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încheierea Congresului 
Cooperativelor agricole de producție

Miercuri dimineața au continuat 
lucrările Congresului Cooperative
lor agricole de producție.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe A- 
postol. Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Constan
tin Drăgan, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Leonte Rău- 
tu, Leontin Sălaj an, Ștefan Voitec, 
membrii supleanti ai Comitetului 
Executiv și secretarii C.C. al P.CJR., 
vicepreședinții Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri. La so
sirea în sală, conducătorii de 
partid și de stat au fost salutați 
cu puternice aplauze.

In cadrul discuțiilor iau cuvîn- 
ful tovarășii Tiberiu Mureșan, de- 

. legat al Uniunii regionale Bucu
rești a cooperativelor .agricole de 
p'roducție, Viorel Uibaru, delegat 
al cooperativei agricole de produc
ție din comuna Lenauheim, re
giunea Banat, și Petre Ghelase, 
delegat al Cooperativei agricole 
de producție din comuna Roma- 
nu, regiunea Galați.

Tovarășul Vasile Vîlcu, care con
duce ședința, anunță că la discu- 

_ ții s-au înscris un mare număr de 
delegați și invitați, din care 53 au 
luat cuvîntul. La propunerea pre
zidiului, Congresul a aprobat sis
tarea discuțiilor.

Primit cu puternice aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

Ouvîntarea ,a fost; urmărită cu 
vhi interes, fiind subliniată prin 
Vii aplauze.

In continuare, tovarășul Victor 
Dușa a prezentat spre aprobare, 
din partea Comisiei de amenda
mente, propunerile făcute de de
legați și invitați la Congres cu 
privire la proiectele statutelor.

Congresul a adoptat, pe rînd, 
în unanimitate, STATUTUL COO
PERATIVEI AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE, STATUTUL UNIUNII NA
ȚIONALE, UNIUNILOR REGIONA

LIZE ȘI UNIUNILOR RAIONALE 
ALE COOPERATIVELOR AGRI
COLE DE PRODUCȚIE, STATUTUL 
CASEI DE PENSII A MEMBRI
LOR COOPERATIVELOR AGRICO
LE DE PRODUCȚIE.

Ințr-o atmosferă de mare însu
flețire, Congresul a adoptat apoi 
ACTUL CONSTITUTIV AL UNIU
NII NAȚIONALE A COOPERATI
VELOR A3RICOLE DE PRODUC
ȚIE DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMÂNIA.

După închiderea primei părți a 
ședinței, într-un cadru festiv, mem- 

. brii prezidiului : Congresului au 
semnat acest document, care con
sfințește înființarea Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

Trecîndu-se la ultimul punct de 
pe ordinea de zi. Congresul a 
ales, prin vot secret, Consiliul U- 
niunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, alcătuit din 
205 membri și 26 membri supleanti. 
precum și Comisia de revizie al
cătuită din 13 membri.

In prima sa ședință plenară Con
siliul a ales Comitetul Executiv 
și Biroul său permanent. Președin
te al Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție a fost ales tovarășul 
Vasile Vîlcu, membru supleant al

talani Ie pil in [iadei patlitipaoliloi la (niih
In cinstea participanților la Con

gresul cooperativelor agricole de 
producție a avut loc miercuri seara 
un spectacol de gală, organizat de 
Comitetul de Stat pentru Cultură si 
Artă în marea sală a Expoziției e- 
conomiei naționale.

La spectacol an asistat tovarășii 

Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat.

Totodată, plenara a desemnat 
Comitetul Casei de Pensii a Uniu
nii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție. Președinte al 
Casei de Pensii a fost desemnat 
tovarășul Vasile Vaida.

In ședința de constituire a Co
misiei de Revizie a fost ales pre
ședinte tov. Vintilă Marin.

Eroul Muncii Socialiste Gheor
ghe Goina, președintele Cooperati
vei agricole de producție din co
muna Sîntana, regiunea Crișana a 
dat citire textului Chemării adre
sate de Congres țăranilor coope
ratori, tuturor oamenilor muncii 
din agricultura țării noastre.

întrunind asentimentul unanim și 
entuziast al delegatilor. Chemarea 
a fost adoptată cu îndelungi ova- 

' ții și ura le.
In această atmosferă de mare 

însuflețire a avut loc ședința de 
închidere a lucrărilor Congresu
lui.

Tovarășul Vasile Vîlcu, președin
tele Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, a rostit cuvîntul de închi
dere a lucrărilor Congresului.

DRAGI TOVARĂȘI,
Marele nostru Congres și-a îm

plinit misiunea. Milioane de țărani 
cooperatori, care ne-au trimis aici, 
sînt uniți acum într-o organizație 
puternică, înzestrată cu țeluri clare, 
întărite azi cu voința noastră, cu 
hotărîrea nestrămutată de a le în
făptui, măsurile inițiate de partid 
exprimă în modul cei mai fidel ne
voile pfezente și viitoare ale ■ 
dezvoltării agriculturii cooperatis
te, dorințele și gîndurile celor 
ce făuresc plinea poporului. (Vii 
aplauze).

Expunerea făcută în fața Con
gresului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, va constitui pentru 
noi toți un îndrumar sigur în în
deplinirea sarcinilor însuflețitoare 
stabilite de Congresul al IX-lea 
al partidului cu privire la ridica
rea neîncetată a producției agri
cole, un îndemn permanent la 
noi succese și victorii în înflori
rea cooperativelor agricole. (A- 
plauze puternice).

In numele acestui Congres, so
lilor celor ce muncesc pe mari
le ogoare înfrățite, exprimăm 
Partidului Comunist Român, Comite
tului său Central, mulțumirile fier
binți ale întregii noastre țărănimi. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Am avut în mijlocul nostru oas
peți din țările socialiste. Mulțu- 
mindu-le din inimă pentru parti
cipare, pentru cuvintele calde a- 
dresate țărănimii, tuturor oameni
lor muncii din patria noastră, 
urăm popoarelor lor noi succese 
în dezvoltarea agriculturii, în in
teresul propășirii țărilor lor, spre 
binele cauzei socialismului și a 
păcii. (Aplauze puternice).

TOVARĂȘI,
Prin măsurile hotărîte, ne-am 

făurit minunate instrumente pen
tru a spori rodul muncii și hărniciei 
noastre. Eficienta lor depinde acum 
de priceperea și energia cu care 
vom munci spre a le pune în apli
care. Să ne angajăm în fața po
porului, a partidului că țărănimea 
noastră cooperatistă nu va precu
peți nici un efort pentru ca aceste

Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorgbe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Con
stantin Drăgan, Alexandru Dră- 
ghici, Paul Niculescu-Mizil, Leonte

■ (Continuare in pag. 3-a)

să prindă viață, încă în 
acestui am, în noua băitălie 
o recoltă bogată, cate a

măsuri 
cursul 
pentru 
și început pe ogoarele țării noas
tre. (Vii aplauze).

Sarcinile ce ne stau în față sînt 
deosebit de complexe. Le vom în
deplini însă cu succes pentru că 
am adunat o bogată experiență, 
pentru că avem la sate un adevă
rat tezaur de cadre valoroase, pri
cepute, de organizatori talentați, 
pentru că ne bucurăm în perma
nență de sprijinul amplu și multi
lateral al statului socialist, pentru 
că avem un conducător 
— Partidul Comunist

o atmosferă 
Cei peste 

invitați, în

încercat 
Român.

(Aplauze furtunoase, urale).
In strînsă și indestructibilă a- 

lianță cu clasa muncitoare, îm
preună cu întregul popor, să mun
cim fără preget, sub conducerea 
partidului, pentru ca patria noas
tră să urce tot mai sus spre cul
mile socialismului și. ale comu
nismului. (Aplauze prelungite).

Declar închise lucrăride primu
lui Congres al Cooperativelor A- 
gricole de Producție din Republica 
Socialistă România.

In sală domnește 
de mare entuziasm. 
9 000 de delegați și 
picioare, aplaudă puternic, ovațio
nează îndelung pentru Partidul Co
munist Român și Comitetul său 
Central, pentru continua înflorire 
a României Socialiste.

După încheierea lucrărilor, !ă 
ieșirea din marele Pavilion, con
ducătorii partidului și statului au 
foșț salutați de miile de partici
pant la Congres, printr-o caldă și 
entuziaști maihfestare de dragoste. 
Conducătorii partidului și statului 
s-au fotografiat împreună cu de
legații și invitații din toate regiu
nile țării, s-au întreținut călduros 
cu ei, urîndu-le sănătate și spor 
la muncă. Minute în șir au răsu
nat ovații și urale.

ACTUALITATEA
din, for- 
clubului 
azi, la 

Teatrului
prezintă
scena

Petroșani opereta 
Nitouche" (Dom- 

Florimond

ф Artiștii amatori 
mația de operetă a 
din Petrila 
ora 20, pe 
de stat din 
„Mam'zelle
nișoara vulpe) de 
Herve.

ф Un colectiv de actori de 
la Teatrul de stat din Petro
șani va prezenta mîine, la ora 
18, în sala clubului din Petrila 
un spectacol cu piesa „In casa

(Continuare in pag. 3-a)

Se confecționează armăturile de fundație pentru noi construcții industriale la mina Lenea П.

Brigada de mineri condusă de Pîrțac Gheorghe se nnmără printre 
cele evidențiate la mina Dîlja. Iată-1 pe brigadier (în mijloc) cu doi or
taci harnici.

La mina Vulcan

REVIRIMENT
CE NECESITA 
CONSOLIDARE

miniere care 
rîndul defici- 
capitolul rit- 

se numără și

Printre colectivele 
au rămas luni de-a 
tare, anul trecut, la 
micitatea producției 
cel de la mina Vulcan. Spre a veni 
în ajutorul minei, un colectiv de 
specialiști, însărcinat de Comitetul 
orășenesc de partid Petroșani, a 
luat în studiu. Ia sfîrșitul lunii no
iembrie 1965, cauzele care au ge
nerat neritrnicitatea în realizarea 
planului, indicînd măsuri de reme
diere . Pornind de la premiza că 
ritmicitatea producției se hotărăște 
în abataje, de către brigăzile de 
mineri, analiza s-a oprit, îndeosebi, 
asupra procentajului ridicat de bri
găzi rămase sub plen. După 10 luni, 
40,2: la sută din totalul brigăzilor 
au fost rămase sub plan.

Cum a luat startul mina Vulcan 
în anul 1966 ? In luna ianuarie, 
mina și-a realizat (deși nu ritmic!) 
sarcinile de plan, extrăgînd în plus

ăsta a dormit un zeu" (Amphi- 
trion) de Guilherme Figuieredo. 

ф Biblioteca clubului sindi
catelor din Petroșani organi
zează azi la U.R.U.M.P. simpo
zionul „Calitatea produselor 
uzinei".

ф In cadrul joii de tineret, 
la clubul muncitoresc din Vul
can este programată pentru as
tăzi o discuție pe tema „Răs
punderea in fața conștiinței și 
a societății".

677 tone cărbune. Cu toate acestea, 
în loc să scadă, numărul brigăzi
lor rămase sub plan a crescut la 
44,2 la sută. După această situație, 
colectivul a revenit la Vulcan in
dicînd din nou măsuri pentru re
ducerea brigăzilor rămase sub plan. 
Să amintim cîteva din măsurile in
dicate comitetului de partid și con
ducerii exploatării: să se comple
teze efectivele necesare pentru a- 
provizionarea locurilor de muncă, 
astfel ca brigăzile să se poată a- 
proviziona de la o distanță de cel 
mult 100 metri; să se eșaloneze in
trarea în rambleu a abatajelor; să 
se urmărească cu mai multă atenție 
activitatea echipelor de întreținere, 
spre a realiza un volum sporit de 
lucrări; personalul elecțro-mecanic 
să fie repartizat pe schimburi, spre 
a îmbunătăți întreținerea utilaje
lor și a acorda o atenție sporită 
reparațiilor ce se execută. în zilele 
de repaus,: pentru a preveni;avari
ile electro-mecanice; să se anali
zeze decadal cauzele rămînerii în 
urmă a brigăzilor, iar la nivelul ex
ploatării chiar a sectoarelor.

In ce constă preocuparea condu
cerii sectoarelor și conducerii mi
nei pentru îndeplinirea acestor in
dicații? Iată întrebarea pe care am 
adresat-o mai multor cadre ingine
rești din cadrul minei, 
din sectoarele cu cel mai 
procentaj < 
plan.

— Sîntem 
ne-a declarat 
ALEXANDRU, 
sector care în 
ra 90 la sută 
Ne-a intrat în funcțiune un 
suitor; aceasta a ajutat mult la îm
bunătățirea aprovizionării locurilor 
de muncă. Greutăți am mai avea 
la aprovizionarea abatajelor din 
stratele 13 și 5, — deoarece nu e 
completat personalul de transport. 
Pentru a reduce timpul de ram- 
bleiere a abatajelor am întocmit o

îndeosebi 
ridicat 

de brigăzi rămase sub

pe drumul cel bun... 
: ing. POSTOLACHE 

șeful sectorului VI, 
I luna ianuarie nuntă- 
din brigăzi sub plan, 

nou

I. D.



NOTĂfumez fi basia
Nevastă-mea mi-a 

făcut un cadou, m-a să
rutat și mi-a spus că 
de azi Înainte e cea 
mai fericita femeie din 
cartierul nostru. Dar știți 
de ce t Pur și simplu 
m-am lăsat de fumat. 
Nu vă mai spun cd in 
familie a fost o adevă
rată sărbătoare. Masa 
s-a umplut cu prăjituri, 
bomboane, oranjadă și 
alte delicatese, 
de nefumălori. 
credeți cumva 
ceasta hotărî re 
In familie am luat-o că 
mi-a venit mie așa pe 
chelie. Nu. Am fost a- 
jutat și de ' cîteva tu
tungerii din apropierea 
cartierului Carpați, un
de subsemnatul domi- 
clliez. Dar să vă isto
risesc și dumneavoas
tră Intlmplările și chi
nurile prin care am 
trecut pînă a ajunge 
sd trec în rîndul nefu
mătorilor.

Intr-o zi nevastă- 
mea, care-i mare ama
toare de filme, m-a 
invitat să o însoțesc 
pînă la cinematograful 
„7 Noiembrie" unde a- 
veam bilete 
ndm filmul 
halat" (bun 
drum m-am 
tungeria de 
na sportivă 
să-mi cumpăr 
înaintea mea stăteau 
la rînd încă vreo 7... 
nefumătoare, încercau 
jersee, cumpărau cio
rapi, jartiere, ață, ace, 
panglici, combinezoane 
și multe alte mărunți
șuri. Ce să vă spun, 
era ca la tîrgul de ța
ră de pe timpuri, cu 
deosebirea că taraba 
n-a fost montată în 
piață, ci în tutungerie, 
iar întregul proces de 
alegere a diferitelor ar
ticole de îmbrăcăminte, 
după mărimi și culorile 
preferate, se făcea în 
stradă.

Am încercat să stră
bat pînă la gemulețul 
„prăvăliei" să-mi cum
păr țigări. Attta mi-a 
trebuit. M-am irezit cd 
mîneca unui jerseu 
mi-a șters ochii, că e- 
last icul unei jartiere 
m-a pleznit peste nas 
iar capul mi s-a aco
perit cu un furou de 
culoarea oului de rață.

— Dați-mi un pachet 
de carpați — încerc eu 
să scap cit mai repede 
din îmbulzeală.

folosite 
Să nu 
ca a- 

istorîcă

să vizio- 
„Femeia în 

film). In 
oprit la tu- 
lîngă are- 
pentru ca 

țigări.

Nu mi-a răspuns ni
meni, dar in schimb am 
auzit următorul dialog 
purtai Intre vînzătoare 
și nefumătoare.

— Nu te prinde ca 
lumea, dragă. Ia mai 
bine cu marOn.

— Detest culoarea 
maron. Știi tu cd am 
avut încă un jerseu 
maron, cînd îmi făcea 
curte Gigi și nu i-a 
plăcut. De cînd m-am 
căsătorit, nu mai port 
nici o haină în culoa
rea asta. îmi plac cu
lorile deschise, tine
rești.

Și firul discuției a

Foileton
început să se lege tot 
mai trainic, tot mai 
lung.

— Un carpați vă rog 
— insist din nou.

— ? ?
— Ciorapi elastici cu 

45 de lei, fără dungă, 
nu aveți ?

— O să avem mîine, 
mai treceți pe aici și 
o să vă servesc.

— Cum îți spuneam, 
lui Gigi îi plac...

Discuția în jurul măr
fii... pentru nefumătoa
re nu contenea. Deo
dată primesc un ghiont 
și aud vocea nevesti- 
mii:

— Dar vino odată, 
dragă, că-i trecut cu 5 
minute și scăpăm fil
mul.

Am luat-o la fugă 
spre cinematograf. In 
minte îmi stăruia dia
logul auzit și țigările 
pe care nu le-am cum
părat. Cînd m-am în
tors de la film credeam 
că o să am noroc. Dar 
vai, altă surpriză: deși 
se făcuse doar ora 19 
peste geamul tutunge
riei era trasă de-a 
curmezișul o bară de 
fier și un lacăt cit 
pumnul, ba tutungeria 
din cartierul Carpați 
așișderea. Am dat fu
ga pînă la bufetul șTrei 
brazi". Aici am găsit 
numai naționale și mă- 
rășești. M-am întors a- 
casă cu gîndul la țigă
rile carpați. 
însă am avut 
ciudat.

...O vedeam 
nevastă-mea,
tutungeriei așteptînd la

coadă să-și cumpere 
ciorapi supraeiastici. Eu 
o rugăm să-mi cumpere 
și mie un pachet de ți
gări carpați, dar ea, 
zimbindu-mi, îmi întin
dea în fața ochilor cio
rapii și un furou de 
toată frumusețea. „Vezi 
— îmi spunea ea — se 
apropie ziua mea-, să 
nu uiji: port 37. Mi-am 
ieșit din pepeni, Am 
început să zbier ca ie
șit din minți.

— Iți cumpăr cio
rapi, îți cumpăr furou, 
îți cumpăr pantofi, ma
șină, elicopter și...

M-am trezit zgllțîit 
din balamale și cu o 
palmă pe partea slîngă 
a obrazului, 
mă scol 
coate o

— Ce 
vastă 7

— Cui
peri furou, mașină și... 

— Nimănui.
— Nu te-ат auzit eu 

ce vorbeai în vis ?
—- Să-ți explic; am 

visat că...
— Nici o explicație, 

mie să-mi spui cine e 
cetățeanca.

— Dragă, dar 
vezi...

— Nici un dragă. O- 
mul în vis spune ade
vărul și ce gîndește.

Cred că-i de prisos 
să vă mal explic ce a 
urmat a doua zi. Si din 
ziua aceea mi-am zis ; 
Nu mai fumez și basta.

De cînd am devenit 
neîumător a început să 
mă intereseze aceste 
tutungerii transformale 
in mici prăvălioare de 
mărunțișuri. Gurile rele 
vorbesc că ele sînt ges
tionate de remizieri și 
că ei cîșligă (nu toți) 
chiar foarte bine. Am 
auzit că la tutungeria 
de 
vă 
ce
Ia
„Victoria1 
rești.

Buimăcit, 
șt rezemat In 
întreb: 
ai, măi ne-

vrei să-i auti

ști

Noaptea 
un vis

parcă pe
în iafa

lîngâ arena sporti- 
se găsesc articole 
nu le găsești nici 
magazinul universal 

“ din Bucu-
Dar nu știți de 

ce ? Ei, aici e tot secre
tul. Vă las pe dumnea
voastră să ghiciți. Vă 
spun numai atit că so
țul gestionarei este și el 
gestionar la unul din 
depozitele de mărunți
șuri ale I.C.R.T.I, 
troșani.
cam
vor

Pe-
Deocamdată 

atit. Să vedem ce 
spune alții.

Un contrast supărător
Colectivul minei Ani- 

noasa și-a cucerit pe 
merit, prin muncă entu
ziastă, un loc de frunte 
în întrecerea socialistă 
pentru mai mult cărbu
ne. Decernarea Diplomei 
de întreprindere frunta
șă pe regiune in între
cerea socialistă pe anul 
1965 constituie o nouă 
confirmare a hărniciei 
minerilor anlnoseni.

In contrast cu realiză
rile pe care le obțin 
minerii acestei exploa
tări, cu optimismul pe 
care-1 insuflă munca lor 
avîntată, incinta minei 
Aninoasa oferă o imagine 
care te pune pe gînduri. 
In jurul puțului auxiliar 
se află îngrămădite, în 
că din toamnă, cantități 
însemnate de fier vechi. 
Nu e colțișor în incinta 
acestei mine unde să nu 
întîlnești ceva aruncat, 
ceva lăsat în părăsire. 
Cei de la depozitul de 
lemn al 
au aflat, 
dată cu 
lor în 
imediat 
fost inventată 
Așa se explică de ce în 
depozitul de lemn scin-

minei încă nu 
pe semne, că o 
tăierea bușteni- 

scînduri, sau 
după aceea, a 

și stiva.

durile sînt aruncate în 
grămezi mari, ale căror 
margini sînt călcate fă
ră milă de roțile auto
camioanelor. In aceeași 
dezordine slnt și betonl- 
tele.

Nu există la mina A- 
ninoasa posibilități de a 
rezolva această proble
mă ? Există, dar gospo
darul minei, tov. Mitrici 
Teodor se face că nu 
vede, că n-aude, const- 
derind probabil că nu e 
de demnitatea lui să se 
ocupe de curățenie, or
dine. S-ar putea face 
mult cu sprijinul muncii 
patriotice a tineretului, 
dar tov. Bacinschi, secre
tarul comitetului U.T.C., 
e mulțumit că la dînsul, 
in birou, e curat.

A venit primăvara și 
pe dealurile din jur a 
început să se aștearnă 
încetul cu încetul covo
rul verde al ierbii care, 
în diminețile limpezi, dă 
o notă de prospețime. 
Poate fi lăsată incinta 
minei fruntașe să rămî- 
nă în contrast atît de su
părător cu peisajul în
conjurător și mai ales 
cu munca minerilor de 
aici ?

STEAGUL ROȘB

І

In meditație... Studenta Floruța Stanca, una din frun
tașele la învățătură din anul IV al Facultății de topo
grafie de la I.M.P.

Note de lector

D. Zamfirescu:
Prefațînd о comemorare, voiurnul, 

prezent de curînd în librării, selec
tează partea cea mai durabilă din 
amplul „Roman al 
conceput de DuiRu 
cinci romane.

Cele trei romane 
ră“, „Tănase Scatiu" și „In răz
boi"), purtînd împreună și titlul de 
„Istoria Comăneștilor" (dat de au
tor), reconstituie o largă frescă so
cială din a doua jumătate a seco
lului al XIX-lea.

Contribuția 
mânu lui și a 
se urmărește 
tip creat de 
mului în mediul

Comăneștilor", 
Zamfirescu în

sa la dezvoltarea ro- 
realismului românesc 
în creionarea noulm 

pătrunderea capitalis- 
rural al arenda-

Secția mecanică 
U.R.U.M.P. Strun
garul Stoicoiu 
Aurel, urmărind 
cu atenție piesa 
prinsă în mașina 
de alezat la ca
re lucrează.

GLIGORESTEANU

Succese ale forestierilor

„Istoria ComăneștilorП

Colectivul întreprinderii fo
restiere Petroșani a depus 
multe strădanii in oele două 
luni de iarnă trecute din a- 
cest an, pentru obținerea u- 
nor succese cit mai frumoa
se in producție. Folosind cu 
pricepere dotația tehnică, po- 
AtiBățile de exploatare in-

tensă a parchetelor mai a- 
propiate și nbînzăpezite, mun
citorii forestieri' au realizat, 
pe cele două luni cumulate, 
planul producției globale In 
proporție de 122,63 la sută, 
planul producției marfă cu 
103,11 Ia sUtă, iar sarcina de 
creștere a productivității

muncii în proporție de 105,46 
Ia sută. Ei au livrat econo
miei naționale peste sarcinile 
de plan, 1 544 m c bușteni de 
fag, 541 m c bușteni rășinoa- 
se, 469 m c cherestea, 394 
m c lemn de construcții ru
rale și alte sortimente, depă- 
șindu-și simțitor angajamen
tele luate în întrecerea so
cialistă.

șuiul, pe seama căruia scriitorul 
pune nefericirea țărănimii. Ura cu 
care scriitorul urmărește în primele 
două romane pe Tănase Scatiu este 
dublată de o largă simpatie pentru 
țărănime.

Acțiunea „Vieții la țaTă", avînd 
drept protagonist pe Matei Damian, 
fiul coanei Diamandula (soră cu 
boierul Dinu Murguleț), se petrece 
la moșia Ciubuței și ComSnești și 
urmărește destinul lui Matei după 
întoarcerea de la studii pînă la că
sătoria cu Sașa Comăneșteanu și 
hotărîrea de a rămîne la țară.

„Tănase Scatiu" narează viața a- 
rendașulul căsătorit cu Tuicuța 
Murguleț, ajuns deputat în cîteva

Blănurile
Bo- 

vicepreședinte al 
a 

vinătorilor și pescarilor 
sportivi, relerindu-se la 
bogăția vînatului țării, 
sublinia că, în ultimii 15 
ani, numărul căprioare
lor a crescut de circa 9 
ori, al cerbilor de 7 ori, 
iar al urșilor, caprelor 
negre, mistreților, iepu
rilor, cocoșilor de mun
te și fazanilor de 4,5 
ori. Recordul prolificită
ții îl dețin însă potîrni- 
chile. al căror efectiv a 
ajuns azi de la 8 900, cit 
era în 1950, la 160 000 
de exemplare. Cu o a- 
semenea faună bogată, 
nici un vinător nu se 
poate întoarce acasă cu 
tolba încărcată de la-, 
magazin. Mărturie stau 
cele peste două milioane 
de blănuri de vulpe, lup 
și alte animale valorifi
cate anual de către vl- 
nălori.

Varietatea și cantita
tea importantă de vl- 
nat, ca și producția cres
cătoriilor de animale cu 
blănuri prețioase consti
tuie materia primă a 
unei industrii mai puțin 
obișnuite, aceea a con- 
iecțiilor din blănuri na
turale. Cea mai mare fa
brică din această ramu
ră se află la Oradea, 
oraș situat în plin cen
tru al unei regiuni bo
gate in vîhat. O vizită 
la această întreprindere 
modernă evocă iarna, 
chiar în plină caniculă, 
căci vestmintele realiza
te aici lși demonstrează 
utilitatea abia în acest 
anotimp. Este interesan
tă activitatea plină de 
fantezie a creatorilor de 
modele noi. Gama mode
lelor imaginate de ei și 
aflate acum în lucru se

inginerul Mihai 
dea. 
Asociației generale

legislaturi și preocupat cu „seches
trarea" socrului, căruia mi-i per
mite întoarcerea pe propria moșie. 
Evadarea bătrinuiui boier grăbeșt^ 
sfîrșitul arendașului ucis de minia 
țăranilor săriți în sprijinul boieru
lui.

„In război" prezintă participarea 
boierimii la războiul pentru inde
pendență, mai ales urmărind pe Mi
hai Comăneșteanu.

Prin „Romanul Comăneștilor1 
Zamfirescu depășește tot ce 
scris 
atît 
prin

D- 
s-a 

pină la el pe această temă, 
prin viziunea realistă, cit și 
„pictura stărilor de mulțime*. 

Prof. MUNTEAN IRONIM 
Liceul Petroșani

recuceresc moda
cifrează la clteva zeci 
de mantouri, scurte, gu
lere. căciulițe din piele 
și blană.

împrospătarea continuă 
a colecției de modele 
este în fabrică o lege 
de la care nu se abate 
nimeni.
să țină 
place" 
purta".
cesul de fabricație, des
compus în tipare, mo
delul este reeditat în 
mii de exemplare acolo, 
în halele de producție, 
unde se croiesc blănu
rile, pe talii și măsuri, 
potrivit schițelor minia
turale pe care, aparate 
speciale, ie măresc 
dimensiunea dorită, 
aceasta începe de 
confecționarea unui 
model. Amplificate 
iureșul sutelor de 
șini, care trepidează 
tutindeni, operațiile ur
mătoare Întregesc ima
ginea acestei mari în
treprinderi.

La 650 km de Oradea, 
in plin București, se află 
o altă fabrică de blă
nuri. Aici leoparzii, ur
șii, lupii ies pe... bandă 
rulantă. întreprinderea 
este exponenta cea mai 
tînără, a celei mai tine
re ramuri textile din ța
ra noastră: industria 
blănurilor artificiale. Da
ta nașterii acesteia se 
plasează în anul 1959. 
care coincide cu prima 
perioadă de dezvoltare 
a producției naționale a 
firelor și fibrelor sinte
tice polinicrilacrillce. Le
gătura dintre aceste două 
sectoare este
Drumul obiectelor 
blană 
de ia 
naște 
Ionul,

Fiecare trebuie 
seama de „ce 
și „ce se va 
Introdus în pro-

7a 
Cu 

iapt 
nou 

in 
то
рге-

strînsă. 
din 

artificială pleacă 
Săvinești, unde se 
materia primă, re- 
necesar celor trei

fabrici de specialitate 
din București și Piatra 
Neamț. Din exterior, ar
hitectura acestei între 
prinderi dă impresia u- 
nui laborator. Liniște 
lumină, spațiu. Se pre 
lucrează o jumătate de 
tonă de relon pe zi. 
Practic aceasta înseam
nă că la fiecare două 
minute se realizează ma
terialul necesar confec
ționării unui mantou ș. 
al cîtorva gulere, că — 
socotind în metri pătrați 
— blana artificială rea
lizată aici în decurs de 
un an ar putea acoperi 
o suprafață de peste ÎC 
hectare. In fabrică im
presionează ritmul rapia 
de producție, care se 
datorește mașinilor mo
derne, calificării înalte a 
muncitorilor. La mașini 
se execută automat sor
timente diverse jmitina 
blănurile unei mari va
rietăți de animale, de ța 
panteră, la mielul 
Astrahan. Anumite 
cedee tehnologice 
mit obținerea unor 
nuri cu fire de 
imprimate, in relief, ir- 
amestec etc. Omul con
duce procesul de pro
ducție apăsînd pe butoa
ne. Automatizarea merge 
fn fabrică la braț cu 
fantezia. De aici rezulta 
varietatea, calitatea deo
sebită a produselor. Blă
nurile create au ceva 
vesel, proaspăt. Din ma
gaziile acestei întreprin
deri au pornit 
cele blănuri 
strălucitor sau
țe dulci, mătăsoase, care 
încînlă privirile. Cu a- 
semenea 
rile au

de 
pro- 
pei- 
blă- 

efect.

toate a- 
colorate 

în nuan

calități, blănu- 
recucerit moda.

GH. BRÂTESCU
(Agerpresi
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4» адШмгг а пмЫе 
iaafi. Btatee ca aedaral de ram 
Мм s*-ș» organizeze astfel activi- 
ЫЬва ca diagrama să poată ii res 
pri'latS. Am Întărit controlul per 
ааваШаі ntediB tehnic asupra per 
sanalatai de regie, spre a imbu 
вШв întreținerea căilor de trans
poet. Bendtatele acestor măsuri sini 
evidente, planul se realizează mai 
ritaiic. iar numărul brigăzilor sub 
Г*— s-a redus la aproape 10 la

— In februarie ne-au stinjenit 
mai multe greutăți șl îndeosebi lip
sa de efectiv la brigăzi, neasigura- 
rea la timp a rambleului, precum 
și linia de front insuficientă din 
cauza emanațiilor de metan — ne-a 
spus ing PATRAȘCU IOAN, șeiul 
sectorului IV. Pentru eșalonarea 
rambleierii s-a întocmit un pro
gram judicios, încă la începutul 
lunii. N-a fost însă respectat din 
cauza materialului de rambleu in
suficient. Față de necesarul de 300 
mc material de rambleu pe zi, abia 
primim cite 150 mc. Spre a învin
ge greutățile începutului de lună, 
am perseverat îndeosebi în asigura
rea liniei de front necesare, îmbu
nătățirea întreținerii, întărirea asis
tenței tebnice și folosirea mai ra
țională a efectivelor.

Rămîne ca sectorul de rambleu 
să ne asigure sprijinul necesar, să 
evite dopurile din rețeaua de ram
bleu din cauza cărora se mai produc 
dese stagnări.

— Vom reduce șl noi numărul 
brigăzilor rămase sub plan, ne-a 
declarat ing. FRANȚ NICOLAE, 
locțiitorul șefului sectorului V. Am 
avut greutăți din cauza lucrărilor 
vechi, dar prin noile atacări și îm
bunătățirea aprovizionării, ni se des
chid perspective mai bune. Avem 
două cerințe: RAMBLEU LA TIMP 
ȘI COMPLETAREA EFECTIVULUI 
DE ÎNTREȚINERE.

Iată și declarațiile a doi șefi 
de brigăzi din sectorul III:

— Am dus-o greu în februarie; 
din prima decadă am rămas sub 
plan, ne-a spus minerul POP IOAN, 
Motivele sînt multe: aproviziona
rea deficitară cu materiale și va
gonete, apoi am fost mutați de la 
un Ioc de muncă la altul, deoarece 
n-am avut front de lucru perma
nent. Situația s-ar putea mult îm
bunătăți dacă sectorul ar dispune 
și de abataje de rezervă.

— Am lucrat și noi in mai multe 
locuri — ne-a relatat minerul 
GANTZ ȘTEFAN. Am fost stînjeniți 
și de rambleu. Am rambleiat de 
trei ori în februarie, iar fiecare ram- 
bleiere a durat cîte patru zile. Spre 
a* lucra ritmic, solicităm o aprovi
zionare corespunzătoare, rambleu la 
timp și efectiv suficient de Ia în
ceputul fiecărei luni.

Deoarece multe neajunsuri 
din activitatea sectoarelor sînt 
în legătură cu rambleul defi
citar ne-am adresat și șefului 
sectorului rambleu, tov. BULI- 
GA NICOLAE.

— Nu acoperim necesarul de 
rambleu, din cauza pregătirilor în 
steril, ne-a relatat șeful sectorului. 
Nici instalația nu ne permite să 
satisfacem mai multe sectoare deo
dată. Multe depind deci de sectoa

PROGRAM DE RADIO
11 martie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Potpuriuri și fante
zii pentru fanfară; 5,40 Melodii 
populare,- 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 6,10 
Potpuriuri de valsuri românești; 
6,22 Jocuri populare interpretate la 
acordeon; 6,30 Anunțuri și muzică; 
6,45 Salut voios de pionier; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teo-rutier; 7,15 „Din oraș în oraș" 
— muzică ușoară; 7,30 Cîntă or
chestra de muzică populară „Cerne- 
gura" din Piatra Neamț; 8,00 SU
MARUL PRESEI; 8,08 Cîntece și 
jocuri populare; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul medi
cului; 9,35 Sonatine de compozitori 
români; 10,00 BULETIN DB ȘTIRI;
10,05 Interpreți de muzică popu
lară; 10,30 Radioracheta pionierilor; 
11,00 Arii din opere,- 11,15 TEA

re, de felul cum eșalonează intra
rea și ieșirea din producție a abata
jelor. Noi am luat măsuri pentru 
o mai bună organizare a muncii, 
pentru a prelua tot sterilul de la 
pregătiri și a asigura funcționarea 
neîntreruptă a morii de rambleu. 
Ne mai lipsesc însă efective. In 
ceea ce privește avariile, din cau
za dopurilor... se mai întîmplă. Ne 
străduim să combatem neglijența 
care le generează, dar adevărul e 
că la alte mine sînt și mai dese...

Să facem o paranteză, tova
rășe șef al sectorului de ram
bleu. Ne îndoim de rezultatele 
strădaniilor dvs. pentru preve
nirea avariilor, din moment ce 
găsiți drept scuză și consolare 
faptul că la alte exploatări sînt 
avarii și mai multe. Poate chiar 
această consolare e generatorul 
neglijențelor din activitatea 
personalului dvs.,' în urma că
rora suferă atîtea brigăzi de 
mineri I

Și acum iată și punctul de ve
dere asupra situației exploată
rii al tov. BRÎNZAN VASII.F. 
inginerul șef al minei:

— Adevărul e că n-am reușit să 
completăm efectivul brigăzilor cu 
posturile necesare de la începutul 
lui februarie. Lipsa de efective s-a 
resimțit șl la personalul de regie. 
E o problemă care rămîne deschisă 
și în luna martie. Mai dispunem în
să de o rezervă pentru valorifica
rea căreia va trebui să perseverăm 
mai mult: reașezarea judicioasă a 
efectivelor proporțional cu planul. 
De asemenea, va trebui să asigu
răm plasarea mai judicioasă a e- 
fectivelor de întreținere, în funcție 
de plasarea abatajelor. In vederea 
îmbunătățirii aprovizionării mal 
avem de asemenea multe de făcut, 
mai cu seamă în privința întreține
rii parcului de vagonete, a liniei 
de transport. Conducerile sectoare
lor — și aici amintesc mai ales 
pe cele de la I. II, Ш — nu urmă
resc încă cu atenția necesară des
fășurarea lucrărilor de întreținere, 
aprovizionarea locurilor de muncă. 
Așa se explică faptul că mai avem 
brigăzi care sînt nevoite să se a- 
provlzioneze de la peste 100 de me
tri de locul de muncă. Un alt do
meniu unde n-am reușit să punem 
lucrurile la punct e executarea la 
timp a reviziilor și reparațiilor e- 
lectromecanice. Deși s-a făcut un 
grafic în acest scop, serviciul me
canicului șef nu urmărește îndea
juns respectarea acestuia. De- aici 
și desele avarii Ia transportoare

Prin ancheta de față am ajuns la concluzia că la mina 
Vulcan șe cunosc factorii-frină ce stînjeinesc realizarea rit
mică a planului, și determina rămîneroa sub plan a unui 
număr ridicat de brigăzi și ceea ce e mai important se și 
acționează în vederea lichidării lor. întrebarea ce rămîne în 
picioare: In ce măsură se fructifică măsurile aplicate ? Un 
prim răspuns l-a constituit și bilanțul exploatării pe luna 
februarie; mina Vulcan și-a depășit planul pe februarie cu 
1 100 tone de cărbune. Din 6 sectoare, doar unul singur a 
rămas sub plan, iar procentajul brigăzilor sub plan a scă
zut la 27,8 la sută. Este un bilanț îmbucurător ce indică un 
reviriment în activitatea minei. Dar să urmărim pulsul minei 
in primele zile ale lunii martie. In dreptul cifrei ce indică 
producția minerilor vulcăneni a apărut iar semnul minus. 
Să se fi schimbat în cîteva zile condițiile minei ? Puțin pro
babil. Nu se poate contesta că în activitatea minei a inter
venit o îmbunătățire. Rămîne însă ca REVIRIMENTUL SA 
FIE CONSOLIDAT. Or, pentru aceasta SE IMPUNE CONSEC
VENȚA, PERSEVERENȚA ÎN APLICAREA MASURILOR ME, 
NITE SĂ REDRESEZE ACTIVITATEA MINEI CHIAR DIN 
PRIMA ZI A LUNII!

TRU LA MICROFON: „Mașina de 
scris" de Jean Cocleau; 12,55 Con
cert de prînz; 13,40 Soliști de mu
zică ușoară; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14,08 
Concert folcloric; 15,00 Voci, or
chestre, melodii; 15,40 Cîntă corul 
Radioteleviziunii; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
16,20 Piese de estradă; 16,45 Pro
gram de madrigale,- 17,00 Melodii 
populare; 17,15 Cîntă Mara Ianoli 
și Florin Dorian; 17,30 In slujba 
patriei; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 IN JURUL GLOBULUI,- 18,13 
Cîntece populare de dragoste,- 18,30 
Dialog cu ascultătorii; 18,45 Arii din 
operete; 19,00 Muzică ușoară; 19,30 
Muzică populară cerută de ascultă
tori; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,30 Melodii veșnic tine
re; 20,45 Noapte bună, copii,- 20,55

(mai ales la sectorul П), la instala
țiile de extracție etc.

Pentru a preveni ștrangulările 
cauzate de sectorul de rambleu am 
întocmit diagrama de eșalonare a 
procesului de rambleiere pe Întrea
ga exploatare, iar respectarea a- 
cesteia o urmăresc personal. Secto
rul de rambleu trebuie să depună 
mai multe strădanii pe linia îmbu
nătățirii organizării muncii și lichi
dării neglijenței In întreținerea' in
stalațiilor. Conducerea minei a luat 
măsuri pentru completarea efecti
vului sectorului, întărirea asisten
ței tehnice, precum și pentru inten
sificarea lucrărilor de pregătiri, 
spre a asigura materialul necesar 
rambleierii. Rămîne ca și sectorul 
să persevereze spre a satisface ne
cesitățile sectoarelor productive.

Măsurile ce le-am aplicat și ce 
ie vom aplica în continuare ne 
creează premize sigure ca în luna 
martie să obținem rezultate mai 
bune.

In încheierea anchetei noas
tre am poposit la comitetul de 
partid al exploatării. Tovarășul 
COLDA ANDREI, secretarul co
mitetului de partid, ne-a de
clarat următoarele :

— Pe la mijlocul lunii februarie, 
comitetul de partid a analizat amă
nunțit, împreună cu conducerea mi
nei, situația sectoarelor și chiar a 
locurilor de muncă. Concluzia ce 
s-a desprins este că există condi
ții pentru a se redresa activitatea 
minei. In acest scop s-au preconi
zat măsuri multiple, iar în majori
tatea cazurilor s-a și trecut la apli
carea lor. Nu le voi mai enumera. 
Dar vreau să insist asupra unor nea
junsuri mai caracteristice spre re
medierea cărora conducerea minei 
trebuie să-și concentreze mai mult 
atenția. E vorba, în primul rînd, 
de stăpînirea procesului de pro
ducție — ieșirea și intrarea in pro
ducție a abatajelor, precum și eșa
lonarea procesului de rambleiere. 
Iată un capitol la care trebuie să 
se persevereze mai mult, spre a 
asigura mereu linia de front ne
cesară. Se cere acționat mai hotă- 
rît și pentru punerea la punct a 
parcului de vagonete (avem încă 
multe-vagonete blocate în subteran), 
a lucrărilor miniere, evitarea avari
ilor electromecanice și întărirea dis
ciplinei. Prin întărirea asistenței 
tehnice in toate schimburile, omo
genizarea brigăzilor, putem ajunge 
la rezultate mai bune în privința 
reducerii brigăzilor sub plan și rea
lizarea ritmică a planului.

Două orchestre: Richard Oșcha- 
nitzky și Ray Anthony; 21,15 A- 
TENȚIUNE, PĂRINȚI!; 21,30 Mu
zică ușoară; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport, Buletin meteorologic; 22,30 
Capodopere ale muzicii universale 
și marii lor interpret!,- 23,53 Fes
tival Internațional de jazz — Fraga 
— 1665; 23,13 Melodii,,, melodii,- 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II : 7,30 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru 
tier; 7,50 Suita corală „Răsună cîn- 
tec nou"; 8,00 Melodii de pretutin
deni; 8,30 Muzică populară inter
pretată la diferite instrumente; 9,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 9,05 O nouă 
înregistrare a orchestrei de studio 
a Radioteleviziunii; 9,25 Din prelu
crările de folclor ale compozitori
lor noștri; 10,00 Sulta românească 
pentru pian de Eugen Cuteanu; 
10,10 Cărți care vă așteaptă; 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic,- 11,07 Ciclul „N-ați vrea să

participanților
/Urmare din pag. l-a)

Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, membrii supleanțl ai Comite
tului Executiv și secretarii C.C. al 
P.C.R., vicepreședinții Consiliului 
de Miniștri, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducătorii insti
tuțiilor centrale și organizațiilor 
obștești. Sosirea conducătorilor de 
partid și de stat a fost salutată 
ou puternice aplauze și ovații.

Au luat parte delegațiile străine 
participante la Congres, șefi de 
misiuni diplomatice, ziariști ro
mâni șl străini. t

Sub imensa rotondă a pavilio
nului, îij fața delegaților și invita- 
tilor la Congres, s-au perindat ima
gini de mare frumusețe artistică 
exprimate în vers, cîntec și joc. 
Cei aproape 2 000 de artiști au dat 
scenei prin policromia portului 
popular specific fiecărei regiuni, 
înfățișarea unei adevărate hărți 
vii a patriei.

De pe vasta scenă deasupra că
reia coboară din centrul cupolei 
faldurile îngemănate ale steaguri
lor partidului și statului, sub cară, 
țesută tn lumini, strălucește stema 
patriei înconjurată de motive popu
lare românești, buciumașii dau sem
nalul începerii spectacolului.

Răsună acordurile răscolitoare 
ale Rapsodiei române, interpretată 
de orchestre reunite, pe fondul că
rora sînt declamate versuri, relua
te de un imens cor, care slăvesc 
patria, istoria și lupta sa de vea
curi, poporul nostru șî conducăto
rul său înțelept — Partidul Co
munist Român.

Ca un imn al dragostei poporu
lui, a recunoștinței sale, se înailță, 
prin glasul arietaliin al copiilor 
cîntecul „Mulțumim din inimă 
partidului".

Aplauzele ce răsplătesc monta
jul muzical-literar se contopesc cu

Lucrări noi în apariție
la Editura Meridiane

Luna aceasta la Editura Meridiane 
vor apărea următoarele lucrări din 
domeniul artei:

GALERIA NAȚIONALA — ARTA 
ROMÂNEASCĂ MODERNA ȘI 
CONTEMPORANA — ghid.

Alcătuit de un colectiv de spe
cialiști, Ghidul îl conduce pe vizi
tator de-a lungul sălilor Galeriei 
Naționale h Muzeului de artă.

TU Pallady: JURNAL.
Lucrarea se deschide cu un cu- 

vînt înainte de H. Catargl și cu
prinde unele din notațiile despre 
artă ale pictorului Theodor Pallady, 
făcute între anii 1941—1954.

Adina Nanu: PE SCURT DESPRE 
SCULPTURĂ.

Volumul constituie o lucrare de 
popularizare în scopul familiariză
rii publicului larg ou problemele 
de bază ale sculpturii.

înțelegeți muzica?"; 11,37 Piese dis
tractive interpretate de fanfară;, 11,50 
Muzică ușoară; 12,00 Pentru prima 
oară în emisiunile noastre; 12,30 
Din cîntecele și dansurile popoare
lor; 13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 13,30 
Lectură dramatizată,- 14,00 Pagini 
dintr-o opereta modernă: „Noapte 
de nunta-n paradis" de Schedder;
14.30 Cîntece de dragoste de Elly 
Roman.- 14,45 Melodii populare in
terpretate de Petre Săbădeănu; 15,00 
RADIOJURNAL. Sport Buletin me
teo-rutier,- 15,30 Soliști și orches
tre de estradă,- 16,00 Concursul in
ternațional de interpretare pianisti
că — Montreal — Canada 1965;
16.30 Ineluș-învîrtecuș; 17,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 17,20 Cîntece ciobănești; 
17,40 Sfatul medicului; 17,45 Minia
turi pe portativ; 18,00 Recital Ma
rio Lanza; 18,15 „Cîntare României 
Socialiste" — emisiune de versuri; 
19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 19,30 IS

la Congres
cele care salută „Dansul holdelor 
de aur" — ce cîntă viața nouă, tot 
mai îmbelșugată, a satelor.

Acompamiați de orchestra de mu
zică populară „Barbu Lăutaru" cu- 
noscuți soliști au interpretat cînte- 
ce din străvechiul folclor româ
nesc și din cel creat în Zilele 
noastre.

Pe scenă se revarsă tumultoș 
îndrăgitele noastre dansuri popu
lare bănățene, moldovenești, olte
nești, oșene și dobrogene, dansuri 
maghiare, germane și sîrbe, cu 
ritmurile, strigăturile și voioșia 
lor tinerească. Suita se încheie cu 
„Călușul muntenesc" și „Hora" în 
care flăcăi și fete, în frumoase 
costume naționale, se prind laolal
tă, șimbolizînd înfrățirea oameni
lor muncii indiferent de naționali
tate. De pe scenă șe înalță ma
iestuos, ca un imn închinat pa
triei, cîntecul „Republică, măreață 
vatră".

Impresionantul spectacol a fost 
realizat cu concursul ansambluri
lor artistice aile Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, Armatei, „Cio- 
cîrlla" și „Perinița", ale Filarmo
nicii de stat „George Enescu" șl 
Radioteleviziunii, colectivelor de 
actori de la Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești și de balet de la 
Operă și Operetă, cerurile de ia 
aceste teatre și cele sindicale ale 
unor mari uzine și întreprinderi bu- 
cureștene, precum și al Palatului 
Pionierilor, echipelor de dansuri 
populare din Craiova, Tg. Mureș și 
cel sîrb din Timișoara, al unor 
ounoscuti soliști vocali și Instru
mentiști.

Asistenta a răsplătit cu îndelungi 
aplauze programul de înaltă ți
nută artistică, spectacolul bucu- 
rindu-se de un deosebit succes.

Din partea conducerii de partid 
și de stat, artiștilor le-au fost 
oferite coșuri cu garoafe roșii.

(Ager preș)

REMBRANDT, text de Eugen 
Schileru, colecția „Maeștrii artei 
universale".

Monografia închinată lui Rem
brandt, reprezentantul cel mai de 
seamă al picturii olandeze în anii 
el de înflorire maximă și totodată 
unul din cei mai mari pictori rea
liști ai omenirii, reprezintă o îm
binare a evocării istorîco-biografice 
cu exegeza riguroasă a operei. Lu
crarea, realizată în condiții grafice 
deosebite, cuprinde și 37 ilustrații 
alb-negru și 11 celor.

Henri Lhote: FRESCELE DIN 
TASSILI, traducere din limba fran
ceză de Modest Morariu.

Scrisă ca un amplu reportaj, lu
crarea prezintă rezultatele cercetă
rii operelor de artă rupestră din 
masivul Tașsiili (centrul Saharei), 
făcută sub egida „Muzeumi Omu
lui" ou prilejui expediției din 
1956—1957.

(Agerpree)

TORIE Șl LITERATURĂ: Efigia li
terară a lui Tudor Vladimirescu; 
20,00 Rarități muzicale ale artei vo
cale italiene (partea I); 21,07 RA
DIOJURNAL. Buletin meteorologic; 
21,27 Rarități muzicale ale artei vo
cale italiene (partea a II-a); 22,30 
MOMENT POETIC, 22,35 Muzică 
ușoară; 23,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Sport; 23,07 Ciclul „Simfonia ro
mânească; 23,40 Muzică ușoară; 
0,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
11 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Procesul de la Nurnberg; REPU
BLICA : Camera Albă,- LONEA; 
Cartierul veseliei; ANINOASA : Ban
da; VULCAN: Runda 6-a; CRIVI- 
DIA: ha patru pași de infinit.
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Ansamblul „Ciocîrlia“ se bucură
de aprecierea publicului american

NEW YORK 9 (Ager
pres)- - 
folcloric 
cirHa", 
tumeu 
dai luni 
tacol în 
arhipline 
Tucson 
genția Associated Press 
apreciază că spectaco
lul a lost „plin de cu

— Ansamblul 
roman „Cio- 

ailat intr-un 
in SU.A., a 
seara un spec- 
fața unei săli 

in orașul 
(Arizona). A-

loare, muzicalitate și 
mișcare". „Indiferent 
dacă a fost vorba de 
un dans de nuntă sau 
un dans vesel 
comentatorul 
— dansatorii 
odihnit nici o 
Strigăturile,
și mișcările lor vigu
roase au fost atît de 
repezi, incit abia pu-

— arată 
agenției 
nu s-au 
secundă, 
săriturile

teau fi urmărite cu 
ochiul. Un spectator a 
spus că dansul „Г 
te extaziază. Sub 
ducerea lui Victor 
descu, orchestra 
oferit o muzică 
lorată și extrem 
interesantă. Damian Lu
ca cu solo-ul său la 
nai a entuziasmat în
treaga sală".

,Brîul“ 
con- 
Pre- 
ne-a 

co
de

VIETNAM
• Un întreg batalion american scos din luptă 

de forțele patriotice
• Aviafia americană continuă raidurile asupra 

R. D. Vietnam

provin- 
patrioti- 
din lup- 
trupelor

namul de 
împotriva

sud partioipînd la luptele 
forțelor patriotice.

★
9 (Agerpres). — Aviația

Deschiderea sesiunii Comitetului special 
pentru examinarea problemei acordării 
independenței țărilor coloniale

proble-

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul marți la deschide
rea sesiunii Comitetului special al 
O.N.U. pentru examinarea
mei aplicării Declarației cu privire 
la acordarea independenței 
și popoarelor coloniale, secretarul 
general al O.N.U., U Thani, și-a 
exprimat speranța că „guvernul bri
tanic va lua toate măsurile necesa
re pentru a permite poporului rho
desian să decidă singur asupra vi
itorului său, în conformitate, cu ho
tărârile Adunării Generale a O.N.U." 
In continuare, U Thant s-a referit 
la ceea ce el a denumit „dispre
țul" manifestat de guvernul por
tughez față de respectarea rezoluți 
ilor Adunării Generale a O.N.U. și 
Consiliului de Securitate privind te
ritoriile pe care le 
(Angola, 
tugheză) 
guvernul 
vederea
de apartheid.

După cum s-a mai anunțat, pe 
ordinea de zi a dezbaterilor figu
rează, în afară de problema rhode
siană, situația din Aden, Africa de 
sud-vest și din teritoriile africane 
aflate sub dominația colonială por-

țărilor

SAIGON 9 (Agerpres). — Cu pri
lejul unui, puternic atac organizat 
în sectorul Bau Bang, din 
cia Thu Dau Mat, forțele 
ce sud-vietnameze au scos 
tă un întreg batalion al
americane întărit cu unități de ar
tilerie — anunță agenția de presă 
„Eliberarea". In cursul luptei, care 
a durat trei ore, patrioții au do- 
borit un avion american superso
nic de tipul „F-105" și un elicopter 
și au capturat o mare cantitate de 
echipament militar. Agenția citată 
menționează că aceasta este cea 
de-a treia mare victorie obținută 

înde patrioti în același 
mei puțin de un an de

Agenția France Presse 
marți a sosit la Saigon
de tancuri al diviziei americane nr. 
25. Două brigăzi 
celeași divizii se

sector, 
zile, 
anunță
batalionul

că

HANOI 
americană continuă raidurile asu
pra R. D. Vietnam. La 7 martie, 
formațiuni de bombardiere cu reac
ție, decolînd de pe portavioanede 
flotei a 7-a și de la bazele ameri
cane din Vietnamul de sud și Tai- 
landa, au pătruns în repetate rîn- 
duri în spațiul aerian al R. D. Viet
nam, bombardînd și mitraliind nu
meroase centre populate și obiecti
ve economice din provinciile 
Thannh Hoa, Nghe An, Ha Tinh și 
Quang Binh.

In aceeași zi avioane americane 
au mitraliat nave de aescari 
lungul coastei Quang Xuong 
provincia Thanh Hoa. Nave de 
boi americane au pătruns, de 
menea. în apele teritoriale de
Vietnam și au acostat nave viet
nameze stingherind navigația si ac
tivitatea acestora.

de-a 
din 

ră2- 
ase- 
R.D

CARACAS

motorizate ale a- 
află deja în Viet-

Confirmarea șfirei
despre asasinarea lui Aiberfo Lovera

administrează
Mozambic și Guineea Por- 
și la măsurile adoptate de 

rasist sud-rhodesian în 
intensificării politicii sale

tugheză, situația din Oman și So
malia franceză. Guvernul Tanzaniei 
a prepus ca o parte a sesiunii să 
se desfășoare pe teritoriul african.

Gershon Collier (Sierra Leone) a 
fost ales în unanimitate președinte 
al Comitetului în locul lui Sori 
Coulibaly (Mali).

A luat apoi cuvîntul reprezentan
tul permanent al Uniunii Sovietice 
la O.N.U., N. T. Fedorenko care a 
sprijinit propunerea ca Republica 
Sud-Africană să fie lipsită de man
datul de administrare a Africii de 
sud-vest. Pentru examinarea aces
tei probleme, a adăugat el, ar fi 
oportună convocarea unei sesiuni 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.LL Delegația sovietică, a spus 
în continuare Fedorenko se pronun
ță în favoarea fixării de termene 
concrete pentru acordarea indepen
dentei țărilor și popoarelor colo
niale. Comitetul, a continuat el, tre
buie să examineze și problema li
chidării bazelor militare străine de 
pe teritoriile coloniale. In cuvîn- 
tarea sa, reprezentantul sovietic 
s-a declarat de acord cu propune- 

o 
te-

rea Tanzaniei de a desfășura 
parte a sesiunii Comitetului pe 
ritofiu african.

CARACAS 9 (Agerpres). — Au
toritățile polițienești din Venezuela 
au confirmat știrea despre asasina
rea lui Alberto Lovera, membru 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Venezuela, 
pul lui a fost găsit pe o plajă 
statul Ansoateghi. Deputatul 
Vicente Raujel a declarat în
greșul național că vinovați pentru 
această crimă sînt membrii poliției 
secrete „Digepol". In urma tortu-

Tru- 
din 

Jose 
Con

Reuniune urgentă 
a cabinetului britanic

LONDRA 9 (Agerpres). — Cabi
netul britanic a ținut marți o reu
niune urgentă pentru a examina 
situația creată ca urmare a încer
cărilor guvernului rhodesian de a 
elimina complet sau în mare parte 
urmările embargoului instituit de 
Marea Britanie asupra livrărilor de 
petrol. Se știe că se așteaptă ca, 
în curînd, să înceapă livrări im
portante și permanente de petrol 
din colonia portugheză Mozambic 
către rafinăria de petrol din loca
litatea rhodesiană Umtali.

Ministrul de stat pentru proble
mele Commonwealthului, Cledwyn 
Hughes, i-a convocat pe conducă
torii companiei angio-portugheze 
Lonrho, care ar urma să efectueze 
livrările menționate, făcîndu-le cu
noscut că încălcarea embargoului

rilor la care a fost 
a murit, în timp ce 
în închisoarea militară 
din statul Monajas. Raujel

supus, Lovera 
era transportat 

„Cachipo" 
a a- 

nunțat că el va ridica chestiunea 
asasinării lui Lovera în Camera De- 
putaților din Congresul național. 
Fostul ministru al afacerilor exter
ne al Venezuelei, Ignacio Luis Ar- 
caya a publicat în ziarul „El Na
tional" un articol în care scrie că 
„această crimă nu trebuie să ră- 
mînă nepedepsită".

„ar avea implicații grave pentru 
toate părțile interesate".

Parlamentul rhodesian 
a adoptat legea cu privire 
la puterile excepționale

SALISBURY 9 (Agerpres). — Le
gea cu privire la puterile excep
ționale a fost adoptată marți, în 
ultima citire, de către Parlamentul 
rhodesian. Guvernul rasist dispune 
în prezent de puteri aproape abso
lute, care îi îngăduie să acționeze 
după bunul său plac în timpul stă
rii excepționale. Noua lege împu
ternicește guvernul să deporteze 
și să impună restricții de circula
ție oricăTei persoane considerate 
a fi potrivnică actualului regim, 
să confiște bunurile lor și să adop
te numeroase alte măsuri represi
ve. Este semnificativ că pînă 
actualul Parlament rhodesian, 
nu reprezintă decit interesele 
minorități infime a populației

ți In 
care 
unei 
teri-

PARIS 9. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite-. 
întreaga presă pariziână se ocupă 
de scrisoarea adresată de președin
tele de Gaulle președintelui John
son.

Intr-o relatare intitulată „de Gaul
le către Johnson : e—>cuați bazele 
americane din Franța ziarul „Fran
ce Soir” apreciază că „principala 
cerere se referă Ia plecarea 
lor americane din Franța".

In Comentariul său, „Paris 
scrie: „Franța apreciază că
mul integrării este incompatibil 
concepția ei asupra apărării 
tionale a unei națiuni independente: 
Generalul de Gaulle vrea să se de
gajeze de Sistemul apărării occiden
tale. Discuția amenință să fie lun
gă și grea, aliații noștri neîmpăr- 
tășind îh marea lor majoritate preo
cupările generalului de Gaulle". 
Sub titlul : „Spre retragerea forțe
lor americane staționate în Fran
ța", ,,L’Aurore" scrie: „Iată deschis

forte

Jour1' 
siste- 

cu 
na-

loriului, s-au auzit glasuri de pro
test împotriva prevederilor noii 
legi. Această situație s-a oglindit 
și în rezultatul votului din parla
ment, legea fiind adoptată cu 44 
de voturi pentru și 15 contra.

de-a 
din 
Ka- 
for-

„ Folosirea forței pentru 
înlăturarea regimului Smith 
ar putea deveni inevitabilă"

LUSAKA 9 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la deschiderea celei 
treia sesiuni a Parlamentului 
Zambia, președintele Kenneth 
unda a declarat că „folosirea
tei pentru înlăturarea regimului 
Smith ar putea deveni inevitabilă".

Menționînd că situația din Rho
desia rămîne încă . principala pro
blemă a continentului african, Ken
neth Kaunda a subliniat că „Zam
bia nu are încredere în eficacita
tea -sancțiunilor economice" care 
nu pot duce la rezolvarea proble
mei rhodesiene.

■ED.AGT1A Șl ADMINISTRAȚIA > Petroșani, str. Republicii nr. 96. TeL interurban m automat 269.

săprocesul care trebuie nu numai 
degajeze Franța de N.A.T.O., dar 
să și ducă la plecarea tuturor for
țelor aliate din Franța: americanii 
vor fi invitați să-și facă bagajul și 
să evacueze bazele lor implantate 
în Franța. Aceasta în numele su
veranității noastre".

Ziarul „Le Monde" scrie într-un 
articol : „se poate spune fără mul
tă teamă de a ne înșela că retra
gerea din Franța a celor 26 000 de 
soldați americani nu mai este de- 
cît o chestiune de luni".

Ziarul „I? Humanite" a publicat 
informația referitoare la scrisoarea 
președintelui Franței către pre
ședintele S.U.A. sub titlul „De Gaul
le cere revizuirea statutului forțe
lor americane staționate în Franța".

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt a.l Departa
mentului de Stat al S.U.A., Robert 
McCloskey, a confirmat marți sea
ra într-o declarație făcută presei 
că președintele Johnson a răspuns 
mesajului generalului de Gaulle in 
care se cere ca bazele militare ale 
N.A.T.O. aflate pe teritoriul Fran
ței să fie trecute sub control fran
cez. El a menționat că acest răs
puns preliminar va fi urmat de un 
răspuns mai complet după consul
tările pe care S.U.A. le va avea pe 
căi diplomatice cu ceilalți membri 
ai N.A.T.O. Agenția France Presse 
relevă că în cercurile militare ofi
ciale americane se consideră că 
mesajul președintelui de Gaulle 
„confirmă temerile generale ale 
Washingtonului că Franța încear
că să destrame progresiv alianța 
atlantică sub forma sa actuală".

I

• SANTIAGO DE CHILE. 
Peste șase mii de muncitori de 
la mina de cupru „Chuquica- 
matta" (Chile) au declarat o 
grevă de solidaritate cu mi
nerii de la mina „El Teniente", 
сате se află de aproape trei 
luni în grevă, cerind sporirea 
salariilor. Greviștii protestea
ză, de asemenea, împotriva a- 
restărilor ilegale operate de 
poliție în rîndul liderilor sin
dicali, încercînd astfel să-i de
termine pe greviști să-și reia 
lucrul.

• CAIRO. La 9 martie a so
sit la Cairo intr-o vizită ofi
cială o delegație In frunte cu 
Otto Winzer, ministrul afaceri
lor externe al R.D.G.

La sosire, Otto Winzer a de
clarat că această vizită va 
servi la consolidarea relațiilor 
dintre cele două țări in do
meniul economiei și culturii.

importanța legilor cu 
la apărarea civilă", un 
de lege aprobat de Ca
de miniștri prevede ca

ф BONN. Ministerul Aface
rilor Interne de la Bonn a a- 
nunțat marți că, „finind sea
ma de 
privire 
proiect 
binelui
cele trei legi cu privire la sta
rea excepțională să intre în 
vigoare începind de la 1 ia
nuarie 1967, și nu la 1 ianua
rie 1968, cum se preconizași} 
inițial.

* PEKIN. Un purtător de 
cuvînt al Consiliului chinei 
centru promovarea comerțului 
international a făcut o -decla
rație în legătură cu hotărîrea 
guvernului american de a a- 
plica sancțiuni împotriva na- 
velgr care ancorează în por
turile R. D. Vietnam.

• DELHI. In întreprinderile 
industriei textile din orașul 
indian Bombay continuă gre
va celor 200 000 de muncitori 
declarată in urmă cu aproape 
două săptămini. Greviștii re
vendică majorarea salariilor și 
Îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

• ATENA. Persoane necu
noscute au atacat și distrus în 
noaptea de 6 martie 
partidului E.D.A. din 
Politia a anunțat că 
nu au fost descoperiți
nrezent. Deputății partidului 
E.D.A. din Parlament au adre
sat. guvernului 
rînd arestarea

seduiH 
Atena, 

făptașii 
pînă in

un protest ce- 
vinovaților.

Săptămlnalui• BOGOTA. 
columbian „Voz Proletaria" re
latează că o coloană motori
zată a trupelor guvernamen
tale a căzut intr-o ambuscadă 
organizată de unități ale de
tașamentului de partizani, pe 
șoseaua care unește localita
tea San Vicente și El Car пае r< 
din departamentul Santander. 
Un camion militar al trupelor 
guvernamentale a fost aruncat 
in aer, iar partizanii au des
chis focul asupra coloanei mo
torizate.

In această ambuscadă au fost 
uciși doi ofițeri ai trupelor gu
vernamentale.

e QUITO. In capitala Ecua
dorului au avut loc demonstra
ții ale studenților In semn de 
protest împotriva politicii jun
tei militare conduse de Ramon 
Castro Jijon. Agenții politiei 
au folosit forța pentru a-i îm
prăștia pe demonstranți și au 
blocat străzile centrale ale ca
pitalei care duc spre principa
lele instituții guvemameota e.
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