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Proletari din toate țările, uniți-va I
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agul roșu
•гдм a! CMMtetariii orășenesc Petroșani al P.C.R. și al SfatHM popular orășenesc

Aniversarea Unirii
Principatelor Române

Poporul nostru sărbătorește mîine 
alOT^a aniversare a Unirii Țării 
Românești cu Moldova, a creării 
statului național — unul din cele mai 
însemnate evenimente ale istoriei 
pictorului nostru.

Trăiesc în conștiința poporului 
chipurile luminoase ale luptătorilor 
patrioți pentru făurirea Unirii ca 
Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogăl- 
niceanu, Vasile Alecsandri, Cezar 
Bolliac, Grigore Alexandrescu, care 
exprimau năzuința fierbinte a po
porului de a dobîndi independența 
națională, eliberarea din robia tur
cească, reforme democratice.

însemnătatea istorică a Unirii con
stă în aceea că ea a stat la baza 
întemeierii și dezvoltării statului 
național român. Unirea a fost rezul
tatul unei aprige lupte de clasă, în
făptuind una din principalele re
vendicări ale revoluției din 1848. 
Masele largi ale poporului legau 
de idealul înfăptuirii unității națio
nale aspirațiile lor fierbinți de lichi
dare a robiei feudale și a jugului 
turcesc. Făurirea unui stat național 
unitar era o necesitate obiectivă, 
dictată de dezvoltarea forțelor de 
producție, de înlăturarea fărâmițării 
feudale.

•La. 24 Ianuarie 1859, sub presiu
nea puternică a maselor, adunarea 
efectivă a Munteniei a ales domn 
pe' Alexandru Ioan Cuza, candida
tul unioniștilor care, la 5 ianuarie, 
fusese' ales domn al Moldovei, Uni
rea a fost înfăptuită. Poporul a 
debîttdit o strălucită victorie. Pen
tru toți oamenii iubitori de patrie 
este un motiv de puternică mîndrie

- faptul că Unirea a fost rezultatul 
luptei maselor, opera poporului 
dos u

Slăbind pozițiile boierimii feudale 
reacționare, Unirea a pus bazele 
statului național unitar român, ea a 
creat condițiile cuceririi indepen
dentei naționale, a unei mai largi 

^ezvoltări a forțelor de producție.

deschis premizele dezvol- 
clase sociale — proleta- 
căreia i-a revenit misiu- 
duce pînă la capăt revo-

Unirea a 
tării noii 
rialul — 
nea de a 
luția burghezo-democratică și a tre
ce la revoluția socialistă.

Marea boierime, care devenea 
tot mai reacționară, a golit însă 
Unirea de conținutul ei democra
tic, patriotic.. Au urmat decenii de 
dictatură sălbatecă a burgheziei și 
moșierimii, de asuprire și împilare a 
poporului. Independența națională 
cucerită în anul 1877 prin jertfa și 
sîngele poporului, a fost batjoco
rită. Jugul otoman a fost înlocuit 
cu cel al marilor trusturi occi
dentale.

Abia instaurarea democrației popu
lare a dat putința înfăptuirii idea
lurilor luptei de veacuri a poporu
lui român pentru eliberare socială 
și națională. In frunte cu clasa 
muncitoare, sub conducerea parti
dului comuniștilor, poporul ro
mân și-a cucerit pentru prima 
oară în istorie adevărata indepen
dență națională, a alungat de la 
putere clasele exploatatoare, a de
venit singurul și adevăratul stăpîn 
al țării.

A trecut mai bine de un veac 
de la Unire, In zilele noastre s-a 
înfăptuit o nouă unire, unitatea 
politico-morală a poporului, avînd 
drept temelie alianța muncitorească 
țărănească și frăția poporului ro
mân cu minoritățile .naționale. Oa
menii muncii -sint hotărîți să, apere 
și să consolideze necontenit 
independența națională, marile cu
ceriri revoluționare dobîndite în anii 
de după eliberarea patfiei.

24 Ianuarie este o mare sărbă
toare a poporului nostru, un izvor 
viu de încredere în forțele poporu
lui, un imbold însuflețîtor în mun
că pentru a clădi o țară nouă, fru
moasă, mai puternică și mai bo
gată decît au visat înaintașii noș
tri.

ADliViRI FESTIVE
Incepînd de ieri, în 

întreaga Vale a Jiului 
au loc adunări festive 
consacrate împlinirii a 
107 ani de la Unirea 
Principatelor Române. 
Astăzi, la ora 10, are 
loc o asemenea aduna
re festivă Ia Teatrul 
de stat din Petroșani.

Va urma un montaj 
literar-muzical axat pe 
tema evenimentului. De 
asemenea, la căminele 
culturale din Cîmpu lui 
Neag, Dealul Babii, Co- 
roești, Iscroni, Dîlja 
Mare, Maleia și Cimpa 
au loc azi adunări fes
tive consacrate Unirii.

Asemenea adunări au 
loc mîine la toate clu
burile muncitorești din 
Valea Jiului, la Insti
tutul de mine, în licee 
și școlile profesionale. 
Pretutindeni, adunările 
festive vor fi urmate 
de programe artistice 
speciale, dedicate Uni-
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Un meseriaș apreciat pențru lu
crările de calitate — sudorul auto- 
gen Barbu Semihai de la secția 
L 5 din complexul C.F.R. Petroșani.

!

i

a plecat la 
C.C. al P.C.R.,delegație a

de tovarășul Constantin 
membru al Comitetului 

al C.C. al P.C.R., președin-

secretar al C.C. al Р.СЛ-, Ion Co- 
toț și Ghizela Vass, membri ai C.C. 
al P.C.R., Ion Pățan și Ion Stoian, 
membri supleanți ai C.C. al P.CJR., 
de activiști de partid.

Simbătă dimineața 
Roma o 
condusă 
Drăgan, 
Executiv
tele Consiliului Central al Sindica
telor, pentru a lua parte Ia lucră
rile celui de-al XI-lea Congres ăl 
Partidului Comunist Italian.

Din delegație fac parte tovarășii 
Gheorghe Călin, membru al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
regional Hunedoara al P.C.R., și 
Ion Iliescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șeful secției de pro
pagandă a C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost con
duși de tovarășii Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv și

☆

In aceeași zi, delegația a sosit la 
Roma.

Pe aeroportul Fiumicino, delega
ția a fost Intîmpinată de Agostino 
Novella, membru al Direcțiunii C.C. 
al ' P.C. 1 Italian, și Giuliano Pa- 
jetta, membru al Comitetului Cen-

Au fost, de asemenea, prezenți 
Mihai Marin, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Italia, și 
alți membri ai ambasadei.

trai, șeful Secției externe.

ANGAJAMENTELE
MINERILOR DE

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă pe baza Directivelor C.C. 
al P.C.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socialiste, 
colectivul minei Lonea se angajează 
să depășească indicatorii planului 
din anul 1966 după cum urmează:

• reducerea conținutului de 
cenușă la cărbunele extras cu 
0,1 puncte față de 
misă;
• extragerea a 

cărbune peste plan

norma ad-

5 000 tone 
din care

pînă 
re a

LONEA
la 8 mai, a 45-a aniversa- 
P.C.R., 2 000 tone;
extragerea a 5 000 tone 

cărbune cu susținere metalică, 
iar vitezele de avansare în a- 
batajele cameră se vor mări la 
100 m I pe lună; la lucrările 
de pregătire și 
sarea va crește 
lună;
• depășirea

muncii planificate cu 5 kg pe 
post;
(Continuare în pag. 3-a)

investiții avan-
la 55 m 1 pe

productivității

Universul temperamentului incandescent
9 înaintarea nu cunoaște pauză
• In asalt — valul entuziasmului uman

Tradiția se respectă
Ж1 upă clipele nesfîrșițe de li- 
- niște intensă ale căderii în 

golul amplificat parcă de întuneric, 
colivia fși încetinește viteza, apoi 
șe oprește brusc. In. față, ți se des
chid, parcă, porțile unei lumi noi. 
Trecînd de rampa puțului inundată 
de lumină. începem itînerariul în 
labirintul universului subteran. Pe 
măsură ce înaintezi sub bolțile de 
beton ale galeriei, misterele lumii 
subpămintene te cuprind toi mai 
mult în mrejele lor. Dar liniștea 
galeriei e efemeră ca și întuneri
cul. Din depărtările galeriei răsare 
farul puternic al locomotivei „Die
sel" ce sparge întunericul. Aerul 
sub bolțile de beton începe să vi
breze, iar pe liniile căii ferate se 
rostogolește spre puț. cu un vuiet 
metalic, un șir lung de vagonete. 
După o răspîntie. înaintarea conti
nuă spre vest, chiar in direcția de 
unde a răsărit șirul de vagonete.

de

di
ne

mai
sec-

— Am pătruns în zona sectoru
lui V, ne informează tehnicianul 
Șimon Prancisc. șeful de sector. 
Spusele lui sint întărite parcă 
vacarmul produs de up nou șir 
vagonete ce străbate galeria în 
recția pufului. Și pe măsurd ce
apropiem de transversalele marilor 
frontale, vacarmul devine ■ și 
intens 1 Am pătruns in zona 
torului fruntaș pe bazin, în „ce
tatea" vestiților frontaliști Petre 
Constantin, Ghioancă Sabin, Ghi- 
oancă loan, Rășitaru Ilie, cate prin 
munca rodnică a brigăzilor ce le 
conduc au raportat în 1965, primii 
pe Vale, îndeplinirea sarcinilor a- 
nuale de plan înainte de termen. 
In cursul șesenalului minerii sec
torului au trimis ia ziuă 195 000

tone cărbune peste plan. Acum, 
după ce au pășit pragul noului 
cincinal, ‘înaintarea 1 nu cunoaște 

‘ pauză; continuă cu intensitate.-Pe 
ЯЙ, jMtettiytil sectorulliț și a pro- 

‘ fitiS Hrt-nt bbi&effc' de Întregiră fâe- 
pășirea planului cu 5 000 tone căr
bune. Și bilanțul de la Sfîrșitul de
cadei a doua indică primul succes; 
un plus de 3 100 tone. l)e.ei bătălia 
continuă într-un ritm promițător. 
Un preludiu al bătăliei impetuoase 
ce cuprinde abatajele frontaliștilor 
e chiar și animația ce domină ar
terele sectorului. Dar să ne apro
piem de punctul final al itinera- 
riului — timpurile de Înfruntare 
cu stratul de cărbune.

Pătrundem în
‘ iron! al — 2 

luptă cu stratul de 
da minerului, Petre

primul abataj 
vest, unde se 
cărbune briga- 
Constantin. E

Unii le spun, bineînțeles în 
glumă, magnifici. Dar ei n-au salvat 
pe nimeni și nici nu s-au distins 
la înfăptuirea unei fapte demne de 
laudă. Dimpotrivă.

— Majoritatea angajaților noștri 
se achită în mod conștiincios de 
obligațiile de serviciu, își aduc 
aportul, pe măsura priceperii și 
puterii lor de muncă, la realiza
rea sarcinilor care revin minei 
Vulcan. Dar mai sint unii care ne 
dau de furcă, nu-și văd de treabă, 
comit repetate abateri de la disci
plină și dezorganizează procesul 
de producție. Despre astfel de sa- 
lariați aflati amănunte Ia Consiliul 
de- judecată al exploatării — ne 
propune președintele comitetului sin
dicatului minei, tovarășul Pașca 
loan.

Secretarul consiliului de judecată, 
tovarășul Huruiâlă Gheorghe alege 
cîteva dosare și ne prezintă cazu
rile: cîtorva „viteji". Este vorba în
deosebi de tineri, între 17 și 20 
de ăni, angajați de numai cîteva 
lunt Și iată, pe scurt, cîteva 
faptele lor.

TIGANU GHEORGHE: A 
angajat ca zugrav. Apoi a
mutat la depozitul de lemne. Aici 

finul de tot felul de isprăvi și

a luat cu 
cu vopsea 
desfacerea

din

fost 
fost

(Continuare în pag. 3-a)

Gimnastica — o ramură sportivă mult îndrăgită în școiL 
Clișeul înfățișează un exercițiu la Mr*L Execută eleve de le 

generală nr. 4 Petrei eni,

Gheorghe а promis atunci solemn 
că va fi cel mai cuminte muncitor. 
Acum, după numai trei luni, a și 
făcut 4 nemotivate, dintre care 3 
în ianuarie. Ultima atunci cînd nu 
s-a prezentat la descărcarea 
terialelor, cu toate că a fost 
mat în mod special.

încheiem scurta . prezentare 
unul mai, vîrstnic: ar putea 
șeful acestei „cete de voinici".

Șef 
îl" chea- 
fost tri- 
judecată 

dispozițiile 
perforajul

a fost trimis la echipa gospodă
rească. Ultima poznă : 
„împrumut"... o sticlă 
verde și i s-a propus 
contractului de muncă.

MOLDOVAN TEODOR : Client 
mai vechi al consiliului de jude
cată. II cunoaște și miliția din Vul
can, pentru că într-o zi a zbughit-o 
cu o gîscă din piață. O furase de . mă PÎNZARU AUREL, 

mis în fața consiliului 
pentru că nu 
maiștrilor, nu 
umed, iar cînd 
copturise ortul 
stru să facă el această operație. 
Doar el este cunoscut ca un om 
ambițios! De „ambiție", în urmă 
cu doi ani a bătut în mină 
ortac.

Aceștia sînt cîțiva dintre cei care 
obligă organele administrative și 
activiștii obștești să piardă timp 
prețios consultînd și întocmind re
ferate, dosare, citații, declarații; să 
participe la numeroase ședințe de 
dezbatere, să cheme și să asculte 
martori. Asta pentru că niște inși 
nu, se astîmpără crezînd că năz- 
bîtiile lor echivalează cu o... vi
tejie.

ІЛІ OBIECTIV — 
cei ce pătează 
onoarea colectivului

la o femeie. Păsări călătoare. Mol
dovan a fost transferat la echipa 
gospodărească, pentru a se lecui 
de chiul. Dar credeți că aici s-a 
cumințit ? In urmă cu cîteva zile 
a fost repartizat la evacuarea unor 
utilaje După vreo trei ore a dis
părut și nimeni n-a știut unde ■ și 
de ce a plecat. S-a dus, și dus a 
fost pînă a doua zi.

MINE A GHEORGHE : La angajare 
(asta era pe la sfîrșitul lui sep
tembrie a anului trecut) a fost în
soțit și recomandat de un văr.

36 de ani, este miner 
schimb (!) la investiții si

A 
de

execută
aplică

a fost găsit că nu 
l-a poftit pe mai-
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ЫН CRONIC,1 UNIRII
Hora

Unirii
Hai M вж mini cu mină 
CM ™ linu română, 
Mavttttai hora frăției 
Йе pamîntnl României I 
iarba rea din holde peară I 
Furi do« mănia-n țară I 
hrtre noi să nu mai fie 
Dbcft Sori și armonie!
Măi muntene, măi vecine. 
Vină al te prinzi cu mine 
$i la viață cu Unire, 
$1 te moarte cu-nfrățire 1
Unde 1 unul, nu-i putere 
ta nevoi și la diirere, 
Uade-i doi puterea crește 
Ф dnșaranul nu sporește !
Amfndol stntem de-o mamă, 
De-o făptură și de-o samă, 
Ca doi brazi intr-o tulpină. 
Ca doi ochi intr-o lumină.
*-*8~*"i avem un nume, 
Amîndoi o soartă-n lume. 
Eu Ц-s frate, tu-mi ești frate, 
hi noi doi un suflet bate !
Via' la Milcov cu grăbire 
Să-l secăm dtntr-o sorbire
Ca să treacă drumul mare 
fiitr 1 noastre vechi hotare
Și să vadă sfintul soare 
latr-o ai de sărbătoare, 
Нова noastră cea frățească

«"npia românească I

MILITANȚI 
PENTRU UNIRE

IC KOGÂLNICEANU

V. ALECSANDRI

С A. ROSBTTI

ALEXANDRU IOAN CUZA DOMNITORUL ROMANIEL

Dorința vie și logică
a românilor

Unirea Moldovei cu Țara Roma
nească, înfăptuită la 24 ianuarie 
1859, este un eveniment crucial în 
istoria poporului nostru.

Intr-o vreme de tumult revolu
ționar, caracterizat de aspirația po
porului impilat spre lumină și li
bertate, ideăa unirii a frămîntat 
mințile progresiste ale timpului, 
încă în 1830, poetul lancu Văcă- 
rescu, în poezia „La Milcov", a- 
runca blestemul asupra albiei des
părțitoare, simbol al înstrăinării se
culare. Literatura contemporană u- 
nirii își găsește largă găzduire îh 
presa progresistă a vremii, pusă în 
slujba unirii. Revistele Dacia Lite
rară, Propășirea, România viitoare, 
Steaua Dunării, Gazeta Transilva
niei, România literată, Poporul su
veran, exprimau epopeea eforturi
lor depuse de un popor pentru a-și 
dobîndl independența națională.

Exprlmînd poziția înaintată a țni- 
lltantllor pentru unire, Mihail ko- 
gălnlceanu scria în primul număr 
al revistei Steaua Dunării: „Uni
rea Țărilor Române este doar do 
rința vie șt logică a mării majori
tăți a românilor".

C. BGU1AC

Unirea este supremul ideal al 
scriitorilor pașoptiști. Ei militează 
consecvent pentru răspîndirea ideii 
unirii și afirmarea naționalității ro
mânilor. Istoria,, trecutul pilduitor, 
contemporaneitatea se găsesc în 
creația lor îngemănate în scrisoa
rea adresată de Nicolae Bălcescu 
prietenului său Vasile Alecsandri, 
îndurerat de moartea Elenei Negri: 
„...Să întoarcem ceea ce ne-a ră
mas din dragostea noastră, s-o în
toarcem către tara noastră; în- 
tr-însa și printr-însa să reînnoim 
și să întărim frăția noastră...".

In 1856, Vasile Alecsandri, cre
dincios devizei „unirea face pu
terea", scrie vestita „Hora Unirii", 
„compoziție entuziastă directă și 
simplă, fără umbră de reticentă re
gionalistă" — cum o caracterizea
ză George Călinescu. Pe acordurile 
acestei compoziții, în 1859, la Iași, 
București, Craîova, pretutindeni 
masele sărbătoreau entuziaste ale
gerea colonelului Alex. 1. Cuza ca 
domn al Principatelor Unite.

Prof, G. ANTOCE

Spiculin din цша ui'eiiiii
24 IANUARIE 1859 

(DIN O CORESPON
DENȚĂ PUBLICATA IN 
ZIARUL „STEAUA DU- 
NĂRIt" NR. 26/1859).

lată a treia zi și po
porul tot în picioare i 
Dumnezeule, ce popor 
este poporul român l 
bind se inspiră de vre-o 
ideie, cind are vre-o bă
nuială, uită toate inte
resele private și se con
sacră numai pentru tri
umful cauzei comune.

Astă noapte, pe cind 
poporul se purta pe u- 
lițe, iar deputății se a- 
durțau, cind colo, cind 
dincolo, in conciliabu- 
luri, s-a răspindit vor
ba că maforitatea reac

ADUNĂRILE AD-HOC 
Șl PROBLEMA 
ASMARA

Alegerile pentru Adunările ad- 
hoc, care se desfășoară in luna sep
tembrie 1857, au loc într-o atmos
feră de puternic entuziasm al ma
selor. La sate țăranii mergeau la 
alegeri plini de bucurie. Unioniștii 
au Învins pretutindeni, cu toate 
opreliștile claselor posedante spri
jinite de reprezentanții Turciei și 
Austriei.

Compoziția socială a Adunărilor 
ad-hoc, deși unionistă, era depărte 
de a reflecta proportional diferi
tele clase ale societății române. In 
amîndouă adunările moșierimea 
avea majoritatea. Elementele liberal- 
democrate și liberal radicale care 
reprezentau, în general interesele 
burgheziei și în parte pe cele ale 
maselor populare erau în minori
tate. Țărănimea, în frunte cu ion 
Roată, Tăriase Constantin, Mircea 
Mălăeru șl Gheorghe Lupescu, re 
prezenta aproape un sfert dintre 
mandatele fiecărei Adunări.

Boierimea, sprijinită de burghezie, 
era dispusă să renunțe la clacă, dar 
se opunea să dea pămînt țărăni
mii. Interesele de clasă ale burghe
ziei cereau menținerea înțelegerii 
cu moșierimea, ceea ce a dus la 
sacrificarea țărănimii.

Glasul deputaților clăcașl s-a 
auzit în repetate rînduri în cele 
două Adunări. Țăranul Țănase Con
stantin vorbea de „durerosul șir de 
sugrumătoare suferințe în c.are ne-am 
chinuit și ne chinuim încă noi ță
ranii români plugari", ca și de 
„dmorîtoarea împilare" și de faptul 

Azi le-mplinim visarea...
Unirea-nfăpțuită în urmă cu un veac 
De Țările Române, cum' a voit norodul, 
A fost al dezbinării, fără tăgadă leac. 
Iar între vremi trecute și viitoare, nodul.

De-atunci avem o țară a-ntregului popor 
Unit din Munții Rodnei pînă Ia malul mării, 
Cum o visau strămoșii, c-un falnic viitor... 
Azi, le-mplinim visarea. Noi nu îi dăm uitării...

Ei ne-au lăsat in glie afunde rădăcini. 
Ca să ne tragem seva de rod și hărnicie 
Și să pășim in lume cu fruntea sus, senini, 
Purtînd spre fericiri a noastră Românie!

Avere, frumusețe avem, și sănătate.
Și credem în tăria ce ne-a crescut prin vremi: 
Ni-s inima și gîndul în ea îngemănate. 
Sub flamura-i de purpur, înfăptuim ce vrem.

Prin noi trăiește țara puternic și deplin — 
Grădină ca din basme — sub razele de soare. 
Și crește viitorul sub cerul ei senin. 
Cum crește și stejarul în murmur de izvoare 1

Spre plinul fericirii croindu-ne larg drum. 
Uniți sîntem în fapte, în gînduri și voință: 
Unirea moștenită din vremuri vechi, acum, 
Poporul o păstrează, făclie de credință !

FLORIN PLAUR

ționară pe a doua zi, a- 
vea să proclame Domn 
pe Bibescu... și să puie 
mina pe guvern.

Poporul, de cum s-a 
tăcut ziuă se adună pe 
dealul Mitropoliei, în 
mai multe mii. Pe le opt 
ore, oștirea se apropie... 
soldații declaraseră că. 
de se va proclama Bi
bescu, pun armele jos : 
poporul simțea că de
putata partidului natio
nal erau hotărițl să pro
clame șl el ил Domn și 
apoi să iacă apel la po
por".

„Adunarea... la 11 3/4 
se deschide.

Consulii- puterilor stră
ine și publicul din sala 
se aflau in neastlmpăr. 
Nimeni pînă In a opta

zi nu credea că Aduna
rea Va face alegerea 
Domnului"...

★
„Deșt era un batalion 

de miliție, un escadron 
de cavalerie și cîfiva ar- 
tileriști — relatează zia
ristul rus A. Elisitin. 
martor ocular — aceasta 
era numai forma, pen
tru că poporul și arma
ta acționau pentru ace 
Iași lucru, cu singura 
deosebire că primul ac
ționa deschis, iar celă
lalt In ascuns".

SEARA. ZIARUL
„STEAUA DUNĂRII":
—..Toate Іпі’Ше bat 

O prestmfîre de fericire

că „toate legile s-au făcut tot fără 
noi și în paguba noastră".

Deputății țărani din Adunarea din 
Moldova vorbesc despre suferin
țele lor astfel: „Pînă în ziua de 
astăzi toate sarcinile cele mai grele 
numai asupra noastră au fost puse 
și noi mai nici de unele bUbiirl 
ale țării nu ne-am îndulcit iar alții, 
fără să fie supuși la nici o po
vară, de toată mâna țării s-au bu
curat; cîtu-i Dunărea de mare și 
de largă curge rîul sudorilor noas
tre, se duce peste mări și pește 
hotare, acolo se preface în rîuri de 
aur șl de argint și curg iarăși înapâi 
de se revarsă în tara noastră, iar 
noi nici rînduială nici dreptate nu 
an avut".

Lupta pentru rezolvarea proble
mei agrare continuă, realizarea ei 
constituind o necesitate economică 
pentru noul stat creat în urma ac
tului de la 24 ianuarie 1859. Înfăp
tuirea ei era tot mai mult impusă 
de presiunea maselor țărănești.

Reforma agrară realizată în 1864 
a însemnat o „curățire" moșie
rească „a pămînturilor" pentru ca
pitalism după cum spunea V. î. L0- 
nin. Ea a constituit o verigă im
portantă în consolidarea orînduirii 
capitaliste. Reforma a creat o masă 
de oameni nevoiți să-și vîndă fon
ta de muncă pentru a-și asigndb 
existenta. S-a pus capăt relațiilor 
feudale și s-a deschis drumul rela
țiilor capitaliste în agricultură. La 
sate se menține contradicția între 
țărănime și moșierime. Contradic
ția principală va fi însă cea Intre 
proletariat și burghezie.

Prin reforma agrară și prin cele
lalte reforme legate de numele lui 
Alexandru Ioan Cuza, s-a dat lo
vitură hotărîtoare feudalismului, 
orînduirea burgheză devenind do
minantă. .....

Prof. ION DANCU

însă înveselește toate te
tele. Toți șoptesc-, gu
rile oamenilor nu cutea
ză a vorbi tare. Nu tre
ce un pătrar de oră, și 
prințul Dimitrie Ghica 
ese și spune că Camera 
s-a furat in unanimitate 
să aleagă Domn pe Dom
nul ales al Moldovei. A- 
tunci. porfile Mitropoliei 
se deschid și poporul se 
aruncă in lăuntru cu 
miile, strigind: Cuza 
Domn I Ura Cuza

Toate casele publice 
și private se tlumim ■ 
ză. Lăutari In toate păr
țile. Oștirea, cu pupile 
de-aumere, amestecata 
printre popor se bucură 
de fericirea generală. 
Astfel. poporul, cu me- 
zica. cu milifia. cu facle
le aprinse. S-a purtat pe 
toate ulițele- și pitind 
hora ușurel pe fa toate 
răsplntiiie".



ATITUDINI

Cartea sa de
axe «tMra ia stație gata de plecare 
spie Uricaxi și-a făcut apariția, im* 
hriadad pe anii și căldndu-i pe 
picioare pe alții. Cu părul vîlvoi și 
dHtailed a băutură, „dumnealui" a 
ținut de la primul moment să-și 
prestate cartea sa de vizită; ca 
să știe toți cei aflați in autobuz 
ca cine au de-a tace. Și a făcut-o.

La insistențele taxatoarei Ienciu 
Lidia de a achita contracostul bile
tului de călătorie, el a Scos din 
bagajud voluminos de expresii pe 
cele mai „alese". Apoi, făcîndu-se 
surd la apostrofările Unora, porni 
să-și facă auzită vocea, scoțînd din 
gftlej niște răgete Însoțite de su* 
ghițuri. Indignați de purtarea pasa
gerului turmentat, cîțiva călători 
ban cerut șoferului să intervină. 
Oprind mașină, șoferul Roșlanu Ale
xandru I-a poftit pe chefliu să plă-

vtzită
teasc! taxa călătoriei și să se con
forme normelor transportului fn 
comun, ori să coboare din autobdz. 
Atît i-a trebuit! Tunihd și fulge- 
rînd ca mitologicul Marte și-a dat 
frîu liber pornirilor sale război
nice. Modemului „Mărie" l-a scăpat 
însă un amănunt Printre pasageri 
se aflau și salariați ai Termocen
tralei Paroșeni, care l-au recunos
cut. Astfel, toți pasagerii au aflat 
numele celui care le-a prezentat 
cartea sa de vizită intr-un chip 
care nu face cinste unul tînăr al 
zilelor noastre — Mînzat Mihai.

Ne-ar interesa să știm, ce are 
de spus colectivul și organizația 
U.T.C. din care face parte acest 
tînăr î

M. LUPENEANU 
dup! o corespondență a lui 

Gh. Bozu

PE IMMELE MATERIALELOR

PUBLICATE

«Cum vă petrecefl 
timpul liber ?"

In pagina specială cu titlul de 
mai sus, publicată în „Steagul ro
șu'* nr. 5 043 au fost făcute o serie 
de aprecieri cu privire la măturile 
ce se impun a fi luate pentru îm
bunătățirea organizării activității cul
turale din Valea Jiului. Anallzînd 
cele relatate în pagină Comitetul 
orășenesc Petroșani pentru cultură 
și artă ne-a trimis un răspuns cu 
privire la măsurile ce au fost luate 
In răspuns se precizează printre 
altșle că, propunerea referitoare la 
deschiderea unui club al tineretului 
va fi rezolvată o dată cu recepțio- 
narea clădirii și deschiderea Casei 
de cultură din Petroșani.

PUBLICITATE

I.C.R.A Filiala Petroșani
Angajează imediat:

ф 1 merceolog principal 
salar 1025 ~~ 1375 lai lunar

ф 1 merceolog
salar 750 — 1025 lei lunar

• i recepționer principal 
salar . , 1025 lei lunar

ф 1 țel depozit 
salar 1085 —- 1550 lei lunar

ф 1 țel secție conserve ți fructe 
salar 750 — 1075 lei lunar

Universul temperamentului incandescent
(Urmare din pag. l-a)

un adevărat hol al dinamismului 
neostoit, ai temperamentului înalt. 
Pe o lungime de 120 de metri se 
întinde frontul de cărbune — ne
gru și masiv, dur și sfidător prin 
imensitatea lui. Acest perete este 
luat cu asalt de un adevărat val 
ăl entuziasmului uman, Inșlruițf de-a 
rangul frontului, în pozifii' diferite 
oamenii sfârîmă zi de zi, ceas de 
ceas, printr-o dirzenie simultană 
frontul de cărbune. La începutul a- 
cestui an, valul de oameni se în
gemănează însă cu pădurea me
talică a stîlpilor ferromaticl cu ca
re a fost dotat abatajul. Minerii au 
experimentat cu succes în ultimul 
trimestru al anului trecut stîlpli 
moderni. La entuziasmul lor se a- 
daugă acum priceperea în utiliza
rea tehnicii avansate. Deci avansa
rea în măruntaiele muntelui conti
nuă în acest an și mai vertiginos 
Dar în fata acestei avansări pere
tele masiv se retraae învins, deve
nind o gîrlă neaqră fără sfîrșit ce 
curge neîncetat fn albia puternica 
Iul transportor blindat românesc.

— Lucrăm mai cu spor și mai 
ușor, ne declară șeful de brigadă 

Constantin. Viteza de avan
sare a abatajului a crescut de la 
25 la 35 m pe lună, iar producti
vitatea de la 5 tone pe post a a- 
funs la (1,7 tone pe post, lată pre- 
mlzele viitoarelor succese spre ca
re pășim din primul an al cinci
nalului.

Mineri/ acestui abataj și-au fixat 
dreot tlntă a ascensiunii pe tra
seele întrecerii realizarea unei de
pășiri de 3 000 tone cărbune. Primii 
pași spre această tintă au însemnat 
primele IZbînzi: brigada are deja 
un nlus de 550 tone cărbune.

TTrmătorul popas îl facem tn 
abatajul 1 vest — al briaă- 

zli lui Ghioancă Sabin. Iureșul ce 
domină frontalul e identic cu cel 
din abatajul vecin, al Iui Petre. 
Aici nu s-au introdus In'-ă slîlpil 
moderni ferromatici, dar oamenii 
îi așteaptă cu nerăbdăre. Tavanul 

abatajului lor e susținut încă cu 
stîlpi GHH. puternici dar greu de 
manipulat. Minerii fac ucenicie In 
abatajul lui Petre. Acolo învață sd 
lucreze după procedeul ce-1 impu
ne dotarea modernă. Se pregătesc 
temeinic, ca din ziua cînd vot primi 
stîlpii ferromaticl să-i stăpîneascc 
la perfecție.

De la începutul acestui an și a- 
cedstd brigadă a lucrat ritmic, cu 
spor. „Avem o tradiție — ne de
clara brigadierul Ghioancă Sabin 

să pornim din prima zi a anului 
cu dreptul. Nu sîntem superstițioși. 
dat, oarecum, ne dă siguranța că 
tn tot anul ne va merge bine. Si 
tn acest an tradiția a fost respec
tată...".

Intr-adevăr, și ortacii lui Sabin 
au înscris în palmaresul lor pe 
noul an primul succes: 250 tone 
..plus". Si aceasta cu toate că în 
frontul abatajului a apărut o „zonă 
dificilă", o intercalație de steril ce 
se întinde pe o porțiune de 10 m. 
Dar în fața entuziasmului cu care 
se luptă băieții lui Sabin nu rezis
ta nici peretele de Sfirtcd. Aici au 
fost plasați cei mai destoinici mi
neri din schimbul de tăiere — Silas 
Gheorghe, Vasildche Dumitru, Mâ
nu Constantin. Și piatra se sfarmă, 
peretele se retrage, simultan cu în
tregul front.

I ugaiaoi rattle Diteiilii le li Loira
(Urmare din pag. 7-a)

• reducerea consumului de 
material lemnos cu 0,1 m c la 
1 000 tone de cărbune;
• se vor încărca mecanic 

în galerii 5 ooo m c in plus 
față de plan;

Ф se va reduce prețul de 
cost cu 0,25 lei/tonă obținînd 
astfel 205 000 lei economii din 
care pînă la 8 mai 100 000 Iei.

In scopul realizării acestor an
gajamente s-a întocmit un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice în

A l treilea cîmp de bătălie
** frontalul 4 Vest — e ocupat 

de minerii brigăzii lUi Ghioancă 
loan. Șl aici, oamenii atacă cu 
spori lucrează cu ritmicitate. In 
schimb au o singură nemulțumire; 
lipsa materialului de rambleiat le 
stînjenește avansarea.

In timp ce în marile frontale va
lurile de oameni năvălesc -- fără 
contenire asupra pereților de căr
bune, două brigăzi „de șot", a lui 
Rășitdru llie și Qlteanu Alexandru, 
au pornit pe traseele viitorului, 
Pregătesc noile frontale. Primul va 
intra în exploatare în luna februa
rie, Va deveni, ca de altfel toate 
frontalele din sector, un abatai mo
dem. dotat cu Stîlpi ferromaticl.

P ornim înapoi spre puț. E ora
* schimbului. Întregul univers 

subteran din zona de bătălie a oa
menilor cu temperament incandes
cent, e cuprins de freamăt, tălăzu- 
iește. La rampa puțului centru „pli
nele" se înșiră pe sute de metri, 
formînd fluviul imens, izvorît din 
frontalele minei, gata să se reverse 
ptln gută nesățioasă a puțului.

В mesajul cald, trimis spre ziuă, 
uzinelor patriei de vajnicii mineri 
ai Lupeniului.

loan DUBEK

care printre altele se prevede:
—- pregătirea șl punerea în func

țiune de noi capacități de produc
ție In stratul 3 blocurile I, III vest 
și XI;

— se vor pune în funcție noi 
obiective ca puțurile oarbe nr. 8 
și 10, puțul principal cu schip, în
tregul complex de lucrări miniere 
și circuitul puțurilor gemene de la 
orizontul 400;

— In 1966 se va înfăptui plănui 
de sistematizare, concentrarea și mo
dernizarea minei tonea.

А К IJ M T
Grupul școlar minier Lupeni angajează pe 

post de PEDAGOGI — absolvenți ai școlilor 
medii de cultură generală cu examen de matu
ritate. Cererile se depun la secretariatul școlii, 
personal de către solicitanfi-

PROGRAM DE RADIO
24 ianuarie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Ilustrate muzicale 
din tară; 5,40 Marșuri sportive; 
6,00 Sport. Buletin meteo-rutiei; 6,22 
Jocu-i vesel pe la noi; 6,30 Cîntă 
Ionel Miron —- muzică ușoară; 6,45 
Salut voios de pionier,- 7,00 RA
DIOJURNAL. Buletin meteo-rutier;
7,30 Cîntece de dragoste și jocuri 
populare; 8,00 SUMARUL ZtARU 
LUI „SClNTEIA",- 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul medi
calul ; Rolul sportului în preîntâm
pinarea arteriosclerozei; 10,00 BU- 
LfiflN DE ȘTIRI; 10,05 Album fol
clorici 10,30 Emisiune literară pen
tru școlări; UNIREA si SCRIITORII 
ACELUI TIMP; 1.1,00 Cîntă orches
tra simfonică a Filarmonicii de stat 
„Gheorghe Dima" din Brașov,- 11, 
Din muzica filmului „Dragoste la 
tWO grade"; 11,45 Cîntăretii plaiu
rilor noastre; 12,00 BULETIN DE 

ȘTIRI. Buletin meteorologic; 12,10 
OPERE INSPIRATE DIN ISTORIA 
MOLDOVEI ȘI A MUNTENIEI; 
13,35 Muzică populară din diferite 
regiuni ale tării; 14.00 BULETIN 
DE ȘTIRI, Buletin meteo-rutier; 
14,08 Concertul soliștilor Glgi Mer
ga, Sacha Distel și al formațiilor 
Paul Ghentzer. Lester Lanin și Har
ry James; 15,00 Varietăți muzi
cale; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,20 Mic 
concert simfonic,- 16,55 Farmecul 
valsului; 17,15 „HAI SĂ DĂM MI
NĂ CU MÎNĂ" — montaj radio
fonic cuprinzînd pagini din litera
tura consacrată Unirii; 17,45 Arii 
din operete românești; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI, 18,03 ÎN JURUI 
GLOBULUI: 18,13 Muzică Ușoară:
18,30 RITMURILE CINCINALU
LUI; 18,50 Cîntece ale poporului 
nostru născute în anii de luptă pen

tru Unire,- 19,20 Sport. Post scrip- 
tum,- 19,55 Melodia zilei; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARĂ, 20,20 Cîn
tă formația de muzică ușoară Ale- 
xandru Intre,■ 20,35 Cîntecul săptă 
tnînii: „HORA UNIRII"; 20,45 Noap
te bună, copii; 20,55 Recunoașteți 
interprets?; 21,15 Cine știe cîștigă, 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,20 Orchestra de 
•stradă a Radioteleviziunii; 22,45 
Mari lucrări vocal-simfonice; 23,30 
Melodii în ritmuri diferite, 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO
JURNAL. Buletin meteo-rutier, 7,50 
Muzică de estradă; 8,15 Jocuri popu
lare executate la instrumenta de su
flat; 8,30 Arii și duete din opera 
„Pescuitorii de perle4; 9,00 BU
LETIN DE ȘTIRI, 9,03 Muzică vo
cală și instrumentală! 9,25 Melodii 
lopulare; 9,45 Muzică ușoară, 10,10 
'u scrisorile în față, 10,25 Un 
"ompozitor român din epoca Uni
rii — Alexandru FlechtenmaCher; 
1100 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 

meteorologic, 11,07 Muzică ușoara 
cu Mărieta Bătrînu, Dario Moreno 
și Violeta Villas, 11,30 Ciclul So
natelor pentru pian de Beethoven,- 
12,05 „Slăvită fii Republică" ■— pro
gram de cîntece; 12,20 „Dansul ful
gilor de nea" — muzică ușoară, 
13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 13,08 
Concert de print; 14,00 Soliști și 
orchestre de mutică populară; 14,30 
Pagini alese din muzica ușoară ro
mânească, 15,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Sport. Buletin meteo-rutier, 15,30 
Pagini distractive din operete, 15,45 
Muzică ușoară de Ștefan Kardoș, 
16,00 Concert de muzică populară,-
16,30 VREAU SĂ ȘTIU, 17,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic, 17,20 Arii din opere, 17,40 Sfa
tul medicului: Rolul sportului în 
preîntîmplnarea arteriosclerozei;
17,45 Scurt program cu orchestra 
Xavier Cugat, 18,00 Poeții lumii și 
muzica; J8.20 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al, Graur,- 18,30 
Anunțuri, reclame și muzică; 19,00 
BULETIN DE ȘTltU; 19,03 Estrada 

soliștilor de muzică ușoară, . 19,30 
AMFITEATRU LITERAR; 20,00 Cîn
tă Ion Dacian; 20,20 TEATRU LA 
MICROFON : „Momente din cronica 
Unirii",• 21,50 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,00 Mări in
terpret ai secolului: Arta violo
nistică a lui George EnescU; 22,40 
MOMENT POETIC; 22,50 Ilinca Cbr- 
baeev —- muzică ușoarăi 23,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Sport; 23,07 Me
lodii, melodii, 23,30 Ciclul „Simfo
nia românească", 0,08 Muzică ușoară 
pentru toate vîrstele, 0.52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
24 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Ultima vacantă; REPUBLICA: -B00 
de leghe pe Amazoane; PFTRILA; 
De doi bani violete, LONEA: Cu
lorile luptei; ANINOASA: Femeia 
necunoscută; LUPENI — MUNCI
TORESC : Regina cîntecelor.
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PREZENȚE ROMANEȘTI
MOSCOVA 22. — Cores- 

poadeiAii Agerpres, S. Po- 
diet. Шляшіе: Editura pen
tru Lieaium politică din Mos
cova a tipărit Intr-un tiraj de 
■aad un volum intitulat „Ca- 
pgakk țărilor lumii".

Volumil care prezintă date 
despre capitalele tuturor sta

SITUAȚIA DIN NIGERIA
ф Moartea fostului premier Balewa 

confirmata de guvernul militar
41 Calmul se menține

LAGOS 22 (Agerpres). — Gu
vernul militar nigerian a anunțat 
<î—h3t3 că fostul prim-mi nistru al 
Republicii Federative Nigeria, Abu
bakar Tafawa Balewa, a fost omo- 
rît în cursul evenimentelor pe
trecute săptămîna trecută. Postul 
de radio Vocea Nigeriei și-a între
rupt in mai multe rînduri emisiu
nea obișnuită, anunțînd știrea mor- 
tfi tui Balewa. fără a da însă 
^nămmte despre împrejurările a- 
«eeimiriî primul U i ministru. Tot- 
odMS s-a comunicat că în localita
tea Bamchi. situată in regiunea de 
mad a tării, unde s-a născut Ba- 
Іетга, a avut loc procesiunea inci- 
■erărn corpului neînsuflețit al 
fostului premier.
- In general se consideră, invo- 
cxndu-se știrile prevenite din Ni
geria, că situația se menține cal
mă. Potrivit* postului de radio La
gos, majoritatea partidelor poli
tice, organizațiile sindicale și nu
meroase asociații ar fi făcut cu

Cazul Ben Barka în centrul atenției 
autorităților franceze

PARIS 22 (Agerpres). — „Cazul 
Ben Barka" continuă să se afle în 
centrul preocupărilor autorităților 
franceze. In timp ce judecătorul 
de instrucție francez, Zollinger, 
continuă confruntările cu mem
brii politiei franceze, implicați în 
această afacere, pe plan extern, 
justiția franceză își desfășoară la 
rîndul său misiunea ce i-a fost 
încredințată fără, însă, a obține 
vreun ajutor concret din partea 
guvernului marocan. In legătură cu 
aceasta, agenția France Presse scrie 
că mandatul internațional lansat 
împotriva generalului marocan, 

telor -cuprinde o descriere a 
Bucureștiului in care se face 
un scurt istoric al orașului și 
sînt prezentate date și fapte 
privind viața economică și 
cultural-științifică a orașului, 
activitatea administrativ-edili
tară, frumusețea sa naturală 
și arhitectonică.

noscut că „sprijină fără rezerve pe 
generalul Ironsi, șeful guvernului 
militar central". Intre timp, gu
vernatorii militari ai celor patru 
regiuni, numiți recent, și-au luat 
posturile în primire. Colonelul 
FajUyi, la sosirea sa în Ibadan, 
capitala regiunii de vest, a de
clarat că „autoritățile centrale cer 
să se pună capăt asasinatelor, ja
furilor, incendierilor precum și tu
turor actelor care duc la dezor
dine publică".

In rîndul cercurilor politice lon
doneze se fac acum diverse su
poziții, după anunțarea știrii mor- 
ții fostului premier Balewa. Whi
tehall, scria agenția Associated 
Press, consideră că înlăturarea 
fostului premier Balewa și asasina
rea altor personalități politice ni- 
geriene, ar putea avea grave con
secințe pentru autoritățile mili
tare care controlează în prezent 
Nigeria.

Oufkir, nu va putea fi pus în prac
tică cel puțin pentru moment. Pen
tru a putea fi arestat, Oufkir va 
trebui să părăsească teritoriul ma
rocan, întrucît, potrivit cutumelor 
Internationale, extrădarea nu se e- 
xercită asupra cetățenilor propriei 
țări. In momentul de față totul 
depinde de hotărîrea pe care o 
va lua regele Marocului, Hassan, 
fie de a-1 menține în continuare 
pe Oufkir în guvern, cu toate con
secințele ce ar decurge din aceas
ta pentru relațiile dintre Maroc 
și Franța, fie de a-1 traduce în fața 
instanțelor de judecată marocane.

Propunerea guvernului R. D. беппапе 
adresate guvernelor tuturor statelor 
europene

BERLIN 22. — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite: Mi
nistrul afacerilor externe al R. D. 
Germane, Otto Winzer, a prezentat 
sîmbătă, într-o conferință de presă, 
propunerea guvernului R. D. Ger
mane adresată guvernelor tuturor 
statelor europene privind asigura
rea securității în Europa.

In document se subliniază, intre 
altele, că „există multe probleme 
nerezolvate care împovărează rela
țiile dintre statele europene" și că 
mai sînt „încă forțe care încearcă 
să adîncească divizarea Europei 
și să ascuiă încordarea existentă". 
După părerea guvernului R. D. 
Germane, „pentru a ajunge la asi
gurarea unei securități trainice în 
Europa este necesar să se creeze 
treptat o atmosferă de destindere 
și să se încurajeze străduințele care 
duc la normalizarea situației și la 
colaborarea statelor europene, res- 
pectîndu-se reciproc suveranitatea 
lor".

Prin destinderea atmosferei po
litice și colaborarea egală în drep
turi a tuturor statelor europene — 
menționează propunerea — se cre
ează posibilitatea organizării unei 
conferințe al cărui țel să fie asi
gurarea unei securități trainice în 
Europa.

Deosebirile de vederi politice, 
concepțiile opuse despre lume, nu 
trebuie să împiedice popoarele eu
ropene și guvernele lor să por
nească de la situația reală și să 
caute căi pentru crearea unei Eu
rope a păcii și colaborării. O des
tindere reală și desfășurarea de

Un raoort semnificativ
NEW YORK 22 (Agerpres). — La 

Națiunile Unite a fost dat publi
cității un raport al unei comisii 
medicale de inspecție a O.N.U., 
care, după ce a vizitat la sfîrșitul 
anului trecut mai multe insule din 
Oceanul Pacific administrate de 
S.U.A., constată că asistența sani
tară este nemulțumitoare. Această 
vizită a’ avut loc сц urmare a unei 
plângeri adresate secretarului ge
neral al O.N.U. de locuitorii insu
lelor Marshall, Mariane și Caro

„Le Monde,f despre situația economică
și politică din Belgia

plină a unei colaborări bazate pe 
încredere a statelor din Europa, ar 
crea, totodată, premise bune pen
tru soluționarea pașnică a proble
mei germane prin apropiere și în
țelegere între cele două state ger
mane existente.

Dîndu-și seama de răspunderea 
lor oamenii de stat europeni și 
reprezentanții împuterniciți ai po
poarelor Europei — se arată in 
document — sînt într-o mare mă
sură de acord că este necesară ex
cluderea definitivă a războiului și 
a folosirii forței ca mijloace po
litice din relațiile dintre statele eu
ropene, rezolvarea tuturor pro
blemelor litigioase pe calea pașnică, 
respectîndu-se cu strictețe princi
piul neamestecului. Conducîndu-se 
după aceste principii, guvernul Re
publicii Democrate Germane se adre
sează tuturor statelor europene cu pro
punerea ca în interesul salvgardării 
păcii și securității în Europa să 
se ajungă la o înțelegere pentru reali
zarea treptată a unei destinderi în 
acest continent printr-un acord a- 
supra reducerii înarmărilor, res
pectarea status-quo-ului, in
clusiv respectarea frontierelor 
existente și a inviolabilității lor, 
normalizarea relațiilor între toate 
statele europene, inclusiv norma
lizarea relațiilor dintre sta
tele europene și cele două state 
germane.

Guvernul R. D. Germane, a de
clarat ministrul de externe, „este 
gata să ia contacte cu toate sta
tele europene pentru rezolvarea 
acestor probleme".

line. Raportul Subliniază că plînge- 
rea a fost justificată, întrucît lip
sesc specialiști medicali calificați, 
precum și instalațiile necesare. 
„Statele Unite — se arată în 
raport — nu și-au respectat o- 
bligațiilp de a proteja sănătatea 
locuitorilor". Totodată se mențio
nează că „echipamentul din spi
tale este vechi, uzat și în unele 
locuri nici nu există, echipamentul 
pentru raze X este impropriu și lip
sesc posibilitățile de tratare a bol
navilor psihici".

PE SCURT
ф PRAGA. — Tribunalul o- 

rășenesc din Praga a pronun
țat sentința capitală în proce
sul unui fost supraveghetor al 
lagărului de concentrare de la 
Mauthausen, Aleksandr Kele- 
berc. Martorii la proces, foști 
deținuți ai lagărului, de națio
nalitate cehă și polonă, au ară
tat că acuzatul a participat la 
numeroase acțiuni de asasinare 
în masă a deportărilor.

ф DELHI. — Sîmbătă au în
ceput Ia Delhi tratativele între 
șefii statelor majore ai Indiei 
și Pakistanului, generalul J. N. 
Chaudhuri și respectiv, genera
lul Mohammed Musa, în legă
tură cu retragerea forțelor 
armate ale celor două țări de 
o parte și de alta a liniei de 
demarcație stabilită prin acor
durile de la Tașkent. Retrage
rea trupelor trebuie să se în
cheie la 25 februarie a.c.

+ BONN. — Agenția Asso
ciated Press relatează că joi 
s-a prăbușit un nou avion de 
tipul „Starfighter", aparținînd 
forțelor aeriene vest-germane 
provocînd moartea pilotului.

Prin. această nouă catastrofă, f 
numărul avioanelor de tipul 
„Starfighter", aparținînd avia
ției vesf-germane care s-au 
prăbușit de Ia începutul anu
lui trecut și pînă in prezent 
se ridică Ia 27.

ф ATENA. — Ploile abun
dente care au căzut timp de 
două zile în partea de vest 
a Peloponezului au provocat 
revărsarea rîului Pinios și i- 
nundarea a mari întinderi de 
terenuri. Se relatează că inun
dațiile au provocat moartea a 
peste 1000 de vite.

ф NEW YORK. — Intr-O 
cuvîntare rostită la West - 
Memphis, senatorul Fulbright, 
președintele Comisiei senato
riale pentru problemele ex
terne, s-a pronunțat împotriva 
bombardării Vietnamului de K 
nord, subliniind că aceasta nu 
poate constitui o soluție a 
conflictului. Totodată, Fulbright 
și-a exprimat neliniștea in le
gătură cu o declarație a se
natorului Mansfield, liderul 
majorității democrate, care a 
spus că perspectivele escala
dării războiului din Vietnam 
sînt nelimitate.
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Proiectilul nuclear pierdut în sudul Spaniei 
nu s-a găsit încă

MADRID 22 (Agerpres). — Pro
iectilul nuclear pierdut în sudul 
Spaniei cu prilejul ciocnirii și pră
bușirii a două avioane ale forțelor 
aeriene americane nu a fost găsit 
încă. Operațiunile de cercetare la 
care participă 1 000 de persoane se 
desfășoară cu intensitate. Se crede 
că proiectilul trebuie să fi căzut 
în mare.

îngrijorarea populației din regiu
nea în care a vut loc accidentul 
crește tot mai mult. Un grup de 
medici au examinat persoanele 
care participă Ia cercetări și au 
constatat urme de radioactivitate 
în organismul lor. Specialiștii ex- 
primă părerea că una din încăr
caturile nucleare s-a deteriorat în

timpul accidentului lăsînd să 
scape radiații de joasă Intensitate. 
Primarii localităților din împreju
rimi au adresat un apel tuturor 
persoanelor care s-au atins de 
fragmente ale avioanelor prăbușite 
să se prezinte la instituțiile medi
cale pentru a se supune unui con
trol amănunțit.

In localitatea Cuevas de Alman- 
zora din regiunea amintită a avut 
loc vineri o demonstrație antiame- 
ricană. Pe de altă parte, interdic
ția impusă de guvernul spaniol 
zborului avioanelor militare ale 
țăriloT N.A.T.O. din și în direcția 
Gibraltarului este pusă în legătură 
și cu accidentul amintit.

PARIS ' 22 (Agerpres) 
Intr-o corespondență din 
Bruxelles privind situația 
economica și politică din 
Belgia, ziarul „Le Mon
de" relatează că „înce- 
pind de la Anul nou, 
dificultățile, cu care fără 
îndoială premierul Har- 
mel s-a obișnuit, devin 
mai neliniștitoare, iar ne
mulțumiri există pretu
tindeni, in cercurile li
ber profesioniștilor ca și 
in cercurile muncitorești, 
in domeniul social ca și 
pe plan lingvistic, unde 
se observă o nouă reac
tivare a conflictului". 
Potrivit ziarului, pesimiș
tii conchid că 1966 va 
ii pentru Belgia un an 
rău, marcat de dezbina
re și de regres econo
mic. Acest pesimism se 
face puternic simțit și 
In rapoartele oficiale a- 
supra perspectivelor eco
nomice ale Belgiei. Două

anchete ale Comisiei 
Pieței comune sînt, de 
asemenea, puțin încura
jatoare pentru Belgia, 
care este membră a 
C.E.E., iar studiul efec
tuat de Consiliul Cen
tral belgian al econo
miei se încheie prin ur
mătoarea concluzie, care 
este mai mult decît re-

zervată : „Numeroase e- 
iemente, acționînd atit 
pe plan intern cit și pe 
plan extern, provoacă o 
incertitudine deosebit de 
accentuată in ceea ce 
privește evoluția proba
bilă in 1966". Rapoartele 
recomandă Belgiei să 
manifeste „vigilență și 
moderație în creșterea 
prețurilor și revendicări

lor". Ori, acest' apel la 
moderație, scrie ziarul, 
n-a suscitat decît rezer
ve din partea opiniei 
publice belgiene. De 
altfel, cîteva zile mai 
tirziu, acest apel s-a 
concretizat prin noi im
pozite și taxe, măsuri 
față de care chiar ș: 
cei mai fervenți par

tizani ai coaliției guver
namentale și-au expri
mat nemulțumirea.

Pe de altă parte, „Le 
Monde" amintește că re
centa hotărîre a medici
lor belgieni de a spori 
din proprie inițiativă o- 
norariile cu 25 la sută a 
stîrnit o vie nemulțumire 
a populației. In aborda
rea acestei probleme, 
membrii Cabinetului s-au 
împărțit în două tabere. 
Social-creștinii se pro
nunță pentru negocieri 
cu orice preț cu repre
zentanții medicilor, în

timp ce un grup de 
miniștri socialiști pro
pun să fie aplicat arti
colul 52 al „Legii unice" 
din 1961, articol care 
prevede că sporirea ono
rariilor medicilor o ho
tărăsc autoritățile.

Ultimele știri transmise 
din Bruxelles relevă că 
vineri a fost dat publi
cității un decret guver
namental prin care se 
autorizează sporirea o- 
norariilor medicilor cu 5 
la sută. Drept răspuns, 
medicii au reînnoit aver
tismentul lor, potrivit 
căruia, dacă guvernul nu 
acceptă majorarea dorită 
de ei — 25 Ia sută — 
vor intra în grevă la 28 
ianuarie. Decretul guver
namental declară ilegală 
majorarea cu 25 ta sută 
a onorariilor și averti
zează pe medici că dacă 
nu vor ține seamă^de a- 
ceastă prevedere sini 
pasibili de pedepse.
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