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ANGAJAMENTE MOBILIZATOARE

Grupul de șantiere 
nr. 2 Valea Jiului

Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la Grupul de șan
tiere nr. 2 Valea Jiului, hotărît 
să contribuie la traducerea în viață 
a sarcinilor izvorîte din Directivele 
Congresului al IX-lea al P.C.R., își 
ia următoarele angajamente în în
trecerea socialistă :

• Planul fizic de predări a- 
partamente va fi realizat inte
gral pînă la 20 decembrie 
1966.-
• Să depășească sarcinile de 

plan valoric cu 250 000 lei;
• Să depășească productivi

tatea planificată cu 0,2 la sută;
j 9 Să realizeze economii la

prețul de cost de 200 000 lei;
ф Din cele 1768 apartamente 

planificate pe 1966, un număr 
de 500 apartamente se vor pre
da cu calificativul foarte bine

. iar restul cu calificativul bine.
In cinstea zilei de 8 Mai, cea 

de-a 45-a aniversare a P.C.R. se vor 
realiza următoarele :

• Se vor da in folosință 218 
apartamente, cu 10 zile înainte

‘ de termen;
• Se vor realiza economii la 

prețul de cost în valoare de 
50 000 lei;

Pentru înfăptuirea acestor anga
jamente a fost întocmit' un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice, din 
care amintim :

înființarea în cadrul șantierelor a 
unor loturi specializate în glisări și 
finisaje; îmbunătățirea și extinderea 
bazei tehnico-materiale de producție,- | 
extinderea folosirii agregatelor lo- j 
cale,- extinderea prefabricării ele
mentelor de construcții și instalații; 
extinderea spațiului de cazare, prin 
construirea a două cămine cu 400 
locuri fiecare.

La mina Dilja 
se află in con
strucție un nou 
atelier mecanic. 
Iată pe doi din
tre lucrătorii șan
tierului de aici 
sub ochii cărora 
capătă contur 
noul atelier.

Fabrica 
de produse lactate

Animați de dorința de a contribui 
la traducerea în viață a sarcinilor 
izvorîte din Directivele Congresului 
al IX-lea al P.G.R., muncitorii, in
ginerii și tehnicienii de la F.P.L. Pe
troșani se angajează să depășească 
prevederile planului pe 1966 după 
cum urmează :

— Realizarea a 200 000 lei e- 
conomii la prețul de cost.

' 1— Creșterea productivității
muncii cu 2 la sută.

— Reducerea consumului de 
energie electrică și combustibil, 
care să asigure lunar o econo
mie de cârca 10 000 lei.

Oameni 
în асі'шир 

ф Furnicarul de la poa
lele dealului Slătioara 

ф Ecuația algebrică a 
șantierelor 

ф Pete negre pe albul 
imaculat al colectivu
lui

Cariera de nisip de la 
poalele dealului Slătioara 
este o unitate a I.P.I.P. Li- 
vezeni, care asigură mate
ria primă necesară lucră
rilor de zidărie la noile blo
curi aflate in construcție. Sub

Din carnetul 
corespondent ulu i

Acțiuni cu cartea tehnică
Conducerea bibliotecii clubului sin

dicatelor din Petroșani, sub îndruma
rea tovarășei Blaj Ionela, împreună cu 
Comisia inginerilor și tehnicienilor 
din cadrul U.R.U.M.P., a inițiat or
ganizarea unui ciclu de acțiuni cu 
cartea tehnică, ce se va ține la 
stația de ' radioficare a U.R.U.M.P. 
Acest cîchi.va cuprinde diferite re
cenzii, referate, simpozioane, jur

nale vorbite, prezentări de cărți 
tehnice.

Prima acțiune cu cartea tehnică 
din cadrul ciclului amintit va fi. 
audiată de salariații U.R.U.M.P., prin 
intermediul stației de radioficare, 
azi la ora 8.

In fiecare joi, la aceeași oră, vor 
fi prezentate alte și alte asemenea 
acțiuni cu cartea tehnică, menite 
să sprijine procesul de producție, 
să ducă la ridicarea pregătirii pro-

ninsoare și ger, Iacob Gtiiță, 
Pologar Carol, Toma Dumitru 
și ceilalți membri ai acestei 
echipe muncesc cu hărnicie Sn 
aceste zile de iarnă obținind 
rezultate bune la extragerea 
nisipului, asigurind cantitățile 
necesare din această materie 
primă șantierelor de construc
ții social-culturale din Valea 
Jiului. Maistrul Paștiura Fran- 
cisc, șeful carierei, pe bund

GUNDEL IOSIF 
tehnician

fesionale a muncitorilor.

JURNAL DE SESIUNE
(Continuare în pag. 3-a)

Nota 8 obținută de studenta Ghica 
Georgeta la disciplina Instalații 
electromecanice se adaugă celor 
două note de 10 și un 7, obținute 
pură acum la materiile la care a 
dat examen.

Din calendarul se
siunii de examene u- 
niversitare de la 
I.M.P. s-au consumat 
11 file. O dată cu ele 
au trecut și primele 
emoții, firești oricărei 
sesiuni de examene. 
S-a mai temperat în
cleștarea nervoasă a 
fiecărui student în aș
teptarea tragerii obiș
nuitului și emoționan
tului dreptunghi de 
hîrtie — mecanism in
dispensabil verificării 
cunoștințelor. Și totul 
s-a petrecut ca la... e- 
xamene. Primele „șar
je" au fost consemna
te în carnetele de stu
dent, pe măsura do
zării „materiei prime" 
de către fiecare în 
parte.

In carnetul nostru 
de însemnări am no
tat citeva din rezul
tatele obținute de unii

studenți la examenele 
pe care le-au susținut 
pînă acum, iar fotore
porterul a imortalizat 
pe peliculă citeva as
pecte specifice exa
menelor.

...Primul contact cu 
atmosfera examenelor 
l-am făcut la rectora
tul institutului. Aici, 
tovarășul cont. univ. 
ing. Ilie Constant ines- 
cu, prorectorul Insti
tutului de mine ne-a 
împărtășit citeva im
presii despre modul 
cum au decurs pînă 
acum examenele. „Se 
observă — ne-a spus 
dînsul — o creștere 
calitativă a pregătirii 
studenților, o prezen
tate la examene în- 
tr-un număr mai ma
re față de sesiunile 
anterioare, o redare 
mai matură, mai com
pletă și la un nivel

mai înalt, universitar, 
a cunoștințelor acu
mulate. Toate acestea 
sint urmarea firească 
a condițiilor optime 
de trai și învățătură 
create de partid tine
retului nostru studios, 
ca și preocupării co
lectivului de cadre di
dactice pentru ca stu
denții să-și însușească 
cit mai bine materia 
predată. Avem grupe 
de studenți cate s-au 
prezentat și au pro
movat în întregime e- 
xamenele, avem mulți 
studenți în carnetele 
cărora au fost trecute 
în această sesiune nu
mai note peste 8. E a- 
devărat insă că nu 
toți studenții prezen
tați pînă acum la e- 
xamene au obținut a- 
celeași rezultate. Și

(Continuare in pag 3-a)

Studentul Vfftrmlescu loan din anul II mine are de rezolvat pro
blema unei instalații pentru epurarea gazelor de furnal cu valori
ficarea subproduselor colectate. Orientat pe linie de către tov. conf. 
ing. Trăușan Dumitru, studentul va da răspunsul scontat.

Utilaje pentru mineri
De la începutul acestui an, Uzina 

de reparat utilaj minier din Petro
șani a livrat exploatărilor miniere 
din Valea Jiului însemnate cantități 
de utilaje. Pe porțile uzinei au ie
șit pînă ieri peste 1 000 tone de 
armături metalice necesare moder
nizării lucrărilor de susținere în

abataje, o locomotivă electrică de 
100 C.P. care a suferit reparații ca
pitale, diferite mașini pentru sec
ționarea lemnului de mină, o com
bină căreia i s-au adus modificări 
pentru adaptarea ei la condițiile 
stratigrafice ale minei Vulcan și alte 
utilaje.

Strigate ca în pustiu
Nici acum nu m-am 

dezmeticit după spaima 
pe care am tras-o cu 
citeva zile în urmă cînd 
am poposit din întîm- 
plare la Școala gene
rală nr. 2 din Lonea. 
Stăteam pe coridor și 
așteptam să mă întîl- 
nesc cu dirigintele fiu
lui meu.

După liniștea în care 
era învăluită clădirea; 
mi-am dat seama că 
elevii se află în clase, 
concentrați asupra lec
țiilor.

Mi-i și imaginam 
cum stau aplecați asu
pra caietelor,, notîndu-și 
cu sîrguință explicațiile 
profesorilor, sau între- 
cîndu-se în delimitarea 
propozițiilor unei fraze, 
ori în rezolvarea unor 
ecuații dificile. Deoda
tă, gîndurile mi-au fost 
risipite de niște stri 
găte care răzbateau 
dintr-o sală de clasă, 
rostogolindu-se vijelios 
de-a lungul coridorului 
pe care pășeam încet 

împins de o curiozi
tate neașteptată, m-am 
îndreptat sfios spre sa
la ca pricina. M-am a- 
propiat de ușă și-am 
ascultat (Știu că nu-i 
frumos să asculți pe Ia 
uși, dar cum nu pu
team pătrunde înăun

tru, am acceptat și a- 
cest sistem nepoliti
cos). Nu mi-a fost greu 
să înțeleg că este 
vorba de o lecție de 
aritmetică unde cele 
patru operații se efec
tuează la temperaturi 
foarte ridicate. Amă
nunte să nu-mi cereți, 
fiindcă n-am decît pu
ține și acelea „din au
zite". Incbipuiți-vă, așa 
cum mi-am închipuit și

ATITUDINI
eu, niște prichindei 
stînd lipiți lipea de 
bancă și privind cu 
groază pe cel care a 
căzut năpasta de-a fi 
fost scos la tablă de 
învățătoare. Acesta tre
buie să fi fost nespus 
de nenorocit, de vreme 
ce nu mai era în stare 
să pronunțe nici după 
învățătoare cifra șapte.

— Șapte, bă! spune 
șapte... răsuna vocea 
descongestionată a în
vățătoarei.

— ?!
— Șiii cuu zeeroo, 

cu zero!
— VII

Din cînd în cînd stri
gătul era acompaniat 
de bătaia stridentă a 
unei vergele în cate
dră. In rest, liniște. A- 
poi din nou despre 
șapte și despre zero, 
încă vreo citeva minu
te în șir. începusem să 
tremur de nerăbdare să 
aflu ce se va intîmpla 
cu cele două cifre in 
jurul cărora se purta 
un adevărat proces pe
nal, dar soneria m-a 
făcut să tresar.

M-am retras in vîr- 
ful picioarelor, rușinat 
de „temperatura" la 
care decursese lecția 
de aritmetică, al cărei 
martor nefericit fuse
sem citva timp.

Am mai apucat doar 
să-mi arunc ochii pe 
tăblița de pe ușă și, 
pentru că mă cuprinse 
teama, am ieșit grăbit 
în stradă, deplingind 
sincer tragica soartă a 
celor două cifre.

Tot timpul cit am 
așteptat autobuzul m-a 
ispitit cu insistență în
trebarea fără dezlega
re : cine predă (pardon, 
strigă) ia clasa a H-a 
Cî

C. CUMOSU
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IN DEZBATERE — 
РІ ІМІ ECONOMIC 
ȘI IUGITI I LOCAL

BILANȚUL UNEI 
RODNICE ACTIVITĂȚI

Anal 1965 a însemnat 
■a nou pas făcut înain
te pe calea dezvoltării 
ecouica și sodal-cul- 
turale a Văii Jiului. A- 
ceastă realitate a fost 
subliniată cu o deosebi
tă căldură și mîndrie de 
către partidpanții la cea 
de-a VI-а sesiune a stă
tutei popular al orașu
lui Petroșani. Iată pe 
scurt bilanțul rodnic al 
Înfăptuirilor înfățișate în 
darea de seamă prezen
tată in sesiune.

In cursul anului 1965, 
sfatului popular orășe
nesc i-au fost alocate 
fonduri de Investiții în 
sumă de 116 927 800 lei, 
din care 96 297 000 lei 
pentru construcții de lo
cuințe.

Printre obiectivele da
te în folosința oamenilor 
muncii se numără 1582 
apartamente în localită
țile Petroșani, Vulcan, 
Lupeni și Petrila; o școa
lă cu 16 săli de clasă în 
orașul Petrila; 1 594 m 
rețele canalizare. Indus
tria locală a fost dotată 
cu utilaje noi a căror 
valoare se ridică la su
ma de 2 573 000 lei prin
tre care 15 autobuze, ca
mioane etc. Din benefi
ciile peste plan vărsate 
la bugetul orașului de 
întreprinderile republica
ne s-au executat o sea
mă de lucrări și amena
jări, s-au procurat mate
riale în valoare de peste 
3 000 C00 lei. In afara a- 
ceslor obiective finanțate 
din pianul sfatului popu
lar, s-au realizat impor
tante lucrări din alte 
fonduri cum sînt: un 
complex comercial in 

EXPRESIA GRIJI! 
FATA DE 
BUNĂSTAREA

OAMENILOR MUNCII
Bugetul Sfatului popular al ora

șului Petroșani, care a fost dezbă
tut și aprobat în sesiune, oglindește 
pregnant grija pe care partidul și 
guvernul o poartă înfloririi Văii Jiu
lui, ridicării continue a nivelului de 
trai material și cultural al oamenilor 
muncii. Pe anul 1966 sînt prevă
zute fonduri importante care vor a- 
sigura satisfacerea într-o măsură 

• crescîndă a cerințelor materiale și 
culturale ale cetățenilor din raza ora
șului Petroșani.

Concludent în acest sena este 
faptul că pe anul 1966 valoarea lu
crărilor de investiții prevăzută a se 
realiza In Valea Jiului se ridică la 
peste 150 000 000 lei. Se vor construi 
1 786 apartamente și anume: la Pe
troșani 418, Ia Petrila 552, la Vul
can 512 și la Lupeni 286; O școală 
cu 10 săli de dasă în Petroșani; 9,4 
km rețele apă; 6,4 km rețele canale; 
se vor amenaja spații verzi pe 2 
hectare; vor fi pavate 23 700 mp 
străzi. O sumă de 5 150 000 lei va fl 
investită în procurarea de utilaje 
necesare gospodăririi comunale. In 
scopul canalizării generale a Văii 
Jiului s-au alocat 16 000 000 lei. 
In cursul acestui an urmează să se

cartierul Aeroport, fa
brica de produse lactate 
Livezeni, căminul stu
dențesc cu 400 locuri 
etc.

Cu toate că fu anul 
1965 constructorii au lu
crat mai bine, obținlnd 
rezultate superioare ani
lor precedent!, totuși ac
tivitatea in domeniul in
vestițiilor nu s-a ridicat 
la nivelul sarcinilor. 
Șantierele din Vulcan și 
Lupeni eu rămas datoa
re în 1965 cu 26 aparta
mente. Deficiente con
structorilor nu s-a mani
festat numai prin aceas
ta, ci și prin faptul că 
în anul 1905 ei au mun
cit neritmic. Acest lucra 
a lost demonstrat cit se 
poate de elocvent prin 
aceea că din numărul 
total de apartamente, 924 
au fost predate numai în 
trimestrul IV și fără fi
nisaj exterior.

Cauza principală a a- 
cestor deficiențe este 
slaba preocupare a con
ducerilor de șantiere 
pentru organizarea și 
coordonarea lucrărilor 
de construcții, aprovizio
narea defectuoasă cu ma
teriale a șantierelor, ne- 
asigurarea stabilității for
țelor de muncă.

In anul 1966 șantiere
lor de construcții din 
Valea Jiului le revin 
sarcini mari (darea In 
folosință a peste 1 700 
apartamente). Aceasta 
Impune luarea de mă
suri pentru îmbunătăți
rea organizării muncii 
pe șantiere, astfel ca fie
care șantier să-și poată 
realiza Ia timp sarcinile 
ce-i stau în față.

mai construiască un depozit de mo
bilă, 2 depozite O.L.F. și se vor 
continua lucrările la spațiile co
merciale de la Aeroport etc.

In bugetul sfatului popular au fost 
prevăzute venituri și cheltuieli în 
valoare de 105 144 000 lei, cu 5 755 000 
lei mai mult decît execuția anului 
1965.

Pentru asigurarea bunei funcțio
nări a unităților sanitare și de asis
tență socială s-au alocat 34 500 000 
lei, din care 12 600 000 lei pentru 
medicamente și tirană ce se acordă 
gratuit bolnavilor; 15 800 000 pentru 
plata salariilor cadrelor medicale. 
Pentru învătămînt s-a alocat suma 
de 21 100 000 lei, iar pentru artă șl 
cultură 3 000 000 lei.

Creșteri importante sînt prevă
zute și la celelalte capitole bugetare 
ale sfatului popular în care se mai 
prevăd sumele necesare terminării 
casei de cultură și a unor noi o- 
biective industriale, precum pro
curarea de autobuze noi pentru 
I.C.O. Se preconizează, de aseme
nea, o serie întreagă de lucrări me
nite să contribuie la ridicarea nive
lului de trai material și cultural al 
oamenilor muncii din Valea Jiului.

Din dezbaterile sesiunii Sfatului 
popular orășenesc s-a desprins re
cunoștința deputațllor pentru aten
ția deosebită pe care partidul șl gu
vernul o acordă celor ce muncesc 
și totodată hotărîrea de a folosi a- 
ceste fonduri cu deosebită grijă și 
eficacitate maximă, in acest scop 
s-a subliniat necesitatea intensifică
rii muncilor patriotice. Se
siunea a subliniat, de ase

ÎN SALA CLUBULUI C.C.V.J. S-AU DESFĂȘURAT ZILELE TRECUTE LUCRĂRILE CELEI DE-A VI-A 
SESIUNI A STATULUI POPULAR AL ORAȘULUI PETROȘANI. LA SESIUNE AU PARTICIPAT IN CALITATE 
DE INVITAȚI CONDUCĂTORI AI ÎNTREPRINDERILOR, INSTITUȚIILOR Șl AI ORGANIZAȚIILOR OBȘTEȘTI 
PRECUM ȘI ALȚI TOVARĂȘI DIN VALEA ЛШШ.

LUCRĂRILE SESIUNII AU FOST PREZIDATE DE CĂTRE TOVARĂȘUL LAZĂR DAVID, FRIM-SECRE- 
TAR AL COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID PETROȘANI

TOVARĂȘUL ING. BLAJ TRAIAN, PREȘEDINTELE COMITETULUI EXECUTIV AL SFATULUI POPU
LAR ORĂȘENESC PETROȘANI A PREZENTAT DAREA DE SEAMĂ ASUPRA ÎNDEPLINIRII PLANULUI ECO
NOMIC, SOCIAL-CULTURAL PE ANUL 1965 ȘI PROIECTUL PLANULUI ECONOMIC ȘI BUGETUL PE ANUL 
1966. IN CONTINUARE A FOST EXPUS IN FAȚA SEHUNII PLANUL DE ÎNTRECERE PATRIOTICĂ PE 
ANUL 1966.

DUPĂ PREZENTAREA ACESTOR MATERIALE NUMEROȘI DEPUTAȚI, LUIND CUVÎNTUL, AU SUB
LINIAT SUCCESELE OBȚINUTE DE OAMENII MUNCII DIN VALEA JIULUI IN LUPTA PENTRU ÎNDEPLI
NIREA PLANULUI ECONOMIC Șl SOCIAL-CULTURAL PE ANUL 1965, SCOȚÎND TOTODATĂ LA IVEALĂ O 
SEAMĂ DE DEFICIENȚE CE S-AU MANIFESTAT IN GOSPODĂRIREA ORAȘULUI. PENTRU REMEDIEREA 
DEFICIENȚELOR DEPUTĂȚII AU VENIT CU PROPUNERI CONCRETE.

DUPĂ DEZBATERI, SESIUNEA A APROBAT IN UNANIMITATE DE VOTURI ATÎT PLANUL DE BU
GET СІТ ȘI PLANUL DE ÎNTRECERE PATRIOTICA PE ANUL 1960.

IN ÎNCHEIERE A LUAT CUVÎNTUL TOVARĂȘUL LAZĂR DAVID CARE A TRAS CONCLUZIILE PE 
MARGINEA DEZBATERILOR.

ACCENTUL pe unitățile economice 
tutelate de sfat
Comitetul executiv al 

Sfatului popular orășe
nesc, in anul 1965, a 
desfășurat o activitate 
susținută în scopul rea
lizării sarcinilor planu
lui economic și al buge
tului local. O preocupa
re de seamă a comite
tului executiv a fost co- 
ordonare<j ți îndrumarea 
activității I.G.O. și I.L.I- 
pentru o cît mai bună 
gospodărire și întreține
re a fondului locativ șl 
ridicării nivelului edili- 
tar-gospodăresc al loca
lităților din Valea Jiu
lui. Datorită acestui fapt 
în .anul 1965 I.C.O. Pe
troșani și-a îndeplinit 
planul de producție în 
procent de 104,9 la sută, 
iar prin utilizarea cu 
simt gospodăresc a mij
loacelor puse la dispozi
ție, întreprinderea a rea
lizat la prețul de cost o 
economie peste plăti de 
circa 460 090 lei. De ase
menea au fost utilizate 
cu simț gospodăresc fon

durile bugetului local 
cbeltuindu-se peste 
1 018 000 lei pentru sa
lubrizare Iar pentru în
treținerea, repararea stră
zilor și amenajarea spa
țiilor verzi s-au cheltuit 
circa 300 000 lei.

Din beneficiile obținu
te peste prevederile pla
nului au fost procurate 
utilaje specifice gospo
dăriei comunale în va
loare de aproape 5 mili
oane iei.

Cu toate acestea — a 
reieșit din dezbaterile se
siunii —" în activitatea 
I.C.O. au existat și unele 
deficiențe. Astfel, reali
zarea sarcinilor de plan 
nu s-a făcut în mod rit
mic, iar calitatea unor 
lucrări și prestații nu au 
fost întotdeauna la ai* 
veltil condițiilor create 
și al cerințelor popu
lației. La capitolul defi
ciente se mai pot a- 
dăuga: executarea unoi 
lucrări edilitare fără do
cumentații legal aproba

menea, că în cursul acestui an 
va trebui acordată o atenție deo
sebită întreprinderilor tutelate și 
finanțate din bugetul statului și care 
au un rol deosebit de important în 
deservirea populației. S-a insistat ca 
I.C.O, să folosească mai judicios 
parcul de autobuze de care dispune, 
îmbunătățind astfel transportul în 
comun. In ce privește I.L.L., a- 
ceasta să pună un accent deosebit 
pe buna funcționare a centralelor 
termice de încălzire a locuințelor șl 
pe calitatea lucrărilor de prestații. 
Sfaturile populare trebuie să inter
vină cu mai multă operativitate șl 
competență pentru îmbunătățirea 
continuă a calității construcțiilor, 
respectarea termenelor de dare în 
folosință și pentru buna gospodă
rire a materialelor.

Printre sarcinile principale ce 
stau în prezent în fața Sfatului 
popular al orașului Petroșani este șl 
aceea de a studia propunerile fă
cute de deputați în sesiune privind 
folosirea judicioasă a fondurilor bu
getare, de a lua măsuri pentru în
făptuirea lor.

Discuțiile purtate de deputați în 
jurul dării de seamă asupra îndepli
nirii planului economic șl social- 
cultural pe anul 1965 șl asupra bu
getului pe anul 1966 precum și pro
punerile făcute cu acest prilej, con
stituie un ajutor prețios în activita
tea do viitor a sfatului popular, care 
sub conducerea Comitetului orășe
nesc de partid va mobiliza oamenii 
muncii în vederea obținerii de noi 
succese In toate domeniile de acti
vitate.

te, plătirea unui număr 
mare de ore suplimen
tare (in timp ce numă
rul orelor neutilizate s-a 
Cifrat la aproape 13 000 
zile/om).

Eliminarea acestor de
ficiențe din activitatea 
I.C.O. va trebui să con
stituie o preocupare per
manentă, atît pentru co
mitetul executiv al sfa
tului popular cît și pen
tru conducerea întreprin
derii. Aceasta cu atît 
mai mult, cu cît in a- 
nul 1966 valoarea pro
ducției cu efort propriu 
va crește, față de 1965. 
cu 4,5 la sută.

Sesiunea a apreciat, de 
asemenea, că și I.L.L. a 
încheiat anul 1965 cu re
zultate satisfăcătoare. 
Astfel la această între
prindere planul produc
ției globale a fost reali
zat într-un procent de 
102,2 la sută,

Un fapt negativ în ac
tivitatea întreprinderii, 
care a umbrit acest re
zultat, a fost acela Că 
timp îndelungat I.L.L 
n-a reușit să soluțione
ze problema încălzirii 
centrale de la noile blo
curi, lucru ce a provo
cat multe nemulțumiri 
locatarilor. Funcționarea 
defectuoasă a instalați
ilor de încălzire centra
lă a fost cauzată de de
sele Întreruperi, de cu
rent electric, de slaba 
pregătire profesională a 
personalului ce deser
vește centralele termice, 
de lipsa de interes fata 
de muncă de care au dat 
dovadă administratorii de 
clădiri.

Comitetul executiv va 
trebui să ia măsuri de 
remediere a deficiențe
lor amintite, cunoscînd 
faptul că există condiții 
care să ducă la Îmbună
tățirea continuă a activi
tății I.L.L.

In cadrul dezbaterilor 
un accent deosebit s-a 
pus pe activitatea l.O.I.L 
In anul 1965 colectivul

Prin graiul
• In anii cincinalu

lui, în Valea Jiului s-a 
preconizat să se con
struiască circa 9 500 de 
apartament^ cu tot com
plexul de dotări soci al- 
culturale șl gospodă- 
resc-edllltare aferente.

• Din bugetul Sfatu
lui popular al orașului 
regional Petroșani pon
derea cheltuielilor o 
dețin alocațiile pentru 
acțiunile social-cultu- 
rale, care reprezintă 
peste 56 la sută.

• Pentru buna iunc- 
țtonore • unităților sa- 

întreprinderii a realizat 
planul producției globale 
în proporție de 163 la 
sută, contribuind astfel 
la completarea sortimen
tului de mărfuri necesa
re populației, livrlnd în 
același timp comerțului 
unele produse de larg 
consum în valoare de 
peste 6 000 000 lei, iar 
unităților de construcții 
peste 34 000 m n binale

Cu toate acestea șl In 
activitatea acestei între
prinderi au existat defi
ciențe in organizarea 
procesului de producție, 
ceea ce a dus la nerea- 
llzarea planului pe sor
timente, a productivită
ții muncii, la depășirea 
fondului de salarii, pre
cum și a prețului de cost 
cu peste 1 300 000 Iei. Ca 
urmare, nu s-a îndepli
nit nici planul de bene
ficii, Inregistrîndu-ee la 
acest capitol un sinus 
de 1 600 000 lei. Această 
situație a fost posibilă 
datorită nefolosirll rațio
nale a timpului de mun
că de către salariați, ni
velului scăzut de extin
dere а шицсіі în acord, 
utilizării neraționale a 
capacităților de produc
ție și a utilajelor.

Dacă activitatea unită
ților economice tutelate 
de sfatul popular nu s-a 
ridicat la înălțimea ce
rințelor, aceasta se da- 
torește tn bună parte șl 
comitetului executiv, ca
re nu a reușit să îndru
me cu destulă compe
tentă și să urmărească 
îndeaproape îndeplinirea 
sarcinilor stabilite prin 
planul de stat.

In viitor, comitetul e- 
x ecu tiv al sfatului popu
lar va trebui să-și exer
cite cu mal multă com
petență atribuțiunlle sale 
pentru coordonarea a- 
cestor unități economice 
in așa fel ca activitatea 
lor să se îmbunătățească 
In permanentă.

cifrelor
uitare și de asistență 
socială s-au alocat 34,5 
milioane lei.

• Fondurile I.C.O. 
pentru salubritate vor 
crește în 1966 cu 6,6 
la sută față de anul 
trecut, iar cele pentru 
întreținerea spațiilor 
verzi șl străzilor n
10.7 la sută.

• In anul 1966. v 
lumul de deiiacnre 
mărfurilor se va ridic 
la 675 milioane lei. Ci
33.7 milioane mai mare 
decît în ultimul an ai 
șesanatataL
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OAMENI IN ACȚIUNE
fjraat Ли pag. l-a)

Ларине sa mlndrește cu со- 
lacUaul adu.

Nu departe de cariera de 
strip se Întind brațele maca
ralelor înalte, încărcate cu ma
teriale aduse aici, pe șantier, 
de autocamioanele și basculan
tele ce lucrează la alimenta
rea punctelor de lucru de pe 
șantierul Petroșani cu materia
le de construcții. Pe cînd ma
șinile conduse de șoieri des
toinici ca Burada loan, Buda- 
ea Mihai, Iriza Gheorghe, Pet- 
eu Nicoiae transportă materia
le, mecanici de la betoniere, 
macarale, excavatoare se stră
duiesc să Iacă iată cerințelor 
șantierului. Bi sînt cei care 
prin priceperea șt hărnicia lor 
rezolvă eu simt de răspunde
re o ecuație specified șantie
relor. Un utilaj folosit din plin 
eete egal cu... grăbirea ritmu

Jurnal de
(Urmare din pag. l-a)

nu pentru că unii ar ii fost 
vitregiți de anumite condiții, 
ci pentru că nu au învățat sis
tematic, au avut absenfe de 
la cursuri și semlnarii, și-au 
neglijat pregătirea față de 
profesia pe care și-au ales-o".

...Și iată-ne prin clteva săli 
de examene. In prima am fă
cut cunoștință cu cfțlva stu* 
de nț! din anul V mine, gru
pa 1 Î1S, cate susțineau exame
nul la Instalafii electro-meca- 
nice miniere. Tovarășul 'cont, 
ing. Brădeanu Nicoiae tocmai 
examina pe Găvruș Alexandru. 

lui de dare în folosință a con
strucțiilor și înseamnă respec
tarea angajamentului luat d» 
constructori in acest prim an 
ai noului cincinal. Asemenea 
oameni se intîlnesc pe toate 
celelalte șantiere din localită
țile Văii Jiului.

O altă categorie de munci
tori ai I.P.I.P. sint montatorii 
macaralelor înalte și depănă- 
torii utilajelor. Deși aceștia 
sint puțini ia număr, ei asigu
ră montarea și demontarea ma
caralelor, instalarea iot la noile 
amplasamente de blocuri și. 
respectiv pe șantiere. Echipa 
de montatori are in compo
nenta sa oameni de năde jde 
cum sint comunistul Pomană 
llie, Caraculeanu Constantin, 
Ioan M. loan, iar echipa de 
depănători pe comunistul Vul
pe Gheorghe, Bîzu Nicoiae șt 
Sandu Stelian.

Pe albul imaculat al compor
tării in muncă, colectivul

sesiune
Răspunsurile veneau prompt, 
sigure, convingătoare. Șl to
tuși nota generală : 8. De ce ? 
Ne-a explicat examinatorul: 
„Deși Găvruș este un student 
fruntaș, iar răspunsurile lui 
au fost foarte bune, nu i-am 
putut da notă mai mare din 
cauza notei 5 pe care a obți
nut-o la proiect".

Tot aici am cunoscut-o și pe 
studenta Ghica Georgeta, care 
se pregătea pentru răspuns. 
Notele obținute de ea pîrtă a- 
tunci erau edificatoare: un 7 
și doi de 10.

Studenții din grupa 1 122 din 
același an susțineau la cate

l.PJJP. Lfvezenl mai are unii 
care constituie pete negre. Bu
năoară conducătorii auto Cibu 
Vasfle, Bulca Nicoiae, Cîșna- 
ru Gheorghe, Gîrboveanu Du
mitru, Haprean Ioan și munci
torii Sîrbu Constantin, Cristea 
Tudor lipsesc nemotivat de la 
serviciu și prin atitudinea lot 
retrogradă iață de sarcinile de 
producție îngreunează munca 
constructorilor de pe șantiere
le pe care le deservesc.

Colectivul I.PJ.P. nu va în
gădui ca onoarea lui șd fie știr
bită de aceste „pete". De a- 
ceea, opinia colectivă va lovi 
fără cruțare în acei care lip
sesc nemotivat de ia serviciu, 
nu se achită de sarcinile ce 
le revin, dezorganizează produc
ția determinîndu-i să se în
drepte și să contribuie alături 
de cei tnulți la îndeplinirea 
prevederilor de plan și a an
gajamentelor luate in întrece
rea socialistă.

dra de Exploatări miniere e- 
xamenul cu prof. dr. ing. Co
vaci Ștefan. Dintre cei mai 
buni studenți de aici i-am no
tat pe Butariu Miron și Во- 
teanu Cornel, care primiseră 
calificativul 9. Tovarășul Co
vaci a făcut remarca, iar to
varășul asistent Popescu Ale
xandru a confirmat, că grupa 
1122 este una dintre frunta
șele din anul V.

„Profit că ați venit, ca să 
laud niște studenți din anul 
IV mine care au dat răspun
suri foarte bune".

Gu aceste cuvinte ne-a în- 
ttmpinat tovarășul prof, urliv. 
ing. Bonea Ioan, de la catedra 
de topograiie generală și mi
nieră. „Deci notați —■ a con
tinuat dlnsul. Nu vă dau decît 
din cei CU 10: soții Duifu — 
Eugenia și Ioan, Jijie Pavel. 
Stan Victor, Iancu Candin, Bi- 
tir Eugenia, Floruț Stana, Su- 
ba Veturia, Doboș Florin. A- 
cesta din urmă și-a întrecut 
soția — Doboș Petronela — 
numai cu un punct. Considet 
că orice comentariu e de 
prisos".

Am fost de acord cu tova
rășul prof. univ. ing. Bonea 
Ioan că orice comentariu e de 
prisos și ne-ат îndreptat spre 
alte săli de examene, unde 
alți studenți se pregăteau se 
răspundă, alții răspundeau iar 
alții își priveau — unii cu sa- 
tisiacție, iar alții nu prea — 
carnetele de note.

Dar despre aceștia, și despre 
alții, vă vom vorbi în nume 
rele viitoare ale ziarului nos 
tru.

C. COTOȘPAN
D. GHEONEA

Răspunsul a fost bun. Nota 
primită de asemenea. Tovară
șul profesor dr. ing. Covaci 
Ștefan, mulțumit de răspuns, 
luminează carnetul studentului 
Boteanu Cornel din anul V 
mine grupa 1 122.

ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PARTID 

LA Б M. LUPENI

1 ііаічін Iiinnn fieM 01 fl1 n fLUCrUri DlJn6| naГ Șl 0enciențe
Toți comunifiii 
cuprinși 
în învățam înf

Comitetul de partid de la E. M. 
Lupeni a acumulat în decursul ani
lor o bună experiență in organiza
rea șl conducerea învățămîntului 
de partid. In anul de invățămint 
1965-1866 s-au organizat cursurile 
pe sectoare și schimburi, pentru a 
da posibilitatea organizațiilor de 
bază să efectueze controlul și să 
dea un sprijin mai eficace cercuri
lor de studiu. Pentru a asigura un 
conținut bogat învățămîntului, co
mitetul de partid s-a îngrijit, in 
primul rînd, de buna pregătire a 
propagandiștilor. Comitetul de partid 
a luat măsuri ca propagandiștii cît 
și cursanții să aibă la dispoziție 
materialele necesare pentru studiu 
și în mod deosebit documentele 
Congresului al IX-lea al P.C.R.

In acest an, în cadrul exploatării 
funcționează diferite forme de învă- 
țămînt deosebit de utile pentru acti
vitatea de zi cu zi a minerilor. Prin
tre acestea amintim: „Ciclul de 
conferințe pentru mineri", „Econo
mie concretă", „Istoria P.CR.“, 
„Economie politică anul I și H“, 
„Statutul P.C.R." și altele. In for
mele de învățămînt sînt cuprinși 
toți membrii de partid și un număr 
însemnat de tovarăși din activul 
fără de partid. îmbucurător este, 
de asemenea, faptul că în toate 
cercurile lecțiile sînt predate la zi.

Printre cursanții conștiincioși care 
nu au nici o absență și se prezintă 
la cursuri bine pregătiți se număefi 
tovarășii Sav Ioan, Ventzel Dumi
tru, Popescu Gligor și Fuslea Ioan 
de la cercul de economie concretă, 
condus de propagandistul I. Costes- 
cu. Un alt cerc cu rezultate bune 
la învățătură este și cel de econo
mie politică anul I, condus de pro
pagandistul Meiuș Dumitru. De men- 
ționat că la acest cerc prezența es
te foarte bună, lucru dovedit și de 
caietul de evidentă în care la ul
tima lecție nu a fost consemnată 
nici o absență. Aproape asemănător

se prezintă situația și la cercul de 
economie concretă al cărui propa
gandist este tov. Meiuș Emilian.

Cursanți onorifici
Dacă majoritatea cursanțflor în

țeleg importanța învățămîntului de 
partid și se pregătesc temeinic In 
vederea convorbirilor, prezentîndu- 
se cu regularitate la cursuri, nu 
același lucru se poate spune des
pre unii tovarășii încadrați în di
ferite forme ale învățămîntului și 
care au uitat să mai învețe în
datorire de căpetenie a fiecărui co
munist. Printre aceștia se numără 
cursanții Birta Stefan, Tămăraș Du
mitru, Rizea Gheorghe și alții de la 
cercul de studiere a Statului P.C.R. 
(propagandist Neguț loan) care In 
anul de învătămînt 1965-1966 nu au 
nici o prezență. Intr-o situație iden
tică se află și tovarășii Birtalan Be- 
nedek, Fotescu Dumitru, Dîmbo- 
reanu Pavel și alți cursanți de la 
cercul de economie concretă. Grav 
este că toți acești tovarăși dețin 
funcții de răspundere la mină, iar 
faptul că nu au nici o prezență ar 
trebui să dea de gîndit atît lor, cjț 
Si organizațiilor de bază din care 
fac parte. Cursanți onorifici pot fi 
socotiți și tovarășii Dan Ioan, Mol
dovan Ioan, Toțh Ștefan și Faur 
Dumitru. Ei sînt cuprinși în cercul 
de studiere a istoriei P.C.R. anul 
П, dar n-au participat la nici o 
lecție. Exemplul lor negativ a fost 
urmat și de către alți tovarăși din 
cadrul cercului amintit. Așa se face 
că la ultima lecție, din cei 37 de 
cursanți ai cercului, doar 7 tova
răși și-au făcut prezenta la învâță- 
mînt. Ce au de spus birourile or
ganizațiilor de bază din care fac 
parte tovarășii amintiți?

Aceste deficiențe sînt cunoscute 
la comitetul de partid al mine!. 
Tocmai de aceea comitetul și-a pro
pus ca în viitorul apropiat să aria 
lizeze, în cadrul unei plenare, pro
blema învățămîntului.

G. ZOLD

I. C. R. T. I. Petroșani
ANUNȚĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA 
URMĂTOARELOR POSTURI;

• post de șef serviciu pian
Condiții : studii superioare economice și șase ani 

în funcții economice, sau studii medii și nouă ani în 
funcții economice.

• 1 post șef de birou organizarea muncii
Condiții : studii superioare economice și cinci ani 

în funcții economice, sau studii medii și șapte ani în 
funcții economice.

Cei interesați se pot prezenta zilnic, între orele 
7—-11, la sediul întreprinderii, din strada M. 
Eminescu nr. 17.

PROGRAM DE RADIO
28 ianuarie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Potpuriuri pentru 
fanfară; 5,40 „Dimineața cu voie 
bună" — emisiune de folclor; 6,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-rutier; 6,22 Jocuri muscelene,
6,30 Anunțuri și muzică; 6,45 Salut 
voios de pionier,- 7,00 RADIOJUR 
NAL. Sport. Buletin meteo-rutier, 
7,15 Tineri instrumentiști de muzică 
ușoară; 7,30 „Mîndre-s cîntecele 
noastre"; 7,45 Pagini din operete. 
8,00 Sumarul presei; 8,30 La micro 
fon, melodia preferată; 9,30 Sfatul 
medicului: Cîteva probleme ale pu
bertății,- 9,35 Sonata pentru vioară 
și pian de Mihai Mitrea Celarianu; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 Mu
zică populară din Oltenia; 10,30 
Radioracheta pionierilor,- 11,00 Mo 
nolog, aria lui Olav și scene de 
dans din opera „Olav Lijekraus" de 
Sggtn; 11,15 TEATRU LA MICRO

FON : „Andreea"; 12,29 Pagini a- 
lese din muzica de estradă; 12,45 
Concert de prînz; 13,40 Album mu
zical cu dedicație; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14,08 
Cîntă Ana Pacatiuș, Constantin Bu
suioc și Traian Straton,- 15,00 Gas
par Cassado vă prezintă Concertul 
în la minor pentru violoncel și 
orchestră de Schumann,- 15,30 Pa
gini din opera „Nevestele vesele 
din Windsor"; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,20 
Tangouri celebre; 16,45 Din creația 
corală a lui Gheorghe Dima; 16,57 
Pentru prima oară în emisiunile 
noastre; 17,30 IN SLUJBA PATRIEI; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,13 Melodii 
populare,- 18,30 DIALOG CU AS
CULTĂTORII,- 18,45 Varietăți muzi
cale; 19,00 CÎNTARE ROMÂNIEI 
SOCIALISTE, montaj de versuri;

19.20 CERCUL MELOMANILOR; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARA;
20.30 Parada soliștilor; 20,45 Noapte 
bună, copii; 20,55 MEDALION: H. 
Mălineanu; 21,15 Atențiune, părinți 1;
21.30 Orchestrele Cornel Popescu 
și Jean Claudric,- 22,00 RADIOJUR 
NAL. Sport. Buletin meteorologic,-
22.20 Melodii aproape uitate,- 22,40 
MOMENT POETIC; 22,45 Capodo
pere ale muzicii universale; 23,16 
„In liniștea nopții" — muzică ușoa
ră; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7.30 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru
tier,- 7,50 Cîntece patriotice; 8,00 
Muzică matinală; 8,30 Pagini din 
opera „Căsătorie secretă" de Cima- 
rosa,- 9 00 BULETIN DE ȘTIRI,- 9,23 
„Cîntă d-alea d-ale noastre"; 10,10 
Cărți care vă așteaptă,- 10,25 Con
cert din operele lui Gluck; 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic; 11,07 Lexicon muzical; 11,32 
Muzică de promenadă,- 12,00 Ascul
tătorii ne cer muzică din operete;
12.30 Folclorul muzical al popoare

lor,- 13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
13,08 Sara Montiel cintă muzică din 
filme,- 13,30 Lectură dramatizată din 
romanul „Ciulinii Bărăganului" de 
Panait Istrati; 14,00 Interpret! al 
operetei „Dragoste de țigan'* de 
Lehar,- 14,30 „CU săniuța" — muzică 
ușoară; 14,45 Album folcloric: Ana 
Pop Corondan și Ion Văduva; 15,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-rutier,- 15,10 Cîntă corul Ansam
blului de stat din Baia Mare diri
jat de Gheorghe Velea,- 16,00 Reci
tal de muzică de cameră; 16,30 
Ineluș învîrfecuș (emisiune pentru 
cei mici); 16,50 Două melodii cu or
chestra Marcel lonescu,- 17,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 17,20 Jocuri populare,- 17,40 
Sfatul medicului; Cîteva probleme 
ale puberității; 17,45 Muzică ușoară 
cu Aida Мода,- 18,00 Arii de colo
ratură din opere,- 18,15 Ani de uce- 
■icie: Ion Toma — proză și Ion 
Reu — versuri; 19,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 19,03 Pagini nemuritoare din 
muzica de estradă; 19,30 Emisiune 

literară: ROMAIN ROLLAND (100 
de ani de la nașterea scriitorului); 
20,00 Seară de operă „Aida" dfe 
Verdi (actele I și al II-lea); 21,27 
RADIOJURNAL. Buletin meteorolo
gic,- 21,47 Opera „Aida" de Verdi 
(actele al Ш-lea și al lV-lea(f 23,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Sport; 23.07 
Muzică simfonică,- 23,50 Mărturisiri 
pe portativ — muzică ușoară; 0,S2 
BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
28 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Ultima vacantă,- REPUBLICA: în
drăznețul Pardaillan; LONEA: Ono
rabilul Stanislas — agent secret; 
ISCRONI: Femeia necunoscută; A- 
NINOÂSA: Teama; VULCAN: Soții 
in oraș; CRIVIDIA : Un enoriaș ciu
dat,- LUPENI — CULTURAL: Dt-aș 
fi... Harap Alb: BARBA-TEN!: To 
varășiL



Sosirea la Belgrad a tovarășului 
Im tteerghe Maurer

BEbGRAD 26. — Corespondentul A- 
gerpres. N. Pfopeanu, transmite •. 
Ea 26 ianuarie a sosit la Belgrad 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri 
ai Republicii Socialiste România, 
аве, la invitația tovarășului Petar 
Stambolici. președintele Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F.I., va face 
o vizită prietenească de cîteva zile 
în RXF. Iugoslavia.

La sosire, în gara din Belgrad, 
on^pt h Ic român a fost întîmpinat 
de tovarășii Petar Stambolici, Mi- 
Bvoie Rnkavina, secretar al Ve
cei Executive Federale și alte per
soane oficiale. Erau prezenți mem
bru Ambasadei Republicii Socialiste 
tcînii la Belgrad.

La prinz. Petar Stambolici a ofe- 
rft un dineu la Clubul deputaților 
de In Dedinie în

tar Stambolici, Edvard Kardeli, 
președintele Scupșcinei federale, și 
Kocea Popovici, președintele comi- 

’ siei pentru relații sociale, econo- 
nomice și politice internaționale a 
C.C. al U.C.I., a plecat la Belie 
pentru o vînătoare.

In timpul vizitei în Iugoslavia, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
urmează să se întîlnească cu to
varășul Iosip Broz Tito președintele 
R.S.F.I.

☆

cinstea oaspete-

După-amiază,
Gheorghe Maurer,

tovarășul Ion 
împreună cu Pe-

La frontiera româno-iugoslavă, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
fost întîmpinat de Boșko Vidako- 
vici, adjunct al secretarului de Stat 
pentru Afacerile Externe, și de 
alte persoane oficiale, precum și 
de Aurel Mălnășan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Belgrad. Cu același tren a sosit 
Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F.I. 
la București.

•••«L f. fi. no w mai „ampla alte mii
BONN 26 (Agerpres). — Ziarul 

_Dâe Welt" publică o declarație a 
cancelarului vest-german, Ludwig 

rhard, în care acesta subliniază 
necesitatea aplicării de către R.F.G. 
a „unei politici ferme" față de 
Franța în cadrul viitoarei sesiuni 
a Consiliului Ministerial al țărilor 
membre ale Pieței comune. Erhard 
a arătat că, în ceea ce privește

posibilitățile de rezolvare a crizei 
Pieței comune, s-a creat o astfel de 
situație incit guvernul vest-german 
nn mai poate „accepta 
cesii". Ziarul menționat 
Erhard a apreciat „foarte 
perspectivele viitoarelor
biri dintre miniștrii de externe ai 
țărilor membre ale Pieței comune.

f

S.U.A.

alte con- 
scrie că 
pesimist" 

convor-

Consfătuirea secretă
de la Casa Albă
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

La Casa Albă a avut loc marți o 
consfătuire secretă consacrată „di
verselor probleme privind securita
tea națională", care a fost convo
cată de președintele Johnson. La 
consfătuire au participat liderii par
tidelor democrat și republican în 
Congres, vicepreședintele Hum
phrey, secretarul de stat, Dean 
Rusk, ministrul apărării, McNama
ra, precum și alte înalte oficialități 
ale guvernului S.U.A. Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe a declarat că 
președintele a cerut tuturor senato
rilor și membrilor Camerei repre
zentanților prezenți să păstreze un 
secret absolut asupra informațiilor

care le-au fost comunicate.
După cum relatează agenția Fran

ce Presse, „în absența unor indicații 
precise, se pare că liderii Congre
sului au fost convocați pentru a as
culta o expunere amănunțită asu
pra situației din Vietnam". Aceeași 
agenție subliniază că prezența la 
consfătuire a președinților comisi
ilor Congresului pentru credite și 
forțele armate „dă, de asemenea, de 
gîndit că Johnson a abordat pro
blema finanțării războiului din 
Vietnam, pentru care a cerut săp
tămîna trecută credite suplimentare 
în sumă de aproape 13 miliarde do
lari".

Ședinfa Consiliului 
de Miniștri francez

PARIS 26 (Agerpres). — Consiliul 
de Miniștri francez, întrunit mier
curi dimineață sub președinția gene
ralului de Gaulle, a examinat, în
tre altele, evoluția cazului Ben Bar- 
ka și a consecințelor sale. La sfîr- 
șitul întrunirii, ministrul informați
ilor, Yvdn Bourges, a făcut o decla
rație referitoare la criza intervenită 
în relațiile dintre Franța și Maroc 
după răpirea liderului marocan. El 
a amintit că la 16 noiembrie 1965 
a fost remis justiției marocane man
datul intetnațional de arestare a 
gangsterului Bouchesseche, care a 
emigrat în Maroc imediat după ră
pirea lui Ben Barka. La 17 noiem
brie, Ia Rabat au sosit două co
misii franceze în vederea audie
rii generalului Oufkir și a colabo
ratorilor săi, Dlimi și Chtouki. Potri
vit declarației lui Bourges autori
tățile marocane nu au dat concursul 
corespunzător acestor comisii, ceea 
ce „a constrîns guvernul francez 
să recurgă la rechemarea, în ziua de 
23 ianuarie, a ambasadorului său 
la Rabat".

Fiind pus la curent cu datele de 
care dispune pînă în prezent justi
ția cu privire la ancheta cazului 
Ben Barka, guvernul francez a luat 
act de responsabilitatea generalului 
Oufkir, ministrul afacerilor interne 
al Marocului, și a colaboratorilor 
săi apropiați — Dlimi și Chtouki — 
precum și de complicitatea mai mul
tor cetățeni francezi, printre care a- 
genți și funcționari ai serviciilor de 
poliție, în răpirea liderului marocan.

PREZENțE ROMANEȘTI
LONDRA 26. — Corespon

dentul Agerpres, Liviu Rodes- 
cu, transmite: In saloanele 
Galeriilor din Londra ale Con
siliului Artelor al Marii Bri
tanii s-a deschis expoziția 
„Comori de artă românească", 
care grupează obiecte de artă 
create în țara noastră în se
colele ХѴ-ХѴШ. La fel ca și 
Ia Edinburgh și Cardif, unde a 
fost prezentată anterior, expo
ziția se bucură de succes la 
Londra. Marți 25 ianuarie a 
fost rezervată ca zi de vizio
nare pentru presă, oameni de 
artă și cultură.

Marți seara. Lord Goodman, 
președintele Consiliului Arte-

lor al Marii Britanii, a oferit 
în saloanele expoziției nn 
cocteil, la care au partici
pat : Jenny Lee, subsecretar 
de stat în Ministerul Educa
ției și Științei, sir Paul Sin- 
kor, directorul general al Con
siliului Britanic, H. Smith, Ro
bert Cecil și R. L. Speaight, 
directori în Ministerul Aface
rilor Externe, sir Frank Fran
cis, director la British Mu
seum, sir Trenchard Cox, di
rectorul Muzeului Albert și 
Victoria, membri ai grupului 
parlamentar AngKa-România 
din Parlamentul britanic, per
sonalități din domeniul artei și 
culturii, ziariști.

VIETNAMUL DE SUD
Atacuri ale forjelor patriotice

SAIGON 26 (Agerpres). — For
mațiile de luptă ale forțelor pa
triotice au lansat marți noaptea un 
atac de mortiere împotriva gar
nizoanei trupelor guvernamentale 
din capitala provinciei Chuong 
Thien, situată la sud-vest de Sai
gon în Delta fluviului Mekong. 
Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, numeroși militari saigonezi 
au fost uciși și răniți. Trupele gu
vernamentale au suferit, de aseme-

SCURT • PE SCURT
ф NEW YORK. — Un avion de recunoaștere de tipul 

„ȘR-J1" s-a prăbușit marți la aproximativ 100 km de Las 
Vegas (New Mexico). Pe bordul aparatului, considerat ca 
fiind .secret"*, se aflau doi piloți de încercare ai companiei 
„Lockheed Aircraft Corporation". Autoritățile militare ame
ricane au luat Imediat măsuri pentru a împiedica apropierea 
persoanelor de locul unde a căzut avionul. „SR-71" poate 
dezvolta o viteză de 3 200 km pe oră și poate atinge o alti
tudine de 24 000 metri. Acest aparat este prevăzut să ia lo
cul avionului-spion „U-2", construit de aceeași companie.

nea, pagube materiale importante. 
Totodată, o formație de pușcași a- 
mericani din apropierea aeroportu
lui militar de la Phu Bai — la 90 
kilometri nord de Da Nang — au 
intrat într-un cîmp de mine plan
tat de patrioti.

In diferite sectoare situate la 
nord de Saigon, precum și în pro
vincia Phu Yen (nord-est de capi
tală) trupele americane au continuat 
operațiunile de urmărire a forțe
lor patriotice, fără însă să le poa
tă descoperi. Tot fără rezultat au 
rămas și operațiunile pușcașilor a- 
mericani pentru descoperirea for
mațiilor de patrioti care au atacat 
luni noaptea marea bază aeriană a- 
mericană de la Da Nang.

♦
vern 
mierul 
miercuri 
cabinetului urmează să-și preia 
funcțiile in următoarele 48 de 
ore.

Harold Hoit este 
lui Robert Menzies 
misionat săptămîna 
această funcție pe < 
ținut-o timp de 16 

ф TEGUCIGALPA. — 
sul britanic va obține în curînd in
dependența completă", a declarat 
marți lordul Walston, subsecretar 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii în cadrul unei con
ferințe de presă ce a avut loc la 
Tegucigalpa. EI a adăugat că data 
exactă cînd Hondurasul va deveni 
Independent nu a fost încă fixată 

ф RIO DE JANEIRO. — Consi
liul de război al celei de-a patra

CANBERRA. — Noul gu 
australian alcătuit de pre- 

Harold Hoit a depus 
jurămîntul. Membrii

succesorul 
care a 
trecută 
care a
ani.

■ „Hondura-

de- 
din 
de-

In dezbaterea Parlamentului grec
Comisia pentru problemele juri

dice a Parlamentului grec a adop
tat cu majoritate de voturi proiec
tul de lege al guvernului cu pri
vire la măsurile pentru eliberarea 
deținuților politici din închisori. Un 
proiect de amendament la acest 
proiect de lege, depus în comun de 
partidele Uniunea de centru și E.D.A., 
a fost respins la cererea ministru
lui justiției, Stephanakis. Amenda
mentul cerea abolirea legii 375 pri
vitoare la așa-zisul „spionaj intern", 
în baza căreia au fost condamnați 
cei 96 de deținuți politici în urmă 
cu 17 ani. Ministrul și-a motivat 
refuzul, afirmind că deși personal 
consideră că această lege trebuie a- 
bolită, nu poate accepta amenda
mentul din unele considerente spe-

de dreap- 
au o pă-

problemă

ciale, mai cu seamă datorită faptu
lui că deputății partidelor 
ta care sprijină guvernul 
rere contrarie.

In legătură cu această
au loc numeroase întrevederi între 
reprezentanți ai guvernului și lide
rii partidului de dreapta E.R.E. în 
cadrul cărora se discută asupra ne
cesității ca toți deputății dreptei, 
fără excepție, să voteze proiectele 
guvernului pentru a nu provoca o 
nouă criză guvernamentală, știut fi
ind că majoritatea actualului gu
vern în forul legislativ al tării este 
de numai două voturi. Partidele 
dreptei au revendicat în schimbul 
votului lor favorabil la legea privi
toare la impozite anumite schim
bări în politica internă și externă a

regiuni militare din Brazilia a ce
rut arestarea ziariștilor brazilieni 
Guy Afonso de Almeida, Edmur 
Fonseca, Vania Santaiana și Anto
nio Ribeiro Romannelli, acuzați de 
activitate subversivă.

ф LONDRA. — Studenții austra
lieni din Anglia au demonstrat 
marți la Londra împotriva ho- 
tărîrii guvernului australian de a 
trimite trupe în Vietnamul de sud. 

ф WASHINGTON. — Surse 
informate din Washington au 
anunțat, după cum relatează a- 
gentia Reuter, că Statele Unite 
au interzis zborurile avioanelor 
americane avînd la bord bombe 
nucleare deasupra teritoriului 
Spaniei. Această hotărîre a 
fost luată ca urmare a ciocnirii 
petrecute în cursul săptămînii 
trecute între un bombardier 
„B-52" și un avion cisternă 
„KC-135". După accident, auto
ritățile americane din Spania 
au procedat la căutarea uneia 
din bombele nucleare aflate 
bordul bombardierului, dar 
ceasta nu a mai fost găsită.

Situația din Nigeria
LAGOS 26 (Agerpres). — Postu

rile de radio nigeriene au transmis 
o serie de decrete și hotărîri emise 
de guvernatorul regiunii de est, 
lt. col. O. Odumegou, cu privire la 
„epurarea aparatului administrativ". 
Potrivit acestor decrete, toate adu
nările locale din provincia de Est 
au fost desființate. S-a suspendat, 
de asemenea, plata salariilor mem
brilor acestor adunări. El a făcut 
cunoscut că împreună cu un comitet 
executiv și-a asumat puterea legis
lativă și a avertizat că va lua mă
suri „împotriva neglijentei și co
rupției".

Reprezentantul permanent al Ni
geriei la O.N.U., S. O. Adebo, a 
prezentat în cadrul unei conferințe 
de presă o declarație a guvernului 
său cu privire la ultimele eveni
mente din această tară și la măsu
rile luate pentru restabilirea ordi- 
nei. El a reafirmat că 
ternă a guvernului va 
se bazeze pe principiul 
respectării suveranității
telor și pe relații prietenești

Totodată, Adebo
la
a-

politica ex- 
continua să 
neangajării, 
tuturor sta- 

cu 
• toate tarile. Totodată, Adebo a 
precizat că a primit instrucțiuni din 
partea guvernului să continue să 
reprezinte Nigeria la O.N.U. ca ii 
în trecut.

și a

grec 
de

Pe 
în-

și

guvernului. Cererile partidelor de 
dreapta întîmpină rezistența minis
trului coordonării, Mitsotakis 
grupului său din guvern.

Supus votului în Parlamentul 
miercuri după-amiază proiectul
lege guvernamental a fost aprobat. 
Pedeapsa cu moartea și detenția 
viață au fost comutate la 20 ani 
chisoare,

Partidul Uniunea de Centru
E.D.A., deși au votat pentru adop
tarea proiectului de lege guverna
mental, au declarat că este incom
pletă și că numai abolirea completă 
ajegii nr. 375 va reglementa de
finitiv această problemă.

CONSTANTIN ALEXANDROAIE 
Corespondentul Agerpres la 
Atena
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La Roma continuă
ROMA 26 (Agerpres), — Marti 

după-amiază primul ministru de
semnat al Italiei, Aldo Moro, i-a 
primit pe reprezentanții partidelor 
care ar urma să alcătuiască din 
nou coaliția guvernamentală. După 
întrevederea cu Moro, secretarul Par
tidului socialist italian, Francesco 
de Martino, a declarat că i-a con
firmat primului ministru sprijinul 
socialiștilor pentru formula de cen- 
tru-stînga. „I-am spus, de aseme
nea, a arătat el că așteptăm să cu
noaștem rezultatul dezbaterii în curs

consultările
din conducerea Partidului demo- 
crat-creștin pentru a examina pro
blemele de program și cele ale 
formării guvernului". Secretarul ge
neral al Partidului social democrat, 
Mario Tanassi, s-a arătat optimist 
în privința unei soluționări grab
nice a crizei. Liderul partidului re
publican. Ugo la Malfa, a precizat 
că discuțiile sale cu 
ferit la programul 
și că nu a abordat 
mării propriu-zise a

Moro s-au re- 
guvernamental 
problema for- 
guvernului.
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