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aguiroșu
i rițeitesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

• A piuat un tren 
în noapte

• Surprize neaștep
tate

• Dansul văpăilor

• Des rțiri

• Straja luminițelor

Noaptea neagră învăluie cu 
mantia ei casele, orașul. In a- 
cest ceas de după miezul nop
ții, străzile Petroșaniului sînt 
pustii. Doar în triajul gării, cu 
tot vintul rece de iarnă care 
șuieră printre șirurile de va
goane învolburind fulgii de ză
padă, ceferiștii din tură sînt 
la posturi.

In cabina sa, impiegatul Mi- 
rescu Constantin alcătuiește

j

documentele garniturilor de
tren, asigură formarea și. ex-
pedierea lor.

Telefonul sună prelung. Vo-

1

150

re
in

Pf-

cea din receptor anunță:
— Vin locomotivele pentru 

trenul 2^77, merșrutd- eu mi
nereu spre Hunedoara. Impie
gatul notează : 38 de vagoane; 
98 osii, 430 m lungimea garni
turii, 1 500 tone minereu și 
tone cărbune.

Locomotivele se atașează 
pede la garnitură: două 
fată, iar una împingătoare,
nă la Bănită. Controlul garni
turii, al irinelor se face rapid 
de către lăcătușii de revizie și 
manevranții Vladislav Ioan, 
Alecu P., Nuță loan. Nu trece 
mult și impiegatul este anunțat 
că „2677" este gata de drum.

Iată semnalul. Mecanicii dau 
drumul la abur și puternicele 
locomotive se opintesc la drum. 
Abur, patinare, nisip și iar a- 
bur în cilindrii pistoanelor — 
iată asupra căror lucruri este 
concentrată atenția mecanici
lor Sacaci Teodor, Oprea loan 
II și Pop Flaviu. Convoiul de 
vagoane cu cele 1 650 tone se 
pune cu greu în mișcare. „A- 
cum, bătaie: panta urcă con
tinuu iar viteza trebuie spori
tă mereu" — se îndeamnă me
canicii și fochiștii. Și garnitura 
marșrutei se depărtează tot mai 
mult de gară.

ȘT. MIHAI

(Continuare in pag. 2-a)
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CE E OPORTUN 
ÎN CONSTRUCȚIILE 
DE LOCUINȚE?
Construcțiile de locuințe din Valea Jiului au intrat, 

deocamdată, într-o perioadă grea. Din cauza tempe
raturii scăzute, nu se pot executa în ritm susținut lu
crări de zidărie, lucrări de betoane sau alte lucrări 
care, pentru a fi executate într-un ritm satisfăcător, 
au nevoie de măsuri deosebite de protecție. Aceasta 
e situația privită prin prisma stării timpului. O altă 
dificultate, evidentă îndeosebi Ia Lupeni și Petroșani, 
și al cărei efect nu se vede imediat, este lipsa docu
mentației de execuție pentru o bună parte din lucrări 

Așadar, acum, două impedimente se fac simțite In 
activitatea constructorilor de locuințe. La Vulcan și 
Petrila cel de-al doilea impediment se înlătură, incit 
cartierele respective sînt cartiere ce se construiesc în 
continuare și deci au asigurată documentația în în
tregime.

Aceasta e situația de fapt. înseamnă că în con
strucțiile de locuințe nu se poate lua un „demaraj" 
serios încă de la începutul anului ? Cu puțină preo
cupare, da. Iată ce poate fi întreprins acum cu efi
ciență de sută la sută :

Șantierele de la Petrila și Vulcan au documentația 
asigurată. Tot aci, o mare parte din viitoarele apar
tamente se vor executa prin metoda glisării. Șantie
rele trebuie să execute în această perioadă un nu
măr mare de fundații creîndu-și astfel un front larg 
de lucru pentru perioada cînd timpul, respectiv tem
peratura aerului, va permite glisarea construcțiilor. 
Cu puțin timp în urmă șantierul Petrila putea să afir
me că și-a creat un front de lucru destul de substan
țial. Dar ceea ce era substanțial atunci devine insu
ficient acum cînd o parte din efective au fost elibe
rate prin predarea la sfîrșitul anului a blocului A 2. 
Șantierului de la Vulcan îi rămîne ca o datorie în 
continuare atacarea unui număr corespunzător de fun
dații pentru blocurile din seria D și F. •

La Petroșani unde, deocamdată, se execută numai 
construcții din cărămidă, trebuie luate măsuri de pre
cauție pentru ca totuși să se poată lucra o anumită 
parte din zi la zidărie fără a influenta negativ cali
tatea.

O altă măsură pe care o pot lua cei de la Petrila 
șf Vulcan, este de a pregăti un set-de cefraje'-glisante- - 
pentru tipurile noi de blocuri ce se vor pune în lucru, 
precum și revizuirea și punerea la 
existente

Prefâbricarea instalațiilor sanitare 
treptelor mozaicate, ar ajuta, de 
mult la luarea acelui „demaraj" de

punct a seturilor

și de Încălzire, a 
asemenea, foarte 
care vorbeam.

A ÎNCEPUT

Vaccinarea și revaccinarea 
antipoliomielitică a copiilor
In întreaga țară a început vacci

narea antipoliomielitică a copiilor 
născuți între 1 noiembrie 1964 și 
1 noiembrie 1965 și de revaccinare 
a copiilor născuți între 1 noiem
brie 1963 și 1 noiembrie 1964, pre
cum și a elevilor din clasa I ele
mentară. In vederea îndeplinirii cu 
succes a acestei acțiuni un colec
tiv de cercetători ai Institutului 
„Dr. I. Cantacuzino" din Capitală 
a preparat și pus la dispoziția u- 
nităților medicale tipurile de virus 
vaccinai realizat după metoda Sa
bin (virus viu atenuat).

Din anul 1957, de ia introduce
rea vaccinării antipoliomielitice îm

bolnăvirile au scăzut în mod con-

I
r
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Sectorul I al exploatării miniere Aninoasa se 
mîndrește cu depășirea planului la zi, în prima 
decadă a lui ianuarie.

IN CLIȘEU: Minerul Medves Karol împreună 
cu doi ortaci harnici din acest sector.

t

ACTUALITATEA
ф Un grup de ac

tori de la Teatrul de 
stat „Valea Jiului" 
din Petroșani a plecat 
în turneu prin cîteva 
regiuni ale țării 
spectacolul 
asta a dormit 
(Amphltrion). 
spectacol va 
zentat mîine 
Jiu, iar apoi 
șele Tumu 
Lugoj, Caransebeș, O- 
țelul Roșu, Deva.

tru". Conferința va fi 
expusă de prof. Ghe- 
roiu _Titu.

cu 
„In casa 

: un zeu" 
Primul 

i fi pre
ia Tg. 
în ora- 

Severin,

♦
lui
Petrila a organizat ieri 
după-amiază simpozio
nul „Viața și opera lu
ceafărului poeziei ro
mânești — Mihai Emi- 
nescu". Simpozionul 
s-a bucurat de apre
ciere.

Biblioteca clubu- 
sindieatelor din

ф Asociațiile spor
tive „Jiul" Petrila și 
„Preparatorul" Lupeni 
îi informează pe ama
torii de patinaj că, pa-

ф In cadrul Uni
versității muncitorești 
de la E. M. Petrila va

■ ii preMutată azi,- Омяся! de iz JLupeni
1 este deschis zilnic în

tre orele 16—20, iar 
cel de pe 
„Jiul" din Petroșani 
între orele

ora 16, o conferință 
cu tema „Unirea Țări
lor Române — eveni
ment de seamă în is
toria poporului nos-

stadionul

17—20.

siderabil. România se situează as
tăzi printre țările în care această 
maladie se află în curs de lichi
dare. In ultimii trei ani a fost în
registrată cifra. de morbiditate a a- 
cestei afecțiuni sub 0,1 la suta de 
mii de locuitori.

(Agerpres)

Excursii 
peste hotare, 
prin O.N.T.

In primul trimestru al anu
lui' pentru amatorii de călă
torii peste hotare, O.N.T., a- 
genția București organizează 
excursii în diferite țări. Timp 
de 7 zile este programată o 
excursie pe itinerariul Cer
năuți — Lvov, iar timp de 
11 zile se poate pleca pe ruta 
Chișinău — Kiev — Mosco
va. In R. D. Germană este ini
țiată o excursie de 15 zile 
cu itinerariul Budapesta — 
Praga — Berlin — Postdam 
Leipzig — Weimar — Dres- 
da. O altă excursie este or
ganizată, cu prilejul Tîrgu- 
lui Internațional de primăvară 
de la Leipzig. De asemenea, 
șe fac excursii în diferite lo
calități din Bulgaria și Ce
hoslovacia.

(Agerpres)

U.R.U.M.P. Dantelăria 
de beton a noului ate
lier de ajustaj.

Rezuftate importante 
în prima decadă

Filatorii fabricii de fire de mătase 
artificială „Viscoza" din Lupeni, au 
înscris pe agenda întrecerii’ socia
liste primele succese.

In 10 zile trecute din prima lună 
a planului 
tesătoriilor 
700 kg de 
prevederile 
la zi. In același timp au produs pes
te plan 5 800 kg sulfură de car
bon.

Productivitatea muncii a înregis
trat o creștere de 0,7 la sută față 
de sarcina planificată.

cincinal ei au expediat 
din țară mai mult cu 
mătase artificială decît 

planului de producție

tN LOCLINȚE NOI
Tncepînd de mîine, la Petroșani, 

în cartierul nou bivezeni, un nu
măr de 40 de familii vor ocupa 40 
de apartamente nou construite în 
blocul J 6 terminat de constructori 
în ultimele zile ale anului .trecut. 
20 de apartamente din blocul. res
pectiv, au fost deja ocupate.de că
tre salariați ai E.D.M.N. Așadar, 
oameni de aceeași profesie se vor 
apropia maf miilt prin conviețuire 
sub acelașf ăcoperSmînt.

Cele 40 de familii ce se vor in
stala în noile locuințe vor completa 
numărul de 540 de familii mutate în 
locuințe construite în cursul anului 
1965 în acest cartier.

Mîine dimineață, in întreaga țară incep examenele 
universitare. In perioada premergătoare examenelor, în 
așa-numita presesiune, sălile de cursuri și semi narii, 
laboratoarele, bibliotecile, toate au cunoscut eferves
centa pregătirilor. Și evident că aceia care au învățat 
cu sirguință în timpul semestrului, care au avut o frec
vență bund la cursuri și seminar ii, care și-au intensifi
cat pregătirea în presesiune. vor culege. roade bogate.

La Institutul de mi
ne din Petroșani s-au 
luat din timp măsuri 
eficiente pentru buna 
pregătire a studenti 
lor, pentru ca aceștia 
să pășească cu frun
tea sus prin fata co
misiilor de examinare. 
Li s-au asigurat stu
denților toate condi
țiile de viață și învă
țătură. In dormitoare, 
la bibliotecă și în să
lile de lectură, lumi
nile au ars și conti
nuă să ardă pină tîr- 
7.iu în noapte. Aple
cate asupra notițelor, 
a manualelor sau a 
cursurilor de speciali
tate, frunți tinere re
zolvă ecuații comple
xe cu... cunoscute și 
necunoscute, pătrund 
tainele milenarelor 
roci sau dimensionea
ză grinzi, stîlpi, dife
rite materiale.

Despre condițiile de 
pregătire create stu
denților, despre mo
dul cum aceștia au fo
losit timpul de studiu 
și cum privesc ei a- 
ceastă sesiune de exa
mene, prima din anul 
universitar 1965—1966, 
ne-au vorbit zilele tre 
cute cadre didactice 
și studenți din cadru) 
institutului de mine.

„Conducerea - institu
tului, cadrele- didacti
ce au luat o serie de 
măsuri pentru ușura

rea procesului de pre
gătire a studenților 
— ne-a spus tov. conf. 
dr. Kecs Wilhelm, de
canul Facultății de e- 
lectromecanică minie
ră. Astfel, pentru stu
denții din anul I și II, 
la care s-au constatat 
mari goluri în pregă
tire, cu care au venit 
de pe băncile liceelor 
s-au inițiat cursuri de 
completare a cunoș
tințelor medii în spe-

EVENIMENTUL 
ZILEI LA I.M.P.

cial Ia matematică și 
chimie, acțiune la ca
re și-au adus o bună 
contribuție cadrele di
dactice Victor Prosie, 
Szabo Ștefan, Zoican 
Voicu, Nagy Traian, 
îmbucurător este fap
tul că, față de alți ani, 
aceste cursuri au fost 
frecventate de un ma
re număr de studenți. 
De asemenea, cadrele 
didactice au urmărit 
evoluția pregătirii stu
denților — prin semi- 
narii, lucrări de con
trol, analizarea lucră
rilor de laborator și a 
proiectelor de an. Prin 
grija decanatelor și a 
cadrelor didactice s-au

elaborat- cursuri și în- 
. dreptare , pentru labo

ratoare, iar prin cer
curile științifice stu 
dențești s-a urmărit 
Completarea cunoștin
țelor și antrenarea u- 
nui număr cît mai ma
re de studenți la un 
studiu individual sus
ținut. O atenție deo
sebită a fost acordată 
frecvenței, care a fost 
analizată periodic și 
s-au luat măsuri îm
potriva acelora care 
absentau nemotivat de 
la cursuri și seminarii. 
Acestea sînt doar cî- 
teva din măsurile și 
acțiunile pe care le-au 
întreprins cadrele di
dactice din institut 
pentru ca studenții să 
se poată pregăti cît 
mai bine. Au mai fost 
desigur și altele, ,Ră- 
mîne să vedem rezul
tatele'.

Referitor la aceeași 
problemă, tov. conf. 
ing. dr. Iliaș Nicolae 
a adăugat: „In peri
oada de presesiune, 
In scopul asigurării 
mai bune a pregătirii 
profesionale a studen
ților, s-au întreprins 
— așa cum a spus și 
tovarășul decan Kecs 
Wilhelm — numeroa
se acțiuni. Pe lfngă 
cele arătate de riînsul 
aș vrea să adaug că

(Continuare In pag. 2-a)
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s-am intensificat consultațiile, care 
se țin dop* un orar dinainte afișat 

judicios Întocmit, in cedrul că
rora se elucidează unele probleme 
care n-au fost suficient aprofundate 
in timpul semestrului. De aseme
nea, s-au organizat lecții de sinteză, 
lucrări de laborator șl seminalii re- 
capitulative, pentru a vedea nivelul 
de pregătire al fiecărui student, 
s-am intensificat vizitele cadrelor 
didactice la cămine și in sălile de 
studii cu scopul de a observa cum 
fnlosser ei timpul de Învățătură 

timpul liber. Zilnic, de dimi
neața ptnă seara, cadre didactice 
competente stau la dispoziția stu
denților pentru a le da unele lă
muriri ti indicații necesare, acțiu
ne da numit f permanența cadrelor 
Шаевсе. Programul de rămlnere 
în institut s-a prelungit pînă la 
ara 24, iar programul bibliotecii 
ptoă la ora 22, aceasta funcționînd 
ăl duminica. Așa că studenții au 
avut asigurate toate condițiile de 
învățătură".

91 ACUM CUVÎNTUL CITORVA 
BTODENȚI:

.Privesc cu multă seriozitate a- 
caeet* primă sesiune de examene 
universitare din viața mea — ne-a 
doctorat studenta din anul I elec
tro, Pop Maria. Pentru noi, cei din 
anul I, sesiunea nu-i deloc ușoară, 
tai dau seama că nu mai sînt ace
leași examene ca la liceu. De aceea 
m-am pregătit cu seriozitate zi de

Cursă cotidiană
(Urmare din pag. l-a)

O surpriză nedorită însă : 
semnalul de intrare in Peștera 
Bolii indică „Oprire" în stație. 
O fi vreo neînțelegere ? Doar 
este tren marșrută, care trebuie 
să aibă drum liber. Din păca
te, planurile R.C.M.-ului nu sînt 
alcătuite așa: aici trebuie fâ- 
cută încrucișarea cu „2514". 
Ce necaz pe mecanici I Minu
te în șir au iorfat mașinile pi
ni ce garnitura a putut porni 
din nou, iar combustibilul a 
fost consumat cu nemiluita...

BANIȚA. Locomotiva împin- 
gdtoare rămine aici, iar garni
tura, după un scurt control 
— pleacă mai departe. Pochiș- 
tii Murg Iosif și Joica Gheor- 
ghe încarcă bine iocareie Incit 
flăcările dansează turbate în 
cazan. Deși trenul coboară, 
trebuie abur pentru frînarea 
garniturii.

SUBCETATE. O altă despăr
țire — de locomotiva nr. 
1501048, care rămine aici. Apoi, 
iar la drum. $1 garnitura fuge, 
fuge... Prin noaptea neagră, 
goana ei este străjuită de sal
ba luminițelor de semnal care 
indică „liber", de felinarele 
cantonierilor ce veghează la 

zi, am acordat aceeași atenție tu
turor celor patru materii la care 
dau examen, am participat la orele 
de consultații ce s-au organizat și- 
aștept cu inima plină de emoție 
ziua de mîine, ctnd am prima con
fruntare cu— geometria analitică*'.

„Eu — a continuat studentul 
fruntaș Răbonteecu Aurel din anul 
I mine — cred că secretul pregă
tirii și, deci, buna comportare la 
examene îl constituie studiul per
severent, de zi cu zi, din timpul 
semestrului. Personal, am participat 
cu regularitate la cursuri și semi
nar», m-am pregătit în fiecare zi 
la toate materiile. Și, deși fac par
te din echipa de volei a institu
tului (și joacă destul de bine — 
N. R.) deplasările și antrenamen
tele nu-mi afectează pregătirea. 
Cred că se poate învăța bine și 
face sport în același timp, dacă 
există pasiune, voință, preocupare. 
Îmi dau seama că examenele nu 
vor fi ușoare dar... dar să ve
dem...1'.

Tovarășul Ioțovlci Marin ne-a 
spus: „Pentru mine această se
siune este a cincea din viata mea 
de student. Sînt in anul Ш mine și 
acum cunosc deja mersul exame
nelor, știu cum trebuie să învăț și 
clnd trebuie să învăț: cu conștiin
ciozitate în tot cursul semestrului. 
Avem condiții optime. împreună cu 
Todască Onisia, Tudor Constantin, 
Pop Nicolae — colegi de cameră 
și de grupă — ne-am înjghebat în 
dormitor o bibliotecă adecvată pen

siguranța trenului, de pîipîi- 
tile luminițelor lăcătușilor de 
revizie din gări, a verificatori
lor de cale de pe traseu care 
următesc cu ochi vtgilenți goa
na trenului prin neagra noap
te. Mecanicul Sacaci, fochistul 
Murg, înfruntlnd curentul tăios 
al aerului rece, privesc con
tinuu afară, urmărind semna
lele.

SIMBRIA TRIAJ, (punctul fi
nal al echipei petroșănene). In 
zorile reci ale dimineții de iar
nă trenul marșrută intră do
mol în gară, urmînd ca de aici 
alții să-l ducă la Hunedoara. 
Locomotiva 150 1095 și-a făcut 
datoria — cursa de noapte s-a 
Încheiat. Acum, o revizie amă
nunțită și va porni cu altă gar
nitură spre Petroșani, aducînd 
vagoane goale, lemn de mină 
și utilaje pentru mineri, ori a- 
Itmente, mobilă, textile, pentru 
nevoile oamenilor muncii din 
Valea Jiului.

Si cursele acestea cotidiene, 
de zi și de noapte, ale meca
nicilor de locomotiva se repe
tă necontenit și o dată cu ele 
se. înscriu noi și noi fapte de 
vrednicie pe agenda muncii fe
roviarilor petroșăneni.

tru pregătirea ce ni и cere și 
învățăm cu sîrguință. Bineînțeles, 
baza pregătirii noastre o constituie 
studiul individual, apoi în cadrul 
grupei purtăm discuții colective 
pentru lămurirea unor probleme. 
Și deoarece sînt șeful comisiei cul
turale din cadrul A.S. pe institut 
am organizat recent la stația de 
amplificare o acțiune de îndrumare 
a studenților in pregătirea pentru 
examen, cu care prilej și-au spus 
părerea cadre didactice și studenți 
fruntași. Este imposibil ca pregăti
rea conștient* și temeinică să nu 
aducă rezultatele scontate*.

In încheiere am stat de vorbă cu 
tovarășul Dulfu loan, președintele 
A.S. pe I.M.P. „Pe linie de A,S. și 
U.T.C. — ne-a spus dtnsul — s-au 
ținut ședințe pe ani de studii în 
care s-a analizat prezența la cursuri, 
s-a adus la cunoștința studenților 
de către unele cadre didactice sti
lul de muncă universitar, li s-au 
explicat metodele de învățătură, li 
s-a vorbit despre importanța pregătirii 
și importanța examenelor pentru 
activitatea lor viitoare. Iar ca stu
dent în anul IV mine caut să mă 
pregătesc cît mai bine pentru ca 
să trec cu succes și această se
siune de examene".

☆

Toate discuțiile s-au axat, așadar, 
pe tema examenelor — evenimen
tul studențesc nr. 1 al anului în 
curs și toate au purtat amprenta 
unei pregătiri și preocupări asidue 
din partea studenților șl a cadrelor 
didactice. Roadele strădaniei tuturor 
le va pune în lumină sesiunea de 
examene care începe mîine. Le aș
teptăm cu optimism și le dorim tu
turor mult succes!

Dumitru GHEONEA

PE SCE
In mai 1920, pe bătrînele ziduri 

ale Clujului se putea vedea un afiș 
care anunța pentru ziua de 25 a 
aceleeași luni reprezentația de des
chidere a „Operei Naționale" din 
oraș cu „Aida" de Verdi. Eveni
mentul încununa activitatea unor 
înaintași și animatori ai teatrului 
liric românesc: Gh. Dima, Аса de 
Barbu, Iacob Mureșanu, Ion Vldu, 
George Folescu, Tiberiu Brediceanu 
și alții.

Ca director al tinerei instituții 
clujene este chemat de la București 
baritonul Dimltrie Popovici, a cărui 
voce generoasă, temperament dra
matic și seriozitate profesională 
proverbială, l-au făcut să se afirme 
apoi cu strălucire pe scena din 
Bayreuth, metropola artei wagne
riene. Sub conducerea sa, plină de 
energie și autoritate, tînăra operă 
română din Cluj își creează drum

Cercetătorii cen
trului de calcul 
al Academiei Re
publicii Socialiste 
România, filiala 
Cluj, au conce
put și realizat 
pentru prima oa
ră în țara noas
tră o mașină de 
calcul electronică 
DACCIC 1.

IN POTO : Cer
cetătorul Mun- 
teanu Emil efec- 
tuînd calculul du
ratei de viață a 
unei părticele e- 
lementare din 
structura atomică 
a unui produs.

E 
T 
O 
N

Vă mărturisesc sin
cer că iert am trăit 
citeva momente unice 
In viața mea. Zic u- 
nice, pentru că am a- 
vut fericirea să stau 
de vorbă personal cu 
baba Cloanța. Da, da, 
nu vă spun povești, 
am văzut-o in carne 
și oase, cum mă vezi 
și cum te văd. Sînt 
sigur că muriți de cu
riozitate sd aflafi cum 
arăta. Ei, sd știți de 
la mine că s-a schim
bat mult baba Cloan
ța și mai ales s-a... 
modernizat. Domnule, 
să n-o mai recunoști I

Mergeam pe stradă 
gîndindu-mă la lunga 
listă de cumpărături 
pe care mi-o încre
dințase nevastă-mea 
clnd, deodată, mă po
menesc cu un Flat e- 
legant că se oprește 
brusc la picioarele 
mele. Mi-arunc ochii 
Să văd cine este „de
licventul" și pe cine 
credeți că zăresc I Pe 
baba Cloanța.

— Ce naiba, babă

Cloanță, nu ești aten
tă la regulile de cir
culație I Vrei să mă 
nenorocești taman pe 
trotuar I

Știi că ai haz I Ci
ne te-ar îi putut în
chipui în halul ăsta ? 1 
Femeie în toată firea. 
Ia volanul unui Flat... 
Mi se pare o cute
zanță să calci în pi
cioare o tradiție. Un- 
de-ți este mătura ?

— Te cerți cu mine 
degeaba, maică, oiță 
ea cu năduf. Nu te 
gîndești de loc la bă- 
trînețele mele, suspină 
ea încă o dată. (Ia uite 
ce s-a îmbiînzit coto
roanța, gîndii eu în si
nea mea).

— Lasă asta, zic eu 
autoritar. Spune-mi 
mai bine de unde pî
nă unde ai schimbat 
mătura cu un... Fiat ?

— Poate nu vei fi 
știind că mătura mea 
s-a ros și-am rămas 
numai cu... coada. O 
data cu asta mi-am 
pierdut și puterile.

Am pornit-o pe jos 
și am colindat zile și 
luni de-a rîndul să 
găsesc o mătură nouă, 
dar în zadar. N-am 
găsit. $i ca să-mi cruț

însemnări clujene

NA OPEREI
învingînd nepăsarea oficială. In 
1927, cînd a murit, D. Popovici — 
Bayreuth a lăsat un colectiv artis- 

Jic închegat, cu un repertoriu bo
gat și valoros. In această perioadă 
au văzut lumina rampei operele 
„Abia", „Traviata", „Faust", „Ma
dame Butterfly". „Cavaleria rusti
cană", „Tannhăuser”, „Samson și 
Dallla", „Boema", „Tosca", „Paiațe", 
/.Carmen", „Rigoletto", „Lohengrin", 
„Regina din Saba" și alte 12 opere 
cunoscute. In strălucirea reflectoa
relor au apărut, de-a lungul anilor, 
artiști talentați, îndrăgiți de publi
cul clujean, care au dus în întrea
ga țară faima scenei lirice clujene: 
Elena Roman, Аса de Barbu, Mimi 
Nestorescu, Ana Rozsa, Lya Pop 
Traian Grozăvescu, Emil Marines
cu, Nicu Teodorescu, Traian Ga- 
vrilescu, Constantin Ujeicu cărora 
Ii s-au adăugat mai tîrziu Dinu Bă- 
descu, Ion Dacian, Cristache Moar- 
căș, Nicolae Șoculschl, Gogu Si- 
mionescu. In cartea de aur a ope
rei clujene au fost înscrise, de a- 
semenea, numele unor dirijori si 
compozitori celebri ca George E- 
nescu, Pietro Mascagni care în 
1927, în vîrstă de 64 de ani, con
duce la Cluj capodopera sa „Ca 
Valeria rusticană". Ionel Perlea 
Jean Bobescu.

Temelia solidă pusă de Dimi- 
trie Popovici — Bayreuth face ca 
în anii ce au urmat dispariției 
sale, opera să poată rezista crize
lor financiare și de conducere, a 
menlnțărllor de desființare. Cu toa
te greutățile întlmpinate, această 
instituție de artă șl-a îmbogățit în 
permanență repertoriul. Artiști de 
faimă mondială au cîntat, alături 
de artiștii clujeni, fiind răsplătiți de 
aplauze călduroase.

Eliberarea țării a dat un impuls 
fără precedent și vieții artistice a 
ClujuluL Atenția deosebită acordată 
muncii artistice, analiza în profun- 
zlme a ideilor conținute în operele 
autorilor lirici, dezvăluirea șl pune
rea în adevărata lor lumină a ne
bănuitelor comori de sensuri an 
creat rosturi pHno de răspundere 
noului artist cetățean, tabinares

De vorba 
cu baba

Cloanța
bătrînețele mi-am cum
părat un Fiat.

Am ascultat-o cu a- 
tenție șl, ghicind ce 
necazuri au aduS-o în 
Petroșani, i-am spus:

— Ai făcut drumul 
degeaba. La noi nu e- 
xistd mături. Am auzit 
în schimb, că la Tg. 
Jiu se află cîte vrei.

N-am apucat bine 
să termin vorba că 
Fiatul și dispăruse de 
Ungă mine.

Priveam în urma 
mașinii și simțeam o 
ciudă teribilă că baba 
Cloanța nu mai semă
na cu cea din poveste.

Nu știu, dar călare 
pe mătură era mai în
fiorătoare, mai autori
tară.

Așa, cu Fiat 1 300, 
cum are oricine, arăta 
prozaică de tot.

Am simțit cu amă
răciune că se năruie 
în mine toată lumea 
basmelor care mi-au 
legănat altădată copi
lăria.

De ce nu s-or fi a- 
ducînd, domnule, mă
turi la magazine să 
aibă măcar baba 
Cloanța ?

N. CHERCIU

tradiției de demnitate și seriozitate* 
a operei din Cluj, cu avîntul în
noitor al unei arte puse în slujba 
poporului și a idealurilor generoase 
ale socialismului, a deschis căi mul
tiple de realizare talentelor ar
tistice. Noi opere și balete văd lu
mina rampei în condiții tehnice 
dintre cele mai bune. De curînd,^ 
baletul maestrului Mihail Jora, „în
toarcere din adîncuri" a adăugat 
un mare succes frumosului palma
res al artiștilor clujeni. Actuala 
stagiune va permite publicului din 
frumosul oraș de pe Someș să cu
noască alte lucrări valoroase: ope
rele „Visul unei nopți de vară" de 
Benjamin Britten, „Hernani" de Ver
di, „GioConda" de Ponchielli, bale
tele „Amorul vrăjitor" de De Falia, 
„Petrușca" de Strawinsky, „Cutia 
cu jucării" de Debussy. Alături de 
vechii cîntăreți și sub directa lor 
îndrumare, se formează o tînără ge
nerație ' de artiști, menită să ducă 
mai departe faima operei clujene. 
Mulțl dintre cei care apar pe afi
șele de spectacole au dobîndlt a- 
precieri deosebite peste hotare, du
cînd cu ei renumele țării și al in
stituției care i-a format ca artiști. 
Enigărescu, Ohanesian, Piso, Buzea 
sînt doar cîțiva dintre ei. Atrași de 
acest renume în continuă creștere, 
soli ai artei lirice din diferite țări 
ale lumii au zăbovit în ultimele 
două decenii și pe scena clujean*. 
In anii din urmă, aplauzele cluje
nilor au răsplătit generos Interpre
tarea unor valoroși artiști de peș
te hotare printre care Gloria Llnd, 
Aldo Protti, Tony Pencet, Ivan Pe
trov, Irina Arhipova, Galina Oleinl- 
cehko, Bella Rudenko, Miecko Ta- 
kizawa, Salvatore Catania, Evelina 
Stoițeva,

Călătorule, care ai de gtnd a* vi
zitezi Clujul, fie chiar In treacăt, 
înscrie-ți de pe acum pe agend* și 
un spectacol de oper* șl după ce H 
vet vedea desigur că vel avea toa
te motivele s* fii pe deplih mul
țumit

VIOREL GOMBOȘIU 
regizor al Operei romlne din Cluj 

(transmis prin Agerpres).
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PENTRU CA PRODUSELE DE PANIFICAȚIE 
SĂ SATISFACĂ CERINȚELE POPULAȚIEI
• Rezultate îmbucurătoare • Forja ezempluliri 
ф Neajunsuri ce pot fi înlăturate

Principala sarcină a I.P.P.F. 
„Jiul" Petroșani este să asi
gure populația Văii Jiului cu 
produse de panificație, de bu
nă calitate ți în cantități su
ficiente. Cum se achită colec
tivul fabricii de această sar
cină 1

Așa cum a reeșit din dezbaterile 
conferinței sindicale de la I.P.P.F. 
.Jiul" ce a avut loc zilele trecute, 
colectivul de muncă al acestei uni
tăți importante a obținut In anul 
1965 rezultate însemnate în dome
niul satisfacerii cerințelor tot mai 
exigente ale consumatorilor. Astfel 
în domeniul producției de panifi
cație, productivitatea muncii a cres
cut cu 0,8 la sută ceea ce înseam
nă o economie la prețul de cost de 
328 000 lei. Ca urmare a acestui 
lapt beneficiu] obținut de întreprin
dere în cursul anului trecut se ri
dică Ia 656 305 lei.

De subliniat faptul că în întrece
rea socialistă au fost cuprinse toate 
brigăzile și echipele din întreprin
dere, ceea ce a dus la îmbunătă
țirea activității unor secții rămase 
In urmă. Așa s-a întîmplat, de 
exemplu, cu secția a П-a Lupeni. 
In anii precedenți secția era soco
tită ca „slabă", dar începînd din 
trimestrul I al anului 1965 s-a si- 
tuat printre secțiile fruntașe. In 
mod simțitor și-au îmbunătățit acti
vitatea în cursul anului trecut și 
sectoarele I, II și III Petroșani, ceea 
ce' a făcut ca producția pe cap de 

-muncitor la I.P.P.F. „Jiul" să ajungă 
la 366 kg.

In fruntea acțiunii de folosire cît 
mai productivă a utilajelor și a tim
pului de lucru s-au situat echipele 
conduse de tovarășii Koznaș loan, 
Bobei loan, Dinu loan, Albota Du
mitru, Motea loan și alții care au 
adus o contribuție de seamă la creș
terea producției și productivității

însemnare

Fulgere în ianuarie
De cind mă știu, nu-mi 

amintesc să И auzit sau 
sd fi văzut vreodată ful
ger în luna ianuarie și 
mai ales pe un ger ca 
ăsta.

După cum am Invă/at 
la școala primară, fulge
rul este un fenomen ca
racteristic anotimpului 
vară. $i totuși, am vă
zut de curînd cum ful
geră in ianuarie.

Să-și fi schimbat oare 
vremea obiceiurile de 
cînd am terminat eu 
școala f Așa am crezut 
la început, dar mi-am a- 

muncii pe cap de' muncitor.
In scopul îmbunătățirii continue 

a produselor de panificație, în 
cursul anului 1965 comitetul sin
dicatului a analizat toți factorii 
care contribuie direct la această 
problemă, luind măsuri concrete 
acolo unde era nevoie. Ca urmare 
a acestor măsuri media procentaju
lui acordat pentru calitatea produ
selor de panificație a crescut de la 
27 puncte obținute în anul 1964 la 
27,2 în anul trecut (în panificație 
punctajul minim acordat pentru ca-

A LE GER!
ÎN ORGANIZAȚIILE 
SINDICALE

litate este de 24, iar maxim de 30 
puncte). Printre cei care au con
tribuit la ridicarea calității produ
selor de panificație se numără to
varășii Boleea loan, Tihuț Simioh, 
Bobei loan, Munteanu Constantin, 
Koznaș loan și alții.

Atît darea de seamă cît și discu
țiile purtate de către tovarășii Hu- 
rezeanu Petre, Cibu Nicolae, Ceau- 
șescu loan, Dragomlr Constantin, 
Mehedințeanu Marin, Maghiaru Stan
ca și alții au subliniat că deși în 
lupta pentru realizarea sarcinilor 
de plan s-au obținut rezultate a- 
preciablle, totuși pe această linie 
au existat unele lipsuri. Principe 
Iul neajuns constă în aceea că nici 
pînă astăzi comitetul sindicatului, 
conducerea întreprinderii n-a reu
șit să determine serviciul mecanic 
șef să pună în funcție unele utilaj^ 
menite Să ușureze munca manuală. 
Numai așa se explică de ce au ră
mas doar pe hîrtie proiectele pen
tru banda de transport de la sec
ția î-а,- mașinile de rulat cornuri 

dus aminte că am citit 
undeva că în prezent 
fulgerul se poate obține 
în laborator de cite ori 
vrei. Ei bine, dar eu 
n-am văzut fulger „de 
laborator", ci fulgere a- 
devărate.

Vreți să vedefi și dum-' 
neavoastră fulger de ia
nuarie ? Pentru asta nu 
este insă suficient să pri
viți de la balcon crestele 
Parîngului și Retezatului 
spre a le vedea străpun
se de zig-zagul orbitor. 
Trebuie să faceți neapă
rat o deplasare la iafa

locului, fiindcă fenome
nul se petrece numai sea
ra, de-a lungul șoselei 
din cartierul Aeroport, 
Merită, zău, deplasarea 
fiindcă vefi ii martorii 
unui spectacol rar.

Lămpile fluorescente 
din acest sector oferă 
toate nuanțele de fulge
re. Unele luminează o 
clipă și se sting, ca și 
cind ti-ar face cu ochiul. 
Altele se chinuie inir-o 
disperare mută de parcă 
și-ar da obștescul sfîr- 
șlt, în timp ce altele sînt 
asemenea stelelor care

de la secția a IV-a șl sitele me
canice de la secțiile Vulcan și 
Lupeni.

Conferința s-a oprit și asupra al
tor deficiențe, care la rîndul lor au 
frînat bunul mers al activității în
treprinderii. Bunăoară, cu toate că 
I.P.P.F. dispune de un parc de ma
șini de transport corespunzător, to
tuși, din lipsa de preocupare a co
lectivului de conducere a secției de 
transport și a mecanicului șef față 
de asigurarea întreținerii mașinilor 
existente, de mai multe Ori s-au ivit 
cazuri de întîrzieri în livrarea co
menzilor. Acest lucru a generat 
numeroase reclamațil din partea 
publicului consumator.

In încheiere, conferința a adop
tat o seamă de măsuri. Noului organ 
ales îi revine sarcina să munceas
că cu perseverență pentru înfăp
tuirea lor, contribuind în acest fel 
la remedierea lipsurilor semnalate, 
la Îmbunătățirea continuă a pro
duselor de panificație.

G. ZOLD

Volumul IV 
„PomologieM

După apariția în librării a noilor 
fascicule cu privire la flora și fauna 
României, Editura Academiei scoate 
de sub tipar o nouă lucrare simi
lară. Este vorba de volumul IV 
din seria intitulată „Pomdlogie", 
care tratează trei specii pomicole 
din țara noastră: prunul, cireșul și 
vișinul. In prima parte, cercetători 
ai institutelor academice de spe
cialitate tratează originea și ame
liorarea soiurilor existente în cu
prinsul celor 16 regiuni ale patriei.

Speciile expuse sînt caracterizate 
in continuare după felul cum. se 
comportă în diferite condiții pedo
climatice, mai ales în ceea ce pri
vește productivitatea, longevitatea 
șl rezistența la ger, boli și dău
nători.

s-au stins de mult, dar 
mai trimit o palidă lumi
nă de culoarea... șotro
nului. Vorba poetului: 
„Era pe cind nu s-a zărit 
Azi o vedem și nu e"

Vă sfătuiesc să nu 
pregetați și să venit! cit 
mai repede, fiindcă s-ar 
putea ca pină la urmă 
tovarășii de la l.R.E.H. 
„să strice" acest miracol.

De fapt, ar li și cazul, 
mai ales că fulgerul ca
re nu aduce trăsnet n-are 
nici un farmec.

N. ARGEȘEANU

Cerfaf 
cu buna cuviinfi

Printre scrisorile sosite la redac
ție, una ne-a atras în mod deose
bit atenția. Ea se intitula: „Loca
tarul de la apartamentul nouă". 
Semnatarii scrisorii, mai multi ce
tățeni de la blocul A 53 din ora
șul Vulcan, își arată nemulțumirea 
față de comportarea locatarului An- 
dronache Constantin. Iată cuprin
sul scrisorii:

„Amphitrlon din fire, locatarul 
Andronache Constantin e gata ori- 
cind să organizeze o sindrofie. Dar 
cum printre locatarii blocului se 
află mineri care lucrează în trei 
schimburi, chefurile lui Andronache 
și ale prietenilor săi, care țin pînă 
noaptea tîrzlu, ne deranjează pe 
noi, cei care dorim să ne odihnim 
Înainte de a merge la serviciu sau 
după întoarcerea acasă. Iar dacă 
„îndrăznim" să-i atragem atenția 
acestui Amphitrlon modern că nor
mele conviețuirii civilizate Implică 
respectarea liniștii locatarilor, se 
supără foc. Și, ca să-și potolească 
necazul, Andronache o ia cu sin
drofiile de la capăt, dlsprețuind 
strădaniile colocatarilor Săi de £-1 
determina să renunțe".

&

Nemulțumirea semnatarilor aces
tor rînduri este îndreptățită. Loca
tarul Andronache Constantin ar tre
bui să înțeleagă că respectarea 11- 

I

nlștel in apartamente este o lege 
a bunei cuviințe, iar dacă nu vrea 
să înțeleagă, să-l determine organe
le în drept să respecte liniștea fa
miliilor cu care conviețuiește în 
bloc.

Gospodină 
cu metehne

O invitație de
ușa i s-a făcut a Incfttde 

în repeta
te rînduri locatarei Teglaș Ela
na, de la blocul E 5 Coroești- 
Vulcan, dar fără rezultat. Susnumi- 
ta locatară, la mutarea In acest
bloc, și-a adus cu sine șl orătăniile, 
pe care Ie-a instalat lntr-un coteț 
improvizat în apropierea blocului. 
Și grijulia gospodină face ce face 
prin apartamentul ei, apoi, pe ușa 
din dos a blocului iese să-și vizi
teze găinile. Si cum ușa nu se în
chide singură, rămîne deschisă ne
putincioasă împotriva vîntului care 
o trîntește de perete.

Gospodina Teglaș Elena mai are 
o meteahnă. Cînd îl vine rîndul 
să Întrețină curățenia pe casa scă
rilor, ea se „îmbolnăvește" subit. 
Gurile rele susțin că „boala" gos
podine! Teglaș ține doar atît pînă 
pune altă femeie rnîna pe mătură 
să curețe casa scărilor.

Colocatarii gospodinei Teglaș E- 
lena așteaptă ca ea să se lepede 
de metehne și să se încadreze în 
normele conviețuirii socialiste. E 
сагиі să le satisfacă așteptările.

M. LUPENEANU

PROGRAM DE RADIO
14 ianuarie

PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Potpuriuri interpre 
tate de fanfară; 5,40 De pe plaiuri 
moldovene; 6,00 RADIOJURNAL. 
Spoit. Buletin meteo-rutier; 6,10 
Doină și joc de Norbert Petri; 6,30 
Anunțuri și, muzică; 6,45 Salut vo
ios de pionier; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 7,15 
Pentru prietenii acordeonului; 7,30 
Clntă orchestra de muzică popu
lară a Filarmonicii de stat din Ora
dea,- 7,45 începuturile operetei ro
mânești; 8,00 SUMARUL PRESEI;
8,30 La microfon, melodia prefe
rată» 9,30 Sfatul medicului i Ali
mentația în bolile de rinichi; 9,35 
Cvartetul în do minor de Radu Pa- 
ladl,- 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 
Maladii populare; 10,30 Radiora- 
chata pionierilor; 11,00 Muzică din 
opara „Sarka** de Fibich,- 11,15 
TEATRU LA MICROFON: ANTI- 

GONA — de Sofoclei 13,00 Concert 
de prînz; 13,40 Șașe melodii cu or
chestra Ray Conniff; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier; 14,08 Cîntece de dragoste 
și jocuri populare; 15,00 Concertul 
nr. 5 în Mi bemol major pentru 
pian și orchestră de Beethoven; 
15,40 Din operele lui Mascagni,- 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,20 Muzică 
ușoară,- 16,45 Clntă corul Palatului 
culturii din Pitești; 16,55 Pentru 
prima oară in emisiunile noastre;
17,30 In slujba patriei; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,13 Cîntece populare 
cerute de ascultători; 18,30 Dialog 
cu ascultătorii,- 18,45 Muzică ușoa
ră,- 19,00 Dinamica Industrială; 19,20 
CERCUL MELOMANILOR; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Chitare și cîntece tinerești: founa- 

ția „Sincron"; 20,45 Noapte bună, 
copii; 20,55 Cintecele de succes 
ale Gigliolei Cinquetti; 21,15 Aten
țiune părinți; 21,30 O seară încîn- 
tătoare cu Illnca Cerbacev; Cliff 
Richard; Sacha Distel, Erzsi Kovacs; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,20 Capodo
pere ale muzicii universale și marii 
lor interprețl; 22,46 Moment poetic; 
22,51 Muzică ușoară; 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru
tier; 7,50 Lucrări corale; 8,00 For
mații vocale de muzică ușoară,-
8,30 Pagini distractive din opere; 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,28 Me
lodii populare românești și ale na
ționalităților conlocuitoare; 10,00 
Bolerouri; 10,10 Cărți care vă aș
teaptă; 11,00 BULETIN DE ȘTTRL 
Buletin meteorologic; 11,07 Octal 
„N-ați vrea ii înțelegeți muzical**: 
11,37 Program susținut de fanfara 
reprezentativa a Armatei; 12,00 Se- 
lecțtani <&a operetele tai Oscar 

Strauss,- 12,30 Concert de muzică 
populară românească; 13,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 13,08 Melodiile bunici
lor dar... și ale nepoților; 13,30 
Lectură dramatizată din povestirea 
„Serioja" de Vera Panova; 14,00 
Muzică din operete,- 14,30 Tineri 
cîntăreți de muzică ușoară : Dan 
Spătaru; 14,45 Muzică populară; 
15,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteo-rutier,- 15,30 Pagini ale
se din muzica de estradă; 16,00 So
nata pentru vioară șl pian —• de 
Marcel Mlhalovici,- 16,30 Ineluș în- 
vîrtecuș (emisiune pentru cei mici); 
16,50 Mici piese cu Ramon Calza- 
dilla; 17,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 17,20 La acor
deon, Nicolae Florian; 17,40 Sfatu! 
medicului: Alimentația în bolile de 
rinichi; 17,45 Clntă Virginia Fettl 
și Valentin Baciu,- 18,00 Uverturi 
Ia opere; 18,15 Emisiune literară; 
1R30 Anunțuri, reclame $1 muzică: 
19.00 BULETIN DE ȘTIRI; 19,03 
Vatairtle tal WaldtenfeL- 19ДО Is
torie și MentatL Actul unirii 

evocat în literatură; 20,00 Capriciu 
pentru vioară de Stefan Kardoș; 
20,04 Seară de operă. In primă au
diție „Femela fără umbră" de Ric
hard Strauss. Actul I,- 21,19 RADIO
JURNAL; 21,39 Opera „Femeia fă
ră umbră" de Richard Strauss — 
actul al Il-lea; 23,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 23,07 Opera „Femeia fără 
umbră" de Richard Strauss — ac
tul al ПІ-lea,- 23,50 Caruselul me
lodiilor lirice,- 0,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

Cinematografe
14 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Duminică la New York; REPU
BLICA: Cine ești d-ta, d-le Sorge î; 
LONEA: La ora 5 după-amiază; A- 
NTNOASA: Laleapa neagră; VUL
CAN : Ne asumăm răspunderea; 
BARBA ItNI: Umbrelele din Cher
bourg.



PREZENTEROMANEȘTI
MOSCOVA 12. Coresponden

ta Agequex. &. Podind, trans- 
■йес Seceta editura „Hudo-
>r<i t!■■■! Literatura" a tipă
rit M vukim de versuri ale 
да4йог din țările socialiste 
«wopene mtitulat „Noi, cei din 
aetntaf XX". Traducerea vet-
■mflor a lost realizată de un 
ariectiv de cunoscuți poeți și 
timlîsilfiirf, sub redacția poe- 
**Ліі Evgheni Vinokurov.

Volumul cuprinde creații ale 
poeților români Tudor Arghezi 
tin traducerea Annei Ahmato
va), Maria Banuș, Ion Bănuțâ, 
Mihai Beniuc. Demostene Bo
tez, Ion Brad, Nina Cassian, 
Dan Deșliu, Eugen Jebeleanu, 
Veronica Porumbacu, Cicero
ne Teodorescu și Tiberiu Utan. 
La slirșitul volumului sint in
serate scurte prezentări ale 
poeților incluși in antologie 
ți ale operelor, lor mai impor
tante.

In cursul acestui an va a- 
pare pentru prima oară in 
limba rusă romanul „Ion" de 
Liviu Rebreanu, in ciclul ..Ro
manul străin din secolul XX". 
Vor apare, de asemenea, „A- 
mintiri din copilărie" și „Po
vești" de Ion Creangă, intr-o 
ediție bogat ilustrată. In colec
ția „Comorile poeziei lirice" 
va apare un volum de versuri 
alese din creația lui Mihai E- 
minescu.

Noi incidente în Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 12 (Agerpres). 

In capitala Republicii Dominicane 
an avut loc marți incidente vio
lente între poliție și grupuri de 
manifestanti care au cerut ca for
țele interamericane să părăsească 
tara și guvernul provizoriu să pe
depsească pe militarii de dreapta 
răspunzători de ciocnirile sînge- 
roase petrecute la 19 decembrie în 
orașul Santiago. Potrivit agențiilor 
de presă, în cursul acestor inci
dente un civil dominican a fost 
ucis, un altul a fost rănit și alți 
trei au fost arestați. Greva gene
rală de protest a fost respectată 
în numeroase sectoare ale activi
tății economice. Sindicatele care 
au sprijinit această acțiune au a- 
nHnțat totuși că au dat indicații să 
se reia lucrul. Comitetul de gre
vă a făcut însă cunoscut că sindi
catele continuă să rămînă în sta
re de alarmă pentru a se opune ori
căror măsuri represive eventuale 
din partea reacțiunii și imperialis
mului.

Marți seara, șase ofițeri consti
tutionalism au părăsit Republica 
Dominicană pentru a-și ocupa pos
turile diplomatice în care au fost 
numiți de președintele guvernului 
provizoriu, Garcia Godoy. In gru-

Scrisoarea 
lui Waldeck Rochet

PARIS 12 (Agerpres). — Secreta
rul general al Partidului Comunist 
Francez, Waldeck Rochet, a adresat 
partidelor de stînga și organizațiilor 
democratice din țară o scrisoare 
în care cheamă la elaborarea unui 
program democratic comun. La scri
soare sînt anexate materialele ple
narei C.C. al partidului comunist, 
care a avut loc cu o săptămînă în 
urmă în legătură cu alegerile pre
zidențiale și sarcinile Partidului Co
munist Francez. „Sîntem gata, se a- 
rată în scrisoare să începem cu 
reprezentanții tuturor partidelor și 
organizațiilor muncitorești și de
mocratice, fără excepție o discuție 
în scopul elaborării unui program 
democratic comun".

Lucrările Conferinței tricontinentnle 
de la Havana

HAVANA 12 (Agerpres). — In 
capitala Cubei își continuă lucră
rile prima Conferință de solidari
tate a popoarelor din Asia, Africa 
și America Latină. In cadrul oomi- 
siilor Conferinței a continuat acti
vitatea de definitivare a proiectelor 
celor mai importante rezoluții. Ele 
urmează să fie supuse aprobării 
delegaților într-o ședință plenară.

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 12 (Agerpres). — Două 

operațiuni americane „de anvergu
ră" transmite agenția France Pres- 
se din Saigon, continuă să se des
fășoare în Vietnamul de sud, „fără 
ca acestea să-și îndeplinească mi
siunea — urmărirea și distrugerea 
trupelor Vietcong". Acest fapt este 
menționat și în comunicatul militar 
săptămînal dat publicității la Saigon 
de comandamentul trupelor guver
namentale.

Astfel, în regiunea de la nord- 
est de Saigon (circa 35 km), ope
rațiunea „Crimp" a intrat în cea 
de-a cincea zi, fără ca trupele ame
ricane și australiene să fi reușit 
să descopere grupurile mari de pa- 
trioți a căror existentă era bănuită 
în această zonă. A fost descoperită 
numai o rețea de tuneluri construi
te de aceștia în întreaga regiune.

O a doua operațiune continuă să 
pul acestor ofițeri nu figurează co
lonelul Caamano, principalul lider 
constitutionalist și adjunctul său, 
căpitanul Manuel Montes Arache. 
In ce privește forțele de dreapta, 
acestea continuă să sfideze ordi
nul președintelui Godoy ca princi
palii comandanți militari să pără
sească tara. Comandorul Francisco 
Rivera Caminero, fost ministru al 
apărării și fruntaș al militarilor de 
extremă dreaptă, care a fost numit 
în postul de atașat militar la Wa
shington, a reafirmat că refuză să 
plece din țară, acuzînd pe preșe
dintele guvernului provizoriu că 
ar fi violat „Actul instituțional" și 
legea organică a forțelor armate.

FRÂMÎNTÂRI POLITICE ÎN R. F. G.
De cîtva timp, arena politică vest- 

germană este dominată de o agita
ție neobișnuită. Această agitație 
denotă frămîntări de profunzime a 
căror existență este în afara orică
ror îndoieli. Aprecierile asupra am- 
plorii și perspectivelor lor sînt, în
să, mai greu de făcut. După păre
rea unor comentatori, însăși exis
tența guvernului Erhard ar fi in 
joc,- după alții, divergențele, deși 
mari, nu ar fi încă în stadiul „ex
ploziilor" politice, actualul cancelar 
neavînd a se teme pentru postul 
său. Cert este că frămîntările se 
resimt nu numai în rindurile parti
dului de guvernămint, ci se răs- 
frîng asupra întregii vieți politice 
din Germania Federală și influen
țează politica guvernamentală.

După alegerile generale din sep
tembrie, gruparea lui Adenauer 
și Strauss (primul fost cancelar, 
iar cel de-al doilea fost ministru 
al apărării) și-a activizat considera
bil acțiunea împotriva fracțiunii lui 
Erhard și Schroder care domină gu
vernul. Două aspecte politice ale 
disputei rețin cu deosebire atenția. 
Unul din acestea îl constituie a- 
bordarea diferită de către cele două 
fracțiuni a unor probleme de po
litică externă și, îndeosebi, modul 
dosebit în care văd ele modalitatea 
satisfacerii revendicărilor vest-ger-

In cinstea forumului celor trei 
continente a fost deschisă o mare 
expoziție de lucrări ale pictorilor 
din America Latină. Nu departe de 
hotelul „Habana Libre" a fost a- 
menajată expoziția „Cuba — teri
toriu liber al Americii", care pre
zintă delegațiilor și oaspeților prin
cipalele etape ale revoluției cu- 
bane.

se desfășoare în jurul bazei de la 
Da Nang, unde au fost concentrate 
efective importante de pușcași ma
rini americani, ha vest de Pleiku, 
unitățile diviziei I aeriene, instalate 
în apropierea frontierei cu Cam- 
bodgia, continuă să fie atacate de 
palrioti, deși comandamentul ameri
can a anunțat în zilele precedente 
că operațiunea „Matador" (din ju
rul localității Pleiku), se desfășoară 
cu succes.

Corespondentul agenției France 
Presse semnalează atacuri puternice 
ale forțelor patriotice în provincia 
Quang Ngai, de pe coasta sud-viet- 
tlameză, unde două posturi guver
namentale situate la 20 km sud de 
Quang Ngai, au fost atacate și ocu
pate. Lupte violente s-au desfășu
rat miercuri în sudul bazei Da Nang, 
unde au fost trimise efective mari 
de australieni și americani, precum 
și bombardiere de la baza Guam.

Operațiuni de hărțuire ale patrio- 
ților sînt semnalate de agențiile de 
presă în numeroase alte provincii.

Comunicatul Biroului
ROMA 12 (Agerpres). — Biroul 

de presă al Organizației Națiunilor 
Unite pentru alimentație și agricul
tură (F.A.O.) a dat publicității la 
Roma un comunicat în care se ara
tă că secretarul general al O.N.U., 
U Thant, și directorul general al 
FA.O., B. R. Sen, au lansat invi
tații tuturor membrilor O.N.U. și 
F.A.O. să se reunească la New 
York, la 18 ianuarie, pentru a sta
bili Contribuția fiecărei țări membre 
la Programul Alimentar Mondial ai 
O.N.U. și F.A.O. pe anii 1966 — 
— 1967 și 1968. In comuni- 

mane privitoare la accesul spre 
arma nucleară. In timp ce Erhard 
caută să obțină un rol mai mare 
pentru Bundeswehr in strategia nu
cleară a Occidentului prin interme

diul unei soluții atlantice sub egida 
S.U.A., cealaltă grupare, oarecum 
dezamăgită de dificultățile pe care 
crearea unor forțe nucleare ale

COMENTARIU

N.A.T.O. le-a întîmpinat, își îndreap
tă privirea spre satisfacerea „ape
titului nuclear" prin intermediul 
unei forțe atomice vest-europene. 
Deosebirea, în aparență de semnifi
cație restrînsă, antrenează in reali
tate o restructurare a multor as
pecte ale politicii externe preconi
zate de grupările in dispută. Deși 
nu au renunțat pe deplin la atri
buirea unui rol fundamental al 
Statelor Unite în Europa, Adenauer 
și Strauss par să incline - acum 
spre o concepție care rezervă Eu
ropei occidentale nu loc nu mai 
puțin important în N-A.T.O. Acest 
gen de divergențe nu au întirziat 
să se manifeste cu virulență atunci 
cind a lost fonta! noul guvern

INCINERAREA
LUI SHASTRI

DELHI 12 (Agerpres). — Mier-. 
curi au avut loc funeraliile lui Lai 
Bahadur Shastri, fost prim-ministru 
al Indiei. Numeroși locuitori au ie
șit pe străzile capitalei indiene, 
în timp ce cortegiul funerar a ple
cat de la reședința fostului șef al 
guvernului indian spre rîul Jumna, 
unde, potrivit tradiției hinduse, au 
loc incinerările. In urma afetului de 
tun pe care era așezat sicriul cu 
corpul neînsuflețit al lui Shastri se 
aflau rudele apropiate ale defunc
tului, membri ai guvernului indian, 
deputați, precum și reprezentanți ai 
unor state străine.

L‘a ceremonia de doliu au rostit 
cuvîntări președintele Indiei, Sar- 
vapalli Radhakrishnan, primul mi
nistru Gulzarilal Nanda, precum si 
primul ministru al U.R.S.S., Alexei 
Kosîghin, vicepreședintele S.U.A., 
Hubert Humphrey, Louis Joxe, mi
nistrul de stat al Franței, primul mi
nistru al Afganistanului, Maiwand- 
wal, George Brown, ministru pen
tru problemele economice al An
gliei, primul ministru al Nepalului, 
S. B. Thapa și alții.

Pe malul vestic al rîului Jumna, 
unde a fost incinerat Eal Bahadur 
Shastri, va fi creat un parc în me
moria oamenilor de stat remarca
bili ai Indiei. Tot aici au fost incine
rați Mahatma Ghandi și Jawaharlal 
Nehru.

de presă al O. N. U.
cat se subliniază că obiecti
vul fixat în noiembrie și decem
brie 1965 de către conferința F.A.O. 
și de Adunarea Generală a O.N.U. 
este de a se ajunge la un buget 
de 275 milioane dolari în produse, 
servicii și contribuții bănești pentru 
viitorii trei ani. In cadrul Adunării 
Generale a O.N.U., se spune în co
municat, s-a considerat că faza ex
perimentală a programului alimen
tar mondial al O.N.U., care a în
ceput să fie pus în practică în 
1963, a fost încununată de suc
ces.

vest-german și cu toate prilejurile 
oferite de atunci încoace.

Pare stabilit că fracțiunea Ade
nauer — Strauss nu mai contează 
pe eventualitatea convingerii opo- 
nenților lor asupra justeței și o- 

portunității politicii pe care o pro
pun, îndreptindu-și în prezent e- 
forturile spre înlăturarea pur și 
simplu a actualului cancelar și a 
partizanilor săi din guvern.

Este probabil — și abordăm ast
fel cel de-al doilea aspect impor
tant — că propunerile privitoare la 
constituirea unei coaliții mai largi 
care să cuprindă și pe social — de
mocrat urmărește tocmai un ase
menea țel. Argumentarea oficială 
care se avansează și care se referă 
la momentul actual deosebit ce ar 
solicita o politică aprobată de toa
te principalele partide legale, nu 
rezistă unei analize amănunțite. 
Faptul că Erhard a respins aseme
nea propuneri dovedește, intre al
tele, că el este conștient de mane
vra pe care o încearcă oponenții 
săi.

Lunile viitoare vor oferi diverse 
ocazii pentru un deznodămînt. Abia 
atunci vor putea fi apreciate la jus
ta' lor valoare prevestirile extreme 
ale unor observatori.

N. KATEȘ

SCURTE ȘTIRI
ф SOFIA. Corespondentul 

Agerpres, C. Linte transmite : 
Ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Mihai Mari
nescu, însoțit de un grup de 
experți, care face o vizită în 
R. P. Bulgaria, a vizitat marți 
Ia Sofia uzina constructoare de 
electrocare și electrostivuitoa- 
re, Institutul de studii și pro
iectări pentru industria electro
carelor, uzina de aparate tele
fonice și telegrafice, fabrica de 
frigidere și echipament frigo
rific și uzina de echipament e- 
lectrotehnlc de înaltă tensiune. 
El a fost însoțit de Mari Iva
nov, președintele Comitetului 
pentru construcții de mașini de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
al R. P. Bulgaria.

ф PARIS. Parisul cunoaște rigo
rile unei adevărate ierni. Zăpada 
căzută din abundență a îngreunat 
traficul, provocînd gîtuiri de cir
culație. Șirurile enorme de mașini 
se mișcau atît de încet îneît ocu- 
panții lor preferau să meargă pe 
jos.

Decolarea și zborul avioanelor 
de pe aeroportul Orly au fost în- 
tîrziate marți cu mai mult de două 
ore.

ф TOKIO. In apropierea l^Zei 
militare americane de la Misawa 
(prefectura japoneză Aomori, din 
nordul insulei Honshu) a izbucnit 
marți un mare incendiu care s-a 
întins cu repeziciune în cartierul 
de locuințe apropiat. Agențiile de 
presă menționează că, potrivit in
formațiilor deținute pînă în pre
zent, peste 400 de locuințe au fost 
distruse și aproximativ 6 000 de 
persoane au rămas fără adăpost. 
Cauzele incendiului n-au fost încă 
stabilite.

ф BELGRAD. Pe baza datelor 
Institutului hidrometeorologic 
din Iugoslavia, cantitatea de 
zăpadă căzută în ultimele zile 
în Bosnia și Herțegovina atin
ge înălțimea de un metru, iar 
pe alocuri chiar doi metri.

Temperatura se menține scă
zută, variind între minus 9 gj 
de la Saraievo și minus 13 gra
de la Osiek. Ninsoarea însoți
tă pe alocuri de lapoviță pro
voacă polei, ceea ce îngreunea
ză circulația pe șosele.

ф CAIRO. In capitala Republicii 
Arabe LFnite a avut Ioc marți o 
reuniune a reprezentanților șefilor 
de state arabe, în cadrul căreia au 
fost trecute în revistă o serie de 
probleme, printre care și situația 
de la frontiera dintre Iran și Irak. 
S-a anunțat că la 14 martie așa cum 
s-a hotărît la Casablanca, va avea 
loc în capitala R.A.U. o nouă în- 
tîlnire arabă la nivel înalt.

ф ROMA. Marți au intrat într-o 
grevă de trei zile 85 000 de func
ționari de la instituțiile de asigu
rări sociale din Italia. Greva a fost 
declarată ca urmare a refuzului gu
vernului italian de a examina re
vendicările lor privind salariile. In 
cazul în care guvernul nu va re
nunța la această poziție, greviștii 
intenționează să declare o a doua 
grevă de patru zile.

ф RIO DE JANEIRO. Știrile so
site din Brazilia anunță că inunda
țiile de o amploare rar întîlnită din 
Rio de Janeiro și împrejurimi au 
provocat pînă în prezent, pe lingă 
însemnate daune materiale, moar
tea a 150 de persoane și rănirea 
altor 700. Mii de persoane au ră
mas fără adăpost, îndeosebi în car
tierele periferice ale orașului- Ploile 
ce au căzut în ultimele zile sînt 
considerate ca fiind cele mai abun
dente din acest secoL

SCURTE ȘTIRI
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