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ALTE COLECTIVE ÎȘI IAU ANGAJAMENTE 
ta ÎNTRECEREA SOCIALISTA PE 1966
^reparația Lupeni

Animați de dorința de a contribui la 
traducerea în viață a sarcinilor economice 
țzvorîte din directivele Congresului al 
IX-lea al P.GJL, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii preparației Lupeni se angajea
ză să depășească prevederile planului pe 
1966 — primul an al cincinalului — la 
principalii indicatori după cum urmează:

• Recepționarea peste plan a 10 000 tone 
de cărbune;

. • îmbunătățirea recuperării globale cu 3 
p jncte

• Seducerea procentului global admis la 
cenușă cu 0,2 puncte și al celui de cenușă 
din căabunele special intre 0,3—0,5 puncte.

• Seducerea umidității cărbunilor livrați 
«ж 0Д puncte;

• Realizarea unei economii de 200 000 Iei 
la prețul de cost.

' Din aceste angajamente, colectivul pre
parației Lupeni va realiza pînă la 8 mai i

•' Recepționarea peste plan a 5 WO tone 
de cărbune;

• 70000 Iei economii la; prețul de cost.
In vederea înfăptuirii acestor angaja

mente s-a 1 preconizat o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice, printre care se nu
mără > însilozarea cărbunelui primit de la 
Uricani în trei silozuri de la partea veche 
a spălătoriei; mărirea debitului de prelu
crare la secția flotație; modificarea acțio
nării decantonilui nr. 1; reglarea hidro- 
ci inelor de barită astfel ca să se obțină 
rezultate comparabile cu decantorul nr. 2; 
funcționarea funicularului la un debit me- 
diu de-160 tone pe oră etc.

■înfăptuind măsurile propuse, colectivul 
preparației Lupeni este hotărît să desfă
șoare^ larg întrecerea socialistă, pentru , a 
dai patriei noastre socialiste cărbune cocsi- 
БсаЫІ de calitate superioară și la un preț 
de cost cît mbi scăzut.

In ajutorul înt-oducerii 
tehnicii noi

Pe lingă exploatările 
miniere și Întreprinderile 
industriale din bazinul 
carbonifer al Văii fiului 
au fost create peste 30 
colective de cercetare 
științifică din care fac 
£arte numeroși specialiști 
și' tehnicieni cu o înaltă 
calificare.

Aceste colective se o- 
cupă de studierea orga
nizării științifice a pro
ducției și a muncii și de 
introducerea celor mai 
noi cuceriri ale tehnicii 
în procesul de producție.

La' Combinatul carbo
nifer al Văii Jiului func
ționează un serviciu de 
cercetare și documentare 
tehnică care se ocupă 
de munca de concepție, 
elaborează soluții și me
tode noi de muncă și a- 
jută colectivele de cei- 
cetare ale exploatărilor 
în rezolvarea probleme
lor de tehnică minieră

Așa de exemplu, în- 
tr-un abataj frontal al 
minei din Aninoasa, a

fost introdus pentru 
susținere un nou tip 
de strip metalic tubular 
proiectat de către Insti
tutul de cercetări mi
niere. Acest tip de stîlp 
prezintă mai multe■ a- 
vantaje: sînt mai ușor 
de manipulat, ridicarea 
spre tavan se execută 
mecanizat și se cîștigă 
la fiecare folie de căr
bune cîte 30 de cm în 
înălțimea abatajului. Toa
te acestea conduc la 
creșterea vitezelor de a- 
vansare în abataj, a pro
ducției și productivității 
muncii. Un specialist al 
serviciului de cercetare 
din combinat urmărește 
aproape zilnic comporta
rea noului tip de stîlp 
la presiune. Pînă în pre
zent, rezultatele sînt bu
ne. Se preconizează, ca 
după remedierea unor 
mici neajunsuri, noii 
stîlpi metalici să fie in
troduși și în alte abata
je frontale din minele 
Văii Jiului.

U.K.U.M. Petroșani
Însuflețiți de obiectivele economice sta

bilite de Congresul al IX-lea al P.C.R., 
muncitorii, inginerii și tehnicienii de la 
U.R.U.M. Petroșani și-au luat următoarele 
angajamente în întrecerea socialistă pe 
1966 — primul an al cincinalulut

• Depășirea planului la producția glo
bală cu 1 500 000 lei.

• Depășirea planului la producția marfă 
cu 1 500 000 Iei.

• Sporirea productivității muncii cu 1 
la sută.

• Realizarea a 500 000 lei economii su
plimentare la prețul de cost

• Reducerea pierderilor admise cu 2 
la sută.

Din acestea, pînă la 8 mai vor fi reali
zate următoarele:

Depășirea producției globale cu 
500 000 lei.
• Depășirea producției marfă cu 500 000 

lei.
• Sporirea productivității muncii cu 1 

la sută.
• Realizarea a 200 000 Iei economii su

plimentare la prețul de cost
In scopul realizării integrale a angaja

mentelor luate în întrecerea socialistă, a 
fost alcătuit un plan de măsuri tehnico- 
organizatorice, care cuprinde, printre al
tele : folosirea de metode științifice în or
ganizarea activității secțiilor uzinei, exe
cutarea exemplară a reparațiilor capitale 
la utilajele venite de la exploatările mi. 
niere etc. . . ?

Colectivul Uzinei de reparat utilaj mi
nier din Petroșani nu va precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea acestor an
gajamente.

are o importanță deosebită în siguranța trans
portului feroviar.

IN CLIȘEU: Comunistul Bologan Serafim, elec
trician de serviciu, controllnd buna funcționare 
a releelor din cabina de centralizare a stației 
Petroșani.

SPORT
„РІве bună și ief
tină../4
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■ în vederea îmbunătăți
rii circulației pe drumu
rile publice
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■ DIN ȚĂRILE SOCIA
LISTE
Evenimentele din 
Nigeria
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nul literar „George Coș- 
buc". La pregătirea a- 
cestei acțiuni și-au adus 
contribuția tovarășii Ne- 
graru Lucia, Cozma FIo- 
rica și Stan Valentin, 
din colectivul bibliotecii 
clubului.

• Biblioteca clubului 
sindicatelor - din Petro
șani a pregătit un mon
taj literar dedicat lui Mi
hai Eminescu — lucea
fărul poeziei românești. 
Montajul literar va fi 
transmis pentru colecti
vul U.R.U.M.P. miine la 
ora 8, prin stația de am
plificare din uzină.

• In cadrul lectoratu
lui de cultură generală 
pentru femei, la clubul 
muncitoresc din Uricani 
va fi ținută miine după- 
amiază expunerea „Des
pre creșterea și educa
rea copilului". Comitetul 
orășeneșc al femeilor și 
conducerea clubului din 
localitate invită la a- 
ceastă expunere pe toa
te mamele din orașul U- 
ricani.

Trenul forestier a adus un nou transport de ma
terial lemnos !

IN CLIȘEU: Sortarea buștenilor in depozitul 
final Petroșani.

■'tffisgga-gig-șiap'

Constructorii de .locuințe de pe 
șantierele Văii Jiului au sarcina să 
execute anul acesta un mare nu
măr de blocuri cu cite' 4-10 etaje, 
care vor însuma în total 1 768 a- 
partamente. Execuția acestor obiec
tive necesită un volum mare de 
materiale de construcții care tre
buie transportate ritmic de la tran- 
zite și depozite la loturile de lu
cru. Această sarcină revine colec
tivului I.P.I.P. Livezeni, care are 
coloane de transport auto dotate 
cu autocamioane carosate și bas
culante, tractoare cu remorci. In 
prezent, I.P.I.P. Livezeni are în do
tare 44 autocamioane carosate, 20 
autobasculante și 3 tractoare pen
tru transport, cu care se transportă 
lunar zeci de mii de tone de ma
teriale diverse pentru nevoile șan
tierelor Din acestea, circulă zilnic 
28-30 mașini carosate, 8-10 bascu
lante, restul fiind în ateliere pentru 
diferite reparații.

Rezultatele activității acestui parc 
auto sînt condiționate însă de co
laborarea dintre coloanele I.P.I.P. 
și șantierele pe care le deservesc. 
Pregătirea prealabilă a materialelor 
pentru a putea fi încărcate intr-un

Buna funcționare a sistemului de semnalizare.

DIN MUNCA 
CEFERIȘTILOR

ACTUALITATEA
• Clubul muncitoresc 

din Petrila a pregătit 
pentru astă-seară, la ora 
18, evocarea „107 ani de 
la Uhirea Principatelor 
Române".

• Ieri după-amiază în 
sala clubului muncitoresc 
din Petrila a avut loc o 
consfătuire interesantă^ 
organizată de conducerea 
clubului cu cititorii bi
bliotecilor mobile de la 
mina și preparația din 
localitate. In cadrul con
sfătuirii s-a dezbătut pro
blema felului în care 
munca cu cartea tehni
că ajută la rezolvarea 
sarcinilor de producție.

• Ansamblul de muzi
că ușoară al clubului 
muncitoresc din Aninoa
sa prezintă azi, la ora 
18 in căminul cul
tural din Cimpa specta
colul de estradă „Cu un 
cîntec, cu o glumă...".

• Tot ieri, la stația de 
radioficaxe din Aninoasa 
a fost transmis medalio

Volum sporit de mărfuri 
încărcate

Asigurarea în mod ritmic a tu
turor stațiilor cu vagoanele nece
sare încărcării mărfurilor prezentate 
la transport, este una din preocu
pările principale ale operatorilor 
din cadrul R.C.M.-ului Petroșani. 
Datorită strînsei colaborări dintre 
intreprinderi și conducerile stațiilor, 
de la începutul anului și pînă în 
prezent, planul de încărcări a fost 
depășit cu 20,66 la sută, încărcîn- 
du-se peste plan 35 185 tone măr
furi. O contribuție de seamă la a- 
ceste realizări a adus colectivul 
stației Vulcan, care a reușit să în
carce în această perioadă aproape 
30 000 tone cărbune peste plan.

24 de trenuri marțrute
Marșrutizarea trenurilor se află în 

atenția ceferiștilor din stațiile Lu
peni și Petroșani. Colaborînd strîns 
cu cele două preparații de cărbune 

\(din Petrila și Lupeni) în problema 
încărcării și compunerii trenurilor 
marșrute ei au reușit ca numai în 
zilele ce au trecut din acest an să 
expedieze peste plan 24 trenuri 
marșrute cu un tonaj net de 29 615 
tone. Prin acest lucru s-a reușit 
să se reducă simțitor timpul de 
staționare a vagoanelor la încăr- 
care-descărcare în stațiile respec
tive.

O condifie а ritmicității pe șantiere

Aprovizionarea optima cu materiale
timp cit mai scurt (de ce nu se 

• aplică în tranzite conteinerizarea ?), 
asigurarea platformelor de descăr
care,- întreținerea drumurilor de 
acces la obiectivele din interiorul 
șantierelor, încărcarea mașinilor la 
capacitatea nominală sînt doar cî- 
teva din căile menite să asigure 
aprovizionarea în condiții optime cu 
materiale a șantierelor.

In plină perioadă de iarnă, . deși 
șantierele au o mare nevoie de ma
teriale de masă, transportul nu se 
ridică Ia nivelul cerut. In tranzitele 
de la. Petrila, Livezeni, Lupeni, e- 
xistă mari. cantități de materiale — 
balast, nisip, cărămidă, fîșii prefa
bricate,, fier-bețon și altele — al că
ror loc nu este pe rampa tranzitu
lui unde încurcă descărcarea altor 
materiale, ci pe șantiere, lingă 
punctele de lucru l Dar conducerile 
de șantiere, în loc să ia măsuri 
pentru a avea platforme de depozi
tare a materialelor necesare pe șan
tiere, pentru fiecare bloc, continuă 
să socotească tranzitele un fel de

Mihai ȘfBFAN

(Continuare fn pag. 3-aj
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,JTWE BUNA Șl IEFTNUL"

Opt întrebări — 
opt răspunsuri despre volei

Continuăm seria interviurilor 
Mestre cu antrenori ai formațiilor 
Sportiv* divizionare A și В din Valea 
Jiului eu privite la comportarea echi- 
b№ în turul campionatului și la pro- 
Hdtele de viitor. Interviul de față 
i-am solicitat tovarășului Ceacli 
loranim, antrenorul echipei de vo- 
lăi Știința Petroșani, care activea
ză în seria a doua a campionatului 
Categoriei A.

REPORTERUL.- Vd rugăm să ne 
vorbiți desore comportarea echipei 
tei turul campionatului.

ANTRENORUL: Am Început mai 
greu deoarece perioada de pregă- 
Ш* a fost cam scurtă. Așa se face 
că jucind primul meci la Oradea, 
l-am pierdut Treptat, echipa și-a 
revenit, s-a sudat și rezultatele au 
Încap»! să fie din ce în ce mai bu
ne. Comparativ cu aceeași perioa
dă a anului trecut, echipă e mai 
bună, a disputat meciuri de 0 inai 
bonă calitate, a crescut valoric Si 
tebftic.

R: Rezult ațele bune obținute că
ror fapte se datoresc 1

A: In primul rînd întineririi e- 
chipei si omogenizării ei într-un 
timp relativ scurt. Apoi, voința și 
Seriozitatea la antrenamente â u- 
nof jucători, dorința de a juca mai 
bine, de a ocupa un loc mat bun 
In clasament. Am avut desigur și 
condiții mai bune de antrenament 
declt în anul trecut, pe care le-am 
folosit la maximum. Vorbind des
pre întinerirea echipei, aș vrea să 
spun că tinerii s-au ridicat și chiar 
au depășit uneori valoarea „vete
ranilor”, au respectat întocmai in
dicațiile pe care le-am dat, ș-a ob
servat la ei dorința de afirmare.

R t Și totuși la sfîrșitul turului 
ocupați doar tocul 7 din 10 echipe, 
De asta ce ziceți ?

At Clasamentul nu reliefează va
loarea reală a echipelor. în ale*- 
tairea clasamentului avantajul te
renului șî-a spus euvîfttul. Echipele 
daute pe primele locuri au avut 
ton meci în plus acasă, pe cînd noi 
am avut unul mal puțin care, evi
dent, ne-a dezavantajat. De altfel, 
*ș vrea să informez cititorii că 
cele 10 echipe stnt dfe valori sen
sibil egale, fapt reflectat șl de nu
mărul de puncte acumulat. Noi a- 
vcm doar cu un punct mai puțlh 
(13 puncte) declt EleetrOputere Cra
iova. ce deține primul loc (14 punc
te). In retur vom fi noi avantajați 
d* teren.

R.- Despre disciplina echipei ее 
na puteți spune ?

Noutătî 
în sportul 
de iarnă
HLANTAi Vălătuci motori- 

nti pentru netezirea plitelor

A i Tot comparativ cu returul 
campionatului tracul, disciplina în 
rlndul echipei a fost mai bună. 
N-am avut cazuri de abateri grave 
de la disciplină. De asemenea, nici 
eliminări de jucători de pe teren 
sau suspendări. Totuși va trebui 
și mai mult Îmbunătățit*.

R; Care compartiment al echipei 
a funcționat cel mal bine ?

A : Apărarea a fost mai bună, 
mai constantă. Jucătorii din linia 
a doua au Vădit O creștere de la 
un meci la altul. A fost, pot spune, 
compartimentul forte al echipei. 
Dacă șl atacul ar fi funcționat la 
nivelul apărării, Sitele ar fi fost 
rezultatele.

R; Dintre jucători care s-ati re
marcat ?

A : CojoCaru, Clbu, Schiopu, Mii- 
ler, Comanrniczl. Uhi! dintre jucă
torii noștri au „căzut” în ultimul 
set. nu s-âu mai concentrat sufl 
cient în momentele Cheie si âstfni 
am pierdut unele seturi decisive.

R r Atf fost Sprijinit în muncă de 
biroul secției de volei ? Dar de con
ducerea .4. S Știința ?

A : Aduc chiar mulțumiri tov. □- 
sistent îng. Stoichițoiu Anghel, Se
cretarul secției de volei care m-a 
ajutat foarte mult, ca si tov Szi- 
legy Teodor, șeful catedrei de E- 
ducațîe fizică Un real sprijin am 
primit și din partea comitetului 
U.TC. si a A. S. pb institut.

R: Cthd reluați antrenamentele 
si ce obiective v-ațf propus pentru 
returul campionatului ?

A: Cu toate că am încheiat ul
timii prima parte a campionatului 
(în 9 ianuarie), vom relua antrena
mentele imediat după sesiunea de 
examene, în vacanța studenților 
Pînă atunci îneă ei ee află în efer
vescență examenelor. Ca obiective 
de viitor, ne-am propus ca, la sfîr- 
litnl returului, efi ocupam unui din 
primele tr*i locuri în clasament.

Interviu luat de 
DUMITRU GHBONBA

Tineri pe schiuri
Dacă în cursul săptămînii ■ 

veți poposi îbtr-una din zile 
pe dealurile din împrejurimile 
Sohodolului -veți putea vedea 
douăzeci de tineri pe schiuri, 
antrenîndu-se intens. După em
blema ce o poartă pe tricouri 
și pe treninguri veți recunoaș
te imediat lotul de schiori al 
asociației sportive „Energia" 
din Patoșeni.

Cînd au fost selecționați și 
dotați cu schiuri noi-houte, ViU 
colorate și lucitoare, ei au prO-

CARNET
mis instructorului Gheorghe 
Lupaș: „La noi numai ursul 
va hiberna. Vrem ca pe cel . 
mai de sus podium să urce și 
schiori din Valea . Jiului"..

Promisiunea e promisiune 
La început de trei Ori pe săn- 
tăftfînă, in prezent în flecare 
zi, douăzeci de schiori se an
trenează. In sală și pe dealuri, 
ei âu învățat tehnica alergării 
pe schiuri de fond, tehnica res
pirației, tehnica mișcării și co- 
borîrii.

Primul obiectiv pe care îl au 
de atins este cîștigarea „Cu
pei 24 Ianuarie". Să fie oare 
aceasta prima victorie ? „Poate 
că da" — își spun în coi ti
nerii schiori.

Iată șl numele cîtorva din
tre ei, care S-ati dovedit a fi 
cei mai corecti, mai serioși la 
antrenamente: Kalman A. (17 
ani), Тбгбк I. (17 ani), Kovari 
A. (17 ani), Stoica P. (18 ani), 
Dogaru Elena (16 ani), Inglinq 
Maria (15 ani), Kelt Lidia (17 
ani) — dintre „boboci", Mun- 
teanu L, Lupas Gh.. Neyezi N., 
Niță I., Lorincz Gh. — dintre 
„bătrîni".

Le dorim mult succes spor
tivilor schiori paroșeneni 1

IMLING ALFRED 
corespondent

Cu mai 4»Ши de 70 dă HU în Ui* 
tnă, într-o modest* librărie de pa 
Calea Victoriei, colț cu pasajul ГО* 
man, se întîlnesc în fața cărților 
nou apărute ori sosite gin străinătate 
scriitori de seamă ai vremii > Car** 
giaie, Delavraneea, Vlahuță. Firi di* 
ferite, dar suflete la fel de mari 
clnd era vorba de literatura pentru 

, *ei mulți. Localul aparținea edito
rului Karoi Mtiier, om cu o cul
tura mai răsărite declt publicul de 
rind care-i trecea pragul librăriei. 
Atent și primitor ați cei trei Oaspeți 
frecvenți ai dughenei sale, editorul 
asculta de fiecare dată discuțiile 
Scriitorilor și did părerile de mai 
multe ori exprimate de Ci despre 
necesitatea unei Colecții popular* 
editorul a început tipărirea udei 
astfel de colecții. SI și-a alăturat 
in această nobilă preocupare pe 
folcloristul Dumitru Stănes&u, îitere- 
dințîndu-i acestuia direcția literară. 
Astfel, îh 1095 avea să vadă lumina 
tiparului primul număr („Povești 
alese" de Andersen) al colecției des
pre dâre, ib nota de prezentare, pu
blicată de editor la începutul vo
lumului cu numărul 1, se spune că 
inaugurează publicarea, „Unui șir 
de cărticele ieftine care vdr alcătui 
încet-încet o „bibliotecă pentru 
toți", „Cînd am început această pu
blicare m-am gîpdit la două lu
cruri : înlîi să dau pe mîna tineri
mii și a tuturor cititorilor cărți bu
ne, bine alese, frumoase, interesan
te și bine traduse, culese din toa
te producțiile spiritului omenesc și 
al doilea să le dau pe uit preț bit 
voi putea mai modezt".

Primul editor a dat curînd fali
ment șî „Biblioteca pentru toți" a 
fost preluată în 1809 de editura АІ- 
Calay, avîfid îfi fruntea direcției li* 
terare pe Scriitorul Vasile Deme
trius. După o altă vreme colecția 
a fost asigurat* de editura Socec. 
In 1918 avea să apară numărul 1 000, 
Jar în 1949, la naționalizare, „Bi
blioteca pentru toți" ajunsese la 
numere peste 1 350 și la un tiraj 
total de 25 milioane de exemplare.

Chiar dacă pc parcurs s-au făcut 
unele concesii comerciale, neînsem
nate totuși, vechea serie a „Biblio
tecii" a contribuit, cum spunea Tu- 
dof Arghezi Ій 1935, la răspîhdifea 
literaturii în tlBdurile a „10 gene
rații de eulturâ rOmânescaă pentru 
care „Biblioteca pentru toți" este 
un monument". In același aii, Ion 
Agîrbiceanu se exprima în termeni 
elogioși despra colecția care „a fost

N 0 T a îmi vînd discoteca !
Deși am string ani de-a riadul o 

frumoasă colecție de discuri pe ca* 
re sînt imprimate melodii din o- 
perete) de mutică ușoară și popu
lară, sini fertil hoiărit să-mi vind 
discotecă. Motivul principal e lim
pede — nu mi-o mai pot îmbogăți 
și pace. De clnd a apărut ІП maga
zin:.'! nr. 47 din Petroșani vîruătbtt- 
rea Bulbucan Maria, la raionul 
„discuri pentru patefon" mâ stră
duiesc in zadar să-mi procur nou
tăți pentru discotecă. Nu mat pbf 
cu nici un chip, vinzătoatea eu 
pricina îh loc să mă servească Ci
vilizat, în mod politicos — așa cum 
am văzut eu că Sînt serviți Clienta 
în alte magazine — ba îmi spune 

d» lș Înființarea el »l рІЫ Ш, „pi* 
ne bună șl ieftină" pentru toți iubi
torii de cultură. Ea a rămas supe
rioară tuturor bibliotecilor de popu
larizare de mai tîrziu, prin alegerea 
lucrărilor pe care a eretut că e bl* 
ne să le înfățișeze Cititorului ro» 
mân... Personal mă gindetc cp *de- 
vârâtă evlavie la cărticelele pătrate, 
cu coperta portocalie pentru care 
îmi păstram, de prin clasa • Ш*а 
a liceului, gologanii, pentru a avea 
fiecare număr nou apărut".

După 56 de ani de apariție neîn
treruptă, în 1950 este tipărit primul 
număr al seriei a doua la Editura 
pentru literatură și artă e Uniunii 
Scriitorilor: „Pentru libertate" — 
versuri de George Coșbuc, tntr-un 
tiraj de 30 000 de exemplare. Apei 
timp de 10 ani colecția a oferit pu
blicului larg mai ales lucrări clasice 
din literatura română și udele din 
literature universală. In 1960 și-a 
început apariția seria a treia, săp- 
tămînală. intr*un pian de perspec
tivă întocmit atunci au feet cuprin
se peste 1 ООО de volume eu lucrări 
din cele mai reprezentative ale tu
turor literaturilor naționale, clasice 
și contemporane, care vor apare pt- 
nă in anul 1980. Din aceștea au vă
zut lumina tiparului pînă la sfirși* 
tul anului trecut 320 și a Iftcepat 
reeditarea unora epuizate. Astfel 
colecția a ajufis să fie astăzi o oglin
dă a marii revoluții culturale din 
țara noastră. Tiraje de pînă lș 
200 000 de exemplare, rar tntîlaite 
în cașul unor volume de beletris
tică, ilustrează uriașa popularitate 
de eare se bucuri cartea la Mi. in 
ultimii e ani, hîrtla și cerneala ti» 
pografieă s-au dăruit eu genatott- 
tăte în 17 milioane de e! apteri 
depățindu-se tirajul celor 64 do ădî 
de apariție anteriori. In paginile 
cărțuliilor cu aspectul grafic tot mai 
plăcut, cititorului nostru l-au fost 
oferite opere ale 179 de scriitori ro* 
mâni șl străini și 13 antologii din 
20 de literaturi. Un simplu calcui 
pe arată că Cele 235 de prefețe și 
tabelele cronologice alcătulăec ₽ 
adevărată istorie a literaturii uni
versale care ar încăpea in 15 to
muri a 400 de pagini fiecare.

Intrată da acum in al optulea de
ceniu de existență, „Biblioteca p*h- 
tru toți", a cărei activitate a fost 
ridicată pe un plan superior, в de
venit'cu adevărat „pîne bună și ief
tină" pentru marele public citi
tor.

At. BRAD
redactor la „AgarpreS1*

ed nu are timp sd tnă servească, 
ba mă lasă sd aștept minute in Hr 
lingă tejghea fdefntfu-se pur șl 
simplu că nu mă bagă îh seamă 
măcar. Cu ce i-am greșit, nu ști». 
Insă în mod sigur știli cd vinzâ- 
totitea își permite sd jignească cum
părătorii printi-o obrăznicie tar In- 
tîinilă. Pe mine, de pildă, atunci 
clnd, în sfîrșit după o îndelungată 
așteptare, a catadixit să mă ser
vească, în una din zilele trecute 
(13 ianuarie a. c.) — ftt-a apostro
fat cu blindate (reproduc textual}; 
„pentru fiecare prost care viile ttP- 
buie să caut plăci f".

Cu toate că am simțit parcă o 
palma pe obraz, fiind calm din fi
re am înahițlt In sec contlnuînd sd 
aștept pînă cînd dînsa căuta „cu 
încetinitorul" o placă bună. Vâtind 
Că aștept zadarnic Îmi pierdeam 
treptat calmul și. în cele din Ur
mă. am cerut politicos condica de 
reclamații. Da&ă credeți cumva Că 
s-a speriat dlnsa vă înșelați. Plină 
de îndrăzneală obraznica mi s-a a- 
dresat cu glas tare „Cutat, stil și 
tu să scrii t". Cu alte cuvinte m-a 
făcut analfabet. Gtndeam In *tn*a 
mea oft de străina e aceasta vfn- 
zătoare de realitățile viei a noas
tre, dar am tăcut. Condica de te- 
ciamațu n-am obținut-o insa tuci 
de la responsabil. St atunci am ho
tar» să d&vedesc ed știu sd «rfti. 
Precizez insă ce sini ferm horint 
sâ-mi vînd discoteca numai mite 
timp eu conducerea 0.61. Stătu
se industriale PetropUti 1st va Păs
tra Vffttdtodre la raionul cu prici
na. M șffti mas ca reboot maica.

S. V. ^Analfabetul' 1



Aprovizionarea optimi cu materiale
& l-a)

ridice mi
la ora do» 
cumva în 
învinuiescmașină, 

nerealizarea blocu-

că niei conducerea

* ««tie pot u 
tirlitab doar in Ziua șl 
rită — iar dacă nu au 
ziua respectivă 
transportul de 
lui.

Este adevărat
LPJ.P. Livezeni, său tov. Stnărăn- 
descu Valentin, ing. șef adjunct cu 
mecanizarea în cadrul Grupului 2 
construcții Petroșani, nu dau aten- 
Ue acestei cerințe. In schimb, șan
tierele „plătesc" cu inimă largă su
te de mii de lei locații pentru ne- 
descărcarea în termenul stabilit (un
de, dacă tranzitul este blocat
materiale?) a vagoanelor sosite Cu 
diverse materiale de masa.
mod „autocritic", conducerile 
peCtiVe pun vina pe... iarnă, 
ger, că a înghețat nisipul (?!), 
lipsa de oameni, pe...
cată...

due din deficiențele 
tea t.pj.p. o constituie
Пи se execută la termenele prevă
zute reparațiile planificate la ma-

cu

rampa

Si, în 
res- 

pe 
pe... 
bk>-

din activita- 
și faptul că

șUU, Ceea Ce fade Uneori ca ele в* 
„CMâ în brânci" chiar pe șantiere. 
І.МЛ «re In prezent patru echipa 
de reparații auto, conduse de me
seriașii Stoian Radu, Pop Valeriu, 
Damian Traian și Tomeecu Oprea, 
care lucrează »Ub îndrumarea mai
strului Alexăndrescu Alexandru. 
Dat, din lipia unor piese de schimb, 
printre care cuzineți, pinioane, v»> 
broChene șl altele, în luna decem
brie nu s-au executat reparații la ti 
mașini programate, iar pe Ianuarie 
aceeași soartă așteaptă încă 5 auto
camioane. Este necesar ca serviciul 
de aprovizionare din I.P.I.P. și 
trust să depună toate eforturile 
pentru procurarea pieselor respec
tive, căci șantierele așteaptă ma
șinile...

De așteptat, îhtt-edevăr, șantierele 
așteaptă mașinile. Dar nu cum tre
buie ! Pe șantierul Vulcan, drumu
rile de acces sînt întt-o stere mize
rabilă incit mașinile își rup frec
vent arcurile, axul «ardente și alte 
piese. O asemenea situație este și 
pe șantiărul Petrila, iar pe șantie
rul și la tranzitul Livezeni, starea 
drumurilor de acces la punctele de 
lucru unde duc mașinile materiale, 
ar trebui substantial îmbunătățită.

Organized mal bine transportul 
auto și folosind la întreaga capa
citate dotarea tehnică în mașini, 
există premisa ca aprovizionarea 
cu materiale a șantierelor să fie 
mult îmbunătățită. Rezolvarea pro
blemelor de transport constituie o 
condiție importantă pentru asigura
rea reoKzăriâ ritmice a planului pe 
șantiere.

ШНМЕЙТН fROMPM
p««te incinta minei tfricant й- 

padl te așternu»» într-UB strat gn>ș. 
fale» mari »i apătoșl nat conti
nuau sa cadă îtigreunîhd din ce 
în ce mai mult transportul pe ca
lea ferată cu profil îngușt. Și, lă 
un moment dat, accesul locomoti
velor cu trolei spre depozitul de 
lemne nu mai era posibil. Dar lem
nul de mina trebuia transportat fă
ră Întrerupere spre locurile de mun
ci din Subteran. Fiecare minut ere 
prețios. Pentru curățirea liniilor în
zăpezite se cerea 

muncă.
Situației,

un mare 
Intelegînd 

un grup 
îndreptau

V0» 
gra

de, 
spre

lum de 
vitatea 
muncitori care se 
casă după terminarea schimbului au 
venit în ajutorul celor de ia trans
port. Au fost aduse alte lopeți din- 
tt»o magazie apropiată și acțiunea 
de deszăpezire a început să se des
fășoare rapid. In scurt timp dato
rită intervenției prompte, demhe de 
laudă a tovarășilor Dinoiu Gflgo» 
re, Belu Alexandru, Trane® VăSile, 
Popescu Cânttantih, FîCîu Gheor- 
ghe, transportul putea fi reluat.

VALERIU CQANDRĂȘ 
corespondent

Pentru cel chemați «a formeze »i 
să educe tînăra generație, cunoaș
terea temeinică a politicii partidu 
lui nostru, este cu atît mai nece
sară cu cit stadiul actual al dez
voltării epocii noastre socialiste 
cere oameni Cu o fizionomie mo
rală cara să corespundă vremurilor 
pe care le trăim. Ca să formeze 
astfel de oameni, învățătorii și pro
fesorii trebuie *ă dea dovadă în 
activitatea lor nu numai de o justă 
orientare ideologică, ci și de o lar
gă capacitate de interpretare a e- 
venimehtelor și fenomenelor. De 
aici decurge întreaga însemnătate 
a învâțămîntului ideologic.

Zilele trecute au avut loc ședin
țe în cadrul cercurilor de tnvâțâ- 
mînt ideologic ală cadrelor didac
tice din Valea Jiului cu care pri
lej s-a dezbătut, în toate sttnina- 
rilie, tema eu privire la înflorirea 
națiunii socialiste, creșterea talului 
statului socialist șî evoluția func
țiilor lui în etapa actuală.

I

GEOMETRIE COTIDIANĂ 
(Bloc din Vulcan)

Fier vechi pentru oțelării
Paralel cu munca rodnică pe ca 

re o desfășoară în procesul de pro
ducție, tinerii de la preparați® Lu
peni participă cu entuziasm la ac
țiunile de mUncS patriotică inițiata 
de către organizația. U.Ț.C. din în
treprindere. ia ultimele doua luni 
ale anulni trecut, tinerii preparatori 
din Lupeni eu colectat *i predai 
I.G.M. cantitatea de 13Ѳ tone de 
Пег vechi in mod deosebit s-au

evidențiat In «ceasta acțiune tmwii 
din sectoarele preparare, transport 
și întreținere.

Tinerii de la prepârația LUpeni 
sînt hotatîți ca pină la sttrșitu! lu
nii Ianuarie și colecteze și să pra
de® I.C.M. Petroșani încă cel pu
țin 50 tone de fier vechi.

Am remarcat faptul pesntv c# 
profesorii și învățătorii acordă o tot 
mai mare atenție ridicării nivelului 
lor politic și ideologic, studiind și 
ăprofundînd cu seriozitate documen
tele de partid șl de stat.

Nu vom face aprecieri asupra 
răspunsurilor și nici nu vom Cita 
nume, ci ne vom referi la felul 
cuta se pregătesc și abordează pro
blemele.

în general, fiecare cursant plea
că de la conspectarea bibliografiei 
date, căutând să-și noteze ideile 
principale și să sublinieze ceea ce 
este esențial, cu valoare de argu
ment plauzibil. Dar cînd se pune 
problema să interpreteze fenome
nele, să Ie privească în conexiu- 
nea lor firească și să desprindă a- 
devăruri valabile pentru activitatea 
practica, se recurge deseori la ci
tate sau la memorarea mecanică a 
unor date statistice. Evident că a- 
ceastă practică nu este de natură 
să contribuie la înțelegerea com
plexității problemelor și la aplica
rea lor creatoare în activitatea 
practică.

Retnarcînd această deficiență, to
varășul Chereches Ioan de la Ca
binetul de partid Petroșani a «tras 
atenția că este necesar să se înțe
leagă fenomenele, să se pătrundă 
în esența lor și să nu fie însușite 
mecanic.

Tinfnd seama de aceasta, sate bA- 
cesar ca
să pună un accent mai mare pfe 
studiul 
după indicațiile 
partid care arată că marxismul oste
0 știință vie, care se dezvoltă și 
Se îmbogățește necontenit, sintetl- 
zînd 0 întreagă experiență istorica.

în viitor fiecare cursant

FUL»P GRZA 
corespondent

individual, călâuzindu-se 
documentelor de

In vederea îmbunătățirii circulației 
pe drumurile publice

Intr-o ședință care a avut Ide re
cent la Direcția Generală a Miliției 
au fost discutate o serie da pro
bleme in vederea îmbunătățirii in 
continuare a circulației pe drumu
rile publice. Ia legătură cu obiectul 
ședinței, redactorul Agenției „Ager- 
pres", Gh. Brătescu, s-a adresat 
unor factori de răspundere din 
sectorul respectiv, șolicltîndu-le a- 
mănunte.

Rapida creștere a numărului de 
autovehicule și intensificarea circu
lației rutiere, a arătat colonelul H. 
Vlăsceanu, șeful Direcției inspecție 
auto și circulație, impun tuturor 
cetățenilor, conducători auto, pie
toni sau pasageri cunoașterea per
fectă și respectarea conștientă a re
gulilor de circulație. Călcarea aces
tora se soldează adeseori cu acci
dente. Trebuie să arăt că, în ulti
mul timp, se produc zilnic Iti medie, 
în localități sau pe șosele, circa 20 
de accidente, unele cu urmări des
tul de grave. Multe accidente se 
datoresc mentalități condamnabile 
din partea unor conducători auto, 
tractoriști sau motocicliști care fu
rați de beția vitezei, sau supraîn- 
crederii în posibilitățile lor, igno- 
rînd dispozițiile legale, sfaturile ce 
li se dau, ajung pînă la urmă să 
comită accidente. Consumul de al-

N. CHERGIU

PROGRAM DE RADIO
21 ianuarie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI, 5,06 Piese pentru fan
fară; 5,40 Muzică populară; 6,00 
RADIOJURNAL. Sport; 6,10 Menuet 
de Becker, 6,22 Jocuri populare, 
6,30 Anunțuri și muzică; 6,45 Salut 
voios de pionier, 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport, 7,15 Melodiile 
dimineții; 7,45 Selecțiuni din 
operetă „Nunta ungară" de Dostal, 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,08 Sultă 
de balet de Gfetry,- 8,30 La micro
fon, melodia preferată, 9,30 Sfatul 
medicului : Prevenirea tuberculozei 
prin vaccinare; 10,00 • BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,05 Melodii populare,- 10,30 
Rădioracheta pidhlCrilbr, 41,00 Arii 
din opere,- 11,15 TEATRU LA MI
CROFON : 0VID1U de Vasile Alăc- 
sândri; 13,00 Concert de prinzi 13,40 
Muzică ușoară; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 14,08 Melodii la cererea as
cultătorilor,- 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 16,20 Dialog cu muzica ușoa

ră; 16,45 Cîntecul săptămînii s „HO
RA UNIRII"; 17,30 ÎN SLUJBA PA
TRIEI; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18,13 
Soliști și formații artistice de ama
tori; 18,30 DIALOG CU ASCULTA» 
TORII; 18,45 Muzică de estradă; 
19,05 Pictorul Ștefan Dimitrescu; 
19,20 Cercul melomanilor; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 Or
chestra Bert Ksempfert; 20,45 Noap
te bună, copii; 20,55 Intermezzo mu
zical; 21,15 Atențiune părinți; 21,30 
Dansăm și vineri; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport; 22,20 Muzică de 
jazz cu formația Iancy KbrOssV: 23,05 
„Visare" — muzică ușoară; 0,52 
BULETIN DE ȘTIRI;.

PROGRAMUL II! 7,30 RADIO
JURNAL. Sport; 7,SO Cînlece de 
Ovidiu Varga, 8,00 Cîntă Sorina 
Dan, Alin Noreann. Maria Koterbska 
?i Giani Meccia,. 8,30 Maeștri ai 
școlii naționale: Glinka și Sme

cool în timpul conducerii autovehi
culelor, nesemnalizărea depășirilor, 
neacordarea priorității etc. sînt, de 
asemenea, cauze care generează 
frecvent accidente. Alte accidente 
sînt urmarea lipsei de atenție a 
pietonilor sau de îndrumare și su
praveghere a copiilor și școlarilor. 
Mulți traversează străzile prin lo
curi nepermise, iar copiii transformă 
părțile carosabile în terenuri de 
sport, chiar sub ochii părinților. 
Staționarea vehiculelor pe șosele său 
a pietonilor pe străzi, starea ne- 
cofespunzătoare a unor drumuri, 
controlul superficial al stării tehnice 
a autovehiculelor, sînt și ele cauze 
care duc la accidente. Toate aceste 
cauze pot fi prevenite, mobilizîndu-se 
întreaga opinie publică în combate, 
rea lor, în răspîndirea și stăpînirea 
deplină a regulilor de circulație, ab
solut necesară în condițiile Unui 
standard de civilizație modern.

Colonelul C. Berlescu, locțiitor dl 
șefului Direcției Miliției Capitalei, 
și-a exprimat părerea că ar fi de 
dorit să se dea mai multă atenție 
popularizării regulilor de circulație 
Ar trebuie să se organizeze în acest 
spop acțiuni diverse, eficace, în rîn- 
dul tuturor conducătorilor de auto
vehicule. De asemenea, Ministerul

Invățâmîntului ar putea include pre
darea în școli a regulilor de circu
lație- Consider necesar să se pre
vadă în proiectele construcțiilor de 
microraitJshe a unor căi de acces 
și trotuare corespunzătoare, antena» 
jarea de trotuare în comune, a unor 
drumuri speciale pentru vehiculele 
cu tracțiune hipo, tractoare $1 bi- 
cîcllțti în scopul descongestionării 
șoselelor de mare trafic, găsirea de 
către industria chimică 
tete de vopsele sau a 
riale eficace, necesare 
a căror rezolvare va
îmbunătățirea circulației.

Locotenent colonelul ovtdtu Dran- 
ga, comandantul Batalionului Circu
lației al Direcției Miliției Capitalei 
s-a referit la unele măsuri luate în 
București pentru îmbunătățirea cir
culației.

Promisiuni mari, 
realizări mici

a unor rfe- 
unor mate- 
marcajelor, 

contribui la

*

Conducerea Ministerului Afaceri
lor Interne a luat în discuție unele 
masuri eficiente în vederea îmbu
nătățirii circulației pe drumurile 
publice. S-a întocmit un proiect pri
vind o nouă reglementare a circu
lației pe drumurile publice ale 
țării.

(Ager preș)

Inceperea construcției complexu
lui comercial din noul cartier de 
blocuri Braia a bucurat mult pe ce
tățenii din Lupeni. îndeosebi fap
tul că vor avea un grup comer
cial cuprins într-un frumos ansam
blu arhitectonic 
lupenenilor.

Rînd pe rînd 
încetineală de

a exaltat bucuria

trecut-au anii. Cu 
melc constructorii 

au reușit să termine cinematograful 
inclus în ansamblul respectiv. Apoi, 
după aproape un an, au terminat. 
Si spațiile dintr-o aripă a comple
xului : aici funcționează acum 
oficiu poștal, o agenție C.E.C., 
Uitate de frizerie — coafură, o 
torie și un chioșc de ziare.

De atunci s-au scurs multe
acuși împlinindu-se un an. însă ari
pa cealaltă a complexului comer
cial din Braia — prevăzută a cu
prinde un magazin alimentar CU 
autoservire, o unitate de pîine, una 
de lapte, o măcelărie și un magazin 
O.L.F., — nici pînă în prezent nu 
a fost încă terminată.

Motivul ? Conducerea 
Lupeni —- șef de șantier

un 
o u- 
croi-

luni.

șantierului 
tov. Man-

tana, 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,05 
Simfonia în Sol major de Gluck,- 
9,38 Călătorie muzicală pe melea
gurile patriei; 10,00 Cărți care vă 
așteaptă; 10,15 Muzică ușoară; 
10,30 Opere inspirate din istoria 
Moldovei și a Munteniei; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 11,07 Din creația 
lui Johann Sebastian Bach; 11,49 
Muzică pentru fahfară; 12,00 Selec
țiuni din opereta „Saltimbancii" de 
Ganne,- 12,30 Din folclorul muzical 
al popoarelor; 13,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 13,08 Muzică ușoară, 14,30 
De la un șlagăr la altul; 14,45 Cîn- 
tece haiducești Și jdCUfi populare,- 
15,00 RADIOJURNAL. Sport; 15,10 
Melodii populare; 15,30 Interpreți 
de optată cîntînd muzică de es
tradă, 16,00 Muzică de camera; 16,30 
Ineluș învîrtecuș; 16,50 Scurt pro
gram cu Ray Charles; 17,00 RADIO
JURNAL. Spdrt; 17,20 Melodii popu
lare, 17,30 Muzica da cameră; 17,40 
Sfatul medicului; Prevenirea tuber
culozei prin vaccinare, 17,45 Sexte
tul „Victoria" cîntă pentru dvi.» 
18,15 Capitole noi la istoria litera

turii române: TUDOR ARGHEZI;
18.30 Anunțuri, reclame șl muzică,- 
19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 19,03 So
liștii : Nicolae Nițeșcu, Marjona 
DerzaJ și Johanny Halliday,- 10,30 
Memoria pămintului românesc: Lo
curi care vorbesc despre unire,- 
20,00 Seară de operă; „Hănsel și 
Gretel" de Humperdinck (actele I 
și al IHSâ); 21,06 RADIOJURNAL, 
21,21 Opera „Hănsel și Gretel" de 
Humperdinck (actul al IlI-lea), 22,08 
Pagini Celebre de muzică de estradă;
22.30 MOMENT POETIC; 22,35 Ritm 
și visat»; 23,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Spori, 23,51 Carurelul do muzică 
uimiră, 0,52 BULETIN Dfc ȘTIRI.

Cinematografe
21 lăBHaHe

PETROȘANI 7 NOIEMBRIE: 
Old Shatterhand; RBPUBtiCA: 800 
de leghe pe Amazoane; LONEA: 
Runda 6-a; ANINOASA: Joe Limo- 
nadă,- VULCAN; segea și forțat 
BĂRBÂTEN1: Mofturi 1900.

dero Romeo lasă pentru mai tîrzlu 
terminarea finisajului la acest 
obiectiv.

— Personal am dat ordin șefului 
de șantier pentru a executa lucra
rea. Va fi gata la 10 decembrie 
(1965) — spunea, în octombrie, to
varășul Țurnă Dumitru, inginer șef 
al Grupului 2 construcții Petroșani! 
Indicații în această direcție au dat 
și organele locale din Lupeni.

Să ‘ ne fie permisă întrebarea :
Ce justifică, tovarășe inginer Tur

nă, optimismul dumneavoastră ? De 
ce hu sînt GATA respectivele ma
gazine ? In acest mod se execută 
de către conducerea șantierului Lu
peni ordinul pe care l-ați dat

Promisiunile au fost mari, anga
jamentele... solemne: constructorii 
din Lupeni vor da în folosință în 
eurstli lunii decembrie magazinele 
diil Braia, ca si blocul D 2 cu 66 a- 
partamente din nOtil cvartal „Tudor 
Vladimirescu". Consecvenți cu ve
chiul Obicei de â promite doSf, ei 
nti au predat însă nici magazinele, 
nici blocul'

MAI BINE FĂCEAU, ȘI NU PRO
MITEAU !



Indira Gandhi — 
noul prim ministru al Indiei

Evenimentele din Nigeria
ф Atentat nereușit la viata generalului Ironsi

DELM 19 (Agerpres). — Cei 551 
fie fiepatati ai grupului partidului 
Coagpaal National Indian în Par- 
llBaoă *-*■» întrunit miercuri dimi- 
■e* pentru a-I desemna pe lide- 
rni partidnbaî care, potrivit consti- 
to*ri. devine automat 
wMka. Oi 355 voturi 
coama. Indira Gandhi, 
Ы Rcmier Nehru, a

și prim mi- 
pentru, 169 
fiica fostu- 

__ ____  ___ _ fost desem- 
■Ăi Bder al partidului. Potrivit 
procedurii hotărîrea trebuie con
finată de președintele statului, 
Kac akrishnan, după care noul pre
mier va proceda la formarea gu- 
wnmhii.

După cum se știe, moartea lui 
tal Bahadur Shastri, la 11 ianuarie 
la Toșkent, a pus problema desem-

Crearea Organizației 
latino-americane de solidaritate 
•— Comunicatul dat publicitâții la Havana —

HAVANA 19. — Trimisul special 
Agerpres, V. Stamate, transmite: 
ta Havana s-a dat publicității un 
caoranicat cu privire la crearea 
Organizației latino-americane de 
sofidaritate (O.L.A.). In comunicat 
se arată că această hotărîre a fost 
toată de cele 27 de delegații din 
Urile Americii Latine care au par
ticipat la Conferința tricontinenta- 
U. S-a stabilit ca sediul O.L.A. să 
fie la Havana, iar prima conferin- 
ță ■ organizației să aibă Ioc anul 
vntor. Comitetul organizatoric al 
Organizației latino-americane de

Pma americană despre „actuala criză 
й încredere” în administrația Johnson

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Ziarul „New York Herald Tribune" 
scrie că „înalte oficialități ameri
cane sînt evident nemulțumite de 
actuala criză de încredere" în ad
ministrația Johnson. Incercînd să 
explice această criză, ziarul relevă 
cS de-a lungul unei lungi perioade 
de timp oficialitățile administrației 
au făcut declarații care au fost fie 
dezmințite în prezent, fie urmate 
de alte evenimente ce au provocat 
îndoieli asupra temeiniciei decla
rațiilor anterioare. Cunoscutul co
mentator american Joseph AIsop 
scrie în termeni critici despre ceea 
ce el califică drept o „părere stra
nie a președintelui Johnson în le
gătură cu felul cum trebuie să co
munice cu publicul". Ziarul „Chris
tian Science Monitor" subliniază 
Intr-un editorial că fostul președin
te al S.U.A., Franklin Roosevelt, ți
nea regulat cîte două conferințe de 
presă pe săptămînă, în timpul că
rora în cfteva minute comunica in
formații presei. Ziarul relevă că din 
luna august a anului trecut preșe- 

nării unui nou premier indian, ha 
acest post candidau mai multe per
sonalități politice, printre care J. B. 
Chavan, ministru al apărării, G. 
Nanda, prim-ministru interimar, C. 
Subramanian, ministrul alimentației 
și agriculturii, Morarji Desai, fost 
ministru de finanțe și reprezentant 
al aripei de dreapta a partidului. 
Toți candidații, în afara lui Desai, 
și-au retras pînă marți candidatura 
în favoarea Indireî Gandhi, care, 
miercuri, a obținut majoritatea ab
solută a voturilor.

Indira Gandhi este în vîrstă de 
48 de ani. Ea a deținut funcția de 
ministru al informațiilor și radio
difuziunii în guvernul condus de 
Lal Bahadur Shastri.

solidaritate este alcătuit din repre
zentanții Braziliei, Cubei, Colum
biei, Guyanei Britanice, Guatema- 
lei. Mexicului, Perului, Uruguayu- 
lui și Venezuelei,

Organizația — se arată în comu
nicat, și-a fixat ca obiective acor
darea de ajutor țărilor eliberate din 
Asia, Africa și America Latină, ca
re sînt obiectul agresiunii impe
rialiste, coordonarea acțiunilor sale 
cu cele ale Organizației triconti- 
nentale, desfășurarea unei campa
nii susținute împotriva politicii a- 
gresive a imperialismului și propa
gandei acestuia.

dintele Johnson nu a mai ținut 
decît o singură conferință de presă 
și aceasta în legătură cu mesajul 
cu privire la Starea Uniunii, adre
sat miercurea trecută Congresului.

La rîndul său, corespondentul 
ziarului „Times" din Loș Angeles 
acuză administrația de desființarea 
instituției conferinței de presă pre
zidențiale.

Sosirea neașteptată
a lui Hugh Beadle la Londra

LONDRA 19 (Agerpres). — Sosit 
pe neașteptate și aparent nerepre- 
zentîndu-1 pe Smith, Hugh Beadle, 
judecătorul suprem al Rhodesiei, a 
avut marți seara o convorbire de 
circa două ore cu premierul bri
tanic Wilson. Premierul britanic, 
relevă agenția Reuter, i-a adus la 
cunoștință lui Beadle „planul bri
tanic pentru Rhodesia, după ce gu
vernul ar abandona puterea".

Surse oficiale britanice afirmă că

LAGOS 19 (Agerpres), — Mier
curi dimineața agențiile de presă 
și-au început informațiile referitoa
re la situația din Nigeria cu știrea 
potrivit căreia generalul Ironsi, șe
ful guvernului militar nigerian, ar 
fi fost victima unui atentat nereu
șit la viața sa. Cu toate acestea, 
subliniază corespondentul agenției 
Reuter, armata este stăpînă pe si
tuație în capitală și în țară. Un 
număr de ofițeri au fost împușcați 
și măsuri de securitate deosebit de 
severe au fost luate pentru apăra
rea vieții lui Ironsi.

Un purtător de cuvînt guverna
mental a confirmat moartea minis
trului de finanțe, Eboh, dar nu a 
făcut nici o precizare în legătură 
cu soarta fostului prim-ministru, 
Balewa.

Postul de radio Lagos a transmis 
marți seara o declarație a genera
lului Ironsi în care acesta ordonă

Noi incidente 
la Sanfo Domingo

SANTO DOMINGO 19 (Agerpres). 
In capitala Dominicană s-au pro
dus în cursul nopții de marți spre 
miercuri noi incidente. Elemente 
militare de dreapta au făcut să ex
plodeze o bombă la locuința unui 
lider al mișcării constituționaliste, 
Ramon Santiago. Intre unități ale 
armatei dominicane și populația din 
fostul sector controlat de constitu- 
ționaliști au avut loc schimburi de 
focuri, în cursul cărora un ofițer a 
fost grav rănit. La locul inciden
telor o mașină militară cu încărcă
tură de muniții a luat foc. Incen
diul care s-a produs după explozia 
unei grenade aflate în mașină, a 
agravat si mai mult situația. Sol- 
dații americani aparținînd trupelor 
interamericane au intervenit pentru 
a împrăștia populația. Forte inter
americane au preluat apoi contro
lul asupra străzilor din acest sec
tor care la începutul crizei domi
nicane era ocupat de forțele con
stituționaliste.

Hugh Beadle а sosit la Londra pen
tru a discuta cu oficialitățile de 
aci probleme economice si unele 
aspecte constituționale ale crizei 
intervenite după proclamarea inde
pendenței unilaterale а Rhodesiei.

In cercurile politice londoneze 
vizita lui Beadle este privită însă 
cu suspiciune. Se crede că, în rea
litate, este vorba de încercări atît 
din partea lui Smith cît și a lui 
Wilson de a ajunge la o înțelegere. 

încetarea actelor de violență în ta
ră, îndeosebi în provincia de vest, 
subliniind că, în caz contrar, va 
proceda la luarea unor „măsuri mi
litare severe". Tot marți seara 
Ironsi i-a numit pe guvernatorii ce
lor patru provincii ale Nigeriei.

Agenția France Presse, citind știri 
sosite la Cotonou, (capitala statu
lui vecin Dahomey), anunță că în 
diverse puncte ale Nigeriei de vest 
continuă să aibă Ioc incidente vio
lente între reprezentanții partidelor 
politice rivale. Din unele informa
ții s-a aflat că în cursul ultimelor 
evenimente din această provincie 
au fost ucise și rănite peste 250 
de persoane.

DIH ȚĂRILE SOCIALISTE
Realizarea planului 
de sfaf pe 1965 
în R. P. D. Coreeană

PHENIAN 19 (Agerpres). — 
Direcția centrală de statistică 
a R.P.D. Coreene a dat publi
cității comunicatul cu privire 
Ia îndeplinirea planului de dez
voltare a economiei naționale 
pe 1965. După cum se arată în 
comunicat, în anul 1965 pro
ducția industrială globală a 
crescut cu 14 la sută fată de 
anul precedent. Producția prin
cipalelor produse industriale a 
înregistrat creșteri însemnate 
față de anul 1964. In industrie, 
productivitatea muncii a cres
cut cu 10 la sută. Producția 
de bunuri de larg consum a 
crescut cu 11 la sută față de 
1964.

S-au înregistrat, de aseme
nea, realizări în domeniul cul
turii, învățămîntului, sănătății 
publice. Institutele de învăță- 
mînt au fost absolvite în cursul 
anului trecut de peste 82 000 
tehnicieni și specialiști.

Cea mai nordică 
conductă de gaze

MOSCOVA 10. — Corespon
dentul Agerpres, S. Podind, 
transmite: In Uniunea Sovie
tică a luat sfîrșit construcția 
celei mai nordice conducte de 
gaze : Igrim—Serov, cu o lun
gime de 500 km și un diame
tru de 1020 mm. Instalarea con
ductei s-a desfășurat în con
diții grele, deoarece traseul 
trece prin taiga, prin mlaștini 
și peste mai multe rîuri. In a-

Vizita 
cond ucăt orilor 
polonezi 
în R. P. Ungară

BUDAPESTA 19. Corespondentul 
Agerpres, A. Pop, transmite r 
La invitația C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, la 18 ia
nuarie a sosit la Budapesta într-o 
vizită de prietenie Wladislaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Josef Cyrankiewicz, mem
bru al Biroului Politic al CC. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone și Zenon 
Kliszko, secretar al C.C. al P.M.U.P.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
Janoș Kadar, prim-secretar al CC 
al P.M.S.U., Gyula Kallai, membru 
al Biroului Politic al C.C al 
P.M.S.U., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare și de alți 
conducători de partid și de stat.

J
1

cest an prin noua conductă 
întreprinderile industriale din 
Ural vor primi cca 2 miliarde 
metri cubi de gaze.

Avînful chimiei ungare
BUDAPESTA 19 (Agerpres^ 

Producția industriei chimice в 
R. P. Ungare a, crescut în pe
rioada celui de-al doilea cin
cinal cu 84 Ia sută față de 76 
cit era prevăzut în plan.

La sfîrșitul celui de-al trei
lea cincinal, producția de mase 
plastice va crește față de 1965 
de 5 ori. Producția de fibre ar
tificiale va spori de la 6 600 
tone la 23 600 tone. In anul 
1966 producția industriei chi
mice va crește față de anul 
1965 cu 9,1 la sută.

Noi metode 
de producție

PEKIN 19 (Agerpres). — 
Combinatul siderurgic din An- 
șan, cel mai mare centru al 
industriei fontei și oțelului din 
R. P. Chineză, înregistrează 
succese prin aplicarea de noi 
metode de producție. Printre 
acestea se află prelucrarea mi
nereului de hematită prin me
toda flotației, datorită căreia 
se valorifică 80 la sută din 
conținutul de fier al mi
nereului. La secția de flo- 
tare, înzestrată cu utilaj mo
dern, lucrează 60 tehnicieni, 
majoritatea tineri absolvenți ai 
școlilor medii tehnice.

Furnaliștii din Anșan au in
trodus cu succes folosirea tem 
peraturilor înalte, ajungînd pî- 
nă la 1 250 grade, obținlnd im 
portante economii de cocs și 
reduceri ale prețului de cost

• LIMA. In scopul majorării sa
lariilor și îmbunătățirii condițiilor 
de muncă, 120 000 de muncitori pe- 
ruvieni din întreprinderile de con
strucții au declarat o grevă ge
nerală.

• MOSCOVA. La 19 ianuarie E. 
Shiina, ministrul afacerilor externe 
al Japoniei, a făcut o vizită lui 
Andrei Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., cu care 
■ avut o convorbire.

• SANTIAGO DE CHILE. 
Guvernai chilian a anunțat că 
se alătură blocadei economice 
instituite împotriva guvernului 
rasist sud-rbodesian.

• AMSTERDAM. La Amsterdam 
• fost «anat un acord comercial 
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între R. D. Germană și Olanda pe 
anul 1966, care prevede o creștere 
cu 40 la sută a schimbului de măr
furi în comparație cu acordul pre
cedent.

ÎN
ф SEUL. Marți noaptea, în- 

tr-unul din cartierele capitalei 
sud-coreene a izbucnit un pu
ternic incendiu, care a distrus 
aproximativ 400 de locuințe de 
lemn. Peste 3 000 de persoane 
au rămas fără adăpost. Pînă în 
prezent au fost descoperite ca
davrele a 23 de victime, îndeo
sebi copii.

• LONDRA. Potrivit unui comu
nicat publicat la Londra de Minis
terul Apărării al Marii Britanii, la 
20 ianuarie va avea loc în locali
tatea Northwood (Anglia) conferin

CÎTEVA RÎNDURI
ța anuală a comandamentului mili
tar al sectorului răsăritean al 
N.A.T.O.

• ADDIS ABEBA. Surse in
formate din Addis Abeba au 
anunțat că proiectul de a con
voca la 21 ianuarie o conferin
ță extraordinară a șefilor de 
state și guverne ai țărilor

O.U.A. a fost abandonat. Con
ferința, care ar fi trebuit să fi
nalizeze poziția țărilor africane 
față de regimul rasist din Rho
desia, a fost anulată, deoarece

12 țări membre ale O.U.A', au 
declarat că trebuie mai întîl 
îndeplinite rezoluțiile conferin
ței de la Addis Abeba întrunită 
în același scop.

v
• WASHINGTON. Comisia pen

tru energia atomică a S.U.A. a a- 
nunțat că la 18 ianuarie, la poligo
nul din Nevada, a fost efectuată 
o explozie nucleară subterană.

• WASHINGTON. Comisia pen
tru știință a Camerei reprezentan
ților a Congresului S.U.A. a apro
bat un proiect dp lege în baza că
ruia urmează să fie întreprinse stu
dii în legătură cu posibilitatea in
troducerii sistemului metric în Sta
tele Unite.

WASHINGTON. Guvernul a- 
merican a autorizat marți a- 
cordarea unui împrumut de 8,2 
milioane dolari Pakistanului, 
împrumutul va fi folosit, de 
fapt, la construirea unor linii 
de transmisii care vor lega 
trei noi дтиригі generatoare, 
care vor fi construite în cadrul 
proiectului digului de ia 
Mangia.
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