroșani se află tn plină activate. 
Dar aseastă aătfbttăie nu este Шей 
ia nibeltil pasilMtâțtlfp. Aceasta din 

că І otiflmerile și comitetele 
sindteatelef ale unor iHireprlmlen și 
nsMuțu dm Petroșani nu sprijină 
mm№u culturală, nu îndruma sala
riata spre club, sînt pasivi la viața 
litilturolă й oroștdw. Amintim 
din ol tXirm numeros eftellv de «e- 
mriaft dodr doi partieipe la forma
țiile elubultii, ILL., I.P.I.P.,
І.е,М,Ш„ І-ЛЕ. și altele.

Condueerilor administrative pi ee- 
тИИйІоГ Mdlentelor acestor unitdp' 
li se cere să vteorae mat multă aten
ție muiMl eultufale, să orientese an- 
gațații lor spre club, să le îndrume 
și contivleae acf№ltatea-. Posibilități 
pentru o mfmilnle culturai-nrtîstieâ 
și eductitivfi bogata și multilaterală 
slut, Tmen muiți și Edentați, de ase
menea ^i instruetori pneepuți sirn. 
Este nevoie insă de preocupare, de 
sprain, îndrumare și conți ai, de mat 
Auliă înțelegere fiiță de munau Si 
biată eulturelă.

B. GHEBNEA

Cărți șl cititori
17S10 csic iitmiarul de veiiiffie în 

biblioteca clubului muncitoresc din 
Aninoasa. Dar niciodată nu ie poți 
găsi toate iii bibliotecă. 1-, firesc F.Ie 
sînt într-un continuu circuit Ani- 
riosenii îndrăgesc cartea, sînt zilnic 
oaspeți al bibliotecii clubului. De la 
începutul acestui an în fișele biblio
tecii au fost înscriși aproape 200 de 
cititori, care au împrumutat nume
roase Volume de literatură beletristică, 
polifc.l și tehhicâ. Printre eei mâi 
activi cititori se numără inginera 
Popeeeu Amaliâ, minerul Bornemisâ 
loan, maistrul irina Văsile, muncito- 
titl Tâltavs Mihai.

In scopul atragerii a cit mai muiți 
cititori, bibliotecara Lucia Negraru 
organizează diferite manifestări ей 
cat tea cum au fost cele recente: 
„Viața și opera lui Jutes Verne", re
cenzia cărții tehnice „Prepararea căr
bunelui", seara literară dedieată lup*

artă plastică
Petrlșor Valeria, casnică, Cinipeatni 
loan, mecanic, Mucea Mihai, frăZOt, 
Oglindesc maturitatea lor în concep
ția compozițională, îniaturtnd orice 
tendință stereotipă în tratarea tama- 
tteii.

...Intr-uha din serile trecute am sur
prins o convorbire „profesională", 
purtată de instructorul cercului cu 
doi tineri. Erau doi dintre aceia care.

In fotografie: „Labirintul subteran* de Ion Balaș.

După-amiasâ la biblioteca clubului ttiuneitorese din Lupeni.

Au cUDÎntul spectatorii
Redacția ziarului nostru <a solicitai, cu eitva timp îh urmă, рё 

șițtoa amatori ai spectacolelor de teatru sa-și spună părerea îti iegâ- 
iură eu actualul repertoriu ăl Teatrului de Siăl din Petroșani, citfi* 

cină eu linele propuneri. Pedant ftidîfatea spectacolelor și eventual, sâ 
jos părerile lor.

Ing. GHEORGHE OLARU, 
yefui U.R.U.M.P.:

„Atît îil stagiunea trecută cît și îh 
cea actuală, Teatrul de Stat dtfl Pe
troșani a prezentat Ш1 repertoriu va
riat. bine ales. Viitoarele premiere 
ne vor rezerva, de âăbftienea. plăce
rea de a vizîohă Spectacole frumoa
se, foteresante. Âctdrii au depus efor
turi deosebite pentru ridicarea., presti
giului teatrului din Vătea Jiului și în 
această direcție cred că trebuie să le 
aducem din plin laude și mulțumiri 
pentru, munca depusă pe frontul cul
tural.

După părerea mea, repertoriul ac
iuai cuprinde piese cit. conținut Va
riat, menite sâ satisîacâ eerlhțete 
spectatorilor. Personal, repertoriul itiă 
mulțumește și voi participa cu plă
cere și în viitor lș .spectacolele ofe
rite de teatrul nastrli".

Prof. NICOLAE CHERCiU, 
directorul Șeolii medii 

Pelrila:
„Teatrul de Stat din localitate în

treprinde de mai multă vreme o ac
țiune, căreia i-aș putea spune teme
rară, induzînd în repertoriul stagiu
nii. alături de plete mâl ușoare și 
unele pltM Vădit preteflțlOMe, cum 
sînt „Noapte* regilor" și .Măsură 
pentru măsură" de W. Shakespeare.

După părerea mea în repertoriul 
teatrului trebuie sg primeze pie
sele din repertoriul nstlonsl. De 
aceea aș vrea să fac unele propu* 

cu ani în urma, la propunerea con
ducătorului cercului, au plecat să 
urmeze cursurile Școlii medii de ar
tă plastlcM din Cluj. Absolvind de 
curînd această școală, Csatal Emil 
și Hornung Maria fiu și fiică de 
miner din Lupeni - sînt Încadrați 
№ învățămint unde predau materie 
de specialitate celor din rîndul că
rora sa vâr ridica noi talente, pur
tătoare po mai departe a acestor 
tradiții ce eu făcut ca orașul Lupeni 
ră-și doblndească renume șl pe acest 
tărîm,

T. KARPATIAN 

nerl. La ce ttîă gîndesc? in primul 
rînd mă refer la comedia „Mfeilli 
turbat" de A Barartga. Hind o pie
să cuprinsă în programa de litera* 
tută pentru învâțămîntui mediu, ele
vii ar avea mult de dștigat în înțe
legerea conținutului ei temaiico-ide©* 
logic.

Aș mai dori să văd pe profesorul 
Miin'lu Și pe conferen Ilarul AlW,. 
Andronlc dlti piesele lut Mihail Se* 
bastiau „Steaua fără nume" și „Ul
tima oră" și... pe „Domnișoara Nâa* 
tasla*’ a Iul G. M. Zâmfirescu (chiar 
dâcă aceste piese an mai fost pusfe 
tn scenă te Petroșani).

Aș mei întreba : de ce este ocolit 
(Jaragiale cu drame „Năpasta" ? El 
este Shakespeare al nostru și de s» 
ceea fiu se poate „învechi" niciodată. 
Nu Skit deloc egoist cînd solicit ■- 
ceste piese, ci atu în vedere pi tine* 
tetul școlar",

IRINA ПНЕ, 
funcționară Ё. M» Urlcanl l

„După părerea mea Se observă o 
îmbunătățire serioasă a repertoriului, 
care cuprinde piese variate și cu ccto*-. 
ținut bogat.

Spectacolele Vizionate de mine au 
fost la un nivel calitativ ridicat Re
marc In mod special spectacolul cu 
pleaa „Citadela sfârîmatl" tn «are au 
fost diatribuițl artiștii deosebit de va. 
loroși cum sînt ton Tifor, Dicu Con
stantin, Mia Macrl, Gh. tordănescu 
șl Dana Pântâzopol.

Ce piese aș, mai dori să văd te tea
trul nostru ? Multe. Mă voi rezuma 
doar te clteva : „Mitei Popeacu" de 
Cetirii Petrescu, „Doctor fără voie" 
de Mdtere, „Surorile Boga" da Lu
da Demetrius'*.

*

Am relatat în rtndurlle de mat sus 
părerea doar a trei spectatori în le
gătură cu actualul repertoriu al Tea- 
trului de stat din Petroșani. Solici
tăm ineă pe această cale să-și spună 
părerea, în paginile ziarului, în le
gătură cu repertoriul și să vină cu 
propuneri de noi piese și alți specta
tori din Valea Jiului. Pentru infor
marea mai completă a aceatora, pu- 
bllcâm premierele ее au avut toc în 
această stagiune precum șl cele care 
se află în pregătire: „Citadela sfă- 
rimată" de H, Lovimsscu. „Fii eu- 
minte, Gristofor 1” de A, Baranga, 
„Măsură pentru măsură" de W. 
Shekeepeare și „Titanic-vals" de T. 
Mușatascu (premierele au avut ioc). 
In pregătire: „Copacii mor în pi
cioare" de A. Casona, „Intrigă șl iu. 
Ыге“ de Fr. Schfit* și „Râtvan și 
Vidra" de В, P. Hașdeu. In afara 
repertoriului mal figurează și „Сопи 
Leonida față cu reacțiunea" de I. U 
Caragiale.

C. CQTOȘPAN
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înfăptuirea exemplară 
a angajamentelor de întrecere

(l/rrrmr» Яіп. pag. l-a)

lemnoase prin mecanizarea lucrărilor 
forestiere, ridicarea calificării mun
citorilor etc. ІП alte Ufiități au fost 
înfăptuite, de aserrlenea, îftipurtafite 
prevederi din planurile Л1.Т.О,, ceea 
ce
cese de seama, din pritna lună, a 
ariuiui. Minerii Văii Jiului au rea
lizat în luna ianuarie o depășire a 
sarcinilor de plăti de aproape 4 000 
tone de cărbune cocsifieabil și ener 
getic, Gu importante realizări au în
cheiat prima lună și muncitorii ener- 
geticieni, preparatori, filatori.

Realizarea în termenele stabilite 
a plarturitor M.TO. trebuie să preo
cupe în continuare colectivul fiecă
rei unități. O ateriție deosebită se 
ea*e a' fi acordată înfăptuirii măsu 
rildf preconizate în scopul realizării 
rlhtiice a sarcinilor de plan și ini-

buftâtățirii Calității producției, iflai 
ales că majoritatea exploatărilor dill 
bazin au răffiâă defîcîtafâ în luda 
nuarie la indicatorul 
Cărbunelui brut.

important este, de 
realizarea integrală

de calitate

asemenea-, 
a

13-
al

ca 
planurilor 

a chezășuit obținerea Unor suc- М.Т.Ѳ. -- perfecționarea procesului 
de producție, introducerea tehnicii 
noi, valorificarea largă a rezervelor 
interne — să preocupe fiecare co
lectiv. fiecare muncitor, inginer sau 
lehnieian. lată obiectivul central al 
muncii politice ce trebuie desfășurată 
de organizațiile de partid și sindicate 

Realizarea exemplară a angaja- 
iiicntelor de întrecere constituie che
zășia obținerii unor noi succese im
portante în înfăptuirea Directivelor 
celui de-al IП-lea Congres al P.M.R., 
este o chestuine de onoare pentru 
fiecare colectiv din unitățile 
ПЬйІІСе ale ѴЙІІ Jiului.

ecO-

Prima lucrare romînească 
de fotografie științifică

Academiei R. P. Romî- 
recent prima lucrare 
fotografie științifică.

In Editura 
ne n apărut 
minească de 
titulată „Fiaico-chimia proceselor 
tografice". Această monografie 
peste 400 pagini, împărțite în 20 
pifole, este Semnată de Marieta 
cdau, șefă laboratorului de fotogra
fie nucleară a Institutului de fizică

ro- 
in- 
fo- 
de 

ca- 
Ni-

pro- 
poli- 

tehnic diri București. Tinăra cercetă
toare a făcut lucrări originale îti 
domeniul fotografiei nucleare, căite 
și-au găsit o bună apreciere și în 
străinătate.

Lucrarea se adresează, prin nive
lul ei, în primul find, specialiștilor.

atomică, profesoară de chimia 
ceseior fotografice la Institutul

Atelierul grup tui școlar profeslotial din Petroșani. îndrumarea
maistrului Haiga Sabin, elevi din anul. I C efectuează lucrări practice la 
strung.
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Locatarii celor două apartamente 
vecine slnt familii care au multe tră
sături comune in ceea ce privește 
viața cotidiană. Buna înțelegere și 
prietenia trainică dintre ele au rădă
cini adinei.

Cei doi bărbați țineau neapărat Să 
lucreze la același loc de muncă. Au 
solicitai și au primit apartamente ve
cine. Au multe preocupări comune. 
Privesc ou aceeași responsabilitate 
obligațiile ce le revin in legătură cu 
creșterea celor două fetițe, eleve în 
clasa a l-a, Carmen și Adina.

Deunăzi, cele două familii s-au 
st r ins Intr-un „Consiliu" pentru a 
discuta situația școlară a celor doi 
copii. Părinții au constatat că. meto
dele folosite în cele două familii pen
tru îndrumarea activității școiare a 
copiilor sini relativ asemănătoare; 
Carmen și Adina au aceeași putere 
de asimilare, timpul liber și-l petrec 
mereu împreună. Totuși, situația șco
lară a celor două eleve nu oglindește 
acest lucru. Deși notele primite la 

\ învățătură sînt aproximație similare, 
învățătoarea clasei in care învață 
Carmen și Adina nu este mulțumită 
de progresele Adinei,

Cit toate că orele de curs încep 
la orele 14, Adina vine deseori agi
tată la școală, surmenată chiar, cu o 
ținută vestimentară neglijentă. In tim
pul lecțiilor a fost surprinsa deseori 
faclndu-și ordine în ghiozdan sau în 
buzunarele uniformei.

)

In cartierul Gfi- 
goresCu din Gluj 
au fost construite 
peste 2 000 aparta
mente pentru oa
menii muneii din 
oraș, complexe 
comerciale.

Fotografia înfă
țișează noile con
strucții din cartie
rul Grlgorescu din

t)in experiența sfafUrifor populare PUBLICITATE
îndrumare perseverentă 
comisiilor permanente

per- 
10V.
CO-
să-

Comitetul executiv al Sfatului popu
lar ăl comunei BăHlla sprijină În
deaproape comisiile permanente In 
Studierea, descoperirea șî valorifica
rea resurselor locale, în efectuarea 
controlului asupra activității unități
lor economice subordonate sfatului 
popular. In practica muncii noastre 
a-a încetățenit obiceiul de a sprijini 
comisiile permanente in întocmirea 
planurilor de rtiuhcă, efectuarea Unor 
studii privind mai buna gospodărire 
a comunei, folosirea cu chibzuință 
a fondurilor prevăzute în bugetul 
sfatului popular. Astfel, comisia 
maneniă finanle»buget (președinte 
Negăra Lazăr) in colaborare cu 
misia învațămînt, cultură și
nătate a venit in fața comitetului 
executiv cu propunerea Ca pentru ex
tinderea iluminatului electric in toa
te sălile de clasă ale Școlii generale 
de 8 ani Banița — lucrare ce trebuia 
să se execute in întregime din con
tribuția voluntară a locuitorilor 
să se folosească și resursele locale, 
adică asigurarea unei părți a mate
rialului lemnos necesar. Propunerea 
făcută a fost bine venită și Comi
tetul executiv a trecut la înfăptu 
rea ei. fn felul acesta la lucrările 
de extindere a iluminatului electric 
s-a realizat o economie de 4 854 lei. 
față de valoarea de deviz.

De asemenea, comisia permanentă 
învățămînt, cultură și sănătate (pre
ședinte tov. Văduva Marfa) a pre
zentat comitetului executiv propune 
rea de a se lărgi spațiul căminului 
cultural din Banița, deoarece actua
lul local a devenit neîncăpător. Co
mitetul executiv al sfatului popular a 
pus această propunere in discuția unei 
adunări populare din luna decembrie. 
Cetățenii au aprobat cu drag propu
nerea făcută și s-au angajat Să lăr
gească spațiul căminului cultural prim

miine. tneepț astăzi
Care este cauza acestei situații?
Să aruncăm o privire succintă asu

pra felului cum se pregătesc Carmen 
și Adina — sub 
rinților —- pentru 
școală.

Părinții Adinei 
nerăbdare sosirea
După o prezentare lapidară a celor

supravegherea pă
ci zi obișnuită de

așteaptă zilnic cu 
fetei de la școală.

chiar din prima Zi a anului școlar. 
Carmen a f&st învățată să rupă fi
lele calendarului în fiecare seară la 
orele 18. Acest aci marchează pentru 
ea începerea pregătirilor pentru ziua 
următoare. I s-a explicat Că numai 
pregătind temeinic condițiile nece
sare 
șura 
zilei 
men

contribuție voluntară. Execuția lucră
rii respective continuă 
cestui an.

Comisia permanentă 
comerț (președinte tov. 
zăr) a luat în studiu 
glrii spațiului comercial al comunei. 
Ea a venit cu propunerea ca pentru 
asigurarea cetățenilor cu legume Și 
zarzavaturi să se construiască un 
magazin improvizat pentru desface
rea acestor produse pe timp de vară. 
Propunerea a fost înfăptuită, in pre
zent comisia studiază problema lăr
girii spațiului comercial pentru uni
tățile O.C.L. produse industriale și 
О.С.І.. produse alimentare.

In fel asemănător au fost traduse 
in Viață și alte propuneri făcute de 
comisiile permanente care au dus la 
ridicarea nivelului de trai al cetățe
nilor comunei noastre. Comitetul nos
tru executiv sprijină efectiv comisi
ile permanente, punîndu-le la dispo
ziție documentația necesară Și le in
formează asupra posibilităților ma
teriale și bănești de care dispune.co
mitetul executiv.

Pentru ca activitatea comisiilor per
manente să fie cît mai rodnică, co
mitetul nostru executiv invită preșe
dinții comisiilor permanente la ședin
țele comitetului executiv, atunci cînd 
se dezbat probleme legate dă activi
tatea comisiilor respective, fn acest, 
fel, comisiile permanente au posibi
litatea să cunoască mal temeinic sar
cinile ce stau în fața sfatului popu
lar, măsurile ce trebuie luate pentru 
îmbunătățirea muncii. In acest an co
mitetul executiv a planificat ședințe 
de colaborare cu cotâisiile permanente, 
cu Care prilej le Vă informa în mod 
operativ asupra modului de rezol
vare a propunerilor. Preced înd in 
acest fel șî în viitor, sîntem convinși 
că vom stimula și mai mult iniția
tiva comisiilor permanente, ceea ce 
va duce la realizarea în mai bune 
cotidițiuni a sarcinilor ce stau în 
fața sfatului popular al comunei noas
tre.

Ml H AI M0TOROA
Secretarul Comitetului executiv a!

Sfatului popular al comunei1’
Banița

în cursul â-

gospodărie și 
Vladislav La- 
problema lăf-

Exploatarea 
minieră Aninoaoa 

aatajează prin contur»;

— Umiliri ІІІІНІ
— іеівісііо I еѵііміі 

llllltl
— leliltln

Itfiii
Cererile de angajate se 

vot depune pînă la 1 
martie 1965 la biroul pet* 
sonul al E.M. AnmoOsa.

II eviluN

A N U N ?
întreprinderea 

orășeneawi de industrie 
locală Petroșani

A înființat o unitate <te de
ratizare pentru prestații la e- 
nitățiie socialiste șl particulari.

Comenzile se primesc zitatal 
întreprinderea garantează călin 
tatea executării lor.

Orașe premiate
Pentru rezultatele deosebite оИІ* 

nute în întrecerea patriotice pe MCd 
1964, Consiliul de Miniștri al RJMt 
a aprobai premierea următaarsk* 
orașe ■

Orașe regionale
— Onești — premiul I.
— Brașov — premiul II.

Suceava — premiul IIL

Orașe raionale
— Calafat — premiul I.
— Codiea — premiul II. 

Odobeștt — premiul 1H.
De â®emeiiei, GonaitM de Mttdf- 

tri a acordat mențiuni orașelor t*- 
glonale Tțrgu Mureș și Ttetfiu Seva- 
rin și orașelor raionale Vaaiui și 
MăCitî.

PROGRAM DE RADIO

Pe teme de educație
petrecute la școală, Adina este lăsată 
fără supraveghere pină la culcare. In 
acest timp ea se ocupă la intlmplare 
cu tot ceea ce ii vine în minte, A 
doua zi dimineață se scoală lă ore 
diferite — după plăcere — iar apoi 
Iși rezolvă temele pentru acasă' sub 
supravegherea mamei, Urmează masa 
de prlnz, după care iși siringe in 
grabă lucrările, iși îmbracă unifor
ma și urmează o ultimă odrlficapt, 
din partea mamei, asupra felului cum 
a reținut lecția la zi. Acest din urmă 
lucru ii răpește un timp prețios, din. 
care cauză Adina trebuie să meargă 
la școală eu pași grăbiți, uneori fu
gind chiar.

...In familia in care trăiește Car
men, spre deosebire de adevărul geo
grafic, ziua nu începe dimineața ăl... 
în seara zilei precedente. Pentru a 
se familiariza cu această situație

zilei următoare, se poate desfă- 
o activitate fructuoasă în cursul 
respective. De asemenea, Car- 
a luat la cunoștință că și sem

nul face parte integranta din activi
tatea zilei următoare, pentru că nu
mai după un somn liniștit și odihni
tor se completează necesarul de e- 
nergie pentru ducerea activității in 
condiții satisfăcătoare.

fn. acest sens, tn fiecare seară îna
inte de culcare. Carmen Iși pregă
tește manualele și catetele de care 
are nevoie in ziua următoare precum 
șl uniforma. A doiia ei dimineața 
trece la pregătirea lecțiilor - după 
un orar stabilit din seara zilei pre
cedente. Timpul rămas disponibil 
este folosit pentru relaxate, după ca
re urmează masa de prim și pleca
rea la școală.

...Nu știu cite probleme s-au mai 
discutat la ..consiliul" amintii'. Am 
aflat în schimb despre concluzia pă
rinților pe care o considerăm deose
bit de utilă pentru toți elevii; că ziua 
de miine începe de astăzi.

K. T.

PROGRAMUL I. 7,46 Mici forma
ții de muzică ușoară, 8,00 Sumarul 
ziarului „Scînteia". 9,00 Muzică popu
lară din Moldova, 9,30 Pagini din o- 
pere, 10,24 Buchet de melodii —■ ttțu* 
zică ușoara, 11,30 Cîntec și joc — 
program de muzică populară romî- 
neașcă și a minorităților naționale. 
l3,00 Pagini din operetele lui Johann 
Strauss. 14,10 „O melodie pentru .fie
care" — muzică ușoară, 14,30 Vreau 
să știu, 15,30 Din folclorul muzical 
al popoarelor, Muzică ușoară,
16,45 Soliști de Operă, 17,30 Pe teme 
industriale, 18,05 pin comoara fol
clorului nostru, I8:30 Colocviu despre 
tinerețe, 18,50 Program de varietăți 
muzicale. 20,00 RadiQgazeta de seară, 
20,30 Să dansăm, 21,20 La microfon 
Satira și Umorul (reluare), 22,20 
Concert de muzică ușoară. PROGRA
MUL If. 8,00 Muzică populară. 8.35 
Estrada dimineții, 10,OS Melodii popu
lare interpretate la diferite instru
mente, 10,30 Dansuri din opere, 11,15 
Din cele mai cunoscute melodii de 
muzică ușoară, 11,30 De toate pentru 
toți. (Reluare), 12,30 Cînta orchestra

16 februarie
<fe muzică populară a Radjotetevi- 
ziumii, 13,30 Lectură din volumul ..o* 
veghe in lanul de secară" de J. D. 
Salinger, 14,00 Muzică din operete 
„Țâra surîsului" de Lehar, 14,35 Cân
tece de dragoste și jocuri populara, 
15,05 Ilustrate muzicale, 17,15 Mu
zică ușoară de Sergiu Maligarnb», 
18,25 Din cele mai cunoscute me
lodii populare. 19,50 Vă invităm te 
<lans, 20,40 Melodii populare, îl^B 
Ne cheamă ritmul să dansăm.

Cinematografe
13 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
In întîinpinarea Visului; REPUBLI
CA : Musafiri ciudați pe muntele de 
gheață; PETRILA: Tînărul de pt 
vasul Golumb. ISCRONI: Hatart 
seria 1-11; LIVEZEN1: Domnul To
paze; AN1NOASA: Gei 3 mușche
tari; LUPENI-MUNCITORESC: Co
moara din lacul de argint; URICAN1 ■. 
Domnișoara Barbă Albastră.
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Deschiderea
Tîrgului international 

al Atlanticului
MONTEVIDEO 13. Corespondentul 

Agerpres, V. Oros, transmite:
In seara zilei de 12 februarie, în- 

ir-un frumos parc de pe Avenida 
Centenario din Montevideo, a fost 
inaugurat oficial primul Tîrg inter
național al industriei din Atlantic, 
la care participă 23 de țări.

Republica Populară Romînă parti
cipă la acest Tîrg cu un Pavilion cu 
800 exponate, prezentate de zece în
treprinderi de comerț exterior. 
..După solemnitatea inaugurării, o- 
fîciatitățile prezente au trecut la vi
zitarea unor pavilioane. Vizitînd Pa
vilionul Republicii Populare Romîne, 
domnul Francisco Marîo Ubillos, mi
nistrul industriei și muncii, a avut 
amabilitatea să' împărtășească citito
rilor din Romînia impresiile sale des
pre standurile noastre. „Pavilionul 
romîn a spus el — mi-a lăsat o 
impresie optimă, atît in ce privește 
gradul de realizare tehnică a produ
selor expuse, cît și datorită varietății 
lor.- Aceasta demonstrează un impor
tant avans în progresul țării dv.■ 
Mașinile și utilajele prezentate re
levă marile posibilități de a valori
fica cu ajutorul lor bogățiile natu- 
га№ Există aici mașini șt utilaje în 
folosirea cărora țara mea este inte
resată,.. în ..scopul progresului tehnic, 
șt.eredem că T-îrgul va oferi un bun 
prilej pentru aceasta".

< ?-'■ ț .. ___ ___ ._______

I

întrevedere
Galo Plaza=Makarios

NICOSIA 13 (Agerpres).
Mediatorul O.N.U. în Cipru, Galo 

Plaza, care a sos’rt vineri seara la 
Nicosia a avut în aceeași seară, o 
întrevedere cu președintele Ciprului, 
Makarios. După întîlriire nu a fost 
dat nici an comunicat. La sosirea 
sa' la Nicosia, însă. Piaza a spus că 
este gata să țină seama de orice pro
punere pentru o soluție în problema 
.Ciprului.

VARO
Operație... pe

MOSCOVA 13. Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite:

Boris Pelf, candidat în științe 
medicale, a participat la o opera
ție neobișnuită. In timp ce el se 
găsea la Клео, pacientul lui se afla 
la o distanță de 13 000 km.

Iți timpul unei furtuni, unul din 
tnembrii echipajului flotilei de ba- 
leniere „Souetskaia Ukraina", a-

- ftetfă la vinătoare de balene in a- 
pele Antarcticii, a suferit un puter
nic traumatism al cutiei craniene, 
în urma căruia și-a pierdut cunoș
tința. Trebuia operat urgent. Me-

Cercetări asupra radiației solare 
și cosmice

WASHINGTON 13 (Agerpres).
Fundația științifică națională din 

... S.U.A. a anunțat, oineri, că oa
meni. de știință din Marea Brita- 

■ nie, Statele Unite, Australia, Ceho
slovacia, Ceylon și Republica Ir
landa vor întreprinde, in cea de-a 
doua parte a lunii februarie și in

Viscole puternice în S. U. A.
NEW YORK 13 (Agerpres).
De două zile asupra mai multor 

localități din vestul mijlociu al 
S.U.A. 's-аи abătut viscole puter
nice.. La Omaha (statul Nebraska), 
unde viscolul a atins cea mai ma
re intensitate, 17 persoane au fost 
răriite, iar traficul a fost complet

Proteste in legătură cu acțiunile 
agresive împotriva R. D. Vietnam

Vizita delegației sovietice 
în R.P.D Coreeană

PRAGA 13 (Agerpres).
Intr-o declarație guvernul ceho

slovac exprimă indignarea poporului 
cehoslovac față de provocările arma
te ale S.U.A. împotriva R, D. Viet
nam.

Guvernul R. S. Cehoslovace, se a- 
rață în declarație, cere să se pună 
imediat capăt acestor provocări 8- 
gresive ale S.U.A. în Vietnam, Laos 
ș> Cambodgia, precum și evacuarea 
tuturor forțelor armate și materiale
lor de război ale S.U.A., in vederea 
restabilirii păcii și securității în a- 
ceastă regiune.

VARȘOVIA 13 (Agerpres).
Guvernul R. P. Palane, condamnă 

într-o declarație dată publicității ac
țiunile armate ale S.U.A. împotriva 
R. D. Vietnam, subliniind că ele „re
prezintă o încălcare a principiilor de 
bază ale acordurilor de la Geneva și 
ale Cartei O.N.U.". R. P. Polonă se 
solidarizează cu lupta justă a po
porului vietnamez pentru independen
ță, libertate și pace, și cere înceta
rea acțiunilor agresive ale S.U.A., 
retragerea trupelor străine din Viet
namul de sud și reglementarea paș
nică a problemei vietnameze.

HAVANA 13 (Agerpres).
Râul Roa, ministrul afacerilor ex

terne al Republicii Cuba, a făcut o 
declarație în care condamnă cu ho- 
tărîre agresiunea armată a S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam. Guvernul 
revoluționar și poporul Cubei, se 
subliniază în declarație, „își exprimă 
solidaritatea fierbinte cu poporul frate 
vietnamez și cheamă toate popoarele 
lumii să pună capăt acțiunilor agre
sive ale S.U.A.".

LONDRA 13 (Agerpres).
53 de parlamentari laburiști au

Dezbateri furtunoase 
în Parlamentul japonez

TOKIO 13 (Agerpres).
In Parlamentul japonez au avut 

loc joi și vineri dezbateri furtunoase 
în legătură cu descoperirea unui plan 
„ultrasecret" al Direcției apărării, 
supranumit „planul celor trei săgeți".

T A T 0
calea undelor
clicii flotilei au cerut, prin radio, 
sprijinul unui neurochirurg de 
înaltă calificare. Primind această 
cerere, șeful stațiunii de radio a 
Direcției industriei pescărești a 
R.S.S. Ucrainene s-a adresat de 
îndată Institutului de neurochirur
gie din Kiev. Neurochirurgul Boris 
Peiț tocmai terminase o operație 
complicată și se pregătea să pă
răsească institutul, dar mașina sal
vării l-a dus cu cea mai mare vi
teză la stația de radio. De aici, 
timp de două ore, el a condus ope
rația, pe calea undelor, viața ma
rinarului fiind salvată.

luna martie, cercetări asupra ra
diației solare și cosmice de la o 
bază din India. In acest scop se vor 
folosi baloane, care, vor fi trimise 
la aproximativ 28 mile înălțime, 
pentru a culege date asupra ener
giei particulelor solare și cosmice 
de la aceste altitudini.

întrerupt. Localitățile de pe Mis
sissippi și Ohio sint amenințate de 
inundații. Un mare număr de școli 
au fost închise. In localitatea Gar
rison (statul Texas) au fost rupte 
liniile telefonice și de înaltă ten
siune iar numeroase case au. fost 
distruse. 

semnat un mesaj adresat membrilor 
democrați ai Adunării legislative a 
statului California în care se arată 
că poporul englez dorește ca în Viet
nam să se înfăptuiască pacea pe ca
lea tratativelor. Acest mesaj este un 
răspuns la telegrama primită din 
partea unor democrați din California 
care, la rîndul lor, apreciau că pa
cea fei Asia de sud-est nu poate fi 
obținută pe calea atacurilor aeriene 
împotriva Vietnamului de nord.

NICOSIA 13 (Agerpres).
Federația Muncii din Cipru a dat 

publicității o declarație în care con
damnă noile acțiuni agresive ale im
perialiștilor americani, care au efec
tuat atacurile împotriva populației 
pașnice a Vietnamului de nord. Do
cumentul cere încetarea imediată a 
provocărilor imperialiste împotriva 
R. D. Vietnam.

Apelul lui U Thant
NEW YORK 13 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a adresat lumii întregi un a- 
pel în care subliniază necesitatea luă
rii unor măsuri în scopul împiedică
rii extinderii conflictului din Viet
nam.

In apel, U Thant arată că este 
foarte preocupat de evenimentele din 
Asia de sud-est și, îndeosebi, de si
tuația care se agravează în Vietnam. 
El precizează că a fost întotdeauna 
de părere că „măsurile militare nu 
pot reprezenta o soluție pentru pro
blemele Asiei de sud-est și că nu 
crede că aceste metode pot duce la 
o rezolvare pașnică a problemei".

Planul prevede crearea unor forțe 
armate unite ale S.U.A., Japoniei și 
Coreei de sud, ceea ce face pe unii 
observatori să creadă că este vorba 
de o încercare de materializare a 
ideii privind crearea noului bloc mi
litar N.E.A.T.O.

Fracțiunea parlamentară a Parti
dului. Socialist din Japonia a lansat o 
critică viguroasă la adresa guvernu
lui, cerîndu-i să pună la dispoziția 
parlamentului documentele integrale, 
deoarece s-ar părea că este vorba de 
„pregătirea unei cotituri care să du
că ..la renașterea oligarhiei militare".

Fracțiunea majoritară a liberal- 
deinocrați.lor a respins cererea opo
ziției de a pune documentele secrete 
la dispoziția Camerei Inferioare, așa 
că pînă Ia urmă. s-a aju'ns la un 
compromis. S-a hotărît crearea unui 
subcomitet în cadrul Comitetului pen
tru buget al Camerei Inferioare, care 
să se ocupe de aceste documente.

ÎN <ÎTEVA
SANTIAGO DE CHILE. Intr-un 

mesaj radiodifuzat, președintele Re
publicii Chile, Eduardo Frei, a anun
țai vineri naționalizarea companiei 
chiliene de telefoane. 90 la sută din 
acțiunile acestei societăți aparțineau 
unei companii americane, iar restul 
unor capitaliști chilieni.

TOKIO. La Tokio a avut loc cel 
de-al 35-lea Congres extraordinar al 
Federației naționale a sindicatelor 
lucrătorilor din industria hîrtiei. 
Congresul a aprobat programul ac
țiunilor de primăvară ale oamenilor 
muncii pentru creșterea nivelului de 
trai și ia apărarea drepturilor sin
dicale.

NEW YORK. Reprezentantul per
manent la O.N.U. al Republicii Con- 
go (Brazzaville) a difuzai la 12 fe-

PHENIAN 13 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la mitingul oame

nilor muncii din Phenian care a avut 
loc cu prilejul vizitei delegației Uni
unii Sovietice în R.P.D. Coreeană, 
Kan Hi Von, președintele Comitetu
lui Popular din Phenian a spus : 
„Sentimentele de prietenie pe care 
poporul nostru le nutrește față de po
porul sovietic s-au format în cursul 
istoriei și au cunoscut o dezvoltare 
și întărire în toiul luptei comune îm
potriva imperialismului... A întări 
prietenia și coeziunea cu poporul so

Dezvăluiri despre do tomglot te se oneste 
impoiriva RepoPHtli tiniio (Brazzaville)

BRAZZAVILLE 13 (Agerpres).
Primul ministru al Republicii Con

go (Brazzaville), Pascal Lissouba, a 
declarat vineri seara în cadrul unui 
discurs radiodifuzat că împotriva ță
rii sale se urzește în prezent un com
plot. El a menționat că a remis re
prezentantului său la conferința de 
la Nouakchott un document pentru 
a fi prezentat șefilor de state parti
cipant la această conferință. Lissouba 
a afirmat că acest complot „prevedea

încheierea lucrărilor sesiunii 
Adunării de Stat a R. P. Ungare

BUDAPESTA 13 (Agerpres).
La 12 februarie sesiunea Adunării 

de Stat a R. P. Ungare și-a încheiat 
lucrările. In cadrul sesiunii a roefit 
o cuvîntare Janoș Kadar, prim-secre- 
tar al G.C. al P.M.S.U., președintele 
guvernului revoluționar, muncitoresc 
țărănesc ungar. Sesiunea a aprobat 
Bugetul de stat pe 1965. Participan-

R. P. UNGARA. Vedere parțială a Lacului Balaton cu hoteluri moder
ne construite in ultimii trei ani, pe țărm la Siofok,

RÎNPURI
bruarie o scrisoare adresată președin
telui Consiliului de Securitate în ca
re se arată că soldați portughezi au 
încălcat in repetate raiduri teritoriul 
congolez. In scrisoare se arată că 
recent un detașament de soldați por
tughezi a atacai o localitate situată 
pe teritoriul Congoului (Brazzaville).

WASHINGTON. Purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe, George Reedy, a 
anunțat că Averell Harriman a re
nunțat la postul său de subsecretar 
de stat pentru problemele politice. 
Președintele Johnson a hotărît ca 
Harriman să fie numit ambasador 
cu împuterniciri speciale.

I
CIUDAD DE MEXICO. Fidel Ve

lazquez, secretarul general al Con
federației muncitorilor mexicani, a 
declarai că membrii acestui sirihicat 

vietic — aceasta este poziția imua
bilă a poporului nostru".

A luat apoi cuvîntul A. N. Koși- 
ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care a declarat 
că delegația sovietică a sosit în Co
reea pentru a întări colaborarea din
tre cele două partide și țări.-

„Poporul sovietic sprijină cu hotă- 
rîre lupta poporului coreean pentru 
unificarea patriei sale, pentru crea
rea unui stat coreean unit. Noi am 
cerut și cerem, în continuare, retra
gerea trupelor americane din Coreea 
de sud".

unificarea celor două Congo-uri", pa* 
ralel cu „împărțirea sa în mai multe 
republici mici ceea ce ar fi atras 
după sine știrbirea independenței 
noastre".

Primul ministru, Lissouba, a decla
rat în încheiere că a vrut „să infor
meze opinia publică congoleză pen
tru a nu fi surprinsă dacă în urmă
toarele zile va asista la anumite mă
suri avînd drept scop apărarea inde
pendenței Republicii Congo (Brazza
ville)".

ții la sesiune au adoptat o rezoluții 
în care se exprimă solidaritatea cu 
poporul vietnamez. Intr-o altă rezo
luție, Adunarea de Stat a protestat 
împotriva încercărilor guvernului 
R. F. Germane de a înceta urmări
rea naziștilor și criminalilor de răz
boi, sub pretextul prescripției.

nu vor lua parte la boicotul între
prins împotriva navelor care se află 
sub steagul țărilor care fac comerț 
cu Cuba.

LEOPOLDVILLE. Ziaristul britanic 
Hugh Scotland, care a fost arestat 
în luna noiembrie din ordinul primu
lui ministru Moise Chombie, a fost 
pus în libertate.

LISABONA. Deși autoritățile por
tugheze au dezmințit zilele trecute 
că forțele răsculate din Guineea 
Portugheză și-au intensificat in ulti
mul timp activitatea, vineri guvernul 
Portugaliei a hotărît să trimită un 
nou contingent de 654 de soldați în 
acest teritoriu.

LONDRA. Agenția Press Associa
tion relatează că un nou grup de 
trupe britanice cu un efectiv de 1 000 
de oameni va fi trimis în Maiayezia, 
pentru a completa forțele armate en. 
gleze <iin această Federație.
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