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Muncă rodnică la I.F. Petroșani
Muncitorii forestieri din Valea Jiului au depus multe 

stjOduințe pentru realizarea — în condițiile grele de 
ale primului trimestru — a sarcinilor de plan în 

шВЗ ritmic și la toți indicatorii.
Eforturile lor au fost încununate de succes: planul 

de producție al întreprinderii forestiere Petroșani a 
fost depășit, Ia producția marfă, cu 360000 lei. Merită 
evidențiat faptul că la principalele sortimente au fost 
obținute depășirile cele mai importante ale planului 
trimestrial: la bușteni de fag s-au dat peste plan 3 000 
m c, la bușteni de derulaj 600 m c, la bușteni de gater 
rășinoase 520 m c, la cherestea rășinoase 500 m c, la 
cherestea fag 400 m c, la lemn de fag pentru con
strucții 400 m c, la- traverse speciale fag 50 m c.

îmbucurător este faptul că toate sectoarele forestiere 
dih bazinul nostru au reușit să-și realizeze sarcinile 
de plan trimestriale asigurind astfel condițiile necesare 
viitoarelor i-ccese.

Ortacii dintr-un 
schimb al bri
găzii fruntașe a 
iui Schneider 
Francisc de la 
mina Aninoasa.

(Цл ML LA REDACȚIE 
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Autoarea scrisorii își descrie drama familiei 
astfel: „Mă numesc Mihai Alexandrina. Sînt că
sătorită cu Mihai Vasile din 1957. Avem doi co
pii; unul de 7 ani și altul de 3. Pe soțul meu 
i-am cunoscut oa om cinstit și harnic; și-a iubit 
familia și copiii.

De aproximativ un an însă, armonia familiei 
a pornit să se destrame. Soțul a început să în- 
tlrzie de acasă. îmi căuta motive în felul cum 
gospodăresc casa, mă bătea și mă alunga. Nu 
mi-a mai dat decit rareori bani, spunîndu-mi că 
el administrează casa. Lucrurile au mers și mai 
departe. In urma unei grave amenințări, în ziua 
de 23 noiembrie 1965 am sărit pe fereastră de la 
etajul II fracturîndu-mi coloana vertebrală. Timp 
de 6 luni va trebui să port corset gipsat.

In urmă cu cîteva zile, soțul meu și-a strîns 
hainele și a plecat. Acum stau singură cu cei 
doi copii, sperînd că doar-doar se va întoarce 
acasă".

Cartea tehnică — 
ajutor prețios în producție

Cartea tehnică are o mare în
semnătate pentru descoperirea și a- 
plicarea noului în producție. Ea lăr
gește continuu orizontul de cunoaș
tere al muncitorului, tehnicianului 
și inginerului, îl ajută să perfec
ționeze procesele de fabricație, să 
introducă metode și procedee noi 
de muncă menite să ducă la creș
terea productivității muncii, la ușu
rarea efortului fizic al lucrătorilor.

Lrzina noastră pune la dispoziția 
salariaților multiple mijloace de 
informare tehnică, între care cartea 
tehnică ocupă primul loc. Uzina dis
pune de o bibliotecă tehnică cu 
peste 4 500 volume de cărți și a- 
proape 3 800 reviste. Printr-o orga
nizare judicioasă, biblioteca oferă 
cititorilor un bogat material do
cumentar din toate domeniile de 
specialitate, specifice uzinei. Pen
tru popularizarea cărții tehnice în 
uzină, se folosește stația de radio- 
ficare, unde săptămînal activiști ai 
clubului sindicatelor din localitate 
prezintă diferite cărți tehnice, re
cenzii sau conferințe tehnice.

Pe lîngă biblioteca tehnică, in 
atelierele și secțiile uzinei funcțio
nează biblioteci volante care pun,

scări timp, soțul se fa
ce canoscut ca un mi-

Prietenia
S-au cunoscut în ur

mă cu 9 ani. Lucrau 
amîndoi la marea hi
drocentrală de Ia Bi- 
caz; la tunel — ieși
re. Vasile era miner. 
Iar Alexandrina meca
nic Ia pompele de e- 
vacuare a apelor. Fata 
venise la Bicaz în 1952 
și a lucrat la început 
ca voluntară într-un 
detașament de briga
dieri.

Era primăvară. In- 
tr-una din zile, Ale
xandrina tocmai termi- 
țâse de citit romanul 
Iui Boris Polevoi „Po
vestea unui om ade
vărat". L-a împrumutat 
și lui Vasile. Așa s-au 
cunoscut șl au legat o 
prietenie frumoasă. Du
pă aproape doi ani s-an 
căsătorit Cînd con
strucția hidrocentralei 
fa: sfirșit, familia Mi
hai se mută la Vul
can. Era în I960. In

Mt dashrinic și este
șef de brigadă, 
faptele sale și

ale ortacilor săi s-a 
scris de multe ori în 
ziare. In urmă cu trei 
ani este decorat și de 
curind i s-a prins pe 
piept a doua insignă 
de fruntaș în întrece
re. Numele lui poate 
fi întâlnit și la panoul 
evidențiaților. intr-un 
cuvînt, om vrednic de 
stimă și laudă. Dar, să 
vedem ce se întâmplă 
acasă, în familia iui 
Mihai Vasile.

Mai bine de șapte 
ani, în familie a dom
nit împăcarea, atașa
mentul, respectul. Intre 
timp femeia a născut 
pe al doilea băiat, Va
sile, și bărbatul s-a 
bucurat mult; era fe
ricit

Ruptura
Buna înțelegere a 

luat sfirșit în vara 
trecută. Vasile a cu
noscut-o pe U. Ana, 
cumnata unui ortac 
de-al său. U. Ana ve-

FRANOSC VETBO
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li mu fiii m grafite
Colectivul de muncitori, tehni

cieni și ingineri de pe șantierul de 
locuințe din Petrila a muncit și 
muncește ou multă rîvnă pentru în
deplinirea planului fizic de predare 
a apartamentelor. Ds la îpceputul a- 
nului s-a dat în folosință blocul 
F 3 cu 40 apartamente.

Și în prezent se lucrează într-un 
ritm susținut. La blocul A 3 cu 80 
apartamente, unde lucrările sînt 
conduse de maistrul Picu Stan, a- 
cestea au un avans față de grafi
cul de execuție de 10 la sută. Bri
găzile de tencuitori conduse de 
Postolache Dumitru, Tutu Constan
tin, cea de mozaicari condusă de 
Bețivu Gheorghe, cea de tîmplari 
condusă de Popescu Jenică și alte
le, reușesc să-și depășească planul 
în medie cu 10-12 la sută.

Ou același elan lucrează și brigă
zile de instalatori Care, sub condu
cerea maistrului Arșanu Ilie, au reu-
șit să capete un avans la lucrări de 
12-13 la sută față de grafice. Ast
fel, brigada de sanitariști condusă 
de Chirilă Ion a terminat de mon-

VALENTIN CÎRSTOIU
corespondent

(Continuare în pag. 3-a)

Cămin cultural 
în construcjie

Inițiativa luată de comitetul exe
cutiv al sfatului popular, ca în 
Cîmpu lui Neag să se construiască 
un lăcaș de cultură, a fost primită 
cu multă bucurie de locuitorii co
munei. In vara anului trecut s-au 
strîns materiale de zidărie,- nisip, 
piatră, var, cărămidă, iar în pre
zent construcția noului cămin este 
ridicată la roșu. Căjninul cultural 
este prevăzut cu o sală de specta
cole cu 150 locuri, o bibliotecă, o 
sală de lectură și una pentru des
fășurarea unor jocuri distractive.

Datorită strădaniei depuse de 
președintele sfatului popular, Po- 
povici D. și a deputaților, care au 
mobilizat masele de cetățeni l-a e- 
xecutarea lucrărilor, au fost obți
nute economii în valoare de 35 000 
lei, efectuîndu-se 2 500 ore de mun
că patriotică. La înălțarea noului 
cămin cultural s-au evidențiat ce

Locul unde se 
depozitează „ma
teria primă" pen
tru constructorii 
de locuințe din 
Lupeni — silozul 
de ciment

de asemenea, la dispoziția celor in
teresați cartea tehnică necesară.

O altă măsură pentru răspîndirea 
și popularizarea cărții tehnice este 
organizarea de ștanduri cu vînzare 
în uzină. In felul acesta se înles
nește posibilitatea de procurare a 
cărților tehnice preferate de către 
salariați, în condiții avantajoase. 
Numai în cursul anului 1965, de 
pildă, s-au vîndut prin standurile 
din uzină cărți în valoare de 4 500 
lei.

Dar, dacă s-a dus o muncă sus
ținută pentru aprovizionarea per
manentă cu cărți a bibliotecii teh
nice și a bibliotecilor volante din 
uzină, dacă s-au organizat standuri 
prin care s-a vîndut un mare nu
măr de cărți tehnice, prea puțin s-a 
făcut în ceea ce privește îndru
marea și antrenarea unui număr 
mai mare de salariați la citirea căr
ții tehnice. Acest lucru va trebui 
să stea mai mult în atenția comi
tetului sindicatului din uzină și a 
comitetului U.T.C.

Ioan BERTOTI 
tehnolog U.R.U.M.P.

Iirtmerește
vechea așezare de oieri

In vechea așezare de oieri — Cimpu lui Neag — ca pre
tutindeni ' in Valea Jiului, noul te intimpină la fiecare pas 
împletit eu minunatele frumuseți ale naturii. Aici s-au înăl
țat în anii noștri noi edificii social-culturale, prin hărnicia 
și entuziasmul colectiv al locuitorilor comunei. Să vorbim 
deci despre cele mai tinere, mai puțin cunoscute.

tățenii Grecu Ionel, Oprea Vasile 
și Drăghici Iosif, cadrele didactice 
Trandafiresou Ilie, Găină Constan
tin și alții.

In vara acestui an lă-oașul de 
cultură va fi dat în folosința 
celor care au pus umăr lingă 
umăr la construcția lui — locuito
rii din Cîmpul lui Neag.

Un nou local 
pentru sfatul popular

Datorită faptului că localul sfa
tului popular existent nu mai co
respunde cerințelor actuale, au 
fost luate măsuri spre a se con
strui un nou local. S-au întocmit 
toate documentațiile pentru înce
perea lucrărilor în vara acestui an. 
In acest scop a fost alocată suma 
de 150 000 lei. In vederea obține
rii de economii, o bună parte din 
materiale vor fi procurate prin va
lorificarea resurselor locale.

VASILE COCHECI

Sera de la Li- 
vezeni, aparținînd 
de I.C.O. Petro
șani. Mii de flori, 
îngrijite de mîini 
îndeminatice, aș
teaptă ca în cu
rind să înfrumu
sețeze parcurile și 
scuarele din ora
șele Văii Jiului.

Invitație 
la Turism

S-a spus de atîtea ori că, în 
clasamentul pasiunilor care au 
cucerit masele, cinematograful 
deține supremația (pusă la gre
le încercări, în ultimul timp, 
de televiziune). Există însă o 
pasiune pentru care zeci de 
mii, sute de mii de oameni re
nunță fără șovăire la ultima a- 

■pariție cinemascopică a vede
tei preferate și la toți... „tele- 
sfinții" : turismul. Cu sau fără 
binevenitele oficii ale institu
ției de specialitate, oamenii 
s-au deprins „să plece", mă
car o zi-două, pentru un mic 
popas, pe o coamă de munte, 
într-o poiană de lumini și li
niște sau lîngă zidurile unor 
vechi și evocatoare monumente.

Dar — oricît de mari iubi
tori ai naturii ar fi — drume
ții secolului XX, mai ales cei 
care își duc rucsacul nu în 
spate ci în port-bagajul mași
nii, au o citadină și firească 
nevoie de a ști că, pe drum și 
în apropierea obiectivului vi
zat, există un loc de popas cu 
baie și telefon, cu cafea-fil- 
tru și benzină R. 90. ȘL în 
acest sens, se pare că vor avea 
în curind multe și plăcute sur
prize.

ST. CONST ANTTNESCU 
S. LUCIAN 

redactori la Agerpres
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CULTURA
b. «MMMu.tog.wUle «lin l'.tr»w»l
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La mine, dragostea...

A venit ca o ploaie dorită cu ropote, 
A VZnit ca o fecioară cu tălpile geale. 
Mi s-au învolburat apele toate în clocote 
Pe urmele măriei sale.
S-a strecurat ip mine ca furii 
(De vină sînt poale, doi echi de migdale) 
Și-g simț cujn simte pădurea furtuna 
Intfi mat încet, apoi 
Mai apoi, dragostea, 
S-a împăminteait în 
In firidele sufletului
f vina poznașilor echi de mărgele.

! ION CIOCLE1

mai tare, mai tare, 
chiriaș pus pe sfădi 
odăile mele, 
meu și-n ogradă»

Octavian o

ARTA
Nedumerire

In afara sărbătorilor, 
țața intri mereu în pămîntuL 
Re care stau eu 
Și caută ceva.
NU știu ce caută,
Că nu aduce acasă,
Altceva, 
Decît «îmbete.
Roate tocmai după «îmbete 
Coboară fața mereu 
In adine tin!

CQRIOLAN BOANCA

П

Filmul „Șah la rege" a consti
tuit cea de-a două premieră cine
matografică românească a anului 
1966. Fiind upul dintre puținele 
noastre filme polițiste, gen care 
are mare căutare și priză la pu
blic, „Șah la rege" s-a bucurat de 
succes încă din ziua premierii șale. 
Acțiunea șe desfășoară întocmai ca 
o partidă de șah în care se înfruntă 
doi adversari — o bandă de falsi
ficatori 
semnat 
fănescu 
real și 
de fajsuri, de urmăriri, de situații 
neprevăzute, cuiminînd cu crima 
de rigoare. Spectatorul urmărește 
cu încordare scenele care, la un 
moment dat, se complică — îneît

toate

urmă- 
fornjă

a Cirti noi î<i librâriî

65 de ani de la naștere© poetului

Tate&t viguros, tem
perament vulcanic, Oc
tavian Goga aducea în 
peisajul liricii roțnâ- 
Mști de la începutul 
veacului vocea unui 
(«raliat a cărui sursă 
poetică o constituia 
frământările epocii. Țîș- 
Bit din 
UBOfise 
înrobit, 
Chogat 
Bririi . 
în „Fragmente 
biografice" poetul măr
turisea : „М-am născut 
cu pumnii str tații su
fletul meu s-a organi
zat din primul moment 
pentru protestare, pen
tru revoltă. Eu, grație 
studierii mele suflotești 
am crezut întotdeauna 
că scriitorul trebuie să 
fie un luptător, un om 
cere filtrează durerile 
ni onriui prin sufletul 
tei și se transformă în 
trfrnbiță de alarmă. Am 

M ta scriitor un 
■amănător de credință 
ri de biruință",

Cit timp a rămas 
credincios acestor de- 
£ ite, O. Goga a 
feet un scriitor de 
prim rang, dar aban
donarea a dus la se
cătuirea inspirației.

S-a născut la 1 apri
lie 1881, în comuna Ră
șinari de lingă Sibiu, 
pefrectadu-și copilăria 
la Crăciunel (pe Tir-

ciocoiul durerii 
a unui 
O. Goga 
„cîntarea 

lobi iilor

popor 
a în- 
păti- 

gliei"- 
auto-

nave, satul de baștină 
al tatălui) unde a de
prins nu numai să în
drăgească folclorul și 
să pătrundă psihologia 
și sensibilitatea sufle
tului țărănesc, dar a 
yăaut și spectacolul 
suferințelor nemărgini
te ale țărănimii năpăs
tuite de grofi, începe 
să scrie Ia 9 ană, dar 
debutează cu adevărat 
în 1898 în „Revista 
ilustrată" condusă de 
folcloristul Ion Pop Re- 
teganul. Liceul l-a fă
cut la Sibiu și Brașov, 
continutadu-și studiile 
la Budapesta, unde se 
află printre animatorii 
revistei „Luceafărul" 

1012 era se- 
,,Astrei" la 

După Unire

(1902), Jș 
creier al 
Sibiu.
(1918) ajunge ministru 
al Cultelor pentru ca, 
absorbit de activitatea 
politică, să alunece în 
mrejele nocive C 
ideologiei 
litera tura 
înainte de 
mai 1938).

Volumele sale de ver
suri : „Poezii" (1905), 
„Ne cheamă Pămintul1' 
(1909)» „Pin umbra zi
durilor" (1913), „Cînte- 
ce fără țară" (1916) și 
„Din larg" realizează 
monografia lirică a sa
tului ardelean de la 
sfîrșitul secolului al 
XIX-lea începutul

aje
reacționare, 
pieraîndu-l 
a muri (7

si urmăritorii lor. Scenariul, 
de Al. Andrițoiu și N. Șto 
este inspirat dintr-un car 

cuprinde un arsenal întreg

nu se mai știe cine joacă cu albe
le și cine cu negrele — fiind me
reu pus în situația de a descoperi 
identitatea misteriosului personaj 
care manevrează din umbră 
mișcările.

Filmul e interesant și se 
reșțe cu plăcere, avînd o
de comunicare directă, ușor inte
ligibilă. Regia o semnează tînărul 
Haralambie Boroș, iar distribuția 
cuprinde actori bine cunoscuți pu
blicului nostru ca : Ion Besoiu, Emil 
Bpta, lazăr Vrabie și însuși regizo
rul Haralambie Boroș, notar talen
tat totodată.

Filmul „Șah la rege" va ruls de 
mîine pe ecranul cinematografului 
„Republica".

„Fata din junglaH

secolului al XX-lea. 
Planurile monografiei 
lirice a satului văzut 
ca „un uriaș rezervor 
de energie națională" 
sînt diversificate.

Există în creația lui 
O. Goga un sat al a- 
mintirilor cu icoane ale 
copilăriei, înr- 
primul contact

înregistrind 
t cu na

tura și fauna umană, 
cu imagini mustind de 
vitaiițate, populate cu 
cheflii joviali, cu ve
cini ce spun balade 
din Esop.

Se suprapune peste 
această experiență ima
ginea satului eroic, а!-_ 
Cătuit dijitr-o galerie' 
de figuri 
simboluri : 
dăscălița,

Poezii 
„Clăcașii", „vuoațui , 
„Graiul plinii" surprind 
durerea milenară a „ip- 
bîților gliei".

Tonalitatea majoră a 
cântecelor sale vibrante 
ce explorează filonul 
social (cu tradiție în
delungată în lirica ro
mânească), setea 
dreptate, năzuința 
unitate națională, 
sează pe Octavian 
ga alături de cele 
înalte culmi ale 
ziei românești.

galerie' 
aureolate de 

dascălul,, 
etc.
ca : „Oltul", 

„Cosașul",

de
spre 
pia- 
Go,
ПЫР 

poe-

In librăriile din Valea Jiului a in
trat zilele trecute un tot de cărți 
noi din diverse domenii. Cititorii 
pasionați își pot îmbogăți bibliote
cile personale cu cărți preferate 
beletristică, politică, tehnică, 
albume colorate sau volume 
versuri. Intre cărțile noi apărute 
numără : „Un delict de onoare" 
Giovanni Arpino. „Lenin și copiii' 
de Bonei — Bruevici, „Nuvele" 
M. Gorki, „Cucerirea giganților 
mii — Himalaia" de M. Bleahu și 
Bogdan, „Intre cetăți și rîuri" 
Ion Rahoveanu, 
mări și oceane" 
nescu.

de 
cu 
de 
se 
de!»,
de 
Iu- 
М. 
de

„Manțifere din 
de С. S. Auto-

ÎNSEMNARE

Acțiunea filmului care va rula 
de mîine Ja cinematograful „7 No
iembrie", se petrece în șnul 1056 
în Malaia și denumi politica cri
minală a colonialiștilor împotriva 
acestei țifri» fajosirea unor sub
stanțe gtrilvUgțpe împotriva par
tisan йог.

La un spital din Kuala Lumpur 
stat aduși doi tineri partizani grav 
răniți, 
tînărul 
Malaia 
tinașă,
zână pe Amina, fiica deicei 
crescuse.

Folostadu-se de 
în spital a linei 
ter o salvează pe 
jește cu dragoste
tia sa și Amina se restabilește dip 
zi în zi.

Medicul șef al spitalului, 
Donald Foster, născut în 

și crescut de o doică băș- 
recunoaște în tînara parti-

ca.re-1

morțiiprilejul 
dansatoare, Fos- 
Amina, o îngri- 

împreună cu so-

înnebuniți de neputința ter de 
a ține piept partizanilor, imperia
liștii hotărăsc să folosească împo
triva lor o otravă puternică „Tozal 
50", care ia cea mai mică atingere 
ucide orice ființă vie. Foste? в re
voltat de barbaria cotropitorilor *i 
trimite unui ziar elvețian un ar
ticol de protest. Foster e acuzat 
de defăimare a politicii engleze în 
Malaia și imperialiștii hotărăsc z- 
ciderea lui cu „Toxal 50".

Partizanii îi făgăduiesc lui Fos
ter sprijinul lor. Imperialiștii stro
pesc volanul mașinii lui Foster Ди 
„Toxal 50“ și acesta moare шЛ- 
gerător. Amina îl răzbună 
ter, trăgînd în mașina age&for 
imperialiști, care se rostogolește 
tațr-D prăpastie, apoi împreună cu 
încă o partizană și cu omul lor de 
legătură Amina ia calea junglei.

Tristefea pianelor

Șe știe că atunci cînd o 
orchestrală merge să pre- 
spectacol în diferite loca- 
transportă peste tot și pia-

In Valea Jiului există multe 
piane: la unele cluburi muricito 
rești, la Institutul de mine, la res
taurantele „Minerul" și „Transil
vania”, la Școala populară de artă. 
Trist este însă că majoritatea aces
tor piane sînl... triste, adică deza
cordate, 
formație 
zinte un 
lițăți nu
nul, fiind un instrument mai greu 
și mai sensibil decît altele. Se 
presupune că în fiecare localitate 
există un pian. Dar formația de mu
zică ușoară „Diamantele negre" a 
clubului sindicatelor din Petroșani 
a întîmpinat multe greutăți în pro
gramele pe care le-a prezentat în 
unele localități din Valea Jiului

Prof, Muntean Ironim
Liceul Petroșani

Aclivilate febrilă ta ЬМідіеов țMM № vHStee аМНМГЦ tgKUgapațor da abealvlre
a clasei а ѴШ-а și de malurilale. eterii cftete p* JMJf «WtefM lt 91 tt IMHtet* gf «fre e
fdaeae din obundcnfd Ія biblioteca fesiii

tocmai datorită pianului. Fie că in 
unele localități nu ani găsit pian, 
fie că în altele le-am găsit deza
cordate De pildă, trebuind să pre
zentăm un spectacol la Uricani și 
știind că în localitate nu există 
pian, am luat pianina noastră de la 
club. Dar ghinion. Pentru a ajunge 
la sala cinematografului „7 No
iembrie", unde urma să prezentăm 
programul, trebuia să trecem po
dul peste Jiu. Șubred și fără mar
gini, podul n-a putut fi trecut de 
mașina noastră, așa 
mas în mașină, iar 
tat programul 
pulul.

La Institutul 
ne-a ajutat la 
zacordat, ca de altfel și la clubu
rile muncitorești din Lonea, Petri- 
la și Aninoasa. Ba mai mult. Unele 
piane sînt deteriorate, ац ciocane 
rupte sau Iе lipsesc clape. Pianul 
de la Teatrul de stat, pe lingă fap
tul că e dezacprdat, nu are picioa
re și deci nu poate fi folosit.

Văzînd această stare de lucruri 
peste tot pe unde am umblat, mi-am 
pus întrebarea : cum de poate exis
ta atîta neglijentă față de aseme
nea inștrumsnte trebuincioase?1 
Se dau ațîția bani pe piane, apoi 
se lasă pe mina oricui pentru a le 
degrada. Qare acest nobil instru
ment la care au etalat atîți mar' 
compozitori și muzicieni ai 
merită această 
Mă gîndesc 
Beethoven sau 
pianele despre 
te rînduri l...

fără

СД pianinu a ră- 
noi am preien- 
contributia pia-

mine pianul nude
spectacol, fiind de

lumii 
soartă ? Cred că nu. 
се-ar zice Mozart, 
Enescu de-ar vedea 
care am scri6 aces-

в. HORAȚIU 
pianist

numai pianele au a- 
Mai sini la clubu-

La o seară
de repetiție
era arhiplină. Neonw 
culoare arunca pe fe-

Sala' 
de pe 
tele celor prezenți rase stră
vezii, sub penumbra serii. Dis
cuțiile pe marginea pregătirii 
unui nou spectacol erau in 
toi. In biroul tovarășului Bota 
Livig, directorul elubului din 
Uric ani, discuțiile erau tot atll 
de aprinse. Se tăceau ultimele 
retușări la definitivarea pro
gramului.

In sala de repetiții, dirijorul 
Vijdea Gavrilă repeta cu oi- 
ctiestra un cîntec popular. Pes
te citeva minute și-au tăcut

CARNET
soliștii vocali. La 
dirijorului, arches- 
altă melodie. So- 
У. iăcu un pas

apariția și 
un semit al 
tră atacă o 
lista bi'pgy
înainte și incepu să cînte. O 
urmară apoi alți soliști vo
cali : Bunea Mariana, Ordbg 
Klary, Deliu Marin...

— Nu-i bine 1 — exclama 
instructorul cultural Papesen 
M., aflat in „coltul de obser 
vație". Trebuie ce\a mai /os 
Re major.

— Tov. Vijdea — inlerven. 
Bota Liviu — cred cd at ii 
bine să cinte Mariana și Eva 
cupletul acela... Merge mai 
bine, nu ?

Devenind mai inspirat, acor 
deonistul Tudoran N.. ajunse 
ia concluzia că prezentarea la 
capitolul dicție este cam de
ficitară.
și Puiu Catalin. Discuțiile con
tinuau, aduceau 
loroase... In sala alăturată, ce, 
din brigada artistică de agita
ție. impreună cu instructorul 
lor Roșescu I., repetau citeva 
texte închinate celei de-a 45-a 
aniversări a creării Partidului 
Comunist Român. Vlăduț Con
stantin, Tatpoș loan. Neaeșu

De aceeași părere iu

ÎV. R. $i nu 
ceastă situație, 
rile muncitorești și alte instrumente 
muzicale c-a viori, acordeoane, țam
bale, trompete, baterii ce se află 
|ntr-o stare de degradare și ni
meni nu Se îngrijește de soarta lor. 
Se știe că instrumentele muzicale 
■Ini un auxiliar al activității cul
turale. Nelngrijirea instrumentelor 
muzicale are urmări—

noi idei va-

VALERIU COANDRAȘ 
elev

Marin, Danciu loan sint dQQ!
cîț i va din membrii acestei br
gâzi...

Ora 21. Repetițiile s-au ter-
minat. La revedere. pe mîine.
își zic tinerii.



Un om fi»a pAr&eit
familia

țrmare din pag. 1-a)

vi-Ле la Iași în 
sită, pentru vreo cîte
va zile la Valcan. Dea
supra familiei Mihai se 
Sfriag beri amenință
tori. Soțul începe sa-i 
reproșeze femeii că nu 
îngrijește bine casa, că 
nn știe să păstreze ba
nii etc. Soția își mani
festă nemulțumirea 
pentru că prea deseori 
intirzie la rite un pa
har.

In octombrie, pleacă 
amîndoi in concediu, 
in părțile Birladului. 
Vasile, având doi frați 
la școală in Iași, hotă
răște să-i viziteze cu 
orice preț. Se abate și 
pe la U. Ana; ii dă
duse doar adresa cînd 
s-au cunoscut. Avind 
un șoț bețiv și scan
dalagiu și pe deasupra 
încurcat intr-o afacere 
сц niște materiale, U. 
Ana se decide să-l pă
răsească. Pune un du
lap in tren, iși împa
chetează hainele și vi
ne la Vulcan instalîn- 
du-se Ia cumnatul și 
sora sa.

spital unde o vizitea
ză Zilnic; ti duce și 
romanul „Povestea unui 
om adevărat". Iși aduc 
atunci aminte de fru
moasa prietenie 
in urmă cu ani 
pare că totul 
la normal...

legată 
și se 

revine

SHrlfwa 
de la etajul II

Certurile dintre Va- 
sifc și Alexandrina iau 
«■doare. Femeia este 
î^Șori jignită, alunga
tă și de cîteva ori bă
tută. Neînțelegerile cul
minează într-o seară 
de la sfîrșitul lui no
iembrie cu un gest tra
gic: Alexandrina se a- 
rupcă de Ia etajul II. 
Ajutat de un vecin, 
soțul o transportă la

Plecarea
Intervin insă 

și fratele soțului, față 
de care soția — justi
ficat sau nu — mani
festă reticență. Vasile 
pune condiții pentru 
împăcare: 1) Să accepte 
pe mama și fratele Iui. 
2) Să-și ceară scuze de 
la mama lui pentru in
diferența ce i-a ară- 
tat-o. Femeia refuză 
și, in urmă cu 10 zile, 
Vasile iși stringe hai
nele intr-o valiză (pre
cum eroul filmului „Fe
meia in halat") și plea
că Ia fratele său.

împreună cu cei doi 
copii. Alexandrina lo
cuiește tot la blocul 
cel verde de lingă 
drum, la apartamentul 
nr. 8. Intrăm și femeia 
se scuză pentru de
ranj. Fiind încorsetată 
de gips, nu poate lu
cra. Băieții fac uneori 
ordine, dar mai multă 
dezordine. Femeia po
vestește despre viața 
dusă împreună, ne a- 
rată cîteva fotografii: 
la Bicaz, lingă pomul 
de iarnă; soții împre
ună cu Ion, cînd îm
plinea un an; el și ea 
dansind la un revelion, 
apoi la o serbare câm
penească, în august 
1985. Din fotografii te 
privesc mereu chipuri

таша

de oameni zimbitori. 
Soțul o vizitează cî- 

teodată. La avans i-a 
dat 300 de lei (cu men
țiunea : pentru copii!).

Iată și părerile veci
nilor : „Nu cunoaștem 
situația. Eram plecați 
atunci. Știți, nu prea 
obișnuim să ne ames
tecăm..." (familiile Gre- 
cu, Puțurea, Mirăuți). 
Familiile lacob, Pop, 
Țodor, Mitrofan, Lăzo- 
reac, Lungu au un 
punct de vedere opus; 
au vizitat-o pe vecina 
lor Ia spital, i-au aju
tat să deretice prin ca
să, au adus rite ceva 
de-ale gurii; unele din 
femei au spălat hăinu
țele băieților. Minerul 
Lungu ~ ’ 
bilul 
bloc, a 
vingă 
nu-și alunge soția.

Dinu, responsa- 
comitetului de 
căutat să-l con- 
pe Vasile șă

ІП VÎziffă 
la U. Ana

Și iată-ne acasă la 
U. Ana, Femeie frumu
șică, ochi căprui, păr 
negru, uitătură ștren
gărească. Susține că 
nu I-a Cunoscut nici- 

Mihai Vașile. 
și sora re

iasă imediat

odată pe 
Cumnatul 
stabilesc 
adevărul.

— Ba 
prea bine, 
bătaie (de la cumnatul 
ei).

Frumoasa cumnată 
șade încruntată pe pat, 
oftează adine iși piro
nește privirea 
punct fix din 
și tace...

il cunoaște 
A luat și

spre un 
podea;

Invitație la T urism
(Urmare din pag. l-a)

Hanuri tip *66

...Piatra Craiului, Geoagiu- 
Băi, Bran, Săvîrșin, Băile Her- 
culane, Poiana Teiului, Bicaz, 
mînăstirile Agapia, Văratec, 
Moldovița... atitea monumente 
ale dăruitei noastre naturi, ale 

. Istoriei noastre bogate, sau ale 
f arhitecturii vechi românești, 

văzute și admirate, în fiecare 
an, de mii și mii de turiști. 
In apropierea tuturor acestor 
locuri se construiesc „hanuri 
turistice". Firește, nu vom a- 
vea de-a face cu vestitele lo
curi de popas ridicate la răs
crucile de drumuri pentru că
lătorii hurducați de poștalioane 
și neguțătorii porniți spre tîr- 
guri, nu vom fi întîmpinați de 
ziduri groase și înalte, ca de 
cetate. Dar ca să-și merite nu
mele de „han", aceste mici ho
teluri vor păstra, în arhitec
tura lor, bunele tradiții ale 
easei românești, iar, în felul 
cum iși vor primi oaspeții — 
și mai bunele noastre obice
iuri. Veselele cîniece lăutărești 
își vor găsi corespondenta con
temporană în mici spectacole 
de folclor regional, cramele își 
vor deschide porțile pentru de
gustarea „la ele acasă" (aten
ție automobiliștî 1) a vinurilor 
celor mai reprezentative din 
podgoriile locale, și — să nu 
intrăm în amănunte — bucă
tăriile vor servi, simplu, o 
masă românească, aranjată cu 
gust de cîte o surîzătoare 
Ancută. Totul în ambianta, de
loc neglijabilă, a unor con
strucții din care nu vor lipsi 
camerele confortabile, magazi
nele cu mărfuri de primă ne
cesitate pentru 
le, locurile de

alcătui un program la liberă a- 
legere — va putea fi folosit de 
cei ce străbat țara în locuri 
dintre cele mai pitorești.

La Băneasa — frumosul parc 
natural din vecinătatea Bucu- 
reșțiului — turiștii vor putea 
beneficia, începînd chiar din 
această vară, de un nou teren 
amenajat special, cu o capaci
tate de 200 de locuri. La Că- 
ciulata și ța Sighișoara, la Ca
ransebeș și Ia Suceava, la Bu- 
cium-Iași și Ia Snagov-sat, pe 
șoselele București-Giurgiu și 
București-Pitești — deci în cî
teva dintre cej'e mai reprezen
tative zone țurjșțice româ
nești — invitația „Camping" 
va da fără îndoială prilej 
de popps multor turiști. 
Lingă liziere de pădure, în 
apropierea unor ape curgă
toare sau în luminișuri înso
rite, aceste campinguri vor re
zerva terenuri pentru ampla
sarea corturilor personale sau 
a celor închiriate turiștilor, 
pentru instalarea căsuțelor 
ristice și autoremorrilor.

Turiștii vor beneficia, și 
acest caz, de un complex
servicii, terenurile de camping 
fiind prevăzute cu grupuri sa
nitare, oficii cu mașini de gă
tit și reșouri electrice, posturi 
telefonice, diferite terenuri de 
joc.

tu-

în 
de

I
De-a lungul 
șoselelor importante».

*

turiști, garaje-
parcare...

Chiar 
în mijloeul naturii

Campingu) — formă ideală 
de popas pentru turistul mo
dern, care vrea să beneficieze 
cit mai mult de aer proaspăt, 
de cadrul reconfortant al natu
rii ți de posibilitatea de a-și

...dar mal ales pe traseele 
turistice internaționale, în zo
ne situate în afara zgomotului 
și a complicațiilor circulației 
urbane, vor fi construite, spre 
satisfacția celor care benefi
ciază de plăcerile și neplăce
rile automobilului personal, 
numeroase moteluri.

Oferind, în general, posibi
lități de găzduire pentru cîte
va zeci de persoane, motelu
rile pun la dispoziția oaspeți
lor camere cu două paturi, cu 
vestibul și baie. Restaurante 
și parcaje vor completa in 
mod binevenit confortul cerut 
de exigențele turistului de azL

Așadar, la drum 1

ar fi in
să vină la

M|h3i țreee

Pe tovarășei Mibei 
Vasile îl găsim bl fra
tele său. La început, 
cumnata zice că-i ple
cat la... ședință. Dintr-o 
lungă șl interesantă 
pledoarie reținem: că 
soția i-a dat intr-o zi 
o palmă pe stradă și 
l-a făcut de rîs; altă 
dată i-a dat două pal
me in casă; că pu te 
poate împăca cu ideea 
că ea nu-i acceptă pe 
mama și fratele său. 
Că soția lui a devenit 
tare nervoasă in ulti
ma vreme și că mai 
sint și alte amănunte 
și intimități despre ca
re nu e cazul să scriem 
în ziar.

însoțit de tovarășul 
Mihai, am mai făcut 
încă o vizită Ia U. Ana. 
Acum n-a mai recu
noscut, așa cum afir
mase cu o oră înaipte, 
că bărbatul 
dempat-o 
Vulcan.

Familia 
printr-o încercare grea. 
Probabil unii consideră 
că un divorț cinstit ar 
fi preferabil unei căs
nicii nepotrivite. Toya- 
rășii din conducerea 
exploatării, comitetului 
de partid, sindicatului, 
vecinii consideră 
nu asta este calea 
urmai. Iată de ce in 
ceastă perioadă 
cumpănă, tovarășii 
de muncă, vecinii, 
buie să intervină 
prin discuții de la 
mă la inimă să-l con
vingă pe Vasile să se 
reîntoarcă la familie, 
la copiii și soția care-1 
iubesc și-l așteaptă. A- 
cum este momentul, to
varășe Mihai Vasile, 
cînd trebuie să chib- 
zuiești profund asupra 
a ceea ce îaci pentru 
a nu regreta mai tirziu.

l-a)
proba la 

repede.
Cprobaie

an-

(Urmare din pag.
tat nodurile sanitare și 
presiune cu 10 zile mai

Zugravii conduși de
Constantin și Pop Carol s-au 
gaj at și ei să termine lucrările de 
zugrăveli și vopsitorii cu 10 zile 
înainte de termen.

Alături de blocul A 3 se lucres, 
ză intens la blocul E 8 cu 56 a- 
partamente. Lucrările sint conduse 
de tînărul maistru Pîrăianu Ion. 
Și aici brigăzile de tencuițori con
duse de Postolache Dumitru și 
Smaranda Ion iși depășesc zilnic 
planul cu 7-8 la sută.

Cu acelși elan se luezează și la 
blocul E 9 cu 56 apartamente, 
zidarii conduși de Negrulescu 
aplicînd metoda de lucru în 
reușesc zilnic să-și depășească 
nul cu 5-7 la sută.

Pentru realizarea angajamentelor 
constructorii au început lucrările de 
săpături și turnări de fundație la 
blocul E 10 cu 56 apartamente, 
bloc ce urmează să se dea în folo
sință peste plan îp anul acesta.

■ JM'

яд;11
*

Fanteziile iernii... tîrzii. PTrhașul de munte a îmbrăcat iarăși veȘjUțn- 
te de basm.

întreprinderea forestieră Petroșani
Angajează

CONTABILI CU PREGĂTIRE
CONDIȚII: maturitate și cunoștlinfe contabile,

Se licitant ii se vor prațenfa la sediul între
prinderii din strada Berzei nr. 2 — Petroșani.

Este ințerzis ca in timpul cuplării sau decuplării vagp- 
netelor să se introducă capul sau corpul intre vagonete.

FII ATENT! NU ÎNCERCA SĂ CUPLEZI SAU SĂ DECUPLEZI VA. 
GONETELE ÎN TIMPUL MERSULUI. FĂ ACESTE OPERAȚII NUMAI ÎN 
TIMPUL ÎN CARE CONVOIUL DE VAGONETE STĂ PE LOC.

DE D
PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 

DE ȘTIRI; 5,06 Melodiile dimineții; 
5,40 Uverturi interpretate, de fan
fară; 5,50 Jocuri populare; 6,00 
Sport. Buletin meteo-rutiei; 6,10 Mu
zică ușoată; 6,15 TRANSMITEM 
PENTRU SATE; 6,22 Potpuriuri in
terpretate de orchestra Werner 
Muller,- 6,30 Din nou muzică ușoa
ră; 6,45 Salut voios de pionier: 
7,00 RADIOJURNAL. Buletin me- 
teo-rutier; 7,15 Uverturi de estra
dă; 7,30 Muzică ușoară interpreta
tă la instrumente electronice,- 7,45 
„Mîndre-s cînt«cele noastre" — e- 
misiune de folclor; 8,00 SUMARUL 
ZIARULUI „SCÎNTEIA"; 8,06 Pro
gram de marșuri și polci; 8,20 Cin- 
tece de Ion Chireșcu; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 9,30 Sfa
tul medicului; 9,35 Trio pentru 
coarde de Cornel Țăranu, 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 Rapsozi 
ai cîntecului nostru popular: Irina 
Micuț, Eleonora Bisorca, Dumitru Bă- 
lâșoiu, fon Lăceanu, Costel Moisa; 
10 30 DICȚIONAR LITERAR PEN
TRU SCOLARI: Reportajul; 11,00

4 aprilie
Concerte pentru mai multe instru
mente,- 11,32 Intermezzo cu muzica 
ușoară; 11,45 Ansambluri artistice 
create în anii puterii populare : or
chestra de muzică populară a Fi
larmonicii de stat din Arad,- 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic .- 12,10 Matineu de operă; 
13,00 Concertul melodiilor de estra
dă; 13,30 Răspunsuri muzicale iu
bitorilor de folclor; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI- 14,08 Ștafeta melodiilor 
de muzică ușoară; 15,00 Varietăți 
muzicale; 15,40 Doi interpreți de 
folclor: Ana Pop Corondan și 
Ion Văduva; 16,00 RADIOJURNAL 
Sport Buletin meteorologic; 16,20 
Recitalul sopranei Maneta Grebe, 
nișan,- 16,35 Pagini orchestrale din 
muzica de estradă- 17,05 Melodii in
terpretate de Gigi Marga; 17,20 AC
TUALITATEA TEATRALĂ; 17,40
Farmecul operetei moderne: 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JU
RUL GLOBULUI; 18,13 Din reperto
riul orchestrei Roger Bourdin, 18,30

RITMURILE CINCINALULUI; 18,S0 
„I-auzi hora cum răsună"; 19,00 
OpA VITEJILOR. O PAGINĂ DIN 
ISTORIA DOMNIEI LUI ȘTEFAN 
CEL MARE; „BĂTĂLIA DE EA 
VASLUI"; 19,30 Festival „Noord- 
zee'' 1965 (Belgia) Muzică ușoară 
interpretată de Lai-la Kinuunen șt 
Helio Motta,- 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARĂ; 20,20 Sport. Post-scrip- 
tum; 20,30 Cîntă Little Richard; 
20,45 Noapte bună, copii; 20,55 Re
cunoașteți interpreții ? (muzică de 
operă); 21,15 Cine știe eîștigă,- 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,20 Din repertoriul for- 
mației Paul Ghențer; 22,40 Săpță* 
mina culturii ungare; 23,25 Mic сой4 
cert de muzică ușoară; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
4 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE:
Fata din junglă; REPUBLICA: Băh 
la rege; MINERUL — LONEA: Sa- 
șa; CRIVTDIA: A treia rachetă; 
LUPENI — CULTURAL: ВжргИвІ 
Paris-Munchen.



4 STEAGUL ROȘU

Lucrările Congresului Cu prilejul aniversării eliberării Ungariei După victoria laburistă

al XXIII-lea al P. C. U. S
MOSCOVA 2. — Coresponden

tă Agerpres, S. Podină, transmite: 
In continuarea dezbaterilor pe 
marginea rapoartelor de activitate 
d CC al P.CU.S. și al Comisiei 
Centrale de Revizie, la cel de-al 
ХХПІ-lea Congres al P.C.U.S., sîm
bătă au luat cuvîntul, printre al
ții, T. Usubaldev, prim-secretar al 
CC al P.C. din Kirgh'iaia, S. Pav
lov, prim-secretar al C.C. al U.T.C.L., 
G. Markov, secretar al Uniunii 
Scriitorilor din U.R.S.S., lulia Fili- 
nova, secretară 
partid Volski 
tov.

Ocupmdu-se 
mele situației

a 
din

Comitetului de 
regiunea Sara-

larg de proble- 
A.

pe
internaționale, 

Gromîko, ministrul de externe al 
Uniunii Sovietice, a spus printre 
altele că în prezent nici un om po
litic, dacă nu închide ochii în fa
ța situației reale, nu poate nega 
însemnătatea crescîndă a politicii 
externe a statelor socialiste avînd

VIETNAMUL DE SUD

Manifestațiile conlinuâ
SAIGON 2 (Agerpres). — Mani

festațiile pe care studenții și bu- 
diștii din orașele sud-vietnameze 
Da Nang și Hue le desfășoară de 
o săptămînă 
de la Saigon 
dimineață cu 
Agențiile de

ca scop împiedicarea dezlănțuirii 
unui nou război.

Ocupîndu-se de agresiunea S.U.A. 
în Vietnam, vorbitorul a spus că 
partidul, întregul popor sovietic 
condamnă cu indignare acele cer
curi americane care și-au împins 
țara în războiul împotriva poporu
lui vietnamez. Programul regle
mentării situației din Vietnam, e- 
laborat de guvernul R. D. Vietnam, 
precum și platforma Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud, constituie o bază justă de 
soluționare, pe care Uniunea So
vietică o sprijină pe deplin.

Referindu-se la problemele secu
rității europene, la problema ger
mană, arătînd că unele puteri oc
cidentale sînt gata să deschidă 
Germaniei occidentale porțile arse
nalului lor atomic, A. Gromîko a 
subliniat că Uniunea Sovietică și 
prietenii ei nu se vor împăca ni
ciodată cu planurile urmărind să 
facă arma atomica? accesibilă 
publicii Federale Germane.

F. Tabeev, prim-secretar al 
miletului regional 
Tataria, după ce 
Cesele obținute în 
dustriei petroliere 
tat că la sfîrșitul 
tracția anuală de
taria va ajunge la 100 000 000 
ne.

Lucrările congresului continuă 
luni.

Depuneri de coroane 
la Cimitirul eroilor români

Prima reuniune
a Cabinetului britanic

Re-

Co- 
din 

sue
de partid 

a înfățișat 
dezvoltarea: in- 
de aici a 
cincinalului 
petrol din

ară- 
ex- 
Ta- 
to-

BUDAPESTA 2 (Ager
pres). — Cu prilejul 
celei de-a 21-a aniver
sări a ‘eliberării Unga
riei, sîmbătă a avut 
loc festivitatea depune
rii de coroane la Ci
mitirul din Rakosligeț 
al eroilor români că- 
zuți în luptele pentru 
eliberarea Ungariei. Cu 
acest prilej a fost ali
niată o companie de 
onoare. După Intonarea

imnurilor de stat ale 
Republicii Socialiste 
România și Republicii 
Populare Ungare, au 
fost depuse coroane 
din partea:. Consiliu
lui Prezidențial, Gu
vernului Revoluționar 
Muncitoresc — Țără
nesc, Frontului Popu
lar Patriotic, Ministe
rului Forțelor Armate, 
Ministerului Siderurgiei 
și Construcțiilor de

Mașini, Comitetului de 
partid și Sfatului popu
lar Budapesta, ai al
tor organizații de ma
să din R. P. Ungară, 
precum și a corpului 
diplomatic acreditat la 
Budapesta.

Ambasadorul Republi
cii Socialiste România 
în R. P. Ungară, Mi
hail Roșianu, a depus 
o coroană din partea 
ambasadei.

încheierea lucrărilor
Comisiei speciale a O. S. A.

CIUDAD DE PANAMA 2 (Ager
pres). — Sesiunea de la Ciudad 
de Panama a Comisiei speciale a 
Statelor Americane pentru reforma 
Cartei O.S.A. a luat șfîrșit. La se
siunea desfășurată timp de cinci 
săptămîni cu participarea a 19 țări 
latino-americane și S.U.A. au fost 
adoptate proiectele de reformă ce 
urmează să fie ratificate de guver
nele țărilor membre ale O.S.A., 
precum și de Conferința interame- 
ricană la nivelul miniștrilor de 
externe ce va avea loc în vara a- 
ceasta la Buenos Aires. Proiectul 
de reformă conține 113 amenda-

eco-

împotriva regimului 
au continuat sîmbătă 
o mare intensitate, 

presă informează că,
pe străzile orașului Da Nang, pes
te 10 000 de persoane au demon
strat purtînd pancarte cm lozinci 
antiguvernamentale și antiamericane 
și cu portrete ale tînărului budist 
Quach Thi Trang, ucis la Saigon 
în 1963 cu ocazia mișcărilor anti- 
diemiste. Organizatorii manifesta
ției au făcut cunoscut că niu-și asu
mă responsabilitatea pentru viața 
cetățenilor americani din oraș, ceea 
ce a făcut ca în cursul demon- 
sbațnlor nici un american să nu 
poată fi văzut pe străzile orașului 
Da Nang.

Probleme râmase în suspensie
BRUXELLES 2 (Agerpres). — în

truniți săptămina aceasta la Bru
xelles, miniștrii agriculturii din 
țările membre ale Pieței comune 

o înțelegere asupra 
la produsele lac- 

probleme înscrise 
zi au rămas în 
timp, scrie ziarul 

la Bruxelles

au ajuns la 
prețului comun 
tate. Celelalte 
pe ordinea de 
suspensie. Intre
francez ,,Le Figaro", 
continuă discuțiile de culise asu
pra problemelor ce urmează să fie 
abordate de Consiliul ministerial 
al C.E.E. ale cărui lucrări vor în-

Consfătuirea de la Casa Albă
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Președintele Johnson a convocat 
vineri la Casa Albă pe membrii 
cabinetului, precum și pe condu
cătorii instituțiilor economice și fi
nanciare guvernamentale pentru a 
discuta cu ei adoptarea de măsuri 
urgente în vederea atenuării pro
cesului . inflaționist care amenință 
întreaga activitate economică a ță
rii. După ce secretarul de stat, 
Dean Rusk, a prezentat o informa
re despre situația internațională, 
iar ministrul apărării, Robert Mc
Namara, un raport privind activita
tea șî sarcinile actuale ale Penta
gonului, pentru realizarea cărora 
sînt necesare cheltuieli suplimen
tare, atenția a fost concentrată a- 
supra problemelor economice și fi
nanciare.

Președintele a cerut membrilor 
cabinetului să folosească toate mij
loacele posibile pentru a reduce cu

peste un miliard de dolari cheltu
ielile federale pînă la 30 iunie, cînd 
se încheie anul financiar curent. 
El a subliniat necesitatea acestei 
măsuri atît pentru a combate in
flația cît și pentru a micșora defi
citul bugetar, care, relatează agen
ția U.P.I., se apreciază că va fi 
6,4 miliarde dolari, întrecînd 
peste 1 miliard suma anunțată 
președintele Johnson, acum
luni, în mesajul său privind buge
tul pe 
jorarea 
genția 
cauzată 
cerute
din Vietnam. Președintele a ape
lat și la sectorul 
tuturor societăților 
tițiile de capital,
cheltuielile și să revizuiască pro
gramele lor economice.

de 
cu 
de
15

anul financiar curent. Ma- 
deficitului, precizează a- 
Associated Press, a fost 
de cheltuielile suplimentare 
de escaladarea războiului

privat, cerînd
să amine inves-

să micșoreze

In Ecuador viața reintrâ
în normal

QUITO 2 (Agerpres). — Criza 
politică din Ecuador, care s-a sol
dat cu înlăturarea juntei militare, 
se apropie de o soluționare. Noul 
guvern a fost parțial constituit. 
Cinci dintre cei nouă miniștri au 
fost numiți, ceilalți urmînd să fie 
desemnați în următoarele 24 de 
ore. Toți miniștrii numiți pînă în 
pretent, inclusiv cel al apărării 
(Simon Davalos Aviles) sînt ci
vile Trei dintre aceștia nu au a- 
parbnut pînă acum nici unei gru
puri politice.

După cum relatează agenția Fran

ce Presse trupele s-au retras în 
cazărmi, iar o serie de funcții, de
ținute pînă în prezent de militari, 
au fost preluate de persoane civile. 
Pe de altă parte se observă o 
ameliorare în relațiile dintre pre
ședintele provizoriu și studenți, a 
căror Federație șî-a afirmat spriji
nul de principiu față de guvern, 
cu condiția ca acesta să facă tot 
posibilul pentru a împiedica even
tualele tentative de lovitură de 
stat

In capitala țării. Quito, viața a 
revenit la normal.

cepe luni. Este vorba de regu
lamentul financiar asupra politicii 
agrare comune, susținut de Fran
ța și de adoptarea unei poziții 
comune în domeniul agrar la ne
gocierile tarifare de la Geneva ale 
„rundei Kennedy".

In cercurile comunitare din Bru
xelles se manifestă pesimism față 
de soluționarea acestor probleme, 
scrie ziarul, care relevă că, „Fan- 
fani (ministrul de externe italian 
— N. R.) nu Vă veni lă acest Con
siliu ministerial, considerînd im
posibilă realizarea unui acord săp
tămâna viitoare și că „Cei cinci" 
vor refuza să se angajeze asupra 
regulamentului financiar atît de 
important pentru Franța, fără un 
acord pentru negocierile de la Ge
neva". Mal mult chiar, în , 
rile respective se acreditpază 
că negocierile „celor șase" 
dura pînă în iunie-iulie, 
care ar putea pune în mare 
col runda Kennedy.

mente cu caracter politic și 
nomic. După cum s-a mai anunțat, 
delegația Statelor Unite a votat îm
potriva normelor economice și so
ciale ale relațiilor ipteramericane 
ce ar urma să- fie incluse în Car
ta revizuită a O.S.A. Aceste nor
me constituie o expresie a cererii 
țărilor latino-americane de a pune 
relațiile economice între ele și Sta
tele Unite pe baze echitabile.

Intîlnirea de la Ciudad de Pa
nama a demonstrat opoziția cres- 
cîndă a țărilor din America de 
Sud față de proiectul nord-ameri- 
can de creare a forțelor interame- 
ricane permanente. Delegația Sta
telor Unite nu a putut impune a- 
doptarea 
conceput 
tiune în 
mericane, 
lective 
versive".

LONDRA 2 (Agerpres). — Vineri 
seara a avut loc la Londra prima 
reuniune restrânsă a Cabinetului 
britanic după victoria în alegerile 
de la 31 martie a Partidului labu* 
rist. La această ședință au luat 
parte primul ministru Harold Wil
son, ministrul afacerilor externe
— Michael Stewart; ministrul pen
tru problemele Commonwealthului
— Arthur Botitomiley; ministrul fi
nanțelor — James Callaghan și 
lordul cancelar Gardiner.

Potrivit aprecierilor observato
rilor politici, au fost discutate a 
serie de probleme curente ale ță
rii. înainte de ședință, Wilson s-a 
întreținut cu ministrul de externe, 
Michael Stewart, asupra unor pro
bleme care vor fi discutate cu pri
mul ministru ai Indiei, Indira 
Gandhi, care va face o escală în 
capitala Marii Britanii în drum 
spre Moscova.

Comentariile presei

cercu-
ideea

vor 
fapt 

peri-

proiectului sus-aminiit, 
ca un mijloc de imix- 
treburile țărilor latino-a- 
sub pretextul „luptei co- 

împotriva activității sub-

LONDRA 2 (Agerpres). — Toate 
ziarele britanice consacră e 
rialele lor victoriei electoral 
Partidului laburist. Ziarele 
niază în principal greutăt iiț^jBo- 
nomice ale Marii Britanii vJUrora 
noul guvern laburist va trebui să 
le facă față. Astfel, „Tănes" arată 
că Wilson are în prezent posibili
tatea de a stabili un pian de vi
itor. La rîndul său, ziarul liberal 
„Guardian" este de părere că 
,,Wilson ar trebui să ia măsuri 
draconice pentru a însănătoși 
nomia Marii Britanii și a o 
să prospere".

a

BRAZILIA

de Janeiro au fost înre- 
cu prilejul împlinirii a 

de la răsturnarea regimului 
președinte, Joao Goulart,

Noi momente de accentuare 
a tensiunii politice

RIO DE JANEIRO 2 (Agerpres).
La Rio 
gistrate, 
doi ani 
fostului
noi momente de accentuare a ten
siunii politice. Agenția Associated 
Press relatează că poliția a arestat 
temporar 50 de persoane pentru a 
preveni manifestațiile anunțate de 
studenți și pentru a evita incidente 
mai grave. Arestările au fost efec
tuate după ce poliția militară și ci
vilă a descoperit o bombă ampla
sată în clădirea adunării legisla
tive din statul Guanabara, care

eco- 
face

rea.urma să explodeze în timpul 
niunii pentru aniversarea a doi ani 
de la înlăturarea lui Joao Goulart. 
O altă bombă, de mică putere, a 
explodat în apropierea ІосиіпШ 
comandantului celei de-a patra ț '• 
mate braziliene. Agenția menționată 
precizează că generalul Damasce
ne Portugal, a fost rănit grav, iar 
automobilul său a fost avariat. Au
toritățile au luat măsuri suplimen
tare de pază a principalelor puncte 
din Rio de Janeiro, întărind uni
tățile de poliție care au fost am
plasate la palatul guvernatorului 
din statul Guanabara.

• MOSCOVA. — 
Culegerea statistică 
„U.R.S.S. în cifre în a- 
nul 1965" arată că la 1 
ianuarie 1966 populația 
U.R.S.S. a fost de 
231 869 000 oameni, din 
care 80 300 000 au stu
dii superioare și medii 
(complete și incom
plete).

Venitul național al 
U.R.S.S. folosit pentru 
consun) șl acumulări a 
crescut 'în 1965 față de 
1958 cu 53 la sută (în 
prețuri comparate). In 
decurs de 7 ani (1959- 
1965) au fost realizate 
peste plan produse în 
valoare de 46 000 000 000 
ruble.

• CIUDAD DE ME
XICO. — In noaptea de 
vineri spre sîmbătă, în 
Sud-EstUl Mexicului, la 
peste 400 km de capita
lă, s-a înregistrat un cu
tremur de pămînt destul 
de puternic. Zona în 
care s-a produs cutre
murul este nepopulată. 
Mișcarea seismică a fost 
simțită și la Ciudad de 
Mexico.

• LOME. — Locuitorii 
capitalei Republicii To
go au fost martorii u- 
nui fenomen neobișnuit.

neri o nouă explozie 
nucleară subterană.

Aceasta este cea de-a
10-a explozie anunțată

IN CÎTEVA
La miezul nopții de joi 
spre vineri, pe cer a a- 
părut un glob luminos 
care se apropia, de pă
mînt. Globul a căzut 
pe sol. Ia nord-vestul 
orașului Lome, în gră
dina unui țăran. In cî- 
teva minute, locul cu 
pricina a fost înconju
rat de o mulțime de 
curioși1 care au putut 
vedea un mare meteo
rit, avînd un diametru 
de peste 90 cm. El a 
fost : predat autorităților 
locale pentru efectua
rea de cercetări.

• WASHINGTON. — 
Comisia pentru energia 
atomică a S.U.A. a anun
țat că pe poligonul din 
Nevada a avut Ioc vi
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RÎNDURI
de comisie de la începu
tul anului.

• BONN. — De la 
1 aprilie, în R. F. Ger
mană a început încor
porarea ofițerilor și sol- 
daților rezerviști, care 
urmează să servească în 
unitățile militare de „a- 
părare a spatelui fron
tului". Potrivit planuri

lor Comandamentului 
Bundeswehrului, efecti
vul acestor unități tre
buie să atingă pînă în 
anul 1969 cifra de 
50 000 persoane. In ve
derea instruirii efectivu
lui unităților de „apă
rare a spatelui frontu
lui" au fost înființate 
— după cum relatează 
presa vest-germană — 
22 centre de instrucție 
militară.
• NEW YORK. — 

Comisia Organizației Na
țiunilor Unite pentru 
drepturile omului a a- 
doptat în unanimitate o 
rezoluție în care se con
damnă discriminarea ra
sială în toate formele sale.

• OTTAWA. — Ministrul de externe al Ca
nadei, Paul Martin, a dat publicității documen
tul primit din partea guvernului francez zilele 
trecute și în care se confirmă că trupele cana
diene staționate în Franța în baza înțelegerilor 
din cadrul N.A.T.O. vor trebui să fie evacuate 
cel mai tîrziu la 1 aprilie 1967.

Din cercurile apropiate Ministerului de Ex
terne al Canadei, scrie agenția United Press In
ternational. s-a aflat că guvernul canadian nu 
a răspuns încă la documentul francez.
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