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tatni succese 
deosebite 

la latrecerea 
socialistă 
pe 1965

Sala Teatrului de stat din 
Petroșani a găzduit ieri du- 
pă-amiazâ o entuziastă săr
bătoare a muncii și a hăr
niciei minerilor : înmînarea 
Diplomei de întreprindere 
evidențiată pe ramură, Exploa
tării miniere Aninoasa pen
tru rezultatele remarcabile 
obținute în întrecerea socia
listă-pe anul 1965. ta adu
narea festivă consacrată acor
dării de către Consiliul Cen
tral ai Sindicatelor a acestei 
înalte distincții au tinut să 
participe, alături de sute de 
mineri ingineri și tehnicieni 
aninoseni, numeroși repre
zentanți ai colectivelor ce- 
lorlalte exploatări miniere 
și întreprinderi din Valea Jiu
lui.

In sală puteau fi văzu ti 
numeroși mineri de frunte 

Fai Aninoa^ei, cunoscuți pen
tru succeele lor remarca
bile în lupta pentru cărbune 
mai mult, mai bum și mai ief
tin, pe piepturile cărora 
străluceau ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia, - steaua de fruntaș al 
întrecerii socialiste. • împreu
nă cu tovarășii lor de mun
că din abataje și galeriile a- 
c est ei exploatări, ei au extras

Imblnînd cunoștințele teoretice 
cu cele practice, tînărul strungar 
Torok Alexandru din atelierul e- 
lectromecanic al minei Lonea do
vedește pricepere și coștiinciozitate 
în îndeplinirea sarcinilor profesio
nale. El este și elev silitor la liceul 
din localitate, unde urmează cursu
rile serale ale clasei a X-a.

, „Mai poftiți 
pe la noi“

La redacție a sosit o scri
soare. In cuprinsul ei munci
torul Simion Constantin, de 
la cariera de calcar Banița, 
ne-a cerut să le transmitem 
membrilor din lor maț iile ar
tistice ale clubului muncito
resc Lonea calde mulțumiri 
pentru frumosul program pre
zentat duminică pe scena că
minului cultural din comună. 
Si o facem prin intermediul 
ziarului.

...Vestea s-a răspindit în 
toată Banița.

— Ai auzit ? Au sosit ar
tiștii amatori de la Lonea l A

С а r n e t
venit brigada de agitație, or
chestra de muzică populară, 
soliștii vocali și instrumen
tiști, formația de dansuri.

— Se zice că brigada a 
venit cu un program special 
întocmit pentru fruntașii în 
întrecere de la carieră.

— Eu am auzit că progra
mul sună pentru gospodarii 
comunei.

— Mergem ?
— Mai încape vorbă ?...
—Sala căminului cultural 

s-a umplut pînă la refuz de 
spectatori. In prima parte a 
programului, brigada artistică 
de agitație a cîntat bucuria 
vieții noi pe care o trăim. La 
sosirea poștașului brigăzii.

(Continuare In pag. 3-a)

Mina Aninoasa 
evidențiată pe ramură

în anul 1965, pe baza crește
rii productivității muncii, 
20 000 tone de cărbune pes
te plan, realizînd în același 
timp economii la prețul de 
cost în valoare de 973 000 
lei.

întreaga asistență a salutat 
cu vii aplauze apariția în 
sală a tovarășilor loan Co- 
tot, membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, Gheor- 
ghe Călin, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Hu
nedoara al P.C.R., Vichente 
Bălan, membru al biroului 
Comitetului regional Hune
doara al P.C.R., președinte al 
Consiliului regional al sindi
catelor Hunedoara, David La- 
zăr, membru supleant al 
G.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Pe
troșani al P.C.R.

Bilanțul rodnic al realiză
rilor obținute de colectivul 
minei Aninoasa în anul 
1965 a fost înfățișat în ca
drul adunării festive de că
tre tovarășul- Ledrer Iosif, 
șeful acestei exploatări.

După ce a trecut în revis
tă principalele realizări ob
ținute în anul 1965, tov. Le

ACTUALITATEA
ф Un colectiv de actori de la Teatrul de stat 

din Petroșani a prezentat ieri, în sala Palatului 
cultural din Lupeni, spectacolul „In casa asta a 
dormit un zeu" (Amphitrion). Spectacolul s-a 
bucurat de succes.

ф Astăzi, la ora 19, la clubul muncitoresc din 
Lonea va avea Ioc un program de muzică ușoară 
în cinstea minerilor fruntași în producție. Iși 
va da concursul orchestra de muzică ușoară 
„Diamantele negre" din Petroșani.

ф In cadrul emisiunii locale de azi a stației 
de radioficare din Petrila va vorbi tov. ing. Bacu 
Anton de la E. M. Petrila despre noutăți teh
nice în minerit.

ф La clubul muncitoresc din Vulcan este pro
gramat pentru azi, la ora 17, simpozionul cu 
tema: „45 de ani de la înființarea P.C.R.".

ф In cadrul lectoratului pentru cultură gene
rală de pe lingă clubul din Uricani este progra
mată, pentru azi, o expunere despre istoria lite
raturi române.

drer Iosif a subliniat hotărî- 
rea și răspunderea cu care 
colectivul minei Aninoasa 
muncește pentru realizarea 
planului pe anul 1966 —
primul an al noului cinci
nal — a angaj talentelor lua
te în întrecerea socialistă 
desfășurată în cinstea zilei de 
8 mai, cea de-a 45-a aniver
sare a Partidului Comunist 
Român. Cele . 3 000 tone de 
cărbune extrase peste plan 
de la începutul acestui an și 
pînă în prezent, cantitate 
care depășește cu 500 tone 
angajamentul iniția] luat în 
cinstea măreței aniversări a 
partidului, a pus Ia ordinea 
zilei, în adunările grupelor 
sindicale, majorarea angaja
mentului anual de Ia 5 000 
la 7 000 tone cărbune peste 
plan, din care 3 500 tone pî
nă la 8 mai.

Momentul emoționant în 
care tovarășul loan Cotoț, 
membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C.S. a înmînat 
reprezenfantlJbr colectivului 
minei Aninoasa prețioasa 
distracție, a prilejuit puter
nice aplauze. Din partea Pre-

(Gontinuare în pag. 3-a)

In acest an, ia mina Aninoasa urmează să se încheie importante lucrări de concentrare 
și centralizare a producției la complexul situat în partea sudică a minei.

In fotografie: echipa de montori condusă de Nicolaescu Miron verifică instalațiile ma
șinii de extracție a puțului principal Aninoasa sud în vederea începerii rodajului.

O CHESTIUNE DE ONOARE PENTRU FIECARE COLECTIV

îndeplinirea exemplară 
a angajamenfelor 
de întrecere

De peste două luni, colectivele minelor, 
uzinelor, șantierelor și ale celorlalte uni
tăți economice din Valea Jiului au luat 

startul pe anul 1966 și, în același timp, în noul 
cincinal. Fiecare colectiv are în față sarcini în
semnate, răspunderi majore de care a luat cu
noștință de la începutul anului. Minerii, prepa
ratorii, eneîgeticienii, constructorii, oamenii ex
ploatărilor forestiere, aa răspuns într-un singur 
glas imperativelor anului 1966 — anul celei de-a 
45-a aniversări a creării P.C.R. — exprimîndu-și 
hatărirea să ridice ia un nivel superior ștacheta 
întrecerii, să obțină succese noi, să înfăptuiască 
exemplar sarcinile de plan. Această voință una
nimă a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor 
a fost demonstrată de angajamente asumate în 
întrecerea socialistă.

In ce măsură se înfăptuiesc acește angaja
mente ? Cum sînt valorificate rezervele interne, 
menite să sporească eficiența activității econo
mice a unităților, să asigure condițiile tehnico- 
materiale necesare îndeplinirii angajamentelor ? 
Aceste probleme au constituit subiectul unei re
cente ședinfe de lucru organizate de Biroul Co
mitetului orășenesc de partid cu conducătorii 
unităților economice, secretarii comitetelor de 
partid, sindicat și U.T.C.

Redăm în cele ce urmează o relatare succintă 
a dezbaterilor purtate cu acest prilej.

Confirmare a vredniciei
Ca și în luna ianuarie, în 

a doua lună a anului colec
tivele unităților economice din 
Valea Jiului au înscris pe 
graficul întrecerii socialiste 
un bilanț însemnat. Planul 
producției industriale globale 
pe întregul oraș a fost înde
plinit în proporție de 101,1 la 
sută, reușind să îndeplinească 
acest indicator majoritatea u- 
nitătilor economice. In aceas
tă perioadă s-au produs, pes
te plan. 1761 tone cărbune, 
6 210 000 kWh energie elec
trică, aproape 1 000 kg fire și 
fibre de mătase, 4,7 tone sul- 
fură de carbon. Rezultate a- 
semănătoare au obținut în lu
na februarie. și colectivele 
preparațiilor, „ U.R.U.M.P. și 
I. F. Petroșani. Muncitorii fo
restieri și-au depășit substan
tial sarcinile de plan la ma
joritatea sortimentelor : che
restea, bușteni rășinoase, buș
teni fag, lemn de construcții

Premisa viitoarelor înfăptuiri
La ce capitole avem rămî- 

neri în urmă, în ce direcție 
se cere acționat pentru valo
rificarea rezervelor, interne, 
pentru crearea, condițiilor ce
lor mai optime în vederea 

rurale etc. Si-a îmbunătățit 
mult activitatea I.O.I.L. Petro
șani care și-a depășit sarci
nile de plan la producția glo
bală și marfă în proporție de 
106,3, respectiv, 113*3 la sută, 
precum și I.P.P.F. care a pus 
la dispoziția cumpărătorilor 
909 tone pline integrală și 
intermediară, depășindu-și sar
cinile de plan.

Rezultate îmbucurătoare au 
fost obținute și la ceilalți in
dicatori. Planul productivității 
muncii valorice a fost înde
plinit (după date estimative) 
în proporție de 100,6 la su
tă. iar planul productivității 
muncii fizice pe G.C.V.J. a 
fost depășit cu 0,020 tone pe 
post. De asemenea, majorita
tea unităților și-au îmbună
tățit activitatea și la capito
lul preț de cost. In primele 
două luni, bunăoară, C.G.V.J. 
a realizat o economie de 
2 883 000 lei.

realizării integrale a angaja
mentelor de întrecere 7 Iată 
principala chestiune asupra 
căreia s-a reflectat cu prile
jul ședinței de lucru.

O problemă de pnm or
din — ritmicitatea pro
ducției, realizarea sarcini
lor de plan de către țoale 
brigăzile, sectoarele, sec
țiile si, mai ales, de că
tre fiecare Unitate. Or, 
acest deziderat nu feste în
că satisfăcut de către toa
te unitățile. In luna fe

bruarie. au rămas sub plan 
mina Petrila, prepâratia Lu» 
peni, iar autobaza D.R.T.A. 
nu și-a realizat sarcinile la 
indicatorul tone transportate. 
Nu s-a înregistrat încă progre
sul dorit nici în ceea ce pri
vește reducerea numărtSlui 
sectoarelor și brigăzilor sub 
plan. In februarie au rămas 
sub plan 17 sectoare miniere, 
iar numărul brigăzilor sub 
plan s-a menținut la 31 la 
sută. De asemenea, majorita
tea exploatărilor n-au izbutit 
să-și desfășoare producția în 
mod ritmic, din prima decadă, 
reușind să-și recupereze ră- 
mîneriie în urmă abia în de
cada a Ш-a. In luna martie 
au rămas deficitare în privin
ța ritmicității 3 exploatări: 
Vulcan, Petrila și Lupeni.

Ce denotă aceste neajun
suri ? N-am făcut încă totul 
pentru fructificarea măsuri
lor elaborate în vederea per
fecționării, procesului de . pro
ducție, mai avem neajunsuri 
în stăpînirea intrării și ieșitil 
din producție a abatajelor, în 
eșalonarea procesului de raitt- 
bleiere, n-am ajuns încă la 
eficiența măsurilor aplicate 
conform prevederilor planului 
M.T.O. privind crearea unor 
condiții optime de lucru fie
cărui sector, secție, echipe 
sau brigăzi. Așa cum , a ară
tat în ședință tov. ing. MURU 
EMIL, șeful minei Petrila, 
din cauza întârzierii unor 'lu
crări de pregătiri, exploata
rea n-a dispus de linie activă 
de front necesară, fapt ce a 
determinat rămînerea sub plan 
a minei și în prima decadă a 
lunii martie. Ea mina Vulcan 
s-a înregistrat un oarecare 
progres în luna februarie pri
vind reducerea numărului de 
brigăzi sub plan, dar în pri
ma decadă a funii martie, 
mina a rămas din nou sub 
plan. Remedierea acestui nea
juns necesită mai multă per
severentă m finalizarea ac
țiunilor initiate în privința 
concentrării producției, plasa
rea optimă a abatajelor în

Ion DUBEK

fConfinuore ât pag. 2-a)
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O CHESTIUNE 

DE ONOARE 

PENTRU 

FIECARE 

COLECTIV

ÎNDEPLINIREA 
EXEFIPLARA A
AN6AJAMENTEL0R
DE ÎNTRECERE Un subiect cotidian: in ce stadiu ne aflttm cu realitatea anga

jamentelor de întrecere, lată obiectivul ce preocupă zi de zi pe minerii 
din brigada fruntașă a lui Sorescu Constantin de la mina Uricani.

Itarmon cMn pap. 1-aj

ioactl* d* posturii* planifica
te. punerea la punct a trans
portului. evitarea strangulă
rilor din cauza rambleului si 
a defecțiunilor electromeca
nice. Rămînerea sub plan în 
prima decadă a minei Lupeni 
cu 132 tone se putea evita a 
declarat tov. CIRIPERU VA- 
SILE, eeful exploatării. A lip
sit însă preocuparea necesară 
pentru preîntâmpinarea unor 
graatiți cauzate de lipsa di
rijării corespunzătoare a aba
tajelor, a lucrărilor de pregă
tiri. In prezent, mina și-a con
centrat toată atenția spre re
cuperarea rămînerilor In ur
mă în privința, lucrărilor de 
pregătiri, pentru îmbunătăți
rea organizării producției, a 
arătat șeful minei.

In privința realizării ritmi
ce a planului, este indicat ca 
exploatările să aibă în vedere 
exemplul minelor Lonea si 
Aninoasa, care au reușit să 
lucreze ritmic și în această 
lună. In ce constă secretul a- 
cestui succes ?

— Am început luna cu 
toate condițiile asigurate 
pentru a lucra ritmic, a 
declarat în ședință tov. 
LEDRER IOSIF, șeful mi
nei. Am avut creată li

Obiectiv principal —

Mai există un capitol defi
citar în activitatea unităților 
noastre economice, care a 
foet tratat cu maximă atenție 
de participanții la ședința de 
lucru — îmbunătățirea calită
ții producției.

Care este bilanțul activității 
unităților noastre la acest ca
pitol ? Analizîndu-se indicele 
de calitate la cărbunele, brut, 
se observă că și în luna fe
bruarie, cu excepția minei A- 
nlnoasa. care s-a încadrat în 
norma admisă de cenușă, ce
lelalte exploatări nu au rea
lizat acest indicator, și ast
fel, pe C.C.V.J. baremul de 
cenușă a fost depășit cu 1,8 
puncte. Cele mai mari depă
șiri le-au înregistrat minele 
Uricani. Lonea și Vulcan. In 
prima decadă a lunii martie, 
norma de cenușă a fost, de 
asemenea, depășită de majori
tatea exploatărilor. Din cauza 
conținutului exagerat de șist 
în cărbunele trimis prepara
ți*! Lupeni de către exploată
rile Uricani și Lupeni, prepară
ri* a rămas sub plan Ia produc 
Ha netă. Ceea ce a reieșit din 
discuțiile purtate de șefii de 
exploatări, secretarii comite
telor si reprezentanții prepa- 

rattei. calitatea necores
punzătoare a cărbunelui 
își are cauza in slaba

Răspunderi majore 
ta fața unităților de investiții

■в вое cartier de locuințe, de 
ш nou complex comercial 
see de Medarna casă de cul
tură — Веска obiectiv cate

ota d bont пасаигі prin 
tar ir*a din timp a lu
crărilor da pregătiri ne
cesare. Am luat măsuri ca 
atît în privința rambleu
lui cit ți a transportului 
să nu avem vreo surpriză. 

Realizarea ritmică a planului, 
crearea unui plus de pro
ducție din prima decadă con
stituie o rezervă în privința 
realizării planului pentru tot 
restul lunii, permițîndu-ne să 
ne concentrăm atenția spre 
rezolvarea altor probleme ale 
producției.

Se cere perseverat șl în 
privința reducerii număru
lui brigăzilor sub plan i 
îndeosebi prin îmbunătă
țirea aprovizionării, a a- 
sistenței tehnice, concen
trarea producției ți a e- 
fectivelor. dirifarea judi
cioasă a normelor.

In vederea realizării ritmi
ce a lucrărilor de pregătiri, 
mai multi șefi de exploatare 
au solicitat sprijinul C.C.V.J. 
în ceea ce privește aprovizio
narea cu armături metalice 
Т.Н. pentru galerii. Problema 
devine cu atît mai acută, cu 
cît U.R.U.M.P.-ul, executantul 
armăturilor, nu dispune de la
minatele necesare realizării a- 
cestul sortiment atît de soli
citat de exploatări.

producției
preocupare a brigăzilor de 
mineri, a personalului me
diu tehnic fată de alege
rea șistului vizibil In a- 
bataje. La unele mine se 

judecă lucrurile cu totul greșit 
și ahume că preparația ar fi 
vinovată pentru nerealizarea 
indicatorului de calitate. A- 
ceste suspiciuni sînt dăună
toare șl nu au nici un temei, 
a spus în ședință tov, TIGO- 
IANU FLOREA, secretarul or
ganizației de partid și ing. 
FNF TOAN, secretarul comite
tului U.Ț.C. de la prepareția 
Lupeni. Tov. ILIE PETRU, pre
ședintele sindicatului a propus 
ca pe tema calității să fie e- 
laborate conferințe chiar de 
către un colectiv de la pre- 
parație care să fie expuse 
apoi În fata minerilor. De a- 
semenea, s-a făcut propune
rea ca brigăzile de mineri 
care neglijează alegerea șistu
lui vizibil să fie duse la pre- 
paratie spre a se convinge la 
fata locului de repercusiunile 
cu care au de luptat prepara
torii din cauza neglijării a- 
legerii șistului vizibil în aba
taje.

In privința îmbunătățirii ca
lității produselor vor trebui 
să dovedească mai multă 
preocupare șl colectivele de 
la U.R.U.M.P., I.P.P.F., I.Q.I.L., 
șantierele T.C.M.M. ți Grupul 
2 construcții.

menit s* asigur* ritmul viito
rului. condiționează — direct 
sau indirect — pulsul de inli
ne al producției, înfăptuirea 
sarcinilor cincinalului.

Iată deci o altă întrebare 
de mare însemnătate: care 
este ritmul șantierelor pe care 
se înalță obiectivele de in
vestiții ale cincinalului ?

Deși planul valoric al lu
crărilor miniere subterane a 
fost realizat în proporție de 
105 la sută, la săpări și be- 
tonări s-a înregistrat o rămî- 
nere în urmă de 130 ml, ge
nerată de minele Uricani, A- 
ninoasa, Vulcan și Dîlja. De 
asemenea, deși la lucrările in
dustriale de suprafață sarci
nile de plan au fost realizate 
în proporție de 101 la sută, 
Ia una din cele mai impor
tante obiective — centraliza
rea minei Lonea — realizările 
reprezintă abia 55 la sută din 

plan. E o situație ce re
clamă măsuri eficiente 
atît din partea conduce
rii T.C.M.M si chiar a 
combinatului pentru recu
perarea rămînerilor în ur
mă, pentru a imprima șan
tierului de la Lonea un 
ritm de muncă corespun
zător. Se impune cu im- 
periozitafe ca și conduce
rea E.D.M.N. să ia măsuri 
eficiente pentru a îmbună
tăți activitatea sectorului 
de investiții de la mina 
Dîlja, mai ales că o bună 
parte din sporul produc
ției ce se va realiza in 
noul cincinal va proveni 
de la noile exploatări.

Constructorii de pe șanti ■-

Acțiuni eficiente din partea 
organizațiilor de partid

In majoritatea unităților 
economice, organizațiile de 
partid au luat în dezba
tere factorii-frMiă ai produc
ției, stabilind măsuri multiple 
pentru remedierea lor; au 
canalizat activitatea colecti
velor de specialiști, a cadre
lor tehnice spre descoperirea 
și valorificarea rezervelor in
terne ale producției, spre îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă. Există însă un fac tor - 
frînă în calea realizării rit
mice a planului a cărui în
lăturare cere intensificarea 
im continuu a muncii politi
co-educative : indisciplina în 
producție, Pe linia întăririi 
disciplinei au fost inițiate nu
meroase acțiuni. S-a întărit 
exigenta conducerilor tehni
ce față de cei oare, prin acte 
de indisciplină, frînează pro
cesul de producție. Astfel, de 
la începutul anului s-au des
făcut contractele de muncă 
pentru abateri de 1a disci
plină la un număr de 237 șa- 
lerjați numai în cedrul 
C.C.V.J. Organizațiile de 
partid, sindicat și U.T.C. au 
organizat dezbateri publice 
pe tema disciplinei, cu oare 
prilej au fost judecați de 
colectivele în cere muncesc 
acei salari ați care s-au abă
tut de la disciplina produc
ției și N.T.S. Totuși, rezulta
tele în ceea ce privește re
ducerea absentelor nemoti
vat*, a abaterilor de la r*gu- 
Ые de protecție a muocfl nu 

rele social-cuiturale au pus 
accentua pe construcția de 
locuințe, realizând 85 la sută 
dm prevederile pianului o- 
perativ. Deși timpul a fost 
prielnic lucrărilor de con
strucții, conducerea Grupului 
2 și conducerile șantierelor 
n-au reușit să asigure condi
țiile necesare realizării inte
grale a pianului operativ și 
astfel din cele 178 aparta
mente prevăzute a fi predate 
în acest an s-au predat abia 
106. Precum a reieșit din cu- 
vîntul tov. ing. ȚURNĂ DU
MITRU, directorul Grupului 
2 șantiere, în pofida condiți
ilor asigurate în ultimul timp, 
ritmul de execuție nu se ri
dică la nivelul cerințelor nici 
la oasa de cultură și nici la 
complexul comercial din Pe
troșani.

Atît pe șantierele in
dustriale cît și pe cele 
social-culturale, intensifi
carea ritmului de execu
ție, pentru predarea la 
termenul prevăzut a fie
cărui obiectiv al cincina
lului, trebuie să devină 
o preocupare centrală a 
conducerilor tehnice, a 

organizațiilor de partid și de 
masă, a fiecărui constructor 1 
Or, acest deziderat impune 
pregătirea din timp a ampla
samentelor pentru noile o- 
biective, organizarea superi
oară a procesului de produc
ție, pentru crearea condiți
ilor necesare realizării ritmi
ce a sarcinilor de plan, asi- 
gurîndu-se în permanență re
zerve pregătite de front de 
lucru.

se ridică încă la nivelul ce
rințelor. Astfel, doar în cursul 
lunii februarie s-au înregis
trat pe întregul oraș 44 000 
оте/om absențe, din care 
3 000 nemotlvate, 4 150 moti
vate, tar restul concedii de 
boală. Cele mai multe absen
te s-au înregistrat în cadrul 
exploatărilor miniere, șantie
relor, a sectoarelor forestie
re etc. Ce denotă aceste 

cifre? Necesitatea ca or
ganizațiile de partid, sin
dicat șl U.T.C. să-și in
tensifice In continuu 
preocuparea pentru intă 
rirea disciplinei, să folo 
sească toate formeh 
muncii politico-educative 
pentru mobilizarea opiniei 
publice împotriva acelo
ra care încalcă discipli
na în producție și N.T.S.- 
Ul.

In cuvintele lor, mai multi 
vorbitori, între oare tov. ZE- 
LENEAC GHEORGHE, preșe
dintele sindicatului minei U- 
ricani, ILIE PETRU, președin
tele sindicatului minei Eu- 
peni au explicat numărul ri
dicat al absentelor și prin 
ușurința cu cere unele cadre 
medicele de la dispensarul 
minei Uricani, dor mal ales 
de la cel din Lupeni, elibe
rează foile de boală. Pentru 
a evita această situație, în 
ședință s-a subliniat necesi
tatea intensificării controale
lor obștești dm partea sm- 

diceteflor atât la dispensare 
cît și la bolnavi acasă. O răs

Cuvtatul fiecărui colectiv 
să devină faptă I

înfăptuirea cuvlntului dai 
de către colectivele unități
lor noastre economice anga
jează răspunderi sporite din 
partea organizațiilor de par
tid, de sindicat și U.T.C. 
Despre aceste răspunderi a 
vorbit în încheierea ședinței 
tovarășul LAZĂR DAVID, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid.

Intîmpinerea aniversării 
partidului cu sarcinile de plan 
și angajamentele de intecere 
realizate integral este cel 
mai demn răspuns pe care-1 
pot da colectivele unităților 
economice grijii deosebite a 
partidului pentru dezvoltarea 
Văii Jiului ca și a întregii țări, 
a arătat vorbitorul. Acesta 
este, așadar, obiectivul cen
tral al întregii munci politi
ce și al activității economi
ce, spre realizarea căruia tre
buie mobilizate toate colecti
vele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni. Or, îndeplini
rea ritmică și la toți indica
torii a sarcinilor de plan, a 
angajamentelor de întrecere, 
este condiționată de tradu
cerea în viață a măsurilor 
preconizate, în cadrul fiecă
rei unități, pentru perfecțio
narea procesului de produc
ție, de urmărirea eficacității 
acestor măsuri.

In continuare, tovarășul 
Lazăr David a subliniat prin
cipalele probleme care vor 
trebui să stea în perioada 
actuală în atenția organiza
țiilor de partid, de masă și 
a conducerilor tehnice. O 
deosebită preocupare trebuie 
acordată organizării traduce
rii in viață a prevederilor 
cuprinse în planurile de mă
suri tehnieo-organizatorice pri
vind realizarea planului pe 
1966, respectiv pentru îmbu
nătățirea protecției muncii. 
Este necesar să fie folosite 
la traducerea în viață a mă
surilor pentru perfecționarea 
organizării producției și co 
lectlvele de specialiști. Acti
vitatea acestor colective să 
r,e orientată de acum spre 

aplicarea în viață a mă
surilor proptise în urma 
studiilor întreprinse, spre 
urmărirea eficienței aces
tor măsuri menite să eli
mine factorii-frînă în ac
tivitatea de producție 

și abia apoi să se ia în stu
diu alte probleme în vederea 
descoperirii de noi rezerve 
interne.

O rezervă valoroasă, pen

ȘEDINȚA DE LUCRU A CONSTITUIT O ÎN
TRUNIRE UTILĂ, SINTETIZÎND REALIZĂRILE 
OBȚINUTE, STABILIND DIRECȚIILE SPRE CARE 
TREBUIE SA ACȚIONEZE ORGANIZAȚIILE DE 
PARTID, SINDICAT SI U.T.C., CONDUCERILE 
TEHNICE DIN UNITĂȚILE NOASTRE ECONO
MICE. CU ACEST PRILEJ FIECARE ȘEF DE 
UNITATE, SECRETARII DE PARTID SI PRE
ȘEDINȚII DE SINDICAT, PREZENȚI LA ȘEDIN
ȚA, AU EXPRIMAT HOTAR1REA FERMA A 
COLECTIVELOR PE CARE LE REPREZINTĂ DE 
A 1NT1MPINA GLORIOASA ANIVERSARE A 
PARTIDULUI NOSTRU CU SARCINILE DE PLAN 
ȘI ANGAJAMENTELE DE ÎNTRECERE REAU- ■ 
ZATE EXEMPLAR. t

pundere deosebită revine 
aceaetă linie și Ci.S.

tru valorificarea căreia se 
cere depusă o activitate sus
ținută, o constituie întărirea 
disciplinei, folosirea din plin 
a timpului de lucru. Deși în 
prezent aproape fiecare uni
tate se plînge de lipsă de e- 
fective, se înregistrează un 
număr ridicat de absente. 
Este o anomalie spre înlă
turarea căreia trebuie con
centrată atenția întregii 
activități de partid, a mun
cii politico-educative desfă
șurate de organizațiile 'de 
sindicat și U.T.C. Spre a asi
gura succesul deplin al ac
țiunilor întreprinse In spriji
nul realizării ritmice a sar- 
nicilor de producție, tovară
șul Lazăr David a recoman
dat ca organizațiile de partid 
să se bazeze in acțiunile în
treprinse pe forța tuturor 
comuniștilor, a colectivuiuL 
In acest scop, fiecărui mem
bru de partid și mai ales to
varășilor din activul de partid 
să H se repartizeze sarcini 
concrete în legătură cu tra
ducerea în viață a măsurilor 
tehnico-organizatorice elabo
rate pentru perfecționarea 
procesului de producție. De 
asemenea, în lupta pentru 
combaterea indisciplinei să 
fie folosită mai mult influen
ta colectivului. Bunăoară, a- 
tunci cînd se iau măsuri dis
ciplinare pe linie administra
tivă, împotriva acelora c^e 
au abateri de la disciplină, 
cazurile să fie discutate in 
prealabil în cadrul brigăzilor 
și a schimburilor în care 
s-au petrecut manifestările de 
'nd'isciplină. Să creăm prile
jul ca oamenii să poată ju
deca în colectiv pe acei ca
re Ie pătează onoarea. Vor
bitorul a mai recomandat or
ganizațiilor de partid și con
ducerilor tehnice să acorde 
’oată atenția eșalonării con
cediilor, respectării legisla- 
‘iei muncii șî N.T.S.-ului, în
treținerii și reparării optime 
a utilajelor.

Realizările obținute în lu
na februarie, a spus în în
cheiere vorbitorul, perspecti
vele care există în luna mar
tie, prezintă garanția că pri
mul trimestru al anului va 
fj încheiat de toate colecti
vele economice: din Valea 
Jiului cu sarcinile de plan 
realizate integral, ceea ce va 
asigura o bază solidă obți
nerii de noi succese în con
tinuare, înfăptuirii cu cinste 
a angajamentelor asumate în 
întrecere.



3
te!

FOILETON
„Mai poftiți la obiectiv cei ce pătează onoarea colectivului

Ocolul pămîntului...
cu un car de nervi (Urmare din pag. t-a)

care revolta

Jules Verne e scriitorul pre- 
ie rat al soției. „Douăzeci de 
mii de leghe sub mări", „Cinci 
săplămlni în balon", „O călă
torie spre centrul pămîntului" 
ce mai, aproape toate operele 
inegalatului scriitor fn ale ro
manului ce te poartă pe aripile 
fanteziei se află la loc de 
cinste in biblioteca familiei. De 
fiecare dată ctnd apărea c 
nouă ediție a vreunui roman 
de Jules Verne eram sigur că 
nevastă-mea iar o să aibă cî- 
teva nopți albe.

Eu unul n-aș putea afirma 
că nu admir bogata fantezie a 
lui Jules Verne, dar nici nu 
mai sint ahtiat după operele 
lui ca în tinerețe. Poți însă 
să-ți refuzi solia, cînd, de cum 
ai sosit de Ia serviciu, te intîm- 
pină drăgăstos și-ți zice:

— Ticuțule drag și scump, 
ai auzit că azi, la cinema Re
publica, rulează filmul „Oco
lul pămîntului în 80 de zile" ? 
Mergem să-l vedem... Te rog 1...

— După cîte știu, l-ai mai 
văzul o dată, i-am răspuns cam 
ursuz. Dar dacă ții atît de mult 
hai să mergem.

Pregătirile noastre de pleca
re n-au durat cit ale eroilor Iui 
Jules Verne, doar nu plecam 

ocolim bătrîna noastră Te
ci numai la cinematograi 

care ne desparte o distan- 
de 5—10 minute de mers.

Cum ne place punctualitatea, 
la orele 
cizeci și cinci de minute stă
team în 
grafului
să pornim în jurul 
tului împreună cu interpreta 
eroilor lui Jules Verne.

Filmul a început cu aceeași 
punctualitate cu care Passepar
tout și stăpînul său au por
nit în lunga lor călătorie. Nici 
n-au apucat temerarii călători 
să afle că din motive obiecti
ve trenul de Marsilia nu mai 
pleacă și iată că tot din ma

Să 
rd, 
de 
tă

șaisprezece și cin-

șala cinemato- 
așteptînd liniștiți 

pămîn-

tive „obiective" (a se citi ope
ratorul era plecat și el la plim
bare) secvențele se vedeau pe 
ecran înjumătățite. In sală flu
ierături mai stridente decît la 
un meci de fotbal cînd arbi
trul nu acordă lovitură de 11 
metri în favoarea echipei pre
ferate. Fluierăturile au fost re
cepționate de timpanele sute
lor de spectatori, numai cele 
die operatorului refuzau cu in- 
căpățînare să Intre pe recep
ție. Exasperată de fluierături 
și de absența operatorului, ci
neva din petsonalul de ordine, 
a plecat in căutarea iui. ta 
scurtă vreme luminile au inun
dai sala. Spiritele s-au potolit. 
Mai greșește omul și-au zis 
spectatorii. Greșeala s-a mai 
repetat insă încă de vreo 5—6 
ori la prima serie așa că am 
reușit să vedem o luptă cu 
taurii... în rate și încă multe 
alte secvențe de film așișderea. 
Cu chiu, cu vai s-a terminat 
„Primo tempo" și a început 
„Șecondo tempo".

Secondo s-a rulat, din „gri
ja" operatorului la care s-a 
mai adăugat și aceea a celor 
de la I.R.E.H., care au între
rupt curentul, tot în rate ca și 
prima. In sală s-au aprins cî- 
teva lanterne. Cei mai nerăb
dători să termine odată cu a- 
ceastă călătorie plină de peri
peții s-au ridicat de pe locu
rile lor și au plecat supărați 
spre casă. Deși doream din 
inimă să fac și eu același lu
cru am rămas în sală la in
sistențele soției. Filmul s-a ter
minat mult mal tîrziu de ora 
fixată. Dacă și cei doi eroi ar 
fi întîrziat atît de mult, cu si
guranță că stăpînul lui Passe
partout .ar ii pierdut pariul. Șl 
asta cu concursul operatorului 
de la cinematograful Republi
ca din Petroșani.

D. CRISTESCU
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PROGRAM DE RADIO
17 martie

populară; 12,30 Aici... Timișoara!;
12,50 Concert de prînz; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-ru- 
tier; 14,08 Agenda soliștilor de mu
zică ușoară; 15,00 Program de cîn-

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Cu cîntecul și jo
cul în zori de zi; 5,50 Jocuri popu
lare; 6,00 RADIOJURNAL. Sport;
6.10 Muzică ușoară; 6,22 Cîntă or
chestra de muzică populară a Ca
sei de cultură din Orăștie; 6,30 A- 
nunțuri și muzică; 6,45 Tarantele; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 7,15 Cîntecele dimi
neții; 7,30 „Zi bade cu fluiera"; 7,45 
Salul voios de pionier; 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,08 Muzică popu
lară; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,35 Muzică popu
lară; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,30 
VREAU SĂ ȘTIU; 11,00 Voci, or
chestre, melodii; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic;
12.10 Tineri interpreți de muzică

tece de dor; 15,20 COORDONATE 
CULTURALE; 15,45 Muzică ușoară; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,20 Din comoa
ra folclorului nostru: In drumeție 
prin Ținutul Pădurenilor; 16,50 De 
Ia un șlagăr la altul; 17,15 DINA
MICA INDUSTRIALĂ; 17,35 Figuri 
și momente din istoria muzicii ro
mânești : Constantin Dimitrescu.- 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,13 Răspunsuri 
muzicale scrisorilor dumneavoas
tră — muzică populară; 18,30 TRI
BUNA RADIO; 19,00 Seară pentru

„poștașului", pe 
cei mai buni ÎHț 
și in gospodărirea 
lor ? Iar cînd to-

în sală s-a făcut tăcere. Sur
priza era mare. Cine s-ar fi 
gîndit că artiștii amatori 16- 
neni ti vor felicita, prin in
termediul 
bănițenii 
producție 
localității
varășii Vladislav Marcu, Toțh 
Francisc, Vladislav Dumitru, 
Corbei Ioan, Costea Viorel, 
Stoica Vasile, Poenaru Gheor
ghe, Popescu Gheorghe șl alți 
fruntași în producție sau în 
activitatea obștească au pri
mit „telegramele de felicita
re", în sală a izbucnit un ro
pot de aplauze.

In partea a doua a progra
mului au delectat publicul 
orchestra de muzică popu
lară, cu concursul soliștilor 
vocali și instrumentiști. Au 
fost mult aplaudați îndeosebi 
soliștii vocali Mateșan Ioan, 
Bunea Florea, Crăciun Mari- 
nela, Jura Auielia, Tonta 
Radu și Costina Florian, dar 
și flulerașii Jura NIcolae, 
Crăclunică Ioan, Popescu le
pădat șl saxofonistul Chere- 
cheș Gheorghe s-au bucurat 
de apreciere unanimă.

Si apoi dansul „Făgărășa- 
na" interpretai cu măiestrie 
artistică de către Surd Gheor
ghe, Ciobanu Alexandru, Surd 
Alexandru și Mărgineanu 
Gheorghe, a stir nit ropote de 
aplauze. Dar și interprets 
„Ciobănașului", „Bordeiaști- 
lui" și ai celorlalte dansuri 
executate de membri ai for
mației au dovedit talent ar
tistic.

Programul artistic prezen
tat de formațiile clubului din 
Lonea a durat aproape trei 
ore. La încheierea programu
lui, bănițenilor nu le venea 
să plece din sală.

— Mai poftiți pe la noi, 
tovarăși — le-au spus la des
părțire gazdele artiștilor a- 
matori loneni.

■ ■
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M LUPENEANU

Pentru că a sustras 4 bucăți de 
dulapi lungi de 2,5 metri (motiva 
că... le-a 
del?) în 
CEANU 
23-24 de 
prima cunoștință ai convingerea că 
e cel mal nevinovat om din lume, 
a fost trimis în fața consiliului de 
judecată. I s-a aplicat atunci sanc
țiunea „mustrare scrisă cu aver
tisment'' și a fost obligat să plă
tească o amendă de 50 lei.

După felul cum s-a scuzat 
luat angajamente precum că 
cuminți, membrii consiliului 
decată erau siguri că Dobriceanu 
s-a lecuit de furtișaguri. Speranțele 
oamenilor au foșt însă foarte cu- 
rînd înșelate. N-a trecut decît o 
lună și Dobriceanu a fost prins din 
nou cu mîța-n sac: băgase 60 de 
scînduri, lungi de 80 cm în săculeți 
și pornise pe căi lăturalnice pen
tru a le scoate din curtea minei. 
Si-a pus omul în gînd să-și facă o 
casă frumoasă, undeva dincolo de 
munți. Numai că 
rii, vigilenți, i-au 
te cap.

Iată și un alt 
consiliului de judecată. 
VASILE, miner 
sectorul II, l-a 
pe crațeristul Ciobotaru 
tin. Ce se întîmplase ? 
cienii făcuseră o cuplare 
la transportor. Cînd să-l pornească, 
transportorul nu funcționa. Și Ne- 
guț, nici mai mult nici mai puțin, 
s-a hotărît să se răzbune pe Cio
botaru folosind din plin pumnii.

găsit pe munte, la son- 
octombrie trecut, DOBRI- 

IOAN, un tînăr firav de 
ani, și despre care, la

și și-a 
se va 

de ju-

paznicii exploată- 
dat planurile pes-

caz ajuns în fața
NEG UT 

șef de schimb la 
lovit într-o bună zi 

Cons ta n- 
Electri- 
greșită

Dosarul nr. 20. Cuprinde declara
ția unui om în vîrstă de 47 de ani, 
încărcător la colectorul transversa
lei nr. 5 din sectorul I, pe nume 
Neacșu Ioan. Face cunoscut că a 
fost lovit de mecanicul de loco
motivă FLUIERIȘ MARIN, un tî
năr care ar putea să-i fie fiu, avînd 
doar 29 de ani.

Neacșu ă manevrat un vagonet 
plin în fata locomotivei pentru ca, 
ulterior, să fie agătat la urma con
voiului. Fluieriș i-a schimbat, va- 
gonetului, urgent locul în altă ga
lerie și a înjurat de mama focu
lui. Neacșu i s-a adresat destul de 
calm :

— Măi Marine, de ce te ții de 
prostii ? Văd că tot scandal cauți...

Atît i-a trebuit „viteazului" me
canic Fluieriș. L-a înjurat amenin
țător pe bătrînul încărcător, apoi 
a luat o clemă din metal, 
în cap și a fugit. Cînd i 
lui Fluieriș că omul bătut 
căzut și are capul spart a 
„N-are nimic! Trebuia să-i 
dau una ca să se îndrepte"...

Neacșu a lipsit 15 zile de la lucru 
pentru a se vindeca.

Iată trei oameni, promotori ai 
unor fapte regretabile, care revol
tă. Oameni aterizați parcă la noi din 
alte vremuri și tărîmun,. oameni 
care pătează onoarea colectivului 
minei Uricani. Consiliul de judecată 
al exploatării 
cojocul lor... 
să le treacă 
pucături.

l-a lovit 
s-a spus 
de el a 
replicat: 

mai

de
alta, dar ca
asemenea a-

a găsit însă ac 
Nu de 

pofta de

Francisc VETRO

Mina Anineasa evidențiată pe ramară
(Urmare din pag. l-a)

zidiului C.C.S. tovarășu-l loan Co
toi a felicitai cu căldură colectivul 
minei Aninoasa pentru succesele 
obținute, urîndu-i noi și importante 
realizări în întrecerea - socialistă.

Luînd cuvîntul în cadrul adună
rii, tovarășii 
ner fruntaș 
vecz Albert, 
sectorul III,
șeful sectorului IV au vorbit des-

Man Nicolae II, mi- 
în sectorul I, Biha- 
prim-maistru minier în 

ing. Burlec Cornel,

Contrast

ma-
In

re-

mulțl ani o 
de ciment, 

insistențelor 
ale organelor

Pe acest. loc rezervat 
spațiilor verzi, dintre 
două blocuri din cartie
rul Livezeni, a funcțio
nat 
gazie 
urma
petate 
Sfatului popular al ora
șului Petroșani, construc
torii s-au decis în cete 
din urmă să demoleze 
magazia. Dirf păcate, 
constructorii nu și-au fă
cut datoria pînă la ca
păt ci — așa cum se 
vede și în fotografia a- 
lăturată.

Ce părere au tovarășii 
din conducerea Grupului 
de șantiere Valea Jiu
lui despre acest mod de 
îndeplinire a unei sar
cini ?

Nu consideră cumva

tineret; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,30 Orchestra celor 101 
viori dirijată de Miller; 20,45 Noap
te bună, copii; 20,55 Muzică ușoa
ră; 21,15 Cronica literară de I. D. 
Bălan,- 21,25 Soli ai artei românești 
peste hotare,- 21,45 Refrene lansate 
de Gigi Marga; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Trei cărți de vizită muzicale : 
Rexana Matei, Bobby Solo, Sara 
Montiel; 22,40 Interpreți cunoscuți, 
melodii celebre; 23,15 Claude De
bussy și poezia franceză; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO
JURNAL, Sport. Buletin meteo-ru
tier;. 7,50 „Minunată este patria 
mea“ — program de cîntece; 8,00 
Ritm și veselie,- 8,30 Muzică popu
lară; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,34 
Muzică ușoară; 10,00 Arii din ope
re; 10,25 Muzică ușoară; 10,40 Arii

neplăcut
că bucățile de ciment și 
moloz împrăștiate con
trastează supărător cu 
blocwile din jur ? 
Că asemenea amprente 
ale neglijenței sint o 
surpriză neplăcută pen
tru cei care călătoresc 
prin orașul nostru 
vînd în 
mășițele 
se află 
imediată 
ferate ?

De la cel în drept aș
teptăm un răspuns prac
tic, nu numai scris, și 
le dedicăm aceste patru 
rînduri:

Magazia-au demolat 
(Asta-i foarte bine I), 
Dar molozu-a fost 

„uitat";
Știți acum de cine... 

F. V.

a- 
vedere că tă- 
fostei magazii 
in vecinătatea 
o șoselei și căii

din operete; 11,00 BULETIN- DE 
ȘTIRI. Buletin meteorologic; 11,07 
Progtam de cîntece și jocuri; 11,30 
Din țările socialiste; 12,30 Valsuri 
și polci; 12,45 Ansambluri corale 
muncitorești: Corul uzinei „Victo
ria" Călan; 13,00 BULETIN DE 
ȘTIRI,- 13,30 Călătorie muzicală;
14.30 Prelucrări de folclor ale com
pozitorilor noștri; 15,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo-rutier,- 
15.3G Răspunsuri ascultătorilor emi
siunii de operă „Cunoașteți și re
cunoașteți"; 16,00 Refrene de neui
tat; 16,30 Emisiune de basme; 17,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic,- 17,20 Piesa „Lebăda" de 
Saint Saens, Trepak de Musorgski;
17.30 Muzică populară; 17,40 Sfa
tul medicului, 17,45 Arii din opere; 
18,00 Muzică vocală și instrumen
tală de Paul Constantineșcu; 18,15 
ZIARE, ZIARIȘTI, OPINII; 19,00

al

luat 
Că-

pre hărnicia, priceperea și iniția
tiva cu care minerii Anlnoasei mun
cesc pentru traducerea în viață a 
sarcinilor pe care Directivele Con
gresului al IX-lea al P.C.R. le pune 
în fața industriei carbonifere.

Colectivul minei evidențiate pe 
ramură a fost felicitat, de aseme
nea, de către tov. Petre Constan
tin, miner șef de brigadă la mi
na ’Lupeni, ing. Feier Gheorghe, 
șeful E. M. Lonea, ing. Iliescu 
Gheorghe, director tehnic 
C.C.V.J.

I-ntîmpinat cu vii aplauze a 
cuvîntul tovarășul Gheorghe
lin, membru al C.C. ai P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Hunedoara al P.C.R. care a adre
sat minerilor aninoseni calde feli
citări pentru distincția primită, pre
cum și cuvinte de îndemn spre 
noi victorii în întrecerea socialistă 
pentru cărbune mai mult, mai bun 
și mai ieftin.

Telegrama trimisă cu acest pri
lej Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R.. 
exprimă cu deosebită forță hotă- 
rîrea minerilor, inginerilor și teh
nicienilor minei Aninoasa de a 
dezvolta succesele obținute pînă 
acum, de a înfăptui cu cinste an
gajamentul reînnoit de întrecere 
pe a ntri 1966.

Adunarea 
un frumos 
zentat de 
cluburilor 
Jiului.

festivă s-a încheiat cu 
program artistic pre- 

formatiile reunire ale 
sindicatelor din Valea

BULETIN DE ȘTIRI,- 19,03 File din 
albumul cu romanțe,- 19,30 Frank 
Pc.urcel și orchestra sa; 19,50 Tran
smisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii, Diri
jor Mircea Basarab. In pauză : RA
DIOJURNAL; 22,30 MOMENT POE
TIC; 23,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Sport; 23,07 Evantai muzical; 0,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
17 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Tom Jones; REPUBLICA: Ultimul 
miliardar; LONEA: Amintiri din 
copilărie,- VULCAN: Cineva acolo 
sus mă iubește; LTVEZENI: Unde-i 
generalul?,- ISCRONI: Brațul ne
drept al legii; ANINOASA: Aport, 
Muhtar I
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іииіиі elogioase Io presa americană 
ies» sMlatolele dale de ansamblul „lioriilia"

Descinderea lucrărilor sesiunii
Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace

IOS ANGELES 15 (Ager- 
jaest- — Spectacolele prezen- 
Mte *™Р de cinci zile în ora- 

Las Angeles de ansamblul 
tekteric român „Ciocîrlia" au 
aCraț, dapă cum relatează a- 
*еафа ILPJ., „reacții entuzias
te" din partea cronicarilor 
principalelor ziare locale. In
terna articol publicat in ziarul 
Jm Angeles Times", Măr
ite Bernbeimer arată că spec
tacolele sint „captivante". „Am 
ascattat o muzică inspirată 
rin folclorul autentic, o mu
ncă vie". Referindu-se la 
programul prezentat, el subli
niază că numerele coreografice 
„constituie o demonstrație de 

populare, splendidă în 
ce privește omogenitatea, cit 
și din punct de vedere al 
măiestriei coregrafice... Acestea 
sint îmbinate cu interludii în-

CAIRO

Cuferința primilor miniștrii ai țărilor arabe
CAIRO 15. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Oprică, transmite: Lu
crările Conferinței primilor miniș
trii din țările arabe au continuat 
marii la Cairo, abordîindu-se cel 
de-el doilea punct de pe ordinea 
de zi: raporturile inter-arabe, pre- 
n» și relațiile țărilor arabe cu 
BepnMica Federală Germană. După 
cam se știe, o serie de țări din 
lumea arabă au întrerupt relațiile 
•Mpjnmatice cu R. F. Germană în 
urma recunoașterii Izr-aeluiui de că
tre guvernul de la Bonn. încă înain
te de deschiderea actualelor lucrări

Afacerea Ben Barka
PARIS 15 'Agerpres). — Doi din- 

bre principalii inculpați în afacerea 
Ben Barka, ambii membri ai servi
ciului francez de contraspionaj, au 
fost confruntați în cabinetul jude
cătorului Zollinger. Confruntarea 
lui Leroy, acuzat de a nu fi de
nunțat crima deși avea la îndemî- 
nă informații care ar fi permis sal
varea hii Ben Barka, cu Lopez — 
care a luat parte activă la răpi
rea liderului opoziției marocane, nu 
a dus la nici un rezultat impor
tant.

Leroy a încercat să minimali
zeze Toiul său în afacerea Ben 
Barka, declarînd că afirmațiile lui 
Lopez, potrivit cărora acesta 1-er 
fi ținut în curent cu pregătirea și 
executarea răpirii lui Ben Barka, 
ar fi neadevărate. Pe de altă par
te, Leroy a recunoscut că a avut 
contacte cu anumite persoane com
promise în afacerea Ben Barka.

Demisia guvernului venezuelean
CARACAS 15 (Agerpres). — Gu

vernul venezuelean condus de pre
ședintele Raul Leoni și-a prezentat 
marți demisia. Hotărârea a fost anun
țată după o ședință de cabinet întru
nită, de urgență. Ea este urmarea 
crizei izbucnite luni între cele 
trei partide care au alcătuit gu
vernul de coaliție. Inițial partidul 
Frontul național democrat, anun
țase că se va retrage din coaliție. 
La rîndul său Uniunea republicană 
democratică, iși exprimase nemul
țumirea față- de colaborarea din 
cadrai guvernului. Cele două par
tide. rare împreună cu partidul 
Acțiunea ’ democratică — condus 
de președintele Rairi Leoni — an
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cîntătoare prezentate fie de 
orchestră, fie de soliști vocali"

Cronicarul ziarului „Los Ange
les Times" consideră că dan
satoarele române sînt „un bu
chet de chipuri proaspete", 
pline de feminitate.

Intr-un articol semnat 
de Peterson Green în 
ziarul „Herald Examiner", 
se subliniază că „nici un an
samblu nu a prezentat un grup 
de dansatoare atit de frumoase 
ca ansamblul folcloric român". 
„Costumele dansatorilor ro
mâni incintă ochiul; ceea ce 
a realizat întregul ansamblu 
seamănă mai curînd cu un 
festival decît cu un spectacol 
obișnuit — consideră toți cei 
care l-au văzut. De o valoare 
inestimabilă este orchestra 
condusă de Victor Predescu". 
„Este un program plin de far
mec", conchide Peterson.

ale conferinței o serie de guverne 
din țările arabe și-au manifestat 
dorința ca la Cairo, prin eforturi
le tuturor participanților, să se 
găsească o poziție comună în pro
blema relațiilor cu guvernul de la 
Bonn. Dar așa cum se consideră 
pe culoarele Conferinței de la se
diul Ligii Arabe, dezbaterile abia 
începute au scos la iveală unele 
disensiuni între participant!. Se 
pare însă că cele mai multe țări 
arabe consideră că trebuie să ră- 
mînă în vigoare rezoluția adoptată 
anterior de Conferința primilor mi
niștri arabi în virtutea căreia fu
seseră întrerupte relațiile diploma
tice cu R. F. Germană.

Referindu-se la sarcinile actua
lei reuniuni de la Cairo, cotidia
nul „Ai Ahram" scria că „mișca
rea pentru consolidarea unității de 
acțiune arabă este o necesitate față 
de atacurile colonialiste".

Noul președinte al
CIUDAD DE GUATEMALA 15 (A- 

gerpres). — Consiliul electoral din 
Guatemala a anunțat că Julio Ce
sar Mendez Montenegro, singurul 
candidat civil la alegerile desfășu
rate la 6 martie, reprezentând Par
tidul revoluționar, a fost ales ca 
președinte a.l tării.

Rezultatele definitive ale alege
rilor indică faptul că Montenegro 
a obținut 201 077 voturi, colone
lul Juan de Dios Aguilar, repre
zentând Partidul institutional de 
extrema dreaptă — 146 085 voturi 
și colonelul Miguel Angel Pon- 
ciano, din partea partidului de 

format în noiembrie 1964 guver
nul de coaliție, apreciază că nu 
li s-au acordat importanța cuveni
tă în cadrul guvernului și nu au 
fost consultate în principalele ho- 
tărîri luate de acesta. Potrivit ob
servatorilor politici, actuala criză 
de guvern din Venezuela ar urma 
să fie rezolvată prin consultări în 
vederea „găsirii unei noi fonnuile". 
După cum se știe, partidul pre
ședintelui Raul Leoni nu a obținut 
decât 33 la sută din totalul votu
rilor la alegerile din 1963 și nu 
are majoritatea în Congres, case 
i-ar permite să formeze singur gu- 
vernuL

FRAGA 15. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Liță, transmite: La 
15 martie, la Praga s-a deschis se
siunea Adunării Naționale a R. S. 
Cehoslovace. Pe ordinea de zi a 
sesiunii se află raportul referitor 
la politica externă a Cehoslovaciei 
Și dezbaterea proiectelor de lege 
referitoare Ia învățământul superior 
și la grija față de sănătatea pu
blică.

Raporti*! referitor la politica ex
ternă a fost prezentat de Vaclav 
David, ministrul afaceri-lor externe 
al R. S Cehoslovace care a ară
tat că în urma acțiunilor agresive 
ale imperialismului, în frunte cu 
cel american, situația internaționa
lă s-a înrăutățit. Cu toate acestea, 
a spus el raportul de forțe în lu
me oferă posibilitatea unei lupte 
încununate cu succes pentru pro
gres, pace și socialism. Guvernul 
cehoslovac — a declarat V. David 
— va întări și pe viitor prietenia 
și colaborarea strânsă cu țările so
cialiste. Politica externă a R. S. 
Cehoslovace este îndreptată spre 
realizarea coexistenței pașnice în-

„Cei 14“ nu au luat 
nici o hotărîre

PARIS 15 (Agerpres). — In 
cursul reuniunii care a avut loc 
luni la Paris, la sediul delegației 
belgiene reprezentanții celor 14 țări 
membre ale Alianței atâantice, nu 
au luat nici o hotărîre în legătură 
cu publicarea declarației comune. 
Declarația urma să constituie un 
răspuns la memorandumu-l francez 
privitor la măsurile pe care in
tenționează să le ia Franța pentru 
a se retrage din N.A.T.O.

„Cei 14" au căzut de acord asu
pra faptului că problemele actuale 
ale Alianței atlantice sînt extrem 
de complexe și că ele sînt „stu
diate cu grijă și discutate" în di
feritele capitale ca și la N.A.T.O. 
Se prevede ca în cursul acestei săp- 
tămîni țările membre ale pactului 
atlantic să aibă o nouă reuniune 
pentru a preciza poziția lor față de 
recenta hotărîre a Franței.

Guatemaîei
dreapta Mișcarea de Eliberare Na
țională — 110 105 voturi.

Congresul guatemalez urmează 
să se întrunească la 5 mai pen
tru desemnarea oficială a lui Men
dez Montenegro ca președinte al 
țării. El va fi instalat la 1 iulie pen
tru o perioadă de patru ani.

• NURNBERG. — La 
Niîrnberg, R.F.G., s-a 
deschis expoziția „Ur- 
Iaub 1966" (Concediu 
1966), avînd ca obiect 
prezentarea posibilităților 
de petrecere a conce
diului în 1966. Sînt ex
puse autoturisme, cor
turi și articole necesare 
concediului.

O.N.T. „Carpați", pre
zintă fotografii cu ima
gini din țara noastră și 
obiecte de artizanat. Vi
zitatorii au dat o înaltă 
apreciere exponatelor 
românești.

• MOSCOVA. — Vla
dimir Novikov, vicepre
ședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., 
a avut o convorbire la 
15 martie cu Son Sann, 
vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Gu
vernului Regal al Cam- 
bodgiei, care a sosit la 
Moscova la invitația gu
vernului sovietic.

•. SOFIA. — La 14 
martie la Sofia a sosit 
o delegație guvernamen
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tre state cu sisteme sociale dife
rite.

In continuare, raportorul a sub
liniat că singura cale pentru re
zolvarea problemei vietnameze o 
constituie încetarea de către S-U.A. 
a acțiunilor militare în Vietnam și 
acceptarea celor patru puncte pro
puse de guvernul R. D. Vietnam și 
a cererilor Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud.

In raport se arată că R. S. Ce
hoslovacă va contribui și în viitor 
la crearea unor condiții favorabile 
pentru rezolvarea problemelor im
portante din Europa și pentru dez
voltarea. unei colaborări sănătoase 
între popoarele acestui continent. 
Guvernul R. S. Cehoslovace este 
convins că normalizarea relațiilor 
dintre R. S. Cehoslovacă și R. F. G. 
ar contribui la îmbunătățirea atmos
ferei politice generale din Europa.

Problema nr. 1 în dezbaterea U.E.O. : 
criza N. A. T. O.

LONDRA 15 (Agerpres). — Marți 
s-a deschis la Londra sesiunea de 
două zile a Consilului ministeriali 
al Uniunii Europei Occidentale, or
ganism din care fac parte cele 
șase țări membre ale Pieței co
mune și Marea Britanie. Sesiu-nea 
este prezidată de ministrul aface
rilor externe al Marii Britanii, 
Michael Stewart.

Prima problemă pusă î-n discu
ție a fost criza N.A.T.O. Deschi- 
zînd ședința, Stewart a arătat din 
nou care sînt argumentele brita
nice în favoarea menținerii Alian
ței atlantice. Șefii delegațiilor ce
lorlalte țări au expus punctele lor 
de vedere asupra situației actuale 
din N.A.T.O., asociindu-șe decla
rației ministrului de externe en
glez. Reprezentantul Franței, Jean

latente йпШм efettnate te aviația авнкмі 
гири I. D. Vietnam

HANOI 15 (Agerpres). — La 13 
martie, mai multe formații de bom
bardiere americane, care au decolat 
de pe port-avioanele flotei a 7-a a 
S.UA, de la bazele din Vietnamul 
de -ud și Tailanda, au pătruns de 
Г numărate ori în spațiul aerian 
al R. D. Vietnam, au bombardat și 
mitraliat centre populate și obiec
tive economice din provinciile Lad 
Chau, Thanh Hoa, Nghe An, Ha 
Tinh, Quang Binh și insula Con 
Co din partea de nord a zonei de
militarizate. De asemenea, la 13 mar
tie avioane americane au bombar
dat vase de pescuit ce se aflau de-a

ÎN QÎTEVA RÎNPURI
tală comercială a R. P. 
Chineze în frunte cu 
Fu Sin-lin, locțiitor al 
ministrului comerțului 
exterior. Delegația va 
avea convorbiri și va 
semna acordul cu privi
re Ia schimbul de măr
furi și plăți între R. P. 
Chineză și R. P. Bulga
ria pe anul 1966.

• BRUXELLES. — Cei 
aproximativ 3 000 de 
membri ai forțelor de 
poliție din Bruxelles au 
declarat în noaptea de 
luni spre marți o grevă 
de 24 de ore în spri
jinul unor revendicări 
privind mărirea salariilor, 
adoptarea unor măsuri 
de protejare a vieții po
lițiștilor, de mărire a 
pensiilor acordate urma
șilor în cazuri de ac

cidente, de modernizare 
a echipamentului etc.
• BONN. — La 14 

martie, subunități de ge
niu ale Bundeswehrului 
vest-german au fost tran
sferate în Danemarca, 
unde, timp de cîteva zi
le, vor participa la ma
nevre militare. La ma
nevre iau parte, de ase
menea, subunități ale 
forțelor armate engleze 
și deneze.

• PRAGA. — La Corn 
binatul „Chemek" din 
Slovacia de est a intrat 
în probă prototipul u- 
nui reactor turbionar 
pentru concentrarea ger
maniului captat din ce
nușă. Agregatul prezin
tă o deosebită importan
ță datorită faptului că 
cenușa rezultată din ar
derea cărbunilor din ba
zinul Sokolov conține

Declarația
Biroului Politic al G.C. 
al P.C. din Belgia

BRUXELLES 15 (Agerpres). — 
Biroul Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Belgia a dat publi
cității o declarație în legătură cu 
noua încercare de reglementare a 
crizei guvernamentale prin crearea 
unei coaliții guvernamentale a ce
lor două partide social-creștin și 
Partidul libertății și progresului.

Proiectul programului prezentat 
de V. Boeynants, căruia i-a fost 
încredințată formarea noului gu
vern, se spune în declarație, co
respunde intereselor monopolurilor 
mai mult decît programele ante
rioare. Tratativele care se desfă
șoară între conducerile acestor par
tide vor duce inevitabil la limita
rea drepturilor democratice ale 
muncitorilor și sindicatelor, precum 
și a dreptului la grevă.

de Broglie, secretar de slat la HB- 
nisterul Afacerilor Externe, oare a 
vorbit ultimul, a arătat că hotă
rîrea țării sale de a cere revi
zuirea organizației NAT.O. a fost 
luată cu aproximativ opt ani ÎX 
urmă. Guvernul francez consideră 
că N.A.T.O. nu ma corespunde ne
cesităților prezente și nici situa
ției internaționale actuale, a spus 
el. In acest sens. Franța este ho- | 
târâtă să tragă consecințele practi
ce care i se impun, dar acceptă 
să ia parte la convorbiri nrattUa- 
terale în această problemă.

In continuare a fost abordată 
problema relațiilor Est-Vest, ’ Ste
wart informîndu-i pe partiopanți 
despre rezultatele recentei vin 
la Moscova a primuhn ministru en
glez, Harold Wilson.

lungul coastei regiunii Hei Han 
din provincia Nam Ha.

După cum anunță agenția V.NA, 
în după-amiaza zilei de 14 martie^ 
mai multe avioane cu reacție apar- 
ținînd forțelor militare aeriene 
Statelor Unite au pătruns în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam. For
țele militare ale R. D. Vietnam au 
doborît în provincia Thanh Hoa ua 
avion și au făcut prizonier pilotul. 
Cu acesta, numărul avioanelor do
borâte deasupra teritoriului R. D. 
Vietnam, de la 5 august 1964. a 
ajuns la 907.

cantități considerabile 
de germaniu.

KATMANDU. — N. 
P. Firiubân, locțiitor al 
ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., care se 
află la Katmandu la in
vitația guvernului nepa- 
lez, a avut convorbiri 
cu primul ministru Su
rya Bahadur Thapa și 
cu Kirti Nidhi Bista, vi
cepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și minis
tru de externe al Nepa
lului. Au fost discutate 
probleme care interesea
ză cele două țări.

• BELO HORIZON
TE. — Cei 6 000 de stu- 
denți ai Universității 
catolice din Belo Hori
zonte au declarat gre
vă de protest în urma 
atacurilor poliției brazi
liene împotriva partici
panților la o manifestație 
studențească. In cursul 
ciocnirilor, mai mulți stu- 
denți au fost răniți și 
15 au fost arestați de 
polițiști, care i-au atacat 
cu bastoane de cauciuc.

S.UA

