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CITIȚI IN PAG IM IV-A
industria carboniferă a Glan

dei va fi lichidată.
RECEPȚIE LA KREMLIN — 

Cuvîntările rostite de А. Ко- 
sîghin și H. Boumedienne.

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

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
Sectorul III 
de la mina Petrila

Iată că pentru prima dată a venit 
ves.tea îndeplinirii sarcinilor pe ul
timul an al jșesenalului de la un co
lectiv din partea estică a bazinu
lui : de la sectorul III Petrila 
(șef de sector tehnicianul Tenczler 

•! Ștefan), colectiv fruntaș în întrece- 
’ rea socialistă de ani de zile. Brigă

zile minerilor Purda Constantin, A- 
postcl loan, Cîșlaru loan, Laszlo 
Ștefan, Bartha Francisc, Jurca loan 
(toate cu un plus de peste 2 000 to
ne cărbune) și Kiss Moise, maiștrii 
Pipu Mircea, Drăghici Iosif, Trufaș 

* Alexandru, Zapp Zoltan și Popescu 
I^icolae, artificierii Prața Petru și 
Lunel Petru au muncit cu spor de-a 
lungul întregului an. Dovadă — de-

pășirea sarcinilor de plan la pro
ducția extrasă cu 9 826 tone cărbune, 
realizarea celui mai înalt randament 
între sectoarele bazinului carboni
fer : 3,728 tone pe post, față de 
3,549 tone pe post planificat — 
și cumularea de economii în valoare 
de 74 000 lei."

Secția de 
Uricani

foraj

explorări miniere 
primit ieri vestea

4 pag, 25 bani
Astăzi, al doilea tur-di scru

tin în Franța.

„Gemini-7" a amețizat în 
Atlantic.

Ședința Direcțiunii P.S.I.

Cifrele de plan pe anul 1966 în dezbaterea 
orășenesc de partid

Bobinatorul Ionică Petru, unul din 
evidențiații în muncă al A.R.E, Vul
can.

De la secția de 
din Uricani am 
că sondorii de aici și-au îndeplinit 
integral sarcinile de plan pe anul 
1965.

Sondorii acestei secții și-au înde
plinit planul la metri fizici forați 
în proporție de 101 la sută, iar la 
metri convenționali au obținut o 
depășire de 3 la sută. Prin reduce
rea cheltuielilor de foraj sondorii 
din Uricani au obținut economii su
plimentare la prețul de cost în va
loare de 880 000 lei.

A. R. E. Vulcan
Și harnicul colectiv al atelierelor 

de reparații electrice din Vulcan ra
portează cu mîndrie 
sarcinilor de plan pe 
zile mai devreme.

La obținerea acestui 
sebit de către colectivul A.R.E.V., 
un aport însemnat a fost adus de 
bobinatorii Ionică Petru, Burghel 
Mihai, Nevezi Ladislau, Păstrăveanu 
Viorica din cadrul bobinajului greu, 
Borneci Marin, Csaklanyi Margare
ta, Marcu Constanța, CiOgeanu Geor- 
geta din secția bobinaj ușor 
și tov. Bercea Ion, Ștefan 
ghe, Bercea Maria, Nîstor 
Matei Ioan, Oprean loan.
Marin și alții din cadrul altor sec- 
țiL întregul colectiv a depus tot 
efortul pentru executarea lucrărilor 
la timp și de bună calitate.

IMEING ALFRED 
corespondent

îndeplinirea 
1965 cu 16

succes deo-

precum 
Gheor- 
Eugen, 
Stancu

c 
A 
R 
N 
E 
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Ieri a avut Ioc, în aula Institutului de mine, adu
narea activului Comitetului Orășenesc de partid Petro
șani pentru dezbaterea cifrelor, de plan pe anul 1966 — 
primul an al noului cincinal — elaborate pe baza -Direc
tivelor Congresului al IX-Iea al Partidului Comunist 
Român.

La lucrările adunării au luat parte membri și membri 
SUpleanți ai' Comitetului orășenesc de partid, secretari 
ai comitetelor orășenești subordonate, ai comitetelor 
de partid din întreprinderi, precum și ai organizațiilor 
de bază din unitățile economice, președinți ai comitete
lor sindicatelor, secretari ai organizațiilor U.T.C., preșe
dinții comitetelor executive ale sfaturilor populare oră
șenești, conducători de întreprinderi și organizații econo
mice, aparatul comitetului orășenesc de partid. La lucră
rile adunării au participat, de asemenea, tovărășii Roșea 
Nicodim, secretar a) Comitetului regional Hunedoara 
al P.C.R., Cenușe Constantin, adjunct al ministrului 
minelor, precum și ălți tovarăși cu munci de răspun
dere în organele Centrale și locale.

In cadrul adunării, tovarășul Lazăr David, prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc de partid, a prezentat 
un referat privind sarcinile ce revin unităților eco
nomice din Valea Jiului din planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 1966, iar tovarășul Pîini- 
șoară Titus, secretar al Comitetului, planul de acțiune 
de dezbatere a sarcinilor pe anul viitor cu masa largă 
de oameni ai muncii, de pregătire a tuturor condițiilor 
pentru asigurarea îndeplinirii ritmice și la toți indica
torii а acestor sarcini.

Au luat cuvîntul în cadrul adunării tovarășii: Dan 
Vaier, ing. Iliescu Gheorghe, Tomșa Octavian, ing. Bă
dica Nicolae, ing. Nicorici Nicolae, David Gavrilă, Mo- 
meu Samoilă, ing. Nicolau Ștefan, ing. Caloianu Gheor-

l

ghe, Andrica Iosif, conf. ing. Constantinescu Ilie, Do- 
bfican Traian, ing. Cenușe Constantin, adjunct al minis
trului minelor.

Vorbitorii - și-au exprimat deplina adeziune față de 
măsurile luate de recenta plenară a Comitetului Cen
tral pentru îmbunătățirea activității de cercetare știin
țifică în lumina hotărîrilor Congresului al IX-lea al 
P.C.R. De asemenea, ei au apreciat grija deosebită a 
partidului și statului socialist de a stabili — pe baza 
analizei științifice aprofundate — dezvoltarea econo
miei care ține seama de posibilitățile și necesitățile mer
sului nostru înainte, de valorificarea cit mai deplină a 
resurselor interne în interesul înfloririi tuturor regiu
nilor patriei socialiste. Pe această linie se înscriu și 
cifrele de plan pe anul 1966 ce revin • unităților econo
mice din Valea Jiului.

Participanții Ia dezbateri au exprimat hotărîrea una
nimă a comuniștilor, a colectivelor de muncitori, in
gineri și tehnicieni din bazinul nostru de a asigura 
îndeplinirea ritmică și la toți indicatorii a planului pe 
1966.

In încheierea lucrărilor adunării a luat cuvîntul to
varășul Roșea Nicodim, secretar al Comitetului regio
nal de partid, care a dat indicații prețioase în ce pri
vește organizarea dezbaterii cifrelor de plan și luarea 
măsurilor politice și tehnico-organizatorice necesare în
făptuirii lor cu succes.

Participanții Ia adunarea activului de partid au trimis 
o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceau- 
șescu, secretar general al C.C. al P.C.R. prin care au 
exprimat voința fermă a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din Valea Jiului de a munci cu și mai 
mult elan pentru a înfăptui sarcinile de plan pe anul 
1966.

Raid-anchetă 
pe lotul ТЛ.М.М. 

de la Dîlja

CE REZULTATE INVERS 
PROPORȚIONALE CU CONDIȚIILE?

Anul calendaristic se va încheia curînd și pentru con
structorii și montorii T.CMM. de pe șantierul de la Dîlja, 
fără a face vreun rabat la durată. CUM ÎNCHEIE ANUL 1965 
constructorii și montorii dîljeni ? Cu scopul de a primi răs
punsul la aepastă întrebare am întreprins zilele trecute un 
raid: pe acest șantier.

Mai întîi, la Dîlja, în funcție de 
rezultate, se desprind două aspec
te diferite corespunzîhd la două 
stiluri diferite de lucru. Sus pe 
deal, în incinta puțurilor auxilia
re nr. 1 și nr. 2, în condiții atmos-

Ajutor tovărășesc
In depozitul minei Uricani s-au 

luat măsuri practice ca iarna să nu 
provoace greutăți. Deșcărcătorii au 
stivuit tot materialul aflat în de
pozit (circa 700 mc) și pe măsură ce 
sosesc alte cantități de lemn de mi
nă, se asigură necesarul zilnic al 
sectoarelor iar restul se stivuiește.

Recent, în depozit a sosit o can
titate mare de bolțari pentru lucră
rile de betonare. Deșcărcătorii din 
schimbul condus de Rusanovschi 
loan abia pridideau cu lucrul. Dar 
cînd descărcătorilor le era mai greu 
le-au sosit ajutoare. Tovarășii lor 
de muncă din schimbul condus de 
supraveghetorul Ecobici Mihai au 
venit mai devreme Ia servici pen-

tra ca să ajute la descărcarea și 
stivuirea betonitelor. Ajutorul tovă
rășesc acordat tovarășilor lor de 
muncă a contribuit la descărcarea 
la timp și stivuirea betonitelor so
site în depozitul minei Uricani.

V. COANDRĂȘ 
corespondent

O parte a brigăzii de 
zidari pe care o condu
ce Postolache Dumitru, 
lucrînd la zidăria blocu
lui A 3, cu 80 de apar
tamente, de la Petrila.

CEI MAI BUNI 
DIN SECTOR
• Trăsătură comună .* perseve 

rența
S Depășirea = 278 vagoane
• Trepte 

fruntași
Se apropie sfirșitul 

primului schimb. Oame
nii care urmează să ple
ce în 
amiază 
tihnă 
înainte 
abataje, 
pontaj pe ortacii briga
dierului Timofte Spiri
don, unul din fruntașii 
minei Uricani.

Vioi, bine dispus, la 
33 de ani cu obrajii îm-

A

spre înaltul titlu de

șutul de după- 
își fumează în 
ultimele țigări, 
de a coborî spre 

'. Caut în sala de

bujorați ca ai unui co
pil, șeful de schimb Ac- 
sinia Ioan, face o foarte 
scurtă declarație despre 
felul cum se lucrează 
în abatajele lor:

— Apoi ce să vă 
spun ? Disciplină este, se 
muncește 
care știe 
de făcut, 
șuturile, 
lucră acolo unde-i mai 
greu.

cu calm, fie- 
precis ce are 
Oamenii țin 

iar Spiridon

Brigada fruntașă care 
are în frunte pe comu
nistul Timofte Șpîridon 
muncește încă de anul tre
cut la abatajele cameră nr. 
6 și 7 din stratele 17 și 18. 
Și muncește ritmic, bine 
organizat, cu abnegație 
și entuziasm. Brigadierul 
este cunoscut ca un om 
care nu-i place lauda. 
In schimb iubește fapte
le, munca chibzuită, re
zultatele bune și pe or
tacii săi, cu to(ii oa
meni sirguincioși, vred
nici. Iată numele citorva 
oameni din cei 45 de 
membri ai brigăzii: Dră
ghici Aurel, Botezatu 
Ilie, Mihăilă Constantin, 
Ciobanu Vasile, Florea 
Constantin, Mînzat Ioan 
II, Șomănescu Ilie, Ște
fan Iuliu, Alexandru 
Gheorghe, Constantines
cu Constantin. Sînt de 
calificări diferite.— mi
neri, ajutori mineri va

gonetari — dar au ca 
trăsătură comună perse
verența. Prin vrednicia 
lor, în acest an, sarcina 
brigăzii a fost depășită 
cu 5 570 tone; nici mâi 
mult nici mai puțin de 
278 vagoane C.F.R. cu 
cărbune cocsificabil ex
tras peste plan (cu 2 500 
tone mai mult decit an
gajamentul anual). Lună 
de lună, plusul a cres
cut, randamentul plani
ficat a fost întrecut cU 
0,60—2 tone pe post, iar 
ciștigul a fost pe măsu
ra hărniciei: 100—120 
iei pe post. Fiecare lună 
a constituit pentru bri
gadă o treaptă spre cu
cerirea titlului de frun
tașă și pe anul 1965.

— La ora actuală bri
gada lui Timofte e cea

FRANCISC VETRO

(Continuare In pag 3-a)

ferice grele, în condiții de trans
port și mai grele, rezultatele sînt 
mai bune. De unde pe la jumă
tatea anului se vorbea de o se
rioasă rămînere în urmă, acum a- 
ceaștă situație a fost serios ate
nuată. Lucrările cheie — instalația 
definitivă de extracție, tabloul de 
distribuție și stația de concâsare 
și rambleu de la puțul auxiliar nr. 
1 — au fost unele terminate și 
predate, iar altele duse pînă în 
faza finală. Mai departe, către pu
țul auxiliar nr. 2, se întinde „li
nia" funicularului de steril și ram
bleu așteptînd povara cupelor. In 
incinta puțului auxiliar nr. 2 a fost 
terminată stația de întoarcere a fu
nicularului, o stație de ventila-

toăre, bazinul de apă penlru ram
bleu și altele. Se vede aici rezul
tatul unui interes general, al unei 
organizări metodice, judicioase.

Dar jos, în incinta minei Dîlja, 
unde au existat, în primul rînd, 
condiții mai bune de transport, ce 
se întîmplă ? Din discuțiile avute 
cu mai mulți interlocutori, vom în
cerca să tragem unele concluzii 
despre o stare de lucruri nu prea 
îmbucurătoare.

ING. HÂRĂTĂU ALEXANDRU 
— șeful lotului Petroșani :

— Lucrările din incinta celor 
două puțuri auxiliare nr. 1 și nr. 2 
s-au bucurat intr-adevăr de o a- 
tenție mare. De altfel,
și centrul de greutate al activită
ții lotului Petroșani.

aici a fost

Rezultatele,

I. CIOCLEI

(Continuare in pag. 3-a)



CULTUR A-ARTA
ANTICI

Ora 15 și 55 de minute. In sala 
teatrului e mare animație. Mai sînt 
doar cîteva minute pisă la ridicarea 
cortinei, ultimii spectatori tntlrziați 
se grăbesc să-și ocupe locurile re
zervate pe bilet. Norocoșii I Alții aș
teaptă afară la... „un bilet in piua". 
Mă rog, dacă nu s-au grăbit din timp 
la bilete.

Ora 16. Aplauze furtunoase in 
«dă. Prima lovitură de gong, a 
doua... a treia. Cortina se ridici 
ușor și orchestra „Diamantele ne
gre" atacă prima melodie cu același 
nume.

Un vecin din stingă îmi face 
semn cu cotul să mă apropii do el. 
Aplecat la urechea mea, mă în
treabă în șoaptă:

Oare de ce și-o fi, luat orches
tră denumirea de „Diamantele ne
gre* t Nu-i un nume urit, dar de 
ce nu și-au spus de exemplu, or
chestra „Tinerețea" pentru că in
tr-adevăr sînt nutnai tineri in ea î. •

— Știu eu, probabil chestie de 
gust. Precis n-aș putea să vâ spun 
de ce. Deduc insă că de la romanul 
lui Jokai Mor, „Diamantul negru".

Și în timp ce eu dezbat cu ve
cinul de ce și-a luat orchestra de
numirea de „Diamantele negre", a- 
ceasta termină melodia. Noroc că 
am încheiat la timp discuția cu ve
cinul. Altcum nu afiam că melodia 
interpretată este o compoziție a u- 
nuia din membrii orchestrei, Gheor- 
ghe Dobrin. Aplaud, alături de cei
lalți spectatori, pe compozitor și 
interpreți, pentru frumoasa melo
die audiată. Aplauzele contenesc 
pentru un moment. Prezentatorul 
apare la rampă, ne zîmbește mul
țumit. Zîmbim și noi satisfăcuți și 
optimiști pentru melodia ce va ur
ma. Ne prezintă un nou compozi
tor local, pe Gostin Fonclea. Aflăm i' 
că este interpretul propriei sale 
melodii „Fetita mea". Ascultăm me
lodia. Vecinul din stingă îmi face 
semn cu ochiul. Ii place melodia. Eu 
încerc aă-1 văd pe interpret, De un
de mă aflu, nu am vizibilitate bu
nă. încerc să mă dau un pic spre

RAȚIE
stingă. Un spectator din «pate mă 
roagă să fiu liniștit. Mă astîmpăr 
iar Ia sfîrșlt aplaud alături de Cei
lalți pa interpret și compozitor fără 
să-1 fi văzut. Mă gmdesc la o cri
tică la adresa celui care ne-a dat 
asemenea locuri. Dar tac. Tac și 
ascult următoarea melodie. Aud 
vocea prezentatoarei (stat doi pre
zentatori si o prezentatoare). Anun
ță pe solistul următor... Cornelia 
Poehar. Sala freamătă. Nu știu de 
ce. Vecinul aplaudă. Eu tot nu știu 
de ce. încerc Să mă ridic să văd pe 
scenă. Q mînă din spate mă liniș
tește. îmi privesc vecinul cu invi
die. El are în față un scaun liber. 
Eu un... turnul Eiffel. Vecinul mă 
consolează: „Solista e drăguță. Si 
cîntă foarte bine". Itni dau seama 
că are dreptate. In sală aplauze. 
Aplaud și eu. Ii aplaud și pe ceilalți 
soliști vocali, pe Gustav Toll, pe

Berkeeyz si Dimăncescu Mirele.
Se termină partea I-a a progra

mului. In pauză, discuții. Oamenii 
apreciază pe interpreți, orchestra, 
ținuta lor. Numai cuvinte de 
laudă.

In sfîrșii începe Si pariea a doua 
a programului. îmi ocup vechiul 
loc. Orchestra și soliștii atacă noi 
melodii. Este prezentat și al treilea 
compozitor local, Borca Horațiu 
cară a compus melodia „Drumul 
spre fericire" și cu care a găsit 
drumul spre... aprecierea publicu
lui. De data aceasta nu mai fac 
imprudenta să mă ridic pentru i 
vedea. Știam ce mă așteaptă. Ana 
Stat liniștit Am stat liniștit Chiar șl 
cînd am auzit melodiile „O solie 
mio", „Drăguța surioară" ,,-Jonny" 
„Со Fard" „Twist and Shant" și 
multe altele. Aplauze peste aplauze, 
bisărl peste biaări. Spectatorii se 
ridică în picioare. Aplaudă din nou.

G. GOTOȘPAN
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MUNCA.
Sînt pasăre de-oțel ce zboară către «oare 
Și «lat vaporul suplu ce se-avtntă pe maro. 
Sînt șirul negru-al brazdei pa cîmpul primăverii 
Și lanul pîrgUit în miezul cald al verii.

Sînt flacăra ce arde în marile furnale 
Și blocul ce se-nalță, sînt al perdelei voal, 
Sînt plinea rumenită, sînt floarea din grădină, 
Iar în adîncul minei, sînt aer și lumină.

In cursul tumultos al rîului, sînt podul.
Depozit și hambare stnt, care-mi păstrează rodul. 
Sînt notele ce zboară cu undele pe vînt, 
Sînt cfntecul vieții Întregi pe-acest pămînt.

DINCA MARIA

Pe ttianele (iaemalooralelor аіп РЯюіаоі
Camera tn form! 
de „L“

Producție a studiourilor engleze, 
filmul „Camera în formă de L" face 
o incursiune psihologică în viața 
unei tinere fete care, pierzîndu-se 
în marele anonimat al Londrei, în- 
tllnește, în clipele dramatice ale 
vieții sale, dragostea.

Pentru Jane Fosset, în vîrstă de 
27 ani, de curînd sosită din tara 
natală, Franța, a găsi o cameră în 
Londra nu e un lucru tocmai ușor. 
Golindînd străduțele cu casele în
grămădite unele în altele de la pe
riferia citadelei engleze, ea se sta
bilește în cele din urmă într-o ca
meră la mansardă, în formă de 
„L“, tristă, dezolantă șl cu totul lip
sită de farmec și distincție, proprie
tatea doamnei Doris Jeffries. Spe
riată la început de aspectul nepri
mitor al camerei, Jane 'înțelege în 
cele din urmă că va trebui să se re
semneze, s-o accepte, așa cum ac
ceptase și noua viață care începuse 
pentru ea. încet, încet, Jane pă
trunde în atmosfera casei doamnei 
Doris, cunoscîndu-i pe locatari. Aici 
11 va cunoaște și pe Toby cu care 
va lega o mare prietenie și mai 
tîrziu se va îndrăgosti. Și tot aici

ea va cunoaște și marea dezamăgire 
în dragoste.

Filmul va rula de marți 21 de
cembrie, la cinematograful „Repu
blica".

J u d 8 X
Tot de marți 21 decembrie, va în

cepe să ruleze la cinematograful „9 
Noiembrie" și filmul „Judex", o pro
ducție a studiourilor franceze.

Film de aventuri asemănător re-- 
numitei serii Arsene Lupin, „Ju
dex" are farmecul povestirilor naive- 
sentimentale scrise pentru cei mari, 
fără altă pretenție decît de a dis
tra. In „Judex" binele se luptă cu 
răul și bineînțeles după multe Si 
aventuroase peripeții îl învinge. Făt* 
frumosul din film, de astă dată mis
teriosul Judex, înzestrat cu cela 
mai frumoase calități umane, îl 
va demasca și îl va învinge pe ba
laurul care se încarnează în persoa
na odioasă a banchetului Favraux.

Bineînțeles că și în personajele 
feminine vom întilni aceeași netă 
antiteză: pe Angelica Jacqueline, 
fiica lui Favraux, victime diaboli
cei Diana, care socotind că ІІ stă 
în cale, vrea s-o piardă. Dar Judex 
veghează asupra firavei și bunei 
Jacqueline și apare întotdeauna la 
timp pentru a o salva.

Premiere românești
Luna decembrie și începutul a- 

nului viitor vor aduce pe ecrane 
alte cîteva producții ale cineaștilor 
noștri. O nouă întîlnire cu opera 
lui Creangă ne-o va oferi filmul 
în culori „Amintiri din copilărie" 
conceput și realizat de regizoarea

Fulguia ușor. Pe stra
da principală din Petri
la era animație. Deși era 
ta prima parte a zilei, 
spre club se îndreptau 
multe persoane. Aici gă
sesc petrilenli în flecare 
zi mijloace de odihnă, 
de recreere.

Am urcat la bibliote
că o dată cu mai mulți 
cititori. I-am auzit între- 
bîndu-se de cărți diferi
te : beletristice, politice, 
tehnice. Tînăra bibliote
cară Ana Krujelak le 
recomanda și-i servea cu 
plăcere pe fiecare. M-am 
interesat de activitatea 
bibliotecii, privită în an
samblu, pe perioada ca- 
re s-a scurs de la Înce
putul anului. Este mul- 
țUmitoare. îmbucurător 
însă este faptul că e mal 
bună decît ta anul tre
cut — atît ta ceea ce 
privește numărul de ci
titori șl de cărți împru
mutate, cit și privind nit’ 
mărul acțiunilor cu car
tea organizate și crește
rea fondului de căiți al 
bibliotecii. La ora actua
lă numărul volumelor de 
cărți existente la biblio
teca din Petrila este de 
aproape 13000, «1 citito
rilor do 3450, iar al căr
ților citite de peste 
20 000, Toate acestea, cit 
și faptul că numai do la 
Începutul anului și plai 
ta prezent s-au cumpă
rat pentru această bi
blioteci volume In va
loare de 10 500 lei con
firma creșterea muncii 
cu cartea ta orașul Pe
trila. Fața de aceeași pe
rioada a anului trecut, 
cînd s-au organizat doar 
149 acțiuni cu cartea, a- 
nul aceste s-au organi
zat 2І4, audiata do un 
zum număr d« camen’

ai muncii. Desigur că 
principalul merit revine 
bibliotecarei Ana Kruje
lak, care a muncit mult 
și cu folos, deși unii 
membri din colectivul 
de conducere al biblio
tecii au ajutat-o prea 
puțin, iar alții n-au aju
tat-o deloc. Iată și cîțiva 
dintre cel mai activi ci
titori înscriși in fișele 
bibliotecii din Petrila: 
Altman Maria, Angheli-

DACA 
TOȚI 
FACTORII..
na Ilie, Schwartz Lina, 
Ursu Adrian, Curcă Tro
fim, Vljdea Nlcolae, 
Csuszdl Kalman, Gruj- 
nițehl Elisabeta, Topor 
Augustin, Relei MihaL 

In rafturile bibliotecii 
am remarcat multa cărți 
tehnice. Am intrebat-o 
pe bibliotecară: „Cărțile 
tehnice circulă sau... nu 
prea I" Mi-a răspuns cu 
oarecare reținere: „Și 
circulă șk. nu prea". 
M-am interesat mai În
deaproape de soarta căr
ții tehnice. Am aflat șl 
constatat că, la tel ca 
și la alte biblioteci, este 
latura cea mai slabă a 
muncii cu cartea. Cauze 
stat mai multe, Le cu
nosc tovarășii din con
ducerea clubului |i‘ a 
minei, te cunosc șl to

varășii din comitetul de 
partid al minei. Și totuși 
nimeni n-a luat vreo 
măsură de îndreptar» a 
lucrurilor. Astfel, tova
rășii de la cabinetul 
tehnic al minei. Comisia 
inginerilor și tehnicieni
lor nu au sprijinit sufi
cient activitatea cu Car
tea tehnică și, ca atare, 
ea nu s-a ridicat la un 
nivel corespunzător.

Consider că este ne
cesară revizuirea șl com
pletarea colectivului de 
conducere a bibliotecii 
cu oameni competent, 
bine pregătiți, cărora Ie 
place să muncească cu 
cartea. Directorul clubu
lui și comitetul sindica
tului minei să controle
ze și să îndrume cu mai 
multă competență activi
tatea bibliotecii, iar bi 
bllotecara, nu singură ca 
pînă acum, ci în cola
borare cu membrii co
lectivului de conducere a 
bibliotecii, să organizeze 
acțiuni mai multe și mai 
variate, mai bogate in 
conținut și mai atractive.

Șl încă un lucru: Co
mitetul U.T.C. al E. M, 
Petrila, să sprijine mai 
mult munca culturală, 
să participe mai efectiv 
la organizarea acțiunilor 
CU cartea și la populari 
zarea lor.

Activitatea bibliotecii 
clubului muncitoresc din 
Petrila a crescut față de 
anul trecut și dacă toți 
factorii răspunzători de 
•Cest resort al muncii 
culturale iși îndeplineau 
sarcinile, treaba mergea 
Șl mai bine. Sperăm să 
fio un indiciu pentru 
noul an — 1966 — care 
bate la ușă.

D. «MEONEA

Orchestra de 
muzică ușoara 
„Diamantele ne
gre'1 a clubului 
sindicatelor din 
Petroșani ia una 
din repetiții.

Elisabeta Bostan.
Problematica actuală a societății 

noastre e readusă pe ecran în fil-

mul „Camera albă" cu c«ra debu- 
tează în lung-metraje artistica re
gizorul documentarist Virgil ®alo- 
tescu.

O altă premieră va Й „ЯІвсоаЦ" 
— ecranizare de regizorul Mlrcfci 
Mureșan a romanului lui Liviu Re-
breanu, după un scenariu semnat 
de Petre Sălcudeanu.

(AgerprM)

Expoziție de pictură
Azi la ora 11, la Școala gene

rală nr. 4 din Petroșani va avea 
loc deschiderea expoziției de pic
tură personală aparținînd tovarășei 
Ionescu Elza. Expoziția cuprinde 70 
de lucrări de pictură în ulei și a- 
cuarelă. Ea a fost organizată de

către Școala populară de artă Pe
troșani a cărei absolventă este to
varășa Ionescu Elza.

Expoziția va fi deschisă între 19 
decembrie 1965 —. S ianuarie 1968 
și va putea fi vizitată zilnic intre 
orele 10—12 și 17—20.

întîlnire cu T. Arghezi Ia liceul din Petrila. Elevii clasei a Vil-a audiind, prin mter 
mediul discului, pe maestrul Arghezi recitîndu-și din poezii. ,
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Cărți există, dar biblioteci ? ₽E URMELE MATERIALELOR

‘ Librăriile oferă zilnic cititorilor 
pasionați cărți Intr-un sortiment bo
gat și din cele mai diferite domenii 
de activitate. Curiozitatea cu care 
este așteptată apariția unei cărți 
noi demonstrează că în patria noas
tră a fost săvîrșit un act de cultură 
uluitor prin amploarea și dimensiu
nile lui.

Astăzi nu există om șau familie 
care să nu aibă o bibliotecă perso
nală.

Biblioteca a ajuns să fie inclusă 
între lucrurile de valoare ale ca
sei, fiindcă prezența ei a devenit 
tot atît de necesară ca hrana sau 
ca apa.

Unei cărți bune îi stă bine intr-un 
loc bun, mai bine zis, într-o bibliotecă 
frumoasă, elegantă, atrăgătoare. Dar 
li se oferă oamenilor asemenea sa
tisfacții 1 Realitatea dovedește că 
nu. Lipsa bibliotecilor din magazi
nele de mobilă îi obligă pe poseso- 

<, rii unui fond apreciabil de cărți să 
r facă tot felul de improvizații.

Dacă, împins de curiozitate, ai vi
zita la întîmplare cîteva familii te-ar 
surprinde neplăcut tocmai așezarea 
nepotrivită a cărților. Unii le așea
ză în piesele mobilei care sînt pre
văzute, de bine de rău, cu cîteva 
rKfcUri, alții Ie depozitează în gea
mantane, sau în cel mai rău caz di
rect pe podea. Fiecare se scuză cu 
amărăciune, dar scuzele lor ar tre
bui însușite neapărat, sub formă de 
acuzații, de către I.O.I.L, Petroșani 
și mai ales de I.C.R.M. Petroșani.

E drept, I.O.I.L. Petroșani a exe
cutat un tip de biblioteci care se 
desfăceau în magazinele de mobilă 
din localitățile Văii Jiului. Dar ce

folos dacă nu găsești nimic la ele 
care să te atragă. Nimic modern, ni
mic care să exprime gust și ima
ginație creatoare în 
rea lor. Poate pentru 
instituții ar mai merge, 
alături de o mobilă cu 
ne, executată cu multă

de aceea și solicitato- 
a lehamite și-i întorc

PUBLICATE

CEI MAI BUNI 
DIN SECTOR

(Urmare din pag. l*a)

mai bună din sector, este 
părerea locțiitorului șe- 
iului sectorului I, Rugi
nă Miluță. <3u toate că 
a fost plasată la cinci 
locuri de muncă — pa- 
tru abataje cameră și ui» 
preabataj — rezultatele 
pe care Ie obține sirii 
dintre cele mai bune.

— Aș face o comple
tate, intervine maistrul 
mecanic Reif Carol. Este 
una din brigăzile model 
în ceea ce privește fo
losirea și păstrarea uti
lajului. Transportorul 
este Întotdeauna nivelat. 
Întrerupătoarele și mo
toarele bine protejate.

Am mai aflat că Ti
mo f te nu obișnuiește 
să-și schimbe ortacii de 
la o lună Ia alta. De 
fapt asta-i o caracteris
tică a brigăzii — perma
nentizarea oamenilor. Iar 
clnd Împrejurările im
pun să vină un om nou 
în brigadă, acesta se 
bucură de o deosebită 
atenție din partea noilor 
săi ortaci. Așa a fost 
cazul cu Ghinoiu Florea, 
un oltean simpatic și 
isteț. De la venirea lui 
în brigadă a trecut doar 
o lună și Fiorică știe să 
șorolească știlpi, să ia 
măsură clnd se armează 
și s-a atașat de oame
nii brigăzii parcă ar lu
cra alături de ei de 
multi ani.

confectiona- 
arhiva unei 
dar așezată 
linii moder- 
fantezte su-

ei, I.C.R.M., contrac-

рагй, Tocmai 
rii o privesc 
spatele.

La rîndul
tează anual un număr de biblioteci 
care nu satisface însă nici pe de
parte cerințele șl, de aici, acuta lip
să a lor din magazine. E și natu
ral că 8 
nu slnt 
provoacă

Este o

biblioteci într-un trimestru 
suficiente, ci dimpotrivă, 
nemulțumiri.

situație anormală, care tre
buie neîntîrziat remediată. Aștep
tăm ca I.O.Î.b. Petroșani să ne in
formeze ce măsuri a luat pentru 
îmbunătățirea tipului de biblioteci 
confecționate, iar I.C.R.M. ce a pre
văzut pentru desfacerea unui nu
măr mai mare de biblioteci în ma
gazinele de mobilă.

N. ARVÎNTE

я Povestea poștei" 
se apropie de sîîrșif

„Povestea poș- 
zîarul „Steagul

In nota critică 
tei" publicată în 
roșu" nr. 5 013 s-a luat atitudine 
împotriva tărăgănării deschiderii u- 
nei agenții P.T.T.R. la Cîmpu lui 
Neag. Răspunzînd sesizării trimise 
de redacție, Oficiul P.T.T.R. Petro
șani ne-a informat printre altele: 
„Atunci ctnd au existat posibilități 
pentru înființarea agenției la Cîm
pu lui Neag, Comitetul executiv 
al sfatului popular din localitate 
ne-a pus la dispoziție o Cameră pe 
care nu o puteam accepta ca sediu, 
deoarece era necorespupzătoare în 
raport cu cerințele legale. înființarea 
agenției poștale va avea loc totuși, 
în anul 1966, deoarece s-eu făcut 
demersurile necesare". Deci, povestea 
poștiși de la Cîmpu lui Neag se 
apropie de sfîrșlt. Să nu Se uite 
că cetățenii din comună așteaptă cu 
nerăbdare acest lucru I

invers
proporționale cu condițiile ?
De ce rezultate

(Urmare dib pag. l-a)

minei, avem ur
mai importante: 
conducta de a- 

la
91

La

atît fizice cit și valorice, confirmă 
interesul amintit.

Jos, In incinta 
motoarele lucrări 
baia și lămpăria,
ducțiune a apei industriale de 
Petrila ptnă la castelul de apă 
construcția castelului de apă. 
nici una din aceste lucrări nu s-a
putut respecta termenul de preda
re (31 decembrie) din diferite cau
ze. Amintesc doar două: documen
tația, finanțarea șl amplasamentul 
pentru baie și lămpărie au fost pre
date cu întîrzien de către benefi
ciar, iar pentru subtraversările 
conductei cu calea ferată și dru
mul național am așteptat un timp 
apreciabil pînă la avizarea lor de 
către forurile competente.

KISS GEZA — maistru principals
— Conduc lucrările de la baie 

și lămpărie, care au termen de pre
dare 31 decembrie. Nu pot să-mi 
dau seama clnd se vor termina.

URS ACHE NICOLAE — maistru s
— Partea glisată a castelului 

de apă a fost terminată de mult. 
Ne-ат poticnit insă la executarea 
părții superioare a castelului. Ni
meni n-a dat o soluție asupra mo
dului in care se vor transporta ma
terialele la partea superioară a cas
telului. Am rezolvat această pro-

biemă complicată așa cum m-am 
priceput. Nu maț puteam aștepta o 
soluție care nu mai venea.

In afară de castelul de apă, mai 
am cele două lucrări noi de curînd 
atacate: magazia de var șl ciment, 
depozitul de carburanți ii lubri- 
fianți și atelierul electromecanic.

(La cele două lucrări lucra în 
ziua respectivă... un singur munci
tor ■— N. R.).

BO ROTE A IULIU — secretarul or- 
ganltațlef de partid, șeful unei bri
găzi de electricieni;

— La noi totul merge la voia 
tntîmplării. Din rău m mai rău. Nu 
știm niciodată precis ce avem de 
făcut. Sînt urmările dezotganiiării 
șf lipsei de intere» din partea con
ducerii șantierului și a lotului ta
tă de a&est punct de lucru. Uondtt* 
certa lotului- dă -prea rar pe la ПОІ 
șt clnd dă tiu rezolvă operativ pro
blemele pe care nai nu ie 
rezolva.

Deci, asta ar fi. In locul 
lui creator, specific celor
deal, aici jos se manifestă neajun
suri de tot felul. Nu se mai poate, 
desigur, vorbi despre recuperarea 
rămînerii în urmă față de termen. 
Ar fi iluzoriu. Se mai pot pune 
însă la punct unele lucruri, care 
altfel se vor răsfrtnge negativ în 
activitatea anului viitor $i anume:

putem

elanu- 
de pe

• Conducerea lotului și a șantierului să dea sprijinul 
cuvenit. în mod ®gal. atît lucrărilor de pe dealul Diljei Cit 
șl celor din incinta minei. Unele lucrări de aici, cum e ali
mentarea cu apă industrială, condiționează însăși funcționa
rea instalației de eoncasare și rambleu hidraulic,

• Maiștrii nu cunosc sarcinile imediate: nU se face o 
urmărire atentă a realizărilor pe bază de grafic. In felul 
acesta maistrul sau șeful punctului de lucru nu poate să-și 
dea seama bine dacă și-a îndeplinit sau nu volumul do 
lucrări prevăzute de sarcinile zilei de muncă. Cunoașterea 
șl urmărirea aceasta se impune de urgență.

• Nu are nici un rost atacarea mai multor lucrări acum, 
cînd condițiile de lucru sînt mult îngreunate, ci mai degrabă 
se impune o reîmpărțire a torțelor și concentrarea lor pe 
obiectivele executate deja pînă la jumătate. Pe această linie 
se înscriu: baia și lămpăria, atelierul electromecanic, insta
lația de apă industrială.

PROGRAM DE RADIO
20 decembrie

Л PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
,ț>E ȘTIRI; 5,00 Acordeonul vesel — 

muzică ușoară; 5,40 „In sunet de 
fanfară"; 6,00 SPORT. Buletin me- 
teo-rutier; 6,22 Melodii pentru ore 
de dimineață; 6,30 Tarantele; 6,45 
Salut voios de pionier; 7,00. RADIO
JURNAL; 7,15 Valsuri de Johann 
Strauss,■ 7,30 Cîntec, joc și voie bu 
nă; 8,00 SUMARUL ZIARULUI „SCÎN 
TEIA"; 8,30 La microfon; melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului: 
Zgomotul și influența lui asupra să
nătății; 9,35 Cvartetul nr. 11 în Mi 
major de Franz Schubert; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 Cîntece 
din folclorul nou și jocuri populare, 
10,30 Prietena noastră cartea; 11,0C 
Piese simfonice de George Stephă- 
nescui 11,30 Ecran sonor; 11,45 Ciu
tă Clarinetistul Nicolae Băluță; 12,00 
B|OLETIN DE ȘTIRI. Buletin me-
f

teorologic; 12,10 75 de ani de la 
premiera operei „Dama de pică" de 
Ceaikovski; 13,30 Din cele mai cu
noscute melodii populare; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic; 14,08 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 15,00 Varietăți mu
zicale; 15,46 Cintecul săptămînii; 
16,00 RADIOJURNAL. SPORT. Bu
letin meteorologic,- 16,20 , Arii din 
opera „Cidul" de Massenet; 17,00 
Muzică ușoară; 17,15 Capodopere 
ale literaturii : ILIADA de HOMER; 
17,45 Robert Stoltz și operetele sale,- 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,13 Cîntă Fam 
Anka; 18,30 OBIECTIV — PRODUC
ȚIA 1966; 18,50 Muzică populară 
Ia cererea ascultătorilor; 19,20 
SPORT. Post scriptura; 19,30 O sea
ră în compania interpreților prefe
rați,- 19,55 Melodia zilei: „Către ti

ne aleargă dorul meu" de Mișu 
Iancu; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,20 Muzică de dans; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Recunoaș
teți interpreții ?; 21,15 Cine știe cîș- 
tigă; 22,00 RADIOJURNAL. SPORT. 
Buletin meteorologici 22,20 Cîntă or
chestra de «stradă a Radioteleviziu- 
nii; 22,55 La microfon Aida Moga; 
23,05 Inșir-te... melodii!; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II; 7,30 RADIO
JURNAL. SPORT. Buletin meteo-ru- 
tier,- 7,50 Miniaturi vesele; 8,15 Cîn- 
tă orchestra de muzică populară 
„Brîulețul" din Constanța; 9,90 BU
LETIN de știri,- э.оз ce sA Ve
dem? CE SA CITIM? CE să as 
CULTAM ?; 9,35 Din folclorul mu
zical al popoarelor; 9,55 Cîntecel.- 
dimineții; 10,10 Cu scrisorile în 
față; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bu
letin meteorologic,- 11,07 Farmecul 
unui vals; 11,55 Piese corale de 
Sabin Drăgoi; 12,13 Cîntă viorile; 
12,40 Piese de estradă 13,00 BULETIN

U.R.U.M.P. Turnătorul Cioară Nicolae controlează starea de topire a
metalului.

LUNA CADOURILOR
1 — 31 decembrie 1965

Qln cadou util 
și fruma-L

vâ puteți procura Io magazinele metalo-ehimice 
ale O. C. L. produse industriale Petroșani undo 
găsiți în sortimentele dorite articole de :

к PARFUMERIE Șl COSMETICA 
к MENAJ 
к ELECTRICE 
к MUZICALE ȘI ALTELE

Vizitați magazinele O.C.L. produse Industri
ale care vă oferă un bogat sortiment de cado
uri pentru cei dragi.

T. A. P. L. PETROȘANI
Organizează deservirea

la toate întreprinderile și 
organizațiile de masă la 
care este solicitat.

Comenzile și orice alte informații se pot primi Zilnic la 
sediul trustului str. Republicii nr. 104, serviciul comer
cial, telefon 607, pînă la data de 24 decembrie a. o.

Cooperativa „Jiul" din Petroșani 
aduce Ia cunoștința clientelei 
câ a înființat în Petroșani, 
str. Republicii nr. 4?

o secție de plisat fuste și rochii 
tratate termic din stofă și tergal cu ma
terialul clientului sau al cooperativei.

DE ȘTIRI; 13,08 Concert de prînz; 
14,00 Melodii populare; 14,30 Cărți 
de vizită muzicale; 15,00 RADIO
JURNAL. SPORT; 15,30 La microfon 
soliști ai teatrelor muzicale din 
țară; 16,00 Melodii populare; 16,30 
VREAU SĂ ȘTIU; 17,00 RADIOJUR
NAL. SPORT. Buletin meteorologic;
17.30 „Pe valea Prahovei" — mu
zică ușoară; 17,40 Sfatul medicului : 
Zgomotul și influența lui asupra să
nătății; 17,45 Intîlnire cu melodiile 
lui Edmond Deda; 18,00 Recital de 
lieduri Agatha Druzescu; 18,30 A* 
nunțuri, reclame și muzică; 19,00 
BULETIN DE ȘTIRI,- 19,03 Oaspeți 
pe scenele noastre: Toni Dallara, 
Violeta Villas, Louis Armstrong;
19.30 AMFITEATRU LITERAR: Su- 
biectul operei literare,- 19,50 Piesă 
lirică de Romeo Alexandrescu; 20,00 
TEATRU LA MICROFON: Inima 
mea e pe înălțimi de William Saro- 
yșn,- 21,00 RADIOJURNAL. SPORT. 
Buletin meteorologic; 21,20 Premie
ră pe sciena Teatrului de operetă -

„Clopotele din Corneville" de Ro
bert Planquette,- 21,45 MARL INTER- 
PREȚI AI SECOLULUI: David 
Oisirah; 22,30 MOMENT POETIC: 
Versuri de Mihai Eminescu; 22,40 
Cîntă Bărbel Wacholtz; 23,00 BU* 
LETIN DE ȘTIRI. SPORT. 23,07 Din 
creația enesciană; 23,55 Evantai 
muzical; Q,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
20 decembrie

Petroșani — 7 Noiembrie s Ono
rabilul Stanislas, agent secret; Re
publica ; pînă la oraș nu e departe; 
Petrila: Fata în doliu,- tones: Dju- 
ra; Llveienf: Micul pescet; Ani. 
noasa: Patru fete într-o curte; tu
peul — Cultural: Cartierul 
liei; Muncitoresc: Strigătul.- Uri- 
cant: Un nou Ghiig^m»»,
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PREZENTE 
ROMÂNEȘTI

Recepție la Kremlin

PARIS 18. Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Vineri seara, Elena Cer- 
nei, artistă emerită a Republi
cii Socialiste România, a inter
pretat rolul titular 
„Carmen" de Bizet 
Mare din Bordeaux, 
nei săli arhipline,
română a repurtat un deosebit 
succes, fiind 
multe ori la

Cuvîntările rostite de A. Kosîghin 
și H. Boumedienne

din opera 
la Teatrul 
In fata u- 
cintăreafa

PARIS 18.

chemată de mai 
rampă.

☆
Corespondentul

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : După ce a participat la 
simpozionul de la Marsilia pri
vind biosinteza proteinelor și 
a acizilor nucleici, acad, român 
Eugen Macovschi a fost invitat 
la Sorbona, unde i s-a înmînat 
medalia „Claude Bernard". Си 
acest prilej, el a prezentat o 
conferință despre „Structura 
materiei vii".

MOSCOVA 18 (Agerpres).
La Kremlin a avut loc o recep

ție oferită în cinstea lui Houarl 
Boumedienne, președintele Consi ■ 
liului național al revoluției, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democra
tice și Populare, aflat în Uniunea 
Sovietică, intr-o vizită oficială. Cu 
acest prilej A. Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și H. Boumedienne au ros
tit cuvîntări.

A. Kosîghin a subliniat că situa
ția internațională actuală cere mai 
mult ca oricînd unitatea și coeziu
nea tuturor forțelor revoluționare 
și antiimperialiste. El a reafirmat 
că lupta dusă de poporul vietna
mez împotriva agresiunii america-

Astăzi, al doilea tur de scrutin 
în Franfa

PARIS 18. Corespondentul Ager 
preș, Georges Dascal, transmite : 
Astăzi, duminică 28 milioane de 
alegători și alegătoare se vor pre
zenta din nou la urne, incepînd de 
la ora 8 dimineața, pentru a alege 
între cei doi candidați la președin
ția republicii — generalul de Gaulle 
și Francois Mitterrand. In țară 
nele se închid la ora 19, iar 
Paris și în 
ora 20.

Campania 
de-al doilea 
deosebit de

marile orașe

ur- 
la 
la

celelectorală pentru 
tur de scrutin a fost 
apimată.

In ultimele lor cuvîntări, rostite 
vineri seara la posturile de radio 
și televiziune, generalul de Gaulle 
și Francois Mitterrand au lansat 
din nou alegătorilor apelul de a le 
acorda votul. Generalul de Gaulle 
a declarat : „Cu sprijinul vostru, 
al tuturor, voi putea, începînd de 
miine, să imprim acțiunilor noas
tre un avint nou". Francois Mit
terrand a spus : „Franța nu se iden
tifică decît cu propriul ei popor, 
eu conduc bătălia republicanilor".

ne „se bucură de sprijinul deplin 
al poporului sovietic, al tuturor 
statelor iubitoare de pace. U.R.S.S. 
va acorda și pe viitor sprijin po
porului Vietnamului în lupta sa 
justă, pînă la victoria deplină asu
pra agresorilor americani".

Vorbitorul a declarat, apoi, că 
schimbul de păreri sincer și rod
nic, cu membrii delegației algerie
ne a demonstrat unanimitatea punc
telor de vedere asupra probleme
lor actuale, inclusiv problemelor 
luptei pentru pace, împotriva agre
siunii imperialiste, împotriva colo
nialismului, sub toate aspectele lui.

Subliniind în cuvîntul său că în 
prezent poporul algerian „trece 
printr-o perioadă deosebit de grea 
a dezvoltării sale", H. Boumedienne 
a declarat că algerienii sprijină 
conducerea revoluționară a țării în 
apărarea intereselor sale. Poporul 
Algeriei, a arătat el, 
îndeplinească 
vor duce la 
socialiste".

„năzuiește să 
acele planuri care 
construirea societății

„ Gemini-7 “ a amerizat în Atlantic
CAPE KENNEDY 18 (Agerpres). 
Nava cosmică americană „Ge

mini-7", pe bordul căreia s-au aflat 
cosmonautii Frank Borman și James 
Lowell, a amerizat sîmbătă la ora 
14,05 G.M.T. in Oceanul Atlantic, 
la sud-vest de Insulele Bermude. 
Operațiile 
fășurat în 
aparatură 
puțin timp
monauți au fost aduși cu un eli
copter pe bordul navei portavion 
„Wasp", unde au fost supuși unui 
examen medical. Purtătorul de cu- 
vînt al Administrației naționale 
pentru aeronautică și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a decla

de amerizare s-au des- 
bune condiții, întreaga 

funcționînd perfect. La 
după aceea, cei doi cos-

rat că starea sănătății cosmonauți- 
lor este excelentă.

Nava „Gemini-7", care a fost lan
sată de la Cape Kennedy la 4 de
cembrie, a efectuat un zbor cosmic 
de 330 ore și 35 minute (aproape 
14 zile), înconjurînd Pămîntul de 
206 ori și parcurgind o distantă de 
9 173 000 km. La 15 decembrie, 
„Gemini-7" a reușit o „întîlnire In 
spațiu" cu nava cosmică „Ge- 
mini-6", avînd la bord pe cosmo
nautii Walter Schirra și Tom Staf
ford. Zborul navei 
considerat drept o 
periență în cadrul 
ticprinse conform
efectuare a unui zbor In Lună.

„Gemini-7" este 
importantă ex- 
cercetărilor în- 

programului de <

Industria carboniferă a Olandei 
va fi lichidată

HAGA 18 (Agerpres).
Guvernul olandez a anunțat 

Vineri că a luat hotărîreă de 
a lichida treptat industria car 
boniferă a Olandei. Intr-un ra
port prezentat Parlamentului, 
guvernul subliniază că pe lin
gă dificultățile întîmpinate de 
industria carboniferă în cele 
mai multe țări ale Europei oc
cidentale, în Olanda ea se lo-
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vește de greutăți suplimenta- ' 
re. In ciuda unor măsuri luate 
în ultima vreme, ca instituirea 
unor subsidii și sporirea pre
țurilor, situația acestei ramuri 
a economiei olandeze continuă 
să se înrăutățească. Raportul 
apreciază că. pentru a menține 
industria carboniferă olandeză 
pe linia de plutire, ar trebui 
ca subsidiile guvernamentale 
să ajungă Ia sfîrșitul actua
lului deceniu la sume foarte 
mari. Se preconizează ca pro
ducția de cărbune, 
dică în prezent la 
ne tone anual, să 
cu 2,5—3 milioane
Morii patru ani, ca un prim 
pas spre lichidarea ei completă.

LONDRA 18 (Agerpres).
Un comunicat dat publicității vi

neri seara la Londra anunță că 
printr-un decret semnat de regina 
Elisabeta a Il-a — a Angliei se in
stituie un embargo complet asu
pra importurilor și exporturilor de 
petrol cu destinația Rhodesia. Co
municatul menționează, de aseme
nea, că guvernul britanic speră să 
poată conta și pe cooperarea altor 
țări, în special a Statelor Unite, 
pentru aplicarea acestui embargo.

Cercurile politice de la Londra 
apreciază că instituirea embargou
lui asupra alimentării cu petrol a 
Rhodesiei este „rezultatul direct al 
consultărilor cate au avut loc vi
neri la Washington între primul 
ministru, Harold Wilson, și preșe
dintele Johnson".

Alimentarea cu petrol a Zantbiei 
va fi făcută pe alte căi decît pe 
linia ferată care leagă această țară 
cu lumea exterioară și care traver
sează Rhodesia. Se consideră că a- 
ceastă problemă va fi soluționată 
prin stabilirea unui pod aerian în
tre Dar Es Salaam și Lusaka. In 
cercurile autorizate se afirmă că 
cea mai mare parte a țărilor diș- 
punînd'de petrol au acceptat să 
urmeze Anglia și Statele Unite în 
hotărîreă lor. Dar, este posibil, ca 
micile companii particulare, avînd 
sediul în alte țări, ar putea să ia 
pe contul lor alimentarea cu petrol 
a Rhodesiei. Reușita embargoului 
mai depinde si de atitudinea Por
tugaliei. Petrolul pătrunde pe te
ritoriul rhodesian prin conducta 
Beira—Umtali. Pentru ca Rhodesia 
să fie în mod real privată de pe
trol ar fi suficient ca această con
ductă să fie tăiată. Conducta a- 
parține unei companii mixte cu

participare britanică care, fără în
doială, ar respecta un ordin în a- 
cest sens venit din partea guver
nului englez. Conducta însă se află 
pe teritoriul Mozambicului, aflat 
sub dominație portugheză ceea ce 
face ca guvernul portughez să se 
poată opune unei asemenea mă
suri. In legătură cu aceasta se re
latează că Ministerul de Externe 
al Angliei se află, începînd de «vi
neri seara, în contact cu guvernul 
portughez și cu guvernele altor 
țări pentru a le cere sprijinul. /

• PR AG A. La Fraga a sosit 
o delegație a Academiei de 
Științe din China pentru a 
duce tratative privind colabo
rarea cu Academia Cehoslova
că de Științe.

• OTTAWA. Primul ministru 
Lester Pearson, a anunțat consti
tuirea noului guvern al Canadei. 
Majoritatea foștilor miniștri și-au 
menținut portofoliile pe care le 
dețineau în vechiul cabinet. Paul 
Martin continuă să dețină funcția 
de ministru al afacerilor externe, 
iar Mitchell Sharp a fost numit în 
funcția de ministru de finanțe. Pu
tinele schimbări care au avut Ioc 
în guvern, potrivit declarațiilor 
primului ministru Pearson, ar a- 
vea ca scop „mărirea eficientei" 
lui.

• NICOSIA. Generalul in
dian Subayya Thimayya, co
mandantul forțelor O.N.U. în 
Cipru, a încetat din viață sîm- 
bătă dimineața la Nicosia în 
urma unui atac ide cord.

• Pătrunderea repetată a patrioților în centrul Saigonului
• Răscoale ale populației în

SAIGON 18 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că în 

ultimele 24 de ore patriotii sud- 
vietnamezi au pătruns în repetate 
rînduri pînă în centrul capitalei 
sud-vietnameze, prowocînd panică 
în rîndurile autorităților militare 
americane și autorităților saigone- 
ze. In noaptea de vineri spre sîm
bătă, o grupare a forțelor patrio
tice a atacat comandamentul poli
tiei dintr-o suburbie a Saigonului: 
în clădirea sediului politiei au ex
plodat două grenade. In plin cen
tru al capitalei sud-vietnameze au 
putut fi văzute pancarte cu lozinci 
antiamericane și antiguvernamen
tale. Sîmbătă, la hotelul „Metro
pole", unde sint cazate trupe ame
ricane,; a explodat o bombă de plas
tic, iar două autovehicule ameri
cane au fost distruse de grenade 
de mină. Sîmbătă seara, anunța a- 
genția France Presse, tot în fața 
unui hotel locuit de americani a 
explodat o grenadă, aruncată din-

mai multe provincii
tr-o mașină în mers. In urma aces
tor incidente, comandamentul tru
pelor americane din Saigon a luat 
o serie de măsuri de siguranță. 
Printre acestea se numără inter
dicția pentru toți militarii ameri
cani de a ieși în oraș între orele 
19 și 6 dimineața.

Se anunță, de asemenea, că tru
pele Frontului național de elibera
re și-au continuat în ultimele două 
zile operațiunile în imediata apro
piere a Saigonului. Astfel în pro
vincia Binh Duong, la 15 km nord 
de Saigon, a fost atacat un 
garnizoana guvernamentală 
rit pierderi grele.

Autoritățile de la Saigon
să facă acum față unor puternice 
răscoale ale populației din mai 
multe provincii din regiunea pla- 
tourilor înalte. Localitatea princi
pală din provincia Phu Bon a fost 
ocupată de răsculați. Manifestații 
de revoltă au avut loc, de aseme
nea, în provinciile Quang Duc și 
Phu Thien.

sat, iar 
a sufe-

trebuie

care se ri
ll,5 milioa- 
dașcrească 

tone în vi-

Ședința
Direcțiunii P.S.L

ROMA J6. Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite t 
Vineri a avut loc la Roma o întru
nire a Direcțiunii Partidului Socia
list Italian, care a adoptat o rez#*- 
luție privind diferite probleme po
litice. Capitolele referitoare la si
tuația politică externă au fost a- 
probate în unanimitate de mem
brii Direcțiunii aparținînd tuturor 
curentelor partidului. Printre alte
le, în rezoluție se spune că „Parti- 
dul Socialist Italian își manifestă 
solidaritatea cu toate 
mobilizate în vederea 
boiului din Vietnam", 
deră ca o obligație a
general, a Europei de a interveni 
în modul cel mai eficace „pentru 
a ajuta Vietnamul să-și recapete 
drepturile depline la independență, 
pe baza acordurilor de la Geneva".

forțele păcii, 
încetării răz-
P.S.I. consi- 
Italiei și, în

•LA PAZ. Generalul Rene Bar
rientos, unul din cei doi șefi ai 
juntei militare boliviene, a făcut 
un nou pas în aspirațiile sale de 
a deveni președinte al Boliviei. 
Mișcarea popular-creștină, o mică 
grupare politică creată recent de 
Barrientos, a înființat un așa-nu- 
mit „Front al revoluției boliviene" 
din care mai fac parte alte trei

mos cu un accelerat. Sint 21 de 
morți și 60 răniți.

• LA PAZ. Greva generală a 
lucrătorilor din serviciile sanitare 
de stat și particulare din Bolivia, 
care a paralizat timp de 10 zile 
întreaga activitate a acestei ra
muri a luat sfîrșit, după ce guver
nul bolivian a consimțit să spo-

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
partide politice din țară. Frontul 
a cerut guvernului organizarea 
imediată de alegeri generale, re
vizuirea legii electorale și acor
darea de „garanții" pentru desfă
șurarea unor „alegeri libere".

• MADRID. Sîmbătă dimineața, 
trenul expres care circula între 
Paris și Lisabona s-a ciocnit în 
gara spaniolă Villar de Los Ala-

rească cu 2,9 la sută fondurile bu
getare destinate ocrotirii sănătă
ții și să majoreze salariile lucră
torilor din această ramură.

• NEW YORK. Comitetul na
țional de luptă pentru o politică 
nucleară sănătoasă din S.U.A. s-a 
pronunțat împotriva sprijinirii de 
către Statele Unite a planurilor de 
creare a forței nucleare multilate

rale. In numărul din decembrie al 
săptămînalului său „Sign World", 
Comitetul național declară: „Tre
cerea controlului independent asu
pra armei nucleare în sarcina unui 
grup de țări... înseamnă complica
rea problemei nucleare și apariția 
unor noi piedici pe calea dezar
mării totale și generale".

• BONN. Potrivit unor date 
publicate de Sindicatul vest- 
german al muncitorilor și func
ționarilor din industria ener
getică și minieră, reiese că din 
luna ianuarie pînă în august 
1965 în minele din R.F.G. au 
avut loc 54 223 de accidente 
de muncă, în urma cărora și-au 
pierdut viața 141 de mineri și 
au fost răniți numeroși alții. 
Cifrele acestui „tragic" bilanț 
al industriei miniere vest-ger- 
mane — cum relevă sindicatul 
amintit — arată că în minele 
din Ruhr au loc zilnic peste 
200 de accidente de muncă.
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