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Angajamentul
In întrecerea socialistă pe anul 1966 

al colectivului Exploatării miniere Aninoasa

Dezbaterea sarcinilor de plan

LA A. R. E. VULCAN

Sarcinile mobilizatoare pri
vind extracția de cărbune au 
înflăcărat pe minerii din A- 
nînoasa care sînt ferm hotă- 
rfți să îndeplinească și să de
pășească planul pe anul 1966. 
Animați de dragostea ne
țărmurită față de Partidul 
Comunist Român — conducă
torul încercat al poporului 
nostru — muncitorii, ingine
rii , și tehnicienii exploatării 
miniere Aninoasa și-au propus

să cinstească cea de-a 45-a 
aniversare a partidului cu 
realiză deosebite, extrăgînd 
din adl icurile pămîntului tot 
mai mult cărbune și de ca
litate superioară. Desfășurînd 
larg întrecerea socialistă, pe 
baza Directivelor C.C al 
P.C.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii so
cialiste, colectivul de muncă 
s-a angajat să depășească in 
dicatorii planului anual cu :

— 5 000 tone cărbune;
— 5 kg cărbune pe post, la productivitatea 

muncii;
— 450 000 lei economii la prețul de Cost;
— se vor mări vitezele de avansare în abata

jele cameră la 100 m 1 pe lună, iar la1 lucrările 
de pregătiri șl investiții la 56 m 1 pe lună. De 
asemenea, vor extrage cu susținere metalică 20Q 
mii tone cărbune și se va reduce consumul de 
lemn pe mină cu 0,3 m c la 1 000 tone cărbune;

— reducerea conținutului de cenușă la cărbu
nele extras cu 0,2 puncte față de norma admisă.

* Din care pînă la 8 Mai, 
a 45-a aniversare a parti-

dului, se va realiza peste 
plan :

— 2 500 tone cărbune;
— 200 000 Iei economii la prețul de cost.

In scopul realizării acestor plan de măsuri tehnico-orga- 
angaiamente s-a întocmit un nizatorice, care -are . Ia bază

propunerile făcute de către 
тіпёгі cu ocazia dezbaterii 
cifrelor de plan. In acest 
plan, printre altele, se pre
vede : raționalizarea trans
porturilor în subteran și con
centrarea producției prin in
trarea In funcțiune a com
plexului sud,- îmbunătățirea 
susținerii metalice prin intro
ducerea armării cu grinzi în 
consolă și stîlpi ICEMIN și a 
transportoarelor blindate,- ex
tinderea inițiativei „două cîm- 
puri pe schimb și aripă" la 
încă opt abataje cameră etc. 
De asemenea, s-a avut în ve
dere ca prin măsurile ce se vor 
înfăptui să șe îmbunătățeas
că permanent condițiile de 
muncă.

.Colectivul exploatării mi
niere nu va precupeți nici 
un efort pentru a îndeplini 
întocmai angajamentul luat 
și face apel la colectivele în
treprinderilor care îi furni
zează utilaje să acorde toată 
atenția livrării acestora , în 
termen, de calitate superioa
ră și însoțite de- întregul e- 
chipament de piese de schimb 
si accesorii. • s » '

LA DATORIE
Ge splendidă zăpa

dă I A Îmbrăcat totul 
într-o mantie imacula
tă împodobind pomii, 
acoperișurile, gardu
rile. Cît e de frumos... 
Și totuși, pe unii nu-i 
prea bucură venirea 
zăpezii. Mai ales dacă 
este vorba de o pătu
ră de omăt groasă de 
ordinul zecilor de cen
timetri.

...In urmă cu o zi a 
nins. Pentru cei care 
muncesc ia calea fe
rată industrială de la 
suprafața minei Lonea 
a fost o zi grea. Mai 
bine zis, o zi și o 
noapte grea. Cele trei 
guri de mină cereau 
silozuri goale pentru 
că in subteran se 
muncea cu spor. Și 
pentru asta firele de 
otel ale căii ferate tre
buiau să fie libere,- lo
comotivele, vagoanele 
cu cărbuni, lemn, u- 
tilaje — sau vagoane 
goale — să circule 
neîntrerupt După nin- 
soere, ■ apăruse perico

lul stagnării transpor
tului de cărbune spre 
preparație. Atunci au 
intrat în funcție plu
guri, lopeți. La apel 
au răspuns lăcătușii, 
electricienii și fierarii 
sectorului. Au venit 
să dea o mină de a-

CARNET
jutor și unii dintre cei 
care muncesc în a- 
dîncurile Cimpei și 
Jietului. Gu toată a- 
ceastă mobilizare de 
forte, transportul s-a 
desfășurat anevoios, 
dar n-a fost întrerupt !

E seară. Pe străzile 
din Lonea s-au aprins 
luminile. Unii se în
dreaptă spre cinema
tograf sau club, alții 
se duc după cumpă
rături. Șeful sectorului 
C.F.I., tehnicianul Col- 
da Ionel, pleacă iar 
pe traseul căii ferate. 
Pleacă în ciuda faptu
lui că de-a lungul a

două zile și a unei 
nopți n-a pus capul 
pe pernă ci a fost 
prezent, a dirijat, a 
controlat, a acționat 
și, dacă împrejurarea 
a cerut-o, a pus mina 
să lucreze alături de 
oamenii angrenați Ia 
dezăpezirea căii ferate.

Pînă acum, maistrul 
lancu Nicolae era cu
noscut prin pricepe
rea cu care conduce 
lucrările de reparare 
a locomotivelor Die
sel sau electrice. A- 
cum a avut prilejul 
să se evidențieze pen
tru spiritul de organi
zare și promptitudinea 
dovedită pe timp de 
noapte la eliberarea 
liniei de omăt. Pe teh
nicianul cu indicii 
Nagy Ștefan îl știam 
că lucrează în biroul? 
sectorului. De astă da
tă l-am găsit la pre
parație dirijînd deScăr-

FRANCISG VETRO !

(Continuare în pag 3-a)

A
La frontul de 

lucru al Înain
tării.

Zilele trecute, la Atelierele de 
reparații electrice din Vulcan a avut 
loc ședința de dezbatere a cifrelor 
de plan ale anului 1966. Avînd la 
bază rezultatele bune obținute în 
1965, colectivul de la A.R.E.V. și-a 
luat angajamentul să îndeplinească 
planul de producție pe anul în 
curs cu 20 de zile înainte de ter
men. Muncitorii Iacob Iosif, Matei 
loan, Csaklâdy Margareta, Nistor 
Eugen, Kuhik Iosif, Slovik Roza
lia, Iller Maria, Oprean loan, și-au 
luat angajamentul să depășească 
planul lunar cu 3-5 la sută.

IML1NG ALFRED 
corespondent

„ELE“, DE
S-au scris mulfi psalmi, 

multe cîntări, Închinate IU
BIRII, FRUMUSEȚII, VIRTU
ȚII, OMULUI, NATURII...

S-a scris și cîntecul vira
telor și chiar o „Gîntare a 
cîntărilor". Dar nimeni n-a 
scris încă, după cile știu, 
ctntarea străzii, nu lipsită de 
farmec, a cotidianului.

Strada e univers fluid — 
de nisipuri mișcătoare —,- ea 
are ceva din neastimpărul a- 
pelor. din zumzetul monoton 
al stupilor cit albine și — 
prin feeria ei nocturnă — 
ceva din fascinația Căii lac
tee...
. Strada e stația* „tramvaiu— 
lui albastru" pentru eel proas
păt îndrăgostiți, paradă a mo
del ca și refugiul plictiselilor 
casnice, in stradă intîmpini 
primăvara o dată, cu primele 
coșuiețe cu ghiocei ale flo- 
rărese'lot, Suporji acostarea 
penibilă a celor ce ca”tă „un 
bilet în 'plus", ca și praful 
răscolit de măturoaiele ne
stropite ale I.C.O...

Strada își are filozofia ei: 
bunul simt al omului de pe 
stradă; morala ei: opinia 
străzii. Strada își are epopeea 
ei: baricadele; idila ei; ulița 
copilăriei mele-, comedia 
ei: bîrfa de la colț de stra
dă sau dubla cărare a cetă
țeanului turmentat.

Strada își are, însă, și dra
mele ei: accidentele ei, de
cepțiile și „căderile" ei. Cînd- 
va, și „prăbușirile" ei. Au dis
părut, ce-i drept, figurile — 
de tristă amintire — ale ra
tatului ajuns să cerșească, ale 
desuetului flașnetar — ar- 
tist-cerșetor — ale infatuatu
lui „pește de bulevard" sau 
al învinsei temei de stradă 
се-și tarifa amorul.

Dar au rămas și azi, pe ici 
șl colo, hibrizi de-ai lot: de 
pildă, „ELE", DE PE-STRADA 
MARE.'..

Metamorfoza lor are ceva

• U nouă premieră :
SUFLETE TARI
de Camil Petrescu

(pag. 2-a)

fll Ore de audientă 
la Stalul popular 
Uricani
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ф Mărul discordiei^, 
sau altceva?

(pag. 4-a)

PE STRADA MARE...
din dimensiunile dramei: la 
început, „EA" e lata cuminte 
ce se plimbă PE stradă, ca 
orișicine; apoi devine priete
na străzii, „copilul ei", fata 
DE PE strada mare. Iar cînd 
strada se transformă în „ca
sa „EI" și „EA" în locatara 
străzii, deznpdămintui apare, 
inevitabil: lipsită de supra
veghere și mijloace, fata DE 
PE strada mare ajunge — fe
meie de stradă — să-și pro
fesionalizeze amorul. Cazurile 
minorelor: Pataki Margareta, 
Crișan Ileana, Tudor Maria, 
If rim Viorica, Ghindă Viole
ta. Boroacă Georgeta, Vesa 
Stela,. devenite .pensionare

PE TEME
DE 

EDUCAȚIE

ale Institutului de reeducare, 
vorbesc de la sine.

Cîndva, și ele și-au plim
bat PE ulița copilăriei lor. 
pubertatea visătoare-, și ele 
și-au risipit, steril, adolescen
ta lor de „sfinte fete păcă
toase" DE PE strada mare. Și 
au ajuns — ce au ajuns —- 
femei de stradă — biete făpr 
furi lipsite de fiorul sfint al 
maternității.

O, „sfinte fete păcătoase" 
de pe strada mare, voi sîn- 
teți, în „Cîntarea străzii", me- 
lopeea tînguitoare a unei ti
nereți sterile și iară țel.

Filozofia voastră ? Hedonism 
vulgar: „trăiește clipa". Idea
lul vostru ? Nici unul; aveți 
numai dorințe : să vă . dis
trați. Morala voastră ? Frivo
litate leneșă,' fuga de muncă. 
Cultura voastră 1 Citeva fi
guri de vedete ale. ecranului 
sau discului, învățate pe de 
rost. Arma voastră ? Coche
tăria pe care vă străduiți s-o 
ridicați la rang de artă, cînd 
agresivă, cînd dezmierdăloare,.

Preotese ale unui amor li
ber, netarifat încă, vedete ale 
scandalului — în chip de... 
Elene din țroia — coșmarul 
soțiilor cumsecade, voi sin- 
teți imaginea omului de pri
sos.

Dar să vă urmărim și în 
tempo-ui străzii, pe pelicula 
filmului unei zile din viața 
voastră...

☆

Cîntecul străzii începe pen
tru „ELE" DE PE STRADA 
MARE, ca o parodie de To- 
plrceanu :

„Pe trotuar, alături saltă

Două fete vesele,
Zău că-mi vine să las baltă 
Toate interesele...".
Tinerețe ce mustește și a- 

țiță, peisaj de lumină și op
timism.

Pe „ELE", le distingi ușor: 
apar cu regularitatea anotim
purilor și oriunde, mai ■ ales 
în-locuri aglomerate : in stra
dă, pentru că sînt „ELE" de 
pe. stradă... în magazine — 
ca să se afle in treabă. Ia'li
brării pentru a ști ce nu vor 
citi niciodată, în holuri de 
cinema pentru a lua un bi
let ' In plus — pentru orice 
eventualitate — și mai ales 
în cofetăria din centru pen
tru a sta la taifas sorbind, le
neș, „filtrul" devenit tabiet.

Cu ochelarii fumurii, osten
tativ afișați, „ELE" sînt nu
mai ochi și AȘTEPTARE. Aș
teaptă întotdeauna ceva, pe 
cineva, ca intr-o parodie a 
„zburătorului" lui Heliade.

Au vîrsle variate. Pe por
tativul lor, „Cîntecul vîrste- 
lor" înseamnă, cind e cîntat 
în... Ia MINOR. 14 ani; în... 
la MAJOR, 19—21 ani.

Au și superstiții: fug DE 
cifra 13 și aleargă DUPĂ cifra 
2, devenită ceva fatidic: se 
plimbă în ..două", ar prefera 
să fie „în doi", nu pleacă de 
pe stradă și de la restaurant 
înainte de ora două, mănîncă 
— din diverse motive — Ia 
două zile iar cînd sînt invi
tate, cîte două porții.

Unele mai norocoase, pri
mesc cadouri de două ori pe 
lună : Ia chenzină și Ia salar. 
Mai mult : au chiar o lege 
de fizică a mișcării, pe care 
Newton n-a cunoscut-o: dis
tanța parcursă de „ELE"' pe 
stradă și anexele acesteia, 
într-o zi, este egală — cu 
meridianul pămîntului, la pă
trat...
. Surprind un final de dia
log, pe la orele 15 :

— Atunci. pe diseară. 
Unde ?

— Pe stradă,
— Ciau, Corina (19 ani).
— Ciau, bambino (14 ani).

*

Și cîntecul străzii continuă 
frenetic, o dată cu lăsarea se
rii „cînd felinarele se a- 
prind"...

Le vezi, atunci, pe „ELE" 
DE PE STRADA MARE, în 
largul lor, cu mijlocul de 
viespe săltînd cochet pe to
curi jucăușe, și risipind de
zinvolt, coșuri de zîmbete cu 
tîlc și galeșe ochiade.

DAVID. MANIU

(Continuare fn pag. 3-a)



EMINESCU CULTURA
М О ТА

Pe sprinceană
La cinematograful „7 Noiembrie"

Отйор»)

Л Ш odată nu-n pavtțti —
A iksat fle uit odată, 
Ш CM m simțuri omenești 
fi нШе tataetiL 
fl eza ees-s vremea lui, 
Ckm aMai n-a mai fost niciclnd 
O stea pe Bolta cerului 
Ba tesgnl lumii lumlnind.
te яяШ de la IpoteșU 
JKa dus copilăria,
CB lacuri limpezi și povești. 
Ca mu ți cimpla.
Dar ab sprîncenele umbrind, 
Adteca lui privire 
îataai г iții ‘ ochi cuprind 
Lamina fără mărginire, 
fl din imboldul tăinuit 
A fost plecat în lume, 
De steaua care-a răsărit 
Să-și lege al său nume. 
Căci din genuni s-a ridicat 
Stmțindu-le afundul. 
Ciad de lumină însetat 
Adfnc ti era gîndul.
Pe cer plutind el nu s-a stins.
Va fnflori-n vecie. 
Ca floarea albă de cais, 
Ca ieaa purpurie.
Luceafăr peste depărtări 
Și-асшп lumina-i luce, 
In tara lui și-n alte țări, 
Cuvîntu-i cald și dulce.

DINCÂ MARIA

Pm «cranele din Petroșani 

CULORILE
Acțiunea filmului polonez „Culo

rile luptei" se petrece în vara a- 
nului 1944. Armata sovietică în 
înaintarea sa victorioasă se apro
pie de granițele Poloniei. Forțele 
naziste infrînte se retrag de pe toa
te fronturile, menținindu-se numai 
ш orașe și lăsînd în urma lor 
moarte și ruine. Pe teritoriile ocu
pate de naziști acționează partiza
nii. In păduri partizanii dau lupte 
cu hitleriștii dezorganizind comuni
cațiile și transporturile, semănînd 
panică în rîndurile inamicului în 
retragere. Detașamentele Arma
tei Populare conduse de partidul

IN CLIȘEU: O secvență din filmul „Culorile luptei",

O NOUĂ 
PREMIERA

ARTĂ
SUFLETE TARI

La scurt tixnp după premiera cu 
piesa „In casa asta a dormit un 
zeu" de Gullherme Figueiredo, o 
nouă piesă vede lumina rampei în 
premieră. Este vorba de drama „Su
flete tari'1 a lui Camil Petrescu, 
prezentată la sfîrșitul săptămînii 
trecute.

Tînărul Andrei Pietraru stă de 
șase ani ca bibliotecar în casa bă- 
trinului boier Matei Boiu-Dorcani, 
In speranța că într-o zi, Ioana, 
fiica mîndră și orgolioasă a aces
tuia își va da seama Că, în ciuda 
originii modeste și a sărăciei, el 
este superior tuturor celor ce o în
conjoară. Acceptînd un Șir întreg 
de umilințe. Andrei Pietraru speră 
să devină soțul Ioanei Boiu-Dor
cani, socotind că o căsătorie ar 
consfinți în ochii săi și ai Celor
lalți merite neluate în seamă pîn? 
atunci.

LUPTEI
clasei muncitoare și batalioanele 
țărănești luptă împotriva fasciști
lor și a armatei naționale care co
labora cu ocupanții.

Filmul, care rulează de ieri la 
cinematograful „Republica", redă 
un episod din luptele de guerilă 
din regiunea Kielce, luptele dintre 
partizani si forțele naziste.

☆

Incepînd de azi la cinematogra
ful „7 Noiembrie" va rula filmul 
„Șoferii iadului", o producție a 
studiourilor engleze.

Petrescu
Zbaterea lui neputincioasă, ames

tecată cu speranța iluzorie că șan
sele poate nu sînt pierdute defini
tiv, seamănă cu strigătul disperat 
al unei clase căreia i-a sunat cea
sul de pe urmă.

Dumitru Drâcea (Culei Darie), 
poate cel mal expresiv dintre toți, 
a redat prin mijloace simple și na
turale figura omului cu judecată 
sănătoasă care știe că pentru An
drei Pietraru toate drumurile pe 
care putea să apuce în viață l-ar fi 
dus pînă la capătul lumii, dacă ar 
fi avut energia necesară. El 
păstrează nealteraiă prietenia și 
stimă față de Andrei, străduindu-se 
să-l desprindă din „fundătura" în 
care intrase.

Ana Colda (Ioana Boiu) s-a con
topit în întregime cu personajul că
ruia l-a dat viață, relevînd o mare 
capacitate de a pătrunde în psiholo
gia complexă a acestuia.

Cu multă convingere a izbutit să 
demonstreze că, deși este o femeie 
cultă, inteligentă și capabilă, în ge
neral, să analizeze cu luciditate si
tuațiile, Ioana Boiu apare tot atît 
de fantastă și de inactuală ca toți 
cei care locuiesc în această casă 
din alte vremi.

Marcel Popa (prințul Bazil Șer- 
ban) a lăsat uneori impresia de oa
recare stinghereală, ca șl cînd cro
iala hainelor nu i-ar fi fost pe 
potrivă.

In celelalte roluri, Carmen Tău- 
tu (Maria Saru-Slnești), Pavel Cîșu 
(Șerban Saru-Slnești), V. Suclu-Ti- 
for (Hiena), Ștefan Iliescu (Deciu) au 
contribuit la reușita spectacolului.

In ansamblu, spectacolul a plăcut 
prin concepția originală care l-a că
lăuzit. Meritul aparține deopotrivă 
atît scenografiei (Elena Zăbavă), ctt 
și regiei artistice (Marcel Șoma).

O singură observație ar fi de fă
cut, totuși, pentru regie cu privire 
la insuficienta aprofundare a tex
tului piesei și la mișcarea făcută cu 
stîngăcie de către unele personaje 
(Вагіі Șerban, Elena).

N. CHERCIU

de Camil
Pentru ea refuză să plece în străi

nătate să-și desăvîrșească studiile 
și să revină pregătit pentru o ca
rieră universitară, care i-ar fi pus 
mai ușor în valoare însușirile inte
lectuale. In locul acestei perspec
tive, el preferă să rămînă mai de
parte bibliotecar, trăind cu iluzia că, 
odată, Ioana va avea revelația 
meritelor sale. Dar pentru că aș
teptările devin chinuitoare, Andrei 
se hotărăște să pornească asaltul 
pentru cucerirea inimii Ioanei, pro- 
vocînd o întîlnire cu ea în iatacul 
acesteia, cu gîndul s-o seducă.

Invingîndu-și timiditatea bolnăvi
cioasă, Andrei dă dovadă de O în- 

. drăzneală care fringe rezistența fi
icei de boier. Ioana își dăruie iu
birea fiului de țăran, salariat al ta
tălui său, dar prejudecățile de cla
să se dovedesc a fi mult mâi pu
ternice decît sentimentul el pentru 
Andrei Pietraru.

Surprinzîndu-1 pe Andrei în mo
mentul cînd o îmbrățișează pe Hie
na, camerista ei, care pleacă defini
tiv din casa Boiu, Ioana crede că 
a fost înlocuită cu o femeie de 
proveniență socială inferioară și-i 
Strigă lui Andrei că este un „vînă- 
tor de zestre" și un „suflet de 
slugă".

Rănit adînc, Andrei se decide să-i 
dea dovadă supremă a loialității lui 
împușcîndu-se.

In sensul acestui deznodămînt se 
descifrează capacitatea iubirii de a 
răsturna barierele de clasă. Totul 
nu este însă decît o iluzie destră
mată, întrucît Ioana rămîne pînă la 
urmă boieroaica incapabilă de a se 
desprinde din plasa concepțiilor și 
prejudecăților clasei sale.

In rolul lui Andrei Pietraru, Ion 
Tifor a reușit să parcurgă întrea
ga gamă a stărilor sufletești ale 
eroului, de la timiditatea exagerată 
pînă la izbucnirile clocotitoare din 
actul al П-lea, dovedind o temei 
nică aprofundare a rolului.

La rîndul lui, Gheorghe lordănes 
cu (Matei Boiu-Dorcani) a realizat 
figura boierului din alt veac, siguri 
de sine, căruia nimic din tot ceea 
ce se întîmplă dincolo de zidurile 
curții sale nu i se pare că merită 
interes.

Deși se află la o virstă care-1 
apropie de asfințitul vieții, Matei 
Boiu mai trăiește cu iluzia că tot 
clasa din care face parte este che
mată să orînduiască lumea. O sin
gură amărăciune îi apasă bătrîne- 
țea: gîndul că neamul său cu bla
zon se stinge fără urmă. Siguranța 
i se năruie pentru totdeauna abia 
în clipa cînd află că Ioana a de
venit amanta bibliotecarului. 

din Uricani, biletele se vînd pe 
două căi: la ghișeu și... pe sprin
ceană. Lucrul acesta e foarte ușor 
de observat. In timp ce oamenii 
stau la rind in fața ghișeului, unii 
pătrund în cabină (pe bază de di
ferite probleme — spun ei) și ies 
cu... bilete de film. Și făptui este 
cu atît mai supărător cu cit se pe
trece stib privirea îngăduitoare a 
tovarășului Nemethi, responsabilul 
cinematografului. Dar tovarășul 
Nemethi nu numai Că nu ia atitu
dine împotriva „amabilității" casie
relor, ci chiar dineul înlesnește a- 
cest mijloc necinstit de procurare 
a biletelor de către unii cetățeni. 
Această „metodă", aplicată cam de 
multă vteme la cinematograful din 
Uricani, și mai ales duminică, pro
voacă nemulțumiri in rîndul ace
lora care stau la tind, așa cum e 
firesc, și se trezesc că nu mai sînt 
bilete.

Asemenea practici trebuie să dis
pară din activitatea lucrătorilor de 
la cinematograful din Uricani, pen
tru a dispărea șl nemulțumirile 
spectatorilor.

C. V.

„Cu un cîniee, 
cu o glumă"

Artiștii amatori aninoseni au pre
gătit spectacolul de estradă inti
tulat : „Cu un cîntec, cu o glumă". 
De curînd spectacolul a văzut lu
mina rampei la clubul muncitoresc 
din localitate, bucurîndu-se de un 
frumos succes.

Astăzi, la ora 20, același specta
col va fi prezentat în sala cinema
tografului sindical din Livezeni, ur- 
mînd ca în zilele următoare să fie 
oferit și spectatorilor din celelalte 
localități ale Văii Jiului.

Regla artistică aparține lui Geor
ge Negraru care prezintă, alătuB 
de Florica Cozma, Constantin Po
pa și Victor Pop, șl momentele ve
sele, în timp ce Emeric Lanyi sem
nează regia tehnică.

își dau concursul, printre alții i 
Viorica Fodor, Marla Bedovan, Ne- 
lu Borca, Maria Chifa, Nicu Posh 
naru, Gheorghe Bercea.

O cunoașteți pe cea mal mică artistă amatoare a clubului muncito
resc din Aninoasa? Se numește Chifa Maria și are numai 7 ani. Acest 
lucru însă n-o oprește să apară pe scenă alături de cei mari. Talentul 
ei a fost apreciat de nenumărate ori de publicul aninosean, pentru in
terpretarea unor frumoase melodii de muzică populară românească.

Iat-o pe micuța solistă Chifa Marla, elevă în dasa întîi a Școli' ge
nerale din localitate, în timpul unul spectacol. Ce interpretează î Cu-

100 de ani de la moartea cărturarului român Aron Pumnul
Participîud la evenimentele re

voluționare de la 1848 din Tran
silvania. cărturarul român Aron 
Pumnul este silit să ia calea exi
lului, refugiindu-se la Cernăuți, 
unde. In ziua de 12 ianuarie 1866, 
moare, după o boală îndelungată, 
spre jalea și consternarea școlari
lor români ai Obergimnasium-ului 
din oraș.

„Biblioteca gimnasiștilor români" 
din Cernăuți, făurită prin sîrguin- 
ța și simțul Înălțării naționale ale 
generosului Aron Pumnul, își avea ca 
bibliotecar și însetat cititor pe Mi- 
bai Eminescu — Luceafărul litera
torii române de mai tîrziU. Ca 
lingvist („Convorbire intre un tată 
și fiul lui asupra limbii și literelor 
românești", 1850), Aron Pumnul a 
susținut raționalismul lingvistic, si- 
•stedo-ee pe poziții etimologisante. 

străine de uzul limbii. „Lepturariul 
românesc" (6 volume), apărut în
tre anii 1862—1865 într-o editură 
vieneză. este o cuprinzătoare an
tologie de literatură, înmănunchind, 
cronologic, de la Dosoftei și cro
nicari pînă la Vasile Alecsandri 
nume cunoscute ale literaturii noas
tre.

Profesorul entuziast, care este 
Aron Pumnul, dezvoltă tlnărului 
gimnazist Mihai Eminescu pasiu
nea pentru istoria naționali, cu
prinsă în bătrînele noastre cromci. 
Multi dihtre scriitorii eVocați de 
Aron Pumnul în „LepturariUl ro
mânesc" sînt elogiați pentru sen
timentul lor patriotic de către .ele
vul iubit al maestrului în poezia 
„Epigonii". Îndurerat de dispariția 
bunului său dascăl, Mihai Emines
cu publici Intr-o broșură come

morativă „Laecrimioarele învaețae- 
ceilor gimnaeriaști".. poezia ,La 
mormîntul lui Aron Pumnul", scri
ind : „Imbracă-te in doliu, frumoa
să Bucovină / Cu cipru verde-ncin- 
ge antică fruntea ta; / C-acuma din 
pleiada-ți auroasă și senină / Se 
stinse un luceafăr, se stinse o lu
mină, / Se stinse-o dalbă stea, / Te 
plînge Bucovina, te plînge voce 
tare, / Te plînge-n tînguire și locul 
tău natal; / Căci umbra ta măreață 
in falnica-i zburare / O urmă-ncet 
cu ochiul in tristă iăcrimare / Ce-i 
simt naționali".

Este expresia omagiului unui în
treg popor, tradus prin Luceafărul 
poeziei românești, unui înaintaș, 
militant neobosit pentru afirmarea 
individualității noastre naționale.

Prof. GH ANTOCE
Uceul Vulcan

noscuta melodie populară „Mamă, mamă, dor de marnă"'.



ОКЕ DE AUDIENTA
la Sfatul 
papular 
Uri câni
• Sostalri juste
ф Măsuri binevenite
• Părerile oamenilor sînt 

ascultate
In biroul președintelui intră un 

bărbat între două vîrste. Invitația 
călduroasă de a spune ce l-a adus 
la ora de audiență, făcu sâ dispară 
emoția primului moment.

Pavel Ioan, locuitor în satul Va
lea de Brazi nu se putea împăca cu 
gîndul că este netndreptățit. Ce 
s-a întîmplat ? In imediata apro
piere a casei lui, s-au făcut niște 
foraje, cu care ocazie o dependință 
a casei a fost avariată destul de 
grav. Pe bună dreptate el a pretins 
secției de foraj despăgubiri pentru 
avaria pricinuită. A fost însă refu
zat. Văzînd că cerința lui legitimă 
nu este luată în seamă, a venit la 
organul local al puterii de stat.

Sesizarea a fost supusă discuției 
Comitetului executiv. Wn colectiv 
format de către sfat a cercetat fap
tele la fața locului. Pavel Ioan avea 
dreptate. Au fost luate neîntîrziat 
măsuri. Secția foraj a refăcut în 
scurt timp avaria pricinuită.

La fel de operativ a fost rezol
vată problema ridicată la una din 
orele de audiență de un grup de ce
tățeni din Uricani. Aici, în noile lo
cuințe s-a mutat un număr însem
nat de familii Multe dintre ele și-au 
construit în diferite locuri cuptoare 
individuale de copt pîine. Acestea 
dădeau un aspect urît orașului. 
Luînd problema în discuție, Comite
tul executiv a venit cu o soluție: 
aceste cuptoare să fie demolate și 
să se construiască un singur cup
tor sistematizat, bineînțeles cu o ca
pacitate mai mare, în stare să sa
tisfacă cerințele. Așa s-a și proce
dat. Prin contribuție voluntară a 
fost construit un cuptor pentru copt 
pîine- de tip „ster“, care după in
stalarea injectoarelor ce sînt în 
curs de montare, va începe să 
funcționeze.

Pe baza unei sesizări făcute la 
orele de audiență. Comitetul exe
cutiv a putut să întreprindă unele 
demersuri ce vor duce la o mai 
bună aprovizionare și deservire a 
populației cu lapte. Pînă acum des
facerea produselor lactate s-a făcut 

încă se mai face la magazinul a- 
limentar. Inconvenientul este că 
deservirea lasă de dorit, fie din 
cauza aglomerației, fie că nu se pot 
asigura condiții de depozitare igie

L A
(Urmare din pag. l-a) 

carea vagoanelor de 
cărbune sosite de la 
Lonea.

Și ți se povestește 
cu stimă despre fap
tele de înaltă demni
tate ale unor oameni 
rămași la posturi pe 
un timp cu multe gra
de sub zero — canto
nieri, frînari, maiștri. 

D A T O
supraveghetori; cu 
toții au acționat ca 
un singur om răspun- 
zlnd la chemarea de 
a stăvili urmările na
turii dezlănțuite.

In cabina unei loco
motive Diesel. La 
„bordul" ei se află, pe 
lîngă mecanic, mai 
multi oameni care se 
întorc de la prepara- 
ție. Se discută despre

nică a produselor. Ce s-a făcut pi
ni acum ? “finind cont de Cele ară
tate mai sus, sfatul popular a re
partizat în acest scop un spațiu co
respunzător. Noua unitate se află in 
centrul orașului. Dar ce folos ? Ba 
încă nu s-a deschis. Cauza? O.C.L. 
Alimentara Petroșani n-a reușit nici 
pînă astăzi să înzestreze această 
nouă unitate cu mobilier. Să nu 
credeți că n-ar dispune de mobi
lier. Așa ceva există dar... la Pe
troșani, iar conducerea O.C.L. invocă 
motivul că nu dispune de mijloace 
de transport pentru a expedia la 
tJriCanî mobilierul. Cetățenii din 
acest cehtru minier se întreabă: 
oare eînd- are de gînd O.C.L. Ali
mentara Petroșani să rezolve a- 
ceastă problemă ?

Oamenii muncii se adresează or
ganului de Stat de aici CU Convin
gerea fermă că părerile lor juste 
vor găsi ascultare. Și nu- se în
șeală.

In altă zi s-a prezentat la sfatul 
popular tovarășul Motoc Nicolae, 
care a relatat necazul cetățenilor 
din satul Bulzu: în urma revărsă
rilor de apă cauzate de ploile a- 
bundente ce au căzut la începutul 
verii 1965, drumul de aCCes spre 
satul amintit a fost distrus.

— Va trebui întreprins ceva 
a spus în concluzie tovarășul Mo
toc. De asta am venit la dumnea
voastră. ,

Reprezentanții sfatului deplasîndu- 
se în satul Bulzu, au explicat ce
tățenilor că drumul va putea fi re
parat numai prin munca unită a tu
turor sătenilor. Ințelegînd acest lu
cru, cetățenii de aici au ieșit săp- 
tămîni de-a rîndul la munci pa
triotice, reparînd porțiunea distrusă. 
Pentru a preveni în viitor furia Jiu
lui, comitetul executiv a prevăzut 
pentru anul 1966 construirea unui 
zid de protecție a drumului în por
țiunea vulnerabilă. Lucrările vor fi 
realizate prin contribuție voluntară 
și muncă obștească iar asistența 
tehnică va fi asigurată de sfatul 
popular.

Se mai pot da încă multe exem
ple. Ca și cele relatate mai sus ele 
arată cît de interesante, de variate 
și importante sînt chestiunile ridi
cate de oamenii muncii în orele de 
audientă organizate la sfatul popu
lar. Totodată ele reflectă interesul 
sporit al cetățenilor față de trebu
rile obștești.

Ținerea cu regularitate a audien
telor, ascultarea cu atenție a sesi
zărilor, urmărirea și Soluționarea 
lor constituie o sarcină importantă 
a organelor de. stat. Ele contribuie 
la strîngerea legăturilor cu masele 
și la îmbunătățirea activității în ce
le mai diferite sectoare.

G. ZOLD

R I E
timp, se fac pronosti
curi. Tehnicianul Col- 
da Ionel, șeful de sec
tor, mărunțel, cu ochii 
încercănați, trăgînd cu 
sete dintr-o țigară, 
privește pe geam și 
conchide:

— Și totuși, ce fru
moasă-i zăpada asta I

Nu-i răspunde ni
meni...

COMPLEXUL DE MORÂRIT ȘI PANIFICAȚIE BACIU, REGIUNEA CLUJ: La data de 15 decembrie 1965 
a intrat în probe tehnologice secția tdorlrit complet mecanizată, telecomandată electric, avînd o capaci
tate de prelucrare de 220 tone in 24 de ore, dișpunind de un siloz cu un volum de Inmagaztnare de 6 890 tone.

Aspect exterior al complexului.

„ELE", DE
(Urinare din pag. î-a)

Le cunosc, toate vîrstele, de la 
tinărul licean ce se vrea vîrstmc 
și pînă la vîrstniciil sexagenar ce 
Se vrea încă tinăr, în amintirea 
cavalcadelor lui amoroase fuitînd 
însă, că nu de mult, unii dintre ei 
au fost protagoniștii unor dosare 
cu minore).

Șl „ELE" DE PE STRADA MARE 
încep, cu toate vîrstele, un dialog 
tăcut șl tainic cu cabalistica unor 
semne știute numai de ei.

In carnavalul lără măști al st ră
gii mari, doăr „ELE" își poartă mas
ca. iată-Ie. abordînd-o pe cea a 
candoarei cînd intră în cofetăria 
din centru — devenită pentru ele 
„bursa speranțelor și locul de lici
tație a) farmecelor lor". Se string 
în fUrul unei măsufe, ca fluturii 
de noapte în turul lămpii fermeca
te. Dar masca de pe tata lor. In- 
cepe-ncet să se topească — aido
ma aripilor Je ceară ale lut tcarus 
— pînă ce devin far... „ELE", DE 
PE STRADA MARE: gureșe ca vră
biile. frivole ca frișca, ațîțdtoare 
ca mirodeniile. Țes cu răbdare și 
întind în spatii. Ere de păianjen, 
pînă ce „zburătorul" lor. mult aș
teptat, se lasă prins...

Schimbare de decor: la restau
rant. „EL" și ..EA". „EA", așa cum 
o știti; „EL", cu aerul blazat de 
exmatriculat, cu păr pe frunte si 
ne urechi ca un urangutan agresiv, 
începe dansul cu năuceala tobelor 
șl urletitl alămurilor. St-n dansul 
„Iot" — ce seamănă mai mult a 
răfuială între el — încep să se 
miște pistoanele de locomotivă ale 
brațelor, să se înfurie capul și să 
se agite, apoi, convulsiv, niște pi
cioare scuturate de epilepsie.

Tntr-un tîrziu, clnd visele ar tre
bui să li se plimbe, pe. sub gene, 
„EL" și „EA" epuizați se opresc s<5 
guste, parcă, din voluptatea ușură
rii unui trup stăpînît, pînă atunci, 
de demoni.

Fără măști, chipurile lor lipsite 
de expresie, cu aerul timp, au ceva 
din stupiditatea cheliei asudate.

PE STRADA MARE...
Dar noaptea pentru „ei", nu s-a 

siîrșit clnd ușile restaurantului 
se-nchid în urma lor. Căci tinere
țea ,Jor" se cere cheltuită...

-ir
Și cîntecul străzii, în zori, înce

pe tar. cu „EA" DE PE STRADA 
MARE:

Căci pașii ei
Pierduțl si grei
I-âud pe caldarîm, în zori, 
De-at!tea ori. De cîte ori ?
Cînd viața dă buzna prin porțile 

dimineții șl soarele se Joacă pe 
schelele muncii ca într-o „Cîntare 
omului", pentru „ELE", DE PE 
STRADA MARE, porțile dimineți
lor cu rouă sau Hori de omăt In 
geam rămîn închise, surde și tară 
înțelegere.

Pe „ELE", ieșite din beznele nop
ții, amețite încă de ospățul lor de 
bacante, nu le cheamă schelele, nu 
le așteaptă călimara, nici emoția 
Ieșirilor la tablă.

Pe „ELE", „somnoroase păsărele", 
le așteaptă iar... cîntecul de sirenă 
al străzii mari...

O, tinerețe de cenușă și 
leșie, nu ai încă senzația vidului, 
a nemărginitului gol, pe care ți-0 
dă sterilitatea și nimicnicia ta ? Nu 
ai exemplul atitor mii de tineri 
încinși in hora creației, a făuririi

Economii de combustibil + trenuri 
cu tonaj sporit

Economiștii depoului C.F.R. din 
Petroșani au încheiat situație con
sumului de combustibil convențio
nal pe anul trecut. Calculele sînt 
edificatoare. Cu cantitatea de com
bustibil economisit în anul 1965 se 
pot remorca 2 000 de trenuri de 
marfă pe distanta Petroșani — Si- 
meria și retur.

Mecanicii și fochiștii depoului 
din Petroșani au remorcat în anul 
tredut 4 800 de trenuri cu tonaj 

unei vieți mat bune, pentru tine, 
pentru ei, pentru noi toți 9

Ești și tu singe din sîngele nos
tru, speranță din speranțele noas
tre. Căci natura ta, aluat bun dar 
pros! irămintat, nu e pusă sub zo
dia vreunui blestem al neîmplini
ta. Revino în familia noastră, fa
milia fa — fiu rătăcit pe cărările 
risipirii l

Trăiește, nu agoniza I Cheltuieș- 
te-te, dar nu te risipii Visează cit 
vrei, cu îndrăzneală, cu gîndul în
șurubat în tainele Firii, și nu In 
ceașca de cafea !...

Distrează-te, tă din clipă potirul 
bucuriei, dar nu pentru g-ti omorî 
plictiseala de moluscă? cl pentru 
a'-ți împlini satisfacția efortului 
spornic!

Cîntă în ritmul roților de tren, 
dansează, dacă vrei, in ritmul pis- 
toanelor de locomotivă, dar nu sfi
da bunul simț, decența și măsura, 
cu dezmățul feselor și lăsatului pe 
vine.

O, „sfinte fete păcătoase", regă
sit i-vă, Pînă nu e prea tîrziu!

Și voi, urangutani păroși, încer
cați să fiți, măcar niște cimpanzei 
simpatici I

tar voi părinți și dascăli ai unor 
tineri fără tinerețe și fără ideal, 
deschideți-le ochii. Tteziți-i, Piuă 
nu e prea tirzlu.

sporit transportînd 600 000 de tone 
de diferite mărfuri peste sarcinile 
de plan.

$i în prima decadă din acest an 
rezultatele sînt deosebit de impor
tante. Din stația C.F.R. Petroșani au 
fost expediate în diferite părți ale 
țării 30 de trenuri cu tonaj sporit 
economisindu-se importante canti
tăți de combustibil convențional și 
uleiuri speciale.

PROGRAM DE RADIO
17 ianuarie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Dimineața cu mu
zica ușoară; 5,40 Cîntă fanfara in
terpretativă a Armatei; 6,00 Sport; 
6,22 Jocuri populare; 6,30 Melodi
ile acordeonului; 6,45 Salut voios 
de pionier,- 7,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteo-rutier,- 7,15 In ritm 
de 3/4; 7,30 „Viers și joc“ — me
lodii populare,- 8,00 SUMARUL 
ZIARULUI „SC1NTEIA"; 8,06 Duete 
vasele din operete; 8,30 La micro
fon, melodia preferată;; 9,30 Sfa
tul medicului : Prevenirea tetano- 
sului; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,05 „Ре-un picior de plai" — e- 
misiune de balade și jocuri popu
lare; 10,30 „Cărți, eroi și scriitori 
îndrăgiți"; 11,00 Concert Weber 
interpretat de orchestrele simfoni
ce din Botoșani și Galați; 11,41 
Muzică populară, 12,00 BULETIN 

DE ȘTIRI; 12,10 Matineu de ope
ră; 13,30 Cîntecul săptămînii: „HO
RA UNIRII"; 13,38 „Cît îi Bana
tul de mare" —r melodii populare; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 
„Pe aripile cîntului" — muzică u- 
șoară; 15,00 Varietăți muzicale; 
16,00 RADIOJURNAL; Sport; 16,20 
Arii din opere; 16,30 Cvartetul în 
Do major K.V. 465 de Mozart; 
17,00 Melodii de Mișu Iancu; 17,15 
FIGURI DE LUPTĂTORI UNIONIȘTI 
(AI. I. Cuza, Vasile Alecsandri, Mi
hail Kogălniceanu, Costache Negri, 
Alecu Russo, Dimitrie Bolintinea- 
nu); 17,45 Selecțiunî din operete; 
18,00 BULETIN DE ȘTÎRI; 18,03 

IN JURUL GLOBULUI; 18,13 Cîn
tă Virginia Fetti și Victor Bunea,- 
18,30 RITMURILE CINCINALULUI;
18,50 Muzică populară la cererea 
ascultătorilor; 19,20 Spoil. Post- 

scriptum,- 19,30 Muzică ușoară ita
liană; 19,55 Melodia zilei: „Dacă 
nu te văd o zi" de George Gri- 
goriu; 20,00 RADIOGĂZETA DE 
SEARĂ; 20,20 Actori de film, cîn- 
tăreți de muzică ușoară; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Recu
noașteți interpreții î; 21,15 Satira 
și Umorul; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 22,20 Piese celebre în rit
muri moderne; 23,01 Muzică ușoa
ră de pretutindeni; 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIOJUR
NAL. Sport; 7,50 Melodii distrac
tive,- 8,15 Melodii populară; 8,30 
Muzică din operele lui Lortzing,- 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 CE 
SA VEDEM? CE SA CITIM? CE 
SA ASCULTAM ?,- 9,35 Muzică
populară; 9,55 Trio-uri vocale de 
muzică ușoară: „Armonia", și „San
ta Cruz**; 10,10 Cu scrisorile în 
față; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,07 Parada instrumentelor,- 11,30 
Piese corale de Zaharla Popescu; 

11,45 O intetpretare istorică a 
Sonatelor pentru pian de Beetho
ven; 12,18 Țineri soliști de muzică 
ușoară; 12,45 Valsuri pentru fan
fară; 13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
13,08 Concert de prinz; 14,00 Doi
ne și jocuri populare; 14,30 Crea
ții recente ale compozitorilor de 
muzică ușoară; 15,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 15,10 Ștefan cel Mare 
în muzica românească; 15,30 Frag
mente din opereta „Sînge vienez" 
de Johann Strauss; 15,45 Potpu
riuri de muzică ușoară; 16,00 Din 
folclorul muzical ăl popoarelor, 16,30 
VREAU SÂ ȘTIU, 17,00 RADIO
JURNAL. Sport; 17,20 Uvertura la 
opara „ladwiga" de Kurpinski; 17,40 
Sfatul medicului: Prevenirea te- 
tanosului; 17,45 Formații de mu
zică ușoară; 18,00 „Poeții hunii șl 
muzica**; 18,20 Limba noastră; 18,30 
Anunțuri, reclame $i muzică; 19,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 19,03 Inter- 
prțți de muzică ușoară; 19,30 
AMFITEATRU LITERAR; 19,50 O 

primă audiție din creația lui Dinu 
Lipatti,- 20,00 Transmisiunea concer
tului festiv al Corului Radiotele- 
viziunil; 21,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 21,20 Fluierașul Dumitru 
Zamfira; 21,30 Cîntă Michel Pa
ge; 21,45 Mari muzicieni ai seco
lului Bruno Walter; 22,30 Mo
ment poetic; 22,40 Muzică ușoară; 
23,00 BULETIN DE ȘTIRI. Sport; 
23,07 „Simfonia românească"; Sim
fonia I de George Enescu; 23,41 
Melodii pentru ore tîrzii; 0,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
17 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Șoferii iadului; REPUBLICA: Cu
lorile luptei; PETRILA: Samba; 
LONEA : A trecut o femeie,- ANI- 
NOASA: Gaudeamus Igitur; LU- 
PENI — MUNCITORSC: Bocce
luța.



PREZENȚE 
ROMANEȘTI

AARfS 15. Corespondentul 
Agerpres, Georges Doseai, 
transmite: Sîmbătă 15 ianua
rie, ia primăria orașului Le- 
vallois-Penet, din partea de 
nord-vest a Parisului, a lost 
inaugurată o expoziție de artă 
populară românească, organiza
tă de Asociația Franța-Româ- 
nia, sub patronajul municipa
lității orașului.

Cu acest prilej au luat cu- 
vlnlul Pariait Jans, primarul 
orașului. Gheorghe Baltac, ata
șat cultural al Ambasadei Ro
mâniei Ia Paris, și prof. Andre 
Langevin, secretar general al 
Asociației Franfa-România.

ktiiHlia liiliterilii 
iftctrilir Externe 
К I. P. (kiine

PEKIN 15 (Agerpres). — La 14 
ianuarie Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a dat pu
blicității o declarație in care con
damnă energic atrocitățile comise 
de forțele americane in războiul 
de agresiune din Vietnamul de sud, 
precum și folosirea pe scară largă 
a substanțelor și gazelor toxice în 
acest război.

Declarația se pronunță pentru re
tragerea definitivă și necondiționa
tă a tuturor trupelor S.U.A. și sa
teliților lor din Vietnamul de sud, 
încetarea oricăror acțiuni agresive 
împotriva R. D. Vietnam și respec
tarea acordurilor de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam Poporul 
snd-vietnamez, se subliniază în de
clarație, trebuie lăsat să-si rezolve 
singur problemele interne. Guver
nul și poporul chinez „condamnă 
cu hotărîre actele brutale de a- 
gresiune ale imperialismului ame
rican și sprijină cu hotărîre pozi
ția justă a guvernului și poporului 
R D. Vietnam".

Lovitură de stat militară 
în Nigeria

LAGOS 15 (Agerpres). — înce
tarea bruscă a legăturilor telefoni
ce și telegrafice dintre Lagos și 
străinătate, a determinat agențiile 
de presă să anunțe sîmbătă la a- 
miază, cu o oarecare anticipație, 
că în Nigeria s-a. produs o lovitu
ră de stat. Intr-adevăr, peste cîte- 
va ore. postul de radio Lagos a 
transmis mesajul unui ofițer supe
rior prin care lovitura de staț mi
litară a fost confirmată. In mesaj 
se arată că în capitala Nigeriei 
situația este calmă, iar primul mi
nistru Abubakar Tafawa Balewa a 
fost arestat Ia domiciliu. Agenția 
France Presse relatează că primii

Mărul discordiei". sau altceva ?
Ea 17 ianuarie — pentru prima 

oară după mai bine de o jumătate 
de an — cei șase parteneri din 
Piața comună vor fi din nou îm
preună la Luxemburg. De la 1 
iulie 1965, cînd negocierile cu pri
vire la finanțarea politicii agricole 
comune au eșuat, activitatea orga
nelor Pieței comune s-a limitat la 
expedierea afacerilor curente, de 
minimă importantă. Problemele fun
damentale n-au putut fi rezolvate 
la ultimele sesiuni în cinci — a- 
dică fără participarea Franței.

înaintea reuniunii de la Luxem
burg toți observatorii sînt de acord 
că criza Pieței comune nu rezidă 
numai în divergente asupra poli
ticii agrare — cum s-ar fi putut 
crede în urma rupturii din noap
tea de 30 iunie spre 1 iulie 1965 
— ci îndeosebi de ordin principial.

Ііінпа Tiitalilii la Miluit. (tlaloiait 
li aiisiNia вііоаіа litre IP. Niigiia ii U.R.S.S.

ULAN BATOR 15 (Agerpres). — 
Sîmbătă au continuat tratativele 
dintre delegațiile de partid și gu
vernamentale ale R. P. Mongole și 
LLR.S.S. După încheierea tratative
lor, a avut loc semnarea Tratatului 
de prietenie, colaborare și asisten
tă mutuală între R. P. Mongolă și 
U.R.S.S. Tratatul a fost semnat de

Rezoluții adoptate 
de Conferința de Ia Havana

HAVANA 15. Trimisul special 
Agerpres, V. Stamate, transmite: 
In cursul lucrărilor sale. Conferin
ța de solidaritate a popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină a 
examinat situația din diferite zone 
ale lumii, unde popoarele luptă 
pentru libertate. Secretariatul Con
ferinței a dat publicității o serie 
de rezoluții adoptate de către co
misia pentru problemele politice a 
conferinței.

Rezoluția cu privire la Vietnam 
condamnă agresiunea S.U.A. împo
triva poporului vietnamez și cere 
încetarea ei și retragerea imediată 
din Vietnamul de sud a trupelor 
S.U.A. și ale aliaților lor, respecta
rea și aplicarea de către S.U A a 
acordurilor de la Geneva din 1954. 
Rezoluția cheamă toate popoarele, 
forțele democratice și progresiste 
să intensifice ajutorarea sub orice 
formă a poporului vietnamez șt 
face apel la guvernele iubitoare 
de pace să recunoască F.N.E. ca 
unic reprezentant autentic și legal 
al poporului din Vietnamul de sud.

Rezoluția cu privire la Laos con
damnă bombardarea teritoriului lao
țian de către aviația americană, 
cere respectarea independentei și 
neutralității acestei țări.

In rezoluția cu privire la Africa 
de sud se condamnă regimul rasist! 
apartheidul și teroarea instaurată 
în această tară cu ajutorul impe
rialismului și colonialismului.

miniștri ai Nigeriei de nord și ai 
celei de vest au fost uciși. Numele 
conducătorului acestei noi lovituri 
de stat din Africa (a cincea în ul
timele două luni și jumătate) nu 
a fost încă dezvăluit.

Cauza tulburărilor din Nigeria 
au constituit-o alegerile care au 
avut loc în octombrie anul trecut 
în Nigeria de vest, al căror rezul
tat a fost contestat de partidul 
U.P.G.A (Marea alianță progresis
tă unită). Potrivit unei declarații 
guvernamentale, numărul mortilor 
și răniților în cursul ciocnirilor 
care au avut loc după alegeri este 
de peste 400.

care vizează însuși textul Tratatu
lui de la Roma. Or, aceste deose
biri au apărut încă în anul 1962 
— și, deci, deznodămîntul din vara 
trecută nu trebuie văzut decît ca 
decurgînd dintr-o situație cronică.

Corespondență
In esență, ele se referă la concep
ția cu privire la finanțarea politicii 
agricole comune, crearea unui bu
get autonom al Comisiei, lărgirea 
competentei „Parlamentului euro
pean", aplicarea regulii majorită
ții. In esență deci factorul deter
minant al crizei este tendință unor 
membri ai Pieței comune de a 
transforma organizația economică 
Intr-un for supranational, deci •*»- 

3. Țedenbal, prim-secretar al C.G. 
al P.P.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, și L. 
Brejnev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. A fost semnat apoi Comu
nicatul sovieto-mongol cu privire 
la vizita delegației de partid și gu
vernamentale a U.R.S.S. în Repu
blica Populară Mongolă.

Alte rezoluții sprijină cu fermi
tate lupta de eliberare a poporului 
Zimbabwe împotriva regimului lui 
Ian Smith din Rhodesia de sud și 
a popoarelor din țările aflate sub 
dominația colonială portugheză.

Au mai fost adoptate rezoluții, cu 
privire la Congo (Leopoldville), 
Cambodgia, Venezuela, Guatemala. 
Peru, în care este condamnat ames
tecul imperialist în treburile aces
tor țări și se cere sprijinirea luptei 
împotriva acestuia.

.WASHINGTON POST":

Am comis o eroare 
de judecată în Vietnam

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
„Am comis o eroare de judecată 
în Vietnam”, își intitulează un ar
ticol de fond ziarul american „Wa
shington Post", referindu-se la in
succesele operațiunilor militare ale 
Statelor Unite în Vietnamul de sud. 
„Singnrul lucru pe care-I demon
străm în Vietnam, se spune în a- 
cest articol, este că o tară puter
nică, aflată la un grad înalt de 
industrializare, poate să provoace 
devastări și măceluri intr-o tară 
mică, a cărei populație este alcă
tuită mai ales din țărani. Dar ce o 
să cîștigăm din această demonstra
ție, rămîne de văzut"

Politica americană în Vietnamul 
de sud, scrie mai departe ziarul, 
nu ține seama de cîteva adevăruri 
In primul rînd, de o lege care 
„constituie cheia de boltă a rea
lității internaționale... și anume a- 
ceea că fiecare tară trebuie să aibă 
dreptul să fie stăpînă în propriile 
sale afaceri interne". Referindu-se 
la faptul că S.U.A. refuză să re-

Rusk și Harriman au
SAIGON 15 (Agerpres). — Se

cretarul de Stat al S.U.A., Dean 
Rusk, împreună cu trimisul special 
al președintelui Johnson, Averell 
Harriman, au sosit la Saigon.

Sîmbătă dimineața au avut loc 
primele convorbiri cu premierul sud- 
vietnamez, Nguyen Cao Ky, și cu 

prapus ideii de suveranitate apă
rată de guvernul francez.

Enumerarea de mai sus fixează 
cadrul în care se reia dialogul în
trerupt la 1 iulie trecut. Comenta
torul politic al Iui „Journal de Ge
neve" a remarcat că „criza Pieței 
comune avînd cauze esențialmente 
politice, nu poate fi soluționată 
printr-un compromis de ordin eco
nomic sau tehnic". Participant» la 
reuniunea de Ia Luxemburg și-au 
propus să clarifice „rolul institu
țiilor comunitare", adică drepturi
le care urmează să fie conferite 
Comisiei Pieței comune. Este însă 
demn de reținut faptul că repre- 
zentaijții Comisiei nu au fost invi
tat! la Luxemburg. Pe de altă parte. 
Ia Bonn se vorbește mereu mai in
sisted despre „sacrificarea” preșe
dintelui Comisiei, profesorul vest-

Un mileniu de la constituirea 
statului polonez

Cuvîntarea rostită de E. Ochab la ședința plenară 
a Comitetului Frontului Unității Poporului

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — In 
cuvîntarea rostită la ședința ple
nară a Comitetului Frontului Uni
tății Poporului, consacrată sărbă
toririi unui mileniu de Ia consti
tuirea statului polonez, E. Ochab, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, a vorbit despre parti
ciparea masivă a populației la cam
pania inițiată de P.M.U.P. și Fron
tul Unității Poporului în vederea 
acestei sărbători.

Referindu-se la participarea acti
vă a întregului popor la transfor
mările economice, sociale și cultu
rale care s-au petrecut în țară în 
cei 20 de ani de Ia eliberare, vor
bitorul a arătat, printre altele, că 
în această perioadă au fost con
struite 10 mii de diferite obiective 
economice și peste 1 200 școli în 
valoare de cîteva miliarde de zloti. 
In actualul cincinal — a spus el 
— vor fi alocate pentru cultură și 
educație cca 114 miliarde zloți, cu 

cunoască guvernul R. D. Vietnam, 
ziarul subliniază că „fie că accep
tăm aceasta sau nu, guvernul de 
Ia Hanoi este un guvern vietna
mez despre care se poate spune 
mult mai bine că este legitim decît 
despre celălalt de la Saigon",

„Adevărul este, se spune-în con- 
tinuare în articol, că noi, america
nii luptăm în Vietnam, pentru că 
nu ne convine orientarea . politică 
a regimului de la Hanoi și cea a 
Viețcongului. Dar dacă Statele U- 
nite se erijează în arbitru al for
mulelor politice pe care doresc să 
le adopte alte popoare, atunci ele 
vor deveni cea mai urîtă dintre 
puteri".

„Munți de cadavre care apasă 
asupra conștiinței noastre, risipirea 
resurselor noastre, imaginea res
pingătoare pe care o prezentăm în 
străinătate despre noi, angajamentul 
primejdios și mereu crescînd pe 
continentul asiatic — iată rezulta
tele intervenției americane în străi
nătate", subliniază ziarul.

t

sosit la Saigon
alți membri ai guvernului referi
toare la situația din Vietnamul de 
sud și la politica americană în a- 
ceastă țară. Potrivit agențiilor de 
presă, Dean Rusk a dat asigurări 
că S.U.A. își vor continua angaja
mentele asumate în Vietnamul de 

' sud.

german Hallstein, sub pretextul ex-, 
pîrării mandatului său. Este drept 
că, dacă actualul președinte al Co
misiei a devenit un măr al discor
diei între Franța și partenerii săi, 
datorită unor excese jenante, con
flictul nu angajează atît persoana 
lui, cît existenta însăși a Comisiei, 
concepută ca organ suprastatal.

Dacă Franța este de acord cu a- 
plicarea unor măsuri economice a- 
vînd un caracter comunitar, ea res
pinge însă orice principii care ar 
face ireversibil procesul de inte
grare. Iată de ce corespondentul 
de Ia Bonn al ziarului „Tribune de 
Lausanne" afirma: „Există o Piață 
comună ? Da. Va exista o Europă 
integrată? Nu”. Lapidară, formula 
exprimă pozițiile ireconciliabile 
dintre partenerii GE.E.

HORIA LIMAN 
Corespondentul Agerpres la Geneva

23 miliarde zloți mai mult decît 
în cincinalul anterior.

Ocupîndu-se de situația interna
țională, vorbitorul a arătat că gu
vernul R. P. Polone și întregul po
por condamnă hotărît agresiunea 
împotriva R. D. Vietnam, cere în
cetarea războiului neocolonialist 
din Vietnamul de sud, să fie retra
se armatele intervenționiștilor stră
ini și să i se acorde poporului viet
namez posibilitatea de a rezolva 
singur problema viitorului său, 
conform acordurilor de la Geneva. 
Vorbitorul a arătat, de asemenea, 
că R.F.G. constituie un pericol Pen
tru pace în Europa, întrucît „a- 
cesta este singurul stat european 
care ridică pretenții teritoriale".

Sîntem profund convinși, a spus 
în încheiere E. Ochab, că în co
laborare strînsă cu prietenii și a- 
liații noștri — țările socialiste — 
vom putea asigura condițiile pen
tru desfășurarea în continuare a 
muncii pașnice creatoare a poporu
lui nostru, în pofida tuturor unel
tirilor forțelor imperialismului . și 
reacțiunîi.

Lulnd cuvîntul, W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C, al P.M.U.P, 
s-a referit la recentul mesaj al e- 
piscopilor polonezi adresat episco- 
pilor germani, apreciind că el este 
în contradicție cu linia generală a 
politicii poloneze și că prin aceas
tă acțiune s-a dat apă la moară 
revanșarzilor vest-germani.

Ședința 
Consiliului de Sfat 
al R. D Germane

BERLIN 15. Corespondentul A’» 
gerpres, Șt. Deju, transmite: La 14 
ianuarie a avut loc la Berlin o șe
dință a Consiliului de Stat al R.D. 
Germane, care a dezbătut proiec
tele de lege cu privire la plaiyrl 
economic national și bugetul de 
stat pe 1966.

Gerhard Schuerer, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării; 
a arătat că linia fundamentală a 
planului economic pe 1966 constă 
în sporirea eficienței economiei 
naționale prin creșterea productivi
tății muncii, aplicarea eficientă în 
economie a noilor rezultate ale ac
tivității științifice și tehnice și fo
losirea rațională a tuturor fonduri
lor. El a subliniat că „obiectivul 
principal al planului economiei na
ționale este creșterea substanțială 
a venitului național și, pe această 
bază, asigurarea îmbunătățirii trep
tate a nivelului de trai al popu
lației".

Prezentînd proiectul de lege cu 
privire la bugetul pe 1966, Willi 
Rumpf, ministrul de finanțe, a ex
pus principalele sarcini în dome
niile investițiilor, gospodăririi fon
durilor și sporirii eficienței corner-1 
țului exterior.

PE SCURT
MOSCOVA. După cum s-a 

anunțat oficial, guvernul sovie
tic l-a invitat pe Muhammed 
Hashim Maiwandwal, primul 
ministru al Afganistanului, sd 
facă o vizită oficială In Uniu
nea Sovietică. Invitația a fost 
primită cu satisfacție. Primul 
ministru va sosi în Uniunea So
vietică Ia 1 februarie.

TOKIO. Compania japoneză „Ishî- 
kavadjima-Harima" va livra Iugo
slaviei 4 petroliere cu un deplasa
ment de cite 63000 tone.
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