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• 1500 tone 
de cărbune 
peste plan

Minerii din sectorul. V al minei 
bupeni, cel mai mare sector carbo
nifer din bazinul Văii Jiului, au ex
tras ieri cea de-a 1 500-a tonă de 
cărbune peste sarcinile de plan la 
zi.

Acest succes se datorește exploa
tării' cărbunelui după metoda abate-

AVANSAȚI 
ÎNAINTE1'
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Hei!... Alo L. Dum
neata... Da, 
neata, ăla 
lumea în 
în stație... 
îmbrîncești
să urci primul în ma-

№
I 
I

da dum- 
care calci 

picioare 
D-ta care 
copiii și

în mașină înțepenești 
taxatoare și nu te mai 
nici mort!... Din cauza 
(Sic !) a învățat taxatoa-

femeile 
șină... Da, da, d-ta care odată. 
urcat 
lingă 
miști 
d-tale
xea să strige invariabil „Avan
sați înainte** 1

Păi e frumos, neică î Ce, ești 
singur pe lumea asta ? Sau - iți 
Imbfîncești și- familia dumiiea- 
tale ?...■

Sau tot d-ta, mai ai un obi
cei, După ce. ai strivit un nas 
și trei bombeuri fără să răz
bești în mașină (fiindcă te îm- 
piedikfă unul mai solid care stă 
înfipt în ușă), te sUi prin față 
cu atîta tupeu incit te crede 
lumea infirm. Păi e frumos ?...

Ai să spui că te grăbești, 
sau că nu se grăbește mașina.

El și? Ce dacă stai în stație 
cite 20—30 de minute pînă vi
ne mașina, care se face că o- 
prește (stația Organizare). D-ta 
trebuie să dai dovadă de ne- 
politețe ? Așteaptă ! Ce, mașina 
n-așteaptă la barieră ?...

Sau, ce te bagi în comenzile 
taxatoarei ? „Gata !" sau „Nu 
e gata I". Las-o pe dinsa să-și 
facă meseria, să 
spunînd: Cum e 
nu-i gata ! Cînd 
eu gata".

Gata !

n-o mai aud 
gata, cînd 

e gata4 spun

POPIC

.Л

jului cu front -lung, a introducerii 
susținerii metalice, care • au permis 
sporirea vitezei de avansare în a- 
bataje cu aproape o jumătate de 
metru liniar -pe . zi.

Merită subliniat faptul că minerii 
din acest sector au realizat încă 
din primă zi a anului indicatorii 
planificați: La productivitatea mun
cii ei au obținut o depășire de a- 
proape jumătate de tonă de cărbune 
pe post.

S-au evidențiat în mod deosebit 
brigăzile de mineri conduse de Pe
tre Constantin, frații Sabin și loan 
Ghioancă și Rășitaru Ilie, care și-au 
depășit randamentele în abataje cu 
1 și 3 tone de- cărbune pe post.

blocul A 2 cu 
in care se mută

șantierului Petrilă 
trecut succese < fru-

Noul an, 1966, a adus deja o bu
curie-. petrilenilot: 
80 apartamente 
acum locatarii I

...Constructorii 
au obținut anul 
moașe, reușind să dea în folosință 
6 blocuri însnmînd 352 apartamente 
moderne — îndeplinind planul de 
predare înainte de termen. Pentru 
anul 1966, constructorii acestui șan
tier au pornit ia executarea unui 
nou- lot. de blocuri cuprinzînd un nu
măr ,țțe 552 apartamente noi. In pre
zent, se lycrează deja la zidăria blo
cului A 3 cu 80 apartamente și 
fiindățiile 'jlocurilc’ E 8, F 3 -șft-al
tele.

In valori harnici
De curând, la cabinetul tehnic ăl 

preparației bupeni s-a încheiat bi
lanțul activității desfășurate de ino
vatori în anul 1965. In anul trecut 
s-au înregistrat 154 inovații din care 
71 au fost aplicate. Economiile 
realizate prin aplicarea inovațiilor 
se ridică la 318913 lei, iar cele an- 
tecalculate la 44 155 ~
vațiile cu eficiență 
cată, care au fost 
mără : „Modificarea 
Udarea furcii,din piston la pompele 
Plunger", .autor Bedean Gheorghe-, 
„Centralizarea < sistemului de co
mandă la benzile de șisț, concepută 
de Fiilop Grigore" și „Iluminatul 
de siguranță pentru centrala termi
că", autori Florea Oliviu și Tripon 
loan. . Printre inovatorii care au 
fost evidențiați- cu acest prilej se nu
mără Regheni Pavel, Szabo Domi-

lei. Printre ino- 
economică ridi- 
aplicate se nu- 
bielei și conso-

-
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• 16 trenuri marșrute
Marșrutizarea transporturilor, asi

gurarea în mod ritmic a stațiilor cu 
vagoanele necesare, încărcarea și 
expedierea ■ la timp a trenurilor 
marșrute, precum și asigurarea unei 
circulații conform graficului — con
stituie una din preocupările de 
bază

In 
riști 
cării 
te. Astfel în primele zile din acest 
an, în stațiile Eupeni și Petroșani 
au fost încărcate și expediate un nu
măr de 16 trenuri marșrute, cu 6 
marșrute mai mult decît era plani
ficat. Aceasta a dus la reducerea 
staționării vagoanelor Ia încărcare 
cu 8 la sută, realizîndu-se o econo
mie de 2 177 ore/vagon.

...In anul trecut, din stațiile Lu- 
peni și Petroșani au fost expediate 

■ 2 604 trenuri marșrute cu un tonaj 
net de 2 116 012 tone, ceea ce repre
zintă un procentaj de 37,7 la șută 
din totalul încărcărilor realizate în 
1965 pe RCM-ul Petroșani, 
de. sarcina planificată pentru 
carea trenurilor marșrute de 
cui de încărcare s-a obținut 
pășire de 21,8 la sută. Acest

' vorbește de la smff 'lBe munca de
pusă de către muncitorii ceferiști 
din cadrul RCM-ul'ui Petroșani pen
tru , creșterea numărului de trenuri 
marșrute.

se discuta cu 
discuției: va-

Față 
încăr- 
la lo- 
o de- 
lucru

una din preocupările 
ale muncitorilor ceferiști, 
noul an, 1966, muncitorii cefe- 
acordă o mare atenție încăr- 
și expedierii trenurilor marșru-,

nic 'H, Dănuț Mircea, Popovicî bi- 
viu, Pop Vasile, Avramescu Liviu și 
Gîciu losif.

care a adus

Școala înfruntărilor

FfâLOP GHEZA 
corespondent

Fabrica de pro
duse lactate din 
Livezeni. Aspect 
de ' lucru din 
secția de pasteu- 
rizare-recepție a 
laptelui.
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GATA VACANȚA

repede а trecut vacanța I 
ieri a fost 22 decembrie. Și

„Ce 
Parcă 
iată : 10 ianuarie — prima zi a tri
mestrului ІГ*.

Cuvintele acestea le-am auzit ieri 
în autobuzul Aeroport — Petrila. 
Le rosteau cu bucurie în glas, dar 
în același timp și cu o umbră de re
gret, cîțiva elevi de la Liceul din 
Petroșani.

Intr-adevăr, repede a mai trecut 
vacanta. Ieri, elevii șcdlilor gene
rale, profesionale și liceelor au în
ceput o nouă perioadă de muncă — 
trimestrul de mijloc al anului școlar. 
Evenimentul acesta cotidian a fost 
marcat ieri încă din zorii zilei. Gri
julii, părinții și-au trezit mai devre
me decît pînă acum odraslele. Le-au 
ptegătt din vreme pachețelele, le-au 
aranjat frumos uniformele și crava
tele roșii și, după ce și-au luat la 
revedere, s-au despărțit. Fiecare ple
ca spre locul său de muncă; In 
autobuze și pe străzi, * în furnicarul 
de oameni care se îndreptau spre 
serviciu, se distingeau ieri diminea
ță și chipurile elevilor care, cu 
servietele sub braț, discutînd cu în
frigurare despre binefacerile vacan
tei, mergeau la primele lor ore de 
curs din trimestrul II al anului șco
lar.

Cîtă veselie și bună dispoziție — 
pretutindeni! In curțile școlilor, în 
clase și pe coridoare 
aprindere. Obiectul 
canța, firește.

Vacanta de iarnă 
școlarilor atîtea bucurii și satisfac
ții. Vacanța de iarnă în al cărei pro
gram a figurat Carnavalul pionieri
lor și nelipsita vizită a lui Moș 
Gerilă pentru a împărți daruri ne- 
poțeilor cuminți. Vacanta de iarnă 
care a prilejuit neuitate excursii și 
drumeții, care i-a invitat pe elevi la 
schi, la săniuș și patinaj. Păcat în
să că patinoarul, a cărei deschide-

in partea sudică a minei 
Aninoasa s-a executat un corn-, 
plex de lucrări miniere în 
subteran și industriale de su
prafață. Modernul puț Aninoa
sa — sud,^ străjuit ia ziuă de 
impunSrdttiT fa peritrn- ex
tracția cu schip, este cea mai 
importantă lucrare de aici. IN 
CLIȘEU: Turnul puțului Ani
noasa

ф Despre un colectiv harnic 

ф 1965 anul unor încercâri 
ф Chibzuire și prevedere

Termocentrala de la 
Paroșeni impresionează 
prin proporțiile sale, prin 
arhitectonica sa moder
nă. Dacă Străbați vaste
le-! hale, admiri deopo
trivă zestrea lor de ma
șini și utilaje, instalații 
și turbine de Înalt rang 
tehnic ca și condițiile 
de lucru ale celor ce 
urmăresc funcționarea 
lor.

In acest „palat uzină" 
lucrează un colectiv tî- 
năr și entuziast, a cărui 
activitate este unanim 
apreciată. Oamenii și a- 
gregatele de aici sînt 
făuritorii energiei elec
trice necesară nevoilor 
industriei cît șl consu
mului populației.

Anul 1965, pentru co
lectivul termocentralei 
n-a fost un an ușor. Din 
contră, a fost un an de 
grele încercări. După 
cit este cunoscut la 
I.C.T. Paroșeni în anul 
trecut planul producției 
de energie electrică n-a 
fost realizat decît în 
proporție de 91,6 la sută. 
Acest lucru s-a datorat 
— ne-a relatat tovarășul 
Traistă Eugen, secretarul 
comitetului de partid — 
unor cauze neprevăzute: 
o seamă de avarii dintre 
care cea mai grea la 
grupul 4. Aceasta din 
urmă a fost provocată 
de o descărcare electri
că atmosferică. Repara
ția defecțiunilor provo
cate cu acest prilej a du-

rat săptămîni întregi. 
Poate că dura și mai 
mult. Dar comuniștii și-au 
spus și de data asta cu- 
vintui: „Vom face totul 
pentru ca grupul să fie 
redat producției in ter
men". Așa s-a și intîm- 
plat. N-a fost deloc u- 
șor. Colectivele de-mun
că de la secțiile tepara- 
ții termomecanice și e- 
lecttice in frunte cu co

CARNET
muniștii Dina Dumitru, 
Popescu Miron, Banea 
Costică, Vladislav Vic
tor, Mareș Gheorghe, 
Stănîșel Gheorghe, Diz- 
macic Emil, Sigheti Iosii 
și alții au muncit cu rîv- 
nă in vederea punerii 
grupului în stare de 
funcționare. Exemplul lor 
a fost urmat de către 
cei de la secția exploa
tare evidențiindu-se to
varășii Ene Stelian, Mt- 
cin Petru, Voin Viorel, 
Dehefeanu losif și alții.

Cu toate acestea, pier
derile înregistrate ia ca
pitolul 
nergie 
cauza 
lui și

„producție de e- 
electrică", din 

staționării grupu- 
a altor avarii, 

n-au putut fi recupera
te pînă ia linele anului. 
Totuși, înfruntarea și în
vingerea acestor greutăți 
a scos în evidentă ma
turitatea acestui colectiv.

a început trimestrul
Poate că și ăsta « tin re-

fiecare
inimi,'

vacanței. De fapt, 
de„ vacanță lasă în 
de amintiri plăcute, regre-

re elevii au așteptăt-o atîta timp 
i-a primit abia în ultima ti de va
canță I

. gret al 
sfîrșit 
alături 
te, nostalgie, aduceri aminte...

Dar așta-i legea scurgerii neîn
trerupte- a timpului în. mersul' Iul 
ireversibil. Șăgalnicul clopoțel, ba
nalul clopoțel, n-a uitat ieri sjj-r 
cheme la clasă pe școlari, șă-î înso
țească cu clinchetul lui zglobiu, să 
le producă emoții în așteptarea se- 
minariilor, și bucurii atunci cînd el 
ahunță recreația.

A început așadar, un nou trimes
tru de învățătură, pentru parcurge
rea căruia se impune o muncă 
asiduă din partea fiecărui elev, a 
fiecărui cadru didactic.

Spor la învățătură tuturor, în tri
mestrul III

a constituit o școală. de 
călite în vederea - ore- - 
întîmpihăril și înfruntă- л 
rii altor neajunsuri de 
acest gen. Din această 
școală, colectivul termo
centralei a rămas și cu 
o altă învățătură. Anu
me : să fie chibzuit și ... 
prevăzător.

Avînd la bază expe- ’ 
riența aceasta, colectivul 
de muncă al termocen
tralei s-a pregătit minu- 

•țios pentru anul 1966, și 
In mod deosebit pentru . 
vîrful de sarcină din pe
rioada de iarnă. Ea in- 

■ dicația ' comitetului ■ de 
partid, conducerea ter
mocentralei a întocmitu 
un plan amănunțit în , 
care s-au prevăzut a- 
proape 100 de măsuri 
pentru toate . cele 7 sec
ții. Iată doar cîteva din
tre ele : „Completarea 
panourilor de protecție 
contra înghețului la tur
nurile de răcire", „Repa
rarea tuturor sistemelor 
de preparare ■ a prafului 
de- cărbune", „Termina
rea izolațiilor termice la 
cazane și . turbine" , etc. 
De subliniat că. 95 la slt- 
tă din măsurile prevă
zute au și ’fost' aplicate. ■

Anul 1966 pune' în fața 
colectivului ■ termocen
tralei Paroșeni ■ sarcini, 
deosebite. El va , trebui 
să furnizeze ,o producție'* 
de curent electric cores
punzător capacității de s 
300 MW putere instalată

Acest colectiv hărni'c, 
în frunte cu comuniștii, 
este conștient» de sarci- . 
nile ce le are de reali
zat. Sub conducerea ■ co- ’ 
miletului de partid, , nu. . 
va precupeți nici un e- 
fort pentru îndeplinirea 
cu succes a prevederilor 
planului de stat ’ pe anul 
1966.

■ G. ZOLD



SPORT SPORT
ZECE ÎNTREBĂRI —

RĂSPUNSURI,
RUGBI

(^arniwal (Lt 
p.e q/ie.aț(L

Acum, cind campionatul republicau de rugbi a luat slir- 
șit, am adresat cîteva întrebări tînărtliui antrenor al echipei 
Știința Petroșani, ing. Nae Ureche, cu privire la comportarea 
echipei și Ia proiectele da Viitor,

REPORTERUL: Ce ne puteți 
spune despre campionatul anu
lui trecut r

ANTRENORUL : A fost destul de 
greu, deoarece disputa pentru evi
tarea meciurilor de baraj a fost mai 
acerbă ca în anii trecut!, diferența 
de valoare și de puncte Intre echl
pale clasate pe locurile 4—10 fiind 
foarte mică.

R: Cate au fost camele sla
bei comportări a echipei th tu
rul campionatului f

A: în primul rlnd insuficienta 
pregătire și aceasta datorită lipsei 
unul teren de antrenament O altă 
cauză a constituit-o faptul că am 
avut un Iot prea mic de jucători. 
Plecarea lui Petrache și Drăcea a 
făcut să scadă potențialul echipei, 
noii venițl — Făgărășanu șl Săbău 
— acomodîndu-se cu jocul echipei 
abia In partea a doua a campio
natului.

R: Dar rezultatele bune din 
retur clnd n-ațt pierdut nici un 
meci acasă, cătui fast se da 
toresc ?

A: La începutul campionatului 
S-a observat Ia echipă lipsa antre
namentelor. Pe parcurs formația s-a 
rodat și a reușit să atingă o for 
mă bună. Apoi a mal intervenit 
voința, dorința fiecărui jucător de 
a se menține în categoria Л. In a- 
Cfeastă parte a campionatului am 
beneficiat șl de un teren de antre
nament, șl de revenirea lui Moi- 
seanli, accidentat în primăvară.

R: Care compartiment al e- 
chipei a funcționat cel mai 
bine ?

A! Pachetul de înaintași a fost 
mal bun și mai constant, deși a 
avut și el unele indisponibilități.

R; Dintre jucători care s-au 
remarcat de-a lungul campio
natului ?

A: Iliescu, Hristovici, Moiseanu. 
Dulce, Reus și Săbău (în meciurile 
acasă).

R: Cum a fost disciplina e- 
chipei ?

A: în general bună, neînregis- 
trîndu-se cazuri grave de abateri 
disciplinare.

R: In activitatea dumneavos- 
ttă ați colaborat cu biroul sec

NOUTĂȚI 
IN

SPORTUL 
DE IARNA

La Engelberg 
(Elveția) a lost 
Încercată recent 
o nouă sanie
— OMC-cruci- 
șătotu! zăpezii
— care este do
tată cu un mo
tor de 14 CP, 
In doi timpi și 
transmisie auto
mată. Sania poa
te escalada pan
te svlhd o în
clinație de peste 
60%»- 

ției de rugbi și cu conducerea 
asociației sportive Știința t Cum 
ați lost ajutat ?

A: Da. Am fost sprijinit foarte 
mult atît de către tov. prof. dr. Eu
gen Dobrescu, președintele secției, 
cit și da tov. Hirlan Cornel și Ma
rian Constantin din conducerea a- 
socîațiel.

R.- Ce obiective ați prevăzut 
pentru campionatul acestui an 
și clnd începeți antrenamen
tele ?

A: O mai bună comportare a e- 
chipei și ocuparea locului 4 în cla
sament, la sfîrșltui returului. Vom 
relua antrenamentele după sesiu
nea de examohe și le vom conti
nua in vacanță, în tabăra de la Pî- 
rîtt Rece. Aș vrea să particip cu 
echipa la întrecerile din Capitală, 
dotate cu „Cupa б Martie".

R: Despre cursul de specia
lizare din capitala franței la 
care ați luat parte ce ne puteți 
spune ?

A: Cursul d® specializare de la 
Paris, la care am participat anul 
trecut alături de antrenorul fede
ral, prof. Teofildvici Alexandru, a 
fost foarte util. Cu acest prilej am 
făcut cunoștință cu o serie de me
tode de lucru ale școlii franceze 
de rugbi și СП’ noile modificări a- 
duse regulamentului de către 
F.I.R.A. Cunoștințele acumulate 
le-am aplicat și le voi aplica in 
continuare în jocul echipei ^ttinta

R: Pe cind un joc interna
țional de rugbi la Petroșani?

A: Sper că anul acesta, eu spri
jinul F.R.R. și al Consiliului gene
ral al U.A.S.R. să oferim înflăcăra- 
tilor suporteri ai Științei un meci 
international.

•A

La sfârșitul discuției i-am urat In
terlocutorului meu, inginerul șl an
trenorul Nae Ureche, și prin el e- 
chipei de rugbi Știința Petroșani, 
mult succes In activitatea competi- 
țiohală a anului 1966 și împlinirea 
dorinței de a ocupa în clasament 
locul 4. Nici 5 nu-t rău.

D. CEZAR

Vestea deschiderii 
patinoarului ia Stadio
nul Jiul din Petroșani 
a ajuns la urechea 
fiecărui amator al pa
tinajului. Așa se ex
plică faptul că dumi
nică ia ora 16 oglmda 
de gheata (din păcate 
toarte denivelată șl a- 
copetită cu zdpadd) a 
lost inundată de lume. 
Copii mari și mici, a- 
sistați de mame, tătici 
și bunici, s-au avintat 
pe perechea de „alu- 
necatari" cu sclipiri de 
metal, Și erau așa de 
mulft incit nu știai pe 
care să-l privești măi 
intii, Totul părea uh 
adevărat lurnicar th 
mișcare, un adevărat 
carnaval de voioșie. Ri
tul molipsitor, glume
le, ambuscadele și 
tumbele involuntare. 
Întregul program al 
patinoarului a conti
nuat pini la ora 20. 
Deci și după ora 10, 
clnd s-au stins lumi
nile și nu s-au aprins 
decit tlrziu in noapte. 
De fapt aceasta era 
repetarea situației din 
ziua anterioară, cind 
tovarășii de la I.R.E.H. 
au lăsat atita lume 
fără lumină, și impli
cit, și fără căldură (îl).

Dat cu toate ondu- 
lațiunile și spărturile 
gheții, cu toată lipsa 

■ de lumină, amatorii 
patinajului și-au conti

nuat programul, i-am 
urmării cu plăcere 
cum lunecau lin, le-am 
admirat mișcările gra
țioase, întoarcerile din 
viteză, piruetele. Unii 
patinau destul de bi
ne, alții mai puțin bi
ne, iar cuțit abia în- 
văjau. Din categoria 
primilor am remarcai 
un bărbat intr-un pu
lover alb de lină, cate 
făcea salturi spectacu
loase, se mișca cu o 
siguranță desăvirșita. 
L-am interceptat cu... 
citeva întrebări.

— Patinați de mult ?
— De ia vlrsta de 

в ani. Dumneavoas
tră?

— De data viitoare 
cind va ii uniformiza
tă gheafa și maturată 
de zăpadă, cind va fi 
îmbunătățit iluminatul 
patinoarului.

— E bine sd pati
nați. E un sport toar
te frumos. $-apoi «în
teți tmăt. Mie olti ani 
îmi daf/î

— Păi. să tot avtfi 
vreo 48...

— Dacă mai puneți 
? ați ghicit.

Așa am aliat despre 
pasiunea tovarășului 
Hotvat Desidetfu și a 
fiului său Atila. elev 
in clasa a IX-a la Li
ceul din Petroșani, ve
nit șl el la patinoar. 
Erau desigur șt mulți 
elevi care patinau 
bine.

Spartachiada de larni a tineretului

Să fie îmbunătățită
calitatea organizării întrecerilor

După cum este cunoscut, de o 
lună de zile s-a dat startul între
cerilor sportive din cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului.

Conform regulamentului și indi
cațiilor trasate de forurile superi
oare, marea majoritate a consi
liilor asociațiilor sportive au orga
nizat in ziua deschiderii spartachia- 
dei Întreceri la șah, tenis de ma
să, haltere, popice etc., la care a

lnit-un coif al pa
tinoarului o letifă de-o 
șchioapă Iși dddea 
drumul cu multa pre
cauție pe două patl- 
nuțe la comenzile ta
tălui șl tub admirația 
bunicului. „Anul trecut 
— spunea bunicul — 
Alina știa destul de 
bine să patineze. Și 
n-avea decft 4 am. A- 
cum abia se acomo
dează cu gheața. Dar 
o sd învețe. O s-o a* 
duc eu mereu la ghea
tă. li place tare mult'*.

Alina era fetița in
ginerului Crăciun Du
mitru de ia U.R.U.M.P. 
$l ea Alina erau mulți 
la patina}, este unui 
sau In formații duble 
și triple, zeci, tute de 
patinatori du făcut du
minica dupa-amiată 
inaugurarea patinoaru
lui din Petroșani, al 
aceluia din Lupenl și 
Petrila. A tost ultima 
mate bucurie a elevi
lor din vacanța lot de 
iarnă, pentru ca de 
ieri i-a chemat din 
nou ia clasă clopoțe
lul.

De acum ei vor 
merge la patinoar in 
mod organizat ți n-ar 
a rău ca cineva să se 
ocupe de ei, să-l în
vețe să patineze, să 
le predea pe viu no
țiuni de Piatina},

D. GHEONEA 

participat un mare număr de spor
tivi.

Trebuie spue însă că, după des
chiderea spartachladei, unele aso
ciații sportive au neglijat organi
zarea, în continuare, de competiții 
sportive. Este adevărat că la ra
murile specifice sezonului de iar
nă : săniuțe, schi, patinaj, nu s-au 
putut organiza întreceri, dar ele 
au fost neglijate și la celelalte dis
cipline sportive Unele asociații 
sportive ca Preparatorul Lupenl, 
Tineretul Lupenl. Jiu) Petrila >-au 
preocupat de amenajarea unor ba
ze sportive (patinoare), punindu-se 
totodată la punct materialele și e- 
chlpamentul sportiv necesar.

Acum avem toate condițiile aii 
practicăm și si organizăm compe
tiții la ramurile sportului de iarnă 
Patinoare avem (măi trebuie puțin 
îmbunătățite), zăpadă e dăitulă pe 
dealurile șl munții ce ne înconjoa
ră, rămlnlndu-ne doar să ne avin- 
tăm in întreceri.

Dar pentru a avfca garanția reu
șitei acestor Întreceri, consiliilor 
asociațiilor sportive le revine sar
cina de a lua cele mai eficiente 
mături in vederea atragerii tinere
tului ipre practicarea sportului de 
iarnă, iar responsabilitatea organ! 
tării întrecerilor să ле încredința
tă celor mai competent! instructori 
șl activiști voluntari, cairo an a- 
camuiat expiri iți In edițiile pre
cedente ale sportachiadeior.

S. BAtOI
tehnician C.S.O. Petroșani

E BHIE
CA 8E MAI iMTlMPLA
Șl AȘA:
O pîine micA, 
intermediarA

Mi-am cumpărat o piine, lucru pe 
care-1 fac în flecare ti. N-am ieșit 
cu nimic din sfera obișnuitului, $i 
totuși, pîinea pe care am cumpărată 
într-o anumită zi a fost cea mai 
dulce, cea mai bună și cea mai 
proaspătă pline. O cumpărasem la 
acelaș preț la care se vinde In mod 
obișnuit pîinea, dar pentru mine 
avea prețul aurului. Era o interme
diară mică.

Poate dumneavoastră n-ați bănuit 
că văzînd in magazine un nou sor
timent, un nou produs al unul co
lectiv, vedeați de fapt strădaniile 
unor oameni (In cazul nostru cei de 
la I.P.P.F.) de a ajunge cît mai a- 
proape de gustul consumatorului, 
de preferințele Iul. Duceam pîinea 
cea mică subțioară șl mi se păria 
că sute do ochi ai celor ce creaseră 
noul sortiment, mă privesc și mJ 
întreabă în graiul mut al ochilor. 
„E bună ? E rodită din strădania 
hoastră de a fi pe placul tău".

E bună, desigur, pentru că cu
prinde în ea bunele intenții ale plă- 
măditorilor ei. In ziua aceea n-ain 
mîncat o piine ci am trăit o bucu
rie, una așa ca sorea pe care o 
adaugi la mîncare ca să albă gest.

Vrem astfel 
de „necaaturl**

Vecinul do la etajul 11 m-a întlm- 
pinat pe scară, la intrară:

— Dumneavoastră aveți butelie? 
dacă nu, pot să v-o dau pe a mea, 
e numai pe jumătate goală. Am fă
cut acum două zile comanda, CTe- 
tînd că va trebui să aștept ca dee- 
bicel, o săptămînă, două, trei și pi
te mi-a adus chiar acum. Ce să fac, 
nu poți să refuzi buna intenție a 
acestor oameni.

Nu, nu aveam încă nevoie de bu
telie, l-am lăsat pe vecinul de le 
Ii cu același semn de întrebare pe 
față. Poate că are altcineva nevoie 
de o butelie pe jumătate plină. H 
și ăsta „un necaz".

Bine ar fi, tovarăși de lă Gompâ- 
trol, să ne faceți astfel de „neca
zuri" cît mai des. Poate pînă la 
urmă intră în obișnuința.

Gine știe ?
L C.

PROLOG 
LA EXAMENE

Peste cîteva zile, studenții dă la 
Institutul dfe mine din Petroșani se 
vor prezenta în fata comisiilor dâi 
examinare. Sălile de curs, bibliote
cile, catedrele, cunosc atmosferă 
febrilă a pregătirilor pentru apro
piata sesiune

Cu scopul de a veni în ajutorul 
studenților, catedra de lucrări mi
niere și consiliul Asociației stu
dențești au organizat duminica di
mineața un interesant concurs „Ci
ne știe ciștigă", la care au partici
pat cite trei studențl din cele opt 
grupe ale anului IV mine. Examina
tor : asistentul universitar Faur El
vira. Spectatori: cadre didactice și 
studenți de la toate facultățile și 
secțiile, din toții anii de studiu.

După trei ore de întrecere anima
tă, pe primele locuri s-au clasat gru
pele 1132 (reprezentată de studen
ții Avram Livlu, Dulfu Eugenia, Bu- 
cureșteanu Nlcolae) și 1 128 (Stu
denții lancu Căndin, Scurtu MiBal, 
Pop Vaille).

De data aceasta, răspunsurile Su
ne nu au foit riiplitltă cu ni s 
mari ei cu premii — etrții riglă de 
calcul, stilouri și cu aplauzele sus
ținute ale asistentei.

In încheiere a avut loc un con
curs fulger, pe taine de lucfftrl mi
niera, dotat, de ase iUSa, cu pf»< 
mii.



îndemn in activitatea 
minerilor aninoseni

In aceste iile de Început de 
an, la toate exploatările car
bonifere din Valea Jiului pre
cum șl In celelalte Întreprin
deri ' se perfectează contrac
tul colectiv pe 1966. lata ce 
am aflat in legătură cu aceas
ta acțiune la mina Aninoasa.

Colectivul de alei este fruntaș Ir. 
Valea Jiului, care .yl-a îndeplinit 
Înainte de termen planul pe anul 
precedent. Pornind de la sarcinile 
ce results din Directivele celui 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
lulnd ca baza rezultatele obținute 
pînă acum, fn anul curent colec
tivul acestei exploatări este holil- 
rft să-și concentreze forțele $1 să 
le organizeze in așa fel Incit și la 
Anele lui 1906 să se afle tot tn pri
mele rînduti ale întrecerii socialiste.

Din contractul colectiv Încheiat 
recent rezultă că minerii aninoseni 
trebuie să extragă Iri acest an cu 
20 000 tone de cărbune mal mult 
decît in anul care a trecut. In ra
port cu sporirea cantității de căr
bune, după cum se arată în con
tract, va spori si productivitatea 
muncii care trebuie să ajungă la 
1,426 tone pe post. Un alt obiectiv 
ce se cere realizat este reducerea 
prețului de cost cu 0,50 lei pe tona 
de cărbune extrasă. Sporirea can
tității de cărbune ce urmează să ® 
extragă minerii acestei exploatări 
In 1966 impune o creștere a răs
punderii întregului colectiv față de 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor de 
plan în fiecare decadă, tn fiecare 
fțjnă.

Răspunzînd acestor imperative 
contractul colectiv prevede măsuri 
corespunzătoare.

Asigurarea frontului de lucru, 
extinderea mecanizării 
ți aorovlitanare ritmică

Sarcinile de pian ce revin colec
tivului aninosean au reclamat mă
suri menite să asigure îndeplinirea 
lui. Țlnlnd seama de acest lucru, 
couducerea minei și-a asumat prin 
contractul colectiv obligația de a 
asigura fronturile de lucru necesa
re, realizarea unei viteze de avan
sare de 56 m 1 pe lună în galerii, 
mecanizarea încărcării sterilului. Se 
pune un mare accent pe folosirea 
integrală a capacității utilajului e- 
xistent. Tot pentru asigurarea în
deplinirii ritmice a planului se 
preconizează extinderea susținerii 
metalice și îmbunătățirea aprovizio
nării locurilor de muncă cu mate
rial lemnos, scule, utilaje, exploziv 
etc.

Concomitent cu aceste măsuri, în 
1966 sporește grija fată de pregă
tirea cadrelor necesare producției 
fn care scop la exploatare vor 
funcționa mai multe cursuri de ca
lificare.

Contractul colectiv mai prevede 
reDararea corespunzătoare a parcu
lui de vagonete care adesea a pro
dus oreutăti minerilor.

Un capitol special se referă la 
măsurile cu caracter de protecția

PROGRAM DE RADIO
12 ianuarie

PROGRAMUL 1 : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Cîhtece de între
cere și jocuri; 5,40 Fantezii și in
termezzi de estradă, 6,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru 
tier,- 6,22 Dansuri stiriene de Lan- 
neh 6,30 Anunțuri și muzică; 6,45 
Salut voios de pionier; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport. 7,15 Soliști in
strumentiști de hiuzică ușoară; 7,30 
Cîntăreți ai plaiurilor noastre; 8,00 
SUMARUL PRESEI, 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 Sfatul 
medicului: Prevenirea îmbolnăviri - 
l«ft provocate de praf; 9,35 Tineri 
interpret! de operă; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI- 10,05 Din cele mai cu
noscut* melodii populare, 10,30 
„Fiuieras de fag mult zici tu cu 
drag" (eriilsiune pentru școlari), 
11,00 Din creația enesciană, 11,30 
Phrada soliștilor de operetă; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic, 12,10 Katerina Valente și 

muncii. Astfel, pentru lucrările de 
protecție și securitatea muhCii se 
vor cheltui 2 000 000 lei. De aseme
nea, se va depune stăruință ca fie 
care salariat al exploatării să cu
noască temeinic N.T.S.-ul. O ex
presie a grijii pentru sănătatea mi
nerilor o constituie extinderea in 
acest an a perforajului umed la 
toate locurile de muncă In steril

CONTRACTUL 
COLECTIV PE 1906

cu durată mai lungă de execuție.
Prin conținutul său, contractul 

colectiv contribuie la mobilizarea 
și mai activă a salariaților exploa
tării la îndeplinirea sarcinilor spo
rite de plan.

Generalizarea experienței 
înaintate

Alături de măsurile menite să a- 
sigure desfășurarea normală a pro
cesului de producție, ce urmează 
să le înfăptuiască conducerea ex
ploatării, în contractul colectiv Sînt 
incluse și alte obiective care con
tribuie și ele. la îndeplinirea pre
vederilor planului de producție și 
Care cad în competența comitetului 
sindicatului. In contractul colectiv, 
bunăoară, e subliniată necesitatea 
generalizării experienței înaintate a 
brigăzilor, fruntașe ale expolatării. 
In vederea extinderii inițiativelor 
„două cîmpurl pe schimb și aripă 
în abatajele cameră" și „două fîșii 
pe zl în abatajele frontale" se vor 
organiza, de către comitetul sindi
catului, două schimburi de expe
riență Ia care vor participa brigăzi 
miniere din sectoarele I și îV.

.Contractu colectiv acordă o aten
ție deose lt8. îmbunătățirii calității,, 
cărbunefui. Comitetul sindicatului, 
va urmări, prin intermediul grupe

ÎNTREPRINDEREA MINIERA BĂLAN 
regiunea Mureș Aufonom* Maghiar* 

ANGAJEAZĂ IMEDIAT:
— ingineri minieri
— ingineri electromecanici 

geolog
— tehnicieni proiectanți

Solicitantei se vor prezenta la între
prinderea minieră Bălan.

Stația C. F. R. Izvorul Olt.
Informații suplimentare se pot primi de 

la serviciul personal, telefon 17, Miercurea 
Ciuc.

Elvis Presley,- 12,45 Scene din ope 
ra „Samson și Dalila“ de Saint 
Sadns, 13,20 Limba noastră; 13,30 
Din muzica popoarelor,- 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-ru- 
tier; 14,20 Muzică populară; 15,00 
Se cîntă și peste hotare melodiile 
„Romanița" șl „Nu știu" de Nicolae 
Kirculescu. „Ileana" de Ion Vasi- 
lescu, „Lalele" de Temistocle Po 
pa, „Cele mai frumoase fete" și 
„Mica serenadă" de Mălineahu- 
15,43 Cîntece din folclorul nou( 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,50 Ecourile 
festivalurilor de muzică ușoară, 
17,20 COLEGI DE LICEU; 17,45 In
terpret! de muzică ușoară; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JU
RUL GLOBULUI; 18,30 TRIBUNA RA
DIO; 18,40 La acordeon Ștefan Tu- 
dorache, 18,50 Concertul pentru 
Orchestră de coarde de Tudor Cior- 
tea, 19,20 Sport. Mexic 1968; 19,30 

lor sindicale, respectarea alegerii 
șistului vizibil. In acest scop se vor 
organiza convorbiri la locurile de 
muncă dezbătlndu-se, in cadrul bri
găzilor, cele maf potrivite măsuri 
ce se cer luate pentru asigurarea 
alegerii șistului vizibil. Tot tn sco
pul îmbunătățirii calității cărbune
lui, contractul colectiv prevede 
ganizarea unor schimburi de expe
riență pentru extinderea inițiativei 
„nici un vagonet de cărbune repu
tat pentru șist".

Comitetul sindicatului, te colan®- 
rare cu conducerea exploatării sL 
ajutat de comisia inginerilor și teh
nicienilor, va studia posibilitatea 
extinderii micii mecanizări la locu
rile grele de muncă, venind astfel 
în sprijinul activității minerilor.

Timpul liber, 
o problems majoră

Pentru înviorarea activității cul- 
tural-educativ de masă și organi
zarea timpului liber al oamenilor 
muncii, contractul colectiv prevede 
mai multe obiective. Comitetul sin
dicatului va veghea ca la club să 
se organizeze de așa manieră acti
vitatea cultural-educativă Incit să 
se pună la dispoziția oamenilor 
muncii forme de distracție atracti
ve și variate. In cursul anului 1906. 
după cum se prevede în contractul 
colectiv, la club vor activa mai 
multe’ formații artistice de amatori 
printre care: cor, echipă de teatru 
si dansuri, brigăzi artistice de a- 
gitație, orchestră de muzică poou- 
iară șl ușoară și alte formații cu- 
prinzînd în total peste 150 de ar
tiști amatori. In cadrul clubului se 
vor expune conferințe cu caracter 
cultural-educativ. Pe lîngă exploa
tare va funcționa un lectorat teh
nic pe teme de N.T.S., unul care 
va trata probleme privitoare la pro
cesul tehnologic al producției și 
un lectorat „Părinții și educația 
copiilor".

M. CHIOREANU

Varietăți muzicale; 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARA, 20,30 "Cintă 
Rita Pavone, 20,45 Noapte bună, 
copii; 20,55 Perle folclorice; 21,15 
MITURI ȘI LEGENDE: Meșterul 
Mtmole, 21,45 ACTORII CÎNTĂ • 
muzică ușoară cu Marcela Rusu și 
Dumitru Rucăreanu; 22.00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic, 22,20 înregistrări recente ale 
orchestrei Cornel PopescU; 22,40 
Recitalul basului Nicolae Secăreanu, 
22,55 Concert de serenade și can
țonete,- 23,52 BULETIN DE ȘTIRI,

PROGRAMUL 11: 7,30 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru 
tier,- 7,50 Marșuri pentru fanfară, 
8,00 Farmecul valsului: 8,30 Scene 
de ansamblu din operele „Oberon" 
de Weber, „Italianca In Alger" de 
Rossini și „Mefistofele" de Boito, 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI, 9,30 In
terpret! de muzică populară din di
ferite regiuni ale tării: 10,00 Piese 
corale de Teddor Teodorescu,- 10,25 
Din operetele lui Lopez, 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic; 11,07 Muzică ușoară; 11,30

Rarități din zestrea muzeelor
Știați că în tară t$i desfășoară activitatea past* 200 de 

muză* da știintala naturii, istoria, artă, etnografi* sau me
moriale f Și că numărul vizitatorilor care le trec anual 
pragul depășește cifra de opt milioane?

Iată mai jos și cîteva dintre raritățile muzeale care 
formează deopotrivă, obiectul atenției multora dintre vizitate- 

, rii și cercetătorii științifici al muzeelor.

In colecția Muzeului Brukenthai 
din Sibiu există două ierbare da- 
tind din secolul al ХѴШ-lea. Pri
mul, legat în formă de carte cu 240 
de iile,conține 921 da plante și a 
lest întocmit în anul 1734. Cel de-al 
doilea are 1806 coaie si prezintă

★ ★

O piesă inedită, aflată in Muzeul 
de istorie din Cluj, este tiparul de 
Sigiliu datind din secolul al XV-lea. 
Discul tiparului, ornamentat cu o 
Cunună de lauri și cu un leu văzui 
din profil, poartă inscripția scrisă 
In limba latină, cu majuscule 
Petrus Voivodae Princeps de Vala 
Cbia. Cercetările făcute de specia
liștii muzeului au stabilit că sigiliul 
aparținea lui Petru Cercel, domn al 
Țării Românești Intre anii 1533- 
1585.

★ ★

„De la harpa eoliană la magne
tofon" se intitulează colecția de 
instrumente muzicale a Muzeului po
litehnic din Iași. Prezentînd evolu 
ția aparatelor de înregistrat șl re
produs sunetele, colecția înfățișea
ză vizitatorului sau cercetătorului 
diferite aparate primitive cu tam-

Institutul de arheo
logie al Academiei Re- 

' publicil Socialiste Ro
mânia efectuează cer
cetări arheologice pe 
întreg cuprinsul țării. 
Cercetările au un ca
racter intens — His
tria, Suceava, Tîrșor, 
Coconi, sint numai cî-

teva din șantierele un
de se fac săpături, cer- 
cetîndu-se istoria cul
turii materiale a po
porului nostru din cele 
mai vechi timpuri pî- 
nă în epoca medie
vală. IN CLIȘEUL DE 
MAI JOS : Arheologii

Prelucrări de folclor ale compozito
rilor noștri; 12,00 Variatiuni și fugă 
de Mihail Jora pe o temă de 
Schumann, 12,17 Fragmente din 
Opera comică „Fratele îndrăgostit" 
de Perjjolesi; 12,45 La trompetă 
Eddie Calvert; 13,00 BULETIN DE 
ȘTIRI, 13,08 Doine și jocuri, 13,30 
Concert de prînz, 14,30 Pagini din 
opera „Fidelio" de Beethoven, 15,00 
RADIOJURNAL. Sport. Bulelin me- 
teo-rutier, 15,30 Știința în slujba 
păcii;. 15,40 Tangouri celebre; 16,00 
Muzică populară- 16,30 ROZA VtN- 
TURILOR; 17.00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic: 17,30 
Cîntece de dragoste de Viorel Do
boș, 17,40 Sfatul medicului' Preve
nirea îmbolnăvirilor provocate de 
praf, 17,45 Muzică populară; 18,00 
Aria laroslavnei din opera „Knea- 
zul Igor” de Borodin,- 18,10 JURNALE 
CELEBRE : Jurnalul lui Pepys; 18,30 
Anunțuri, reclame și muzică; 19.00 
BULETIN DE ȘTIRI, 19,03 Muzică 
ușoară românească; 19,30 TRAN
SMITEM PENTRU SATE; 19,50 An
gela Moldovan cîntă muzică ușoa

hor* din sudul Transilvaniei. Va
loarea acestuia constă, îndeosebi 
in faptul că el cuprinde unele plante 
descoperite și descrise pentru prltxa 
oară, precum șl specii care au dis
părut sau sint foarte rare pe teri
toriul țării

★

In același muzeu se află o inte
resantă colecție de istoria farma
ciei, care însumează aproximativ 
200 de piese: mobilier vechi d* 
farmacie, vase pentru păstrarea me
dicamentelor, recepte și medica
mente ieșite din practica farma
ceutică, o colecție de droguri ve
getale și minerale pentru practica 
elevilor de farmacie, tipărituri vădii 
de specialitate.

★

bur și țtilturi, cu discuri de metal 
sau carton perforat și cu benli 
perforate, aparate de înregistrat și 
reprodus direct vibrații acustice, 
mecanisme electrice și aparat* d* 
înregistrat și reprodus sunetul cu 
ajutorul sirmoi și benzii magne
tic*.

(Agerpres)

Nic. Constantinescu și 
Petre Diaconu studiind 
vase de ceramică da- 
tînd din epoca lui Mir
cea cel Bătrin, desco
perite recent in așe
zarea fortificată de la 
Coconi, regiunea Bu
curești.

ră,- 20,00 Opera „Estrada maestru
lui Pedro" de Manuel de Falia, 
20,30 GAUDEAMUS (emisiune pen
tru studenți) 20,50 Balada pentru 
violoncel și pian de Wilhelm 
Berger, 21,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic, 21,20 Folclor 
muzical orășenesc; 21,35 Muzică 
ușoară, 22,30 MOMENT POETIC, 
22,35 Seară de iarnă cu muzica 
ușoară; 23,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Sport; 23,32 Dansuri din operete; 
23,50 Melodii lirice pentru miezul 
nopții, 0,52 BULETIN. DE ȘTIRI.

Cinematografe
12 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Duminică la New York, REPUBLI
CA: Cine ești d-ta. d-le Sorge T, 
PETRILA : Micul pescar, LONEA \ 
Banda, VULCAN Gaudeamuș igi- 
tur, CRIVIDIA ; Viața ușoară; PA- 
ROȘENÎI , Winetou; LUPENÎ — MUN
CITORESC : Laleaua neagră, BĂR- 
BATENI: A 3-a rachetă.
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A XX-a aniversare
a Republicii Populare Albania

proclama Republica 
Albania, constituie 

actele cele mai im- 
din istoria poporului 
De această hotărîre

PREZENȚE 
ROMANEȘTI

BERLIN 10. Corespondentul 
Agerpres St. Deju transmite: 
Lg 9 ianuarie a avut loc la 
Qpnra de stat din Berlin tin 
spectacol cu opera „Aida" de 
Verdi cu participarea cintăre- 
ftl române Elena Cernei. Re- 
ierindu-se la aceasta, agenția 
A.Ș.N. spune: „Artista, care 
a interpretat rolul lui Amrieris 
Ip limba italiană, s-a dovedit 
a ii o excelentă interpretă a 
muzicii lui 
a răsplătit-o 
lungate".

Verdi. Publicul 
cu aplauze inde-

ÎNCHEIEREA ÎNTÎLNIRII DE LA TAȘKENT
TAȘKENT 10 (Agerpres). — Luni 

a avut loc întîlnirea finală de la 
Tașkent dintre președintele Pakis
tanului, Mohamed Ayub Khan și 
primul ministru al Indiei, Lal Ba
hadur Shastri, consacrată regle
mentării conflictului dintre cele 
două țări.

In declarația comună semnată de 
Ayub Khan și Lal Bahadur Shas
tri se arată că părțile îșî exprimă 
„hotărîrea fermă de a restabili re
lațiile normale și pașnice între ce
le două țări și de a contribui la 
instaurarea unor relații de înțele
gere reciprocă și prietenie între

victorie istorică a 
albanez este strîns 
lupta 

și de
de eliberare 
triumful 
de la 29

re-
no-

Al- 
na-

La 11 ianuarie, poporul al
banez sărbătorește a XX-a a- 
niversare a proclamării Repu
blicii Populare Albania. 11 ia
nuarie 1946 — Ziua procla
mării republicii — a marcat 
o etapă importantă în lupta 
poporului albanez pentru in
staurarea unei noi orînduiri 
sociale și de stat, corespun- 
zind intereselor sale vitale. 
Proclamarea republicii a re
prezentat încununarea luptei 
poporului albanez împotriva 
ocupanților străini și a clase
lor reacționare care au asu
prit în mod sistematic masele 
de oameni ai muncii, au tră
dat interesele patriei și au 
deschis calea fascismului ita
lian.

Această 
poporului 
legată de 
națională
voluției populare 
iembrie 1944.

In condițiile concrete ale 
băniei, lupta de eliberare
țională a îmbrăcat în același 
timp, caracterul unei revoluții 
sociale și politice. Proclamarea 
Republicii Populare Albania 
își are obirșia în primele e- 
forturi pentru instaurarea noii 
puteri. Prima conferință a eli
berării naționale, ținută la 
Peza (septembrie 1942), întru
nirea Consiliului general al 
eliberării naționale la Lalinet 
(1943), primul Congres antifas
cist al eliberării naționale ți
nut la Permet (24 mai 1944) 
și cea de-a doua întrunire la 
Berat (octombrie 1944), sint 
etape importante pe calea in
staurării și consolidării aces
tei puteri.

Consiliile eliberării naționa
le, ca organe ale Frontului 
Eliberării Naționale și ale 
noului stat care lua naștere, 
au devenit, de la începutul 
războiului, principala verigă 
pentru mobilizarea maselor 
de oameni ai muncii la in
surecția generală.

Roiul important al consili
ilor eliberării naționale, în
semnătatea lor ca nucleu de 
bază al noului regim popular, 
au fost consfințite la congre
sul istoric de la Permet. După 
acest congres, victoriile obți
nute de armata de eliberare, 
în strînsă legătură cu victori
ile Armatei sovietice, au per
mis noului regim să se extin
dă pe 
băniei.

După 
cordat

Mitingul de la Hanoi i

întreg teritoriul Al-

eliberarea țării, s-a a- 
o 

construirii 
nez.

Exprimînd

atenție 
noului

voința

deosebită 
stat alba-

poporului,

♦ VARȘOVIA. — Delega
ția economică guvernamentală 
a Republicii Democrate Viet
nam, condusă de Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Po
litic al C.C. 
ce muncesc. 
Consiliului 
Vietnam, a 
ianuarie de
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone.

La 9 ianuarie, la Varșovia 
au început convorbirile 
mice între delegațiile 
două țări.

al Partidului celor 
vicepreședinte al 
de Miniștri din 
fost primită la 8 
Piotr Jaroszewlcz,

econo- 
celor

viziteiф BONN. — In cadrul 
pe care o întreprinde în R. F. Ger
mană, ministrul muncii din 
Bakatselos, a avut luni prima în
trevedere la Bonn cu colegul său 
vest-german Katzer asupra proble-

Grecia,

in dezvoltarea noii 
perioada încheierii 

a reformelor de- 
a căror aplicare a 
dată cu terminarea 

perioada aplicării 
reforme economice

Albania a deschis în 
oamenilor muncii alba- 
perspectiva construirii 

societăți socialiste. 
15 ani după proclamarea 

ani de muncă șl

Adunarea Constituantă, izvo- 
rîtă din alegerile de la 2 de
cembrie 1945, a pus definitiv 
capăt trecutului, proclamînd 
Albania republică populară. 
Hotărîrea din 11 ianuarie 
1946, prin care Adunarea Con
stituantă a adoptat hotărîre* 
de a aboli monarhia în Alba
nia și a 
Populară 
unul din 
portante 
albanez.
este strîns legată noua peri
oadă de transformări revolu
ționare socialiste în viața po
litică, ecdnomică și culturală 
a țării.

O dată cu proclamarea Re
publicii Populare Albania și 
adoptarea noii constituții, a 
luat sfirșit perioada cea mai 
importantă 
societăți, 
victorioase 
mocratice, 
început o 
războiului, 
primelor
cu caracter social și antiim- 
perialist — reforma agrară, na
ționalizarea minelor, întreprin
derilor industriale, bancare și 
de transport, care au repre
zentat pași hotărîtori pentru 
crearea bazei economice a 
socialismului.

Proclamarea Republicii Popu
lare 
fața 
nezi 
noii

La
republicii, 
luptă încordată. Congresul al 
IV-lea al Partidului Muncii din 
Albania (februarie 1961) a 
proclamat victoria noii orîn- 
duiri sociale — socialismul — 
lichidarea exploatării omului 
de către ora și a stabilit sar
cinile de viitor, construirea 
bazei tehnice-materiale a so
cialismului, desăvîrșirea con
struirii societății socialiste.

A XX-a aniversare a pro
clamării Republicii Populare 
Albania este sărbătorită în 
condițiile unui avînt crescînd 
în activitatea de construcție 
economică. Chemarea Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Albania și a Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Albania cu privire la transpu
nerea în viață a noului plan 
cincinal (1966-1970) a stîrnit 
un larg ecou în rîndurile ma
selor, stimuiînd inițiativa lor 
creatoare, avîntul lor revolu
ționar.

(Material transmis de Agen
ția Telegrafică Albaneză — 
A.T.A.).

Șelepin, 
secretar

au luat

con- 
membru al 

al C.C. al

parte Fam
Biroului Po-

D. Vietnam, Le Duan, 
Biroului Politic, prim-

C.C. al Partidului celor

HANOI 10 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, la 
Hanoi a avut loc un miting al re
prezentanților opiniei publice din 
capitala R. D. Vietnam, cu prilejul 
vizitei delegației sovietice, 
duse de A. 
Prezidiului, 
P.C.UJS.

La miting
Van Dong, membru al 
litic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, prim-minis
tru al R.
membru al 
secretar al
ce muncesc, Le Duc Tho, secretar 
a] C.C. și alte persoane oficiale.

In numele oamenilor muncii din 
Hanoi a luat cuvîntul Tran Duy 
Tung, președintele Comitetului ad
ministrativ al orașului. El a rele
vat legăturile de prietenie care 
leagă poporul vietnamez și poporul 
sovietic.

In numele oamenilor muncii din 
Capitala R. D. Vietnam el a mul
țumit poporului sovietic pentru a- 
jutorul acordat Vietnamului în 
lupta Iui împdtriva agresiunii S.U.A. 
și și-a exprimat convingerea că 
vizita delegației sovietice „va con
tribui la întărirea în continuare a 
prieteniei de luptă și a colaborării

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
New Yorkul șe pregătește pentru 
a doua săptămînă a grevei lucră
torilor din transportul în comun. 
Ultimile tratative între reprezen
tanții greviștilor și ai Direcției 
transporturilor s-au desfășurat du
minică cu participarea primarului 
orașului John Lindsay. Potrivit de
clarațiilor locțiitorului președinte
lui sindicatului 
transporturi, 
transporturi 
revendicările

ÎN CÎTEVA
mei pe care o ridică prezența în 
R. F. Germană a celor 190 000 de 
muncitori greci.

♦ LONDRA. — La Londra s-a 
anunțat că fostul prim-ministru 
britanic Douglas Home va face o 
vizită de zece zile în S.U.A. Ea 
Washington, Home va avea între
vederi cu secretarul Departamen
tului de Stat Dean Rusk, precum 
și cu alte oficialități americane, 
consacrate unor probleme ale si
tuației internaționale, între care 
un loc important îl va ocupa pro
blema vietnameză.

♦ PEKIN. — Agenția China 
Nouă anunță că la 9 ianuarie, 
o unitate de aviație a Armatei

lucrătorilor din 
Mac Mahon, direcția 
continuă să respingă 
greviștilor. Mai mult,

RÎNPURI
populare chineze de eliberare 
a doborî! un avion ciankai- 
șist, de fabricație americană 
care pătrunsese în spațiul ae
rian din apropierea coastei R. 
P. Chineze, pentru un zbor 
de hărțuire și sabotaj.

ф PARIS. — Potrivit relatări
lor agenției France Prese, genera
lul de Gaulle va reuni la 12 ia
nuarie, pentru prima oară de la 
formarea sa, noul guvern francez 
în componența căruia intră 22 de 
miniștri și secretari de stat.

ф ATENA. — Președintele Ci
prului, Makarios, a sosit luni 'a 
Atena în drum spre capitala Nige
riei, Lagos unde va lua parte la 
Conferința țărilor Commonwealthu-

REDAGȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t Petroșani, str. Republicii nr. 56. TeL interurban 322, automat 269.

frățești între cele 
potriva dușmanului 
perialismul american".

In cuvîntul de răspuns, A. Șele- 
pin a subliniat hotărîrea poporului 
sovietic de a acorda și în viitor 
ajutor multilateral R. D. Vietnam 
peptru respingerea agresiunii ame
ricane.

două țări, îni- 
comun — im-

popoarele lor". Părțile și-au con
firmat angajamentul ca, ia confor
mitate cu Carta O.N.U., să nu re
curgă la forță și să rezolve litigi
ile dintre ele prin mijloace pașnice. 
Tocmai ținînd seama de aceasta, 
se arată în declarație, a fost dis
cutată problema teritoriilor Jammu 
și Cașmir, iar fiecare parte și-a ex
pus poziția respectivă.

India și Pakistanul au ajuns la 
înțelegerea ca întregul personal 
militar al celor două țări să fie 
evacuat nu mai tîrziu de 25 fe
bruarie 1966 pe pozițiile ocupate 
înainte de 5 august 1965, oblîgîn- 
du-se să respecte condițiile de în
cetare a focului.

Relațiile dintre India și Pakistan 
se vor baza pe principiul neames
tecului reciproc în treburile in
terne menționează declarația.

Totodată, documentul elaborat 
prevede că nici una din părți nu 
va încuraja niciun fel de propa
gandă îndreptată împotriva celei
lalte țări, încurajînd în schimb nro- 
paganda care să contribuie la dez
voltarea relațiilor prietenești dintre 
India și Pakistan.

Chemare la grevă generală
în. Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 10 (Ager

pres). — Confederația muncito
rească „Foupsa — Cesitrado" pre
cum și un număr de 60 de organi
zații sindicale din Republica Domi
nicană au lansat duminică o che
mare la grevă generală, în semn 
de protest împotriya .refuzului gu
vernului provizoriu de a pedepsi 
pe militarii de dreapta, răspunză
tori' de incidentele sîngeroase pe
trecute la 19 decembrie în orașul 
Santiago. Sindicatele cer, de ase
menea, ca militarii constîtnționa- 
liști să fie autorizați să rămînă în 
țară, iar forțele O.S.A. să pără
sească Republica Dominicană. Ac
țiunea este sprijinită de Partidul 
social-creștin și Mișcarea „14 
nie" care au cerut membrilor

York continuă

hi- 
lor

Su-
să 

do-

se încearcă să se ceară Gurții 
preme a statului New York 
amendeze sindicatul cu 322 000 
lari zilnic pentru pagubele prici
nuite de grevă. De asemenea, di
recția transporturilor refuză să dis
cute eliberarea celor 9 lideri sin
dicali ce se află în închisoare 
pentru că au refuzat să ordone în
cetarea grevei.

John Lindsay, primarul orașului 
a lansat un apel celor două părți 
de a rezolva diferendul dintre ele 
pînă ieri, 10 ianuarie.

lui. In timpul șederii sale la Atena, 
el a avut o convorbire cu vice- 
premierul si ministrul afacerilor 
externe al Greciei Tsirimokos. Pre
ședintele cipriot urmează, la în
toarcerea de la Lagos, să rămînă 
două zile în capitala Greciei, după 
ce va vizita Accra și Londra.

ф CAIRO. — Reprezentantul 
Arabiei Saudite la Cairo, Mohamed 
Reda, a înmînat la 9 ianuarie un 
mesaj președintelui R.A.U., Nasser, 
din partea regelui Feisal, scria 
luni cotidianul egiptean „Al Mi
ram". Ziarul arată că „mesajul 
regelui saudit conține interpretări 
ale acordului de la Jeddah cu pri
vire la conferința de Ia Harad 
care a luat în discuție situația din 
Yemen și că aceste interpretări 
vor face subiectul unui schimb de 
vederi între președintele R.A.U. și 
regele Arabiei Saudite".

V
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să se alăture greviștilor. Greva ge
nerală urmează să aibă loc astăzi.

Intre timp, situația din Republica 
Dominicană continuă să fie con
fuză. Duminică dimineața, în apro
pierea locuinței vicerectorului Uni
versității din Santo Domingo, Ru
ben Suro, văr al președintelui pro
vizoriu Garcia Godoy, a explodat 
o bombă care a provocat mari pa
gube. De asemenea, a fost des- 
chis focul asupra unei clădiri un
de avea loc o întrunire a milita
rilor constitutionalist!.

Fbrțele de dreapta care au anun
țat că nu se mai supun ordine
lor președintelui provizoriu, Go
doy, ca urmare a hotărîrii aces
tuia de a trimite în străinătate pe 
principalii comandanți militari de 
dreapta și din cadrul forțelor con- 
stituționaliste, au pretins, prin pos
tul lor de radio, San Ișidro, că se 
bucură de sprijinul forțelor armate 
din Venezuela, Brazilia și Para
guay. A început să emită și o 
stație clandestină de radio care di
fuzează lozinci atribuite unui pre
tins „Front unit naționalist". Acest 
post cere înapoierea în țară a ge
neralului Elias Wessin, principalul 
lider al forțelor de extremă dreap
tă, aflat în prezent în S.U.A.

Mesajul lui U Thant
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

Intr-un mesaj adresat participanti- 
Ior la ceremoniile organizate la 
Londra cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a primei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., care a 
avut Ioc în capitala Marii Britanii, 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a subliniat că „milioane de 
oameni, în numele cărora a 
proclamată Carta O.N.U., cer 
staurarea păcii, nu numai 
forma încetării ostilităților 
Vietnam și din alte regiuni 
tuite de conflicte, dar și prin
tinerea de garanții, pentru ei și 
generațiile viitoare, că vor fi feriți 
de orice amenințare de război", 
„Cu actualele capacități de distru
gere în masă — continuă U Thant 
— pericolul unui cataclism nu
clear apasă greu asupra întregii 
omeniri. Popoarele lumii cer cu 
tărie instaurarea unei păci univer
sale și durabile".
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