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Ca în întreaga Vale a Jiului 
Si la Lupeni — cea mai mare 
mină a bazinului nostru car
bonifer, care trimite siderur- 
giștilor sute de mii de tone de 
cărbune cocsificabil — au loc 
în aceste zile adunări sindi
cale care prilejuiesc eveni
mente aducătoare de bucurii 
pentru cei mai vrednici: sim
bol al prețuirii muncii rodnice, 
li se înmîhează steluța rubinie
— sau diploma — de fruntași 
In întrecerea socialista pe a- 
nul 1965. Pentru munca plină 
de abnegație și strădania de 
a organiza mereu mai bine 
activitatea în subteran, pentru 
sporirea vitezelor de avansare 
și a cantității de cărbune coc
sificabil extras peste plan, unui 
număr de 362 salariați — mi
neri, ingineri și maiștri, tehni
cieni. electricieni și lăcătuși
— li s-a prins de piept insigna 
de fruntaș în întrecere, iar 
unui număr de 27 brigăzi și

>' colectivelor de la sectoarele I 
și V li s-au decernat diplome.

Pentru a scrie despre toți 
cei care au avut bucuria să 
li se acorde aceste titluri de 
mîndrie, probabil nu ne-ar a- 
junge o pagină de ziar. Așa 
că ne vom rezuma doar la 
cîteva -exemple.

Frontalișt ii conduși de Oprea 
Nibottte ' și ■ Sirop Constantin,' 
minerii de la pregătiri în ste
ril sau cărbune care au în frun
te pe Golița Dionisîe, Avram 
Vasileg^u^l^ Victor și Kal
man Arpad se numără printre 
fruntași, la fel ca și cei de la 
abatajele cameră ale brigăzi
lor Kopandi Eugen, Stuparu 
Iulian, Dascălu Dumitru, Novak 
Ștefan, iar de la investiții bri
găzile minerilor Ungureanu Ni
colae, Pop Dionisie și Ferenczi 
Balaș. Artificierii Maier Petru, 
Vereș Ștefan și Oprișan Gheor- 
ghe, măsurătorii de gaze Pali 
Efemer și Neguț loan, vago
netarii Benedek țosif și Vultur 
Augustin, maiștrii Barabaș An
ton, Fodor loan, Bulzan Nico
lae și Răuț Nicolae s-au bucu
rat, de asemenea, de 
cinstire binemeritată.

Inginerului Răspopa 
i se acordă titlul de
pentru a doua oară, iar ingi
nerilor Meiuș Emilian și Ișt- 
vănuț loan — pentru a treia 
oară. Tot pentru a treia oară 
li se înmînează steluțele pur-

■ VIETNAMUL DE SUD 
zilele 

luni
Luptele din 
duminică și

de

■ înăsprirea limbaju
lui între Turcia șî 
Grecia

(рад. 4-а)

Depoul C.F.R. 
Petroșani. Trei 
comuniști — trei 
inovatori: mais
trul Ceteraș Vir
gil (în mijloc), 
strungarul Dulcă 
Gh. și Cazan A. 
discută despre 
inovația lor cu a- 
jutorul căreia se 
execută garnituri 
metalice necesare 
pistoanelor 
locomotivă.

de

această

Nicolae 
fruntaș

F. V.
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ÎNALTA RĂSPUNDERE 
A PROPAGANDA

Discutînd cu anumiți tovarăși, 
care studiază în diferitele forme ale 
învățămîntului de partid, adesea ei 
vorbesc despre munca plină de răs
pundere desfășurată de propagan
diști. Pentru munca grea, dar fru
moasă, care cere răbdare, pasiune 
și pricepere dusă de propagan
diști, cuirsanții găsesc cuvinte elo
gioase, care exprimă respectul lor 
profund față de cei care se stră
duiesc să le împărtășească din cu
noștințele lor.

Respectul pe care-1- poartă cursan
ții unor propagandiști, strădania de 
a aplica în viață cele studiate con
stituie pentru propagandiști. recom
pensa cea 
lor.

Oamenii 
partid le-a 
cină de a
leninismului, 
în înțelegerea profundă a 
litice a partidului nostru, 
lor majoritate, se străduiesc să fie
la înălțimea misiunii ce le-a fost 
dată.

In Valea Jiului există multi pro
pagandiști, care de ani de zile mun
cesc cu rîvnă pentru ca în cercu
rile pe care le conduc să se asigure 
un învățămînt de calitate, au îndră
git această muncă și nu precupețesc 
nimic pentru a se pregăti cît mai 
temeinic.

cele mai potrivite 
imprima convorbi- 
viu, atrăgător.

întîmpină

mai de preț a muncii

cărora organizațiile de 
încredințat 
propaga ideile 

de a ajuta

nobila sar- 
marxism- 
cursanții 

liniei po- 
în marea

viață 
stu-

efor-

MEREU
LA DATORIE

Pentru muncitorii Secției L 5 
Petroșani, luna ianuarie a fost 
o lună vitregă; zăpada a aco
perit toate liniile. Pentru o bu
nă siguranță a circulației tre
nurilor în această perioadă de 
iarnă s-au format, la toate dis
trictele, echipe pe ■ schimburi, 
de zi și de noapte, pentru cu
rățirea zăpezii care a fost 
strînsă și încărcată în vagoane. 
Astfel, s-a asigurat o bună func
ționare a tuturor instalațiilor și 
în mod special a celor electro- 
dinamice. In același timp au 
continuat lucrările de întreți
nere a liniei. In concluzie, lu
na ianuarie a putut fi încheia
tă cu realizări îmbucurătoare : 
planul global de producție a . 
fost depășit de la începutul 
anului pînă în prezent cu 1 
la sută, încadrîndu-se și în 
prețul de cost, cu toate greu
tățile iernii.

Luna februarie a 
cu cîteva zile bune și 
torii de la întreținerea 
putut să-și desfășoare
în cele mai bune condiții. Dar 
ploile au topit zăpada, punînd 
la încercare pe cei de la L 5. 
Din nou clipe de încordare In 
toate punctele dificile, echipe 
speciale au deviat apele. Zile 
și nopți în șir muncitorii nu 
au cunoscut odihna. Prin mun
ca lor au asigurat circulația 
fără întrerupere a tuturor tre
nurilor. Acum totul a intrat 
în normal și munca se desfă
șoară, din nou, cu aceeași in
tensitate ca și pînă acum.

Așa întîmpină cei de Ia L 5 
apropiata zi a ceferiștilor.

I. CRIȘAN 
corespondent

tă să folosească 
metode pentru a 
rilor un caracter

Uneori propagandiștii
însă în munca lor și unele decep
ții. Se pregătesc bine, își întoc
mesc planuri de expuneri, de semi
nar, iar la convorbire se întîmplă 
să fie prezenți puțini cursanți. 
Acest lucru se petrece unde birou
rile organizațiilor de bază nu se 
preocupă suficient de mobilizarea 
la învățămînt. Asemenea cazuri 

E. 
M. Petrila, E. M. Lupeni. Datorită 
unor asemenea situații se amină 
convorbirile, propagandiștii trebuie 
să repete seminariile, ceea ce ade
sea e în dauna calității

Cei mai multi dintre propagan
diști, nu se lasă influențați de di
ferite greutăți ce le întimpină, lup
tă pentru înlăturarea lor. Alții în
să, adăugind la acestea o anumită 
doză de comoditate, de neglijență, 
„uită" să mai țină convorbirile 
amînate din cauza slabei frecvențe 
și se trezesc că cursurile pe care 
le conduc sînt rămase în urmă față 
de program (cazurile de la E. M. 
Aninoasa, I.C.O. Petroșani, E. M. 
Vulcan).

Ceea ce caracterizează activitatea 
propagandiștilor din Valea Jiului 
este simțul de răspundere, conștiin
ciozitatea cu care marea majoritate 
dintre ei muncesc. Mai sînt însă și 
excepții. Unde nu s-a acordat toată 
grija pentru a încredința munca de 
propagandist celor mai buni, 
pregătiți comuniști, s-a

Satisfacția lor cea mai mare este 
aceea de a constata că, în cercurile 
pe care le conduc, cursanții reu
șesc să înțeleagă problemele princi
pale din materialul studiat, partici
pă la dezbateri și aplică în 
concluziile reieșite din cele 
diate.

Munca de propagandist cere
turi susținute pentru pregătirea per
sonală, pentru a cunoaște tot ce e 
nou, cere măiestrie îh felul de a 
ști să te apropii de eursanți, și 
totodată perfecționarea ’continuă a - s-au petrecut la E. M. Vulcan, 
metodelor de muncă. Acest lucru 
se realizează numai printr-un stu
diu organizat, consecvent desfășu
rat dei oameni, care au îndrăgit cu 
adevărat munca de propagandist.

Printre propagandiștii din Valea 
Jiului care depun 
deplinirea sarcinii 
numără tovarășii-. 
la E. M. Uricani, 
și Crăciun Dumitru 
Guron Constantin 
nea, Popescu Ioan și Costescu Iu
lian de la E. M. Lupeni, Laszlo Ște
fan și Stoica Emil de la E. M. Pe- 
trila, Radu Nicolae de la E. M. Vul
can, Zăvoi Filip de la „Viscoza" Lu
peni și multi alții.

Acești propagandiști participă cu 
regularitate la seminariile de pre
gătire, acordă atenția cuvenită stu
dierii materialului bibliografic, cau-

sîrguință în în- 
încredințate se 
Geană Ioan de 
Kristaly Ludovic 
de la U.R.U.M.P., 
de la E. M. Lo-

început 
munci- ', 
căii au 
munca

AZI SE REIAU CURSURILE UNIVERSITARE
După o scurtă, dar reconfortantă, 

vacanță, azi se reiau în întreaga 
țară cursurile universitare. Studen
ții, întorși din „concediu" cu forțe 
sporite și cu amintirile plăcute din 
stațiunile de odihnă sau taberele 
studențești, își reiau locurile in 
bănci.

Alături 
stitutelor 
din țară.

de ceilalți studenți ai in- 
de invățămint superior 

și studenții Institutului de

mine din Petroșani vor porni azi 
pe drumul unui nou semestru de 
învățătură la capătul căruia vor 
avea de susținut probitatea cunoș
tințelor și temeinicia muncii lor. 
Sarcinile care-i așteaptă nu sînt 
de loc ușoare. Ele insă pot fi reali
zate printr-un studiu perseverent, 
sistematic de zi cu zi.

IN CLIȘEU: Un aspect obișnuit 
în aceste zile pe coridoarele I.M.P.

POMPILIU

(Continuare in pag.
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In foșnet de cetini
Inveșmintală in man

tie aibă de omăt, pă
durea stă încremenită 
într-o liniște spectra
lă, Din cînd în cînd 
palele de vint se iz
besc de crengile, vă
duvite de frunze ale fa 
gilor seculari, se stre- 

cetinile 
ale 
să

rampa de încărcare de 
la Biiugu, buștenii de 
derulaj și .gater, tra
versele, doagele, lem
nul de foc, crăcite le
gate în snopi așteaptă 
mașinile să vină să le 
scoată din mediul în 
care au crescut. Acum

coară printre 
grele de zăpadă 
brazilor făcîndu-le 
foșnească melodios. Li
niștea n-a devenit insă 
stăpînă peste tot. Ori- 
cît a fost omătul 
mare-, la Biiugu, Dea
lul Babii și alte ex
ploatări forestiere 
părtinind sectorului 
I. F. Lupeni, chiotul de 
muncă 
încetat 
traiele 
că cu 
nele înghețate 
făcindu-le 
bușească pe costișe cu 
un zgomot surd. Seg
mentați în bușteni de 
derulaj ori 
fagii sînt 
fie pe calea aeriană a 
funicularului, fie pe 
cea terestră spre răm- 
pile de încărcare. La

de

a-

din pădure n-a 
o clipă, Ferăs- 
mecanice muș- 

sete din lem- 
bocnă 

să se pră-

de gater, 
transportați

Chiot de muncă 
în pădure
Pe drumuri 
munte

de

• Popas de scurtă 
durată

in miez de iarnă trans
portul e mult, îngreu
nat. Croindu-și drum 
prin nămeți, mașinile 
conduse de șoferii Stoi 
Hie, Borc Nicolae, Bar
bu Lascu și Dinea loan 
nu cunosc ce-i odihna 
decît pentru scurta pe
rioadă cît sînt încărca
te. Dacă la deal urcă 
pe opintitelea, la vale

vine pe înfrînate și cu 
multă atenție. In luna 
ianuarie, de la exploa
tarea Biiugu s-a trans
portat virtos material 
lemnos. Buștenii de ga
ter 516 m c în loc de 
300 m c cit era plani
ficat. Bușteni de deru
lai >n lQc de 70 m c 
158 m c. Acestea sînt 
de fapt sortimentele de 
bază. Ajuns la depozi
tul final din gara Lu
peni, lemnul de la Bi
iugu se întîlnește cu 
fratele său de la ex
ploatarea Dealul Babii 
care este adus aici de 
șoferul Sărăcia Nicolae. 
Pe drumuri de munte 
se transportă material 
lemnos și de la exploa
tările Pietrosu, Tuzu, 
Mierleasași de pe alte 
meleaguri unde harni
cii muncitori din inima 
pădurilor se străduiesc 
să valorifice din . plin 
masa lemnoasă»expfoa- 
tată.

D. CRIȘAN

(Continuare în oeg. 3-*)
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ran nștaratt a campionatului republican
—...........................— la Lupeni

Sebeș — 185 kg; cat. 75 kg; Vă' 
găuri Andranic. Urlcani — 235 kg; 
cat ОЗ kg: Iovi Vaslle, Vulcan — 
100 kg; cat, peste 00 kgt Sziiagy 
Ștefan, Petrila — 200 kg. JU
NIORI II: cat. ва kg i lUeș loan, Lu
peni — 155 kg*  cat, 58 kgi Mot 
Florian, Petrila — 160 kg; cat. W 
kg: Grancea Nicolae, Sebeș — 136 
kg; cat, 67 kg t Mătișan Vaaile, Vul
can — 140 kg; cat. 75 kg: Atanașiu 
Lucian,
00 kg:
140 kg.

sala spor- 
desfășurat

ІШеМ dimineața. In 
Mrtv din Lupeni e-e 

rugteaaU c campionatului re*  
рвШмв individual de juniori la 
hntara. întrecerile au decurs in 
tame condipupi. obtinlndu-se unele 
■a—Ilaii valoroase, dînd la iveală 
sHevo talente autentice ale sportu*  
M св,- greutăți. Tinerii sportivi 
din întreaga noastră regiune șbau 
disputat tatlietatea pe categorii de 
vbM — juniori I si juniori II.

Iotă rezultatele tehnice înregis
trate ! JUNIORI I: cat. 56 kg: 
Tvrcu Gheorghe, Vulcan — 145 kg; 
cat 60 kg: Lupu Nicolae, Sebeș — 
ies kg; cat 67,500 kg: Igna Sandu,

TENIS DE MASA

liliaua talia (ID ani) li Pis іііиіі — 
(ИіШ ai №1 Jiulni an anul ffi la seniori
Gu puțin timp în urmă, sala de 

tenis de masă a clubului muncitp- 
rășc din Petrila a găzduit prima 
întrecere oficială de tenis de masă 
a «nulul. Este vorba despre cam
pionatul republican individual de 
tenis de masă — seniori și seni
oare. întrecerile ș-au desfășurat sis
tem eliminatoriu si au atins un ni
vel tehnic mulțumitor. Intîlnirea a 
reunit 28 de concurenți din asocia
țiile sportive Jiul Petrila, Școala 
profesională Lupeni, Voința Petro
șani și Tineretul Petroșani (centrul 
de copii de pe lingă Casa pionie
rilor, antrenor Guido Neurorh.

Pentru comportarea avută de-a 
lungul întrecerilor merită evidep- 
tiați sportivii: Șălăjan Mircea (Jiul 
Petrila), Benea Simion (Voința Pe
troșani), Nemeș Petru (Școaja pro
fesională Lupeni), Mitrana Cornelia, 
Vqlnovan Rodica și Sțoiceșcu Vla
dimir (Tineretul Petroșani).

In sferturile de finală ș-au obți
nut următoarele rezultate: Pîs Ti- 
beriu —• Nemeș Petre 2-0; Benea 
Simiop — Pavel Ioan 2-1; Guide 
Іиііц — Rahoveanu lean 2-0; Săla
jul Miteea —, Brașoveanu Victor 
2-1. Semifinala a opus lui Sălăjan 
Mircea pe Guido (uliu, iar Jui Pîs 
Tiberiu pe Benea Simion, rezulta
tele fiind favorabile primilor țu 
2-1, respectiv, eu 2-0,

In finala pentru desemnarea cam
pionului Văii Jiului la seniori, Pîs

Schi pe dealurile 
llricanîului
Deși pe alocuri zăpada s-a topit, 

pe dealurile din împrejurimile LI- 
rtcMluluI șe poate totuși schia, Acesț
ȘRQTt frumos și binefăcător organis
mului atrage zi de zi noi simpati- 
Mnti. unii de vîrste destul de 
■uci. Printre cei mai pasionați 
schiori uricăneni, Jntîlniți aproape 
Zilnic pe dealurile din vecinătatea 
noului oraș, se numără : Ventzer 
Anton. Doboi Eugen, Todoran Mi
hai, Bata Nicolae, Negrușa Traian, 
Ivanov Victoria și alții.

Deseori acești iubitori ai schiului 
tei desfășoară antrenamentele sub 
îndrumarea instructorului voluntar 
Boni Gheorghe care, în timpul său 
Uber, îi învață regulile schiului.

O notă bună se cuvine asociați
ilor sportive Elevul și Minerul, 
Oire au asigurat tinerilor, încă de 
І0 începutul iernii, schiuri și echi
pament sportiv necesar. Conduce
rile celor două asociații au organi- 
fot și unele concursuri de schi 
pentru depistarea tinerelor talente, 
care au pornit apoi la efectuarea 
«MrCBMeotelor în mod organizat

VASimiU GGANDRĂȘ 
elev

Alba — 205 kg; cat. peste
Sularia Nicolae, Vulcan —

MARIN MARIN 
metodist al C.S.R. Hunedoara

Tiberiu a dispus de Sălăjan Mircea 
cu scorul de 2-0.

La senioare nu s-a prezentat nici 
o concurenta (N.R, de ce?). Așa că 
pentru cea mai bună senioară la 
teniș de masă a Văii Jiului au 
concurat... pionierele. Dispunînd de 
Pop Viorica cu 2-0 și mai apoi de 
Volnovan Rodica cu același scor, 
pioniera Mitrana Cornelia a cîșți- 
gaț titlul de campioană a Văii Jiu
lui la senioare,

Așadar, în urma rezultatelor teh
nice înregistrate, eleva Mitrana Cor
nelia, în vîrstă de numai 10 ani, 
de la cercul de copii de pe lingă 
Gasa pionierilor din Petroșani și 
Pîs Tiberiu (Voința Petroșani) au 
devenit campioni ai Văii Jiului la 
seniori pe anul 1966 și au dobîn- 
dit dreptul de a participa la între
cerile din cadrul etapei regionale.

AUREL SLĂBII
secretar C.S.Q, Petroșani

Pe cînd popicărie
Prin vara anului 1962, tinerii din 

Petrila erau cuprinși de o mare bu
curie. In localitatea lor începuse 
construcția unei popicarii chiar în 
vecinătatea clubului muncitoresc. 
De aceea, multi dintre ei au venit 
cu plăcere la muncă patriotică.

„Vom avea și noi popicăria noas
tră. N-o să mai batem drumul pînă 
la Petroșani" —» își ziceau. Dar nu 
s-a întîmplat așa. Ne aflăm în 1966 
și iubitorii de popice din Petrila 
tot mai bat drumul pînă la Petro
șani. Motivul ? Simplu de explicai; 
popicăria s-a . construit pe jumătate 
și așa a rămas. Conducerea asocia
ției sportive „Jiul" Petrila explică

Ctțiva dintre camponențli echipei de fotbal Jiul Petrila, după un 
antrenament în sola de sport a I.M.P, De 1a stingă te dreapta: Sandu, 
Crăciun, Ion Vasile. Peronescu. Jos: Stoker.

Clubul sportiv orășenesc Petro
șani, în colaborare CU secția de în- 
vatamfnt, a organizat în ziua de 
13 februarie 1966 la clubul sindi
catelor din Petroșani un concurs 
de sab rezervat elevilor și cadre
lor didactice de la școlile profesio
nale, liceele și unele școli gene
rale din Valea Jiului. Conform re
gulamentului, Ia întreceri urma ca 
fiecare școală să se prezinte cu o 
echipă compusă din; un senior, o 
senioară, un junior și o junioară. 
Cu regret însă trebuie să arătăm 
că ș-au prezentat putini coocuronti 
șl numai de la Liceul Lupeni, de la 
cele trei școli profesionale; de u- 
conici Lupeni, de 
ciaJă Petroșani, 
zentanți ai Școlii 
Petroșani. Astfel 
țiată eu scopul 

Ucenici și CQiner- 
precum și repre- 
generale nr. 1 
că, competiția 
de a depista

din 
ini- 
din

rîndul elevilor și cadrelor didacti
ce pe cei mai buni jucători de șah 
nu șj-a atins în totalitate scopul.

Iată cîșțigătorii : Junioare : I. Stan 
Gabriela, Școala generală nr. I Pe
troșani; II. Vișlovschi Rodica, Li
ceul Lupeni. Juniori: I. Muzuran 
Gheorghe, Liceul Lupeni; II. Burtea 
Mihai, Bcoala profesională Lupeni. 
Seniori: I. Dumbravă Dumitru, Li
ceul Lupeni; II. Biro Aladar, Școa
la profesională Lupeni. La senioare, 
Nicjimiș Eugenia, Liceul Lupeni, a 
cîștigat fără adversară.

Pe echipe primul loc a revenit 
reprezentanților Liceului din Lu
peni.

De neînțeles este faptul că lice
ele din Lonea, Petroșani și Vulcan 
pu și-au trimis nici un reprezen
tant. Cum justifică conducerile a- 
eesțor școli dezinteresul manifes
tat față de o asemenea acțiune 
sportivă ?

S. BÂLOI 
tehnician C.Ș.O.

Petroșani

la Petrila ?
aceasta prin lipsa fondurilor nece
sare.

Iubitorii sportului cu bila din ora
șul Petrila se întreabă însă pe bu
nă dreptate I cînd vor fi fonduri î 
Cînd va fi terminată și dată în 
folosință popicăria ? Să nu uităm că 
această disciplină sportivă este fru
moasă și poate fi practicată în 
orice anotimp. Este o cerere în
dreptățită și ar trebui ca persoa
nele competente să-i dea o rezolva
re. Jar această rezolvare să fie 
favorabilă tinerilor iubitori ai jocu
lui de popice din Petrila.

BÂDUȚĂ CONSTANTIN 
muncitor

Nu de mult a avut 
loc în cadrul coopera
tivei meșteșugărești Jiul 
din Petroșani un eve
niment important și a- 
nume dezbaterea și a- 
probarea cifrelor orien
tative de pian pe pe
rioada 1966^1970.

La ședință au parti
cipat colectivul de 
conducere ai coopera
tivei, hirourile organi
zațiilor de bază P.G.R. 
și U.T.C., șefii de ser
vicii și alti tovarăși din 
aparatul tehntc-admi- 
rristrativ.

După ce au fost for
mate cinci colective de 
lucru (plan, producție, 
investiții, aproviziona
re și personal) s-a sta- 
bilit programul de 
muncă pentru fiecare 
colectiv în parte.

Apoi proiectul cifre, 
lor de plan a fost Su
pus spre aprobare con
siliului cooperativei și 
votat în unanimitate.

Astfel, planul la pro
ducția globală și marfă 
va crește în medie a- 
nuol cu 15~-ț6 la sută, 
iar prestările de ser
vicii neindusiriale vor 
crește în medie eu 10- 
12 la sută, ceea ce re
prezintă o creștere sub
stanțială față de anii 
trecuți.

Realizarea sarcinilor 
de plan se va obține 
în primul rînd prin 
creșterea numărului de 
secții de la 63 în pre
zent, la 75 în 1970 și 
a numărului membrilor 
cooperatori de la 480 
la 556.

In aceeași perioadă 
se vor construi și da 
în folosință 3 comple
xe de deservire din 
fondul central, în lo
calitățile Lonea, Petri
la și Petroșani, se vor 
înființa noi activități 
în complexele comer
ciale din Petroșani, car
tierul Livezeni și Pe-

trila. Se va termina și 
da în folosință, da a- 
semenea, microcomple- 
xui din Aninoasa în 
care vor fi centraliza
te toate secțiile din a- 
cest centru minier. In 
orașul Petroșani, șe 
preconizează construi
rea unui complex de 
ateliere pentru repara
ții anto-mpto, tîmplă- 
rie, tapițerie, boiange- 
rie și tinichigerie, a- 
cestea, pe de-o parte 
CU scopul de a îmbu
nătăți deservirea popu
lației, iar pe de altă 
parte, pentru a crea 
condiții optime de 
muncă membrilor co
operatori.

In vederea asigură
rii unei deserviri cit 
mai civilizate, se va 
trece la reamenajarea 
și modernizarea și a 
celorlalte unități ră
mase în afara comple- 
xelor de deservire.

Totodată, pentru a 
putea oferi populației 
un volum mai mare de 
lucrări și de calitate 
superioară, se vor în
zestra unitățile, din 
fondurile centrale de 
investiții și din fojidU" 
rile proprii, cu utilaje 
indigene și din import- 
In acest scop s-a în
tocmit un plan de a- 
provizionare minuțios 
atît cu materii prime 
și materii auxiliare 
precum și cu utilajele 
necesare.

In dorința de a sa
tisface mai bine pres
tațiile solicitate de 
populația din raza 
noastră de activitate, 
pe măsura cerințelor, 
se va introduce pro
cesul de producție de 
mică serie, în special 
în ramura confecții Îm
brăcăminte.

De asemenea, pentru 
atragerea clientelei și 
popularizarea activită
ților noastre se vor or

Din activitatea 
organizațiilor de partid
Cei merituoși primiți 
în rîndurile comuniștilor

Organizațiile de bază de la E. M. 
Vulcan se ocupă cu simț de răs
pundere de primirea în partid a 
celor mai buni muncitori. In luna 
ianuarie organizațiile de bază de 
aici au primit în rîndurile lor 18 to
varăși.

Printre organizațiile de bază ca
re se ocupă cu simt de răspundere 
de această problemă se numără 
cele de la sectorul II, schimbul I 
„A" și sectorul 4 schimbul I „A" 
ai căror secretari sînt tovarășii 
Brîulnng Năstase și respectiv Hog- 
man Anghel. Rezultate bune în 
munca de primire în partid au ob
ținui și organizațiile de bază de la 
sectorul VIII.

Tovarășii Andromache Constantin, 
Kerekeș Ioan, Мааса Teodor, Căra- 
re Ioan se numără printre яИ ca
re au fort primiți în cursul lunii 
ianuarie în rîndul membrilor de 
partid.

Activul de partid, 
folosit cu prloepere

In planul său de muncă, comite
tul de partid de la E. M. Vulcan 
a prevăzut ca in luna februarie sâ 
analizeze In cadrul unei plenare 
invătămlntui de partid,

Jn scopul unei analize temeinice 
și în cunoștința de cauză, comite
lui de partid a constituit din acti

ganiza mai multe con
sfătuiri cu populația, 
urmate de prezentări 
de produse și presta, 
tiuni de servicii,

Ridicarea nivelului 
profesional și cultural 
al membrilor coopera
tori va sta în atenția 
noastră. In acest scop 
se vor organiza cursuri 
de ridicare a califică
rii, cu care ocazie, cei 
mai bine pregătiți vor 
împărtăși cunoștințele 
și experiența lor celor
lalți lucrători, iar e 
alta parte, vor fi tri
miși la cursurile de 
specializare organizate 
de UCECOM- Nu vom 
neglija nici organiza
rea unor schimburi de 
experiență trimițînd in 
acest scop elemente 
capabile din rîndul ti
neretului la diferite co
operative din regiunea 
noastră și din tare.

Ducind la îndeplini
re întreg ansamblul de 
sarcini și obiectivele 
prevăzute în proiectul 
cifrelor de plan pe pe
rioada 1966—1970 ce 
revine cooperativei 
noastre, sarcini izvorî- 
te din Directivele celui 
de-al IX-lea Congres 
al P.C.R. și din rezo
luția plenarei CC. al 
P.G.R. din 11—12 de
cembrie 1965 cu privi
re la deservirea popu
lației, vom contribui*  
din plin la ridicarea 
urbanistică a Văii Jiu
lui, la îmbunătățirea 
deservirii populațiet 
Membrii noștri coope
ratori Sînt hotăriți să 
nu precupețească nimic 
pentru ducerea la în
deplinire a sarcinilor ее 
le revin.

VISALON DAN 
președintele 
Cooperativei 

meșteșugărești „Jiul" 
Petroșani

vul de partid un colectiv format 
din aproape 30 de tovarăși. împăr
țit pe grupe, acest colectiv are sar
cina să constate stadiul în care se 
află învățămîntul de partid. Pe ba
za celor constatate, colectivul va 
întocmi »n material, ce va fi pre
zentat comitetului de partid. Acest 
colectiv din care fac parte tovară- 
șli Avramescu Traian, Pașca loan, 
Borza Eugen, Mitrofan Sebastian și 
alții a trecut la fapte. Pînă acum 
au fost sondate 6 organizații de 
bază.

Cînd propagandistul 
primește alt mandat

La începutul anului de învătă- 
mînt, organizația de partid de la 
mina Uricani a recrutat, printre al
ții, ca propagandist și pe tov. Brici 
Vaslle. A fost o măsură bineveni
tă. Dar nu după mult timp tov. 
Brici a fost ales secretar al orga
nizației de bază P.C.R. de la secto
rul VIII,

Era de datoria organizației de 
partid de la mină ca după ce tov. 
Brici fusese ales secretar să ia mă
suri de înlocuire a lui din funcția 
de propagandist, Acest lucru tre
buia făcut mal ales că după alege
rea sa în noua funcție, in eedrui 
cercului respectiv nu s-a tinut nici 
o lecție.

Situația aceasta trebuie să fie 
grabnic remediată.

VASILE COCHEC1 
corespondent



In foșnet de cetini
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Popasul lemnului fn depozitul de 
ie gura Lupeni e de scurtă durată. 
Dacă la rampă sini trase vagoane 
fo încărcat, buștenii nici nu fac 
cunoștință cu pămîntul depozitului, 
бит intră mașina In depozit, ex
peditorul de serviciu, tip că e to- 
vazășul Șalat Andrei sau altul, pri
mește foaia de la șofer și puterni
cul tractor Bolfoder condus cu pri- 
eepere de comunistul Simian Mir
cea ori Rusu loan intră în acțiune- 
Făfoifo lui puternice prind 3—4 
bușteni deodată ca pe niște vreas
curi și ц depune direct in vagoane. 
Un camion este golit din trei, pa
tru ..mușcături" ale Boiinderului și 
Încărcat in vagoane in mai puțin 
de două minute. Un asemenea uti
laj e de mare ajutor brigăzii de in- 
aărcători condusă de comunistul 
Benchiș Lagăr. Chiar și in depo
zitul final, deși aici lemnul face 
un popas de scurtă durată, se a-

cordâ multă atenfie valorificării lui 
superioare- Numai prin sortarea a*  
fontă în deposit, m iurta ianuarie 
au lost livrați in piua W m a buș
teni de derulaj și 250 metri steri 
lobde. De aici, lemnul o pornește 
spre fabricile de mobilă, ori spre 
combinatele de industrializare. Dru
mul lemnului e lung și anevoios. 
Pină cînd ajunge la capătul lui. 
lemnul a trecut printr-o adevărată 
tnetamorfogd. Transformat în mo. 
bilă sau materiale de construcții, a 
parte din el se întoarce la focul 
de baștină dind linii moderne și 
confortabile frumoaselor aparta
mente. Admirînd mobila elegantă, 
ferestrele mari luminoase, apara
tele de radia se cuvine să ne gin- 
dim cțteva momente la harnicii fo
restieri din inima pădurilor care, 
îniruntînd viscolul și gerul, тип- 
cesc cu abnegație pentru a-și în
deplini sarcinile de plan, a tradu
ce în viată angajamentele asuma
te în întrecere-

înalta răspundere

Inițiativă care ar trebui extinsă
In cedrul preparatei din Lupeni, 

sesesc continuu vagoane goale pen
tru a fi încărcate cu cărbune. Unele 
din aceste vagoane conțin diferite 
reziduuri, care în unele cazuri 
ajung pină la 2 tone pe vagon, 
ceea ce face ca ele să nu poată fi 
întrebuințate decît după ce au fost 
bine curățate,

Pentru a veni în ajutorul prepa
rați», tinerii uteciști din organiza
țiile secțiilor de spălare nr. 2, nr. 
1 și administrativ au venit cu e 
frumoasă inițiativă. In ziua de 28 
ianuarie ei au organizat o acțiune 
de mencă patriotică atât la curăți
rea vagoanelor, cit și la curățirea

reziduurilor ce se aflau printre li
niile ferate.

Dintre tinerii utecișți care s-au 
evidențiat în țnod deosebit îi amin
tim pe ing. Georgescu Elena, secre
tara organizației de bază adminis
trativ, maistrul Kolanyos Ilie, mai
strul Dănuț Mircea, secretarul or
ganizației spălare nr. 2 și Ciora 
loan.

Asemenea acțiuni ar trebui să în
treprindă toate organizațiile U.T.C. 
din uzina noastră pentru a veni în 
sprijinul bunei desfășurări a pro
cesului de producție.

GIWSSGU VICTORIA 
planificatoare

0 PROBLEMĂ MINORĂ 
ȘI TOTUȘL

Gum să ne prezen
tăm t

Este o întrebare ca
re nu figurează în ma
nualele școlare de nici 

' ид grad și totuși este 
o problemă de care ne 
izbim destul de des, 
pentru că o ridică via
ta de toate zilele în 
cele mai neprevăzute 
împrejurări. Giț toate 
că momentul prezentă
rii unei persoane în
seamnă de fapt iden
tificarea respectivei 
persoane fafă de o al
ta, unij — fn maree 
for majoritate tineri 
— neglijează in mod 
mai mult sau mai pu
țin voit acest amănunt 
minor în aparență, în 
relațiile dintre oameni.

Stăteam în tata li
brăriei „Ion Creangă" 
din Petroșani și am a- 
sistat la o scenă în ca
re un tinăr făcea pre

zentările de rigoare In
tre un coleg — proba 
bil de serviciu — șt 
citeva prietene. Strtn- 
geti de mîini și o a- 
vakmșă de prenume:

PE TEME 
DE 

EDUCAȚIE

Radu, Mariana. Radiea 
Lenuța.

La eofetăria din lo
calitate un tfnăr licean 
își prezenta tatălui său 
pe o colegă de clasă. 
Aceasta întinde mina, 
spre tatăl colegului, Id
ei nd o adfncă reveren
ță și spunind cu vocea 
ei cristalină; Eva,

Sini două exemple 
luate din viată care a-

reia că acești tineri ig
norează în mod voit 
personalitatea for.

De ce vreți să ne pri
vați de dreptul de a 
vă cunoaște, stimați ti
neri, șoptind printre 
dinți un scurt Dan, Mi
hai, Qvidiu, Ariadna, 
Olivia sau mai știu eu 
ce alt prenume l De ce 
ne răpiți acest drept, 
prezentindu-vă așa cum 
nu v-a Învățat nimeni f 
Noi vrem să vă cu. 
noaștem, așa cum figu
rați in cataloage, pe 
fișele de pontaj la În
treprinderi sau chiar pe 
documentul personal 
de identitate, adică eu 
NUMELE ÎNTREG, e- 
xact așa cum am învă
țat și noi, cei mai in 
vîrstă, și voi, tinerii, 
deopotrivă chiar de ,a -, 
grădiniță-

Tiberiu KARPATIAN

(Urmare din pag. l-a) 

selecționarea unor tovarăși cu simț 
de răspundere nu prea dezvoltat șl 
care nu manifestă interes suficient, 
pasiune pentru această muncă.

Asa se poate explica faptul că 
unii propagandiști dau dovadă de 
indolență, de nepăsare condamna
bila față de ducerea la îndeplinire 
a sarcinii încredințate. Propagan
diști ca tovarășii Stefan Dumitru, 
Pieptăn Velizarie de la E. M. Vul
can. Golgoțiu Carol de la I.G.T. Pa. 
roșeni, Brila Iosif, Husti Ștefan de 
la Б. M. Lupeni, Mihai Constantin 
de la Preparația Petrila, Teodorescu 
Florian de la E. M. Uricani, Dăneț 
Ioan de la E. M. Dîlja și alții mani
festă dezinteres față de pregătirea 
lor personală, lipsesc de la semina- 
riL iar în cercurile care le-au fost 
încredințate nu-și fac datoria.

Au fost cazuri cînd asemenea 
propagandiști nu s-au prezentat în 
zilele programate pentru a conduce 
convorbirile în cercurile respective, 
pufnind cursanții pe drumuri.

Lipsa de pregătire personală, sub
aprecierea studiului, dezinteresul 
fată de îmbunătățirea metodelor de 
muncă face ca asemenea propagan
diști să aibă rezultate slabe în 
cercurile pe care le conduc, calita
tea învățămîntului să lase de dorit. 
Nu e de mirare că la cercurile con
duse de acești propagandiști cursan- 
ții nu vin cu tragere de inimă, con
vorbirile sînt plictisitoare.

Cauza acestei stări de lucruri tre
buie căutată în slabul control exer
citat de unele comitete de partid 
și birouri ale organizațiilor de bază 
asupra muncii propagandiștilor.

Sarcinile sporite care stau în fa
ța învățămîntului de partid, în eta
pa actuală, impun luarea unor mă
suri hotărîte pentru Îmbunătățirea 
muqcii propagandiștilor. In acest 
sens să se asigure participarea tu
turor la seminariile de pregătire, 
să li se acorde sprijin, să se creeze 
toate condițiile pentru ca propagan
diștii să poată desfășura o muncă 
de calitate în vederea creșterii con
tinue a eficacității învățămîntului, 
eficacitate oglindită în îndeplinirea 
sarcinilor de producție și obștești, 
în întreaga comportare a cursanți- 
lor.

Un muncitor harnic, lăcățu. 
șui Csafci Ioan din secția con
strucții metalice de la I.P.I.P. 
Livezeni.

RASPLA TA 
HĂRNICIEI

(Urmare din pag. t-a) 

purii și altor 134 de salariati, 
de la vagonetar pină la ingi
ner, între ei numărindu-se și 
cunoscuții brigadieri Petre 
Constantin și Ghiogncă Sabin 
de la cei mai harnic colectiv 
al exploatării — sectorul V. 
Iată numai cîțiva dintre frun
tașii, mai noi sau Сц tradiție, 
care au fost aplaudați și feli
citați cu căldură, sini înconju
rați de stima ortacilor lor. Pen
tru ei comitetul sindicatului de 
la mina Lupeni organizează 
plăcuțe șl interesante seri cul- 
tural-dtstracttve cum a fost Si 
cea care a avut joc slmbătă 
seara în sala festivă a clubului 
muncitoresc și la care au par
ticipat, împreună cu familiile 
lor, fruntașii de la sectoarele 
I și II.

Aceste distincții obligă, dar 
sint in același timp o garanție 
că întregul colectiv al exploa
tării va raporta In acest an 
noi izbînzi în muncă.

I. О. I. L. PETROȘANI
sfr. Mihai Viteazul nr. 1

A N G A JE A ZЛ

Șef serviciu organizarea muncii
inginer sau economisi

Tehnician I dispecer

Tehnician I mecanic

Tehnician I tehnolog extractiv
Morar

0. C. L PRODUSE INDUSTRIALE
PETROȘANI 

ANUNȚĂ 
Mari reduceri de prefuri 

numai între ianuarie și 26 februarie 
1966 la articolele specifice sezonului rece 

li CONFECȚII ■ TRICOTAJE 
s ARTICOLE DE GALANTERIE 
и ȚESĂTURI в ÎNCĂLȚĂMINTE 

Sortimente bogate, moderne și de calitate

PROGRAM DE RADIO
16 februarie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program de cîntece 
și jocuri,- 5,40 Muzică ușoară; 6,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-rutier; 6,10 Recitativ și tocatta 
de Mostras; 6,22 Cîntecul „Cristi
na" de Salty, Ijiterpreți Alin No- 
reanu și Baby Solo; 6,30 Anunțuri 
ș; muzică; 6,45 Salut voios de pio
nier; 7,00 RADIOJURNAL. Sport; 
7,15 Acordeonul vesej; 7,30 Melodii 
populare; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,08 Dansuri simfonice de compozi
tori români; 8.3Q La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Sfatul medicu
lui : Regimul de viață și dietetic ai 
convalescentului de hepatită epide
mică; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,05 Ce să vedem ? Ce să citim ? 
Ce să ascultăm?; 10,15 Soliști și 
formații artistice de amatori; 10,30 
Cu profesorul Baghetă în Țara mu
zicii ; Suita instrumentală; 11,00 Poe

me simfoniee românești; 11,28 Din 
operetele Jui Johann Strauss; r12,Й0 
BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 Călăto
rie muzicală; 12,45 Fragmente din 
opere; 13,20 Limba noastră; 13,30 
Muzică populară bănățeană; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 „Partid, 
lumină vie" program de cîntece;
14.20 Melodii popularei 15,00 TRAN
SMISIUNE SPORTIVA : Meciul in
ternațional de foțbal dintre, Steagul 
roșii Brașov — Espanol Barcelona! 
16,50 Muzică ușoară; 17,20 COLEGI 
DE LICEU; 17,45 Formația Ray An- 
thonv; 18,00 BULETIN DE ȘȚIRI; 
18,ОЗ’ IN JURUL GLOBULUI; 18.13 
Interpreți de muzică populară; Du- 
mitru Bălășoiu si Irina Micuț; 18,30 
TRIBUNA RADIO; 18,40 Compozi
torii au cuvîntul; Zeno Vancea,
19.20 Sport; 19,30 Varietăți muzi
cale; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,30- Muzică ușoară; 20,45

Noapte bună, copii; 20,55 O mare 
artietă: Maria fanase și eleva ei 
Minodora Nemeș; 21,15 ISTORIE ȘI 
LITERATURĂ; „Februarie 1933"; 
21,45 Cintecele Bucureștiului; 22,00 
RADIOJURNAL, sport; 22,20 Mu
zică ușoară; 22,40 Recital Petre 
Ștefăneseu Goangă; 22,55 Evantai 
sonor; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II : 7,30 RADIO
JURNAL. Sport. 7.50 CÎNTECE RE
VOLUȚIONARE; 8,00 Voci, orches
tre, melodii — muzică de estradă;
8.30 Pagini din opera „Idomeneo" 
de Mozart; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI;
9.30 Doine și jocuri; 10,00-Cîntece 
de Matei Spcor,- 10,10 Muzică ușoa
ră; 10,20 Fragmente din operete ro
mânești; 10,40 Din repertoriul pia
nistei Maria Fotino; 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 11,07 Muzică ușoară;
11.30 Cîntece ciobănești și jocuri; 
12,00 Sonata pentru vioară și pian 
de Llviu Ienescu; 12,20 Dansuri din 
opere; 12,45 Muzică ușoară; 19,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 13,08 Muzică 
populară; 13,30 Tangouri argentl-

niene; 13,45 Concert de prînz; 14,30 
Pagini din istoria- discului; 15,00 
RADIOJURNAL. Sport; 15,10 An
sambluri corale de amatori; 15,30 
Orchestra de muzică populară „Doi
na Moldovei" din Iași; 15,40 Tineri 
interpreți de muzică ușoară: Vali 
Manolațhe și Valentin Baciu; 16,00 
Prelucrări de folclor; 16,30 ROZA 
VINTURILOR; 17,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 17,20 Suita franceză de Paul 
Baselaire; 17,30 Muzică ușoa
ră; 17,40 Sfatul medicului: Regi
mul de viată și dietetic al conva
lescentului de hepatită epidemică; 
17,45 Melodii populare; 18,00 Mu
zică de operă; 18,10 Scriitori ai se
colului XX: ALBERTO MORAVIA; 
18,30 Anunțuri, reclame și muzică; 
19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 19,03 Mu
zică ușoară românească; 19,30 
TRANSMITEM PENTRU SATE; 19,50 
Orchestra de dans a Radiotelevl- 
ziunii din Ljublijâna; 20,00 Selec- 
țiuni din opera „Nevestele vesele 
din Windsor" de Otto Nikolai; 20,30 
GAUDEAMWS; 20,50 Piese vocale ți

instrumentale de Tiberiu Bredicea 
nu; 21,00 RADIOJURNAL. Sport; 
21,20 Din tezaurul nostru folcloric 
muzical; 21,35 Muzică ușoară de 
Florentin Delmar; 22,30 MOMENT 
POETIC,- 22,35 Amintiri... amintiri- 
— muzică ușoară; 23,00 BULETIN 
DE ȘTIRI Sport; 23,07 Simfonia 
a Il-a în Re major de Beethoven; 
23,40 Mozaic de muzică ușoară;
0,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
16 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
A fost odată un moș și o babă; 
REPUBLICA: Șoarecele din Ameri
ca; PETRILA : Winnetou,- LONE A : 
Călătorie în jurul pămîntulul; LI
VEZENI : Ucigașii de femei; 1S- 
CRONI: Calabuch; PARQȘENI: Un 
lucru făcut la timp.



STEAGUL ROȘU

Criza guvernamentală 
din Belgia

■HIXELLES 14 (Agerpres). — 
Cttaa guvernamentală din Belgia a 

ia cea de-a patra zi. In ve- 
găsirii unei posibilități de so- 

Ъ* *окге  cit mai urgentă, regele 
■■■iiuîn și-a continuat duminică 
ЙР Іия consultările cu o serie de 
pariimiiități politice belgiene. In 
<жя>1 celor două zile, regele a 
pwtat discuții cu unii miniștri ai 
^Ternului demisionat, cu preșe- 
Attele Băncii naționale, cu pre
ședintele Federației industriașilor 
belgieni, precum și cu secretarii 
gmerali ai celor trei mari centrale 
âidicale.

noi întăriri americane în zona Da 
Nang. Este vorba despre 8 vedete 
rapide de tip nou — „Swift". In 
prezent, în Vietnam acționează 22 
de asemenea nave.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, în provincia Binh Dinh, unde 
unitățile diviziei I aeropurtate spri
jinite de trupele sud-coreene des
fășoară așa-numita operațiune „A- 
ripa albă", s-au desfășurat dumini
că lupte grele. In același timp, in
fanteriștii marini americani au con
tinuat operațiunea „Vulturul cu 
două capete", în partea de sud a 
provinciei Quang Ngai. încercările 
unităților de marină și de aviație, 
scrie agenția U.P.I., de a face jonc
țiunea în vederea încercuirii unită
ților patriotice din această zonă 
s-au soldat cu un eșec, întrucît a- 
cestea din urmă au reușit să se 
replieze în munți.

S-au semnalat lupte în jurul Sai- 
gonului, iar în așa-numita zonă 
„D", controlată de forțele patrio
tice, bombardierele americane „B- 
52" au efectuat numeroase raiduri.

★
SAIGON 14 (Agerpres). — In 

cursul anului 1965, forțele patrio
tice sud-vietnameze au scos din 
luptă aproximativ 20 000 de mili
tari americani, ceea ce depășește 
de 5 ori numărul soldaților ameri
cani uciși sau răniți în perioada 
1961—1964, scrie ziarul „Quan Giai 
Phong", organul Armatei de elibe
rare din Vietnamul de sud.

In aceeași perioadă, arată ziarul, ' 
forțele americane au pierdut 1 500 | 
de avioane de diferite tipuri — do- ' 
borîte, distruse sau avariate — în ! 
afara celor peste 800 de avioane 
doborîte în R. D. Vietnam. I

ATENA 14 (Agerpres). — In ul
tima vreme, observatorii constată 
o înăsprire a limbajului între Tur
cia și Grecia în problema cipriotă. 
Declarației de la 7 februarie a mi
nistrului de externe turc, Ihsan 
Căglayangil, care conținea o repli
că la comunicatul comun dat pu 
blicității la Atena cu ocazia înche
ierii vizitei președintelui Ciprului, 
Makarios, i-a urmat duminică de
clarația ministrului de externe grec, 
Tsirimokos, redactată în termeni 
aspri și afirmînd că „Grecia și 
Cipru se opun oricărei soluții care 
exclude enosis-ul (unirea celor două 
țări), sau care ar duce la „împăr
țirea insulei". Tsirimokos a mențio
nat, totuși, că există posibilitatea 
unei soluționări pașnice a proble
mei cipriote.

Pe de altă parte, la Atena s-a 
anunțat sosirea, la invitația primu
lui ministru grec, Stephanos Ste
phanopoulos, a generalului G. Gri-

Observatorii politici din capita
la Belgiei relevă că regele doreș
te să desemneze cit mai curînd po- 
айЯ o persoană care să pună ca-

Spre o nouă întrunire 
a reprezentanților 
celor trei grupări 
politice laoțiene

KHANG KHAY 14 (Agerpres). — 
№nțul Sufanuvong, președintele 
Partidului Neo Lao Haksat și vice- 
fneședmte al guvernului tripartit 
de coaliție națională, a trimis prin
țului Suvanna Fuma, primul minis- 
tni al Laosului, un mesaj în care 
protestează împotriva planurilor 
S.U.A. de a trimite trupe în părțile 
centrală și inferioară ale Laosului 
pentru a fi folosite în războiul din 
Vietnam. Mesajul atrage, totodată, 
atenția asupra intenției S.U.A. de 
a crea în Laos baze pentru avioa
nele de bombardament „B-52".

Subliniind că aceste planuri con
stituie. un pericol real pentru po
porul laoțian și pentru pacea și se
curitatea din Asia de sud-est, prin
țul Sufanuvong îi cere primului 
ministru să creeze condiții favora
bile unei noi întruniri a reprezen
tanților celor trei grupări politice 
laoțiene care să • discute și să a- 
dopte măsuri eficiente pentru a 
preveni pericolul atragerii Laosului 
în agresiunea contra Vietnamului.

Autocamionul 
wTatra-813“

PRAGA 14 (Agerpres). — Cores
pondentul Agerpres, Al. Liță, trans
mite : La Uzinele „Tațra" a fost 
produs autocamionul de mare tonaj 
cu patru osii „Tatra-813", supranu- | 
mit „Golem". . Capacitatea sa este 
de 23 tone.

„Golem" își găsește multiple în
trebuințări. El poate fi folosit nu 
numai pentru transport. După o 
prealabilă adaptare poate lucra ca 
buldozer, ca plug puternic, poate 
fi folosit la lucrările de deszăpe
zire etc.

• MOSCOVA. După 
<ТИп anunță agenția 
TASȘ, la începutul lu- 
nfi rulie, A. Kosîghin, 
președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., 
va face o vizită în Sue
dia. la invitația primu
lui ministru al Suediei, 
Tage Erlander.

• LUSAKA. Autorită
țile zambiene au hotărît 
Să-l expulzeze din țară 
pe fostul SS-ist, Bren- 
hardt, care în timpul 
celui de-al doilea război 
mondial a participat la 
răpirea dictatorului ita
lian Mussolini. După a- 
restarea lui Brenhardt 
s-a stabilit că el este ce
tățean al R. F. Germane, 
deși acesta afirmase că 

păt crizei guvernamentale. In rîn- 
dul cercurilor politice belgiene se 
subliniază că în următoarele 48 de 
ore regele ar putea desemna e 
personalitate din rîndul Partidului 
social-creștin pentru formarea nou
lui guvern.

Schimbul de mărfuri 
dintre Ungaria și Albania

BUDAPESTA 14 (Agerpres). — 
Agenția M.T.I. transmite că în ur
ma tratativelor dintre delegațiile 
guvernamentale ale R. P. Ungare 
și R. P. Albania, a fost semnat, la 
Budapesta, la 14 februarie, un a- 
cord referitor la schimbul de măr
furi și plăți dintre cele două țări 
pe anul 1966.

Republica Populară Albania va 
livra Ungariei, printre altele, mi
nereu de crom, bitum, tutun, di
verse conserve, produse din cupru, 
fructe sudice, produse de larg con
sum și alte mărfuri, iar R. P. Un
gară va exporta în Albania mașini, 
cabluri și sîrmă, tablă de aluminiu, 
ciment, medicamente, produse tex
tile și altele.

Cu prilejul celei 
de a doua aniversări 
a revolufiei din Zanzibar

ZANZIBAR 14 (Адегргев). — Pre
ședintele Republicii Unite Tanzania, 
Julius Nyerere, a făcut o scurtă 
vizită la Zanzibar — capitala părții 
insulare a Tanzaniei. El a participat 
la paradă militară și demonstrați
ile care au avut loc cu prilejul 
celei de-a doua aniversări a revo
luției din Zanzibar. Intr-o cuvîn- 
tare rostită cu prilejul unui mi
ting, Nyerere a subliniat că este 
necesar ca toți locuitorii țării să 
contribuie la dezvoltarea Tanzaniei.

Pro pornite (omiliei de eiperli britaniti 
referitoare la reoizoirea msliloltei f.l.S.

ADEN 14 (Agerpres) — Comi
sia de experți britanici, desem
nați de guvernul Federației Ara
biei de Sud pentru a face recoman
dări referitoare la revizuirea con
stituției federației, a dat publici
tății un raport conținînd propune
rile sale în această privință.

Sfidînd puternica mișcare de e- 
liberare și aspirațiile popoarelor 
din Arabia de Sud, expuse chiar 
în cele mai înalte foruri și orga
nisme internaționale, raportul pre
vede, printre altele, crearea „Re
publicii Unite a Arabiei de Sud" 
în care să intre toate teritoriile 
din actuala Federație a Arabiei de 
Sud, inclusiv Adenul, și alegerea 
unui șef de stat, cu puteri limita-

nu are cetățenie. EI se 
afla în Zambia în cali
tate de medic stomato
log, dar, de fapt, nu are 
această calificare.

• WASHINGTON. De
partamentul de Stat al

PE S

• YAOUNDE. In ca
pitala Camerunului s-a 
deschis la 14 februarie 
conferința miniștrilor în- 
vățămîntului din țările 
africane de limbă fran
ceză. Principalul punct 
de pe ordinea de zi a

CURT
S.U.A. a anunțat oficial 
că secretarul de stat. 
Dean Rusk, se va întîlni 
sîmbătă la Washington 
cu Paul Martin, minis
trul de externe al Ca
nadei pentru a examina 
diversele probleme lega
te de situația din Viet
nam.

conferinței îl constituie 
discutarea unor proble
me privind învățămîntul 
elementar din țările a- 
fricane precum și unele 
probleme privind refor
ma invățămîntului me
diu.

• KHANG KHAY. 
Fostul de radio „Patet

Congresul U.T.C. 
din Chile

SANTIAGO DE CHILE 14 (Ager
pres). — La Santiago de Chile au 
luat sfîrșit lucrările celui de-al V- 
lea Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist din Chile. A fost ales 
noul Comitet Central al Uniunii Ti
neretului Comunist din Chile, iar 
ca secretar general — Gladis Ma
rin.

Congresul a adoptat o serie de 
hotăriri menite să ducă la inten
sificarea luptei tineretului pentru 
transformări democratice în țară. 
A fost aprobată o rezoluție specială 
în care se exprimă hotărîrea de a 
acorda ajutor popoarelor vietna
mez și dominican în lupta lor pen
tru independență națională.

In încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul secretarul general al P. C. 
din Chile, Luis Corvalan.

VIETWAMUL DE SEP

Luptele din zilele 
de duminică și luni

SAIGON 14 (Agerpres). — După 
luptele, grele care s-au desfășurat 
duminică în mai multe regiuni din 
Vietnamul de sud, luni, forțele pa
triotice au atacat un post guver
namental din provincia Dinh Tuong 
la 60 km sud-vest de Saigon. Pier
derile suferite de garnizoana ata
cată au fost calificate de autori
tățile militare saigoneze drept „mo
derate". Cu cîteva zile în urmă, 
remarcă agenția France Presse, în 
apropierea acestui post cinci auto
camioane care transportau militari 
recruți au căzut într-o ambuscadă 
a patrioților.

Un alt convoi guvernamental a 
căzut într-o ambuscadă în apropie
rea pozițiilor de la Da Nang ale 
infanteriei marine americane. Mili
tarii saigonezi au suferit pierderi 
grele. Nu se știe încă nimic des
pre soarta consilierului american 
care însoțea convoiul.

Se anunță totodată sosirea de 

te, de către un parlament bicame
ral.

Pentru a tempera poziția hotărî- 
tă luată în ultima vreme de Aden 
în favoarea independenței, rapor
tul recomandă stabilirea capitalei 
noului stat la Aden, iar o treime 
din membrii guvernului central să 
provină tot din acest teritoriu. Se 
recomandă alegerea unei Adunări 
Naționale prin vot universal și di
rect, iar dacă acest lucru nu este 
posibil — printr-un sistem de con
sultare electorală „largă și liberală". 
Primul ministru, desemnat de pre
ședintele Adunării Naționale, își 
va forma guvernul din ambele ca
mere ale parlamentului.

Noul stat va fi proclamat inde
pendent pînă în anul 1968.

Lao" relatează că în pe
rioada 17 mai 1964 — 9 
februarie 1966, forțele 
patriotice laoțiene au 
doborît 300 de avioane 
americane și au avariat 
multe altele. Potrivit a- 
celeiași surse, la 9 fe
bruarie, patrioții laoțieni 
au doborît încă două a- 
vioane, în regiunile Phou 
Khoutb și Phou Xung, 
iar la 11 februarie, in 
provincia Sam Neua, un 
avion.

O CARACAS. Detașa
mente ale partizanilor 
venezueleni au atacat 
duminică localitățile San 
Miguel și Batatal din 
vestul statului Trujillo, 
unde au organizat Un 
miting antiguvemamen- 
taL

ATENA : O declarație a liderului E.R.E.,
care a produs nedumerire 
în rîndurile cercurilor politice

ATENA 14 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută duminică la Ate
na, liderul E.R.E., Panayotis Ca- 
nellopoulos, s-a pronunțat pentru 
organizarea în cel mai scurt timp 
posibil a unor alegeri generale. Pă
rerea exprimată de Canellopoulos, 
scrie agenția France Presse, a pro
dus o vie nedumerire în rîndurile 
cercurilor politice grecești. După 
cum se știe, pînă în prezent, parti
dul E.R.E., care acordă sprijin gu
vernului condus de Stephanopoulos, 
s-a arătat reticent la orice propu
nere, făcută în special de Papan- 
dreu, de a se organiza alegeri ge

ÎNĂSPRIREA LIMBAJULUI 
ÎNTRE TURCIA Șl GRECIA

nerale în Grecia. Declarația Iul 
Canellopoulos a fost primită, cu 
răceală și de cercurile de dreapta 
ale Partidului E.R.E. O serie de 
personalități ale acestui partid au 
făcut cunoscut că nu împărtășesc 
punctul de vedere expus de Ca
nellopoulos.

Observatorii politici din capitala 
Greciei apreciază că declarația -li
derului E.R.E. riscă să zdruncine 
într-o oarecare măsură poziția gu
vernului Stephanopoulos care este 
confruntat în prezent de o serie 
de alte dificultăți de ordin econo
mic și politic.

Apelul profesorilor 
din 69 universități 
și colegii americane

NEW YORK 14 (Agerpres). —. 
Ziarul „New York Times" a publi
cat un apel al profesorilor din 69 
de universități și colegii america
ne, adresat Congresului S.U-A, în 
care se cere să se pună capăt*  răz
boiului din Vietnam. „Credem că 
noua escaladare a conflictului mi
litar din Vietnam va suferi aceiași 
eșec ca și așa-numita „ofensivă de 
pace" a președintelui Johnson", se 
spune în apel.

Scrisoarea subliniază că „Fron
tul național de eliberare din Viet
namul de sud controlează 75 la șu
tă din întregul teritoriu al țării în 
timp ce regimul de la Saigon, abia 
reușește cu cheltuieli enorme să 
mențină controlul asupra celeilalte 
părți a teritoriului și, acest lucra, 
cu ajutorul unor metode extreme". 
Autorii cer, în încheiere, să înce
teze bombardamentele asupra teri
toriului Republicii Democrate Viet
nam și să fie retrase neîntârziat 
trupele americane de pe teritoriul 
Vietnamului de sud.

O politică condamnata 
de popoarele africane

ACCRA 14 (Agerpres). — Fede
rația sindicatelor din întreaga A- 
frică a dat publicității o declara
ție în care se subliniază că popoa
rele africane condamnă politica pe 
care Statele Unite o duc în Viet
nam. „Federația sindicatelor afri
cane va acorda tot sprijinul po
porului vietnamez care luptă pen
tru suveranitate și independență 
națională", se spune în declarație. 
Sindicatele africane se pronunță, 
de asemenea, pentru rezolvarea 
pașnică a problemei vietnameze.

vas, comandantul șef al Forțelor 
armate cipriote. In cursul vizitei 
sale în capitala Greciei, Grivas va 
avea o serie de întrevederi cali
ficate drept „importante" cu repre
zentanții guvernului grec asupra 
situației militare din Cipru. Răs- 
punzînd unor întrebări care i-au 
fost adresate la sosirea sa la A- 
lena, el a dezmințit anumite zvo
nuri în legătură cu demisia sa.

Concomitent, subsecretarul O.N.U. 
pentru problemele politice speciale, 
Jose Rolz Bennett, a părăsit Nico
sia, unde a avut convorbiri cu gu
vernul cipriot și cu reprezentanți 
ai comunității turce din insulă, în- 
dreptîndu-se spre Ankara. De aici, 
Bennett intenționează să-și conti
nue călătoria în Grecia, Anglia și 
apoi în Danemarca, Suedia și Fin
landa, pentru a încerca o reanima
re a acțiunii de mediere a Organi
zației Națiunilor Unite în problema 
cipriotă.
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