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Demostene Botez

ADUNARI FESTIVE
L I € I I romaniLa P ei

Proletari din toate țările, uniți-vă I

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

Cîrttec 
pentru Republică

Ești codană, vatră-n veacuri legendară. 
Reavăn e pămîntul, fierul: nou îl ară. 
După vîrsta crudă nu ai trup de horă. 
Dar iți saltă vremea anul într-o oră. 
Boiul crud de fată zările îl cheamă. 
Și pe calzii umeri.ți-aî lăsat maramă, 
Nu-i din Gorj, din Argeș, borangicul lunii 
Nu-1 țesură-n stratul- norilor lăstunii, 
Nici făpturi de-albastră ceață din povești,’ 
E marama albă de la Săvinești 
Unde cîntă-n fire de păianjen, strune, 
Alăuta vieții noi spre nopți străbune 
Și ți-a pus Bicazu-n deget țară-fată 
Drept inel barajul cu o nestemată; 
Zestrea ți-aș cînta-o, zestrea care crește, 
Dar sărac mi-e graiul și-am puține „dește". 
Tot ce e adaos împlinit să număr, 
Cind porți uriașă soarele pe umăr.
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Gîndurî la aniversare
Visul 
mi s-a împlinit

Anul 1965 а însemnat 
în viața mea un eveni
ment deosebit — absol
virea Institutului de mi
ne din Petroșani. Am 
muncit cu perseverență 
pentru 
cestui 
miner 
Lupeni. Apoi am urmat 
și absolvit școala de 
maiștri minieri...

In prezent lucrez tot

îndeplinirea a- 
vis. Meseria de 
am început-o la

la Lupeni, iar gîndul mi 
se îndreaptă cu recunoș
tință nemărginită către 
Partidul Comunist Ro
mân și statul nostru so
cialist care au creat con
diții optime de studii tu
turor oamenilor muncii.

Ca tinăr inginer sînt 
hotărît să nu-mi precu
pețesc eforturile pentru 
traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de 
partid în domeniul in
dustriei miniere.

PETRUȚA VIOREL
Inginer la E. M. Lupeni

Sînt mîndră 
că trăiesc 
aceste vremuri

de 30 Decembrie se înscrie 
cu litere de aur în istoria luptei po
porului nostru pentru libertate și 
progres, pentru fericire. Cu 18 ani în 
unnă, în condițiile dezvoltării și în
tăririi alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea, unirii tuturor forțelor 
democratize ' și progresiste ale po
porului sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a fost înlăturată 
monarhia de 
și “proclamată 
măreț act se 
diif- importantele 
țe de poporul nostru

pe scena- istoriei 
Republica. Acest 
înscrie drept una 

victorii cuceri- 
_  r-r___  __ "-J pe dru

gul luminos deschis la 23 August 
lbw. Prin răsturnarea monarhiei a 
fost’ înlăturat pentru totdeauna prin
cipalul exponent al claselor exploa
tatoare, care încâlcind interesele po
porului, știrbind independența și su
veranitatea națională au dus o po- 

K «litică de aservire a țării față de ma- 
.■'fâle puteri imperialiste, de infeudare 

a ei trusturilor și monopolurilor 
străine. Cucerirea întregii puteri po
litice de către clasa muncitoare, in
staurarea dictaturii proletariatului a 
creat poporului nostru, condus cu 
înțelepciune de gloriosul său partid 
comunist, condiții pentru trecerea 
la înfăptuirea sarcinilor construcției 
socialiste.

Sărbătorind astăzi cea de-a 18-a 
aniversare a Zilei Republicii, popo
rul nostru trece in revistă un bo
gat bilanț de înfăptuiri înnoitoare.

In-anii Republicii, au fost obținute 
mari izbînzi pe toate fronturile con
strucției socialfete. Intr-o perioadă 
relativ scurtă, relațiile de producție 
socialiste s-au generalizat în în
treaga economie și astfel socialismul 
a învins pe deplin și definitiv. Din- 
tr-o țară înapoiată, eu o industrie 
slab dezvoltată, în care monopolurile 
imperialiste dețineau poziții domi
nante, cu agricultură îm poiată în 
care continuau să existe .■rămășițe 
ale relațiilor feudale, patria noastră 
a devenit o țară socialistă, cu o in
dustrie dezvoltată și o agricultură 
în plin progres. Ca o încununare a 
marilor victorii deținute de întregul 
popor in opera de dezvoltate a e- 
conomiei si culturii, a victoriei so
cialismului pe toate tărîmurile vie
ții noastre, ia 21 august 1965 Marea 
Adunare Națională a adoptat noua 
Constituție și astfel patria noastră 
a devenit Republica Socialistă Ro
mânia. In lumina acestui măreț act 
istoric, sărbătorirea în acest an a 
Zilei Republicii capătă semnificații 
mai profunde. Mîndru de marile 
succese obținute pînă acum, încre
zător în inepuizabilele sale forțe, 
unit mai strins in jurul conducăto
rului său încercat, Partidul Comunist 
Român, poporul nostru muncește cu 
avînt nestăvilit pentru înfăptuirea 
mărețului program de dezvoltare

Ieri după-amiază, în 
sala Teatrului de stat 
din Petroșani a avut loc 
o adunare festivă con
sacrată sărbătoririi- 'celei 
de-a 18-a aniversări a 
proclamării Republicii. 
La adunare au< participat 
șute de muncitori, teh
nicieni, ingineri de la 
mina Dîlja, U.R.U.M.P., 
C.F.R., E.D.M.N., de pe 
șantierele de construcții 
social-culturale și indus
triale, oameni ai muncii 
din celelalte întreprin
deri diti orașul Petro
șani, cadre didactice, me-

de 
Va- 
ani 

la

dico-sanitare, gospodine.
Despre însemnătatea 

zilei de 30 Decembrie și 
succesele dobîndite 
oamenii muncii din 
lea Jiului în cei 18 
care s-au scurs de
proclamarea Republicii și 
despre mărețul act isto
ric săvîrșit sub condu- ’ 
cerea înțeleaptă a parti
dului — proclamarea Re
publicii Socialiste Româ
nia1 — a vorbit tovarășul 
Pîinișoară Titus, secretar

Locuiesc într-unul din 
cartierele noi ale orașu
lui Petroșani — Livezeni. 
Primele apartamente din 
cartier au vîrsta copiilor 
care în această toamnă 
au pătruns tainele bu- 
chiilor. Și în numai șapte 
ani cartierul a ajuns să 
numere peste 2 500 de 
apartamente. Din cîte 
sînt informată în curînd 
încă 120 familii se 
muta aici în 
confortabile, 
anume pentru
muncii. Simt o mîndrie 
legitimă văzînd străda
niile ce se depun în sta
tul nostru socialist pen
tru ca viața omului să 
devină cît mai frumoasă.

Sînt mîndră că trăiesc 
aceste vremuri, că mă 
bucur de drepturile pe 
care Constituția statului 
nostru le acordă femeii: 
egalitate deplină în drep
turi cu bărbatul în toate 
domeniile vieții sociale. 

Ca deputată și gospo
dină sînt hotărîtă să jus
tific încrederea ce mi 
s-a acordat, mobilizînd 
locatarii la acțiunile de 
bună gospodărire și în- 

® frumusețare a cartieru
lui.

VUIA MARIA 
deputată

(Continuare in pag. 3-a)

la șantierul deAlb Iraian, zidar 
locuințe Petrila. . .

(Gontinuare ,în pag. 3-a)

Pop Maria și Herban Avram Mircea, studenți în anul I al Facultății de electromecanică - a I.M.P.

vor 
case noi, 

construite 
oamenii

Cu
Și

încredere 
satisfacție

Sînt miner și conduc 
o brigadă la mina Ani- 
noasa. îmi dau perfect

(Gontinuare în pag. 3-a)

OPTSPREZECE ANI
ft Aidoma cercurilor pe copacul

vîrstelor

• Simbioza majoratelor

• Simboluri ale unei generații

Am in față o hartă. 
Pe ea sînt însemnate 
cu semne convențio
nale locurile de unde 
se extrage sau unde 
se produce una din 
multele noastre bogă
ții. Un dreptunghi 
punctat cu alb înseam
nă cărbune brun, un 
triunghi negru înseam
nă petrol, o steluță în
seamnă termo sau hi
drocentrale, și multe 
altele. Orășele sau 
centrele industriale 
sînt marcate cu cer
curi. Cercurile hărți
lor la aceeași scară 
din ani diferiți, supra
puse, ar arăta ca cer
curile vîrstei pe cir
cumferința unui copac. 
Asta înseamnă creș
tere. Pentru că de la 
an la an crește impor
tanța economică a 
centrului respectiv. De 
la an la an apar 
semne noi sau se în
mulțesc cele existen
te. După optsprezece 
ani harta e pe 
tale plină de ■ 
convenționale, 
sigur al bunei 
La optsprezece 
tara noastră arată ca 
un stejar viguros în
fipt solid în pămînt.

Harta Văii Jiului

păstrează aproape în- 
trutotul caracteristicile 
celeilalte hărți, a ță
rii. Harta astfel descri
să, in imaginație, ca
pătă dimensiuni uriașe 
și nu mai e o hartă, 
e o țară In plină as
censiune.

Am stat recent de 
vorbă eu mai mulți ti
neri, de profesii și 
preocupări diferite. Doi 
dintre ei, Pop Ma
rfa și Herban Mir
cea, au o dorință co
mună : vor să fie in
gineri electromecanici. 
Dorința a prins con
turul îndeplinirii: sînt 
studenți 
facultății 
mecanică 
de mine

Altul,
a terminat de un an 
școala profesională. S' 
tot de un an de zile, 
de pe masa lui de lu
cru, din secția mecani
că a U.R.U.M.P., n-a 
lipsit fanionul de evi
dențiat in 
socialistă.
asociat cu
roul nostru e elev î 
clasa a X-a a liceului 
seral, și nu unul din 
cei mediocri, ne ajută 
să ne facem o idee 
despre om, despre o- 
mul tînăr însuflețit de

in anul l al 
de electro- 
a Institutului 
Petroșani. 
Bal Nicolae.

jumă- 
semne 
semn 
stări, 

ani.

Întrecerea 
Acest fapt 

acela că e-

idealuri frumoase, ge
neros cu energia sa.

Gel de-al 
răspunde prezent 
șantierul Petrila, 
numele de 
ian. Puștiul 
prin părțile 
ajuns după 
de doi ani, 
într-o, brigadă la fel 
de bună.

Patru tineri, de fapt 
patru simboluri, din 
generația care are ac
tul de naștere datat 
deodată cu al Repu
blicii. Unul s-a dorit 
inginer electromecanic 
și a apucat deja pe 
drumul spre împlini
rea visului-, altul s-a 
dorit iubit de oameni 
și a ajuns să fie iu
bit, unul s-a dorit... 
Dar cite пи-și poate 
dori generația care-și 
serbează majoratul o 
dată cu al Republicii ? I 

Optsprezece ani 1 Pe 
copacul virstelor s-d 
mai adăugat 
Tot mai bine 
e cercul, tot 
guros devine 
Vigoarea lui își are e- 
sența în dîrzenia cu 
care generațiile de 
optsprezece ani încoa
ce, tși urmăresc Si 
realizează năzuințele.

O nouă generație a , 
pășit în lumea răspun
derilor majore. Repu
blica are virsta aces
tei 
de

treilea, 
pe 
la 

Alb Tra- 
siios de 

Zalăului a 
mai puțin 
zidar bun

un cerc, 
conturat 
mai vi- 
copacul.

generalii — virsta 
aur a 'inerelii.

I. CIOGiJil
i
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IMAGINI
Optsprezece ani de Repu

blică eu însemnat pentru 
Valea Jiului optsprezece ani 
de adinei transformări, ou 
constituit tot atîtea trepte 
urcate pe drumul progresu
lui industrial, social și cul
tural.

Vechile așezări miniere

Petrila, Vulcan, Lupeni $1 
Uriceni au devenit orașe, 
peisajul industrial s-a îmbo
gățit eu no! construcții in
dustriale ca termocentrala 
de la Paroșetii, prepara}ta 
cărbunelui de la Qaroești, 
lăbtlca de produse lactate 
din Livezeni, etc.

MINA PAROȘENI. Aliată în plină deschidere, 
ea va fi una dintre cele mai moderne exploatări 
carbonifere din Ъйгіпиі nostru, extragerea cărbu
nelui cocsilicabil făcindu-se numai prin abataje 
frontale.

• Au lost redeschise minele Vulcan, Lonea I șl ІІ, 
Dilja, e mini nouă a intrat în funcțiune Ia Uticani. Anul 
viitor va începe să producă mina Paroșeni. Față de 1938, 
producția de cărbune a crescut de trei ori — ajungind in 
1965 Ia 5,7 milioane tone.

Ф Ih comparație cu anul 1938, producția de energie 
electrică a crescut de 100 ori, de la 22 355 mii kWb la peste 
2 000 000 mii kWh.

• S-au construit peste 11 000 apartamente.
• ІП 1038, în Valea Jiului funcționau doar două spi

tale cu 130 de paturi și își desfășurau activitatea 17 medici 
șl 32 cadre medii sanitare. In anii Republicii au apărut spi
tale noi la Urlcani, Lupeni, Petrila și Lonea iar numărul pa
turilor se ridică la 1 100. De sănătatea oamenilor muncii se 
îngrijesc 162 medici și 475 cadre medii sanitare.

• O deosebită dezvoltare a cunoscut-o baza materială a 
culturii și invățămîntului. La Bărbăteni, Petrila, Lonea și Uri- 
cânl au iest construite cluburi muncitorești, iar la Petroșani 
se apropie de sflrșit construcția casei de cultură; în Valea 
Jiului funcționează 25 cinematografe, lat numărul spectatori
lor a crescut de 3 ori; din baza materială a culturii mai fac 
parte li cămine culturale, 9 cluburi, 111 biblioteci — de In
stituții, întreprinderi și publice — o școală populară de află 
și tină de muzică șl artă plastică, un cenaclu de creație al 
U.A.P.

O S-au înălțat 12 școli noi iar 8 școli au fost extinse. 
La Petroșani a fost ridicat Institutul de mine, la Lupeni — 
un impunător Grup școlar minier. Față de 34 de școli de 
cultură generală, tehnice și prolesionale în 1948, In pre
zent, pentru iiii oamenilor muncii din bazinul Petroșani 
funcționează 49 asemenea școli. In aceeași perioadă, numă
rul studenților a crescut de la 130 la 1 830.

PUȚUL QU SGHIP de la mina Lonea, primul 
de acest fel din Valea Jiului, va permite centra
lizarea producției și sporirăți capacității de eX« 
tracție a minei.

BLOCUL O 1 din Lupeni, «Bte prltoul din seria 
blocurilor ca 10 etaje ridicate în Valea Jiului.

MODERNUL MAGAZIN alimentar cu autoservire din complexul 
comercial Livezeni, este doar unul din zecile de magazine construite 
în cartierele noi de blocuri.

CĂMINUL STUDEȚESC nr. 3, cu 440 locuri, 
dat in folosință in acest an.

FABRICA DE PRODUSE L АСТАТЕ DIN LIVEZENl modernă unitate alimentară dată In folosință № acest an. Noaptea, luminile fabricii par o feerie de basm.
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ZIUA Adunări festive

REPUBLICII
{Urmare din pag. î-a)

multilaterală a patriei adoptat de 
cel de-âl IX-lea Congres ai F.C.R. 
înfăptuind obiectivele stabilite de 
Cbnpres privind avhitul vertiginos 
al industriei socialiste, făurirea unei 
agriculturi moderne, dezvoltarea in- 
vățămîntuiui, științei și culturii, ri
dicarea nivelului de trai, ridicăm 
patria noastră socialistă spre noi 
culmi ale progresului și civilizației. 

Tăria cu care masele largi ale 
poporului se avintă în muncă pen
tru Înflorirea patriei își are izvorul 
în transformările profunde petrecute 

î.-AJn viața economică și in structura 
^■socială a țătii. Socialismul a creat 

poporului nostru condiții minunate 
pentru afirmare. Noua noastră con
stituție proclamă Republica Socialistă 
RoNdnia stat al oamenilor muncii 
de la orașe ți Sate, suveran, inde
pendent și unltțt, ăl cărui teritoriu 
est^* inalienabil șl indivizibil. Oame
nii muncii, de la orașe și sate, în 
trecut asupriți Și exploatați, lipsiți 
de drepturi politice, au devenit stă- 
pîni ai mijloacelor de producție, ăi 
bogățiilor țării, ai roadelor muncii 
lor. întregul popor participă la e- 
xercitarea puterii, la conducerea 
treburilor țării în interesul propriei 
sale bunăatări și fericiri. In aceasta 

£ constă izvorul inepuizabil al forței 
- *’și vitalității societății noastre, ga

ranția mersului victorios Înainte pe 
drumul progresului și civilizației so
cialisto.

Harnicii mineri și muncitori al 
bazinului nostru carbonifer sărbăto
resc Ziua Republicii cu inimile 
pline de bucuria marilor transfor
mări petrecute pe meleagurile Văii 
Jiului fn glorioșii ani ai ДдррЬЦдЦ). 
Fosta vale a plingerii a devenit un 
înfloritor colț al patriei noastre so
cialiste. Se înalță semeț siluetele 
hbilor puțuri de extracție menite 
^. valorifice mai din plin marile bo
gății ale aflîncdrilor, apar noi și 
noi obiective industriale, se tran
sformă sub haina schelelor fața a- 
șezărilor noastre miniere, care de- 

X Vin orașe înfloritoare, demne de 
nouă pe care o trăim.

împreună cu întregul popor, Oa
menii muncii din Valea Jiului își 
exprimă voința de a munci și lupta 
cu și mai multă exigență pentru tra
ducerea fn viață a sarcinilor desă- 
Vîrșirii construcției socialiste elabo
rate de cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., pehtru progresul și prosperi
tatea scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România 1

La P e t
(Urmare din pag. l-a)

al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani,

După expunere, corul 
și formațiile artistice de 
amatori ale clubului sin-

Sala Palatului cultural 
din oraștil Lupeni a găz
duit, ieri după-amiază, 
adunarea consacrată zi
lei de 30 Decembrie. 
Participant —• sute de 
mineri, tehnicieni, ingi
neri, preparatori, сии- 
structori, filatori, texti 
liste și alți oameni ai 
muncii din întreprinde
rile orașului Lupeni — 
au urmărit cu viu inte
res expunerea tovarășu
lui Dan Vaier, secreta 
rul Comitetului orășe 
nasc de partid Lupeni. 
Expunerea a fost urma
tă de un program artis-

r o ș a n i
-.matelor din localitate, 
ansamblul de dansuri al 
I.M.P. și Școala de mu
tică din Petroșani au 
prezentat un bogat pro
gram artistic închinat zi
lei de 30 Decembrie.

peni
tic susținut da formațiile 
da amatori din Lupeni.

★

Adunări festive consa
crate sărbătoririi celei 
•le-a IB-а aniversări a 
proclamării Republicii 
noastre au mai avut loc 
la Vulcan, Aninoasa, Pe- 
trila, Loneă și Utieam. 
Formațiile artistice de 
amatori ale cluburilor 
din localitățile respecti
ve, în programele pe ca
re le-au prezentat cu a- 
cest prilej, au slăvit Re
publics noastră socialistă.
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Bînduri la aniversare
Cu încredere 
și satisfacție
(Urmare din pag. l-o 

de bine seama că parii 
dul conduce patria noas
tră și poporul român pe 
drumul progresului și 
fericirii. Faptul că în 
noua Constituție a Re
publicii Socialiste Rbmâ- 
nia sînt înscrise drep
turi egale pentru toate 
naționalitățile Conlocui
toare constituie o dova
dă grăitoare a politicii 
științifice, realiste a 
partidului nostru, iar 
pentru mine un prilej de 
mîndrie și satisfacție. 
Atft eu? rit șFtatfil meu, 
care a fost tot miner, 
nici nu visam în trecut 
că vom putea vreodată 
să urmăm o școală în 
limba noastră națională.

Iată însă că în prezent 
fiul meu învață în lim
ba maghiară la Liceul 
din Petroșani.

Intre mine și ortacii 
din brigadă există o 
strînsă prietenie, ne a- 
jutăm reciproc la greu
tăți și ne bucurăm îm
preună de succesele pe 
care le obținem. In anul 
acesta brigada noastră a 
extras 110? tone de căr
bune peste sarcinile de 
plan, depășindu-și anga
jamentul luat.

Sînt mîndtu și fericit 
că îmi aduc contribuția 
modestă la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de 
partid minerilor, deoare
ce particip astfel la con
struirea viitorului- luml- 

, nos al patriei noastre 
socialiste.

BOJTHE ALBERT 
miner la Й. M. Aninsasa

FftAini tiH. futil M MUWOT 
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Expresie a grijii 
pentru om

Lucrez In laboratorul 
de toxicologie al Fabri
cii de fire artificiale 
„Viscoza" Lupeni. Inii 
ințarea acestui laborator 
în anii puterii populare 
este o vie expresie a 
grijii ce se acordă în 
statul nostru socialist 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de 
ocrotire a sănătății oa
menilor muncii. Recenta 
sesiune a Marii Aduriări 
Naționale a adoptat Le
gea du privire la pro

tecția muncii, ceea ce 
constituie un nou efort 
făcut de partid și guvern 
în direcția creării unor 
condiții mai bune de lu
cru, apărării Sănătății Șl 
vieții muncitorilor. Con
știentă de sarcina ce-mi 
revine cu privire la apli
carea acestei legi, in 
funcția pe care o dețin, 
voi munci cu toată pa
siunea la lucrările de la
borator, acordlnd toată 
atenția efectuării anali
zelor asupra concentra
țiilor substanțelor nocive 
în aer.

11ROMADKA GlSELLA 
toxlcolog
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Plenara Consiliului General 
al Uniunii de cultură fizica și sport

îh ziua de 29 decembrie 
a avut loc plenara Consiliu
lui General al U.C.F.S., la 

(care au participat membri 
■a* membri supleanți ai Con
siliului General, președinții 
consiliilor regionale, secre 
tari ai cluburilor sportive ș 
alți activiști ai mișcării spor
tive, precum și reprezentanți 
ai Consiliului Central al Sin
dicatelor, ai Uniunii Tinere 
tulul Comunist și ai altor 
organizații obștești și de 
stat.

La plenară au luat parte 
tovarășii Alexandru Drăghici, 
metnbru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., se
cretar al G.C. al P.C.R., și 
Petre Lupu, membru supleant 
al Comitetului Executiv ai 
GC. al P.C.R.

Plenara a analizat activita

tea organelor șl organizați 
ilor U.C.F.S, pentru dezvol
tarea educației fizice și a 
sportului de masă, îndeplini
rea măsurilor referitoare la 
continua dezvoltare a spor
tului de performantă și a a- 
probat planul de venituri și 
cheltuieli al U.C.F.S. pe and1 
1966.

in încheierea dezbaterilor 
a luat cuvîntul tOvarășu1 
Alexandru Drăghici.

Plenara a adoptat unele 
măsuri organizatorice. A fost 
eliberat din funcția de mem
bru al Comitetului Executiv 
al Consiliului General al 
U.C.F.S. Și de președinte al 
U.C.F.S. tovarășul Aurel DU- 
ma, care a primit alte în
sărcinări, pe linie de Stat. 
Pleh&ra a ales pe tovarășul 
Anghel Alexe președinte al 
Consiliului General al 
U.C.F.S.

DIN INIȚIATIVA DEPUTATEI
La trecerea din strada De- 

cebal în strada Griviței — 
orașul Vulcan — vehiculele 
întîmpinau greutăți, din cau
za șanțului de pe marginea 
drumului. Disculînd cu lesa* 
tarii străzii respective depu 
tata Jurca Valeria a inițiat 
o acțiune patriotică pentru

Construirea uhUi podeț. Ac
țiunea a avut Isc Zilele tre
cute. Locatarii Jilip Ștefan, 
Oneasa Traian și ing. Felcete 
iosif, utilizînd resursele lo
cale au construit un podeț 
trainic, Care permite chiar și 
trecerea vehiculelor din stra
da Deeebcl In strada Gri* 
vițeL
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STEAGUL ROȘe
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„PADUREA SPINZURATILOR 
LA ATENA

ATENA 29 (Agerpres) — Cores
pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite: După încheierea 
săptămînii filmului românesc, fil
mul „Pădurea Spînzuraților" a în
ceput să fie prezentat marelui pu- 
bHc. In fiecare seară acest film ro

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 29 (Agerpres). — Pa- 

trioții sud-vietnamezi și-au conti
nuat operațiunile în dimineața zi
lei de miercuri, scoțînd din uz 
trei poduri de pe o șosea strategică 
de coastă, la 130 km sud de baza 
americană de la Da Nang. Agenția

★ ★

HANOI 29 (Agerpres). — In- 
tr-un comunicat transmis de . pos
tul de radio „Eliberarea" se arată 
că Comitetul Central al Frontului 
Național de Eliberare din Vietna-

Dupâ demisia lui Fanfani
ROMA 29 (Agerpres). — Prezen

tarea demisiei de către Ministrul 
de externe al Italiei, Amintore Fan 
fani, amenință să deschidă o criză 
ministerială. „Această criză, scrie 
ziarul italian „II Messaggero", va 
fi jenantă, deoarece ea va reflecta 
asupra situației Italiei la O.N.U. și 
s-ar putea termina printr-o pierde
re de prestigiu". Dat fiind că este 
puțin probabil ca Fanfani să dea 
curs cererii ce i-a fost adresată 
de primul ministru Aldo Moro de 
a reveni asupra demisiei, observa
torii nu exclud posibilitatea unu, 
dezechilibru în coaliția de centru- 
stingă. „Este sigur — scrie agen
ția France Presse — că înlocuirea 
lui Fanfani va pune un număr de 
probleme care îi vor cere lui Moro 
să facă uz de toate calitățile șale 
de mediator". Dacă Fanfani per
sistă în intențiile sale, apreciază.

Vreme capricioasă în Europa
LONDRA 29 (Agerpres). — Nin

sori abundente și temperaturi scă
zute sînt semnalate în numeroase 
țări din Europa occidentală. Zăpe
zile și gheata îngreunează mult 
circulația rutieră din Marea Bri- 
tanie. unde, în ultimele cîteva 
zile, 55 de persoane și-au pierdut 
viata de pe urma unor accidente 
rutiere. Circulația rutieră este 
perturbată și în Belgia, unde sute 
de case rămîn inundate de apele 
revărsa*«.

SCURTE ȘTIRI
► MOSCOVA. — Agenția 

TASS anunță că Ia invitația C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam si a guvernului R. D. 
Vietnam, în viitorul apropiat va 
pleca la Hanoi o delegație sovie
tică condusă de Aleksandr Șelepin, 
membru al Prezidiului și secretar 
al CC. al P.C.U.S.

ф CARACAS. — Șase 
persoane și-au pierdut viața 
și 25 au fost rănite, ca ur
mare a unei furtuni violen
te ce s-a abătut asupra lo
calității Uquire din Vene
zuela. Datorită ravagiilor 
provocate de furtună, sute 
de persoane au rămas fără 
adăpost.

ф BONN. — Ministerul Apără
rii al R. F. Germane a anunțat că 
începînd cu anul 1966 piloții avi
oanelor de vînătoare cu reacție 
vest-germanî vor fi instruiți în 
S.U.A. Totodată, s-a precizat că 

mânesc rulează la cinematograful 
„Esperos" cu sala plină pînă la 
refuz. Presa greacă continuă să 
publice cronici elogioase la adre
sa filmului. Ziarul „Kathimerinl" 
scrie că „filmul este o operă per
fectă, puternică, și umană".

Keuter relatează că un purtător de 
cuvînt american a făcut cunoscut 
că trupele saigoneze care apărau 
podurile au suferit pierderi. Unul 
din cele trei poduri avariate avea 
o lungime de 173 de metri.

★

mul de sud a hotărît să-și sus
pende operațiunile militare în pe
rioada dintre 20 ianuarie, ora 0, 
și 23 ianuarie ora 24 (ora Indo- 
chinei) cînd se sărbătorește Anul 
Nou în Vietnam.

la rîndul său, ziarul britanic „Ti
mes", „aceasta ar putea compro
mite delicatul echilibru al actualei 
coaliții cu socialiștii".

Ca succesori ai Iui Fanfani se 
avansează numele a doi membri ai 
actualului cabinet — Emilio Co- 

. lombo, ministrul Trezoreriei, și Pao
lo Emilio Taviani, ministrul de in
terne. Prima candidatură — afir
mă France Presse — se va lovi 
cu siguranță de opoziția ștîngii, 
atît a celei reprezentate în guvern, 
cît si a celei din opoziție, deoa
rece Colombo manifestă unele ten
dințe conservatoare. Cea de-a doua 
candidatură i se pare agenției a 
avea mai multe șanse, dar în acest 
caz s-ar ivi problema găsirii unui 
titular pentru Ministerul de Inter
ne. Primul ministru va recurge, 
probabil, la o reîmpărțire a portofo
liilor în cadrul actualului guvern.

In restul țărilor Europei occiden
tale și centrale, timpul se menține 
frumos, dar rece, Doar pe coasta 
mediteraneeană a Spaniei, soarele 
își revarsă generos razele, dînd 
impresia că a sosit primăvara. La 
Palermo, în Sicilia, de altfel, ter
mometrul a atins 26 de grade. 
Deși la această dată, în mod obiș
nuit, nu se fac băi în mare, nu- 
meșori turiști au profitat de vre
mea favorabilă, asaltînd plaja Mon
dello.

anul viitor Bundeswehrul vest- 
german va dispune de un coman
dament al statului său major la 
baza militară de la El Paso (Te
xas). In total, în 1966 vor fi tri
miși în S.U.A. pentru instrucție 
și pregătire 2 500 de piloți și ser- 
vanți rachetlști. Aceștia vor fi a- 
fectați imediat după cursul de pre
gătire escadrilelor vest-germa- 
ne integrate în N.A.T.O.

ф ANKARA. — Adunarea Na
țională a Turciei a respins marți 
seara cu 213 voturi, (față de 1651 
o moțiune a deputaților Partidului 
republican al poporului privind 
publicarea mesajului adresat pre
ședintelui S.U.A., Johnson, la 5 
iunie 1964 fostului ministru Ismet 
Inonu, privitor la criza cipriotă. 
Intr-o declarație făcută în fața 
grupului parlamentar al Partidului 
dreptății, înainte de punerea la 
vot a moțiunii, primul ministru 
Suleyman Demirel a declarat că 
publicarea acestui mesaj ar „de
clanșa în țară ostilitatea față de 
S.U.A.".

Declarația M. A. E.
PEKIN 29 (Agerpres). — Minis

terul Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a dat publicității o decla
rație -în care sprijină recentele 
luări de poziție ale guvernului 
Cambodgiei și ale prințului Noro
dom Sianuk în legătură cu poziția 
adoptată de oficialitățile S.U.A. fată 
de Cambodgia. „China este vecina

Dezamăgirea Spaniei
EDINBURG 29 (Agerpres). — Re- 

ferindu-se la'* insuccesul suferit de 
Spania, în încercarea sa de a-și re- 
cîștiga influența în America Lati
nă, printr-un „ajutor economic11, 
ziarul „The Scotsman" spune: 
„Guvernul spaniol este dezamăgit 
de primele reacții ale guvernelor 
latino-amertcane la oferta sa de a 
da acestor țari un „ajutor" de un 
miliard de dolari în următorii 10 
ani. Oferta a fost anunțată cu 
multă publicitate la 28 noiembrie, 
în ajunul cohferinței O.S.A. de la 
Rio de Janeiro, dar a fost primită 
cu prea puțin entuziasm".

Arătînd motivele pentru cafe 
inițiativa Spaniei a fost primită cu 
rezerve, ziarul spune în continua

Bilanțul anual al A. E. L. S.
GENEVA 29 (Agerpres). — In bi

lanțul anual dat publicității la Ge
neva de Secretariatul General al 
Asociației Europene a Liberului 
Schimb (organizație economică oc
cidentală care grupează Marea 
Britanie, Austria, Elveția, Portuga
lia, Danemarca, Norvegia și Sue
dia, precum și, Finlanda, ca mem 
bru asociat), se arată, printre al
tele, că în 1965 A.E.L.S. a tre
buit să facă față unei grave pro
bleme — suprataxa la importuri in
stituită de guvernul britanic — care 
a fost partial, dar nu în întregi
me, redusă. După cum se știe, a- 
ceastă suprataxă, care inițial a fost 
de 15 la sută în octombrie anul 
trecut și în urma presiunilor re
dusă, în aprilie anul acesta, la 10 
la sută, urma, în concepția iniția
torilor, să frîneze importurile pen
tru a contribui, astfel la o even
tuală reducere a deficitului balan 
tei de plăti britanice. In bilanț se 
scoate în evidență că cea mai im
portantă întîlnire a A.E.L.S. în 
anul care s-a scurs a fost cea de 
la Viena în luna mai, la nivel 
înalt, cînd s-a hotărît, la sugestia 
britanică, inițierea „unor punți 
în direcția Pieței comune. Cu toate 
că aceste încercări ale A.E.L.S. au

ф WASHINGTON. — A- 
genția U.P.I. informează că 
în urma măsurilor luate de 
Pentagon privind sporirea 
numărului militarilor ameri
cani în Vietnamul de sud, 
în S.U.A. vor fi pregătiți su
plimentar pînă la 1 iulie 1966 
alți 150 000 de militari, ga
ta de a fi trimiși în Viet
nam. Potrivit planurilor ofi
ciale, se așteaptă ca în prima 
parte a anului 1966 să fie 
trimise în Vietnamul de sud 
trei divizii, șase brigăzi și 
976 de mici unități.

ф BUENOS AIRES. — Munci
torii portuari din Buenos Aires 
(Argentina) au încetat marți lu
crul, revendicînd majorarea sa
lariilor. In semn de solidaritate 
cu greva portuarilor, au anunțat 
că vor declara grevă și munci
torii de la liniile aeriene și căile 
ferate.

ф LIMA. — Comandamentul 
armatei terestre peruviene a a-

al R. P. Chineze
apropiată a Regatului Cambodgiei 
și semnatara acordurilor de la Ge
neva din 1954", subliniază decla
rația. Guvernul și poporul chinez 
condamnă energic imperialismul 
american pentru amenințările de 
război pe care le proferează îm
potriva Cambodgiei și declară că 
vor sprijini poporul cambodgian.

re : „America Latină are rezerve 
față de ofertă, deoarece aceasta 
este legată de cumpărări exclusiv 
din Spania. Or, se știe că una din 
nemulțumirile în legătură cu „a- 
jutorul" primit de țările latino-a- 
mericane din S.U.A. este tocmai 
faptul că prin acesta ele sînt 
obligate să cumpere numai măr
furi nord-americane pentru banii 
primiți ca ajutor".

„Dezamăgirea Spaniei, spune zia
rul în încheiere, este cu atît mai 
mare cu cît oferta a fost punctul 
culminant al unei îndelungate șl 
răbdătoare campanii duse de Spa
nia în scopul recîstigări! influentei 
asupra acestui continent, pe care 
cîndva l-a stăpînit".

rămas fără nici un rezultat, ca ur
mare a crizei izbucnite la 30 iu
nie în Piața comună, „cei șapte" 
declară că nu vor renunța la in
tențiile lor. Ei se tem de accen
tuarea discriminării vamale pe 
măsură ce tarifele vamale des
cresc în sînul celor etnici organis
me, și își exprimă speranța că nu
mai un eventual succes al negocie
rilor din cadrul rundei Kennedy 
ar putea contribui la reducerea 
acestei discriminări în schimburile 
comerciale ale lumii capitaliste. 
Din această cauză țările A.E.L.S. 
sînt îngrijorate de impasul de la 
Geneva al rundei Kennedy.

Deși barierele vamale între 
membrii A.E.L.S. au fost reduse 
la 30 la sută fată de anul I960, 
exporturile reciproce înregistrează 
diferente mari. Astfel, în .timp ce 
creșterea exporturilor austriece în 
acest an a fost de numai 5 la Su
tă, cea a exporturilor portugheze 
a atins 40 la sută. Pe de ahă par
te, bilanțul scoate în evidentă re
ducerea sensibilă a exporturilor 
A.E.L.S. spre Piața comună, expri- 
mînd, totodată, neliniștea crescîndă 
a „celor șapte" fată de măsurile 
discriminatorii impuse de C.E.F.. 
exporturilor A.E.L.S.

nunțat că regiunea platoului 
muntos cunoscută sub denumirea 
de „Mesa Pelada", unde în ul
timul timp au avut loc puternice 
lupte între trupele guvernamentale 
si partizani, va fi transformată în 
terenuri de exercițiu pentru „tru
pele speciale" destinate luptelor 
împotriva partizanilor. După cum 
anunță Prensa Latina, aceste e- 
fective sînt instruite de ofițeri 
americani.

ф COPENHAGA. — In
ginerii din lumea întreagă au 
fost invitați să colaboreze 
la construirea unui pod care 
să unească două dintre ce
le mai mari insule ale Da
nemarcei, Sjaeland și Fyn.

Lungimea acestui pod va 
fi de 20 km, Costul grandi
oasei construcții va fl de 
aproximativ 2 miliarde co
roane.

SCURTE ȘTIRI

VARIETĂȚI
Deitiinirea 
bibi мпаіііе jtrherti

CAIRO 29 (Agerpres). — 
Două străvechi morminte e- 
giptene au fost descoperite de 
către o expediție arheologică 
în apropiere de localitatea 
Sakkara din R.A.U. Pe pereții 
mormintelor s-au găsit desene^ 
colorate, care redau viața din -W 
Egiptul de acum 3 500 de ani. 
Ziarul „Al-Akhbar", care rela
tează despre aceste descope
riri, citează declarația unui re
prezentant oficial al Departa
mentului antichităților, potri
vit căreia, pe pereții unuia din
tre morminte erau înscrise nd- 
mele unor ierburi folosite, ra 
timpul lor cu scopuri anti
septice și pentru conservarea 
cărnii vitelor tăiate.

ТаЬІавгі falsifiiaie
GENOVA 29 (Agerpres). — 
In urma cercetărilor făcute In 
ultimele zile de poliția italiană 
în cîteva galerii de pictură de 
renume din Genova, Torino, 
Florența, Milano și Roma s-a ■ . 
descoperit că au fost falsifi
cate tablouri in valoare de 
peste 35 milioane de lire. Pî
nă în prezent poliția a seches
trat 15 tablouri la Genova 
patru la Torino, trei la Flo
rența, șapte Ia Milano și un 
număr necunoscut incă Ia Ro
ma. Lucrările poartă semnă
turi false ale pictorilor de 
Chirico. de Pisis. Rosai și ale 
altor artiști contemporani. Re
producerile sînt fidele origi
nalelor și poliția a recurs la 
specialiști pentru descoperirea 
lucrărilor false. I

мной ostii li Іеціійге 
a tainiilil

NEW YORK 29 (Agerpres). 
A fost elaborată o nouă meto
dă de depistare a cancerului V, 
rinichilor, vezicii urinare sau 
prostatei, dupâ conținutul din 
urină a enzimelor — ctehidro- 
genaza tactică și fosfataza al
calină.

Dr. W. Wacker, de la Școa
la de medicină Harward, din 
Boston, a comunicat că activi
tatea sporită a enzimei dehi- 
drogenazei tactice poate ates
ta prezența cancerului vezicii 
urinare. Dr. Wacker a arătat 
că simplul proces de determi
nare a conținutului de enzime 
la analizele obișnuite de urină 
poate duce la descoperirea u- 
nor maladii ale t radului ge- 
nito-urinare care evoluează 
extrem de latent.

PERU

Comerț cu copii
LIMA 29 (Agerpres^ — Sena

torul peruvian Juan Zea a dezvă
luit că în depertamentul Purii», 
copii între 8 și 10 ani sînt vîn- 
duți de părinții lor pentru sume 
variind între 100 și 200 soles 
(4-8 dolari). EI a cerut adoptarea 
de măsuri pentru a se împiedica 
comerțul cu copiii care, potrivit 
spuselor sale, a luat amploare în
deosebi în orașele Puno și Juliaca. 
Senatorul Zea a declarat că vinde
rea copiilor se datorește, în primul 
rînd, faptului că numeroase fami
lii din acest departament trăiesc 
într-o stare de cumplită sărăcie 
și nu au posibilitatea să-și între
țină membrii familiilor lor. s
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