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COMUNICAT
In zilele de 8, 9 și 10 decembrie 

1965 a avut loc plenara Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român.

La lucrările plenarei au partici
pat în calitate de invitați șeîii sec
țiilor C.C. al P.C.R., miniștri, con- 

J ducători ai unor instituții centrale
și organizații de masă, redactori
șefi din presa centrală.

In cadrul plenarei tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., a prezentat mă
gurile cu privire Ia îmbunătățirea 

^Organizării și orientării activității 
ide cercetare științifică din țara 
noastră, iar tovarășul Ion Gheor-
ghe Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri, a prezentat pro
iectul de plan pentru dezvoltarea 
economiei naționale pe anul 1966

In cadrul dezbaterilor au luat cu-
vîntul tovarășii: D. Balalia, M. Ma
rinescu, M. Nicolescu, I. Uglar, B. 
Almășan, Gh. Roșu, Gh. Călin, A. 
Boabă, V. Cazacu, B. Zaharescu, C. 
Scarlat, T. Haș, N. Giosan, P. Du
minică, I. Murgulescu, V. Potop, V. 

i. Marinescu, I. Stănescu, L. Braniș, N. 
. Agachi, V. Roman, I. Cîrcei, M. 

Suder, V. Mateescu, S. Țaigăr, St. 
Kiss, N. Bădescu, I. Voina, I. Ma
rinescu, C. Onescu, A. Crișan.

Dezbătînd problemele cercetării 
științifice, plenara a subliniat că 
în anii puterii populare știința 
românească, cu îndelungate și bo
gate tradiții, a cunoscut o dezvol
tare ascendentă. Totodată, plenara 
«•constatat existența unor deficien
țe în organizarea și orientarea cer
cetării științifice din țara noastră, 
rămînerea în urmă în unele dome
nii ale științei tehnice de care de
pinde progresul în sfera producției 
materiale a societății.

Pornind de la cerințele tot mai 
mari pe care le ridică în față cer
cetării științifice dezvoltarea țării 
pe drumul socialismului, plenara a 
stabilit măsuri pentru îmbunătăți- 

л rea organizării și orientării activi- 
. ’'' *-fății științifice, asigurarea și folo- 
•/’’sirea mai judicioasă a bazei ei ma

teriale, formarea și perfecționarea 
cadrelor de cercetători. Una din
principalele sarcini de viitor este 
legarea tot mai strînsă a cercetării 
științifice de nevoile vitale ale e- 
conomiei și culturii țării, apropie
rea oamenilor de știință de marile 
centre de producție, creșterea ro
lului științei în asigurarea progre
sului multilateral al societății noas
tre socialiste.

Pentru îmbunătățirea orientării 
cercetării științifice și a concen
trării tuturor forțelor de cercetare 
va lua ființă Consiliul Național al 
Cercetării Științifice, conform ho- 
tărîrii Congresului al lX-lea al 
partidului.

Comitetul Central al P.C.R. își
exprimă convingerea că măsurile 
preconizate vor da un nou și pu
ternic avînt cercetării științifice din 

■' %ara noastră, vor ridica rolul ști
inței și al slujitorilor ei în viața 
societății noastre, în înflorirea con
tinuă a patriei.

Plenara a constatat că principa
lele ritmuri și proporții de dezvol

în Editura politică
A APĂRUT-
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p Lucrarea a fost tipărită într-un ti- 
\raj de masă.

tare a economiei naționale cuprin
se în proiectul planului de stat pe 
anul 1966 se încadrează în preve
derile Directivelor Congresului al 
IX-Iea al P.C.R. cu privire la dez
voltarea economiei naționale în 
perioada 1966—1970, asigurînd dez
voltarea în continuare în ritm sus
ținut a industriei și agriculturii, 
creșterea cu prioritate a producției 
mijloacelor de producție, a ramu
rilor hotăritoare pentru progresul 
întregii economii. La baza preve
derilor de plan pe anul 1966 stau 
realizările obținute de oamenii 
muncii în îndeplinirea cu succes a 
planului de stat pe anul 1965 — 
ultimul an al șesenalului.

In vederea lărgirii continue a 
capacităților de producție, plenara 
a aprobat un program de investiții 
care să asigure încă de Ia început 
condițiile necesare pentru îndepli
nirea sarcinilor planului cincinal.

Plenara a subliniat ca obiective 
de prim ordin ale planului pe 1966 
promovarea progresului tehnic, fo
losirea integrală a capacităților de 
producție, îmbunătățirea organiză
rii producției și a calității produ
selor, ridicarea calificării muncito
rilor, perfecționarea continuă a 
personalului tehnic din întreprin
deri, creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost pe 
1966, de îndeplinirea cărora depind 
sporirea acumulărilor și ridicarea 
nivelului de trai.

Plenara a apreciat că proiectul 
de plan prevede resursele necesa
re pentru acoperirea cu mărfuri țî 
servicii a veniturilor sporite ale 
populației.

Plenara consideră că obiectivele 
planului pe anul 1966, stabilite pe 
baza analizei aprofundate a posibi
lităților și necesităților noastre de 
dezvoltare sînt pe deplin realiza
bile, asigură creșterea armonioasă 
și echilibrată a economiei naționale. 

Comitetul Central al P.C.R. îșl ex- 
nrimă convingerea că muncitorii, 
țăranii și intelectualii țării noastre 
vor munci și în viitor cu elan șl 
abnegație pentru înfăptuirea sarci
nilor planului de stat pe 1966 — 
primul an al cincinalului — obți- 
nînd astfel noi succese în întărirea 
puterii economice a patriei, în ridi
carea bunăstării întregului popor.

Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat 
în unanimitate măsurile cu privire 
la îmbunătățirea organizării și o- 
rientării activității de cercetare ști
ințifică și proiectul planului de stat ' 
pe anul 1966 care urmează să fie | 
supuse spre legiferare viitoarei se- ! 
siuni a Marii Adunări Naționale.

Plenara a hotărit trecerea tov. i 
Macovei Pompiliu din rîndul mem- , 
brilor supleanți în rîndul membri- ! 
lor C.C. ai Partidului Comunist 
Român.

In legătură cu eliberarea din 
funcția de membru al Colegiului 
Central de Partid a tov. Guran Ion 
— trecut în altă muncă — plena
ra a desemnat în această funcție 
pe tov. Gluvacov loan.

Peste cîteva minute 
puternica macara de 
șantier va începe să 
funcționeze.

IM) E MERGEM?
Azi

• Teatrul de stat, ora 19 — 
„Sfîntu' Mitică Blajinu", comedie 
în trei acte de Aurel Baranga.

0 Clubul muncitoresc din Lo- 
nea, ora 20 — întrunire tovără
șească pentru mineri și familiile 
lor.

0 Cu începere de la ora 16, re
turul campionatului orășenesc de 
popice. Se vor desfășura următoa
rele întîlniri: Lonea : Parîngul — 
Preparatorul Petrila; Vulcan: Mi
nerul — Utilajul Petroșani; Ani- 
noasa: Minerul — Minerul Uri- 
cani.

INTERVIUL KOSTRIJ

Pentru ia primul pas în cincinal 
să fie făcut cu dreptul

Am pășit pragul ultimei luni a anului: E perioada marilor 
exigențe, cînd colectivele desfășoară o muncă rodnică pen
tru realizarea integrală a sarcinilor de plan, a angajamen
telor de întrecere pentru încheierea anului cu roade cît 
mai bogate. Dar, simultan cu „ultima bătălie” pentru înde
plinirea sarcinilor pe 1965 au început, în cadrul fiecărei uni
tăți, pregătiri perseverente pentru asigurarea producției anu
lui 1966, pentru ca primul pas în anul care vine — primul 
an al cincinalului — să fie făcut cu dreptul. In ce ritm se 
desfășoară pregătirile pentru anul 1966. garantează ele reali
zarea, în cele mai bune condițiuni, din prima zi a anu
lui, a sarcinilor de plan ?

In legătură cu această temă am avut următoarea convor
bire cu tovarășul LEDRER IOSIF, șeful minei Aninoasa.

— Ne aflăm la sfîrșitul anu
lui 1965 și al șesenalului. Cu 
ce bilanț încheie mina planul 
pe acest an,- cum ați ' putea 
sintetiza activitatea exploată
rii în anii șesenalului ?

— Să lăsăm să vorbească cifrele ; 
planul de producție al exploatării 
este depășit pînă „la zi“ cu 19 212 
tone cărbune, la productivitatea 
muncii am atins cifra de 1,438 tone 
pe post, față de 1,418 tone/post 
planificat. La prețul de cost, cît și la 
calitatea cărbunelui brut, avem, de 
asemenea, rezultate bune. Deci, bi
lanțul pe 1965 e îmbucurător. \ In 
cursul șesenalului mina a făcut un 
salt veritabil înainte. Cîteva date 

concludente: producția din 
acest an, în- comparație -cu 
I960,, este mai mare cu 18,4 
la sută, iar productivitatea pe 
exploatare a înregistrat « un 
spor de 27,8 la sută. Ce de

notă aceasta ? Mina s-a moderni
zat, și-a dezvoltat capacitatea , de 
producție. Iată doar cîțiva din fac
torii ce au concurat la saltul înre
gistrat la principalii indicatori eco

nomici. In primul rînd, tehni

M î i n e
0 Teatrul de stat, ora 19 — 

„Sfîntu’ Mitică Blajinu".
0 Clubul sindicatelor din Petro

șani, ora 20 — seară de dans pen
tru tineret.

0 De la ora 9 continuă întîlni- 
rile de sîmbătă din cadrul retu
rului campionatului orășenesc de 
popice.

0 Sala de sport a I.M.P., ora 
11 — meci de volei în cadrul cam
pionatului categoriei A, seria 
a Il-a: Știința Petroșani — Elec- 
troputere Craiova.

ca nouă a găsit un cîmp larg 
de aplicare în mina noastră.

Transportul în abataje e mecani
zat într-o proporție de 94 la sută, 
susținerea lucrărilor miniere se asi
gură în întregime cu armături mo
derne — metalice sau de beton. 
In acest an am susținut metalic 7 406 
ml de galerie. Din abatajele sus
ținute metalic am extras o produc
ție de 134 000 tone cărbune, iar în 
galerii am încărcat mecanic 9 000 
m c steril. Folosirea utilajelor noi, 
aplicarea procedeelor moderne au 
condus la sporirea vitezelor de 
înaintare atît în galerii cît și în 
abataje. In abatajele cameră, de 
pildă/ față> de. viteza planificată de 
84 ml, am realizat o viteză medie 
de 94 ml/lună.. Un alt rezultat cali

tativ în activitatea minei e rit
micitatea producției. Anul 1965 
va fi încheiat Ia mina noas
tră cu planul îndeplinit.,și de
pășit de către toate sectoare
le. De asemenea, s-a redus 

substanțial — la cca. 20 la sută — nu
mărul brigăzilor sub plan. La aces
te succese s-a ajuns prin elabora
rea mai judicioasă, în raport cu 
posibilitățile, a planului pe sec
toare, urmărirea îndeaproape a rea
lizării planului, și, mai ales, prin 
asigurarea deservirii optime a fie
cărui sector. Realizarea ritmică a 
planului reflectă, totodată, munca 
plină de elan, de inițiativă, a co

lectivului , minei, întrecerea 
însuflețită a brigăzilor pentru 
realizarea ritmică a sarcinilor 
de plan, la toți indicatorii.

— In anul care vine, ca de 
altfel, în cursul întregului 
cincinal, minei Aninoasa îi vor 
reveni sarcini importante. In 
ce a constat preocuparea con
ducerii minei pentru a crea 
condiții tehnico-organizațorice 
necesare ca exploatarea să 
desfășoare o activitate rodnică 
chiar din prima zi a anului ?

— Intr-adevăr, anii care vin vor 
pune sarcini mari în fața colecti-

(Continuare in pag. 3-a)

U.R.U.M.P. La
borantele Lința 
Ecaterina și Cor
dea Maria efec
tuează o nouă a- 
naliză, veghind cu 
grijă Ia calitatea 
diferitelor mate
riale folosite în 
procesul de pro
ducție.
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NOTE 
DE 

CĂLĂTORIE

Plecăm din Galați spre 
Iași. Primul oraș pe ca- 
re-1 întîlnim în regiune, 
venind dinspre sud este 
Bîrladul, un vechi tîrg, 
căruia Ștefan cel Mare 
i-a acordat scutiri de 
vamă. Aici, alături de 
biserica Domnească zi
dită de Vasile Lupu, se 
află fabrica de rulmenți 
și fabrica de confecții.

construcții ale socialis
mului. Noul complex co
mercial, ce se vede în 
fotografie, e și el în ton 
cu arhitectura modernă 
a orașului.

Șoseaua modernizată 
trece prin localitatea 
Vaslui, vestită prin vic
toria strălucită a moldo
venilor conduși de Ște-

CALEIDOSCOP
CURSURI AUTO 
LA DOMICILIU

Telespectatorii englezi pot urmări 
de acum înainte o serie de cursuri 
pentru conducătorii auto, fără să se 
mai deplaseze. Cursurile sînt trans
mise de postul ВВС, ciclul complet 
cuprinzînd zece emisiuni de cite o 
jumătate de oră fiecare. Ele sini 
predate de instructorul John Mills, 
care, pentru realizarea programului, 
a parcurs cu automobilul 7 000 km.

INTIMPLĂRI 
CU ANIMALE

Un grup de turiști care vizitau 
Australia au pornit cu mașina pe un 
drum de junglă. Din nebăgare de 
seamă, mașina a dat peste un can
gur pe care i-a răsturnat. Animalul 
părea mort. Turiștii noștri l-au că
rat pină la marginea drumului, l-au 
proptit de un copac, intenționind să 
se fotografieze pe rind alături de 
victimă. Unul din ei, mai șugubăț, 
și-a dezbrăcat frumoasa vestă de 
sport și a îmbrăcat cu ea cangurul, 
completindu-i toaleta și cu pălăria 
sa nouă. Tocmai se instala alături 
de animalul astfel impopoțănat, cînd, 
pe neașteptate, acesta și-a revenit 
și a zbughit-o in junglă...

Nu se știe cum au reacționat cei
lalți canguri la vederea confratelui 
lor gătit după ultima modă cu vestă 
sport și pălărie de fetru pe cap. In 
orice caz, pentru proprietarul haine
lor a fost o lovitură: el avea in 
buzunarul vestei pașaportul ți un 
portofel cu 1 500 de dolari...

☆

Elefantul african Opelin, de Ia 
Grădina zoologică din Kronberg 
(R.P.G.), a născut un pui de elefant. 
Elefanții africani se Înmulțesc foar
te rar In captivitate.

^ANECDOTĂ

Doi gangsteri din Chicago iți iaa 
confidente :

— Bunicul meu, spune primul, a 
știut cu trei luni înainte ziua cfttl 
va muri.

— Extraordinari Se intuiției
— Ei, nu-i cine știe ce. l-a евши- 

nicat-o judecătorul.

IAȘUL,
LEAGĂNUL CULTURAL AL MOLDOVEI
fan cel Mare în lupta 
împotriva turcilor în ia
nuarie 1475.

De pe Valea Bîrladu- 
lui trecem pe nesimțite 
pe Valea Vasluiului și 
ne apropiem de Iași. A- 
j ungem pe culmea unui 
deal de unde se lasă slo
bodă deodată înaintea 
ochilor priveliștea Iași
lor, cu turle și cupole, 

cu monumentale edificii 
și construcții industriale. 
După popasul de pe 
dealul Repedea, monu
ment al naturii datorită 
roeilor fosilifere de pe el, 
trecem prin Bucium, ves
tita podgorie a Iașilor. 
Aici, învăluiți în amur
gul ieșean, întindem 
corturile și ne pregătim 
pentru odihnă. A doua 
zi vizităm instituțiile de 
cultură ale bătrînului 
Iași despre care Mihail 
Sadoveanu scria : „Peste 
fulguirea de flori și în
văluirile de frunze moar
te se înaltă un suflet 
Aceasta e justificarea și 
cununa neveștejită a a- 
cestui loc unic". , j 

Voi încerca să redau 
o succintă istorie a Iași
lor, așa cum este ea pre- 
zehtată în muzeul de is
torie care este găzduit 
în Palatul culturii.

Palatul culturii este 
una din construcțiile mo
numentale ale Iașilor. 
Construit în stil gotic, 
pe ruinele fostei curți 
domnești, in Palat se 
află Muzeul etnografic al 
Moldovei, Muzeul de ar
tă plastică cu peste 1 000 
de picturi și aproape 900 
lucrări de grafică și 
sculpturi. Muzeul de is
torie a Moldovei, pre
cum și Muzeul politehnic.

Muzeu] de istorie pre
zintă evoluția culturii 

IN OBIECTIV...
Lipsa perdelelor de la ferestrele încăperilor 

noului cămin studențesc din Peiroșani face notă 
discordantă cu linia modernă și conforiul de aici.

...și în patru rîndurl
I frumos și confortabil 
O vedem și noi, zăn «șa 
Ar fi Și mal agreabil 
Pm* ar fi șl cu_ perdea.

D. O.

materiale și spirituale 
din Moldova de la a- 
pariția omului pe aceste 
plaiuri. Piesele aflate în 
muzeu ne informează că 
vechimea așezării și pre
zenta omului pe aceste 
meleaguri este de 200 000 
de ani. In orînduirea 
comunei primitive locul 
pe care se află azi o- 
rașul Iași, era populat.

Un document de pe vre
mea lui Alexandru cel 
Bun (secolul 15) atestă 
că lașul era un impor
tant loc de trecere spre 
nordul Europei, un în
semnat punct vamal în 
drumul spre Suceava, 
capitala de atunci a 
Moldovei. In anul 1565, 
în timpul celei de a doua 
domnii a lui Alexandru 
Lăpușneanu, lașul devi
ne capitala Moldovei. 
Noua capitală își dez
voltă comerțul și activi
tatea meșteșugarilor și, 
în același timp, activi
tatea culturală, căpătînd 
intîietate în viața eco
nomică, politică și cultu
rală a țării.

In decursul veacurilor 
lașul cunoaște mari fră- 
mîntări, pîrjoluri și ja
furi tătărești, prădăciu- 
nile oștirilor turcești, 
ale celor leșești, cunoaște 
vremuiala aspră a stă- 
pînilor, domniile mereu 
lacome de înavuțire.

Dar, lașul cunoaște și 
lucrările unor oameni 
luminați, cu dragoste de 
tară și popor : Dimitrie 
Cantemir, Nicolae Miles- 
cu Spătarul, Grigore U- 
reche, Miron Costin și 
Ion Neculce.

In anii de după elibe
rare, oamenii muncii de 
aici au contribuit la re
facerea orașului, a vechi
lor întreprinderi și la 

construirea de noi fabrici 
și uzine, transformînd la
șul într-un puternic cen
tru industrial. Fabrica de 
antibiotice, fabrica „Țe
sătura", atelierele de re
parat material rulant, 
uzina metalurgică, fabri
ca de mobilă și altele 
sînt doar cîteva din noile 
construcții industriale. 
Acestora li se alătură 

zecile și sutele de blo
curi de locuințe ridica
te în toate cartierele o- 
rașului.

jașul adăpostește una 
din cele mai vechi insti
tuții de cultură din ța
ra noastră — Universi
tatea „Alexandru loan 
Cuza". Alături de ve
chile clădiri s-au ridi
cat noi cămine și canti
ne studențești, construc
ții noi pentru Institutul 
politehnic „Gh. Asachi" 
și pentru Institutul agro
nomic „Ion Ionescu de 
la Brad". In Iași învață 
astăzi peste 12 000 de 
studenți.

In afara monumentelor 
de înaltă valoare artis
tică, vizitatorul poate 
vedea, in cartierul Ți- 
căului, bojdeuca lui Ion 
Creangă, Aici se întîl- 
neau adeseori Eminescu 
cu Creangă și aici au 
fost citite pentru întîia 
oară frumoasele „Amin
tiri din copilărie".

Multe alte monumen
te și construcții noi mai 
sînt de vizitat în Iași. 
Toate acestea îți oferă 
un farmec rar întîlnit. 
Ele înmănunchează en
tuziasmul înnoirilor și 
urmele unui trecut glo
rios.

ION DAN CU 
profesor

LAC CU MALURI MOBILE
La granița dintre Ni

ger, Nigeria, Camerun 
și Ciad se află lacul 
Ciad, unul dintre cele 
mai mari lacuri din lu
me. Dacă întrebați pe 
cartografi sau pe geo
grafi despre supra
fața acestui lac, vă 
vor da un răspuns 
foarte ciudat. „In tim
pul verii, anul trecut, 
suprafața lui era de..." 
o să vă spună ei. De 
ce ? Pentru că Ciad 
face parte din lacurile 
care nu au o suprafa
ță constantă. In tiinpul 
verii, el are aproxima

POVESTEA
Numai datorită unei 

simple întîmplări oa
menii beau astăzi vin 
de Madera. Pe puntea 
superioară a unei nave 
portugheze, care se în
drepta din insula Ma
deira (situată în Atlan
tic) spre India, se aflau 
cîteva butoaie de ste
jar pline cu vin obiș
nuit. Călătoria, durînd 
luni de-a rîndul, soa-

Este ora 19. Ea res
taurantul „Cina" din Lu- 
peni, doar citeva mese 
sînt ocupate. In apropie
rea intrării in bucătărie, 
o masă este ocupată de... 
ospătari. Majoritatea sint 
fete. Se întrețin cu a- 
necdote, rid, iar cîteva 
croșetează. Deci, o at
mosferă de... restaurant. 
Deasupra mesei „ospă
tarilor", stă atîrnată In
tr-un cui, condica de 
sugestii și reclamații...

Miracolul s-a produs 
în momentul in care din 
bucătărie, prin ușa larg 
deschisă au răzbătut in 
tot localul ecourile ne
plăcute ale unei certe 
între personalul însărci
nat cu pregătirea mîn- 
cărurilor. încă de la pri
mele cuvinte „tari" care te vihul în sticle iară

MIRACOLUL 
DE LA „CINA"
s-au auzit, condica de 
sugestii și reclamații a 
căpătat viață și, furioa
să, s-a desprins din Cui. 
A foșnit de cîteva ori 
printre mesele din local, 
apoi a coborît în fugă 
treptele. S-a împiedicat 
de cîteva ori de... gu
noaiele de pe trepte ca
re nu fuseseră măturate, 
dar a ajuns totuși tea- 
fără in stradă. Fîliiind 
din file, s-a îndreptat 
spre locuința responsa
bilului restaurantului 
Ioan Hera.

Am ajuns tocmai la
- timp ca să surprindem 

următorul dialog dintre 
condică și responsabil.

— Nu mai pot răbda, 
zicea condica, frai dau 
demisia...

— Dar vino-ți în fire 
condică dragă, zicea res
ponsabilul. Noi ne-dm 
înțeles bine întotdeauna. 
Ce ți-a venit, așa din- 
tr-o dată ?

— Nu mi-a venit din- 
tr-o dată, să știi. De 
mult coc eu între pagi
nile mele această răfu
ială. N-am avut insă 
destulă putere pină a- 
cum. Dar m-am săturat 
pînă-n coperți. Nu mai 
pot suporta. Chiar îna
inte de-a veni aici, ci
neva a vrut să consem
neze că în local, ambian
ța plăcută este deseori 
tulburată de certurile 
personalului de la bucă
tărie. Noroc c-am fugit 
la vreme. Dar asta-i ni
mic pe lingă ceea ce au

tiv o suprafață de 
11 000 km2, iar în se
zonul ploilor — de a- 
proape două ori mai 
mult. Ciad este unul 
dintre cele măi mari 
lacuri din lume și, tot
odată, unul din cele 
mai puțin adînci dintre 
lacurile de mari pro
porții. Adîncimea lui 
maximă nu trece de 
7 m.

La începutul secolu
lui nostru, Iacul Ciad 
S-a micșorat brusc. Din 
1953, suprafața lui a 
început din nou să 
crească. Apa lacului

VINULUl DE
rele tropical și nopțile 
răcoroase au făcut din 
el o băutură excelentă 
și tare.

De atunci, în toate 
țările Ia fabricarea vi
nului de Madera se a- 
plică această tehnolo
gie naturală clasică: 
vinul este lăsat să za
că în butoi timp de 
3—5 ani, mai întîi Ia 
soare, apoi în beci.

F О I LE TOS 4
scris alții înainte pe fi
lele mele. Aici, pe pa
gina aceasta, scrie că în 
localul nostru ospătarii 
stau la masă cu consu
matorii. Pe pagina ur
mătoare alțt consumatori 
reclamă faptul că în 
restaurant nu se găsește 
vin în sticle de un litru, 
ci numai ta butelie. Aici, 
negru pe alp, scrie că 
la noi nu se pot servi 
fripturi și mititei la 
grătar, ci doar la tigaie, 
iar matale scrii pe verso 
că aceasta se intimplă 
din lipsă de mangal. Dar 
cine vrei s-aducă man
galul ? Sau poate crezi 
că vine singur ? Dincoa
ce, un consumator sesi
zează faptul că ospăta
ră Maria Voidisi serveș

etichete, că răspunde o- 
braznic la reclamațifle 
cllenților... Dar, ce să 
mai vorbesc, parcă me
tale nu știi ce scriu con
sumatorii in condică f

— Păi, tocmai, știu și 
de aceea nu văd de ce 
te superi. Doar eu răs
pund...

— Matale răspunzi, dăr 
eu țin obrazul. Și mi-e 
rușine. Un local nou, cu 
posibilități de deservire 
exemplară și totuși cu , 
atitea reclamații. Mă 
dor... filele. Nu mai pot. 
Nu mai pot suporta nici 
concluziile matale pe ca
re le scrii pe verso fie
cărei sesizări. Că ^,se va 
lua măsuri", că* „s-au 
luat măsuri", că „s-a in
tervenit", că „astfel de 
abateri nu se vor mei 
intîmpla" și altele. Dar 
în fapt, nu se face ni
mic. De aceea, eu îmi 
dau demisia...

Dialogul a continuat 
încă mult timp. Pină ia 
urmă, condica a- fost 
convinsă să se reîntoar
că Ia cuiul ei din local. 
Miracolul a luat sfîrșit^.

— Să știi însă, tova
rășe Нега, a zis condi
ca, e pentru ultima oară 
cînd mă mai agăț tn 
cui. la prima reclama- 
ție te las baltă și mă 
duc direct la Trustul 
1 imeniaț iei publice di\_, ’ 
Petroșani. Poate că to
varășii de acolo vor În
țelege durerea mea...

ION ILIESCU

este aproape dulce, iar 
malurile lui sîht sărate. 
Cind scade nivelul a- 
pei, pe maluri rămîne 
un strat subțire de sa
re. Geologii au desco
perit straturi de sare 
depusă, care permit să 
se creadă că Ciadul a 
fost cîndva de trei ori 
mai mare decît acum. 
Acest uriaș rezerver 
antic a fost denumit 
de geologi Mega-CiapJ. 
Metoda de cercetare л 
carbon radioactiv a J* 
rătat că Меда-Ciadul a 
existat încă acum 90 000 
de ani.

MADERA
Specialiștii sovietici 

în vinificație au adus 
un important corectiv 
acestei vechi tehnici a 
„maderizării". Toate o- 
perațiile nu durează a- 
cum mai mult de 4—6 
săptămîni. Atmosfera 
„soarelui tropical" este 
creată de aparate au
tomate concepute sk‘y 
dai în acest scop. /7*
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~ Pentru ca primul pas în cincinal 
să fie făcut cu dreptul

(Urmare din pag. l-a)

vului minei. Iaj noi, atît conduce
rea exploatării cit și comitetul de 
partid am acordat toată atenția pre
gătirilor pentru producția anului vi

itor. O deosebită atenție am 
acordat asigurării liniei de 
front necesare la 1 ianuarie

1966. In această privință pot arăta 
că atît planul de investiții cît și de 
pregătiri a fost realizat. La pregă
tiri avem chiar o depășire de 70 mi. 
Avem pregătite, deci, însemnate re
zerve ca : blocurile I și II din stra
tul 3, blocul II din stratul 5, blocul 1 
din straturile 17-18. Pregătirile pen
tru 1966 s-au extins și asupra altor 
sfere de activitate: au fost reame- 
najate și reparate traseele princi
pale de transport, s-au reparat și 

\' revizuit utilajele din dotarea ex
ploatării. O deosebită atenție am 
acordat în această privință realiză
rii integrale a planului M.T.O. Pe 
plan organizatoric avem, de aseme
nea, importante realizări,- am com
pletat schema maiștrilor minieri, e- 
/ectivul minei este, la fel, comple- 
țat, importante realizări avem în 
privința omogenizării brigăzilor. 
Pentru a asigura cadrele necesare 
minei pentru îndeplinirea sarcinilor 
sporite din anul viitor, în cadrul ex
ploatării se califică în prezent 164 
de muncitori, iar în cursurile de ri
dicare a calificării sînt cuprinși 526 
de muncitori și maiștri.

— Ce alte măsuri veți mai 
aplica pentru pregătirea pro
ducției anului viitor șl even
tual, în ce domenii aveți ne
voie de ajutor ?

Brigada de mineri a lui Si
ma Ilie din sectorul IV al ex
ploatării Vulcan a dat în pe
rioada scursă din acest an cca. 
2 0bo tone cărbune peste plan.

Iată în clișeu pe șeful de 
schimb Peter Grigore cu 
cîțiva dintre ortacii săi.

PROGRAM DE RADIO
12 decembrie

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Sportj 7,00 RADIOJUR
NAL; 7,15 Valsuri nemuritoare; 7,40 

Jțhterpreți ai muzicii populare; 8,00 
jiUMARUL PRESEI; 8,13 Tineri so- 

4îiști de muzică ușoară; 8,30 TEA
TRU LA MICROFON PENTRU CO
PII; 9,30 Selecțiuni din opereta „Li
liacul"; 10,40 Muzică ușoară; 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 11,05 Răspun
suri muzicale preferințelor dumnea
voastră,- 11,30 Două inimi și o me
lodie,- 12,00 DE TOATE PENTRU 
TOȚI; 13,00 RADIOJURNAL; 13,13 
Mic dicționar de muzică ușoară; 14,15 
Popas folcloric pe plaiuri argeșene,- 
15,00 Refrene fără vîrstă; 15,15 Pie
se instrumentale de mare populari
tate,- 15,31 Intîlnire cu soliștii Ro
xana Matei, Arturo Testa, Violeta 
Villas; 16,00 Caleidoscop muzical; 
16,45 Muzică populară; 17,00 Can
țonete 17,40 „Am îndrăgit o melo
die"; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
18,03 Radio atlas,- 18,15 Noutăți du- 
Лаілісаіе; 19,00 Muzică populară la 
iîerea ascultătorilor,- 19,30 In Stu

— Mai pregătim darea în exploa
tare a încă unui bloc — II — din 
stratul 15, cu care linia de front va 
fl asigurată. De asemenea, conti
nuăm lucrările de amenajare pe 
galerii. In centrul atenției mai avem, 
încă o lucrare de c deosebită 

importanță. E vorba de con
centrarea activității la circui
tul puțului Aninoasa-sud, ceea 

ce va spori substanțial capacitatea 
.de producție a minei, evitind desele 
strangulări în transport. In prezent 
lucrăm intens la amenajarea circui
tului puțului la orizontul IX. O al
tă lucrare de mare importanță pen
tru anii viitori șl pe care o urgen
tăm, e deschiderea orizontului X.

Ca ajutor, aș aminti o singură 
problemă: s-a preconizat pentru 
anul viitor construirea de către 
T.C.M.M. a unei rampe de descăr
care și a unui depozit de materiale 
în gara Iscroni. Spre a evita even
tualele strangulări din cauza apro
vizionării am dori ca executării în 
timpul oportun a acestor obiective 
să i se acorde toată atenția.

Colectivul minei Aninoasa 
pășește pragul noului cincinal 
cu hotărîrea de a înfăptui 
integral sarcinile ce îi revin 
în lumina documentelor celui 
de-al IX-lea Congres al parti
dului.

Recensămînful animalelor domestice
Printr-o hotărîre a Consiliului de 

Miniștri s-a dispus efectuarea recen- 
sămintului animalelor domestice. în
registrările încep pe întreg terito
riul țării în ziua de 3 ianuarie 1966 
și durează cel mult 8 zile.

Recensămîntul animalelor se efec
tuează în toate comunele și orașele 
din țară. Organizarea și executarea 
lucrărilor de înregistrare revin co

dio, orchestra Edmond Deda; 19,55 
Melodia zilei; 20,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 20,15 TEATRU LA MICRO
FON; 21,30 De la o melodie la alta; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport; 22,25 
Ritmul celor șapte note; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II : 6,00 Bună di
mineața, dragi melodii; 6,30 BU
LETIN DE ȘTIRI; 6,35 Cîntec joc și 
voie bună; 7,00 Opereta în ritm de 
dans,- 7,30 RADIOJURNAL. Sport; 
7,50 Muzică ușoară interpretată la 
acordeon; 8,00 Clubul voioșiei; 8,30 
Din cîntecele și dansurile popoare
lor; 9,00 Muzică ușoară; 9,50 Cîn- 
tați cu noi, copii!,- 10,00 Anunțuri 
și muzică,- 10,15 Opera și interpre
tul preferat,- 10,30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,35 Emisiune de muzică 
populară; 13,16 Varietăți muzicale; 
(4,00 RADIOJURNAL; 14,30 SATIRĂ 
Șl UMOR; 15,15 Orchestra Franci 
Pourcell; 16,00 Interpreți de muzi
că populară; 16,30 Știință, tehnică 
fantezie; 17,15 Cîntă Doina Badea; 
17,30 ÎNTfMPLĂRILE NEOBIȘNUITE

Plina linie eiediifiiaia 
lin tara поим

Joi a fost dată în exploatare pe 
porțiunea Brașov-Predeal, prima li
nie electrificată din țara noastră.

In acest Sector greu, în pantă cu 
un intens trafic, unde linia ferată 
traversează Carpațll, trenurile de 
mare tonaj trebuiau remorcate de 
mai multe locomotive cu aburi sau 
Diesel-electrice. Capacitatea locomo
tivei electrice de tracțiune care va 
fi folosită pentru început doar la 
trenurile de marfă, este egală cu 
aceea a 5-6 locomotive cu aburi sau 
trei locomotive Diesel. In acest fel 
se va mări simțitor traficul, ca ur
mare a sporirii vitezelor și creșterii 
tonajului trenurilor remorcate.

Lucrările de electrificare continuă. 
Predealul va fi deocamdată „cap de 
linie". Atribuțiile temporare ale 
„capului de linie" vor fi încredin
țate într-un timp foarte scurt ora
șului Cîmpina urmînd ca ștafeta să 
fie transmisă orașelor Ploiești și 
București.

(Agerpres)

I
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PENTRU
LUAA CADOUBILOR,
1—31 decembrie 1965

Magazinele de produse industriale din toate lo- 
calităfile Văii Jiului au pregătit din vreme un 
bogat sortiment de:

ф tricotaje
ф articole de galanterie
O lenjerie
• diferite pachete cu cadouri 
ф confecții și încălțăminte pen

tru toate viratele
din care puteți alege pentru cei 
dragi un cadou util și frumos.

Vizitați raioanele de cadouri speri* 
al organizate la toate magazinele 
O.€.L. Produse industriale Petroșani.

mitetelor executive aie sfaturilor 
populare regionale, raionale, comu
nale și orășenești care vor consti
tui comisii de recensămînt, precum 
și conducerilor unităților socialiste.

Rezultatele recensămintului ani
malelor vor constitui o bază de 
documentare cu privire la stabilirea 
de noi măsuri în vederea creșterii 
în continuare a șeptelului.

(Agerpres)

ANUNȚ
Іппевгіпвегеа сопшаіа огэіепеапа Реіюіііі 

aduce la cunoștință tuturor abonaților la ener
gie electrică, care posedă chitanțe de plata ga
ranției, depusă în anii 1950 — 1965 inclusiv șl 
emise de I. C. O. Petroșani, că se preschimbă 
chitanțele de către I.R.E.H. la toate sectoarele 
I.R.E.H. din localitățile Văii Jiului.

Presrbircliarea ie late Io ateeasi valoare. 
Pentru aceasta, chitanțele se vor prezenta — 
în original — la ghișeele I.R.E.H. din orașele 
respective, primindu-se imediat chitanțe noi.

Informații suplimentare se pot lua la ghișe
ele de piața taxelor I.C.O. și I.R.E.H.

AUTOBAZA I.R.T.A

ALE LUI GRUIA GROZOVANU; 
18,00 Orașe ale muzicii șl tradițiile 
lor: PARIS; 18,45 Muzică populară; 
19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 19,03 Vă 
invităm la dans,- 19,45 MARI CU
PLURI ALE IUBIRII; 20,00 In ritmul 
muzicii de dans; 21,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 21,15 Muzică ușoară; 
21,35 Mic recital Radu Aldulescu,- 
21,52 Mozaic dansant; 23,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 23,10 Tonomat 
muzical; 0,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PETROȘANI
Angajează muncitori 

necalificatt pentru calificare 
prin curs de calificare de scurtă durată 

în meseria de mecanici auto
Condițiile sînt următoarele:

C AKDID Afli
*- Să fie absolvenți a 7-8 clase
—' Să aibă stagiul militar satisfăcut 
«— Vîrsta piuă la 35 ani
Relații suplimentare se primesc la sediul 

Autobazei T.A. Petroșani, serviciul personal, str. 
Cărbunelui nr. 4

Cinematografe
12 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Marilyn; REPUBLICA ; Jocurile olim
pice de la Insbruck; PETRILA : Scha- 
ramouche,- LONEA: Căpitanul din 
Tenkeș,- LIVEZENI: Poveste de pe 
Don,- ANINOASA: Colaboratorul 
Ceka,- VULCAN: Oliver Twist,- 
PAROȘENI: Umbrelele din Cher
bourg,- LUPENI—CULTURAL : Cineva 
acolo sus mă iubește; MUNCITO
RESC : Corbii,- BĂRBĂTENI: Tita
nic vals.

Comitetul executiv al Sfatului popular 
oraș raional Vulcan 

ANGAJEAZĂ URGENT :
Șef secție gospodărie comunală 

conform prevederilor anexei IV din 
H.C.M. І053/І960.

Doritorii se pot adresa Comitetului executiv 
al Sfatului popular oraș raional Vulcan.
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Personalități britanice distinse 
cu titluri științifice românești

LOfTORA 10. Corespondentul A- 
gerpres, L. Rodescu transmite:

In cadrul unei ședințe, la Royal 
Society (Academia britanică de ști
ințe), condusă de președintele a- 
cesteia, P. M. S. Blackett, a avut 
loc ceremonia înmînării diplome
lor și insignelor de membri de o- 
noare și membri corespondenți ai 
Academiei Republicii Socialiste 
România unor personalități ale ști-

Congresul 
A.F.L.-C.I.O.

SAN FRANCISCO 10 (Agerpres).
Jci s-au deschis la San Fran

cisco lucrările Congresului Centra
lei sindicale americane A.F.L.-C.I.O., 
din care fac parte 128 de sindicate 
ce grupează 12 468 000 de oameni 
ai muncii. Pe ordinea de zi a Con
gresului se află diferite probleme, 
printre care ridicarea salariului mi
nimal, concedierile ca urmare a 
introducerii automatizării, problema 
șomajului. Participants la congres 
vor examina, de asemenea, proble
ma luptei sindicatelor pentru anu
larea punctului 14-B din legea anli- 
muncitorească „Taft-Hartley", care 
împiedică creșterea numărului mem
brilor de sindicat din întreprinderi.

In prima zi a lucrărilor Congre
sului, participants au ascultat un 
mesaj transmis de președintele 
Johnson, care a apelat la „colabo
rarea" între patronat și oamenii 
muncii pentru a se împiedica creș
terea preturilor.

Canada

OH MILIOH HE ШІВДІ
OTTAWA 9 (Agerpres).
Biroul canadian de statistică a 

anunțat că un milion de persoane 
din populația adultă a Canadei sînt 
analfabeți și o mare parte a popu
lației „trăiește în ignoranță". In
tr-un studiu prezentat Conferinței 
federale asupra problemelor sără
ciei se arată că multi canadieni 
trăiesc cu venituri lunare de 11 
dolari. In același timp în țară se 
resimte lipsa unui număr de 300 000 
de locuințe, iar multe din cele 
250 000 de locuințe ce trebuie să 
fie reparate nu mai pot fi aduse 
în stare de folosire.

Schimburile comerciale 
ale Japoniei 
cu țările socialiste

TOKIO 10 (Agerpres).
Ziarul „The Japan Times" scrie 

că în primele zece luni ale anului 
curent, ccmerțul Japoniei cu țările 
socialiste a crescut cu 15 la sută 
în comparație cu perioada cores
punzătoare a anului trecut. Aso
ciația japoneză pentru promovarea 
comerțului internațional a anunțat 
că schimburile comerciale ale Ja
poniei cu țările socialiste atinse
seră pînă la sfîrșitul lunii septem
brie cifra de 867 milioane dolari, 
iar pînă la sfîrșitul anului 1965 se 
așteaptă ca ele să fie de un mi
liard de dolari. 

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. Interurban 322, automat 269. Tiparul î I.P.H. Subunitatea Petroșani

inței britanice. Au fost distinși cu 
titlul de membru de onoare al A- 
cademiei Republicii Socialiste Ro
mânia pref. dr. John Bernal, fizi
cian, membru al Royal Society, in
giner doctor George Constantines- 
cu, inventator român, creator al 
științei sonicității, prof. A. V. Hill, 
fiziolog, sir Robert Robinson, chi
mist, membri ai lui Royal Society. 
A fost distins cu titlul de membru 
corespondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România sir Ru
dolph Peters, biochimist, membru 
al Royal Society.

Alexandru Lăzăreanu, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Londra, a felicitat pe cei dis
tinși, subliniind cu această ocazie 
importanța contactelor și relațiilor 
reciproce dintre oamenii de știin
ță ca o contribuție la dezvoltarea 
colaborării între academiile din cele 
două țări.

Sesiunea Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 10 (Agerpres).
La 9 decembrie s-a deschis la 

Varșovia sesiunea Seimului R. P. 
Polone consacrată dezbaterii pla
nului economiei naționale și buge
tului pe 1966. Deputatul Franciszek 
Blinowski a prezentat raportul Co-

Pregătiri pentru întîlnirea navelor 
cosmice „Gemini-7“ și „Gemini-6“

CAPE KENNEDY 10 (Agerpres).
Zborul navei cosmice „Gemini-7", 

cu Frank Borman și James Lovell 
la bord, continuă. Joi seara, cei 
doi cosmonaut! au încercat, fără 
succes, să realizeze o legătură cu 
Pămîntul prin raze „laser". Pe de 
altă parte, pregătindu-se pentru 
proiectata întîlnire cu „Gemini-6", 
ei au modificat din nou orbita na
vei lor cu ajutorul unor mici ra
chete.

In cadrul unei conferințe de pre
să ținute la Cape Kennedy, Chris
topher Kraft, conducătorul zboru
lui, a anunțat că „Gemini-6", ce va 
fi lansată duminică la 14,54 (G.M.T.),

99Verdun 19І6
Unul din ultimele numere ale re

vistei americane „Times? publica 
o fotografie a dezastrului înregis
trat de o unitate de elită a S.U.A. 
în sîngeroasa încleștare de la Piei 
Me. Sub fotografie se află urmă
toarea explicație revelatoare : „Ver
dun 1916 — Piei Me 1965". Și a- 
cum, deși au trecut săptămîni de 
la „neînchipuitul carnaj" cum scria 
un ziarist francez, martor ocular 
al luptei în jungla de la Piei Me, 
comandamentul american din Viet
namul de sud nu poate să se îm
pace cu înfrîngerea plătită cu tri
but greu în sute de morti și răniți. 
Unul din supraviețuitorii de la Piei 
Me, sergentul J. T. White a decla
rat : „Tot ceea ce doresc acum este 
să plec de aici, să părăsesc acest 
colț de lume și să mă întorc aca
să". Dar Piei Me nu constituie decît 
un aspect al insucceselor militare 
americane pe scena întregului tea
tru de război din Vietnamul de 
sud, de la junglele din nord și pî
nă Ia mlaștinele deltei Mekongu- 
lui. însuși statul major american 
a fost nevoit să recunoască în ul
timul timp înfrîngeri tot mai dese. 
Intr-un raport al comandamentului 
american se arăta că „de-a lungul 
a trei săptămîni din luna noiem
brie, pierderile S.U.A. în oameni 
se ridică la 1 739". Un comunicat 
al Frontului național de eliberare 
socoate însă că pierderile inami-

FRANȚA 

A doua fază 
a campaniei electorale

PARIS 10 (Agerpres).
La 10 decembrie, în Franța a în

ceput cea de-a doua fază a cam
paniei electorale în vederea ale
gerilor prezidențiale. Campania 
pentru cel de-al doilea tur de scru
tin, câte va avea loc la 19 de
cembrie, se va încheia la 17 decem
brie. Fiecare din cei doi candidați, 
respectiv generalul de Gaulle și 
Francois Mitterrand, va dispune, 
ca și în prima parte a campaniei, 
de cite două ore de emisiune la 
radio și televiziune. Agenția France 
Presse relatează că miniștrii, în 
frunte cu premierul Pompidou, pre
cum și fruntașii partidului de gu- 
vernămînt U.N.R., vor participa ac
tiv în cadrul acestei faze a campa
niei electorale. La rîndul lor, P.C. 
Francez și S.F.I.O. au lansat noi 
apeluri alegătorilor în favoarea 
candidatului unic al stîngii, Fran
cois Mitterrand.

misiei pentru problemele planului 
economic, buget și finanțe a Sei
mului asupra proiectului planului 
economic național pe 1966 șl prin
cipalele prevederi ale planului pe 
1967 și proiectul de buget pe 1966.

urmează să se întîlnească cu „Ge- 
mini-7" în cursul celei de-a 4-a 
revoluții a sa. Cele două nave ur
mează să zboare în formație în 
decurs de două revoluții. Piloții 
navei „Gemini-6", Walter Schirra 
și Thomas Stafford, vor descrie a- 
devărate orbite mici în jurul ce
leilalte nave. Apoi, Frank Borman 
și James Lovel vor executa aceeași 
manevră în jurul cabinei „Ge- 
mini-6". Cei patru cosmonauți au 
primit instrucțiuni stricte de a 
păstra între cele două nave o dis
tantă de 1,5 metri pentru a evita 
o ciocnire.

— Piei Me 196566
cului în aceeași perioadă sînt mult 
mai mari : 4 600 de morți și răniți. 
De aceea, realitatea cîmpului de 
luptă din Vietnamul de sud, infir
mă părerile Pentagonului că o dată 
cu creșterea masivă a trupelor 
S.U.A. în Vietnam, Frontul națio
nal de eliberare ar trece în defen
sivă. Cu toate acestea, cercurile 
conducătoare americane perse
verează în direcția trimiterii de noi 
efective în Vietnamul de sud, ,,im- 
pulsionînd mai mult decît pericu
los curba escaladării" („New York 
Times"). Secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, a confirmat joi, la o 
conferință de presă intenția guver
nului american de a intensifica 
războiul din Vietnam, subliniind tot
odată dorința Washington-ului de 
a primi ajutor mai mare în Viet
nam din partea aliaților. Observa
torii politici americani trag acum 
concluzia firească că S.U.A. conti
nuă într-un ritm accelerat cursa 
angajării lor tot mai, directe, pre
cum șî a aliaților în războiul din 
peninsula indochineză. In cercurile 
bine informate de la Washington 
se vorbește în aceste zile de o 
sporire a efectivelor militare ame
ricane în Vietnam pînă la 400 000 
oameni.

Infrîngerile dezastruoase ale tru
pelor regimului militar de la Sai
gon au determinat comandamentul 
S.U.A. să treacă, după cum se ex-

Wilson leipinp orice i№o do пввопегв 
co cogiMi is№l de la Salisbury

LONDRA 10 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în Camera Comu

nelor, primul ministru britanic, Ha
rold Wilson, a declarat că guver
nul său respinge orice idee de ne
gociere politică cu regimul rebel 
de la Salisbury, în afară de cazul 
cînd Rhodesia va reveni imediat la 
statutul ei de colonie a Marii Bri
tanii. Primul ministru a ținut să 
precizeze că „revenirea la legali
tate" nu va antrena nici represalii

MOTIVUL ÎNGRIJORĂRII 
SĂPTĂMÎNALULUI AMERICAN 
„RATION"

NEW YORK 10 (Agerpres).
Săptămînalul american „Nation" 

își exprimă îngrijorarea față de 
recentele declarații, potrivit căro
ra în Europa există peste 5 000 de 
focoase nucleare, pentru dotarea 
trupelor vest-germane din cadrul 
N.A.T.O. Ziarul apreciază ca „ne
convingătoare" încercările Pentago
nului de a împrăștia îngrijorarea 
prin afirmații că focoasele s-ar 
găsi sub „controlul direct al ame
ricanilor" și nu ar putea fi folosite 
fără „permisiunea" acestora.

Conferinfa partidului 
Calea birmană 
spre socialism

RANGOON 10 (Agerpres).
In capitala Republicii Birmania 

continuă lucrările Conferinței par
tidului Calea birmană spre socia
lism. După ședințele plenare, parti- 
cipanții la conferință au trecut la 
dezbaterea în grupurile de lucru 
a măsurilor indicate în raportul 
secretarului general al Comitetului 
Central al acestui partid.

Presa birmaneză arată că grupu
rile de lucru discută rolul pe care 
îl joacă partidul în dezvoltarea sar
cinilor economice și a probleme
lor sociale, întărirea solidarității 
naționale a poporului birmanez și 
programul activității viitoare a par
tidului.

prima un ziarist american, „la pre
luarea flancurilor".

Se constată totodată că destră
marea armatei saigofieze constituie 
în a doua jumătate a acestui an 
un proces rapid și implacabil. Nu
mărul dezertorilor în 10 luni — 
ianuarie-octombrie — se ridică la 
87 000.

Angajați din ce în ce mai adînc 
în războiul din Vietnamul de sud, 
americanii își multiplică acțiunile 
de război și împotriva R. D. Viet
nam. Avioanele americane bombar
dează localități pașnice, obiective 
industriale etc.

Intensificarea acțiunilor agresive 
ale guvernului american într-o re
giune a lumii, situată la mii de 
kilometri de teritoriul S.U.A. pro
voacă protestele din ce în ce mai 
largi ale opiniei publice din aceas
tă țară, care iau forme tot mai 
directe. Sînt cunoscute în întreaga 
lume manifestațiile antirăzboinice 
ale unor tineri americani care își 
rup în public ordinele de chemare. 
Marșul păcii de la Washington, de
monstrațiile aproape zilnice în di
verse orașe ale S.U.A. pentru în
cetarea războiului în Vietnam a- 
testă Ia acest sfîrșit de an lipsa 
de popularitate a actelor de agre
siune întreprinse de americani în 
Indochina, absurditatea și caracte
rul ilegal al unui astfel de război.

A. DUMITRESCU 

împotriva actualului regim, nici in
stalarea imediată la putere a unui 
guvern african. „Este fals să se 
creadă, a afirmat Wilson, că alter
nativa care se oferă Rhodesiei este : 
ori independență ilegală, ori gu
vern african".

Subliniind că sancțiunile econo
mice hotărîte împotriva Rhodesiei 
vor fi „rapide și eficiente", primul 
ministru a afirmat că Ian Smith a 
devenit, după lovitura de fcrță de / 
la 11 noiembrie „un simplu cetă
țean", dar că el va putea, ca orice 
rhodesian, să facă propuneri gu
vernatorului.

Declarațiile lui Wilson, au fost 
primite, după cum transmite agen
ția France Presse, cu vii critici did 
partea liderului opoziției conserva
toare, Edward Heath, care l-a acu
zat pe primul ministru că ar semă
na „confuzie" în criza rhcdesiană, 
dorind înlăturarea fără condiții a 
guvernului lui Smith.

PE SCURT
MOSCOVA. Agenția TASS trans- ’ 

mite că Ia 10 decembrie, Nikolai * 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a în- 
mînat lui Anastas Mikoian Ordinul 
„Lenin" cu prilejul împlinirii a 70 
de ani și pentru marile merite față 
de P.C.U.S. și statul sovietic.

SOFIA. In anul școlar 1965— 
1966 s-a deschis la Varna un in
stitut de turism internațional cu 
o durată de studii de doi ani. El 
pregătește responsabili de hoteluri 
și restaurante, ghizi, administra
tori. Cursanții vor studia probleme 
de economie, geografie, istorie, ar
heologie, de organizare a turismtK 
lui și două limbi occidentale.

CAIRO. Cotidianul „Al Ahram" 
a anunțat că guvernele R.A.U. și 
Arabiei Saudite pregătesc un do
cument comun în legătură cu Conc „4? 
ferința yemenită de reconciliere na» 
ticnală de la Harad. Acest docu
ment, subliniază ziarul citat, va fi 
remis conferinței prin intermediul 
Comisiei de pace egipteano-saudi- 
tă, pentru a permite o apropiere 
a punctelor de vedere a celor două 
părți : republicanii și regaliștii.

MOSCOVA. TAȘS transmite că 
în cursul lunii ianuarie a anului 
viitor o delegație de partid și gu
vernamentală sovietică condusă de 
Leonid Brejnev va face c vizită 
oficială de prietenie în R. P. Mon
golă, la invitația C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol și a 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mon
gole.

KARACI. Președintele Pakista
nului, Ayub Khan, a plecat 
vineri dimineața într-o călătorie în 
cursul căreia va vizita Marea Bri- 
tanie, Statele Unite, Germania Pe’ 
deraia și Turcia. \ '

Președintele Ayub Khan este în
soțit de ministrul de externe Zul- 
ficar Bhutto.

LISABONA. Omul cel mai înalt 
din lume trăiește în Mozambic, în 
districtul Gaza. El măsoară 2,38 
metri.

SOFIA. In legătură cu sosirea 
la Sofia a unei delegații comer
ciale italiene în frunte cu Bernardo 
Mattarella, m’nis’trul comerțului ex
terior, agenția B.T.A. transmite că 
în perioada ultimilor ani volumul 
schimburilor de mărfuri dintre Bul
garia și Italia a spcrit considera
bil, în 1964 reprezentînd 47 mili
oane dolari comparativ cu 18 mi
lioane dolari în 1961.


