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Vizita în 
a tovarășului Ion

SCHRUNS 20. De la trimișii 
speciali Agerpres, P. Stăncescu și 
C. Varvara :

Sîmbătă dimineața, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheor-

Austria
Gheorghe Maurer
de reprezentanți ai ministrului 
transportului și energiei electrice, 
ai societății energetice Illwerke și 
ai uzinei Latsthau.

La sfîrșitul vizitei, conducerea 
societății a oferit un prînz în cin

lari s-au desfășurat ia Petroșani

LUCRĂRILE CONFERINȚEI
ORĂȘENEȘTI A U.T.C.

Unul din muncitorii destoinici 
ai secției mecanice de la 
U.R.U.M.P. — lăcătușul Trifu 
Vidrei, utecistși elev la seral.

La Petroșani s-au des
fășurat ieri 
Conferinței 
U.T.C. Aula 
de mine, 
sărbătorește, 
dtiit întrunirea reprezen
tanților tinerilor mineri, 
constructori energeti- 
cieni, intelectuali, stu- 
denți și elevi din Valea 
Jiului a fost dominată 
de o atmosferă entuzias
tă. Printre cei aproape 
500 de delegați și invi
tați la conferință s-au 

- aflat 200 de tineri mun
citori evidențiați în ln- 
ffecerea socialistă, 

/'de tineri distinși cu 
dine și medalii, cu 

‘ plome de onoare 
' C C. al U.T.C. și ale 

mitetului regional 
U.T.C. pentru merite 
deosebite in producție, 
la învățătură și în acti
vitatea obștească. Prin
tre, delegați i-am remar
cat pe tinerii mineri 

’ Mocanu Tudor din Uri- 
' câni, Aeftincă Nicolae 
din Lupeni, Ambruș

• Martin, strungar la 
UR.U.MP., Șerban Flo-

. fean, energetician la 
, I.C.T. ■ Paroșeni, Vîlcea

nu Constantin, . maistru 
constructor grupul 2 Pe
troșani, Ană Elorea, me
canic la T.C.M-M.. Sîrbu 

ЛСЬШса, profesoară, Flo- 
ruța Stanca,' studentă,

• Dornic Elena, elevă la
• Liceul din Lupeni.

Lucrările
. vi fost deschise 

Varășul Maxim 
țfkm-secretar al 
telului orășenesc 
șani al U.T.C.,

lucrările 
orășenești 

Institutului 
împodobită 

care a găz-

zeci 
or- 
di- 
ale 
Co

al

confetinței 
de to- 
Mihai, 
Corni- 
Petro- 

care a
salutat, în numele dele- 
gaților, prezența la lu
crările conferinței a to
varășilor Pleșa Emil,
membru al Biroului Co
mitetului regional de
partid Hunedoara, Lazăr 
David, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, Karpi- 
necz loan, Ghioancă

Mircea, 
Maxim 
Aurel, 
Evesc

orășenesc

comisiei o- 
revizie.

Victor, Pîinișoară Titus, 
secretari ai Comitetului 
orășenesc de partid Pe
troșani, a celorlalți mem
bri ai Biroului Comite
tului orășenesc de partid, 
Bichiș Vasile, adjunct 
al secției școli a C.C. al 
U.T.C., Lucaciu Mircea, 
prim-secretar al Comite
tului regional Hunedoa
ra al U.T.C. și a celor
lalți invitați.

Delegații au ales pre
zidiul conferinței format 
din tovarășii Pleșa Emil, 
Lazăr David, Bichiș Va
sile, Lucaciu 
Lăzărescu loan, 
Mihai, Amarie 
Pohl Matilda,
Trandafir, Mesaroș Ioa
na, Levițchi Tamara, 
Onea loan, Bodea Con
stantin.

Au fost alese, de ase
menea, comisia de vali
dare, comisia de redac
tare a procesului verbal, 
comisia de redactare a 
planului de măsuri.

Conferința a adoptat 
următoarea ordine de zi:

1. Darea de seamă a 
Comitetului 
U.T.C.

2. Raportul 
rășenești de

3. Alegerea comitetu
lui orășenesc U.T.C., a 
comisiei orășenești de 
revizie și a delegaților 
la conferința regională 
a U.T.C.

La primul punct al or- 
dinei de zi, tovarășul 
Maxim Mihai a expus 
darea de seamă a Comi
tetului orășenesc U.T.C. 
In continuare a fost 
prezentat Raportul Comi
siei orășenești de revi
zie.

Au urmat discuții în 
jurul dării de seamă și 
al raportului comisiei de 
revizie, iar apoi alege
rea comitetului orășe
nesc al U.T.C., a comi
siei orășenești de revi
zie și a delegaților pen
tru conferința regională 
a U.T.C.

ghe Maurer, și persoanele care îl 
însoțesc au vizitat uzina Latschau, 
una din cele cinci - hidrocentrale 
ale complexului Lunersee. La o al
titudine de peste 190© metri sînt 
folosite aici resursele hidraulice 
ale rîului Ill și ale altor cursuri 
de apă din împrejurimi, pentru a 
pune în mișcare turbinele comple
xului hidroelectric.

La sosire, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România a fost întîmpinat

Initiative lăudabile
Lăcătușii de la revizia de vagoa

ne a stației C.F.R. Petroșani aduc 
o contribuție însemnată la respec
tarea graficului de circulație a gar
niturilor. Din inițiativa lor vagoa
nele trenurilor marșrute sînt repa
rate fără a mai fi detașate de gar
nitură. In ziua de 16 noiembrie, de 
pildă, la marșruta Petrila—Bucu
rești—triaj au fost reparate vagoa
nele nr. 417 666 și 122 768 fără de
tașare de garnitură. Acest lucru 
duce la scăderea simțitoare a nu
mărului trenurilor care 
întîrziere din stație. O 
tivă a lor este cea a 
unor acțiuni patriotice
lectarea fierului vechi din piața de 
manevră. De la începutul acestei 
luni pînă în prezent ei au colectat 
5 000 kg fier vechi și l-au expediat 
otelarilor din Hunedoara. Printre 
cei evidențlati în aceste acțiuni se 
numără Neată Gheorghe, Vîlceanu 
Alexandru, Coman Nicolae, Ceută 
Pascu, Gruia Petru, Păgân 'Petru.

DÂIANU IOAN 
corespondent

înfăptuirea pianului M.T.O.

CONDIȚIE IMPORTANTĂ PENTRU 
REALIZAREA SARCINILOR

• Abataje 
de rezervă
ф Prin ex
tinderea teh
nicii avansa
te
• 6270 me
tri galerie 
susținuți me
talic

AM VRUT ^lte facI O N A R

cunoscut că în activitatea 
îndeplinirea planului de pro- 
la toți indicatorii, o mare în-

fost

Pe-
în

stea oaspeților români.
Seara, a avut loc o recepție o- 

ferită de șeful landului Vorarlberg, 
Herbert Kessler, !n cinstea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer.

Șeful landului și tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer au rostit scurte 
toasturi.

*
In aceeași zi, ministrul comerțu

lui exterior, Gheorghe Cioară, în
soțit de Cari Bobleter, secretarul 
de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Austriei, a vizitat fa
brica de dantele și tricotaje 
Debruder Langler și uzinele textile 
Getzner din Vorarlberg.

Zilele trecute pri
mesc o telegramă ful
ger din Lupeni. Cu
vintele cuprinse in ea 
m-au pus pe gînduri: 
„Cumpără pentru înce
put zece mii lămpi cu 
petrol. Stop. Achizițio
nează una cisternă pen
tru petrol lampant. 
Stop. Cîștig formidabil. 
Stop. Șerban". Măi ce 
să fie — îmi zic dus 
pe gînduri. Poate că 
poștașul o fi greșit a- 
dreSa f Mă uit din nou 
pe telegramă. Nimic 
greșit. Numele meu 
era scris clar, citeț, a- 
dresa exactă. Semnă
tura expeditorului mă 
Surprinde... Șerban, Șer
ban... cine o fi ? Ceva 
ml-i în regulă, La Lu
peni tiu am nici un 
cunoscut cu numele de 
Șerban, ci unul Șerbă- 
nescu. un prieten vechi, 
pe care nu l-am mai 
vizitai de mult timp. 
El e negreșit. La poștă 
i-au prescurtat numele. 
Mă rog, se mai intim-

telegrama, cu lămpile 
și petrolul
Ce legătură am 
toate astea ? I

Cum aveam 
m-am hotărit să 
fugă pină la 
să văd ce-mi mai face 
prietenul și cu ocazia 
asta să dezleg și miște-

lampant ? 
eu cu

timp, 
dau o 

Lupeni

FOILETON
rul telegramei. Cind 
m-a văzut a sărit in 
sus.

— Ai și venit așa 
repede ? I Ai primit te
legrama ? Ce ai făcut 
cu cele zece mii de 
lămpi, cu petrolul...

— Stai omule, de-abia 
am venit. Va să zică 
tu ai trimis telegrama ?

— Eu. Spune-mi re
pede ce ai făcut I

Mă uit la el. Ochii 
îi erau întunecați, pri
virea pierdută. încă o 
dată mi-am zis că nu-i

fată. Ii ardea. în
drăznii :

— Spune prietene 
ești bolnav ?

— Nu, da' de ce ?
— Așa te intrebai și 

eu într-o doară. Dar 
spune-mi sincer ai fost 
cumva pe la vreun 
doctor ?

— Nu, dar s-ar pu
tea să ajung dacă n-ai 
să mă ajuți.

— Bine, bine, hai li- 
niștește-te. De asta 
sînt aici. Acum spu
ne-mi despre ce este 
vorba și ce-i cu tele
grama pe care mi-ai 
trimis-o ?

— Mă știai om cin
stit. Cit cîștig am îmi 
ajunge. Zilele trecute 
însă mi s-a oferit un 
prilej formidabil de 
cîștig. Fără prea mare 
efort. Cum te știam 
bun prieten m-am gin- 
dit să impărțim ciști- 
gul pe din două.

C. COTOȘPAN

plă. Bine, dar ce-i cu a bine. Ii pun mina pe (Continuare în pag. 3-a)

Este 
pentru 
ducție 
seninătate are realizarea ' prevederi
lor înscrise în planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice.

Să vedem în ce măsură au 
realizate prevederile din planul de 
măsuri la exploatarea minieră 
trila. De menționat că în mai,
urma indicațiilor primite de la orga
nele de partid, planul inițial, întoc
mit la sfîrșitul anului trecut, a fost 
refăcut și îmbogățit întocmindu-se 
un plan bine fundamentat și mobi
lizator. Și imediat s-a trecut la în
făptuirea lui. 1

Dar, să exemplificăm. Pentru a 
avea asigura'ă în permanentă linia 
de front necesară s-a prevăzut pre
gătirea a două abataje de rezervă 
Asemenea abataje au existat pe 
parcurs, apoi le-au luat locul altele; 
în prezent sînt plasate la sectoarele 
I și III avînd o capacitate medie 
de 100 tone cărbune pe zl. Și tot 
pentru 
pentru 
viteza 
atingă
metri liniari pe lună.
condițiilor optime de muncă brigă
zilor de la pregătiri, în trimestrul III 
s-au obținut 65,3 metri liniari avan-

a pregăti la vreme abatajele 
exploatare, s-a planificat ca 
de avansare la pregătiri să 
la lucrările în cărbune 55,7 

Prin crearea

sare la pregătirile în cărbune. In 
primele 10 luni ale anului au 
susținuți metalic 6 273 metri de 
galerie.

Față de prevederea de a mecaniza 
incărcarea sterilului, la puțurile în 
săpare, cu 4 greifere, au fost puse 
în funcție 6 greifere, două fiind ți
nute în rezervă. Rezultate favora
bile în desfășurarea procesului do 
producție a dat și eșalonarea plecării 
în concediu a muncitorilor și tehni
cienilor. Alte puncte din 
ror îndeplinire a fost 
deaproape, au fost: respedwca 
ficului de reparare a utilajului, în
ființarea unei echipe mobile de lă
cătuși care să repare vagonetele de
fecte în subteran, deschiderea cursu
rilor de calificare și a lectoratelor 
în vederea ridicării calificării.

Iată cîteva măsuri care au țintit 
la creșterea productivității muncii. 
S-a extins utilizarea a două freze 
S.B.M.-3 u la săparea suitorilor și 
se folosesc în prezent cu succes 
la sectoarele I și II. Prin injectarea 
apei sub presiune, cu ajutorul unor 
pompe tip Hausher, exploatarea stra
tului 7 a fost mult ușurată. Și s-ar 
mai putea exemplifica și cu alte o-

pleacă cu 
altă iniția- 
organizării 
pentru co-

FRANCISC VETRO
(Continuare in pag. 3-a)

Trei profiluri de mi
neri aparținînd uneia 
dintre cele mai harnice 
brigăzi ale minei Uricani. 
Minerii Cămărășan Ilie, 
Dinică Oprea și Haloiu 
luiiu din brigada lui So- 
rescu Constantin.

Aspect nocturn al complexului comercial din cartierul Livezenl— Petroșani.



Emil Racoviță CULTURA-ARTA
In luna aceasta se îm

plinesc 97 de ani de la 
nașterea eminentului sa
vant român Emil Raco* 
viță, Inițiatorul și fon
datorul Biospeologiei 
mondiale.

A văzut lumina zilei 
la 15 noiembrie 1868 în 
orașul Iași. Studiile pri
mare și le face în ora
șul natal, la școala din 
Păcurari, unde îl are ca 
învățător pe marele po
vestitor Ion Creangă. 
Tot în Iași își termină 
și studiile secundare, 
fiind elevul renumitului 
geolog român Grigore 
Gobălcescu. Acești mi
nunați dascăli au contri
buit mult la formarea

membru al Partidului 
Socialist Francez, parti- 
cipînd în același an la 
Congresul de reconsti
tuire a Internaționalei a 
П-a de la Paris. Este 
semnatar al moțiunii prin 
care se stabilește ziua 
de 1 mai ca sărbătoare 
a muncii. Este apoi de
legat la Congresele in
ternaționale ale studen
ților de la Bruxelles 
(1891) și Genova (1893). 
In 1918 dispune împăr
țirea la țărani, fără des
păgubire, a pămîntului 
de la Șurăneștii Vasluiu
lui, moștenit de la pă
rinți, propunînd forma
rea unei cooperative de 
producție, pentru înjghe-

Decepții • ••

Med a I I o n
spirituală a lui Racovi
ță. După ce își ia baca- 
loriatul, la vîrsta de 19 
ani, îl aflăm la Paris 
pșntru a îndeplini do
rința tatălui său, Gheor- 
ghiaș Racoviță, de a de
veni avocat. In anul 1889 
își ia licența în drept 
fără a prefera această 
meserie. Student fiind la 
Facultatea de științe de 
la Sorbona, paralel cu 
frecventarea cursurilor 
de drept, audiază prele
geri de antropologie, ca
re l-au determinat să se 
сопэасге definitiv stu
diului naturii. Este re
marcat pentru preocupă
rile și cercetările știin
țifice în special în do
meniul experimental. In 
anul 1891 devine licen
țiat în științe, iar în a- 
nul'1896 își susține teza 
de doctorat. Renumele 
de care începe să se 
bucure în lumea științi
fică îi determină pe pro
fesorii săi de la Sorbo
na ■— Ives Delage și H. 
de Lacaze Duthiers să-l 
propună ca naturalist a! 
expediției Antarctice bel
giene. Astfel, la vîrsta 
de 29 de ani pe vasul 
„Belgica", Racoviță a 
cercetat regiunile sudi
ce ale globului, adu- 
nînd un bogat material 
legat de biologia bale
nelor, pinguinilor, foci
lor și a păsărilor polare. 
Materialul colectat de 
Racoviță a fost prelucrat 
de specialiști într-un nu
măr impresionant de 60 
de volume. El a fost a- 
cela care a lămurit pro
blema respirației la ba
lene. Descrierile despre 
Obiceiurile acestor ani
male sînt cunoscute în 
teată lumea.

Alături de activitatea 
științifică, E. Racoviță 
•e afirmă și pe tărîm 
social, fiind un susțină
tor al marxismului. In 
anul 1889 este primit

barea căreia a donat ță
ranilor două mori și nu
meroase mașini și unelte 
agricole. La Paris s-a 
căsătorit cu Helene Bou- 
card, lucrătoare la un 
magazin de mode, tova
rășă devotată de viată 
și de un real folos în 
activitatea sa.

O cotitură importantă 
în activitatea lui E. Ra- 
covlță a constituit-o 
explorarea Peșterii Ba
laurului din insula Mo- 
jorca, arhipelagul Balea- 
relor, unde descoperă un 
crustaceu orb și depig- 
mentat. Acesta constituie 
un punct de plecare în 
fondarea unei noi știin
țe — BIOSPEOLOGIA — 
care studiază viața din 
grote și peșteri. Presti
giul său crește și mai 
mult. Societățile științi
fice din lumea întreagă 
îl aleg membru cores
pondent al lor, iar în 
Franța își creează o si
tuație strălucită. Pătruns 
de dorința de a-și pune 
serviciile în slujba pa
triei sale, renunță la a- 
ceste favoruri, întorcîn- 
du-se în țară 'în anul 
1920 și stabilindu-se Ia 
Cluj. In același an pune 
bazele Institutului de 
Speologie, primul insti
tut de acest gen din lu
me. Și în țară a desfă
șurat aceeași prodigioa
să activitate științifică 
pînă în ultimele clipe 
ale vieții.

La 17 noiembrie 1947, 
Emil Racoviță 
din viață, iar 
aceleeași luni 
dus pe ultimul
de către prietenii, cole
gii și colaboratorii care 
au admirat în el luptă
torul neobosit pentru 
triumful științei și al 
devărului.

încetează 
la 21 ale 
este con- 
său drum

Cu puțini ani în ur
mă, minerii din Lupeni 
se îndreptau cu plăcere 
spre clubul sindicatelor 
din localitate. Aici gă
seau condiții corespun
zătoare pentru a-și pe
trece timpul liber în 
mod plăcut și util. Exis
ta o bibliotecă cu o sală 
de lectură frumos ame
najată; existau săli unde 
se putea juca biliard, 
șah, tenis de masă, șu- 
bach; gxista o, sală a 
sporturilor, unde mine
rii urmăreau întîlniri de 
volei, baschet, handbal. 
Fiecare era mulțumit 
pentru condițiile create.

De cîtva timp însă, 
numărul celor care frec
ventează clubul s-a re
dus. Intr-o bună zi, dacă 
situația actuală se va 
menține, nu va mai 
merge nimeni la club. 
Este și firesc. In mo
mentul de față clubul 
oferă numai decepții. 
De ce ? In toate sălile, 
și sînt destul de multe, 
frigul a pus stăpînire. 
încă din vară calorife
rele au fost demontate. 
Trebuiau făcute repara
ții pentru lărgirea spa
țiului bibliotecii și asi
gurarea unei călduri co
respunzătoare pe timp 
de iarnă. Dar aceste re
parații au tot fost ami
nate de azi pe mîine și 
ele se execută abia a- 
cum, în sezonul rece. 
Ziarul nostru a sesizat 
și a scris la timp despre 
această situație, dar to
varășii răspunzători de 
rezolvarea problemei au 
dat dovadă de cea mai 
crasă indiferență, de co
moditate. Oamenii se 
întreabă pe bună drep
tate : toată vara n-a fost 
timp ? Lucrarea de îm
bunătățire a regimului 
termic este destul de 
mare și nu se poate e- 
xecuta într-o 
Și deși e frig, 
și 
de 
Lupeni 
ră foarte anevoios. Pînă 
cînd va exista această 
situație tovarăși de la 
Consiliul local al sindi
catelor din Petroșani ?

Nemulțumirea 
minerilor nu con
stă numai în a- 
ceasta, ci și în al
tele. Dacă cu ani 
în urmă la 
existau săli

putea 
biliard,

zi, două, 
ploaie 

zăpadă, lucrările 
la clubul din 

se desfășoa-

bach, acum, din toate 
acestea, se folosește^ o 
Singură sală în care se 
joacă șah și biliard, sin
gurele jocuri distractive 
oferite la clubul din 
Lupeni. Dar și această 
sală, în afară că în ea 
frigul și-a făcut simțită 
prezența, nici nu 
curată, atrăgătoare, 
care joacă biilard 
tesc nejustificat, 
pă părerea noastră, cite 
3 lei pentru fiecare oră. 
Argumentele că „așa 
trebuie", că „ așa s-au pri
mit dispozlțiunl" sau că 
„la toate cluburile din 
Valea Jiului se proce
dează la fel, deoarece 
masa de biliard trebuie 
întreținută" ni se par 
neîntemeiate. Ar fi bine 
să se analizeze situa
ția aceasta și să se la 
măsuri.

La clubul din Lupeni 
nu se poate juca tenis 
de masă, șubach, remmy, 
deoarece unii tovarăși 
din conducerea clubului 
manifestă 
tovarășii 
liul local 
Petroșani 
măsură. Condiții 
asemenea jocuri 
tive nu au fost 
nici în timpul

La ...............
sala de 
rafturile 
cititorii 
condiții
Șl atunci' ne mal între
băm de ce față de ace
eași perioadă a anului 
trecut numărul cititorilor 
a crescut doar cu 100 ?l

Deficientele constatate 
trebuie eliminate. Mun
citorilor să 11 se creeze 
condiții corespunzătoare 
de folosire a timpului 
liber în mod plăcut și 
util. Consiliul local al 
sindicatelor Petroșani să 
analizeze starea în care 
a ajuns clubul muncito
resc din Lupeni, să în
treprindă unele acțiuni 
menite să înlăture defi
ciențele. Numai astfel 
clubul va fi frecventat 
de un număr tot mai 
mare de cetățeni.

este 
Cei 
plă- 
du*

indolență, iar 
de la Consi* 
al sindicatelor 
nu iau nici o 

pentru 
distrac- 

create 
verii, 

și în 
e frig,

bibliotecă 
lectură 
sînt deranjate, 
nu au create 
pentru lectură.

D. LUPAȘCU

Să vorbim și să scriem 
corect românește

Grija pentru o exprimare corectă, 
verbală și scrisă, este un aspect 
al revoluției culturale săvîrșite în 
patria noastră. Rigurozitatea mase
lor largi 
spus sau 
întocmai 
tografice 
servă însă că mai dăinuie încă une
le fluctuații privind scrierea și 
vorbirea corectă. Astfel, pe anumite 
inscripții, firme, tăblițe indicatoare 
din localitățile Văii Jiului, se mai 
păstrează textul scris înainte de 
1958 ■— anul reformei lingvistice la 
noi In țară. Mai sînt firme pe care 
apare eșire în loc de ieșire (gara 
Petroșani, cinematograful din Vul
can). Consoana s, de prisos, este 
perpetuată In cuvinte ca massă de 
oameni, cassă 
soanele duble 
limba română 
zurl, fără a se 
masa de scris
De asemenea, numele geografic Pe
troșani, format cu sufixul — ani, 
cunoscut din nume ca Drăgășani, 
Botoșani, Focșani (vezi Al. Graur 
„Limba corectă", Consiliul pentru 

răspîndirea cunoștințelor științifice, 
Ё.
iul 
și 
și 
șlt. Intîlnlm 
mentației publice Petroșani, Orga
nizația comercială —- Produse ali
mentare Petroșeni ș.a. Conviețuiesc 
uneori alături ambele forme, stîr- 
nind nedumerirea nu numai a vizi
tatorilor, ci chiar a localnicilor. De 
ex.: Gara Petroșani și Gara Pe
troșeni, Tribunalul popular al ora
șului Petroșani și Procuratura 
șului Petroșeni. Se mai scriu, greșit, 
cu majuscule, denumiri întregi ale 
unor întreprinderi, instituții sau or
ganizații de masă, deși normele 
lingvistice prevăd că numai cuvîn- 
tul prim se notează cu literă mare. 
O firmă ca „Bogat sortiment de 
confecții bărbați, femei, copii, pal-

populare pentru cuvîntul 
scria impune respectarea 

a normelor ortoepice, or* 
$i de punctuație. Se ob-

de bani, deși con- 
sînt suprimate 
în asemenea 
produce confuzii cu 
sau casa de locuit.

în 
ca*

S. Buc. 1983), a devenit în gra- 
local Petroșeni, Denumirea apare 
pe unele firme de întreprinderi 
instituții, desigur în mod gre- 

astfel Trustul ali-

ora-

raglane, fuste, cos- 
taioare, bluze, pan* 
capoade" produce 
chiar ilaritate de-

toane, pardesle, 
tiune, canadiene, 
taloni, pijamale, 
descumpănire și
oarece cumpărătorul este „sortimen- 
tat" alături de confecțiile pe care 
trebuie să le cumpere. Altă firmă 
„Autodeservlre", combătută și prin 
emisiunile radiofonice „Limba noas
tră" de acad. Al. Graur, se men
ține încă și chiar în Petroșani. De 
multe ori consoana 1 nu apare 
scrisă la substantivele articulate, iar 
litera — î continuă să fie întrebuin
țată în cuvintele ce provin din ră
dăcina român, fiind desigur gre
șeli gramaticale. Atributul dulce, 
care însoțește reclama bachică de 
toamnă a restaurantelor „must-dul- 
ce" (sîc!) provoacă neîncredere și 
ilaritate gastronomică, deoarece mul
tul, cum precizează Dicționarul lim-k 
bii române moderne, este „suc dul
ce stors din strugdri ori din alte 

să 
folo- 
după 
0 Іо-

fructe care n-a început încă 
fermenteze". Incorectă este și 
sirea propozițiilor calchiate 
modele străine și motivată de 
gică străină structurii gramaticale a 
limbii române. De pildă, există fir
me pe care scrie : „Stofe pentru pri
măvară" în loc de stofe de primă
vară",' „Confecții elegante, moder
ne pentru sezon" în 10c de „Con
fecții elegante, moderne de sezon"; 
„Mari reduceri din solduri Ia arti
cole" în loc de „Mari reduceri de 
solduri la articole".

Mai sînt desigur și alte abateri 
de la normele lingvistice ale limbii 
române, săvîrșite atît în scris cît și 
oral de anumite persoane.

Dar aceste cîteva plante 
tare menționate, ca și altele 
nătoare, de aplicare greșită 
melor ortoepice, ortografice 
punctuație, trebuie scoase din gră
dina de frumuseți a limbii noastre, 
spre a o restitui oamenilor în a- 
adevărata ei armonie.

parazi- 
asemă- 
a nor- 
și ide

Prof. ANTOCE GHEORGHE 
directorul Liceului Vulcan

MACEA L1VIU 
profesor „A trecui

o femeie"

club 
unde 
juca 

te
nis de masă, șu-

Pe ecranele din Petroșani

Coproducția franco-spaniolă „A 
trecut o femeie" este o dramă psi
hologică ce denunță atmosfera su
focantă și ipocrizia 
dintr-un orășel de
Spania.

In Medina — ca
șele asemănătoare — nu se întîm- 
plă niciodată nimic interesant. Viața 
își urmează cursul în aceeași -albie 
monotonă. Primăvara răcoroasă este 
succedată de o vară furtunoasă, 
apoi de o toamnă ploioasă și O iarnă 
umedă și rece. O dată cu trecerea 
anotimpurilor, trec și pasiunile înă
bușite ale oamenilor, dorințele lor 
latente, se ofilește tinerețea lor, 
asemenea acelor flori Ce n-au avut 
nlclcînd prilejul să-și desfacă pe
talele ca să se bucure de soarele 
strălucitor, de lumină, de căldură, 
de zumzetul gîzelor.

Dar într-o zi monotonia din Me
dina a fost întreruptă brusc. A 
trecut prin oraș o femeie străină. 
O actriță franțuzoaică, tînără, fru
moasă, plină de temperament, ce

vieții burgheze 
provincie din

și în alte oră-

a zdrobit inimile bărbaților, a aprins 
imaginația tinerilor și copiilor, a 
ațîțat invidia și gelozia femeilor. Cu 
un cuvînt a pus în mișcare viața 
orășelului, așa după cum un curent 
de aer unduiește apele stătătoare 
ale unul eleșteu. Dar femeia străină 
a plecat după un timp și o dată cu 
plecarea ei spiritele s-au liniștit din 
nou și totul în Medina a revenit 
aparent la vechea stare. Doar rana 
nostalgiei s-a adîncit în sufletele 
eroilor,. sentimentul zădărniciei lor 
a luat proporții mai mari.

Actrița franțuzoaică, aflată îm
preună cu trupa de balet „Parfum 
de Paris" într-un turneu în Spania, 
avînd o criîă de apendicită, este 
internată urgent într-un spital și 
operată. Frumusețea ei va aprinde 
sufletul chirurgului care a operat-o, 
ca și ale altor tineri din oraș. Doc
torul ajunge în pragul despărțirii 
de credincioasă sa soție pentru 
noua dragoste Lucrurile iau însă 
o întorsătură neașteptată, pe care 
o veți urmări începînd de mîine 
pe ecranul cinematografului „Repu
blica".

Evadaful"

Zi „plină" la biblioteca du* 
bului muncitoresc din Uricani. 
Două cititoare pasionate — 
Țînțarcu Sofica și Răgan Viori- 

îț! aleg cărțile preferate.

Eroul ..principal al filmului denu- 
lanțul" suferă a treia 
la moarte, acuzat 
tribunalul fascist din 
activitate antistatală

mit „Omul cu 
condamnare 
fiind de către 
Sofia pentru 
pentru subminarea ordinai fasciste.

Socotit drept criminal periculos i 
se fixează de picior un lanț imens 
și greu care zornăie la cea mai

mică mișcare. Omul cu lanțul este 
îmbarcat în tren pentru a fi trans
portat într-un orășel unde urmează 
Să fie executat. Dejucînd vigilența 
supraveghetorului său, încercînd im
posibilul „Omul cu lanțul" sare dih 
tren. Sub oavăza nopții, urcînd 
cursul unui rîu prin eforturi su
praomenești, evadatul reușește să 
scape de urmărire. Rana pe care i-a 
tăcut-o lanțul la picior s-a infec
tat, setea, foamea, lipsa de perspec
tivă îi întunecă mintea. Are mo
mente de nebunie. Aceste ceasuri 
asemănătoare unui coșmar, frîng , 
voința evadatului. El se resemnează 
socotind că nu mai are hiclun rost fe
să mai încerce ceva pentru a se 
salva.

Copleșit de 
boală, „Omul 
cunoștința.

Oamenii îl
șească. Aflînd despre o nouă per
cheziție în sat, evadatul își părăsește 
ascunzișul pentru a nu primejdui 
viața gazdelor sale. El e arestat și 
închis pentru o noapte, urmînd să 
fie transportat a doua zi la locul 
execuției.

Oameni simpli colaborează pentru 
a-1 salva de la moarte și chiar san
tinela care-i păzea celula, un pa
triot care avea legătura cu mișcarea 
de partizani, 
țește pentru 
la partizani.

„Omul cu 
partizani care, avertizați, 11 așteap
tă, îl întîmpină.

Filmul rulează tot de mîine la ci
nematograful „7 Noiembrie".

slăbiclune fizică, de 
cu lanțul11 își pierde

ajută să se însănăto-

îl eliberează și-1 înso- 
a-1 conduce in munți

lanțul" ajunge pînă la-.



Î? PREAJMA

SĂPTĂMÎNII ECONOMIEI
Ne mai despart cîteva zile de , 

Săptămîna Economiei care se va des
fășura între 23-30 noiembrie 1965.

In Valea Jiului acțiunea de eco
nomisire la C.E.C. a căpătat un 
adevărat caracter de masă.

Pe primele 9 luni ale anului 1965 
oamenii muncii din orașul regional 
Petroșani au depus la C.E.C. eco
nomii de aproape trei ori măi mari 
decît în întreg anul 1959.

In anul 1965 soldul general al 
depunerilor populației la C.E.C. este 
de 4,5 ori mai mare decît cel exis
tent la sfîrșitul anului 1959.

Dezvoltarea mai accentuată a ac
țiunii de economisire în anul 1965 
a dus la creșterea substanțială a 

^indicilor calitativi ai activității de 
’ ,*găre a economiilor bănești ale 
populației.

Astfel, soldul mediu al depuneri
lor pe locuitor a crescut pe primele 
9 luni cu 317 la sută fată de cel 
existent în anul 1959.

Procentul de rămînere în sold 
care reflectă gradul de stabilitate 
al depunerilor a crescut cu 38 la 
sută, contribuind în mare măsură la 
realizările obținute pe primele 9 
luni ale anului 1965.

Spîfe deosebire de trecut, astăzi 
с?да' puterea economică și politică 
se află în mîinile poporului munci
tor, crește necontenit nivelul de

Am vrut să
.(

(Urmare din pag. l-a)

— Hm. Cîștig I Și, mă rog, cine 
fi-a oferit acest ciștig ? I

—• N-ai' să crezi, dar așa este : 
I.C.O. și I.R.E.H. Secția rețele Pe
troșani.

— Ni) Înțeleg.
— Te cred. Nici eu n-am Înțe

les la început. Acum insă da. Și îi 
felicit din toată inima pe tovară
șii de la aceste întreprinderi.

— Ești enigmatic prietene.
— Ași. Te înșeli. Enigma se gă

sește la conducerea celor două în
treprinderi.

— Hai să fim serioși.
— Să-ți explic: Acum cîteva 

zile, mă trezesc acasă cu un elec
trician, Se prezintă omul Ia ne- 
vastăgmea cu o htrtie scrisă și, po
liticos, o roagă să o semneze că

- a luat cunoștință că ni se „taie" 
curentul pentru că n-am plătit ga
ranția de 50 de lei. Nevastă-mea 
protestează. Ii arată două chitanțe 
cum că a achitat această sumă. Ii- 
lectricianul avea însă ordin să în
trerupă curentul și ordinul trebuia 
executat. A scos siguranța de la 
tablou și a pus sigiliu. Cînd am 
ajuns acasă și am aflat cele în- 
tîmplate, am avut senzația că am 
tost... electrocutat. Am luat cele 
două chitanțe cum că am plătit în 
I960 către I.C.O., o dată 25 de lei 
și altă dată 25 de lei, în total 50, 
suma pentru garanție, m-am repe
zit cu ele la sectorul I.C.O. Lupeni 
și t-am explicat unei funcționare, 
probabil contabilă, cum stă situa
ția. Aceasta m-a aprobat dar a 
Strîns neputincioasă din umeri. 
Mi-a explicat că banii au tost de
puși la I.C.O. Petroșani si ca atare 
numai de la Petroșani ii pot scoa
te. Am plecat la Petroșani. Aici la

лІ.С.О. o altă funcționară Doliticoa-- ’. jfâ. după ce m-a compătimit, mi-a

PROGRAM DE RADIO
22 noiembrie

PROGRAMUL I: 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Cîntecele dimineții; 5,40 
Muzică- interpretată de fanfară; 6,00 
Sport; 6,10 Trei dansuri de Hilda 
Jerea,- 6,22 Jocuri din Maramureș; 
6,30 Acordeonul vesel; 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 Radiojurnal. 
Sport; 7,18 Suită de șlagăre de 
Spielhaus; 7,30 Emisiune de muzică 
populară; 8,00 Sumarul ziarului 
„Scînteia" 8,06 Selecțiuni din ope
reta „Floarea din Hawai" de Paul 
Abraham,- 8,30 La microfon melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului 

/^Otitele și prevenirea lor; 9,35 Mu 
_'ică de estradă; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Muzică populară; 10,30 
Prietena noastră cartea : Pastelul în 
opera poeților noștri clasici; 1100 

simfonică „Munții Apuseni" 

trai al celor ce muncesc și posibi
litatea de a.economist

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni are sarcina de a dezvolta în 
rîndul oamenilor muncii spiritul de 
economie, de gospodărire chibzuită 
a veniturilor personale. Acțiunea 
de economisire a veniturilor oame
nilor muncii împletește interesul in
dividual al fiecărui cetățean Cu in
teresul general al poporului dînd 
posibilitate mobilizării tuturor dis
ponibilităților bănești pentru a fi uti
lizate în scopul dezvoltării econo
miei naționale.

Cunoscînd importanta economică 
și educativă a acestei acțiuni, e 
necesar ca munca de propagandă 
pentru îndrumarea oamenilor mun
cii spre a realiza mai multe eco
nomii să fie intensificată. Ea tre
buie să devină mai concretă și mai 
eficace.

Este necesar ca, conducerile în
treprinderilor și instituțiilor, comite
tele sindicatelor să sprijine mai 
mult acțiunea de economisire din în
treprinderea său instituția respec
tivă. „Săptămîna Economiei" trebu
ie să constituie un prilej de a in
tensifica munca de educare pentru 
realizarea.de cît mai multe economii, 
pentru combaterea risipirii.

A. DRÂGUȘIN

te fac milionar
explicat că tovarășa de la sectorul 
I.C.O. Lupeni a greșit. Trebuia ca 
eu să fac o cerere către I.C.O. In 
care să cer restituirea celor 50 de 
lei garanție, ca pe această cerere 
conducerea sectorului I.C.O. Lupeni 
să treacă cum că nu am nici o da
torie către sector. Apoi cu aceasta 
cerere semnată șl parasemnată să 
mă întorc la Petroșani, tot la I.C.O. 
Depun cererea însoțită de cele 
două chitanțe, mi se restituie cei 
50 de lei. Cu cel 50 de lei în bu
zunar m-am Întors la sect fa 
I.R.E.H. Lupeni, î-am depus și cu 
asta. gata. Credeam că înnebunesc. 
Nu am mai făcut al doilea drum 
la Petroșani. $i bine am făcut. In
tre timp am aflat că lucrurile s-au 
mal simplificat. Te prezinți la sec
ția I.R.E.H. Lupeni cu o cerere si 
cu chitanța de achitare a garan
ției pentru curent eliberată cu ani 
în urmă șl atei se rezolvă totul.

— Ei dacă din întîmplare ai pier
dut chitanța sau chitanțele de ga
ranție 1

— In acest caz situația se com
plied. Există două posibilități; pri
ma : să plătești alți 50 de lei și să 
te lași păgubaș; a doua: să faci 
un drum la Petroșani la I.C.O., să 
rogi pe tovarășii de aici dacă vor 
să caute în arhive. Dacă te-au gă
sit. te întorci la Lupeni, faci cere
re, tovarășii îți trec pe ea că nu 
ai nici o datorie, te întorci din nou 
la Petroșani pentru a-ți ridica banii 
si... restul îl știi. Acum pune la 
socoteală drumurile pînă la Petro
șani, zilele pierdute și ai să vezi 
că prima variantă e mai bund.

— Am înțeles. .Acum spune-mi 
sînt mulțt oameni în situația asta ?

— Desigur, tot Lupeniul. Ba aș 
putea spune că toată Valea Jiului. 
Stil cd din 1962 taxele pentru cu
rentul electric nu se mai plătesc

Martian Negrea,- 11,25 Mici formații 
orchestrale de muzică ușoară; 11,45 
Folclor muzical din Vrancea; 12,00 
Buletin de știri; 12,13 Matineu de 
operă; 13,30 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor; 14,00 Buletin 
de știri; 14,08 Intîlnire cu muzica 
ușoară; 15,00 Varietăți muzicale,- 
16,00 Radiojurnal. Sport; 17,02 Din 
„Festivalul muzicii de cameră" — 
București 1965,- 17,15 Capodopere 
ale literaturii: Othello — de W. 
Shakespeare; 17,45 Uverturi de 
Arthur Sullivan,- ■ 18,00 Buletin de 
știri; 18,03 In jurul globului; 18,13 
Canțonete; 18,30 Obiectiv — produc
ția 1966 In vizită la Combinatul 
chimic din Craiova, 18,50 Program 
muzical cerut de ascultători; 19,20 
Sp >rt. Post-scriptum,- 19,30 Muzică

Se lucrează la montarea in
stalațiilor în stația funicularu- 
lul de șist și rambleu de Ia 
Dîlja.

Ia I.C.O. ci la secțiile I.R.E.H. Ei, 
dar aceste secții nu dispun de ar
hivă veche unde sd Se păstreze ta
belele cu consumatorii care au 
plătit garanția, aceasta fiind la 
I.C.O.

— Bine dar cînd a preluat 
I.R.E.H., n-a preluat și documentele 
cu garanția ?

— De ce mă întrebi pe mine ? 
lntreăbă-1 pe tovarășii de la I.C.O. 
și I.R.E.H. Intre noi fie vorba, am 
impresia că la mijloc e puțină co
moditate. Ce și-au spus tovarășii 
sus amintiți ?: „Ce să căutăm noi 
atîta prin documente să vedem ca
re și-a , plătit garanția și care nu. 
E mai simplu să o luăm de la în
ceput. Cațe mai păstrează chitan
țele, scapă, care nu... plătește din 
nou. Și uite așa se intîmplă că oa
menii sînt purtați pe drumuri, pierd 
zile, în loc ca treaba aceasta să 
se fi făcut așa cum e și normal 
între cele două întreprinderi.

— St acum ce-i cu telegrama, 
cu cîștigul acela formidabil ?

— Simplu. Cînd am văzut că a- 
tîția oameni sînt pe drumuri, că 
multi renunță să-și mai caute drep
turile și stau pe întuneric ml-am 
zis; „Ia să cumpărăm noi lămpi 
și petrol Igmpant și să-l vindem 
oamenilor că doar nu o sd stea pe 
întuneric. La un preț mal mare. 
Am vrut să te fac și pe tine mi
lionar.

— Ți-a! greșit ținta.
— Ai dreptate. Chestia cu tele

grama a fost numai un pretext sd 
vii pe la mine, poale că vei reuși 
tu sd dai de capătul firului. Eu 
credeam că voi intra în spital.

— Mi-a venit inima la loc. Să 
ști) însă, chestia asta cu garanția 
n-o pot rezolva. O s-o lăsăm pe 
seama celor două întreprinderi. 
Cade în sarcina lor, s-o lămurească.

ușoară; 19,55 Melodia săptămînii; 
20,00 Radiogazeta de seară; 20,20 
Concert folcloric; 20,45 Noapte bu
nă, copii; 20,55 Recital de operă — 
Valentin Teodorian; 21,15 „Cîntecele 
mării1' — muzică ușoară; 22,40 
Sonată și Rondo în La de Karl 
Philippe Emanuel Rach; 22,57 
Dansul celor șapte note; 23,50 Bu
letin de știri.

PROGRAMUL II : 7,30 Radiojur
nal; 7,50 Cîntă Miranda Martino și 
luis Mariano; 8,15 Muzică popu
lară; 8,30 Arii de virtuozitate din 
opere; 9,00 Buletin de știri; 9,03 
Ce să vedem ? Ce să citim ? Ce 
să ascultăm ?,■ 9,13 Sonata în re 
minor pentru violoncel și pian de 
Nicolae Buicliu,* 9,32 Cîntece de 
nuntă și jocuri populare; 9,55 Por
tativul vesel,- 10,10 Cu scrisorile 
în față; 10,25 Din creația lui Henry 
Purcell; 11,00 Buletin de știri; 11,10 
Muzică ușoară cu Ilinca Cerbacev

Comitetele de locatari In sprijinul 
administrațiilor de clădiri

Pentru o mai bună cuprindere și 
rezolvare de către întreprinderea de 
locuințe și localuri Petroșani a 
problemelor de administrare a 
fondului locativ și păstrarea aces
tuia prin efectuarea la timp a lu
crărilor de întreținere și reparații, 
prin dezvoltarea unei atitudini juste 
fată de avutul obștesc și respec
tarea normelor de bună conviețuire 
între locatari, în a doua jumătate 
a lunii august a acestui an au 
luat ființă administrațiile de clădiri 
cît și comitetele de locatari.

Administrațiile de clădiri aparți- 
nînd de I.L.L. Petroșani sînt organi
zate pe cvartale și grupuri de clă
diri și au următoarele atribuții:

— Asigură exploatarea și întreți
nerea centralelor termice precum și 
a celorlalte instalații comune.

— Se îngrijesc de buna funcțio
nare a instalațiilor comune, asigură 
aprovizionarea și transportul com
bustibilului necesar centralelor ter
mice, iau măsuri pentru asigurarea 
cu materialele necesare întreținerii 
și reparării instalațiilor comune, 
precum și folosirea lor judicioasă.

— Prin personalul lor deservesc 
și execută lucrările de întreținere 
curentă și micile reparații care cad 
în sarcina locatarilor.

— Sesizează întreprinderea care 
administrează fondul locativ pro
prietate de stat asupra necesității lu
crării de reparații, care potrivit nor
melor legale, cad în sarcina pro
prietarului.

— Pune la dizpoziția comitetelor 
de locatari documentația care a stat 
la baza notelor de plată a cotelor 
contributive (pentru salariile afe- 

In atenția acvariștilor
Comitetul Filialei Petroșani a Asociației generale a vînători- 

lor și pescarilor sportivi anunță pe toți acvarlștii din Valea Jiu
lui să se prezinte, pină In ziua de 24 noiembrie a.c., la biroul fi
lialei pentru a fi luați în evidență în vederea constituirii lor în- 
tr-o secție afiliată la Asociația vînătorilor și pescarilor sportivi 
din Republica Socialistă România.

șî Nico Fidenco; 12,12 Melodii în- 
cîntătoare,- 12,30 Comemorare 
Gheorghe Dima la Conservatorul de 
muzică din Cluj; 13,00 Buletin de 
știri; 13,08 Concert de prînz; 14,00 
Soliști și formații artistice de ama
tori; 14,30 Arcușuri vesele,- 15,00 Ra
diojurnal. Sport,- 15,13 Rapsodia do
brogeană de Ludovic Peldman; 15,30 
Selecțiuni din operetele „Clopote
le din Corneville" și „Rip“ de Ro
bert Planquete; 16,00 Călătorie mu
zicală prin regiunile patriei; 16,30 
Vreau să știu; 17,00 Radiojurnal. 
Sport; 17,15 Arii din opere precla
sice; 17,40 Sfatul medicului: Oti
tele și prevenirea lor; 17,45 Mu
zică ușoară; 18,00 Cinci liedUrl de 
Richard Wagner; 18,20 Limba noas
tră; 18,30 Anunțutl, reclame și mu
zică; 19,00 Buletin de știri; 19,05 
De la o melodie la alta; 19,30 Amfi
teatru literar; Tendința în literatu
ră; 20,00 Albumul operetei,- 20,20

М№ іадшай 
peatre realizarea i

(Urmare din pag. l-a) 

biective din planul M.T.Q. îndeplini
te sau care sînt în Curs de reali
zare.

Stadiul de îndeplinire a anu
mitor capitole din plan a consti
tuit subiecte de analiză a două ple
nare ale comitetului de partid. Con
ducerea tehnică a exploatării a ana
lizat, de asemenea, periodic — cel 
puțin o dată pe lună — modul de 
rezolvare a punctelor din plan, cau
zele neîndeplinirii unora și a sta
bilit măsurile corespunzătoare.

Drept urmare a acestor preo
cupări, azi, mina Petrila ra
portează depășirea sarcinilor de 
plan cu 4 600 tone de căr
bune; în ultimele luni planul a 
fost realizat în mod ritmic, deca
dă de decadă. In acest fel se creează 
condițiile favorabile ca pînă la sflr- 
șîtul anului colectivul exploatării să 
depășească sarcinile de producție cu 
6 000 tone cărbune iar în primul 
an al cincinalului, să realizeze din 
primele zile planul.

rente personalului administrației, 
combustibilul necesar centralelor 
termice, lumina electrică, apa etc.) 
ce revin locatarilor din clădirile 
respective în vederea trecerii la 
încasarea lor.

—- Conlucrează cu comitetele de 
locatari în rezolvarea sarcinilor ce 
revin administrației de clădiri etc.

Un ajutor prețios în problemele 
de administrare îl dau comitetele de 
locatari. Prin activitatea lor ele 
contribuie la buna întreținere și 
conservare a fondului locativ, des
fășoară o muncă susținută în Vede
rea educării locatarilor în spiritul 
unei atitudini juste față de avutul 
obștesc și al respectării normelor 
de conviețuire socială.

In problemele de administrare in
terioară a imobilelor, comitetele de 
locatari conlucrează cu administra
țiile de clădiri, sprijinindu-le în re
zolvarea sarcinilor zilnice, desfășoară 
muncă educațivă în rîndul loca
tarilor pentru îndeplinirea obligați
ilor ce le revin.

Comitetele de locatari mobilizează 
locuitorii cartierului la acțiuni pen
tru înfrumusețarea clădirilor, păs
trarea curățeniei, a igienei, îngriji
rea spațiilor verzi și a curților inte
rioare etc. Desfășurînd o muncă te
meinică comitetele de locatari con
tribuie la păstrarea avutului ob
ștesc, la curățenia în blocuri și 
împrejurimi, la educarea cetățenilor 
în spiritul unei conviețuiri sociale 
demne de vremurile pe care le 
trăim.

Ing. BIHOIU IOAN 
director

Teatru scurt: Trăiască tinerii căsă
toriți — comedie de Aldo Nicolai; 
21,00 Radiojurnal; 21,15 Cîntă Tra
ian Uilecan; 21,30 Mari muzicieni 
ai secolului; 22,30 Moment poetic: 
Balada „Meșterul Manole"; 22,35 O 
nouă interpretă de muzică ușoară: 
Dinah Washington,- 23,00 Buletin de 
Știri. Sport; 23,10 Din creația enes- 
clană; 23,50 Tonomatul undelor — 
muzică ușoară; 0,50 Buletin de știți.

Cinem atografe
22 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Evadatul; REPUBLICA: A trecut O 
femeie; PETRILA: Spărgătorul; LQ- 
NEA : Tolba cu amintiri? l.IVEZENI: 
Casa neterminată; ANINOASA : Șap
te ani de căsnicie; LUPENI: O inul 
Mafiei; BÂRBÂTENI: Viață particu
lară.

realizarea.de


O declarație 
din Chile

SANTIAGO DE CHILE 20 (Ager
pres).

Comisia politică a Partidului Co
munist din Chile a dat publicității 
o declarație care arată, între al
tele, că cele mai reacționare gru
pări din rindul forțelor de dreapta 
tind să ducă țara într-o dependen
ță totală față de puterile străine, 
astfel încît să atragă guvernul pre
ședintelui Frei pe panta represiu
nilor împotriva clasei muncitoare 
și a partidelor comunist și socialist. 
In declarație se arată, de aseme-

Шііііі politici dio йввиНііса Ooniiicaii 
coolinoă să [amină încordată

In sprijinul sancțiunilor adoptate 
de guvernul englez împotriva Rhodesiei

SANTO DOMINGO 20 (Ager
pres).

Situația politică din Republica 
Dominicană continuă să rămînă . în
cordată. Președintele Guvernului 
provizoriu, Hector Garcia Godoy, 
a declarat vineri seara că într-ade- 
văr în țară există o conspirație ca
re vizează o lovitură de stat. EI a 
prevenit însă că autoritățile cunosc 
numele persoanelor care complo
tează și locul de întîlnire al aces
tora în vederea pregătirii loviturii 
de stat, „Guvernul, și forțele arma
te, a arătat Godoy, sînt pregătite 
pentru orice eventualitate".

Sesiunea Parlamentului francez
PARIS 20 (Agerpres).
Actuala sesiune de toamnă a 

Parlamentului francez a constituit 
un nou prilej de manifestare a di
vergențelor de opinii existente în
tre Adunarea Națională și Senatul 
francez. Mai multe proiecte de le
ge guvernamentale, adoptate de A- 
dunarea Națională, nu au primit 
aprobarea Senatului. In această si
tuație s-au aflat — pentru a nu 
cita decît ultiihele și cele mai im
portante — proiectul celui de-al 
5-lea plan de dezvoltare economi
că și socială și proiectul de buget 
pe anul 1966. Deși votul negativ 
al Senatului nu are importanță ho- 
tărîtoare, proiectele de lege fiind 
considerate adoptate, dacă ele ob
țin în a treia lectură în Camera 
Inferioară majoritatea necesară.

PE SCURT » PE SCURT
BOGOTA. In Columbia au loc 

mari demonstrații de protest îm
potriva ridicării tarifelor în servi
ciile publice. Agenția Prensa La
tina informează că pentru a re
prima aceste manifestații au fost 
trimise forțe polițienești în mai 
multe regiuni ale țării, printre ca
re și în regiunea Huila, unde uni
tăți ale partizanilor columbieni spri
jină manifestațiile populare.

MADRID. Muncitorii spa
nioli Amador Alonso Fer
nandez și Jose Perez Miran
da, arestați în luna septem
brie a. c. sub acuzația că ar 
fi desfășurat activitate comu
nistă, au fost condamnați Ia 
12 ani detenție. Același tri
bunal a condamnat alți șase 
muncitori pentru activitate 
comunistă.

HANOI. La invitația Federației 
Sindicatelor din Vietnam, la Hanoi 
a sosit o delegație a Consiliului 
Central al Sindicatelor din U.R.S.S., 
condusă de Piotr Pimenov, secretar 
al Consiliului.

PARIS. Agenția M.T.I. anunță că 
la Paris au avut loc tratative în

a P. C.

nea, că unul dintre principalele 
scopuri urmărite de actuala ofen
sivă a imperialismului și forțelor 
de dreapta constă în a constrînge 
statul Chile să renunțe la apărarea 
principiilor neamestecului și auto
determinării, să snrijîne crearea 
„forțelor interamericane interven- 
ționiste". Partidul comunist -chea
mă clasa muncitoare și întregul 
popor să respingă ofensiva reac- 
țiunii, să lupte pentru dezvoltarea 
independentă a țării.

Comentind conferința extraordi
nară a miniștrilor de externe ai 
O.S.A., Godoy a arătat că țara sa 
se pronunță pentru respectarea 
principiului neintervenției.

In altă ordine de idei, un purtă
tor de cuvînt al Departamentului 
de Stat a arătat că numărul tru
pelor americane staționate Ia Santo 
Domingo a fost redus.

Cu toate acestea, în Republica 
Dominicană se mai află în prezent, 
potrivit cifrelor oficiale americane, 
un efectiv de "671 de militari a- 
mericani.

conflictul permanent dintre cele 
două Camere preocupă intens cer
curile politice franceze. Deosebi
rile care se manifestă între cele 
două Camere ale parlamentului de
rivă din componența lor diferită. 
In timp ce alegerile pentru Adu
narea Națională ău loc pe baza su
fragiului direct, neproporțional, po
trivit unui sistem electoral care 
permite crearea unei majorități ce 
sprijină guvernul, alegerile sena
toriale au loc pe baza sufragiului 
indirect al unui colegiu electoral 
al așa-numiților „mari electori", 
conipus din deputății Adrțțării Na
ționale și membrii Consiliilor mu
nicipale și prefecturale. Cum com
ponenta acestor consilii reflectă 
într-o măsură mai mare configura
ția corpului electoral, fiind mai 

vederea încheierii acordului co
mercial de lungă durată între Un
garia și Franța. Au fost stabilite 
prevederile principale ale acordului. 

CIUDAD DE MEXICO. De cîteva 
zile Popocatepetl, al doilea vulcan 
al Mexicului, cu o înălțime de 5 500 
de metri, este acoperit de o ciu
percă de fum de aproape 300 me
tri. Locuitorii satelor din împreju
rimi sînt îngrijorați deoarece vul
canul era considerat pînă acum ca 
stins.

CAIRO. In dimineața zilei 
de 20 noiembrie, Todor Jiv- 
kov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, și persoanele oficia
le bulgare care l-au însoțit 
în vizita in Republica Arabă 
Unită au părăsit această ța
ră plecînd în Etiopia.

ALGER. Ministrul marocan al e- 
conomiei, Mohammed al-Sharkawi, 
a sosit la Alger, unde va discuta 
cu oficialitățile economice din Al
geria o serie de probleme privind 
consolidarea și dezvoltarea rela
țiilor economice între cele două țări.

In Consiliul de Securitate

Continuă să se dezbată 
problema rhodesiană

NEW YORK 20 (Agerpres),
Consiliul de Securitate s-a în

trunit vineri la ora 22,10 G.M.T. 
pentru a continua dezbaterile în 
problema Rhodesiei de sud. Repre
zentanții Boliviei și Uruguayului 
au prezentat un proiect de rezolu
ție care cere guvernului britanic 
să pună capăt rebeliunii minorită
ții rasiste din Rhodesia de sud și 
să întreprindă toate măsurile efi
ciente pentru a desființa imediat 
regimul ilegal. Toate statele sînt

LONDRA 20 (Agerpres).
Lă Londra a avut loc vineri o 

nouă întrunire a principalilor mem
bri ai guvernului britanic cu care 
prilej s-a analizat evoluția situației 
rhodesiene în urma declarării uni
laterale a independenței de către 
regimul lui Smith. Cu toate că nu 
s-a făcut nici o comunicare oficia
lă, observatorii politici apreciază 
dă la întrunire a fost discutat spri
jinul pe care Anglia l-a primit din 
partea țărilor occidentale în. legă
tură cu poziția sa față de hotărî- 
rea guvernului de la Salisbury. 
După cum se știe, un număr de 
țări, printre care Franța, S.U.A. și 

puțin afectate de sistemul electo
ral neproporțtonal, partidele de o- 
poziție dețin aproximativ trei cin
cimi din totalul senatorilor. Au 
fost făcute numeroase propuneri, 
tinzînd spre o reformare a Sena
tului. Lina dintre ultimele propu
neri în.acest sens a fost făcută de 
Edouard Bonnefous, fost ministru, 
actualmente senator din partea De
partamentului Seine-et-Oise. Prin
tre altele, se propune modificarea 
repartiției locurilor în Senat pe de
partamente, pentru a se obține o 
schimbare a configurației politice 
a Senatului. Este probabil ca a- 
ceastă propunere, asemenea altora 
anterioare, să provoace vii dispu
te intre partidele politice fran
ceze.

SOFIA. Agenția B.T.A. anunță că 
la Sofia a fost semnat documentul 
cu privire la colaborarea dintre 
Bulgaria și Turcia, privind folosi
rea apelor rîurilor ' Marita și 
Tundja.

LONDRA. Comitetul exe
cutiv al secției din Wales-ul 
de sud al Sindicatului națio
nal al minerilor a protestat 
împotriva hotărîrii Direcției 
naționale a industriei carbo
nifere de a închide în urmă
torii doi-trei ani 150 de mi
ne, considerate ca nerenta
bile. Aplicarea acestei hotă- 
riri ar putea duce la conce
dierea a 120 000 de mineri.

FORT LAMY. Trei miniștri, un 
vicepreședinte al Adunării Națio
nale, un primar și alte personali
tăți acuzate de a fi participat la 
un complot Care viza înlăturarea 
președintelui Republicii Ciad și 
restaurarea vechiului regim au fost 
arestate la Fort Lamy.

NEW YORK. Coasta de Fildes, 
Liberia, Sierra Leone și Tunisia au 
prezentat joi seara Consiliului de 
Securitate uri proiect de rezoluție 
în care cer acestuia să facă apel 
la toate țările lumii pentru a boi
cota comerțul exterior al Portuga
liei. 

chemate să se abțină de la orice 
acțiunii care ar putea stimula re
gimul ilegal, în special de la livră
rile de arme și material militar, să 
rupă relațiile economice cu Rhode
sia de sud șî să introducă embar
goul asupra livrărilor de țiței. Ma
rea Britanie este chemată să adop
te măsurile necesare pentru apli
carea prevederilor Cartei O.N.U. 
în ce privește declararea indepen
denței Rhodesiei de sud cu parti
ciparea tuturor elementelor popu
lației.

Japonia, și-au retras consulii lor 
din Salisbury, iar Italia și Olanda 
urmează să procedeze la fel. La 
rîndul ei, R.F.G. a anunțat că nu 
va numi un nou consul general în 
Rhodesia.

Surse informate afirmă că aliații 
vest-europeni ai Angliei din 
N.A.T.O., precum și Japonia, sînt 
gata să sprijine sancțiunile econo
mice adoptate de guvernul britanic 
împotriva Rhodesiei. De asemenea, 
la Geneva secretariatul G.A.T.T. a 
primit instrucțiuni din partea direc
torului general al acestui organism, 
Wyndham White, în care se cere 
întreruperea tuturor comunicațiilor 
cu Rhodesia. Potrivit acestor in
strucțiuni, G.A.T.T. își va suspenda 
temporar relațiile sale cu Rhodesia. 
Totuși, după cum se subliniază la 
Geneva, Rhodesia va continua să 
rămînă ca membră cu drepturi de
pline a G.A.T.T.

In același timp, reprezentantul 
Liberiei în Organizația Internațio
nală a Muncii (O.I.M.) a prezentat 
o rezoluție Biroului O.I.M. prin ca
re cere directorului general al a- 
cestui organism să se abțină de la 
orice contact oficial sau neoficial, 
direct sau indirect, cu regimul din 
Rhodesia de sud. La Londra s-au 
desfășurat manifestații ale studen
ților care au cerut guvernului bri
tanic să folosească forța pentru a 
readuce la ordine guvernul rebel 
al lui Smith.

Descoperirea unui 
în Congo

BRAZZAVILLE 20 (Agerpres).
Postul de radio Leopoldville a a- 

nunțat descoperirea în Congo (Le
opoldville) a unui complot în care 
erau implicați printre alții, membri 
ai „misiunii belgiene de asistență 
militară și tehnică", precum și o 
serie de mercenari străini, piloti 
ai aviației congoleze și misionari. 
Participanții la complot au fost a- 
restați. In legătură cu aceasta mi
nistrul de interne congolez Victor 
Nendaka, a declarat că organiza
torii complotului aveau o rețea în
tinsă în diferite regiuni ale tării 
El a calificat complotul ca „o a-

Mexicul respinge crearea forjelor 
interamericane

RIO DE JANEIRO 20 (Agerpres). 
In cursul unei îritîlniri pe care 

a avut-o la Rio de Janeiro cu se
cretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, ministrul de externe al Me
xicului, Antonio Carrillo Flores, a 
reafirmat că țara sa se opune cu 
fermitate proiectului de creare a 
unei forțe interamericane. Intr-o 
declarație făcută după această în
tîlnire, ministrul mexican a spus :

Reuniunea 
Cabinetului american

WASHINGTON 20 (Agerpres).
La Casa Albă a avut loc vineri 

o reuniune a Cabinetului american, 
prima după întoarcerea președinte
lui Johnson din spital. Potrivit de
clarației secretarului de presă al 
Casei Albe, Bill Moyers, membrii 
Cabinetului au ascultat un raport 
prezentat de ministrul apărării, 
McNamara, privind situația din 
Vietnam, precum și un raport al 
lui George Ball, subsecretar de 
Stat al S.U.A., asupra evoluției 
tuației internaționale, inclusiv 
problemei Rhodesiei de sud. A fost 
prezențat, de asemenea, un raport 
referitor la situația economică a 
țării și la perspectivele în acest 
domeniu în anul viitor.

II foit smati t iitltoila 
Gojaaei Britanice

LONDRA 20 (Agerpres).
La Londra, în palatul de la Lan

caster House a fost semnată con
stituția Guyanei Britanice. Au fost 
de față primul ministru al Guyanei 
Britanice, Forbes Burnham, Peter 
D’Aguiar, liderul partidului „Forța 
unită”, precum si ministrul brita
nic al coloniilor, Anthony Green ■> 
wood. La sfîrșitul conferinței con
stituționale, ministrul britanic An
thony Greenwood a precizat că 
Guyana independentă și suverană 
va rămîne membru al Common- 
wealthului, avînd un guvernator 
general numit de regina j^ngliei.

Truae sud-vietnameze 
și tailandeze au pătruns 
din nou pe teritoriul 
Cambodgiei

PHNOM PENH 20 (Agerpres).
La 17 și 18 noiembrie triipe a- 

parținînd Vietnamului de sjld și 
Taîlandei au pătruns din ^pu pe 
teritoriul Cambodgiei, anun’ă Agen
ția cambodgiana de presă.

Șase ambarcațiuni sud-vietname ■ 
ze au pătruns la 17 noiembrie în 
apele teritoriale cambodgiene ale 
fluviului Mekong în provincia Kan- 
dal. Forțele militare cambodgiene 
le-au respins.

complot

devărată agresiune împotriva re
publicii"

Autoritățile de la Leopoldville 
nu au dat niciun fel de amănunte 
privind organizarea și felul în Ca
re a fost dejucat complotul și nici 
împotriva cui era îndreptat.

Potrivit ziarului „Progres" din 
Leopoldville, conspirația consilie
rilor militari belgieni a fost în
dreptată împotriva guvernului lui 
Evariste Kimba, care a întreprind ". 
o serie de pași în vederea normezi 
lizării relațiilor tării sale cu sta
tele vecine și in special cu Congo 
— Brazzaville.

„Am reamintit domnului Rusk că 
deja cu multe luni în urmă noi 
ne-am pronunțat împotriva creării 
acestor forțe". „Avem impresia — 
a adăugat Carrillo Flores — că 
pentru Organizația Statelor Ameri
cane calea justă constă în a de
veni un instrument de colaborare 
și nu în a se transforma într-r-> 
instrument militar".
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