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SE ANGAJEAZA

Exploatarea minieră Vulcan
Colectivul exploatării 

miniere Vulcan s-a an
gajat ca în întrecerea 
socialistă, desfășurată pe 
baza Directivelor C.C. al

P.C.R. cu privire la cri
teriile de întrecere, să 
realizeze în acest an 
peste plan :

• 5 900 tone de cărbune cocsificabil și ener
getic;

• 5 kg cărbune pe post peste productivitatea 
prevăzută;

• 200 000 lei economii la prețul de cost;
• 0,300 m c/1 000 tone cărbune extras, reduce

re a consumului specific de lemn;
100 m 1 la lucrările de deschideri.

Pînă la 8 Mai, a 45-a aniversare a P.C.R. minerii 
din Vulcan vor realiza peste plan :

• 2800 tone de cărbune cocsificabil și energetic;
• 60 000 lei economii Ia prețul de cost;
• 30 m 1 la lucrările de deschideri.

Stația C.F.R. Petroșani

In ziua de 27 ianuarie a.c. a avut 
Ioc în sala clubului C.C.V.J. plenara 
Comitetului orășenesc de partid Pe
troșani.

La lucrările plenarei au partici
pat în calitate de invitați secretarii 
comitetelor de partid din raza ora
șului Petroșani, secretari ai orga
nizațiilor de bază P.C.R.

In cadrul plenarei, tovarășul 
Karpinecz loan, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Petro
șani a prezentat referatul „Preocu
parea organelor și organizațiilor de 
partid privind întărirea vieții inter
ne de partid, pregătirea și îmbună
tățirea conținutului adunărilor gene
rale, a ședințelor de comitet și a 
plenarelor, creșterea nivelului discu
țiilor și a combativității revoluțio
nare a membrilor de partid".

Planul de măsuri politico-organi- 
zatorice cu privire Ia asigurarea în
deplinirii sarcinilor de plan și a an
gajamentelor luate de către colecti
vele de muncă din Valea Jiului pe 
anul 1966, a fost prezentat de către 
tovarășul Blaj Traian, membru al 
Biroului Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani.

La dezbateri au luat cuvîntul nu
meroși tovarăși, care au apreciat 
că problemele puse în discuția. ple
narei au fost deosebit de utile pen

tru îmbunătățirea continuă a întregii 
activități politico-economice din Va
lea Jiului. In același timp, partici- 
panții Ia discuți au împărtășit ple
narei aspecte din experiența pozi
tivă acumulată de organizațiile de 
partid, precum și unele deficiențe 
care s-au manifestat în munca de 
partid.

Plenara a apreciat că îmbunătă
țind continuu munca organelor și 
organizațiilor de partid, obiectivele 
planului pe anul 1966 precum și an
gajamentele — stabilite pe baza ana
lizei aprofundate a posibilităților și 
necesităților de dezvoltare a Văii 
Jiului — sînt pe deplin realizabile.

In cuvîntul său tovarășul Sîrbu 
Băiuț, membru al Biroului Comite
tului regional de partid, a exprimat 
convingerea că oamenii muncii din 
Valea Jiului, mobilizați de către or
ganizațiile de partid, vor munci și 
în viitor cu elan și abnegație pen
tru înfăptuirea sarcinilor economice 
și politice ce le stau in față, obți- 
nînd noi succese în munca lor de zi 
cu zi.

In continuare tovarășul Lazăr Da
vid, prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid, a informat plenara 
asupra activității desfășurate de Bi
roul Comitetului orășenesc de Ia 
plenara precedentă și pînă în pre
zent.

Elevii seraliști în vacanță

Pe baza Directivelor 
C.G. al P.GLR. privind 
criteriile principale ale 
întrecerii socialiste, co
lectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri a!

stației C.F.R. Petroșani 
s-a angajat să realizeze 
și să depășească indica
torii planului pe 1966 
după cum urmează :

• Reducerea staționării la încărcare-descărcare 
cu 0,5 la sută;

• Creșterea tonajului brut/tren marfă cu 2 
Ia sută;

• Creșterea sarcinii statice cu 0,5 la sută;
• Depășirea planului operativ de transport cu 

1,5 Ia sută.

Incepînd de astăzi, elevii de la 
învățămîntul seral se află în va
canță. Timp de două săptămîni, vor 
beneficia și ei de aceeași odihnă bi
nemeritată de care s-an bucurat pînă 
de curînd elevii de la cursurile 
de zi.

Vacanța seraliștilor vine după o 
perioadă de 5 luni de muncă intensă 
și încordată în care au împletit zi 
de zi munca în întreprinderi și uzine 
cu învățătura, jinînd seama de spe-' 
cificul învățămîntului seral și mai 
ales de timpul redus de care dispun 
în pregătirea lecțiilor seraliștii, va

canța de care se bucură el acum are 
cu totul altă semnificație decît va
canța celor mici.

Paralel cu activitatea productivă 
ce o vor desfășura în continuare, 
elevii seraliști trebuie să folosească 
timpul liber cu- chibzuială, acordînd 
o atenție susținută studiului indi
vidual, deoarece numai astfel vor 
reuși să ajungă timpul din urmă.

Aruncînd o privire asupra muncii 
desfășurate de către secțiile serale 
ale liceelor din Valea Jiului în se
mestrul care s-a încheiat, avem sa
tisfacția să consemnăm că pentru

Robul lui Bachus
E mare puterea unul 

zeu! Mai ales la furie. 
Fulgere și cutremure, po
topuri și secete și cite 
și mai cite nenorociri nu 
pot declanșa de exem
plu Marte — oșteanul 
brutal, Hades — păzito
rul infernului, Poseidon, 
stăpînul apelor sau vreun 
alt zeu atotputernic. Ori
cine și aricind, contra
venind vrerii lor, poate 
deveni o victimă a a- 
cestora. Deci, spre a a- 
vea cugetul Împăcat e 
bine să te ai bine cu ei, 
să-i respecfi și, mai ales, 
să nu-i Înfurii. Cum toa
te acestea ? Foarte sim
plu : lăsindu-i In plata 
domnului.

Să-i lăsăm și noi in 
voia lor pe zeii răi și 
să ne ocupăm de unul 
mai puțin irascibil și, 
in orice caz, mai vesel. 
Bunăoară de Bachus — 
tinăr ul cu trăsături fe
minine care ține in mi
nă toiagul cu vița de 
vie și-ți zimbește me
reu. Poți avea vreo bă
nuială in fața unui ase
menea zimbet ? Te poți 
gindi că ți-ar putea pri- 
cirrui vreun rău ? Exclus 1 

Și totuși, cunosc un 
om pe care zimbetul 
candid al acestui zeu îl 
obsedează zi de zi) mai 
mult, І1 terorizează chiar. 
Trăiește cu senzația că 
și Bachus s-ar putea su
păra intr-o zi. Și, spre 
a-1 imbuna și a-i risipi 
vreun eventual gind 
rău, omul s-a gindit sâ-i 
facă pe plac. Și-a con
format gusturile gusturi
lor zeului-, și-a făcut un 
tabiet : gustă zilnic din 
licoarea înveselitoare. 
ce-i plăcu și zeului atit 
de mult. Dar are omul 
un necaz de care nu 
reușește să scape. Să ve
de fi, omul nostru, Bur- 
ciu Constantin, își are 
și el existența delimita
tă in timp și in spațiu. 
Trăiește în zilele noas
tre, în societatea noas

tră și chiar pe meleagu
rile noastre. E un tinăr 
de vreo treizeci și ceva 
de ani, fn floarea vîrstei 
(are deci asemănări cu 
Bachus) și lucrează în 
cea mai bună brigadă de 
hontaliști de la mina Lu- 
peni. Ei, și de aici toate 
necazurile. Soarta e de 
vină. Ce vitregă soartă I 
Oamenii în mijlocul că
rora lucrează se gîndesc 
mai puțin la zei și mai 
mult la îndatoririle lor. 
Trăiesc cum s-ar zice cu 
picioarele pe pămînt și 
nu în lumea zeilor. Dar 
mai au o pretenție — de

FOILETON

neînțeles pentru Burciu 
— să trăiască și să mun
cească și el la fel ca ei, 
intr-un chip demn de o- 
mul societății noastre, 
să-și facă zilnic datoria. 
Mai că-și face ei. Și pe 
oameni, acești muncitori 
de rînd. trebuie să-i în
țeleagă... Dar zilnic ?! 
Asta-i prea de tot. Și 
aici încep necazurile. U- 
neori, oamenii, 'eușesc 
să-l determine să-și mai 
uite cîteva zile zeul ve
nerat. Dat nu trece mult 
și Burciu își revine (asta 
se întimplă, de obicei, 
în zilele de plată dar nu 
numai atunci I). Tresare 
cu spaimă ca vinovatul 
cînd devine conștient că 
a săvirșit o crimă și ar 
putea fi pedepsit. Cum 
de și-a permis să-și ig
noreze zeul venerat ? 
Dacă-1 paște o nenoro
cire ? Cu un zeu doat 
nu-i de glumit. Apoi fără 
să mai stea pe ginduri 
începe să-și spele... su
fletul de păcat. Uită de 
îndatoriri profesionale, 
obștești, uită de cei trei 
copii cared are, de fap

tul că pierde acordul lu
nar (cite 500—600 lei) 
din cauza nemotivatelor 
(iar la el nu există vreo 
lună să nu iacă cite 
2—3) și se dăruie în În
tregime cultului acestui 
zeu plnă ce-1 vede doar 
pe el răsărind din ceață 
cu toiagul în mină și 
zimbindu-i iertător. Zile 
în șir se află in lăcașul 
devenit pentru el divin 
unde-și poate spăla su
fletul de păcat, unde-și 
poate vedea zeul. Licoa
rea îl ajută să uite de 
toate necazurile lumești, 
îl face un adevărat fe
ricit. II duce intr-o lu
me de basm, unde-i în
conjurat de bacante ispi
titoare care-i cîntă pe 
strune de liră melodii 
tulburătoare.

E minunat I Dat nimic 
nu ține o veșnicie. Chiar 
și lumea de vise in ca
re se „înalță" Burciu e 
efemeră. Nevoile vieții 
cotidiene îl readuc pe 
pămînt. Ce oameni I Se 
străduiesc să-l trezească 
din „beatitudinea" ce-l 
cucerește in timpul vi
selor la realitate. Dar 
iată încă ceva și mai 
neplăcut. E nevoit să le 
promită, să dea asigu
rări oamenilor că nu va 
mai urca in sferele lu
mii divine: „Gata, nu 
mai beau 1" — se jură 
el. Insă oamenii nu se 
mai mulțumesc cu jură
mintele, vor și lapte. Și 
ți-ai găsit-o, să renunțe 
Burciu la cultul lui Ba
chus ? In zadar orice ten
tativă de „corupere" a 
fanaticului.

Tot ce e omenesc a 
fost încercat. Discuții 
prietenești, critici tovă
rășești, rugăminți, ame
nințări, chiar și degra
darea din funcție. Măsu
rile disciplinare, toate 
încercările au valorat

Ioan DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

Prima lună, primele succese. De ia începutul 
lui ianuarie, brigada condusă de minerul Șzabo 
Carol de la mina Petrila și-a depășit sarcinile de 
plan cu 200 tone cărbune. Iată o parte a mem
brilor brigăzii discutind cu maistrul minier Lehaci 
Mircea.

cea mai mare parte a celor care au 
trecut de vîrsta școlii, dar n-au re
nunțat la gîndul de a-și completa \ 
studiile, apare tot mai limpede con-

N. CHERCIU

(Continuare ta pag. 3-a)

Finiș pe dealul Lazului
ф In vizită la cunoștințe vechi

Ф Anevoiosul drum al celor 100 de tone 

ф Tăria fierului și tăria omului 

ф La douăzeci de ani și încă unul

Ne-am obișnuit să salutăm 
noul, sub orice formă crea
toare se manifestă el. Am sa
lutat încercarea reușită a con
structorilor de la T.C.M.M. 
de a executa prin glisare con
strucții industriale. Acela era 
noul în execuție și cucerise 
teren suficient pe dealul La
zului- de la Aninoasa, dar nu 
era decît o etapă în drum că
tre realizarea noului care fa
ce mai ușoară și mai produc
tivă aducerea la lumina zilei 
a comorilor pămîntului. Noul

în forma concepută e pe cale 
să se realizeze acum. Ne-am 
întors, așadar, pe- drumul pe 
care însoțisem astă vară en
tuziasmul celor cinci Năstase 
si al unui veteran al șantie
relor ca și temerile chibzuite 
ale unui maistru tinăr. Se 
părea că din pereții de beton 
ai turnului strigă cu „vocea" 
metalică a oțelului, entuzias
mul acelor oameni: „Am iz
butit I Acum tu urci pe scări 
de beton spre vîrf. Noi n-am 
urcat pe scări, am urcat în-

tr-un zbor lin ca al pescăru
șilor sau poate ca al condo
rului".

Locurile se modifică, oame
nii își marchează trecerea 
prin ele și apoi lasă locul al
tora. Locul constructorilor — 
betoniști, zidari, dulgheri, fie
rari — a fost luat de alți me
seriași : lăcătuși, electricieni 
— cei care realizează pe de
plin acel nou în forma finită. 
La Aninoasa sud n-aveam să 
găsim cunoștințe noi, din con
tră, erau cunoștințe foarte 
vechi pe care aveam să le sur
prindem într-o postură nouă. 
De fapt răspundeam unei in-

L GIOGEEI

(Continuare în pag. 3-a)
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In Humuleștii lui Creangă
și pe alte meleaguri

Lunecînd printre ogoa
re și dealuri împădurite 
sub cerul azuriu al celor 
mai frumoase zile de va
ră, ajungem la Tg. 
Neamț, oraș de renume 
istoric și veche tradiție 
culturală.

Sînlem în valea Oza- 
nei lui Ion Creangă, ma
tele nostru clasic. Pașii 
ne duc spre casa natală 
a lui Creangă, transfor
mată in muzeu memo
rial. Momentul cînd a- 
jungem in Humuleștl este 
impresionant, mai impre
sionant chiar decît a- 
tunel cînd am vizitat 
„bojdeuca" de la Iași.

In față se ivește o 
grădină in mijlocul că
reia apare o căsuță mi
că, restaurată acum. De 
jur împrejur, alte gră
dini. Parcă vedem cire
șul din „Amintirile" lui 
Creangă și cînepa mă
ruții culcată toată palancă 
la pămînt. Pe aici pe un
deva trebuie să fi fost 
și teiul în care clnta pu
păza buclucașă.

In prima încăpere a 
casei se află un mic du- 
lăpior și o masă. Aici 
slnt expuse diferite edi
lii ale operelor lui 
Creangă. In a doua în
căpere colțul din stin

gă este ocupat de un 
cuptor cu o vatră mare 
lingă care se găsește un 
pat unde se îngrămă
deau noaptea toți mem
brii familiei. Lingă fe
reastră este așezată o 
masă, iar pe lavițe, di
ferite lucruri folosite de 
lamilia lui Creangă. Nu 
lipsesc nici „motoceii", 
nici sucala cu care

Note de călătorie

Creangă încărca „țevile" 
cu fire de cînepă, și îi 
ajuta mamei șale la țe
sut. Din cauza aceasta, 
probabil. Creangă a pri
mit porecla de „Ion Tor- 
călău".

Am văzut toate locu
rile despre care Crean
gă, autorul povestirii 
Moș Ion Roată și Unirea, 
vorbește cu atîta duioșie 
în operele sale. Am fost 
și Ia Pipirig, și la Broș- 
teni. I

In apropiere de Tg. 
Neamț se ridică vestita 
Cetate a Neamțului ri
dicată de Petru Mușal 

(secolul ХГѴ) și întărită 
de Ștefan cei Mare.

De la Tg. Neamț ne 
îndreptăm spre Mănăsti
rea Neamțului, vechi 
monument de cultură în
temeiat în secolul al 
ХГѴ-lea. Aici venea a- 
deseori scriitorul Mihaii 
Sadoveanu și, în liniș
tea oferită de aceste lo

curi, își scria operele lu 
nepieritoare.

Mănăstirea are o bi
bliotecă bogată, precum 
și un muzeu care adă
postește vechi monumen
te. Tot aici se găsesc 
vechi tiparnițe și o sea
mă de cărți tipărite aici 
de-a lungul veacurilor.

Demne de vizitat prin 
părțile acestea sint mă
năstirea Văraiec, unde 
se află mormîntul Vero- 
nicăi Miele, precum și 
mănăstirea Agapia, ale 
cărei picturi — realizate 
de Nicolae Grigorescu 
— te impresionează in 
mod cu totul deosebit

Ne continuăm drumul 
spre Piatra Neamț, oraș 
turistic cu multe monu
mente de valoare. Sub 
dealul Pietricica s-au ri
dicat noi blocuri de lo
cuințe și construcții so
cial-culturale cu linie 
modernă și colorit viu.

Arh vizitat Muzeul ar
heologic, Casa memoria- 
lă Calistrat Hogaș, dar 
mai ales am cutreierat 
pe noile străzi ale ora
șului. Construcțiile, pie
țele, parcurile, așezămin- 
tele social-culturaie, con
strucțiile industriale îm
preună cu dealurile împ
ădurite care înconjoară 
■ rașul, șe armonizează 

perfect cu vestigiile tre
cutului.

in apropierea orașului 
se află lacul de acumu
lare, al doilea ca mări
me după cel de la Bicaz. 
El alimentează șase hi
drocentrale, printre care 
cele de la Roznov I și 
Roznov II.

In Piatra Neamț, ca în 
orice regiune a țării, ră- 
mîi impresionat de pro
gresul vertiginos care 
palpită în toate dome
niile.

Prof. ION DANCU

STEAGOh B0ȘB

Decor de iar
nă pe Valea 
Jietului. DE ICI, DE COLO

Biblioteca de stat do
cumentară telekiană 
din Tg. Mureș este 
vestită prin bogatul 
tezaur al științelor me
dicale pe care il deți
ne. Aici, se găsesc cî
teva lucrări de mare 
valoare istorică. „Sani- 
tatis Studium", consi

zuse lumina tiparului.
Rafturile bibliotecii 

găzduiesc apoi operele 
complete în limbile 
greacă și latină ale lui 
Hippocrates și Galenuș 
— fondatorii medicine) 
antice — tipărite Ia Pa
ris în 1679.

Epoca Renașterii este

Tezaure de știință
derată prima carte de 
medicină apărută la 
noi in țară, a fost ti
părită în 1551. Tot atît 
de valoroasă este și o 
carte de medicină in
fantilă apărută la Ca
ret, la numai 8 ani du
pă ce prima lucrare de 
acest gen din lume vă

reprezentată de ope
rele Iui Paracelsus și 
Vesalius, ultimul fiind 
fondatorul anatomiei 
moderne. Vesalius edi
tează în 1552, la Lyon, 
celebra sa lucrare re
feritoare la structura 
corpului uman — carte 
de căpătii a anatomiei.

Bibliotecarii au în păs
trare șl o altă carte în 
limba latină. In ea este 
descrisă ciuma care a 
bîntuit la Iași și Mos
cova îrt 1770—1771. Lu
crarea „Omul mașină" 
a filozofului și medicu
lui materialist La- 
măttrle, din secolul al 
XVUI-lea, este și ea u- 
nică in țară, iar un vo
lum al medicului por
tughez Servatus, care 
a descris pentru prima 
oară în medicină „mica 
circulație" — adică cir
culația pulmonară — 
constituie o raritate în 
bibliofilia istoriei me
dicinii.

AUREL URZICA 
corespondent Agerpres 
în regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară

CURIOZITĂȚI
Cel mai băfrîn copac 
din Europa

MOSCOVA. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite: 
Cel mai bătrin copac din Europa 
este considerat a fi un stejar din 
Lituania, în vîrstă de 2 000 de ani 
Recent, matusaiemul vegetal a fost 
supus unui tratament. Din trun
chiul lui. care are o circomferintă
de 12 metri, au fost scoase cîteva 
camioane de putregai, curățindu-i-se 
astfel toate părțile bolnave.

După aprecierea oamenilor 
știință, acest stejar va mai
încă cîteva secole. Pădurea în care 
se află a fost declarată rezervație \y/CU dou^ СОГриГІ 
națională.

de 
trăi

In ghiarele acestuia. Ceea ce a ur
mat este aproape neverosimil: din- 
tr-un salt fulgerător, vulpea-mamă 
a „încălecat" pe vultur și, toate în
cercările acestuia de a se elibera 
au fost zadarnice. Nemaiavînd de 
ales, în cele din urmă el și-a luat 
zborul, cu prada in ghiare și cu 
..călărețul" roșcovan în spate. Dar 
colții ascuțiți ai vulpii și-au tăcut 
datoria. Sleit de puteri, răpitorul s-a 
prăbușit pe stînci. zdrobindu-se o 
dată cu prada. Pentru vulpea-ma
mă, însă, vulturul s-a dovedit a fi 
o pernă de amortizare, pe care a- 
ceasta a aterizat cu bine.

Copil născut

Alcoolismul și bolile canceroase
După cum a declarat dr. Milton 

Terris, de Ia Colegiul medical din 
New York, abuzul de băuturi al
coolice favorizează dezvoltarea ma
ladiilor canceroase în gură și gît. 
Cer ce tind 593 de bolnavi de cancer 
«Йе trei spitale și 598 de persoane 
care nu au suferit de cancer, s-a 
constatat că la canceroși abuzul de 
băuturi alcoolice este de două ori 
mal frecvent decît la persoanele 
care nu suferă de cancer.

Din grupul bolnavilor, 19 la sută 
au suferit concomitent, și de ciroza 
ficatului, în timp ce din grupul de 
control numai 9 la sută au suferit 
de această boală.

Dintre bolnavii de cancer, 43 la 
sută erau alcoolici înveterați, iar 20 
la sută — fumători, în timp ce în 
cadrul celuilalt grup procentajele 
respective erau de 20 și 12 la 
sută.

Vulpea care a zburat
MOSCOVA. (Agerpres). — Cițiva 

ciobani din Tadjikistan au fost 
martorii unui duel între o vulpe 
și un vultur, într-o pădurice din 
Munții Dagana.

Intr-o zi senină de iarnă, un pui 
de vulpe s-a strecurat afară din 
vizuină. Pe neașteptate, asupra lui 
s-a repezit ca un trăsnet un vul
tur negru. Intr-o clipă ghemotocul 
roșcat se zbătea cu țipete jalnice

Peripețiile lui Papagae pățitu’

MOSCOVA. (Agerpres). Chi
rurgul sovietic I. Ghilevici а efec
tuat o operație dificilă. Copilul 
Vera D. s-a născut cu patru mîini, 
patru picioare, două bazine și cinci 
rinichi. In urma operației chirurgul 
a separat cel de-al doilea corp al 
copilului, căruia îi lipseau numai 
capul și inima. După operație au 
rămas vizibile doar mici cicatrice 
pe piept și abdomen. „In curînd, 
a declarat medicul, copilul va îm
plini doi ani. I-au crescut dinții, 
iar greutatea șe apropie de cea 
normală".

— Ah ceasul ăsta cum de n-a sunat I 
(Papagae al nostru iar a-ntîrziat) 
Și iar ortacii o să-l ia în horă 
Că fură zilnic cîte-un sfert de oră.

Dar uite puțul, astăzi nu mă plîng,
De-i trag un „sprint", precis Ia timp ajung. 
Ce rtnd ? Ce cuplătot f Ge N.T.S. ?
Eu nu-s ca toțL slnt Papagae, bre 1

Acum, precum se vede, nu-i grăbit.
Căci în secure singur s-a lovit, 
întins pe largă meditează trișt:
Așa-i cînd intri-n puț cu pas de twist I

N. T. Seul

• O firmă daneză a pus la punct 
producția de biberoane false pen
tru adulți. Reclama pentru noul 
articol suna astfel; „Ținind bi
beronul în gură, te poți dezo- 
bișnui de fumat". La Copen
haga, o serie de bărbați umblă 
deja cu asemenea biberoane în 
gură.

• Acum cînd în S.U.A. se desfă
șoară campania contra fumatu
lui, au apărut în magazine ți
gări într-ид nou ambalaj. Fie
care cutie de țigări conține un 
tampon de vată, pe care fumă
torii sâ-i bage în urechi ca să 
nu mai audă la conferințe cît 
de vătămător este tutunul.

• Recent, 20 de maimuțe, aduse 
din India la Grădina zoologici 
din Hamburg, s-au răsculat. Ele 
au început șă zgîlțîie toate deo
dată plasele de sîrmă ale cuș
tilor, care nu au rezistat prea 
mult furiei animalelor. Maimu
țele ș-au pomenit în libertate. 
Ele s-au răspîndit pe străzile 
orașului, blocînd circulația, Tre
cătorii s-au oprit să privească 
cum poliția și pompierii urmă
reau „pe cele mai apropiate 
rude ale omului". Curînd însă, 
frigul, foamea și frica au gonit 
pe fugari înapoi în cuștile lor 
calde. Doar cîteva patrupede va- 
gaboande au preferat să înfrun
te riscurile vieții în libertate.

• Cetățeanul sovietic Rîbov sufe
rea de mai mult timp de puter
nice dureri de cap. Intr-o bună 
zi, nemaiputînd să le suporte, 
s-a dus la medic. Aci, lucru
rile s-au lămurit pe loc: i s-a 
găsit în ureche o sămîntă de 
floarea-soarelui care începuse să 
germineze.

Ce nevoie mai este de doctori, 
dacă există acum o literatură 
medicală atît de bogată I — а 
întrebat o doamnă fată de cu
noscutul medic german Dauer- 
bruch.

— Băgați de seamă, doamnă — 
i-a spus acesta zîmbind — să 
nu muriți cumva de pe urma 
unei greșeli de tipar.

Lui Winston Churchill i s-a ce
rut să definească vîrsta matu
rității.

„Maturitatea — a spus el — 
începe atunci cînd îti dai sea
ma că în filme cunoști doar pe 
actorii care ioacă roluri de la
chei, generali în rezervă și 
băbuțe".
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yitatli simple făcută cu două 
rfptamtwi în urmă de șeful 
'-ăcătușilor: „mai veniți pe la 
noi că avem și noi ce vă a- 
răta“.

Stăteam sus la 56 metri 
înălțime, în casa mașinii de 
extracție cu schip și ascul
tam o poveste adevărată a 
acelui om potrivit ca statură 
si cu nelipsita caschetă de 
motociclist pe cap — Nico- 
laescu Miron, pe numele său. 
„Am ajuns aproape la capă
tul unui drum. Dar cîte în
cercări au marcat acest drum I 
O sută de tone de utilaj a 
trebuit să parcurgă drumul 
către cota -|-56 de metri. Au 
fost momente de încordare 
maximă,- căci nu e ușor să 
„plimbi" pe verticală greutăV 
de 2 pînă la 18 tone. Pînă la 
urmă s-au așezat cuminți pe 
planșeul de beton. De aici 
începea o nouă etapă. Acum 
s-a încheiat și aceasta. Aștep
tăm să termine electricienii ș' 
să începem probele mecanice. 
Si eu și ceilalți sîntem nerăb
dători. E prima lucrare de a- 
cest fel pe care o executăm" 
Printre cei opt lăcătuși ai lui 
Nicolaescu se numără și Ioa
na Nicolae, despre care șe
ful echipei a ținut neapărat 
să-și comunice părerea : „Abia 
a scăpat din școala profesio
nală, dar s-a ridicat pînă la 
aprecierea noastră a celor
lalți". Tinerețea harnică și 
destoinică e privită cu res
pect în echipa lăcătușilor. 
Așa s-a reușit ca în trei luni 
de zile nouă oameni să exe
cute montajul mașinii de ex
tracție cu schip, lucrare ab
solut nouă, adevărat teren 
de încercare al priceperii.

Mai jos, după ce coborîm 
cîteva zeci de trepte, intrăm 
înțr-o altă lume, a circuitelor 
automatizării instalației. Zeci 
de cabluri se ramifică în mii 
de fire, așa cum se ramifică 
vasele de singe în organism. 
„Labirintul" acesta se supune 
priceperii electricienilor lui 
Pali Eugen. Ceea ce surprinde 
la oamenii aceștia, cărora li 
s-a încredințat o lucrare attt 
de importantă, e tinerețea. In 
afară de șeful de brigadă, 
nici unul nu are cu mult mai 
mult de douăzeci de ani. Du
pă chiar părerea maistrului 
electrician Cazan СагЯЙ, life 
crările de la automatizare sîn! 
lucrările cele mai pretențioa
sa si aici au fost puși să lu
creze cei mal buni electri
cieni. Prințre cei mai buni în 
lumea aceasta a miilor de 
conductori electrici am ta-țll- 
nit oameni tineri, surprinză
tor de tineri. Se pare că la 
Aninoasa-sud la instalația de 
extracție cu schip, tinerețea 
e vioara întîi. La douăzeci 
sau douăzeci și unu de ani. 
Porcișan Nicolae, Puian Mi- 
hăilă și Răgan Constantin au 
cucerit reduta aprecierii oa
menilor prin hărnicie și pri
cepere.

Unul din obiectivele cinci
nalului, complexul de la Ani- 
noasa-sud se apropie de punc
tul terminus. Am salutat în
totdeauna cu bucurie efortu
rile continui, susținute ale a 
cestor oameni — lăcătuși, e- 
lectricieni, betoniști fierari, 
dulgheri etc.

Ei stat cîțiva din cei care ’ 
vor da viață altor și altor o- 
biective industriale ale aces
tui cincinal și ale altor cin
cinale ce vor veni.

Intr-o familie copiii aduc bucurii. 
Dar dacă sînt lăsați năsuprave- 
gheați, singuri ta casă, o1 aseme
nea neglijentă poate să-i determine 
pe copii să facă părinților necazuri. 
Acest lucru ni-1 dovedește cu pri
sosință întîmplarea petrecută într-o 
duminică a acestei luni. In strada 
Stefan cel Mare din Petroșani a iz
bucnit un incendiu care a mistuit 
casa cu nr. 25, din vina unor pă
rinți neglijenți. Proprietarii cașei. 
Roșcăniuc Constantin cu soția șa 
au plecat în acea zi după cumpă
rături în oraș, lăsînd 6 fetiță de 
vîrstă preșcolară singură, încuiată 
în casă. Fetița pe nume Maricica, 
în vîrstă de numai 6 ani, s-a ju
cat un timp cuminte prin casă. Apoi 
și-a adus aminte, cu întîrziere, că 
părinții i-au spus să mai pună din 
cînd în cînd pe focul din sobă 
După ce s-a uitat în sobă, Maricicăi 
i s-a părut că șl-a neglijat sarcina 
pe care o primise, deoarece focul 
nu mai ardea cu flasără, Și atunci

a luat o sticlă plină cu gaz lam- 
pant — lăsată în mod inadmisibil 
la voia întîmplării —a turnat gazul 
într-uh borcan încercînd să reaprta- 
dă focul. Insă, în momentul cînd 
a aruncat gazul peste jar, s-a pro
dus brusc o flacără care i-a provo
cat arsuri de gradul I pe față și a 
aprins lucrurile din cameră. Șocul 
produs de flacără și durerea arsuri
lor au speriat-o pe Maricica. Cu
prinsă de panică, ea a încercat to
tuși să stingă focul, dar n-a reușit. 
Văzînd că incendiul ia proporții, ea 
a căutat atunci să fugă din casă, 
dar ușa era închisă. Disperată, Ma
ricica a spart atunci geamul și a 
reușit să se salveze...

Este lesne de închipuit ce s-a în- 
tîmplat apoi... Cînd s-au întors din 
oraș, soții Roșcăniuc au gășit casa 
arsă pînă la temelie, înconjurată de 
vecini, care deși interveniseră nu' au 
mat reușit să stingă incendiul.

GEMIGA MIHAI
Cpt. Р.С.1.

OPINII

PIETONUL DIN FAȚĂ
Călătoresc mult cu autobuzul. Mai 

ales cînd nu mă grăbesc. Cînd mă 
grăbesc o iau pe jos. Dar, în ge
neral, nu mă grăbesc. Deci călăto
resc mult cu autobuzul. Așa că îl 
văd aproape zilnic și pe pietonul 
din față. De ce se numește el așa ? 
Vă spun: pentru că urcă numai pe 
unde nu trebuie — prin față. N-ar 
urca el prin spate nici, să-l pici cu 
ceară. Nu se demite.

Pietonul din față are multiple în
fățișări : ori poartă cizme, pantaloni 
bufanți și căciulă de tigaie, ori hai
nă de piele și chelie... transpirată 
de „treburi", ori e un om simplu ș> 
per-tu cu șoferul sau taxatoarea. 
El nu-și face niciodată probleme că 
n-o să aibă loc în autobuz. In față, 
lîngă șofer, tot mai e puțin loc. El 
urcă chiar și în stația „Organizare" 
unde — la drept vorbind — nu-i 
prea ușor să pătrunzi în autobuz. Nu 

^ține COnt de politețe, de maniere 
de nimeni și de nimic.

Uneori, pietonul din față are le 
gitimație de controlor de bilete. 
Conducerea I.C.O. a făcut și aseme
nea „favoruri".

Pietonule din față, îți spun un „se
cret" : la noi urcarea se face prin 
spate și coborîrea prin față. Și-ți 
mai spun încă un „secret" : tot la 
noi se circulă pe bază de bilet, nu 
pe bază de... servus. Dacă toată lu
mea dă cîte 50 de bani, tu de ce 
n-ai da ? Măcar 50. Doar tot pe 
bani lucrezi. Și fă bine urcă prin 
spate! Rogu-te. Te văd zilnic și-mi 
vine să-ți spun ceva, să-ți zic pe 
nume, dar te iert. Acum te iert. Da
ta viitoare însă nu-mi scapi. Chiar 
dacă ai tu haină de piele, chiar dacă 
ești gestionar, amic al șoferului sau 
vreo persoană cu etichetă. Nu mai 
pot răbda, crede-mă.

Dacă citești aceste rînduri și 
dormi cu gîndul la mine, mă visezi 
precis. Și bineînțeles că atunci eu 
am să sughit. Te rog Insă nu mă 
maltrata în somn. Trezește-te repe- . 
de, ia un calmant și culcă-te din ’ 
nou. A doua zi caută-mă în auto
buz. Eu urc prin spate și am în
totdeauna la mine 50 de bani pen
tru autobuz. „Avansați înainte!".

D. PLOIEȘTEANU

In Editura politică a apărut;

Gîndirea 
social-politică 
despre Unire 
(1859)

Lucrarea este o culegere de texbg 
grupate cronologic cuprinzînd: ex
trase din cronici, documente, scri
sori, fragmente din cărți și articole 
ale fruntașilor vieții publice și cul
turale, care reflectă evoluția gîndirii 
social-politice despre Unire. In prima 
parte sînt grupate texte referitoare 
la ideea de unitate a poporului ro
mân în timpul orînduirii feudale și 
la închegarea acestei idei în peri
oada de destrămare a feudalismu- 
lu. Partea a doua a lucrării cu
prinde materiale din perioada de 
luptă a poporului român pentru în
făptuirea Unirii Principatelor Ro
mâne. Această perioadă, care începe 
cu revoluția burghezo-democratică 
de la 1848 și culminează în anul 
1859, este larg ilustrată prin texte 
menite să reliefeze dezvoltarea și 
triumful ideologiei unioniste. In 
cea de-a treia parte a culegerii sînt 
cuprinse fragmente din scrieri me- 
moralistice și un grupaj de comen
tarii și aprecieri ulterioare ale unor 
scriitori, istorici, ale presei socialis
te și muncitorești, ca și ale presei 
democratice din a doua jumătate a 
secolului XIX și de la începutul se
colului XX privind semnificația și 
urmările Unirii.

Secția nr. 56 de croitorie a Cooperativei meșteșugărești „Jiul" din 
Petroșani se numără printre cele mai bune secții ale cooperativei. 
De peste un an de zile poposește aici drapelul de secție evidențiată în 
întrecerea socialistă.

Clișeul îl prezintă pe tovarășul Dudu Iordan, responsabilul sec
ției, dînd explicații șefului de echipă Guluț Emil asupra retușurilor 
necesare unei haine.

PROGRAM DE RADIO
3C ianuarie

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN
DE ȘTIRI. Sport; 6,05 Concert de 
dimineață; 7,00 RADIOJURNAL. Bu
letin meteo-rutier,- 7,15 Melodii dis 
tractive,- 7,40 Doi interpreți ai fol
clorului nostru: Rodica Bujor și 
Alexandru Țitruș,- 8,00 SUMARU1 
PRESEI; 8,13 Formații de muzică 
ușoară; 8,30 Teatru la microfon 
pentru copii: „Motanul încălțat"; 
9,00 Selecțiuni din opereta „Voevo- 
dul țiganilor" de Johann Strauss,- 
10,40 „Urcăm pe munți" — muzică 
ușoară; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,05 Răspunsuri muzicale la scriso 
rile dvs. — program de melodii 
populare; 11,30 Din repertoriul so
liștilor Manuela Trini Lopez, Lucky 
Marinescu, Johnny Hallyday,- 12,00 
DE TOATE PENTRU TOȚI; 13,00 
RADIOJURNAL. Buletin meteorolo- 

,13 Mic dicționar de muzică 
(V — W); 14,15 Muzică

populară; 15,00 Discurile noastre 
vă aparțin — muzică ușoară; 15,15 
Varietăți muzicale; 15,45 Concertul 
nr. 1 în re minor pentru pian și 
orchestră de Johannes Brahms,- 16,32 
Muzică ușoară; 16,45 Jocuri popu
lare; 17,00 Interpreți italieni de 
muzică ușoară; Jimmi Fontana și 
Jenny Luna; 17,15 Cîntăreți români 
de operă; 17,40 Muzică ușoară ro- 
nânească; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 Radio atlas; 18,15 Noutăți du
minicale — muzică ușoară; 18,35 
Personaje din operele lui Mozart; 
19,00 Program pentru iubitorii de 
folclor,- 19,30 Parisul și cîntecele 
sale; 19,55 Melodia zilei: „Fără lu 
nă, fără stele" de Florin Bogarde 
20,00 RADIOJURNAL. Sport; 20,15 
Teatru la microfon: „Steaua fără 
nume". In continuarea emisiunii: 
Medalion Mihai Zirra; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo

Elevii seraliști în
(Urmare din pag. l-a)

vingerea că numai prin însușirea 
unui bagaj corespunzător de cu
noștințe participarea la activitatea 
productivă capătă sensuri și valențe 
noi.

Cînd ne exprimăm astfel, ne gîn- 
dim în primul rînd la elevi ca: 
Bodea Ionel, Trifu Viorel, Todor Ni
colae și Lupoian Clara de la liceul

vacanța
din Petroșani,, la elevii Bodescu Ni
colae, Brîndușpiu Gheorghe, Gyor- 
fi Dionisie și Matiaș Aurel de la 
liceul din Vulcan sau la elevii Bîr- 
hoată Ion, Nica Cornel, Păcurar 
Cornel, Vulpe Nicolae și Hurduc 
Constantin de la liceul din Lupeni.

Lor și tuturor celor care au în
cheiat primul semestru cu rezultate 
bune le dorim o vacanță plăcută, 
reconfortantă.

Un succes 
al șfîinfei medicale 
românești

IAȘI — Un grup de oameni de 
știință de la Institutul medico-far- 
maceutic din Iași au abordat recent 
în circa 60 de lucrări tema „Tu
moarea malignă". Ele constituie re
zultatul experimentelor efectuate cu 
rezultate promițătoare în clinicile 
ieșene. Ținîndu-se seama de unele 
rezultate obținute în acest domeniu 
pe plan mondial, aici au fost făcute 
observații de mare interes privind 
eficacitatea unor metode moderne 
de depistare precoce a cancerului 
în tratarea maladiei. Au fost obți
nute rezultate promițătoare în vin
decarea clinică a cancerului tubului 
digestiv, cu localizări locale, în 
condițiile depistării precoce.

(Agerpres)

ROBUL LUI BACHUS
(Urmare din pag. l-a)

cit o ceapă degerată. Burciu ră- 
mîne un fanatic, înrobit de Bac
hus. Spiritul acestuia 11 urmărește 
ca o piază rea, licoarea înveseli
toare 11 subjugă. Burciu are o sin
gură credință — în pahar. In locul

stimei oamenilor' preferă bunăvoința 
zeului. E înrobit, ce mai.

Bine ar ti ca „zeul" bun al opi
niei publice să tune și să fulgere 
In jurul lui. Poate astfel va reuși 
să-l elibereze de sub influența 
zimbetului fals-lngăduitor al lui 
Bachus...

ÎNTREPRINDEREA 
FORESTIERA 

Petroșani

Angajează pe bază 
de concurs

Un contabil I
Condifiile de anga

jare sini cele prevă
zute de H.C.M. 1053/ 
1960.

gic,- 22,25 Dansați în ritmul prefe
rat; 23,10 Festivaluri muzicale in
ternaționale : Săptămînile muzicale 
budapestane 1965; 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 6,00 Muzică
matinală; 6,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
6,35 Muzică populară; 7,00 Opereta 
în ritm de dans; 7,30 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo-rutier,- 
7,50 Muzică ușoară; 8,00 Clubul vo
ioșiei; 8,30 Călătorie muzicală prin 
regiunile patriei; 9,00 Interpreți care 
ne-au vizitat țara; 9,30 „Rapsodia 
albastră" de Gershwin; 10,00 Anun
țuri și muzică; 10,15 Opera și in
terpretul preferat; 10,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,35 Muzică populară 
cerută de ascultători; 11,00 Transmi
siunea concertului orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de stat „Geor
ge Enescu". Dirijor, Nicolae Boboc. 
In pauză: Scena și ecranul; 13,18 
Concert de prînz; 14,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic; 14,10 Douăzeci de minute cu 
Aurelian Andreescu și Anca Age-

molu; 14,30 SATIRĂ ȘI UMOR; 15,15 
Muzică ușoară grecească; 15,30 Lu
minile rampei; 16,00 Cîntă orches
tra de muzică populară a Radiotele- 
viziunii; 16,30 Știință, tehnică, fan
tezie; 17,00 Paul Lincke și opereta 
sa: „Nunta lui Nakiris"; 17,15 Me
lodii dragi,- 17,30 ÎNTÎMPLĂRILE 
NEOBIȘNUITE ALE LUI GRUIA 
GROZOVANU — Scenariu foileton 
de Dumitru Almaș: „Un butoi cu 
vin trece peste munți"; 18,00 File 
de calendar muzical de Jack Bratin 
și Boris Stegărescu; 18,45 Cîntă Ion 
Luican,- 19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
19,03 Vă invită la dans Roxana Ma
tei, Dick Rivers, Elvis Presley și 
orchestrele dirijate de Paul Ghent- 
zar și Xavier Cugat; 19,45 Aminti
rile caselor: „Alei a lo«uit Mihail 
Sadoveanu"; 20,15 Noi înregistrări 
de muzică populară; 20,30 Ritmuri 
de ieri și de azi; 21,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 21,15 Ascultat mereu 
cu plăcere: Nat King Cole; 21,50

Dans pentru toate vîrstele,- 22,30 
Voci care au cucerit lumea -. Auro
ra Boades și Aureliano Periile; 
23,00 BULETIN DE ȘTIRI; 23,10 Me
lodii în noapte; 0,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

Cinem atoțjraî e
30 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Dincolo de barieră; REPUBLICA: 
Furtună deasupra Asiei; PETRILA: 
Spre culmi; LONEA: Onorabilul 
Stanislas, agent secret,- LIVEZENI: 
Neamul Șoimăreștilor — seria I-II; 
ISCRONI; Femeia necunoscută; A- 
NINOASA: Jungla tragică; VUL
CAN : Soții în oraș,- CRIVIDIA : Un 
enoriaș ciudat,- PAROȘENI: Nevasta 
numărul 13,- LUPENI — CULTU
RAL : De-aș fi... Harap Alb,- MUNCI
TORESC : Nevasta numărul 13; 
BĂRBÂTENI: Tovarășii.
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Moțiunea de cenzura respinsa 
în Camera Comunelor

LONDRA 28 (Agerpres). — Ca
mera Comunelor a respins joi sea
ra moțiunea de cenzură conserva
toare cu o majoritate de trei vo
turi. Numărul voturilor obținute co
respunde exact numărului de lo
curi pe care le dețin laburiștii în 
Camera Comunelor în momentul 
de fată. (Prin încetarea din viață 
a deputatei conservatoare Edith 
Pitt, majoritatea partidului labu
rist a crescut cu un vot). Rezulta- 
tnl obținut de laburiști în Came
ra Comunelor a avut loc la capă
tul unor dispute furtunoase pe 
marginea moțiunii prezentate de 
Partidul conservator referitoare la 
politica guvernului în domeniul 
preturilor si al veniturilor.

Aceste dezbateri au coincis cu 
alegerile parțiale din circumscrip
ția North Hull, ceea ce a dat naș
tere la un duel înverșunat între 
partizanii și adversarii primului 
ministru Wilson.

Guvernul englez „reexaminează46 
problema cipriotă
LONDRA 28 (Agerpres). — Gu

vernul britanic procedează în pre
zent la o ..reexaminare" a proble
mei cipriote în lumina ultimei re
zoluții a O.N.U. și a inițiativelor 
preconizate de către părțile „cele 
mai direct interesate", transmite 
agenția France Presse. Ambasado
rii Marii Britanii la Atena și An
kara, precum și înaltul comisar Ia 
Nicosia au fost chemați la Lon
dra, unde au început ioi o serie 
de consultări pe care Ie vor con
tinua în zilele următoare cu mi
nistrul britanic pentru relațiile cu 
Commonwealt-ul, precum și cu alti 
membri ai Cabinetului britanic.

BRAZILIA

0 adevărată mișcare împotriva 
alegerilor indirecte

RIO DE JANEIRO 28 (Ager
pres). — Cererea guvernatorului 
statului Sao Paulo, Adhemar de 
Barros, privind restabilirea siste
mului electoral universal la alege
rea șefului statului a declanșat o a- 
devărată mișcare împotriva alege
rilor indirecte. (Sistemul alegerii 
indirecte a președintelui țării a 
fost introdus prin „actul instituțio
nal" emis în octombrie anul tre
cut). Astfel, la numai 24 de ore 
după ce a fost lansată, cererea gu
vernatorului din Sao Paulo a obți
nut adeziunea a numeroase gru
pări politice. Invitația lui Barros 
„reprezintă adevărata poziție a 
tuturor democraților", a declarat 
deputatul Doutel de Andrade, lider 
al grupării formate în baza fostu
lui Partid al muncii, unul din prin
cipalele partide de opoziție (parti
dele politice au fost suspendate 
tot prin „actul instituțional" din 
octombrie anul trecut). Dorind să 
profite de popularitatea de care se 
bucură o asemenea inițiativă, cer
curile de extremă dreaptă, apropiate 
de fostul guvernator din Guana- 
bara, Carlos Lacerda, și-au anunțat 
Ia rîndul lor intenția de a o spri
jini.

Purtătorul de cuvînt oficial al 
conservatorilor, Anthony Barder, a 
adresat un sever rechizitoriu îm
potriva guvernului, afirmînd că po
litica economică laburistă ar fi dus 
la creșterea impozitelor și a taxe
lor locale, la un „pericol de rece
siune și șomaj". Partidul liberal s-a 
alăturat opoziției conservatoare.

In numele guvernului a luat cu- 
vîntul Douglas Jay, ministrul co
merțului. El a respins acuzațiile 
Partidului conservator, reproșînd 
acestuia că nu aduce în schimb 
nici un fel de sugestii pozitive în 
legătură cu politica economică a 
țării.

După dezbateri, purtătorul de cu
vînt conservator a declarat că mo
țiunea „reprezintă începutul unei 
campanii susținute împotriva poli
ticii economice a guvernului".

In cercurile oficiale britanice se 
precizează că viitorul celor două 
baze britanice în Cipru nu poate 
constitui subiectul actualelor con
sultări. La Londra se manifestă in
teres pentru numirea unui nou 
mediator din partea O.N.U. pentru 
Cipru în locul lui Galo Piaza, se 
urmăresc cu atenție perspectivele 
noilor contacte între ciprioții 
greci și turci ca și între Atena și 
Ankara. Miniștrii și diplomații bri
tanici vor tine cont în sfîrșit și 
de rezultatul întrevederilor pe care 
Makarios le va avea la Atena.

Se menționează că mișcarea s-a 
declanșat tocmai în momentul în 
care președintele Castello Branco 
se pregătea să publice un decret 
în baza căruia alegerile de guver
natori dintr-un număr de state bra
ziliene — prevăzute pentru sfîrșitul 
anului 1966 — ar urma să se des
fășoare tot după sistemul votului 
indirect.

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
ф HAVANA. — Cu prile

jul încheierii vizitei în Cuba 
a unei delegații a R. S. Ce
hoslovace, condusă de A. Neu
man, ministrul justiției, la Ha
vana a fost dat publicității un 
comunicat, în care se arată că 
au fost stabilite principiile a- 
cordului cu privire la asistență 
juridică între cele două țări.

♦ COPENHAGA. — In Palatul 
Christiansborg din capitala Dane
marcei au început vineri lucrările 
celei de-a 14-a sesiuni a Consiliului 
nordic. Reprezentanții celor cinci 
țări nordice — Islanda, Finlanda, 
Suedia, Norvegia și Danemarca — 
urmează să dezbată în cadrai aces
tei sesiuni probleme ale colabo

Vizita tovarășului 
Ion fiheorghe Maurer
in Iugoslavia

BRIONI 28. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La 28 ianuarie. Iosip Broz Tito, se
cretar general al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, președin
tele R.S.F.I., l-a primit, la Brioni, 
pe Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv și al Pre
zidiului Permanent al C.C. al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România.

La primire au fost de față Petar 
Stambolici, președintele Vecei Exe
cutive Federale, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al U.C.I., 
Vladimir Bakarici, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al U.C.I., 
Kocea Popovici, membru al C.C. 
al U.C.I.' și Iakșa Petrici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, precum și Aurel Mălnă- 
șan, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Belgrad.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
cordială și prietehească, au avut 
loc convorbiri cu privire la proble
me care interesează cele două țări.

Președintele I. B. Tito a oferit apoi 
un prînz în cinstea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer.

Lupte de amploare

SAIGON 28 (Agerpres). — Agen-“ 
țiile de presă au relatat vineri că, 
în ultimele 24 de ore, în multe re
giuni din Vietnamul de sud s-au 
desfășurat primele lupte de amploa
re de la începutul acestui an. Ini
țiativa angajamentelor a aparținut, 
după cum menționa agenția Reu
ter, „unităților de partizani sud- 
vietnamezi".

Intr-un punct situat la 460 km 
nord-est de Saigon, elemente ale 
primei divizii aeropurtate ameri
cane au fost surprinse de un foc 
intens de arme automate. Rapoar
tele sosite la Saigon nu indicau
încă pierderile suferite de ameri
cani în cursul acestor lupte. O al
tă luptă de proporții s-a produs în 
provincia Phu Yen în momentul în 
care grupe de asalt, aparținînd bri
găzii aeropurtate americane 101. 
debarcau din elicoptere la nord 
de localitatea Tuy Hoa, la 380 km 
nord-est de Saigon. Luptele dintre 
cele două părți, începute în primele 
ore ale dimineții, au continuat pî- 

rării economice, chestiunea con
struirii unui pod între Danemarca 
și Suedia prin golful Eresum, pre
cum și probleme ale colaborării în 
domeniul cultural, științific și al 
schimbului de experiență.

ф HANOI. — Cu prilejul 
celei de-a cincea aniversări a 
F.N.E., Prezidiul Frontului na
țional de eliberare din Vietna
mul de sud a conferit ordinul 
„Eliberarea" clasa I Agenției de 
presă și postului de radio „Eli
berarea" pentru meritele în 
lupta împotriva agresiunii ame
ricane.

ф BONN. — Lnînd cuvîntul joi 
în Bundestag, Karl Carstens, secre
tar de stat la' Ministerul Federal al

ROMA

Criza de guvern 
continuă

ROMA 28 (Agerpres)
La șapte zile după declanșarea 

crizei de guvern, în Italia situația 
politică continuă să rămînă nelă- 
miftită. Pînă în prezent, singura 
realizare o constituie faptul că pre
ședintele republicii, Saragat, a încre
dințat fostului prim-miniștru, Moro, 
sarcina de a forma noul cabinet. 
Intre timp continuă să se desfă
șoare reuniuni separate ale direc
țiunilor și grupurilor parlamentare 
ale celor patru partide, care s-au 
angajat să fomeze noua coaliție 
(democraț-creștin, socialist, social
democrat și republican).

Lucrările ședinței Direcțiunii 
Partidului democrat-creștin, care 
s-au deschis miercuri, continuă să 
dezbată probleme ridicate de for
marea noului guvern și de necesi
tatea intrării în acesta a repre
zentanților cît mai multor curente 
ale partidului. Discuțiile contradic
torii în problema unificării curen
telor partidului demonstrează difi
cultățile pe care le întîmpină se
cretarul P.D.C., Rumor, tocmai 
în încercările de a „pune la punct 
programul și participarea repre
zentanților diferitelor curente ale 
partidului la noul guvern". Princi
palele neînțelegeri se manifestă

Vietnamul de sud
nă vineri la prînz. Forțele Fron
tului național de eliberare au uti
lizat împotriva inamicului mortiere 
și arme automate grele.

Cum vede ziarul „Frankfurter Rundschau" (R.F.G.) „Ofensiva de 
pace" a S.U.A.

Afacerilor Externe a declarat că 
guvernul vest-german va continua 
să acorde Greciei și Turciei aju
tor militar. Acest ajutor, a men
ționat Carstens, ar avea drept scop 
să sporească capacitatea militară a 
— ceea ce el a denumit — „flan
cul sud-oriental al N.A.T.O.".

< NEW YORK. — Violente 
furtuni de zăpadă s-au abătut 
asupra statelor de pe coasta 
atlantică a S.U.A Serviciile 
meteorologice apreciază că a- 
semenea căderi de zăpadă și 

ф NEW YORK. — Cardiologul Michael Debakey din 
New York a construit un aparat care dă posibilitatea înlocui
rii ventricolului sting în cazul unei boli de inimă pe toată 
perioada de tratament necesară. Aparatul este racordat, 
prin două tuburi, la ventricolul sting și la aortă, iar o pom
pă aspiratoare pulsează sîngele sincronic cu bătăile normale 
ale inimii. Doctorul Debakey a arătat că această experiență 
reprezintă un prim pas spre construirea unui aparat pre
văzut cu o pilă electrică, capabil să funcționeze timp în
delungat

între curentele de centru-dreapta 
(îndeosebi grupul fostului prim-mi- 
nistru, Mario Scelba) și grupările 
de stînga (curentul „Nouve Cro- 
nache" al lui Fanfani și „sindica
liștii1).

Celelalte conduceri ale partide
lor de centru-stînga, ale căror în
truniri continuă în aceste zile, aș
teaptă încheierea deliberărilor demo- 
crat-creștinilor pentru a lua o he- 
tărîre definitivă în legătură cu for
marea noului guvern.

PROBLEMA RHODESIANĂ

O cuvînfare 
a lui Ian Smith

SALISBURY 28 (Agerpres). — In
tr-o cuvîntare rostită la radio, con
ducătorul rasiștilor rhodesieni. Ian 
Smith, „a adresat mulțumiri" re
gimului sud-african care livrează 
petrol țării sale și a afirmat că da
torită acestui ajutor Rhodesia иуа 
putea face față efectelor sancțitihi- 
lor economice". Smith a mulțumit, 
de asemenea, „prietenilor din 
R.S.A. pentru sprijinul material și 
moral" acordat regimului său.

După cum relatează agenția Reu
ter, săptămîna trecută în R.S.A. au 
început să acționeze „prietenii" 
Rhodesiei organizați într-o gru
pare denumită „Petrol pentru Rho
desia", care a declanșat o cam
panie de sprijinire a regimului 
rasist al lui Smith. Primul minis
tru sud-african Verwoerd a de
clarat că „nu va sta în calea a- 
cesteî campanii".

vînturi nu s-au mai înregis
trat în această parte a State
lor Unite de un sfert de 
veac.

ф RIO DE JANEIRO. — Coti
dianul brazilian „O Globo" publi
că noi amănunte în legătură cu cri
mele comise de „vînătorii de plan
tații de cauciuc" împotriva triburi
lor indigene din Matto Grosso pen
tru a le ocupa terenurile. Ziarul 
relevă că acești vînători s-au de
dat la asasinate în masă, urmărind 
exterminarea a 35 de triburi din 
regiune.
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