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Alte colective se angajeaza
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XXIII Nr. 5063

răspunde
I. C. 0. PetroșaniPreparația cărbunelui 

Coroești Studentul Găvruș Alexandru din grupa 1 118, anul V mine, 
la materia Instalații electromecanice miniere.BELGRAD 29. — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Sîmbătă dimineața, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer s-a înapoiat la 
Belgrad venind de la Brioni. In 
cursul dimineții el a vizitat orașul 
Belgrad.

Cu prilejul vizitei prietenești în 
R.S.F. Iugoslavia a tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, ambasadorul 
tării noastre la Belgrad, Aurel Măl- 
nășan, a oferit un prînz. Au parti
cipat, : Petar Stambolici, președin
tele Vecei Executive Federale, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C.Î., Boris Kraiger, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al U.C.I., vicepreședinte al Vecei 
Executive Federale, Aleksandar 
.țȘrlicikov, membru al C.C. al U.C.I., 
membru- al Vecei Executive Fede
rale, Tbma Granfil, vicepreședinte 
al Vecei Executive a Republicii So
cialiste Serbia, Milivoie Rukavina, 
secretar al Vecei Executive Fede
rale, Boșko Vidakovici, adjunct al 
Secretarului de stat pentru aface
rile externe, și alte personalități.

Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii de la preparația cărbunelui 
Coroești se angajează ca desfășu
rând larg întrecerea socialistă să 
realizeze în anul 1966 :

• Recepționarea întregii produc
ții dată peste plan de către minele 
Vulcan și Aninoasa.

• îmbunătățirea recuperării de la 
75,9 la sută planificat, la 76,2 la 
sută, adică 0,3 puncte.

• 250 000 lei economii suplimen
tare la prețul de cost.

Pînă la 8 Mai, cea de-a 45-a 
niversare a P.C.R., vor realiza :

• îmbunătățirea recuperării 
Ia 74,3 la sută la 74,6 la sută,

• 100 000 lei economii suplimen
tare la prețul de cost.

a

I. P. P. F. Petroșani

Colectivul întreprinderii comuna
le orășenești se angajează să rea
lizeze peste plan :

• 460 000 Iei Ia producția glo
bală, corespunzind unui procent 
de creștere de

• 75 000 lei 
de cost.

• 75 000 lei
Dintre acestea 

pîhă Ia 8 Mai:
• 150 000 lei la producția globală.
• 25 000 lei economii la prețul 

de cost
• 25 000 lei beneficii.
Pentru atingerea acestor obiecti

ve se vor lua următoarele măsuri:
— reducerea cheltuielilor gene

rale și pe secții pe baza folosirii 
resurselor locale;

— repararea captării de apă To- 
plița—Uricani și înlocuirea con
ductei de aducțiune vechi de la 
sursa Braia;

— realizarea unui program larg 
de inovații și raționalizări;

— recepția reparațiilor la auto
buzele de transport în comun 
altele.

unui
1,5 la sută, 
economii la prețul

beneficii.
se vor realiza

Tot din jurnalul 
sesiunii de examene

Vă rămăsesem datori 
cu unele imagini și im
presii de la examenele 
universitare de la In
stitutul de mine. Pen
tru a nu se supăra nici 
ceilalți studenți care 
au obținut rezultate 
bune pînă acum, reve
nim cu cîteva amănun
te. S-o luăm crescendo.

Pe unii dintre cei 
mai tineri studenți — 
anul I mine — i-am 
văzut așteptîndu-și rîn- 
dul să intre Ia exame
nul de Analiză mate
matică. In amfiteatru 
răspundeau studenții 
grupei 1 148. Primul 
care a „atacat" proble
mele de pe bilet a ob
ținut și nota cea mai 
bună. Răspunsul său a 
fost bine analizat și 
punctat cu nota 9.

Apoi limita răspun
surilor — pentru a fi 
în ton cu materia — 
a început să descreas- 
că, oscilînd între 9—3. 
Să recapitulăm pe 
scurt: Ceteraș Avram : 
9, Crăciunescu Barbo- 
ne : 6, Dimăncescu Ma
ria : 5, Hențiu Ioan: 3. 
Precum se vede, dru
mul dintre cele două 
note a fost prea scurt.

Am trecut în altă 
sală unde studenții gru-

pei 1 141 din anul II 
mine susțineau exame
nul la Tehnologia me
talelor și metalurgia 
fizică. Tov. cdnf. univ. 
ing. Trăușan Dumitru 
he-а informat că, în ge
neral, studenții pe care 
i-a examinat s-au pre
zentat bine. Din cei 27 
de studenți cîți sînt în 
grupă răspunseseră 15. 
12 promovaseră. Se în
registraseră și patru 
note de 10 : Her D. Pe
tru, Kwanka Walter, 
Negreanu Vasile, Tă- 
nase Petru. „Cei care 
au învățat sistematic 
în timpul semestrului, 
care au participat cu 
regularitate la cursuri, 
seminarii, lucrări de 
laborator, obțin rezul
tate bune — ne-a spus 
tov. Trăușan. Ceilalți 
însă... vor mai încerca 
în vară".

Ultimul popas l-am 
făcut în sala unde-și 
sdsținea examenul gru
pa 1 140 din anul III 
mine la disciplina Me
canica rocilor. Lectorul 
ing. Hirian Cornel ne-a 
primit, ca întotdeauna,. 
cu multă amabilitate. 
Mai ales că de data a- 
ceasta a avut o... pro
ducție destul de bună. 
Pe unul dintre cei mai

buni studenți 
pă — Popescu 
І-am surprins 
ce își expunea subiec
tele de pe bilețel. Po
pescu Petre se afla la 
al doilea examen din 
sesiune. La primul ob
ținuse nota 10. Aștep
tăm verdictul tov. Hi- 
rian. Cîteva întrebări 
suplimentare, urmate de 
răspunsuri excelente, și 
primul 10 a fost dublat. 
Dar Popescu Petre nu 
era singurul din grupă 
care obținuse nota ma
ximă, la Mecanica ro
cilor. Jurje loan, obți
nuse aceeași notă, de- 
pășindu-și cu un punct 
pe colegii Popa Traian, 
Adam Ioan, Dănciules- 
cu Dumitru și cu două 
puncte pe DuțUlescu 
Dan.

Cu 
capăt 
prin 
ne de la I.M.P. Sesiu
nea însă continuă. Alți 
și alți studenți se pe
rindă prin fața comi
siilor de examinare. In 
carnetele de student se 
adaugă mereu alte no

pe măsura pregăti- 
fiecăruia.

din gru-
Petre — 
în timp

vor realiza pînă la 8

lei beneficii

tovarășul Ion

in sectorul 
în sectorul

tovarășul 
a părăsit 
spre pa-

lei economii la prețul de
a

sută la producția marfă; 
sută la productivitate; 
lei economii;
lei beneficii.

vicepreședinte
a Republicii

I

de la 
Petrila, 
inova- 
o pa- 
peste

In secția de îmbutelie- 
re a laptelui de Ia Fa
brica de produse lactate 
Livezeni.

Sîmbătă după-amiază, 
Ion Gheorghe Maurer 
Belgradul .îndreptîndu-se 
trie. Ea gara Topcider, înaltul oaspe
te român a fost condus de tovară
șul Petar Stambolici, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., președintele Vecei Executi
ve Federale, Aleksandar Grlicîkov, 
membru al Vecei Executive Fede
rale, Toma Granfil, 
al Vecei

■Socialiste
Pînă la 

Gheorghe

Я Cultură-artă

te, 
rii

aceasta am pus 
raidului nostru 

sălile de exame-

D. GHEONEA
C. COTOȘPAN

Executive
Serbia.
frontieră,

Maurer a fost condus de
Boșko Vidakovici, adjunct al se
cretarului de stat pentru afacerile 
externe, Laallilic, șeful protocolului 
din Secretariatul de Stat pentru 
Afacerile Externe, Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București și Aurel Mălnășan, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Belgrad.

Se angajează să depășească indi
catorii planificați după cum ur
mează :

• 1 la sută la producția globală;
• 1,5 Ia
• 2,4 Ia
• 65 000
• 96 000
• îmbunătățirea calității produse

lor pînă la 27,5 puncte 
panificație și 29,5 puncte 
morari t.

Din care
Mai :

• 16 000
COSt;

• 24 000
Aceste realizări vor fi obținute pe 

baza următoarelor măsuri:
— Mecanizarea unor procese teh

nologice care în prezent se execută 
manual.

— Producerea în proporții 
mari a sortimentelor cu adaus de 
cartofi.

— Reducerea la maximum a tim
pului neproductiv și altele.

Strungarul Ciocan Voi- 
cu, un meseriaș apreciat 
de Ia I.P.I.P. Livezeni.

(pag. 2-a)

В Tofi inginerii și tehni
cienii din producție — 
milifanfi ai progresului 
tehnic I

OPINII

OMUL 
CU RELAȚII 
Șl FÂRÂ...
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Declarația tovară- 
rășului Ion Gheor
ghe Maurer trans
misă la televiziunea 
iugoslavă

Ц Mineri chilieni în 
marș de protest
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PRIMA INOVAȚIE
Pentru maistrul Mol

dovan Traian 
preparația din 
activitatea de 
tor a devenit 
siune. Cele 
douăzeci de inovații, 
pe care le-a conceput 
el de cînd muncește 
la preparație, nu Iac 
altceva decît să con
firme că merită pe 
deplin distincția de 
inovator de frunte. 
Datorită aplicării ino
vațiilor sale în secția

brichetaj au fost adu
se însemnate modifi
cări ale procesului 
tehnologic, care au 
contribuit nu numai 
la îmbunătățirea pro
ducției, ci și' la ușu
rarea muncii fizice a 
preparatorilor. De pil
dă, numai inovația cu 
privire Ia captarea 
prafului de' cărbune 
aduce anual economii 
de 50 000 lei.

Acest harpie căută
tor al noului se bucu
ră de cinstea de a fi

conceput și aplicat 
' prima inovație din a- 
nul 1966. Este vorba 
de inovația „Mecani
zarea transportului de 
la linia Xl-a -a eleva
torului pentru deșeu", 
care contribuie la per
fecționarea procesului 
tehnologic al prepa
rării cărbunelui și va 
aduce însemnate eco
nomii ’la prețul de 
cost al brichetelor.

BĂDUȚĂ C-TIN 
corespondent

E mereu vesel, bine dispus. 
Are întotdeauna ceea ce-i tre
buie, e servit pretutindeni pri
mul. La alimentara nu trebuie 
să stea la tind. 11 cunoaște pe 
responsabil. La restaurant e 
primit cu... „să trăiți, ce vă do
rește inimioara ? Pentru dum
neavoastră avem de toate". A 
iost de cîteva-ori cu gestiona
rul la „una mică", așa că e 
clar. La cinema, la teatru, 
omul cu relații are întotdeauna 
locurile cele mai bune. Cunoaș
te casierițele, șefii. La frizer 
nu așteaptă. Are omul lui ca- 
re-i știe preferințele... tariful. 
Dacă au intrat ceva stofe bu-- 
rte in depozit, omul cu relații 
știe. Merge la fix și-și alege 
ceea ce-i place. Vrea mănuși 
îmblănite sau fîș-fîș — se a- 
ranjează. Ce, credeți că ase
menea bunuri au dispărut de 
pe pămînt ? Nu. Omul cu re
lații știe cel mai bine că nu. 
Dacă nu și-a terminat studiile, 
e foarte simplu să și le com
pleteze. Profesorii îl cunosc 
sau au fost puși în temă des
pre persoana lui.' Chiar dacă 
le spune căi ozonul e un corp 
solid sau e un corp de... fot
balist, tot trece. Trebuie să-și 
facă omul școala.

Ca fiecare, omul cu relații 
are și el rude: frați, cumnati, 
nepoți, veri. Trebuie să-i pla
seze și pe ei intr-o slujbuliță. 
Nu prea se pricep ei la cine

D. PLOESTEANU

(Continuare tn pag. 3-a)



CULTURA
MaB artiști amatori care au ur

at воем Ia acest an au fost ani- 
■■MOL Spre sflrșitul lunii decem- 
tato a asului trecut, ai ți-au inten- 
fekat pregătirea, iar în primele zile 
ițe acestei luni au și apărut pe 
aceea clubului din localitate. Spec
tacolul lor s-a intitulat „Cu un cîn- 
lec, cu o glumă" și a fost realizat 
ta mare parte de către George Ne
rvii. binecunoscut și apreciat de 
către- locuitorii din Aninoasa și din 
■Be localități din Valea Jiului.

Spectacolul muzical, gen estradă, 
compus din două acte și opt tablouri, 
a cuprins frumoase melodii de mu
mei ușoară și populară, scheciuri 
pita» de haz, prin care au fost bi
ciuite unele moravuri, au fost com
bătute unele atitudini de Indolență 
ta muncă, de comportare în socie
tate, modul defectuos de muncă al 
unor lucrători.

Este desigur meritul tuturor artiș- 
iflor amatori pentru munca lor sir- 
guindosă la repetiții, pentru intere
sul șl voința lor de a oferi publi
cului un spectacol cît mai bun.

La realizarea spectacolului și-a 
adus —— după cum am mai spus —• o 
mare contribuție George Negraru, 
personajul principal al spectacolu
lui ți, în același timp, semnatarul 
regiei artistice. Tovarășul Negraru a 
dat $1 de astă dată dovadă de mult 
talent, de multă imaginație în re
gizarea spectacolului, a realizat 
un joc de scenă savuros, un comic 
sănătos, molipsitor, stîrnind hazul 
ți admirația unanimă a spectatori
lor, în prezentarea momentelor ve
sele. La rîndul său, Constantin Po
pe, colaborator la prezentarea mo
mentelor vesele, a fost natural, si
gur în improvizații, a reușit unele 
replici mult gustate de public.

Prezentarea programului, Luci Ne- 
graru, a avut apariții oportune, tex
te convingătoare, o ținută artistică 
adecvată genului estradă.

Vorbind despre soliști, s-a remar
cat în primul rînd vocea caldă, cris
talină a interpretei Viorica Fodor, 
care și-a atras aprecierea și simpatia 
spectatorilor prin melodiile de mu
zică ușoară „Tango sideral" și „Pen
tru tine", cît și prin cele de muzică 
populară — „la uitați-vă feciori" și 
„Io p-aiCea n-am jucat". Solista de 
muzică ușoară Maria Bedovan a cu
cerit prin frumusețea interpretării 
melodiilor „De cîte ori mi-aduc 
aminte", „Doi călușei", „Cîntec de
dicat bătrînului Danubiu". Ioan Bor
es a interpretat cu șimț artistic me
lodiile de muzică ușoară „Un singur 
vel", „Inima mea e-a ta" și „Cîm- 
pri Înverzite", iar tizii Bercea-Ioana

ARTA

Dumitru GHEONEA

și Gheorghe — au adus pe scenă 
frumoasele melodii populare „Astăzi 
e clacă la noi", „Ia mal zii cu ce
tera", „Cîntec din Oaș". Frumoase 
melodii da muzică ușoară și popu
lară, Și la un nivel artistic bun, au 
interpretat și tinerii Ioana Covaci 
(„Trimite-mi bădiță-al meu"). Ni- 
colae Poenaru („S-ar ține mîndra de 
lume") și Gaboș Alexandru („Nor
ma mia").

Am lăsat intenționat la urmă pe 
solista de muzică populară Mariana 
Chifa, care a delectat pur și simplu 
prin interpretarea vioaie, de calitate, 
a melodiilor „Vecină, dragă vecină" 
șl „Dor de mamă", prin mimica și 
mișcarea ei în scenă. Iar dacă avem 
în vedere că Mariana nu are decît 
7 ani și este elevă fruntașă în cla
sa întîi a scolii generale din Ani- 
noasa, ne putem da mai bine seama 
de talentul ei muzical.

Desigur că merite în realizarea 
spectacolului revin și regizorului 
tehnic Emerik Lany, orchestrei con
duse de violonistul Alexandru Chio- 
caru, tuturor acelora care au con
curat la realizarea unui spectacol 
închegat, unitar, pe măsura posibili
tăților artiștilor amatori aninoaenL

Spectacolul de estradă aninosean 
„Cu un cîntec, cu o glumă" a do
vedit că atunci cînd există dragos
te, pasiune pentru activitatea cultu
rală, se pot face lucruri frumoase. 
Șe așteaptă mai multă preocupare 
pentru munca culturală și din par
tea celorlalte cluburi din Valea 
Jiului.

In „Luna cărții 
la sate"

■I

teatrului în (ara no al
inai vechi timpuri ți 
constituie tema unei 
pe care o elaborează

Dezvoltarea 
tră, din cele 
pînă astăzi, 
ample lucrări
un Colectiv larg de specialiști : „Tra
tau de istorie a teatrului din Ro
mânia". Primul din cele cinci vo
lume a apărut recent în Editura Aca
demiei. El prezintă cititorului ele
mente de artă teatrală din civilizați
ile primitive și antice, din spectaco
lele de burg și bîlci, ceremoniile 
de la curțile domnești ți boierești 
din epoca feudală. Arta populară 
eete tratată pornindu-se de la ele
mentele teatrale regăsite în ritualu
rile folclorice străvechi ți pînă la 
formele do teatru popular din seco
lele XIX și XX.

Partea a doua a volumului est» 
consacrată istoriei teatrului drama
tic din prima jumătate a secolului 
trecut: primele școli de teatru ro
mânesc constituirea artei teatral» 
p ratați oniste, începuturi]» dramatur
giei < inai< din România.

Volumul se încheie cu Un capitol 
de ilnteai asupra criticii dramatice 
а rrenfl șt Meilor e etice deя»

In fiecare an, sub e- 
glda Comitetului de stat 
pentru cultură și artă și 
a Uniunii Centrale a Co
operativelor de consum, 
se organizează între 1 
februarie — 1 martie 
„Luna cărții la sate" — 
acțiune de mare însem
nătate pentru activitatea 
cultural-educativȘ ce se 
desfășoară în mod tra
dițional în perioada de 
iarnă.

Obiectivele principale 
ale „Lunii cărții la sate" 
din acest an vor fi: 
Popularizarea și răspîn- 
direa Cărților și broșu
rilor legate de cunoaște
rea și punerea în prac
tică, de către țărănimea 
cooperatistă a sarcinilor 
ce decurg din Rezoluția 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 11—12 noiembrie
1965 cu privire la îmbu
nătățirea conducerii și 
planificării agriculturii; 
lărgirea activității cultu
rale la sate prin mani
festări care să contri
buie la dezvoltarea con
științei socialiste a țără
nimii, la dobîndirea unui 
bogat bagaj d» cunoș
tințe politice, agrozooteh
nice șl de cultură gene
rală; atragerea unui nu
măr tot mal mare de ci
titori la bibliotecile co
munale și sătești; inten
sificarea și îmbunătăți
rea metodelor de infor
mare a cititorilor și de 
difuzare 
гаіігагеа 
zitive în
colective
ceasta muncă; întărirea 
legăturilor dintre scri
itori, redactori din edi
turi și cititori pentru cu
noaștere* mei adinei și 
directă a problemelor pe 
care le ridici viața sa
telor noastre ți a cettn- 
Mtor cttBorfkx.

a cărții, gene- 
experiențel po- 
atragerea unor 
obștești la a-

La NMoteca efebului «in
dicatelor din Petroșani a sosit 
Un nou lot de cărți. Și, firește, 
au sosit și cititorii. Iat-o pa 
Alisavetei Elena, elevă In 
clasa a VUI-a la Școala ge
nerală nr. 1, din localitate.

Bheorghe Brtescu

rebel
11 a-
mar-
faHli-

ACȚIUNI MAI MULTE, 
MAI INTERESANTE

In acest scop, comite
tul orășenesc pentru cul
tură și artă Petroșani a 
întocmit un plan de mă
suri eu privire la acțiu
nile ce se vor organiza 
în cadrul „Lunii cărții 
la sate".

Deschiderea festivă a 
„Lunii cărții la sate" va 
avea loc azi, 30 ianua
rie. Cu această ocazțe 
la căminele culturale se 
vor prezenta programe 
artistice susținute de for
mațiile de amatori.

Pe - - -
rării 
te", 
rale T_ 
munale și sătești din Va
lea Jiului, se vor orga
niza diferite acțiuni cu 
cartea printre Care : seri 
literare, seri de întrebări 
și răspunsuri, recenzii, 
consfătuiri cu cititorii 
etc. Bibliotecarii comu
nali ți sătești se vor o- 
cupa și de difuzarea 
cărții contra cost ca di- 
fuzori voluntari. In toate 
unitățile care desfac car
tea se vor amenaja ex
poziții de cărți, vitrine 
etc., iar la comune ți 
sate se vor organiza 
două acțiuni speciale de 
difuzare a cărții din casă 
în casă. In această ac
țiune vor fi antrenați 
profesorii și învățătorii, 
elevii, tinerii din orga
nizațiile U.T.C., cei mai 
octiVi cititori al bibliote
cilor comunale și sătești.

Acțiuni de masă cu 
cartea se vor organiza 
la locurile de muncă, în 
unitățile cultural», ex
ploatări forestiere, școli, 
șantiere.

Bunăoară, în Ziua de 
6 februarie se va orga
niza la cămine și biblio
teci simpozionul „Figuri 
de seamă ale culturii 
român» ști". In cadrul a-

tot timpul desfășu- 
„Lunii cărții la sa 
la căminele cultu- 
și bibliotecile co*

cestei teme vor fi expu 
se prezentări despre 
poeții și scriitorii unirii: 
V. Alecsandri, Grigore 
Alexandrescu, Cezar Bol- 
liac, Dinu Dăscălescu, 
Alexandru Donici, C. D. 
Aricescu, N. Nicolaescu, 
G. Sion, Gh. Tăutu, Gh. 
Baronzi (la căminele cul
turale Coroești, Dealul 
Babei, Paroșeni, Bărbă
teni și Cîmpu lui Neag) 
precum și Mihai Emines* 
cu -— luceafărul poeziei 
românești (la Maleia, 
Dîlja Mare, Iscroni) și 
Alexandru Odobescu (la 
bibliotecile din Jieț, Cim
pa și Bănița).

Tot în perioada „Lunii 
cărții la 
ganiza
„Figura țăranului în o- 
pera lui l-™-~ C-2-

forestiere difuzarea căr
ții, se va face prin auto- 
librării. La rîndiil ei, bi
blioteca orășenească în 
colaborare cu Comitetul 
orășenesc al femeilor va 
organiza. In cadrul cer
curilor de citit, seri li
terare, recenzii și pre
zentări de cărți.

„Luna cărții la sate" 
va trebui să fie cu a- 
devărat o manifestare 
de masă, un bun prilej 
de îmbunătățire a mun
cii cu cartea în Valea 
Jiului.

Sa născut în Iași la 30 ia
nuarie 1871 Ca fiu al unei fa
milii de arendași scăpătațL 
Din 1880 și pînă în 1886 este 
elev la Institutele Unite din 
urbea natală. Un gest 
împotriva ordinel școlare 
duce la o mănăstire din 
ginile lațului. „Consiliul
lial" îl trimite mai tîrziu la 
studii în Franța de unde, din- 
tr-o nesăbuință juvenilă, se 
înscrie în Legiunea străină, a- 
junglnd în Algeria. Readus tn 
țară, prin intervenții, eu aju
torul rudelor, urmează o școa
lă militară, devenind ofițer de 
carieră. In primul război mon
dial este luat prizonier. Expe
riența vieții de militar, cea a- 
mară a războiului și prizonie
ratului îi prilejuiesc cunoaște
rea faunei memorabilelor sal» 
schite satirice. Debutează mai 
tîrziu, în preajma vîrstei de 50 
de ani, în 1918, cu volumul 
„Vine Dna șl Dl gheneral", 
care atrage atenția binevoitoa
re a lui M. Sadoveanu. Eugen 
Lovinescu descoperă ți afirmă 
talentul autorului. Prodigios 
autor de schițe satirice, cola
borează la ziare ți reviste ca: 
Zburătorul, Luceafărul, Cuge
tul românesc. Viața Ro
mânească, Rampa, Mișcarea li
terară, Universul literar, Dimi
neața, Adevărul literar și *r-r 
tistic. Publica volumela: „Ma
iorul Boțan" (1921; „Cum sînt 
ei" (1922)» „Doi vulpoi" (1923); 
,Schițe umoristice" (1923); ,,Schi- 
țe vesele" (1924); „Nuvele" 
(1924), „un scos din pepeni" 
(1926); „La clubul decoraților" 
(1927); „Amintiri" (1937). Scrie 
romane, din punct de vedere 
artistic inferioare schițelor 
„Moș Belea" (1927); „Conașii" 
(1935); „Margot" (1942). Moare 
la 15 martie 1949.

Că rîsul este o dovadă a lu
cidității implacabile est» un 
fapt cunoscut. In schițele sale 
cazone, viabile prin dialogul 
sprinten, arta caracterologică, 
valențele satirice ale limbii, 
observatorul umoristic între
prinde o analiză implacabilă 
ți multilaterală a sistemului 
cazon de odinioară, cu auto- - 
matismul și existența sa ruti
nieră. Continuînd tradiția „Con
temporanului” pe linia satiri
zării armatei burghezo-moți»- 
rești, Gheorghe Brăetcu fa
ce un adevărat rechizitoriu 
instituției armatei, întregii ie
rarhii militare.

Prof. GHEORGHE ANTOCE

sate" se vor or* 
simpozioanele ;

pera lui Mihail Sado- 
veanu" (la bibliotecile și 
căminele culturale din 
Bănița, Dealul Babei, îs- 
croni, Cîmpu lui Neag) 
la data de 13 februarie; 
Castache Caragiale șl 
Matei Millo, primii pro
fesori ai școlii naționale 
de artă dramatică" (la 
Cimpa, Jieț, Bărbăteni) 
la data de 20 februarie,- 
„Folclorul nostru con
temporan" (la Corbești, 
Paroșeni, Dealul Babei, 
Maleia și Dîlja Mare) în 
ziua de 27 februarie.

Aceste manifestări vor 
fi însoțite de standuri 
de cărți cuprinzînd lite
ratură politică, beletris
tică și agrozootehnică.

O serie 
cartea se 
in școlii* 
țile rurale 
tarea unor 
organizarea 
ți Vizite la librării și bi
blioteci.

La exploatările fores
tiera sa vor organiza 
standuri de Cărți CU 

vînzare. iar la punctele

Dincolo de barieră

da acțiuni CU 
vor organiza 
din localită- 
prin prezen* 

recenzii ți 
de expoziții

„Dlncolo de barieră", 
producție a studioului 
cinematografic „Bucu
rești", redă destinul tra
gic al unor oameni de 
la periferia societății. In* 
spirîndu-se din piesa 
„Domnișoara Nastasia" a 
lui G. M. Zamfirescu, 
Francisc Munteanu, au
torul scenariului și regi
zorul filmului — a păs
trat din piesă ideea fun
damentală a aspirației e- 
roilor către fericire vă
zută ca o evaziune din 
lumea sordidă a mahala
lei bucureștene, din at
mosfera sumbră, tristă a 
unei vieți condamnate la 
mizerie și dezastru mo
ral de către regimul bur- 
ghezo-moșieresc.

Din distribuția filmu
lui fac parte actorii Ion 
Dichiseanu (Vulpoțln), Iri
na lonescu (Nastasia), 
Elana Plntea (Pareschi
va), Silviu Stănculescu 
(Luca), Mircea Constan- 
tinucu (Ioan Sorcovă).

Filmul rulează do iert 
la cinematograful ,;t no
iembrie".

Furtună 
dMMipra Atiai

Revoluția din Octom
brie a răsturnat guver
nul provizoriu trecînd 
puterea în mina soviete
lor. Din închisori las de
ținuți! politici ți se în
cadrează imediat în lupta 
pentru cucerirea puterii 
de către proletariat. In
tre aceștia se află ți ti* 
nârul Djamal. El știe ce 
revoluția nu s-a sfirșit, 
că ea continuă în regiu
nile îndepărtate unde 
oamenii nu cunosc ade
vărul, unde mai există 
confuzii. Filmul redă ci- 
teva episoade din lupta 
comuniștilor pentru pre
luarea puterii. In centrul 
acțiunii se află Djamal 
care-ți va coniaera via 
ța pentru triumful revo
luției.

„Furtună deasupra A 
♦iei" este o producție a 
studiourilor „Uibekfllrh" 
ți rulează începlnd de 
azi la cinematograful 
„Republica".



Dn îmrățâmîntul de partid
Prezență sută la șută

Setfinfete cercului de economie 
peMticâ anul I din cadrul E. M. 
topeai condus de propagandistul 
Mem$ Dumitru sint frecventate de 
35 tovarăși. Rar se Inttmplă ca să 
lipsească cineva de la lecții. Se 
pune tntrebarea : Oare cum s-a reu
șit ca prezența curSanților să fie 
sută la sută ? Faptul că tovarășii vin 
cu tragere de inimă ia cursuri nu 
nete un secret I Acest lucru a fost 
posibil pentru că organizația de ba
ză a știut să selecționeze cu dis- 
cwnămlnt cursanții. Ei au aproxima
tiv același nivel de pregătire și sint 
dornici să învețe. In al doilea rînd, 
pentru că propagandistul se prezin
tă la lecții bine pregătit, de la care 
cursanții au multe de învățat,

Propagandistul Meiuș Dumitru es
te mereu la curent cu tot ce apare 
nou și important în diferitele pu
blicații. Revistele „Lumea", „Viața 
economică", „Munca de partid", sint 
publicațiile lui {«referate, din care 
extrage material bogat. El îmbogă
țește mult discuțiile la seminar!!, fo
losind literatura științifică și bele
tristică.

Pregătirea temeinică și multilate
rală a propagandistului stimulează 
pe cursanți în dezbaterea vie a pro
blemelor. Iată de ce cursanții se 
prezint* Întotdeauna la lecții în 
totalitatea lor *1 bine pregătiți.

GH. ZAHARIA 
corespondent

Cercuri date uitării
Dup* cit este cunoscut, deschide

rea Invățămîhtului de partid S-a fă
cut, potrivit indicației primite, în

tOete cercurile și cursurile de partid 
cu mei bine de 3 luni de zile în 
urm*. Aplicarea acestei indicații ar 
fi trebuit să constituie o obligație 
și pentru comitetul de partid de Ia 
E. M. Uricani. Fac această afirmație 
deoarece aici indicația dată, n-a 
fost respectată la toate cercurile.

Astfel, pînă în a doua jumătate a 
lunii ianuarie 1966, la un număr de 
5 cercuri tiu s-a ținut nici măcar o 
singură lecție, lată-le: Cercul de 
studiere a Statutului P.C.R. — propa
gandist ЁПе Aurica, Economie poli
tică, anul I-II — propagandiști Teo- 
dorescu Florian, respectiv, Farkaș 
Mihai Și două cicluri de conferințe 
pentru mineri — propagandiști 
Kecsedi Vasile și Enache Dumitru.

Nedeschiderea învățământului de 
partid la aceste cercuri pînă la sfît- 
șitul lunii ianuarie, a fost posibilă 
deoarece Comitetul de partid a se
lecționat propagandiștii de mai sus 
cu multă ușurință. N-a ținut' cont 
nici de faptul cl tocmai în perioada 
pregătirii deschiderii învățămîntului 
de partid, aceștia se aflau în conce
diul de odihna și astfel ei n-au par
ticipat la pregătire. După reîntoar
cerea tovarășilor propagandiști din 
concediu, timp îndelungat, ei au 
fost dați uitării, fără să se fi sesi
zat cineva dacă se țin sau nu cursu
rile.

Recenta plenară a comitetului oră
șenesc de partid uricani саге a a- 
nolitat problema învățămîntului de 
partid a fost oportuna. Ea a sesizat 
acest neajuns lufnd măsuri pentru 
îndreptarea lui.

VASILE COGHECl 
corespondent

Binecunoscuta uzină brașovean* înregistrează mereu noi succese. 
Printre noile tipuri pe care uzina le produce se numără tractorul cu 
șenile 3.—1300.

O zi însemnată. Din secția de monta) a ieșit de curîsd al 500-lea 
tractor S.—1300.

In atenția vînătorîlor și pescarilor sportivi
In baza ordinului nr. 19 000 dat 

de conducerea G.V.F.S., iucepînd cu 
luna ianuarie, se efectuează vila 
permiselor de vînătoare ți pescuit 
pe anul 1966. Viza permiselor de 
vînătoare se încheie la data de 15 
martie curent, iar a permiselor de 
pescuit la data de 30 aprilie. Per
misele de vînătoare și pescuit care 
au fost eliberate pînă în anul 1961, 
vor fi preschimbate cil permise noi

pentru care membrii vînători Și pes
cari vor prezenta la biroul filialei o 
fotografie 4/4. Cotizațiile pentru 
membrii vină lori sint la fel Ca și în 
1965, iar pentru membrii pescari în 
apele de munte 130 lei plus viza 
și abonamentul la revistă, iar in a- 
pole de șes — 90 lei plus viaa. Co
tizațiile se achită in întregime.

Cei care nu au permisele vizate 
pe anul 1966, nu pot ieși In teren.

Toți inginerii și tehnicienii din producție — 
ai progresului tehnic I

Ing. loan Popescu 
președintele Comisiei Inginerilor 

și tehnicienilor de pe lingă C.L.S.

militanți

Modernizarea produc
ției miniere, prin me
canizarea operațiunilor 
grele și cu volum mare 
do muncă, introducerea 
noilor metode tehnologi
ce și de organizare a 
muncii, solicită din par
tea cadrelor tehnico-in- 
ginerești din unitățile 
productive o muncă asi
duă. Inginerii și tehni
cienii sînt chemați s3 
desfășoare o activitate 
susținută, pe măsura pre
gătirii și experienței lor, 
pentru introducerea în 
producție a celor mai 
noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, pentru expe
rimentarea și extinderea 
metodelor și procedeelor 
de lucru avansate în sco
pul obținerii unor indi
catori tehnlco-economici 
superiori.

Pe această linie, co
misia inginerilor și teh
nicienilor de pe lîhgă 
C.L.S. Petroșani va o- 
rienta cadrele tehnico- 
inginerești spre Obiecti
ve majore, îndeosebi în 
ceea ce privește tăierea

cărbunelui, susținerea a- 
batajelor, mecanizarea o- 
perațiunilor de lucru, îm
bunătățirea protecției 
muncii. Iotă cîteva din 
problemele ce le propu
nem a le rezolva în a- 
cest an :

Soluționarea aplicării 
tavanului metalic elastic 
la metoda de exploatare 
cu abataje cameră;

Studierea eficacității u- 
mectării cărbunelui în 
masiv la straiele sub
țiri (în abatajele în 
trepte răsturnate de la 
E. M. Petrila și în aba
tajele cameră din stra
tele 17—18 de la E. M. 
Uricani) cu pompe de 
înalt* presiune. Studiul 
are ca scop extinderea 
sistemului de combatere 
a prafului de cărbune și 
creșterea productivității

muncii în aceste abataje;
Studiul îmbunătățirii

sistemului de susținere a 
lucrărilor miniere de
pregătire în stratele
groase, în sensul redu
cerii volumului acestor 
lucrări, a consumului de 
material lemnos, a pos
turilor și a cheltuielilor 
de întreținere.

îmbunătățirea susține
rii lucrărilor miniere de 
pregătire prin creșterea 
rezistenței elementelor 
metalice de susținere in 
scopul menținerii profi
lului la secțiunile de să
pare și reducerea consu
mului de oțel prin mic 
șorarea pierderilor cau
zate de deformarea ele
mentelor;

Studierea eficacității e- 
conomice a armării cu 
stflpi hidraulici tip Fer-

romatik în abatajele 
frontale din stratele 
groase de la E. M. Lu- 
peni. Se urmărește ex
tinderea sistemului de 
susținere în vederea 
creșterii productivității 
muncii și reducerea con
sumului de material lem
nos.

Mecanizarea operațiu
nilor grele și cu volum 
mare de muncă de la 
suprafața mihelor în sco
pul reducerii efortului 
fizic și creșterea randa
mentelor la aceste ul- 
crări.

Studierea posibilități
lor de tăiere mecanizată 
a cărbunelui în abata
jele frontale din stratul 
5 la mina Vulcan.

Prin soluționarea aces
tor probleme, experi
mentarea și aplicarea a- 
cestor metode și proce
dee tehnice — mai a- 
vansate decît sistemele 
actuale — cadrele teh
nice inginerești îți vor 
aduce din plin contribu
ția la modernizarea pro
ducției carbonifere, la 
obținerea de către uni

tățile noastre productive 
a unor indicatori tetini- 
co-economici mai buni.

In vederea îmbunătă
țirii în continuare a 
activității de cercetare 
aplicativă, considerăm 
că este necesară întări
rea serviciului de cer
cetare din cadrul com
binatului și a nucleelor 
tehnice din cadrul fie
cărei exploatări care sfi 
M ocupe de problemele 
cu caracter de cerceta
re, introducerea tehnicii 
noi, de organizate știin
țifică a producției șî a 
muncii.

Pentru sporirea contri
buției inginerilor și teh
nicienilor din cadrul 
C.I.T. la modernizarea 
producției vom perseve
ra, îndeosebi pe linia 
îmbunătățirii calității stu
diilor elaborate și creș
terii eficienței acestora. 
In acest scop ue propu
nem să activizăm toți in
ginerii și tehnicienii din 
cadrul comisiei și să ne 
ocupăm de perfecționa
rea pregătirii lor teh- 
nico-științifică, astfel în- 
cît studiile ce le vom e- 
labora să răspundă exi
gențelor producției și să 
fie la nivelul tehnicii ac
tuale.

OMUL 
CU RELAȚII 
51 FÂRÂ...

(Urmare din pag. t-a)

știe ce, dar ce contenta. Parcă 
Ii Întreabă cineva. Să mănince 
ți ei o pline la oraș. Ce nu 
tact omul cu relații»1... Cd 
nu prea merg unele treburi 
din cauza acestor oameni ле- 
pregatiți? Ei și? Să-i inîocu- 
iești din locșorul lot călduț pe 
cunoscuții omului cu relețtiV I 
Nu, nu-i just.

Ăsta-i omul cu relații, fn 
spatele lui trăiesc umilii, ser
vilii, șperțarii. Ăștia s-au ro
dat într-atîta fn funcțiile lot, 
fitcît acționează ca niște ro- 
boți. Păi ce... Să-l supete pe 
nea Cutare ? Dacă vine-o d- 
vansare ? Parcă știți ее rude 
are ? Buzunarul lui e mate.

De aceea nu mă impoc eti 
cu omul cu relații. Pentru că 
eu n-am relații. Mie nu-mi pla
ce șă mă umilesc. $i-apoi nici 
șef ntt sint. Așa că eu nu pot 
avea relații. De aceea, pe mine 
ospătarii mă servesc cu... vinei 
casierița Groza Maria de la ci
nematograful Republica din 
Petroșani mă apostrofează, iar 
femeia de la intrate mi trimi
te acasă deși am bilet valabil. 
La teatru eu nu obțin lac declt 
în ultimele tlndutl deși nu prea 
văd bine.

Gind rulează filme du 
Jean Marais, Gerard Baray sau 
Sophia Loren eu nu ptimetc 
bilete. Întotdeauna se termină 
Clnd ajung la casă.

La cantină pentru mine nu 
mai e pîine proaspătă, iar la 
bufet apa mi se servește cu... 
țuică. Clnd mi-atn pierdut tlșul 
am crezut că mi-1 pot înlocui 
repede cu altul. Dar cum ? Nu 
cunosc pe nimeni la depozit. 
Pentru acest motiv eu umblu 
fără iîș-tîț și cu pantofi nr. 
28. Normai eu port nr. 26. Dar 
cum sa fac roit de numărul 
meu ? Dacă nu cunosc pe ni
meni la depozit I

Cred însă că și pentru aii 
motiv nu am eu relații. Ciștig 
bine, e drept, dar sint zgtrcit 
Nu dau ciubuc. Nu dau. Nu
mai ospătarii pleacă mulțumiți 
de persoana mea. Nu, că nici 
lor nu le dau ciubuc. Ăștia îmi 
iau singuri. Ce să le zic ? Eu 
sînt tăcut. Și-apoi dacă nici nu 
prea văd bine. Mai mult nu 
zic. Cine are urechi, s-audă. 
Dacă nu aude, data viitoare 
n-o mai întorc așa... ca la Plo
iești, ci O spun pe șleau, cum 
e în realitate. Parol.

PROGRAM DE RADIO
31 ianuarie

PROGRAMUL 11 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 5,06 Melodiile dimineții; 
5,40 Cîntâ fanfara reprezentativă a 
Armatei; 6,00 Sport. Buletin meteo- 
rutier,- 6,10 Hora „Secerișul" de 
George Stephănescu; 6,22 Melodii 
populare,- 6,30 Piese miniaturale; 
6,45 Salut voios de pionier; 7,00 
RADIOJURNAL; 7,15 Interpret ai 
muzicii do estradă; 7,30 Cîntece de 
dragoste și jocuri populare,- 8,00 
SUMARUL ZIARULUI „SCÎNTEIA”- 
8,06 Din operetele lui Stolz și Sup- 
pi; 8,30 La microfon, melodia pre* 
ferată; 9,30 Sfatul medicului, Bolile 
eruptive ale copiilor,- 9,35 Capodo
pere ale literaturii Instrumentale, 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI, 10,05 Or
chestra de muzică populară „Flacăra 
Prahovei" din Ploiești, 10,30 Cărți, 
•rol Și scriitori îndrăgostiți; 11,00 
Piese simfonice romanești; 11,30 Trei 
orchestre, trei stiluri; 11,45 Muzică

populară; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI, 
12,10 Matineu de operă; 13,30 Inter 
pteți de pe plaiuri transilvănene, 
14,00 BULETIN DE $TIRI; 14,08 Con
certul melodiilor de muzică ușoară, 
15,00 Varietăți muzicale; 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 16,20 Arii din 
opere; 16,30 Sonata în mi minor 
pentru vioară și pian de Sigismund 
Toduță; 16,54 Muzică ușoară; 17,15 
Capodopere ale literaturii s „ADIO, 
ARME!“ de E. Hemingway; 17,45 
Marika Munteanu șî Lia Turoveki 
— noi înregistrări de operetă, 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JU
RUL GLOBULUI, 18,13 Cîntă Paul 
Anka, 18,30 Ritmurile cincinalului: 
18,50 Muzică populară la cererea as
cultătorilor; 19,20 Sport, 19,30 Me
lodii, melodii — muzică ușoară; 
19,65 Melodia zilei; 20,00 RADIO- 
GA7.ETA DE SEARĂ; 20,20 Cîntă 
orchestra de estradă a Radiotelevi-

ziunii; 20,45 Noapte bună, copii; 
20,55 Recunoașteți interpret 7, 21,ÎS 
SATIRA Șl UMORUL; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport, 22,20 Viori și 
melodii; 22,40 Concertul italian de 
Bach; 22,55 Cu muzica ușoară, 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI

PROGRAMUL II; 7,30 RADIO
JURNAL. Sport; 7,50 Muzică de es
tradă; 8,15 Cîntă orchestra de mu
zică populară „Plaiurile Bistriței" din 
Bacău, 8,30 Pagini din opera co
mică ; „Mătușa Aurora" de Boiel- 
dieu, 9,00 BULETIN DE ȘTIRI, 9,03 
Cvartetul de coarde în re minor de 
Dumitru Bughici, 9,22 Soliști de 
muzică populară, 9,50 Muzică ușoa
ră; 10,10 Cu scrisorile în față; 10,25 
O primă audiție radiofonică; 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 11,07 Noru De- 
metriad și melodiile sale, 11,30 O 
interpretare istorică a sonatelor pen
tru pian de Beethoven —- Arthur 
Schnabel, 12,03 Cîntece de tauren- 
tiu Profeta, 12,15 Cîntă pentru dvs.: 
Dallda, Lola Novacovlcî șl Jean 
Păunescu, 12,45 Prelucrăi și aranja

mente pentru fanfară, 13,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 13,08 Concert de prînz, 
14,00 Din tezaurul nostru folcloric, 
14,30 Muzică ușoară, 15,00 RADIO
JURNAL. Sport; 15,10 Suită lirică de 
Edvard Grieg, 15,30 Selecțlunl din 
opereta „Crai nou" de Ciprlan Po- 
rumbescu; 15,45 Alegem din discu
rile preferate, 16,00 Din muzica po
poarelor; 16,30 Vreau să știu, 17,00 
RADIOJURNAL. Sport; 17,20 Arii din 
opere; 17,30 Ala Baianova cîntă pen
tru dumneavoastră; 17,40 Sfatul me
dicului ! Bolile eruptive ale copi
ilor, 17,45 Program da tangouri, 
18,00 Poeții lumii șl muzica, 18,20 
Limba noattră; 18,30 Anunțuri, re
clame șl muzici; 19,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 19,03 Muzică ușoară ita
liană; 19,30 Amfiteatru literar, 19,50 
Patru piese pentru harpă de Carmen 
Petra Basacopol; 19,58 Interpret! de 
operetă, 20,20 Teatru scurt: premie
ra „Ulei" de Eugene O’Neill, 21,00 
RADIOJURNAL. Sport, 21,20 Noi în
registrări de mutică populară reali
zate în studiourile noastre. Cîntă

Cornelia Bălu; 21,30 Din albumul 
melodiilor Iul Ion Vasileecu; 21,45 
Mari muzicieni ai secolului; arta 
violonistică a lui George Enescu, 
22,30 Moment poetic; 22,40 Refrene 
în interpretarea orchestrei Georges 
Jouvih, 23,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Sport; 23,07 Ciclul „Simfonia româ
nească"; 23,42 Melodii pentru ore 
tlrzli, 0,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
31 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Dincolo de barieră, REPUBLICA, 
Furtună deasupra Asiei; PETRILA: 
Spre culmi; LIVEZENI: Neamul Șoi- 
măreștilor — serta I-II, aNÎNOA* 
SA: Jungla tragică, LUPEN1 — 
CULTURALi De-oș fi... Harap Alb, 
MUNCITORESC: Nevasta numitul 
13.
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Mnțn tovarășului Ion 6heorghe Maurer 
de televiziunea iugoslavă Mineri chilieni în marș de protest

Conferinfa P.C. 
din S.U.A.

ПСЖАО 29. — De Ia corespon- 
dtndni Aftrșrrs. N. Piopeanu : Sim 
ЫС ——televiziunea iugoslavă 
a transmis. înregistrată pe pelicu- 
H. ur=ă4=area declarație făcută de 
toimășal Ion Gheorghe Maurer:

,_Snt foarte bucuros că, datorită 
maibilei invitații a tovarășului Pe- 
tar Stambofici. președintele Vecei 
Executive Federale, mi s-a oferit 
ocazia de a vizita incă o dată Iu
goslavia vecină și prietenă, de a 
rntîhîi și avea un schimb de vederi 
cu distinși conducători ai Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia și ai 
Republicii Socialiste Federative Iu- 
qoslavia.

In mod deosebit subliniez satis
facția pe care mi-a priiejuit-o con
vorbirea sinceră, prietenească cu 
tovarășul Tito, față de care nutrim 
sentimente de prietenie puternică 
Șl adincă considerațiune.

Schimburile de păreri pe care

le-am avut în timpul vizitei au con
firmat încă o dată că relațiile stră
vechi de prietenie dintre popoarele 
român și iugoslav se dezvoltă cu 
succes în toate domeniile pe baza 
trainică a încrederii, a respectului 
reciproc și a internaționalismului 
socialist.

Consider că există condiții favo
rabile pentru adîncirea și dezvol
tarea acestor relații de prietenie și 
colaborare frățească în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii 
și socialismului în lume.

Permiteți-mi să exprim sincere 
mulțumiri gazdelor pentru calda 
ospitalitate pe care mi-au rezervat-o. 
Mulțumesc, de asemenea, televiziu
nii pentru prilejul oferit de a mă 
adresa poporului iugoslav, căruia 
îi exprim pe această cale urările 
cele mai călduroase de noi succese 
îr. construirea socialismului, pentru 
prosperitate și fericire".

SANTIAGO DE CHILE 29 
(Agerpres). — Un număr de 
700 de mineri și familiile lor 

o 
de 
de 
în

au organizat un marș pe 
distanță de 140 kilometri 
Ia exploatarea de minereu 
fier „AgUas Saladas" pînă
orașul Laserena și au anun
țat că nu se vor înapoia Ia 
locuințele lor pînă ce nu le

vor fi satisfăcute cererile. 
Minerii solicită companiei mi
niere „Santa Fe", filială a so
cietății nord-americane „Beth
lehem Steel Co.", să pună ca
păt concedierii muncitorilor de 
la minele din provinciile Ata
cama și Coquimo și să le mă
rească salariile.

— Raportul prezentat 
de Gus Hali —

e ii Д Intre Congres 
’■ ” "■ ■ Casa Albă

29 (Agerpres). — 
a reunit din 

pe principalii 
și diplomatici

Comisiei senato- 
probleme externe 
Dean Rusk, secre- 
încercat să explice

Luptele din Laos

ca-

ECUADOR

tanitralie йе pratest 
tawtriH jwtel niHltaie

QUITO 29 (Agerpres). — In
pitala Ecuadorului, Quito, a avut 
loc o demonstrație de protest îm
potriva juntei militare conduse de 
Ramon Castro Jijon. Manifestația 
a fost organizată cu toate că junta 
militară a decretat „legea marția
lă", prin care se interzice orice 
mișcare revendicativă sau demo
cratică.

KHANG KHAY 29 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor postului de ra
dio Patet Lao, în perioada 5—13 
ianuarie forțele patriotice laoțiene 
au doborît trei avioane americane 
în provincia Sam Neua. In urma 
acțiunilor militare care s-au desfă
șurat în provincia Xieng Khuang, 
între 12 și 14 ianuarie forțele pa
triotice laoțiene au scos din luptă 
56 de soldați ai trupelor inamice.

WASHINGTON 
Președintele Johnson 
nou la Casa Albă 
săi consilieri militari
pentru a examina situația legată 
de evoluția evenimentelor din 
Vietnam. Agenția France Presse 
este de părere că o bătălie este 
angajată în prezent între Congres 
și 
lui 
rea 
pra 
lor
bombardamentelor

Casa Albă asupra intenției 
Johnson de a hotărî relua- 
bombardamentelor aeriene asu- 
R. D. Vietnam. Acțiunea ce- 

care se opun reluări’ 
a fost

CAZUL 
BEN BARKA

Iar

Planul de acțiune
al noului cabinet nigerian

bACOS 29 (Agerpres). — Șeful 
guvernului militar al Nigeriei, ge
neralul Aguiyi Ironsi a pronunțat 
vineri seara un discurs radiodifuzat 
în care a expus planul de acțiune 
al cabinetului său pe plan intern. 
Direcția principală spre care își va 
îndrepta atenția guvernul, a spus 
el, o constituie „înlăturarea regio
nalismului și contradicțiilor triba
le". O altă preocupare o consti
tuie înlăturarea corupției din rîn- 
dul unor ministere și a sectorului 
administrativ. Pe plan financiar, 
Ironsi a precizat că guvernul său 
va urmări „realizarea unor refor
me menite să ducă la o utilizare 
judicioasă a veniturilor provenite 
din-impozite".

Referindu-se la activitatea eco
nomică, Irons! a dat asigurări că 
guvernul va saluta pe investitorii 
străini „sinceri în dorința de a a- 
juta” Nigeria. Pentru a reduce u- 
nele cheltuieli suplimentare din 
fondul statului, guvernul va urmări 
continuu să pună capăt „cheltuie
lilor extravagante". In acest scop, 
au fost reduse deja unele ministe
re, posturile de „comisari gene
rali" ai regiunilor din Nigeria, la 
Londra, unele posturi în întreprin
derile publice, ft

In ceea ce privește restabilirea 
ordinei interne și a puterii guver
nului militar, Ironsi a subliniat că 
guvernul „nu va permite ciocnirile 
politice și luptele între partide șl 
adepții lor".

PARIS' 29 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează că au
dierea comisarului Jean Caille din ■ 
serviciul informațiilor, proiectată 
de judecătorul de instrucție Zollin
ger al cazului Ben Barka pentru 
după-amiaza zilei de vineri, nu a 
putut avea 10c din cauza stării să
nătății primului. Se știe că Jean 
Caille a fost printre primii care au 
fost puși la curent cu evenimentele 
legate de răpirea liderului maro 
can, refuzînd însă să divulge nu
mele informatorului său.

In seara aceleiași zile, Zollinger, 
însoțit de comisarul Bouvier, a pro
cedat la perchezițîonarea unei ca
mere dintr-un hotel parizian, locui
tă pe la jumătatea lunii decembrie 
a anului trecut de „un individ" ur
mărit de politie pentru un furt co
mis la o uzină din capitală. Per
cheziția a scos 
la iveală o serie 
de hîrtii Iertate 
de cazul Ben 
Barka, alcătuind 
o compilație a 
informațiilor re
mise presei.

sat în sînul 
riale pentru 
în timpul cînd 
tarul de Stat, a
noile cereri de credite pentru agre
siunea din Vietnam. Președintele 
acestei comisii, senatorul Wiiliam 
Fulbright, a criticat sever ideea 
reluării bombardamentelor. Senato
rii au declarat că escaladarea mi
litară „nu mai poate fi controlată" 
si că guvernul este în pericol de 
a se angaja într-un conflict mon
dial. 16 senatori americani au adre
sat joi seara o scrisoare președin- 
'elui Johnson căruia îi cer să nu 
reia bombardamentele asupra R. D. 
Vietnam. Ca răspuns la această 
scrisoare, Johnson a declarat că el 
este „singurul responsabil" de a 
lua hotărîri în calitatea sa de co
mandant șef al forțelor armate a- 
mericane — și s-a referit la împu
ternicirile în acest sens pe care 
1 le-a dat Congresul în august 
1964.

NEW YORK 29 (Agerpres). — In 
raportul prezentat la conferința 
P.C. din S.U.A. ținută la New York, 
Gus Hall, activist de frunte al 
Partidului comunist din S.U.A., s-a 
referit în mod deosebit la sarcina 
partidului de a mobiliza masele în 
lupta pentru încetarea „agresiunii 
imperialiste a S.U.A. împotriva po
porului vietnamez". Războiul agre
siv împotriva poporului Vietnamu
lui influențează în momentul de 
față asupra tuturor evenimentelor 
mondiale, lozinca „Yankei cărați- 
vă acasă" se aude în prezent și mai 
tare — a spus Hali.

Referindu-se la sarcinile partidu
lui în etapa actuală, Hall a decla
rat că trebuie să se pună un ac
cent mult mai mare decît pînă a- 
cum pe problemele sindicale și să 
tindă spre realizarea unității clasei 
muncitoare, întrucît „nu se pot ob
ține succese cît de cît esențiale 
atît în domeniul economic, cît Si 
cel politic fără această unitate".

Hali a subliniat, de asemenea, 
lupta pentru drepturile civile 
S.U.A. intră într-o nouă 
începe să 
împiedică 
politică a 
momentul 
strînșă, a 
pentru drepturile civile, lupta pen
tru democrație, lupta 
berarea de sub jugul 
pentru pace.

în

că 
în 

etapă’ și 
doboare barierele cere
egalitatea economică si 
populației de culoare. In 
de față există o legătură 
declarat el, între lupta

pentru eli- 
colonial șl

Operațiunile pafriotilor
SAIGON 29 (Agerpres). — Lup

tele dintre trupele americano-sai- 
goneze și cele al Frontului natio
nal de eliberare. au continuat sîm- 
bătă cu aceeași intensitate în Viet
namul de sud. Corespondențele a- 
gentiilor de presă menționau c* 
într-uh sector din apropierea loca
lității Qui Nhon un avion ameri- 
ran „Sky raider" și două elicoptere 
au fost doborîte, iar 20 de elicop
tere au fost lovite de focul arme
lor automate ale trupelor patriot!-

sud de a- 
americană

sud-viefnamezi Й
ce sud-vietnameze. La 
ceasta regiune, divizia
de infanterie 101 a continuat ope
rațiunea „Van Buren" fără a inre- 
qistra însă rezultatele scontate de 
comandamentul forțelor S.U.A. In 
provincia Gia Dinh, la numai 'T5 
kilometri de Saigon, două unități 
ale patrioților, deghizate în unifor
mele trupelor de marină guverna
mentale, au ocupat un post militar 
saigonez.

• ALGERi Luni se va 
deschide la Accra confe
rința miniștrilor muncii 
din țările africane, or
ganizată sub auspiciile 
O.U.A.

și-au găsit moartea în 
acest accident.

— Cum ? Iar membru al unei junte ? Cînd ai să dai o dată și tu dovadă de ini
țiativă, să. te pui în fruntea unei mișcări și să ajungi și tu dictator ?

(»New York Herald Tribune")

• LONDRA. Joi au 
început la Londra nego 
cierile între Marea Bri- 
tanie și Iran, în vederea 
delimitării platoului con
tinental din Golful Per
sic, situat între Iran și 
teritoriile arabe aflate 
sub dominația Angliei. 
Această delimitare are o 
importanță care depă
șește pe cea a unei re
glementări obișnuite dc 
frontieră, dat fiind că în 
platoul amintit se presu
pune existența unor bo
gate zăcăminte petroli
fere și, în acest caz, fie
care metru patra t de te
ren s-ar putea dovedi 
de valoare considerabilă.

• NEW YORK. In 
noaptea de vineri spre 
sîmbătă a încetat din 
viață la New York, în 
urma unui atac de cord, 
Michael Quill, președin
tele sindicatului lucrăto
rilor din transporturi din 
S.U.A.

• NEW 
grup de < 
americani, 
sculptorul

' YORK. Un 
artiști plastici 
în frunte cu 

Mark Disuve-

• TOKIO. Agențiile 
de presă menționează că 
în cinci ani prețurile la 
bunurile de consum au 
înregistrat în Japonia o 
creștere de 35,2 Ia sută 
Potrivit unei statistici o- 
(iciale date publicității 
vineri, numai în ultimul 
an, 1965, s-a semnalat o 
creștere de 7,6 Ia sută, 
ceea ce reprezintă un 
record pentru întreaga 
perioadă postbelică.

Pe scurt

* BONN. Un avion 
bimotor de transport de 
tipul „Corivair" aparți- 
nînd societății aeriene 
vest-germane „Lufthan
sa", avînd la bord 46 de 
pasageri, s-a prăbușit vi
neri seara, în timp ce se 
apropia de aeroportul din 
Bremen. Potrivit agenți
ilor de presă, atît cei 4C 
de pasageri cît și cei 4 
membri ai echipajulu

ro, organizează la Hol
lywood o expoziție prin 
care vor să-și exprime 
protestul împotriva răz
boiului dus de S.U.A. în 
Vietnam.

• PARIS. Muncitorii 
din transporturile publi
ce ale orașului Marsilia 
au declarat sîmbătă o 
grevă, în sprijinul re
vendicărilor lor legate 
de majorarea • salariilor. 
Ca urmare a acestei gre
ve în tot cursul zilei de 
sîmbătă nici un autobuî 
sau troleibuz nu 
culat pe străzile 
lui.

a cir 
orașu-

OCC1-

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA i Petroșani. str. RembKcfi nr. 56 TeL interurban 322. automat 269.

ф ROMA. „Fiecare a 
patra ceașcă de cafea 
consumată de populația 
Italiei provine din con
trabandă", a declarat vi
neri dr. Ernesto Illy, re
prezentantul Italiei la 
Organizația internațio
nală a cafelei.

• BERLINUL 
DENTAL. In Berlinul oc
cidental a avut loc vi
neri o demonstrație de 
protest împotriva războ 
iului dus de S.U.A. îr 
Vietnam. Demonstranții 
purtau pancarte cu in
scripții împotriva agre
siunii americane și îm
potriva sprijinirii de că
tre guvernul vest-germar 
a acțiunilor militare ale 
S.U.A. din Vietnam.
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