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Dezbaterea sarcinilor de plan pe 1966 Prime de vechime
PE PRIM PLAN -

TEHNICA AVANSATĂ
ba. începutul acestei săptămîni, 

plenara activului comitetului de 
1 ... partid de la mina Lupeni a dezbătut 
, sarcinile de plan pentru anul 1966.

In sală se aflau membrii comitetu
lui de partid, șefi de brigăzi frun
tașe, tehnicieni, ingineri, activiști 
de partid, sindicat și U.T.C. Refera
tul cu realizările din anul 1965 și 
sarcinile pe 1966 a fost prezentat 
deAătre șeful exploatării ing. Ni- 
tgfrici Nicolae.

Pe primele 11 luni din acest an, 
bilanțul activității colectivului ex
ploatării nu a fost satisfăcător. Nici 
Unul din indicatorii principali ai pla
nului (producție, productivitate, preț 
de cost, pregătiri) precum și planul 
fizic la investiții nu au fost înde
pliniți. Neritmicitatea extragerii pro
ducției, numărul mare de brigăzi 
rămase sub plan, nefolosirea la 
întreaga lor capacitate a mașinilor 
de încărcat din dotare, nerealizarea 

! coeficientului de prezență, nume- 
s roase abateri de la disciplină și 

defecțiuni electromecanice, lipsa de 
spirit gospodăresc în manipularea 
și păstrarea materialelor și utilaje
lor, depășirea consumului specific 
de materii prime, materiale și ener
gie sînt, pe scurt, cauzele insucce
sului înregistrat de mina. Lupeni în 
acest, an.

In 1966, colectivului minei Lupeni 
îi revine sarcina de a extrage cu 
30 000 tone cărbune cocsificabil mai 
mult decît în acest an, să realizeze 
O" productivitate de 1,245 tone pe 
post și un preț de cost de 161 lei 
pe tona de cărbune.

Despre măsurile întreprinse pen
tru realizarea integrală a acestor 
indicatori au vorbit în cadrul ple
narei minerii Rășitoru Constantin, 
Ghioancă Sabin și Lucaci Andrei, 
artificierul Radu Jenică. Tehnicianul 
GorocZ Zoltan, inginerii Răspopa Ni
colae, Petrescu Aurel, Coroban Mir
cea, Tivig Nicolae și Petrescu Ma
rin s-au angajat în numele colecti
velor pe care le conduc ca să nu 
precupețească nici un efort pentru 
ca în 1966 să îndeplinească și să 
depășească sarcinile ce le revin, au 
făcut propuneri pentru îmbunătăți
rea în viitor a activității.

Participanții la plenară au arătat 
că sarcinile care revin colectivului 
exploatării în anul viitor pot fi rea
lizate. In acest scop s-au făcut pre
gătiri încă în acest an cum sînt: 
generalizarea podirii cu plasă me
talică — în abatajele din stratul 3, 
blocul IV — experimentarea cu 
succes a armării cu . stîlpi feroma- 
tici și utilizarea pompelor Hausher, 
s-au completat multe posturi de in
gineri și maiștri cu cadre tinere re
partizate minei Lupeni în acest an, 
au fost organizate lectorate pentru 
ridicarea calificării maiștrilor și 
muncitorilor.

Se prevede ca în viitor să fie ge
neralizată susținerea cu stîlpi fero- 
matici și grinzi în consolă, la stra
tul 18 să se introducă un plug de 
cărbune, stîlpi hidraulici la susți- 

s
FRANCISC VFTRO

In toate exploatările miniere și 
unitățile aparținînd Combinatului 
carbonifer Valea Jiului a început 
plata primelor de vechime pentru 
muncă ireproșabilă.

La mina Lupeni de pildă, suma 
primelor de vechime pentru colec
tivul acestei exploatări se ridică la 
peste 5 000 000 lei, la mina Petrila 
3 000 000 lei, iar Ia mina Lonea 
2 900 000 lei.

Sume importante s-au alocat și la 
celelalte exploatări miniere.

Pe întregul combinat carbonifer al 
Văii Jiului suma alocată pentru pla
ta primelor de vechime se cifrează 
la 21 800 000 lei.

Mina Aninoasa. Bine califi
cată și harnică — așa este 
cunoscută bobinatoarea Vișo- 
van Aurelia printre lucrătorii 
de la atelierul electric.

FAPT OBIȘNUIT
Zilele trecute la redacție a sosit 

o scrisoare. Era iscălită de C. lo- 
nescu. Autorul scrisorii ne informa 
despre un fapt obișnuit al cărui 
martor ocular s-a nimerit să fie într
una din zile, împreună ch alți ce
tățeni. <•

..Afară ningea. Fulgii mari de 
zăpadă ce cădeau рё caldarîm- în
greunau pașii grăbiți ai trecători
lor. Printre pietoni se afla o femeie 
cu părul albit de ninsoarea anilor. 
Ajungînd în dreptul magazinului de 
galanterie se opri pentru un mo
ment. Apoi intră și se îndreptă spre 
raionul de ciorapi.

— Aș vrea niște ciorapi mai căl- 
duroși și de o culoare potrivită 
vîrstei mele se adresă vînzătoarei.

— Vă aduc îndată, îi răspunse 
vînzătoarea. După scurt timp îi în
tinse bătrînei două perechi de di
ferite -culori.

Bătrînica scoase din buzunarul 
paltonului un portmoneu de piele,(Continuare In pag. 3-a)

plăti costul ciorapilor și plecă gră
bită mulțumind vînzătoarei pentru 
promptitudinea cu care a servit-o. 
Cînd să treacă să servească pe un 
alt cumpărător vînzătoarea Artz So
fia păli. Apoi cu glas sugrumat în
trebă :

— Clienta de adineauri unde a 
plecat ?

Nedumeriți, cei care se aflau în 
dreptul tejghelei raionului de cio
rapi se întrebau ce se petrece cu 
vînzătoarea ? Abia cînd printre 
pumnii strînși ai tovarășei Artz So
fia zăriră portmoneul bătrînei, își 
dădură, seama de cele întîmplate.

Ochii vînzătoarei căutau pe bă- 
trînica care își uitase portmoneul pe 
tejghea.

— Vai, ce spaimă va trage săr
mana, zise ca pentru sine cerîndu-le 
celor de față s-o caute pe păgu
bașă.

In acest timp, hătrîna intră în 
magazinul de jucării să cumpere 
cîte ceva pentru nepoții săi. Părea 
absorbită în alegerea obiectelor 
menite să producă bucurie celor 
mici, cînd o mînă se lasă încetinel 
pe umărul ei.

— Portofelul dumneavoastră...
Instinctiv, bătrîna își duse mina 

spre buzunarul din care-și scoase 
pormoneul dar tînărul din fața ei 
îi opri gestul rostind cu emoție.

— S-a găsit și e în mîini bune. 
Tovarășa Artz, știți, vînzătoa
rea de la raionul de ciorapi, ne-a 
rugat să vă căutăm degrabă, ca să 
vă scutim de spaima care ați fi 
tras-o cînd ați fi constatllipsa por- 
tmoneului.

— Si ati venit tocmai la timp, îl 
completă bătrîna privind cu recu
noștință spre tînărul său însoțitor 
Apoi adăugă : Aveam la mine toate 
economiile pe acest an, plus pen
sia pe această lună...

BUCURIILE 
CU PICIOARE IUTI

ДГ irige ușor. Lumina alba 
neonului ■ a inundat 

strada. Prin ninsoarea ușoară, 
sub lumina albă un om cu un ■ 
brăduț subsuoară aleargă să 
prindă ultimul autobuz. L-a 
prins. Autobuzul „Înghite" in < 
pîntecele său silueta cu bră-' 
duțul subsuoară. ' Silueta cea 
grăbită, ducea subsuoară bu- ' 
curia, tradiționala bucurie din 
iarnă a micuțului sau micuți
lor săi. O vreme, brăduțul va 
sta ascuns intr-un colțișor al 
casei. Apoi lingă el se vor ă- 
șeza globurile, beteala} artifi
ciile, bomboanele intr-o taină 
desăvîrșită. Micuții nu trebuie 
să știe ce surpriză li se pre* 
gătește.

S l cumpărătoare intră val- . 
vtrtej in magazinul de 

jucării. Sînt aici căluți, păpuși, 
trompete, trenulețe, telefoane. ( 
urși și iei. toate in mihiatură.' 
Gumpărătoarea se hotărăște 
greu ce să cumpere. După „lun
gimea" listei, probabil, doi mi
cuți așteaptă pcăsă în^>rfnirett 
unei dorinți hrănită cu ргбад- 
siuni încă de cină a 
prima zăpadă. „Dacă sînteți 
cuminți, Moș Gerilă vă va a- 
duce un pom încărcat cu da
ruri". Aceasta e formula та- ■ 
gică cu care este potolit pfu - 
sul de elan al micuților. №u • 
știu ei că Moș Gerilă podită 
foarte adesea pantofii lui tă
ticii sau șoșonii mă mică i. Și e 
bine că nu știu.

JJn tată grăbii aleargă
U prin ninsoare cu bucu

ria verde sub braț. O mamă 
intră grăbită în magazinul de 
jucării de unde va pleca la 
fel de grăbită spre casă. Si li
nul și celălalt se grăbesc spre 
înfăptuirea fericirilor pline de 
inedit ale micuților. Ce iuți 
picioare mai știu să aibă a- 
cum bucuriile 1

I. CIOCLEI

cflruf' ■'

Brigada minerului Gall Mihai este considerată una din colecti
vele de bază ale sectorului I de la mina Aninoasa. Mărturie stau 
cele peste 1000 tone de cărbune extrase peste plan de la înce
putul anului.

IN CLIȘEU: trei ortaci de-ai lui Gali — minerul Farcaș Iosif, 
ajutorul de miner Slabu Dumitru și vagonetarul Duțoiu loan, fo- 

tografiați înainte de a intra în subteran.

> '(wutid (Le la ші plan de iiiăsiii'i 
• Frumosul se creează în foaie anotimpurile ф Con cor danfă între planificat 
și realizat 0 Mai avem încă multe de făcut

i Secție fruntașă
* r In anul 1965 colectivul de mun

că al secției puțuri a sectorului 
VHI al minei Lupeni a obținut re
zultate frumoase în întrecerea so
cialistă. Transportul pe verticală s-a 
desfășurat întotdeauna în condiții op
time, fapt care a adus secției lună 
de lună titlul de evidențiată în în
trecere. Cu toate că au existat și 
unele avarii la puțuri, echipele de

întreținere au intervenit rapid și au 
efectuat lucrări de bună calitate în 
termenul stabilit. Printre șefii echi
pelor de intervenție care s-au evi
dențiat consecutiv se numără comu
niștii Taborski Carol, Gavrilă loan, 
Demian Gheorghe, Tomozei Gheor- 
ghe.

CAMEN VALENTIN 
corespondent

In fruntea acțiunilor patriotice
Prin acțiuni de muncă patriotică 

Ia atelierul de zonă C.F.R. Petro
șani au fost colectate 4 400 kg fier 
vechi de la începutul acestui an. 

jtste semnificativ că în fruntea a- 
’«festor acțiuni patriotice s-au situat 

comuniștii Iliuță Ioan, Pavel Con

stantin, Carițcscu Gheorghe, Ghețu 
Victor, Носа Avram, Narița Nicolae, 
Godeanu Ioan I, care au fost tot
odată și evidențiați în întrecerea 
socialistă lună de lună.

BRUTARU ZAHAR ІА 
coresponden1

Renăscut ca pasătea 
Phenix din propria-i ce
nușă, Vulcanul, vechea 
așezare de mineri, înti
nerește și se înfrumuse
țează mereu. In arșița zi
lelor de vară, sub biciui
rea ploilor de primăva
ră și toamnă și viscolu, 
iernii, munca trepidantă 
a constructorilor nu în
cetează o clipă. Din 
munca și căldura urna 
nă a zidarilor, zugravi
lor. fierar-betoniștilor> 
mozaicarilor și a celor
lalți meșteri se înalță 
semețe noile blocuri ce 
zvicnesc cu siluetele lor 
zvelte și armonioase spre 
bolta azurie. Pină mai 
ieri stăpîni peste apar
tamentele unui nou bloc 
erau constructorii. Azi 
însă la ferestrele lui au 
apărut perdele și muș
cate. E semn că con
structorii și-au încheiat 
aici misiunea și că alte 
zeci de familii de: mineri

și alți oameni ai muncit 
vor petrece revelionul 
1Ѳ66 în apartamente noi 
și confortabile.

U rbanistica orașului ți
ne și ea pas cu aspec
tele lui arhitectonice. In 
jurul noilor blocuri au 
apărut spații verzi cu 
arbori și arbuști orna
mentali, cu mii și mii de 
flori, rod al muncii gos
podarilor, al locuitorilor 
orașului. E drept că a- 
cum mantia albă a ză
pezii a acoperit totul dat 
spațiile verzi au tost cu
rățite din timp, iar tran
dafirii ingropați sub un 
strat de pămint așa că 
pot hiberna în tihnă. Prin 
grija gospodarilor orașu
lui munca patriotică a 
iocuitorilor, din primăva
ră pînă în iarnă, mate
rializată aici nu se va 
irosi in zadar. Frumosul 
se creează și se păstrea
ză în toate- anotimpurile.

Atunci cînd întocmești

un plan de măsuri, fie 
chiar și in domeniul 
gospodăririi și înfrumu
sețării orașului trebuie 
să privești în perspec
tivă, tint nd totodată sea
ma de posibilitățile exis
tente, de necesități. La 
întocmirea planului, Sfa
tul popular al orașului 
Vulcan a ținut seamă 
de toate acestea. Spre a 
fi cunoscut de toți fac
torii ce răspund de gos
podărirea și înfrumuse
țarea orașului s-a ținut 
o consfătuire cu repre
zentanții comitetelor de 
străzi și clădiri, cu de-. 
putații, activiștii organi
zațiilor de masă și con
ducători de întreprinderi 
și instituții din localita
te. Aceasta bine înțeles 
după ce planul a fost a- 
probat in sesiune.

Despre deplina concor
danță între planificat ■ și 
realizat vorbesc cifrele 
Potrivit planului s-a pre

conizat efectuarea de 
munci patriotice fn va
loare de 1 200 000 lei și 
s-a obținut o realizare 
de . 1 270 000 lei- Numă-, 
rul orelor de munpă pa
triotică efectuate s?a. ri
dicat de asemenea ia 
512 000 față de 480 000* 
cit era planificat.- Calcu
late -pe cap-de locuitor.' 
econotpiile realizate pritj 
muncă _ patriotică se rl-, 
dică la aproape 58 de 
lei. Ce acțiuni' de 'тип- ’ 
că patriotică au fo'st În
treprinse 1. Multe' și'im* ■ 
portante. 'Eiiumehăm' mai’ 
jos doar cîteva din ele 
și cițiva dtn miile de' 
participanți. Au' fost a-' 
menajate noi zone verzi' 
pe o suprafață’ de 1,2 
hectare, iar pe '2,3’ hec
tare au fost ‘ reame- 
najate cele existentei

Continuare în pag. 3-a) •



STEAGUL RCJSU
s

Un reușit
concurs artistic DIN CA MARIA

T I N E R

O carie I atit visată in tinerețea mea,
Mi-eșil prietena mai dragă din clte-au fost «d vie, 
Tu віпаиій, ptiu vreme, mi-ai stat alăturea 
In ceasuri de restriște și-n ceas de veselie.
Am piins cu tine-atunci and slova ta cerea, 
Iar azi trăiesc cu tine aceeași bucurie.

Ca să cuprind cu mintea, mai limpede acum. 
Din paginile tale minunile descrise.
Adeseori șl somnul m-a prins ре-al tău voluta 
Cu fața îngropată in filele deschise.

Ca-n prima a de școală, pe lila ta пи plec 
Și azi, deși la tlmple brumat irtu este pârul. 
Si-n flecare ceara, pe rlndurl îmi petrec 
Privirea însetata sd soarbă adevărul.

o 
UNII

CULTURA

aetlveaz* In 
clubului.

„Puțini tineri lonenl 
formațiile artistice ale 
N-au timp de așa ceva. Sint ocupați 
pînă peste cap. Meduri, filme, alte 
Spectacole, localuri, șuete, plimbări 
Interminabile... Cum st le mai ajun
gă timpul?!... Măcar de s-ar ocupa 
puțin de ei comitetul tJ.T.C, al mi
nei. Dar ți-ai găsit I.,.". Cuvintele a- 
cestea mi le-au Spus unii tovarăși 
de la E. M. bortea zilele trecute. 
Așa se și explic* diferitele abateri 
disciplinare de care dau dovadă 
linii uteciști loneni. lat* un caz :

ha cinematograful local rula fil
mul „Baricada vie". Spectatorii își 
Ocupaseră locurile. Filmul începuse. 
Totul era normal. Deodată de la 
galerie au început să se audă poc
nete, rîsete, lovituri. Mai multi ti
neri, plictisiți probabil, și-au permis 
făiă pic de jenă șă conturbe liniștea 
celorlalți spectatori. S-au iscat intre 
ei discuții aprinse, puternice, incit 
Spectatorii nu mai puteau urmări în 
bune condițiuni filmul. A fost nece-

întreruperea Iul. Cînd li 
atenția certăreților, ei au răs- 
cu cel mai senin aer din lu- 

„Ce nu vă convine ? Puteți ple-

sar*
atras
puns 
me :
ca. Și pe noi l*sați-ne în' pace, 6 
bine ? Ia te Uită Ce pretenții, si 
Stăm noi liniștiți la film. Intere
sant !...“.

Lipsiți de cel mai elementar bun 
simț, certați cu disciplina, cu mora
la comunistă, „eroii"
s-au gîndit măcar o clipă 
din jurul lor care doreau 
filmul în bune condițiuni.

Iată și numele acestor

aceștia 
la 
Să

nu 
cei 

vad*

tineri г 
Lupu Nicolae, Onici Mircea, Jurca 
Mihai, Prinț Iosif. Abia după ce au 
fdst evacuați din sală a putut 
reluat filmul. Oare nu se găsește 
pentru cojocul unor asemenea
neri ? Ar trebui, ținînd cont Că nu-i 
pentru prima dată cînd provoacă 
dezordine la club, pe strad* și în 
alte iocuri.

fi 
ac 
ti-

D. S.

La sfârșitul săptătninii trecute, 
conducerea crabului muncitoresc 
din Uricanl a organizat în sala el- 
nematogratuiul „7 Noiembrie" din 
localitate un concurs de muzică 
populară și ușoară, de jocuri popu
lare românești și dans modern.

Prima parte a programului a cu
prins cîteva melodii de muzică 
populară romanească. Tinăra artis
tă amatoare Naghi Virginia a in
terpretat cu finețe și sensibilitate 
cînteaele , „De aici pînă la Cluj", 
„Eu Sînt femeie isteață" și „Tran
dafir ărdelenesc", iar Năsâleanu 
Ioan —- cunoscut publicului din
Valea Jiului de la serbările aimoe- 
nești din vată — a adus pe scenă 
cunoscuta melodie „Mult mă mus
tra iedera", pentru care a fost a- 
plaudat la scena deschisă, 
cele „Ia uitati-vă feciori" și 
pălărie nouă", interpretate 
bun nivel artistic de solista 
Maria și melodiile „Mi-a trimis bă
dița carte" și „Ctțl bădtșori am fl
out", în interpretarea Elenei Lup- 
șa, au cules ropote de aplauze spec
tatorilor.

Saxofonistul Calotă Nicolae, elev 
la Școala populată de artă din Pe
troșani, a susținut cu un real ta
lent cîteva jocuri populate româ
nești. 
Oaș, 
suită 
ne ști 
parte

După pauză spectatorii au 
frumoase melodii de muzică 
in interpretarea solistelor 
Eva și Vuia Marfă și au urmărit 
cîteva secvențe de dans modern.

La muzică populară primele două 
locuri au revenit solistelor 
Elena șt Mede Maria, tar la 
ușoară Interpretelor Ordbg 
Vuia Mat ia.

La reușita concursului
. și-au adus o bună contribuție șl 

cei 16 orchestranți conduși de Vtj- 
dea GVri/ă.

Uticdnenn ar dori să vadă cît 
mai des asemenea concursuri și 
spectacole artistice.

Cadouri din

fru-

sec
timp

librării

Cînte- 
„Bade 
/0 un
Mede

După o suită de dansuri din 
a urmat dansul „Eită" și O 
de dansuri populate 
cu care s-a încheiat 
a programului.

rorrtâ- 
prima

audiat 
ușoară 
Orddg

Lupșa 
mutică 
Eva șl

artistic

I

V. COANDRĂS 
corespondent

Decembrie — luna cadourilor •— 
constituie un bun prilej pentru fie
care de a oferi Sau primi un 
mos și util cadou.

In acest sens lucratorii din 
torul C.L.D.C. s-au Îngrijit din
să asigure un bogat șl variat sorti
ment de cărți șl articole de pape- 
tSrie. Din vitrinele șl rafturile li
brăriilor nu lipsesc in această pe
rioadă lucrări ca! Dicționarul fin- 
eiclopodic vol. 1 *1 1, Albume de 
arta — Nicolae Griqorescu șl Cor- 
ncliu Baba, Albumul regiunea Hu
nedoara, Ghidul regiunii Hunedoa
ra, Cetatea Devei, Albumul Roma
nia șl orașul București, Culegerea 
de folclor hnnedorean. Cetera eu 
glas de foc. Dintre lucrările de li
teratură spicuim: RomSnia pito
rească de Al. Vlahuță, Calea Vic
toriei de Cezar Petrescu, Hronicul 
și cîntecul vîrstelor de Lucian Bla- 
ga, Pagini atese de Nicolae lorga, 
Ouetin Durward de Walter Scott, 
Poezii de M. Emlnescu, Nuvele sl 
povestiri de Lev Tolstoi etc.

Pentru micii cititori se găsesc 
printre altele i Gruia lui Novac de 
Gheorghe Vrabie, Azi, Neptun $1 
Nicușor vor să iacă un vapor pe 
versuri de Tudor Măinescu, ilus
trații de Gh. Cernăianu, Povestea 
unui copil indian de Mulk Raj A 
nand, Basme Sîrbo-croate, lucrări 
frumos ilustrate ca , Rița-veverița, 
Rlcă Epurlca, Cuțu ham-ham etc.

Do asemenea se află noile melo
dii de muzlc* popular* și ușoar*

■4
înregistrate pe discuri Electrecord, 
picupurl, un sortiment variat de 
stilouri, reproduceri de artă, saco
șe, mape cu unul și două fermoare, 
jucării, păpuși, etc., care fiecare 
luate în parte, constituie un plfeiit 
și util cadou. k_,

Haina 
îmbracă 
cu care 
tîmpinâ 
parte din factorii care creează am
bianta necesară procurării obiecte
lor și cirțllor necesare Cadourilor 
pentru copiii, rudele $1 prietenii 
dumneavoastră.

Ce poate fi mai plăcut decît o 
carte a cărei lectur* te conduce In 
lumea basmelor, te face să cunoști 
obiceiurile și tradițiile locuitorilor 
unei regiuni din tara noastră. e*re 
tti d* posibilitatea să cunoști me
leagurile îndepărtate, idealurile unor 
popoare și zbuciumul altora.

Tot în scopul aprovizionării și 
deservirii în mai bune condițiuni a 
cumpărătorilor, în preajma sărbăto
rilor de iarnă llbrârlife vor func
ționa după un orar special. Astfel, 
în zilele de 29, 30 și 31 decembrie 
a. c. toate librăriile îsl vor prelungi 
seara orarul cu o oră.

Deci nu uitați, adresati-vă de la 
mic la mare librăriilor care v* o- 
feră un bogat șl variat sortiment 
de cărți, jucării șl articole de 
petSrie.

RUSTICEANU I0AN 
org. rețea C.L.D.C.

t -V 
de sărbătoare pe care q 
librăriile, bunele intenții 
lucratorii din librării îh- 

cumpărătorii, sînt doar o

T

Monografia „Thomas Mann
A intrat în librarii monografia 

„Thomas Manh" tipărită la Editura 
pentru literatură universal*

Consacrat* uneia dintre marile fi
guri ala literaturii contemporane, 
care a impus romanul german In 
literatura universal* prin lucrări 
cum sînt „Casa Buddenbrook", 
„Moartea la Veneția", „Muntele 
vr*jit, „Doctor Faustus" etc., lucra-

apro- 
lupta de idei, dialogul 

care a dus la constituirea

rea semnat* de Ion îanoșl 
fundează 
creator 
acestor monumentale simboluri li
terare. Aiaturlndu-se ca o contribu
ție românească unei serii de stră
lucite exegeze, monografia „Tho
mas Mann" se adresează atit oame
nilor de litere cit și publicului larg.

I

<

In mu/te feluri se poate pe
trece timpul liber. Tineta din 
clișeu îl folosesc in mod util 
ft plăcut. Fiind elevi ai Școlii 
populare de artă din Petroșani 
ei activează in orchestra școlii.

de la Liceul 
de tov. prof, 
deplasat de

Brigada științifică 
pe teren

Brigada științific* 
din Lonea, condus* 
Păunescu Chirii, s-a 
curînd le căminul cultural din Jieț 
unde, In fața unui numeros public, 
a rlspuns întrebărilor puse de ce
tățenii din localitate pe teme cai 
„Ce sînt turboreactoarele și care 
•ste principiul lor de funcționare" ?, 
„La ce și cum putem folosi electri
citatea în gospodărie î", „Dac* e- 
Jtîst* folclor științific al Văii Jiu
lui șl dacă a fost adunat, cercetat 
ți publicat de cineva"?, „Care este 
arta decadentă șl cum o putem re
cunoaște" și altele.

Răspunsurile date au fost amplu 
documentate și ascultate cu mult 
Шегеа de publicul din săli.

Asemenea acțiuni ar trebui cît 
mai des repetate.

AL. MARIAN 
corespondent

principala preocupare 
viitoarelor filme este 
ecrane a idealurilor

Ce filme vor realiza cineaștii stu
dioului „București" în anul viitor ? 
La această întrebare ne-a răspuns 
Eugen Mândrie, directorul general 
al studioului.

— Firește, 
a creatorilor 
aducerea pe 
umane ale vieții românești de azi 
de a răspunde într-o măsură tot 
mai mare problemelor contempora
neității. Dat iată cîteva date gene
rale despre unele dintre filmele a- 
nului i960 care sînt cum se spune ; 
in faza de platou: „Meandre" — 
scenariul Horia Lovlnescu și Ionel 
Hristea, regia Mircea Săucan. (Fil
mul urmărește destinele a doi arhi- 
tecțl, pe parcursul a mai bine de 
zece ani. Conflictul de idei dintre 
eroi se desfășoară în contextul unei 
intrigi sentimentale, ce subliniază 
ideea responsabilității individuale a 
omului contemporan in fața socie
tății), „Vremea zăpezilor" — sce
nariul Nicolae Velea și Pănuș Neă- 
qu, regia Gheorghe Naghi. (Va înfă
țișa aspecte din viața unei coopera
tive agricole de producție. Conflic
tul se bazează pe contradicțiile din
tre spiritul nou, dominant în sat, și 
mentalitatea veche, retrograd*), 
„Trenul" — scenariul și regia Sil
viu Dfmitrovlci, dup* o nuvelă de 
Aaarel Mihele. (O înregistrare a tu

multului popular al insurecției de 
la 23 August într-o parte a țării, 
In acea noapte de cotitură pentru 
istoria poporului nostru); „Dacii" —; 
scenariul Titus Popovici, regia Sef- 
giu Nicolaescu. (Filmul surprinde u- 
nul din momentele cele mai drama 
tlce din existența străbunilor noștri 
— campania de cotropire întreprin
să de împăratul Domițian împotriva 
Daciei în anul 87. Acțiunea este do-

GENERIC 1966
minată de puternica personalitate a 
lui Decebal, purtătorul aspirațiilor că
tre independență si libertate ale 
poporului âău), „Ultima noapte a 
copilăriei" —• scenariul Dumitru 
Carabăț, regia Savel Sttopul. (Se in
spiră din Viața adolescenților de 
azi. Care își pun problema alegerii 
meseriei, a rostului lor în viață. 
Filmul va constitui o dezbatere în 
jurul idealurilor etice ale omului 
contemporan); „Goana dup* mu
zică" — scenariul Aurel Baranga 
și Cezar Grlgorlu. Semnează îm
preună și regia. (O comedie cine
matografică în care sînt ridiculizate 
mentalități învechite cort mal dăi
nuie în unele cercuri artistice, pe 

de o parte, iar pe de alta sublinia
ză optimismul unor tineri studenți 
de la conservator In strădania lor 
de & se afirma).

Lista scurtelor prezentări poate 
continua. Vom indica Insă doar ti
tlurile celorlalte filme și pe autorii 
lor. Mai întîi, cîteva pelicule pe 
care cineaștii noștri le vor realiza 
în colaborare cu studiouri și artiști 
străini. „Tunelul" — coproducție 

româno-sovietică (scenariul Francisc 
Munteahu și Gh. Vladimov, regla 
Francisc Munteanu); „Steaua fără 
nume" — coproducție româno-fran- 
ceză (scenariul Al. Mirodan și H. 
Colpi, după piesa cu același nume 
de Mihail Sebastian, regia H. Colpi. 
La acestea, filmările au ajuns in
tr-un stadiu avansat. Urmează apoi 
„Zodia fecioarei" (scenariu Mihnea 
Gheorghiu, regia Iulian Mihu și Ma
nele Marcus); „Caietele cunoscuților 
mei" (scenariul N. Crișan și Al. 
I. Ghilia, regia Mircea Mureșan), 
„Nimic nou dr. Faust" (scenariul și 
regia Ion Popescu-Gopo), „Reporte
rul" . (scenariul Radu Cosațu, regla 
Lucian Bratu), „Strada mirajului"

foc) 
regla

care 
avut

(scenariul Ecaterlna Oproiu șl Mi
hai Iacob, ultimul semnînd și re
gia), „Petroliștii" (Proba de 
(scenariul Ioan Gngorescu, 
Virgil Călotescu).

In încheierea discuției pe 
am avut-o, Eugen Mândrie a 
amabilitatea să ne împărtășească și 
cîteva din proiectele de perspectivă 
ale studioului „București" privind 
realizarea unor filme istorice, care 
vor alcătui ciclul Epopeea națio- j 
nală.

S-au terminat turnările la 
„Răscoala" — scenariul Petre Săicu- 
deanu, după romanul lui Liviu Re- 
breanu, regia Mircea Mureșan. In 
anul 1966 ne propunem să realizăm, 
așa cum atn spus, „Dacii". Pînă în 
anul 1970 mai sînt prevăzute fil
mele „Columna lui Traian", „Dof- 
tana', „Ștefan cel Mare", „Horia", 
„Bălcescu", „Mlhai Viteazul".

Chiar dacă pe parcursul anilor vi
itori, programul studioului va su
feri unele modificări, avem certitu
dinea că cineaștii noștri vor aduce 
pe ecrane, realizate la un nivel ar
tistic din ce In ce mai înalt, filme 
interesante, inspirate din viata 
azi și istoria poporului român, 
teptate de public cu dragoste 
interes.

de 
as- 

și 
$

AL. BRAD 
redactor la Agerpres
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tehnica avansata
(Urmate din pag. l-a)

narea abatajelor din stratul 3, Ma
cul II, generalizarea transportoare
lor T.R.-3. Deci introducerea și fo
losirea tehnicii avansata oCUpS prl- 
mul plan al preocupărilor. Prin rea* 
lizarpa integrală a sarcinilor la in
vestiții var crește atît rezervele 
dHChise CÎt șl rezervele pregătite. 
In acest fel, perspectivele de viitor 
ale minei Lupeni sint bune.

In încheierea dezbaterilor au luat 
cuvlntul tovarășii DAN valer, se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Lupeni, LĂZĂRESCU IOAN, 
director general al C.C.V.J, și MO- 
MEU SAMOILÂ, președintele Con
siliului local al sindicatelor care 

■șp dat o seamă de Îndrumări pre- 
xâse arătînd că sarcinile din 1066 

obligă colectivul ca în anul viitor, 
trăgînd învățăminte din deficiențele 
semnalate în acest an, să acorde în
treaga atenție îndeplinirii ritmice a 
«arcihllor, introducerii și folosirii 
cu pricepere a tehnicii avansate, a- 
plicărjți inițiativelor înaintate, îmbu
nătățirii activității de investiții și a 
calității cărbunelui. Se impune, de 
asemenea, ca eforturile colectivului 
șă fie concentrate spre creșterea 
combativității față de abaterile de 
la disciplină și normele de tehnica 
securității, creșterea rolului maiștri
lor, îmbunătățirea substanțială a 
stilului de conducere, într-un cu- 
vînt ridicarea la un nivel calitativ 
superior a întregii activități poli
tice șl tehhico-organlzatorlce.

La mina Lupeni, adunarea de 
i dezbatere a cifrelor de plan a fost 
. '’.in prilej de afirmare a hotărîrii în

tregului colectiv de a munci astfel 
ea la sfîrșitul primului an al cinci
nalului să poată raporta succese 
demne de colectivul celei mai mari 
exploatări carbonifere din țară.

Carnet

COLECTIVUL - UN TUT UNIT
• Calea Inițiativei aplicat* ф In toate Mc- 
flile flux continuu ф FnfuiiaSm $î hofărîre

La încăput a iest dorința de а 
realiza „1000 kg fire de mătase 
fără rebut". Ea a fost îmbrățișată 
de întregul colectiv al secției fllă- 
tiita. in frunte au fost comuniștii. 
Ei cum ette firesc, hu s-au oprit 
din mers. Dimpotrivă. De la 1000 
kg fire de tnătate produse fără hiCl 
un rebut s-a ajuns iă 3 000 kg. Fi
latorii Vlrtosu Petru, Prună Ștefan 
și alții au dovedit că se poate lu
cra și mult și bine. Pentru aceasta 
însă e nevoie de pricepere șl de e- 
xigență din partea fiecărui lucră
tor. Dat muncitorii secției au do
vedit că posedă ateste calități.

Secția filatură a avut un roi tm 
portant în îndeplinirea sarcinilor 
anuale de plan de către fabrtca 
„Viscaza" Lupeni Cu 7 zile înainte 
de termen. Alături de filatori cn- 
lectivui secției de preparate chimi
că și-a adus și el aportul la suc
cesul fabricii. Acest colectiv deși 
nu avea o inițiativă proprie s-a a- 
lăturat luptei filatnrilot. puntnd 
accent oe respectarea parametrilor 
de fabricație. Echipa condusă de 
comunistul Sîrbu Nicolae, prepara
tori de filtre Scaete Ilie și Condoiu 
loan nit înțeles Că Soarta produc
ției se hotărăște de tnsâsl produ
cătorii săi, și cum fabricarea fire
lor de mătase începe în secția for 
și se face în flux continuu, el ou 
ținut să fie la înălțimea sarcihilor 
ce le revin. Maistrul comunist Far- 
kaș Tiberiu, șeful secției, a reușit 
să conducă întregul colectiv la în
deplinirea prevederilor de plan, 

întrecerea socialistă care se des

felicitări

Pornind de la un
(Urmare din pag. l-a)

La aceste lucrări și-au adus cori-, 
tribufia locatarii Cazan Valeria, 
Negoiță Voica, Ștefan loan și A- 
dam Petru, deputata stoica Petru, 
Jufd ^Valeria, Laura Gavtlliu, ȘcOl- 
mc Anton și alții. Au mai fost e- 
fectuate reamenajări de terenuri pe 
o suprafața de 10 000 metri pâttațt 
s-au curățat șanțuri și rigole pe 

■11 000 m 1, s-au plantat 73 000 ar- 
' *>n. arbuști șl flori, s-au con- 
atuit baze sportive la școli și mul
te altele.

Demnă de relevat in înfrumuse
țarea otașului este șl activitatea 
grupelor de partid in ftuntea că
rora se află Tudoran loan, fladulv 
Laszlo și Cuciuc Marin, a pensio
narilor Fedot Petru, Rițan Iuliir. 
Todea Ioan, Creții îlie. Oprea Petru 
și multi alții. Că gospodarii Vul
canului, cu sprijinul locatarilor au 
făcut multe lucruri bune și utile e 
cert. Pentru ca orașul să devină 
In viitor din ce în ce mai frumos 
s-au făcut numeroase propuneri din 
care multe merită a ti studiate șt

plan de măsuri
incluse în plSnu’l de măsuri din a- 
nui viitor. Printre acestea se nu
mără construirea de trotuare pe 
strada Fabricii, amenajarea de ri
gole și plantarea de arbori Și ar
buști ornamentali pe strada. Pinu
lui și multe altele.

In vede tea întocmirii din timp și 
in mod judicios a planului de mă
suri menit să ducă la înlrutnuseța- 
rea și gospodărirea orașului, în a- 
nul viitor, e necesar să se consul
te un număr mai mate de oameni 
ai muncii, să se țină seama de pro
punerile făcute. A da localității în 
care trăiește un aspect frumos Si 
atrăgător este o obligație de cinste 
ti fiecărui locuitor, iar a păstra 
ceea ce S-a tăcut o îndatorire ce
tățenească.

— Mai avem multe de făcut pen
tru ca orașul nostru să fie și mai 
bine gospodărit — spun deputății 
si locuitorii Vulcanului. Intr-adevăr 
au multe. Nu încape însă îndoială 
că cu spiritul gospodăresc și hăr
nicia ce-i caracterizează, orașul lor 
se va întineri și înfrumuseța me
reu.

fășoară în secțiile „ViScozei" Lu
peni se caracterizează prin entu
ziasmul și hotărîrea participant ilar, 
Dar parcă nicăieri nu fese mai mult 
în evidență avintul în muncă ca 
în secția de finisaj textil. In aceas
tă secție, condusă de o tînără și 
pricepută ingineri, — comunista 
Martonossy imola — fiecare a treia 
muncitoare este evidențiată in în
trecerea socialistă. Aici lună de 
lună angajamentele în întrecere sini 
iot mai mobilizatoare. De exemplu, 
muncitoarele Ceaușu Matgareta șl 
StofeU/escu Marla; la începutul a- 
nulul se angajaseră sd producă fle
care cite 800 kg flte de mătase 
fără rebut. La ultima consfătuire 
de producție și-au luat un angaja
ment de a realiza 2 000 kg și au 
realizat cite 2 100 kg. Si entuzias
mul acestor tinere pare a fi molip
sitor. In întreaga subsecțle răsucit 
nu se află nici o muncitoare în a- 
fara întrecerii, nici una fără un 
angajament concret.

La producerea firelor de mătase 
care să treacă cu bine examenul 
exigent al controlului de calitate, 
mai precis la procesul de finisare, 
un aport l-au adus și harnicele de
panatoare Мода Vetonica și Mesza- 
tos Senia, deținătoare a două insig
ne de „Fruntaș în întrecerea socia
listă" si candidate pentru a treia I 
Vorbind însă de fire de mătase și 
de producătorii săi Să nu omitem 
ntci pe muncitoarele Subsecției bo- 
binaj și sortare, mai ales pe Banta 

1 Ana, Simon Ana, Filip Ecaterina și 
Groza Ana, pe cei de la sulfura de 
carbon ori ai secției de finisai tex
til. Succesul obținut de filatorii din 
Lupeni se datoreste muncii politi
ce desfășurate de organizațiile de 
partid, U.T.C- și sindicat, care au 
mobilizat pe membrii săi, întregul 
colectiv, la îndeplinirea prevederi
lor de pian și a angajamentului a- 
sumat în întrecerea socialistă.

.MARGARETA MICA
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Cu carnețelul în
Printre scrisorile so

site ia redacție in ui- 
.tunul timp și publica- 

m coloanele ziaru
lui „Steagul roșu" în- 
tilnim semnătura unui 
tinâr locuitor al celui 
mai tinăr oraș din Va
lea Jiului —■ Urieani. 
Este vorba de Qț ndrăș 
Valeriu. E lucru iiresc 
ca un tinâr al zilelor 
noastre sd informeze 
ziarul despre ceea ce 
ii preocupa pe acei in 
mijlocul cărora тип- 
crește și trăiește, să 
scrie de aspirațiile ti
nerilor, de viața or
ganizației U.T.C., cit 
șl de a întregului o- 
ret, și sd la atitudine 
Critică lată de unele 
deficiențe care Iși mai 
tac simțită prezenta 
în, diferite domenii de 
activitate.
'■'.Țlnărul Coandrăș

Vaier iu, este prezent 
la acțiunile întreprin
se din inițiativa orga
nizației U.T.C. ori a 
deputaților. Prezenta 
sa este activă. Umăr 
la umăr muncește a- 
lături de vecini ori 
de tineri din organi
zație, fie la Înfrumu
sețarea unui colțișor 
din oraș, fie la colec
tarea fierului . vechi. 
Iar clnd cellalfl Se 
pregătesc de plecare 
acasă, el iși scoate 
neiipsitu-i carnețel ți 
iși notează datele și 
evenimentele necesa
re pentru populariza
rea acțiunilor respec
tive. Ajungînd acasă 
primul lucru pe care 
ii face, este sd infor
meze ziarul.

Așa s-a făcut cunos
cut tînărui Coandrăș 
Valeriu de muncitorii

mina
minei Urieani, de ve
cinii săi, de tinerii u- 
ricănehi, cit și de 
sportivi, ba chiar și 
de acei care prin com
portarea lor au stir- 
nit mînla oamenilor 
din jur.

Tinătui corespon
dent voluntar Coan- 
drăș Valeriu este o- 
biectiv in tratarea 
problemelor, ei scrie 
cu dragoste despre 
harnicii mineri ai U- 
ricamuiui (doar și ei 
e tot fiu de miner șl 
viitor tehnician) și-i 
critică cu cutaj pe cei 
care ii dau ocazie.

Cu camefeliU in 
mina Coandrăș vale- 
tiu îșl Îndeplinește o 
îndatorire de cinste 
de a ii cronicar focal 
al timpurilor noastre.

Print till! mSsnrils aleplate 
In alinarea generali 
ie aleierl

Traducerea în viată a măsurilor 
adoptate cu prilejul adunării gene
rale de dare de seamă șl alegeri й 
stat și stă In permanență în aten
ția biroului organizației de bază din 
sectorul de transport al minei Pe- 
trlla. Printre măsurile preconizate 
■e numără și aceea a întăririi con
tinue a rlndurilor organizației de 
bază prin primirea de noi membri 
de partid.

In munca de primire în partid, 
organizația de bază și-a îndreptat 
atenția spre muncitorii, tehnicienii 
și inginerii fruntași în muncă din 
activul fără de partid și spre ute- 
ciștii merituoși, cu o înaltă ținută 
morală. Printre cererile de primire 
In partid puse recent în discuția a- 
dunării generale a comuniștilor se 
numără acele prezentate de Cabăt 
Maria și Zoldi Eugen. Discutînd pe 
marginea acestor cereri, comuniștii 
stroie Marin, Munteanu Nicoiae, 
Neamțu Preda, Biro Eugen și alții 
l-au apreciat pe solicitant! ca mun
citori harnici și conștiincioși, a- 
xemple in producție și în îndepli
nirea sarcinilor încredințate de or
ganizație. Ca urmare, comuniștii 
au votat în unanimitate primirea 
lor în rîndurile organizației din 
achlmbui din care fac parte.

GĂINA PETRU 
oereepondent
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BELGRAD 25 Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite : In 
urma tratativelor desfășurate într-o 
atmosferă prietenească, la 25 de
cembrie a fost semnat la Belgrad 
protocolul privind schimburile de 
mărfuri pe anul 1966. între Repu- 
bUca Socialistă România și R.S.F. 
Iugoslavia. Din partea română, pro
tocolul a fost semnat de Ilie Voicu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea iugoslavă 
de Marian Țuțulici, adjunct al se
cretarului federal pentru comerț 
exterior. Au fost de fată Teodosie 
Glisici, adjunct al secretarului fe
deral pentru comerț exterior al 
Iugoslaviei, Aurel Mălnășan, am
basadorul Republicii Socialiste Ro

mânia la Belgrad, și membrii ce
lor două delegații care au parti
cipat la tratative.

Protocolul prevede o creștere sim
țitoare a schimburilor de mărfuri 
între cele două țări. Republica So
cialistă România va livra rulmenți, 
mașini și utilaje, produse ale in
dustriei electrotehnice, produse pe
troliere și chimicale, ciment, an
velope auto și cauciuc sintetic, bu
nuri de larg consum etc. R.S.F. Iu
goslavia va livra cabluri electrice, 
electrozi de sudură, șine de cale 
ferată, produse siderurgice, acumu
latori, izolatori electrici, mașini și 
utilaje, conserve de pește, țesături 
de lînă și bumbac etc.

Comitetul pentru organizarea 

cercetărilor științifice 

£n Africă și-a încheiat 

lucrările

ALGER 25. Corespondentul Ager- 
jjtres, C. Benga, transmite: La La
gos s-au încheiat lucrările primei 
sesiuni a „Comitetului pentru or
ganizarea cercetărilor științifice în 
Africa". Comitetul, creat de Orga
nizația Unității Africane, a studiat 
multiplele probleme legate de cer
cetările științifice pe continentul 
african și a adoptat un larg pro
gram de activitate pentru anul 
1966. Intre alte probleme abordate 
se înscriu formarea de cadre ști
ințifice și tehnice proprii și cola
borarea inter-africană.

O constatare neplăcută
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

Comentatorul american James Res
ton, care a întreprins săptămînile 
acestea o călătorie în Vietnam și 
Extremul Orient, a publicat un 
ciclu de articole în ziarul „New 
York Times" în legătură cu reacți
ile față de politica Statelor Unite 
în această parte a lumii. Consta- 
tînd eșecul de pînă acum al poli
ticii Statelor Unite în Vietnam, Res
ton este silit să recunoască și fap
tul că nici aliații de încredere ai 
Statelor Unite în regiunea Extre
mului Orient nu sprijină această 
politică.

Washingtonul scrie Reston, a 
creat „o serie de aranjamente mi
litare cu Coreea, Taiwanul, Filipi- 
nele, Australia, Noua Zeelandă, 
Tailanda și Vietnamul de sud, care

la un loc reprezintă doar cinci Ia 
sută din popoarele asiatice. Insă 
foarte puține personalități oficiale, 
chiar de la propriile ambasade a- 
mericane,. de la Caraci pînă la 
Tokio, consideră că aceasta ar con
stitui vreo bază demnă de încre
dere pentru o politică americană 
eficientă în Asia... De la Londra 
și pînă la Caraci, de la New Delhi 
și pînă la Saigon și Tokio perso
nalitățile oficiale sînt sau evaziv/” 
sau de-a dreptul pesimiste". r-i

„Toate acestea nu constituie o 
constatare prea plăcută pentru 
americani acum Ia sfîrșitul anului
— conchide Reston în articolul său 
intitulat „Statele Unite și Asia"
— însă din nefericire așa sUu lu
crurile".

Recepție Tn cinstea noii conduceri centrale
a Asociației de prietenie sovieto-române

s MOSCOVA 25 — Coresponden
tul Agerpres, S. Podină, transmite: 
La 24 decembrie, Nicolae Guină, 
ambasadorul Republicii Socialiste

Situație tulbure

la Santo Domingo

de 
unui 

din 
ma-

România la Moscova, și Octav Lî- 
vezeanu, șeful delegației Consiliu
lui general al A.R.L.LLS., au oferit 
o recepție în cinstea noii condu
ceri centrale a Asociației de prie
tenie sovieto-române, aleasă, de 
cea de-a doua conferință unională 
a asociației, care a avut loc la 22 
și 23 decembrie. In cadrul recepției 
au rostit toasturi Nicolae Guină și 
E. I. Afanasenko, președintele A- 
sociațieî, generalul de 
A. Epișev, mareșalul 
kov, Ana Tukanova, 
conducerii asociației.

Delegația A.R.L.U.S. . 
tr-o călătorie în Letonia.

armată A. 
F. I. Goli- 
membri ai

a plecat în-

0 sentință care a lezat sentimentul 
de dreptate

Verbe- 
(inde- 

sentin- 
curtea

V1ENA 25 — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite: 
Achitarea criminalului de război 
nazist Robert Jan Verbelen de 
către o Curte cu juri din Viena 
este amplu comentată de presa 
austriacă. „Achitarea lui 
Ien, scrie Neues Ostereich 
pendent), a sporit rîndul 
țelor de neînțeles date de
cu jurați, care în ultimul timp au 
devenit din păcate frecvente. Nici 
un tribunal din lume, scrie ziarul, 
n-a adus pînă-acum o justificare 
înalților ofițeri S.S. că ar fi ap 
ționat sub constrîngerea ordinelor 
O curte cu jurați din Viena a avu* 
voie să-și revendice trista faimă de 
a pronunța un verdict pe baza că
ruia și un Eichman ar fi trebuit 
lăsat liber".

„Cum este posibil — se întrea
bă ziarul Volksblatt (populist) — 
ca asasini să poată hoinări liber 
la noi și să -nu trebuie să dea 
socoteală pentru îngrozitoarele lor 
fărădelegi ? Noi. nu nutrim nici 
un sentiment de răzbunare, totuși 
sentimentul nostru de dreptate a 
fost adînc lezat".

„Din npu procesul unui 
de război, scrie Arbeiter 
(socialist), ia sfîrșit cu o 
greșită. Primul procuror
dr. Kovacs, a făcut apel imediat 
împotriva sentinței pentru anulare. 
Tribunalul Suprem va decide astfel 
ca ultimă instanță".

criminal 
Zeitung 
sentință 

de stat,

I

In Brazilia va fi aroniliati 
o reformă toaitliglioaală

RIO DE JANEIRO 25 (Agerpres). 
Ministrul de justiție al Braziliei, 
Juracy Magalhaes, a anunțat că 
la începutul anului 
promulgată o amplă 
stituțională, care va 
nou sistem electoral 
puterile Congresului,
niat că această reformă 
în vigoare cu începere 
martie 1967 cînd va expira ter
menul de aplicare al celui de-al 
doilea „Act Instituțional" și a man
datului președintelui Castello 
Branco.

viitor va fi 
reformă con-.
include 
și 
El

va
a
va 

de

uk 
limita 
subli- 
intra 
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SANTO DOMINGO 25 (Ager
pres). — Vineri noaptea în capitala 
dominicană au continuat să se 
audă schimburi de focuri de arme. 
Ele. au urmat unor atentate cu bom
be întreprinse de elemente 
extremă dreaptă împotriva 
magazin și a unui depozit 
Santo Domipgo. S-a aflat că
gazinul aparținea tatălui fostului 
șef al siguranței guvernului con
stitutionalist. Aceasta a fost a 
cincea bombă care a explodat în 
capitala dominicană în această 
săptămînă.

Pe de altă parte, s-a anunțat că 
președintele guvernului provizoriu, 
Hector Garcia Godoy, a început 
să studieze raportul înaintat de 
comisia însărcinată cu anchetarea 
incidentelor Șîngeroase petrecute 
duminică la Santiago, al doilea 
oraș ca mărime din Republica 
minicană.

Dedarafia
Iul Martin tuf her King

Do-

ATLANTA 25 (Agerpres). — 
derul populației de culoare 
5.U.A., Martin Luther King,

Li
din 
a 

declarat că cele mai importante
probleme cărora trebuie să le 
facă fată în prezent Statele Unite 
sînt războiul din 
dreptatea rasială, 
dorință a mea, a 
vină repede ziua 
rasială și pacea 
veni mai mult 
binevoitoare".

Vietnam și ne- 
„Cea mai mare 
spus el, este să 

cînd dreptatea
mondială vor de- 
decît niște fraze

Va renunța Adenauer
la postul de președinte al U. C. D. ?

președinte al partidului, de
se vor lovi de rezistenta 
In aceste împrejurări va 
căutat un „candidat de 

care să „nu afecteze

— Ziarul 
Zeitung", 
lui Ade-

scrie: „Adenauer a lăsat
cu

cîteva luni. Cu toate aces- 
în baza experienței trecutu

de cancelar cu cel 
al statului. Dar, după 
renunțat la hotărîrea 
de cotitură nu este, 
aceasta, exclusă, de-

BONN 25 (Agerpres). 
elvețian „Neuer Zurcher 
referindu-se la declarația 
nauer cu privire Ia intenția de a
renunța la funcția de președinte al 
U.C.D. 
să se înțeleagă că va renunța 
prima ocazie la funcția sa încă 
acum 
tea,
lui, unii se îndoiesc că-și va res
pecta hotărîrea. Se amintește că, 
în primăvara anului 1959, Adenauer 
a anunțat că va schimba importan
tul său post 
de președinte 
cîteva luni, a 
sa. O astfel 
nici de data
oarece cancelarul Erhard va în
cerca să determine alegerea unul 
partizan de-al său în locul lui 
Adenauer. împotriva unei astfel 
de încercări se vor ridica alți li
deri ai partidului, între care pre
ședintele fracțiunii I 
U.C.D., Rainer Barzel". 
tă în continuare 
al lui Erhard și 
putea avea șanse

parlamentare 
. Ziarul ara- 

că nici un adept 
nici Barzel n-ar 

ca să ocupe pos-

Precizări în legătură
cu asasinarea lui Delgado

lui de
oarece 
altora.
trebui
compromis", 
orgoliul" principalelor grupări din 
sinul U.C.D.

BRUXELLES 25 (Agerpres). — 
înțelegerea de principiu intervenită 
joi între cei șase membri ai Pie
ței comune, cu privire la organi
zarea unui consiliu ministerial ex
traordinar al C.E.E., în luna ianua 
rie la Luxemburg, a fost incom
pletă. Corespondentul din Bruxelles 
al agenției Renter scrie că răs
punsul Franței a înșelat speranțele 
partenerilor săi, întrucît aceștia, 
în invitația lor . recent adresată 
Franței se refereau fără nici un 
fel de echivoc la o întîlnire a

Consiliului Ministerial al G.E.E. 
în „șase", inclusiv comisia ‘'Pie
ței comune. In răspunsul său, gu
vernul francez și-a dat însă con- 
simțămîntul să participe la o întîl
nire pe baze pur interguvernamen- 
tale, excluzînd comisia Hallstein. 
De fapt, nu întîmplător locul pr₽ 
conizatei întîlniri în „șase" cer £ 
de Franța a fost Luxemburgul și 
nu Bruxelles, unde se 
Comisiei Pieței comune 
obicei, se desfășoară 
ministeriale ale C.E.E.

află sediul 
și unde, de 

reuniunile

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Potrivit aprecierii ziarului „Satur
day Evening Post", fostul general 
Delgado, descoperit mort la fron
tiera dintre Spania și Portugalia, 
ar* fi fost ucis de politia portughe
ză, după ce, în prealabil, a fost 
răpit la 13 februarie a.c. în loca- 
litatea Badajoz din Spania. Ziarul 
care citează raportul anchetei în-

treprinse de autoritățile judiciare 
spaniole precizează că în apropie
rea locului unde au fost găsiți a- 
sasinati Delgado și secretara sa 
se află o vilă aparținînd unui mare 
bogătaș, prieten intim cu Salazar. 
La 13 februarie, în fața acestei 
vile a fost observat un jepp, iar 
în curtea vilei aproximativ 20 de 
civili înarmați.

ф PARIS. — La invitația ge
neralului de Gaulle, fostul can
celar al R. F. Germane, Adenau
er, va sosi la Paris în a doua 
jumătate a lunii ianuarie 1966.

Ih rîndul cercurilor politice din 
Bonn se precizează că Adenauer 
va avea cu generalul de Gaulle o 
serie de discuții privind proble
me „de interes comun",

ф BONN. — Elementele neona
ziste s-au manifestat din nou în 
Berlinul occidental. Joi și vineri, 
pe vitrinele unui magazin din acest 
oraș

vreo

fost 
unei

fantă, fără să fie însoțită de 
altă ambarcațiune.

♦ PARIS. — In Franța a 
terminată recent construcția
camere sub vid, avînd o înălțime 
de 7,85 metri și O lățime de 5 me
tri, comandată de Centrul de în
cercări a rachetelor spațiale din 
Noordvijk (Olanda). Aceasta este 
cea mai mare construcție de acest 
fel, montată în Europa occiden
tală.

au reapărut zvastici.
ф BUENOS AIRES. — О 

echipă argentiniană, formată 
din 11 persoane, și condusă 

• de Jorge Leal, pornind de 
la baza antarctică „Gene
rai Belgrano", a atins Polul 
Sud. Aceasta este cea de-a 
cincea expediție, în isto
ria cercetărilor antarctice, 
care a atins Polul Sud, 
lătorind pe continent.

LONDRA. — Incepînd 
Marea Britanîe va putea
pentru consumul său gazul

ф BOGOTA. — Patru mi
litari din forțele armate 
columbiene au fost condam
nați la diferite pedepse cu

de marinari spanioli și fran
cezi care au hotărît să facă 
înconjurul lumii pe bordul 
unei nave construite după 
modelul caravelei „Nîna-П" 
folosită de Cristofor Columb 
a sosit în portul venezue- 
lian. Ia Guaira. Echipajul 
este condus de spaniolul 
Etayo Elizondo, care a 
întreprins o expediție 
mănătoare în 1962.

NEW YORK. — Trei
■ și-au pierdut viața și 

fost rănite ca urmare a 
incendiu izbucnit într-un 
din Newark (statul New

mai
ase-

per- 
alte

că-

din 
fo-

♦
1967, 
loși 
natural provenind de la zăcămin
tele descoperite în Marea Nordu
lui la 65 km în largul estuarului 
Humber.

ф TOKIO. — In portul japonez 
Kobe a fost construită prima navă 
de pescuit submarin din lume. 
Nava, denumită • „Yomiuri-Go", 
poate efectua curse de mare dis-
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SCURTE ȘTIRI
închisoarea pentru că au 
torturat, asasinat și decapi 
tat mai mulți copii ai țăra
nilor din regiunea Barragan, 
departamentul Valle. In a- 
ceastă regiune s-au produs 
mișcări țărănești care au 
fost reprimate cu brutalitate 
de armată.

ф ABIDJAN. — Continuîndu-și 
călătoria printr-o serie de țări 
ale Africii, împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie I, a sosit vineri în 
capitala. Coastei de Fildeș, venind 
din Tanzania.

ф CARACAS. — Un grup

♦ 1
soane
30 au 
unui 
hotel
Jersey). Incendiul a fost provo
cat de un scurt circuit electrici- 

ф NEW YORK. — La ba
ra aeriană Vandenberg (Ca
lifornia) a fost lansat de că
tre forțele aeriene ale S.U.A. 
un satelit spion cu ajutorul 
unei rachete „Thor-Agena" 

ф LAGOS. — Potrivit agenției 
Reuter, Marea Britanie și типе- 
roase țări africane au acceptat 
propunerea Nigeriei în legătură 
cu o reuniune a primilor miniștri 
ai Commonwealthului, care să a- 
nalizeze situația din Rhodesia. Es
te însă îndoielnică participarea la 
întrunire 
bre ale 
au rupt 
Marea 
Ghana.

a țărilor africane шеи- 
Commonwealthului care 
relațiile diplomatice cu 
Britanie: Tanzania si
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