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Cu planul anual 
îndeplinit 
Șantierul 
de construcții 
de locuințe Petrila

Colectivul șantierului de construe- 
у- ții de locuințe de la Petrila a ob

ținut un succes remarcabil: o dată 
cu terminarea ultimelor lucrări de 
finisaj interior la blocul A 2 cu 80 
de apartamente, constructorii pe- 
trileni au realizat numărul de a- 
partamente planificat pe anul în 
curs, cu circa 15 zile mai devreme, 
ejsle 80 de apartamente, ultimele 
din acest an, așteaptă verdictul co
misiei de recepție care va fi neîn
doielnic, favorabil.

Succesul constructorilor petrileni 
se datorește folosirii cu curaj a 
unei tehnologii avansate de lucru, 
cum este metoda glisării și finisării 
concomitente. Dar mai cu seamă se 
datorește abnegației de care con
structorii au dat mereu dovadă.

Paralel cu pregătirea succesului 
din acest an, constructorii și-au 
asigurat și un front larg de lucru 
pentru anul viitor, punînd astfel de 
acum bazele succeselor viitoare.

Pentru ofelăriile 
patriei

La începutul anului 1965, tinerii 
din organizațiile U.T.C. de la mina 
Uricani se angajaseră să colecteze 
120 tone fier vechi, pe care să-l 
expedieze centrelor siderurgice.

In, dorința de a-și respecta cu
vântul dat, zeci de tineri entuziaști 

-ru participat Ia colectarea fierului 
vechi îndeplinind astfel angajamen
tul luat. Cel mai mult au muncit 
tinerii din sectorul investiții (secre
tar U.T.C. Buta loan), cei de la sec- 

• torul III (secretar Vlădut Constan- 
f •_ tin), precum și tinerii din organiza- 
■-țy țiile U.T.G. din sectoarele 5 și 6.

„IN CASA ASTA A DORMIT 
UN ZEU“

Reparații 
de bună calitate

Echipele de electri
cieni de la sectorul I al 
minei Uricani desfășoa
ră o activitate rodnică. 
Reviziile efectuate recent 
dovedesc hărnicia elec
tricienilor, spre satisfac
ția brigăzilor miniere pe 
care le sprijină în muncă.

Recent, electricienii 
sectorului I au executat 
mai multe lucrări prin
tre care, controlarea tu
turor motoarelor de 5,5 
kW cu fixometrul, bran- 
șarea troliului de 5,5 kW

de la traversarea VII și 
montarea craterului T.P 
1 la traversarea V. La 
toate aceste lucrări e- 
lectricienii Văgăun Ra
du, Koller Mihai, Pop 
Tiberiu, Amorăriței Ilie, 
lușan Gavrilă și Rusu 
loan au dovedit price
pere și hărnicie reușind 
să se încadreze în tim
pul acordat pentru exe
cutarea lor.

V. COANDRĂȘ 
corespondent

în ziarul de azi :
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Аял; O noua premiera pe țara la Petroșani

Comedia „In casa asta 
a dormit un zeu" este 
una dintre operele cele 
mai îndrăgite și aprecia
te ale fecundului dra
maturg brazilian Guil- 
herme Figueiredo. Auto
rul se inspiră dintr-o le
gendă a mitologiei, care 
a constituit o bogată 
sursă de inspirație pen
tru mulți scriitori. Iată 
subiectul legendei pe 
scurt : Jupiter, îndră
gostit de muritoarea Alc
mena, soția lui Amphi- 
trion, coboară pe pă- 
mînt luînd înfățișarea 
soțului acesteia, plecat 
la luptă. Din această a- 
ventură se va naște se? 
mizeul Hercule, cel mai 
celebru și mai popular 
erou al mitologiei, re
prezentant al puterii, al 
forței fizice și al îndrăz 
nelii.

In piesa lui Figueiredo 
cetatea Tebei este ata
cată de teleboani. Rege
le Tebei, Creon pune în 
fruntea trupelor pe atle
tul Amphitrion, numin- 
nu-1 general chiar în 
ziua aniversării nunții 
sale cu Alcmena. Amphi
trion nu se îndoiește de 
victorie — e obișnuit 
s-p obțină fie în arene, 
fie pe cîmpul de luptă

Muncitoarea 
Păstrăveanu Vio
rica din clișeu es
te una dintre cele 
mai pricepute bo
binatoare de la a- 
telierul de repa
rații electrice Vul
can. Ea execută 
reparații de bună 
calitate și Ia timp | 
candidînd astfel Ia i 
titlul de „frun- | 
tașă în întrecerea 
socialistă pe 1965", |

— dar e neliniștit din 
pricina unei „profeții" 
care spunea că în noap
tea în care el va lipsi 
de acasă, un bărbat va 
poposi și dormi sub a- 
copeflșul casei lui.

Generalul Amphitrion 
nu crede în zei, e ateu, 
dar de o asemenea „pro
rocire", ca orice soț ge
los, se teme. De aceea 
se va întoarce noaptea 
acasă de pe cîmpul de 
luptă însoțit de sclavul 
său Shosia, care are și 
el motive aidoma stăpâ
nului său să se doreas
că acasă, lingă Tesala, 
soția lui, sclavă și ea în 
casa lui Amphilrion.

Amphitrion se dă drep 
Jupiter, „Zeu al zeilor", 
care obișnuia să coboa
re de pe muntele Olimp 
sub diferite înfățișări 
ca: lebădă, taur, ploaie 
de aur, talaz al .mării, 
pentru a seduce pe cele 
mai frumoase muritoare. 
Shosia se dă drept 
Mercur, mesager al zei
lor și fiu al lui Jupiter, 
care deobicei îi înlesnea 
aventurile amoroase, Fe
meile îi recunosc de la 
bun început, dar Alcme
na vrea să-și pedepseas
că soțul pentru lipsa Iui 
de încredere în dragos

tea ei, de aceea îi va 
juca o farsă: ea înțe
lege să se „dăruiască" 
și „să se jertfească" din 
credință zeului care o 
vizitează. Proba constă 
în acceptarea zeului de 
a-i dărui un fiu. Soțul 
speriat își mărturisește 
identitatea, dar acum 
Alcmena, demnă soție 
de luptător, îl poftește 
pe ușă afară, arătîndu-i 
că locul lui, în calitate 
de general, e pe cîmpul 
de luptă alături de sol- 
dații săi, nu de ea. Am
phitrion renunță repede 
la identitatea de soț căci 
o dată plecat, „profeția" 
tot s-ar mai putea îm
plini, noaptea fiind încă 
lungă, așa că preferă să 
rămînă în calitate de Ju
piter. '

Bărbații pleacă în zori. 
Tebanii ies învingă

tori. Generalul Amphi
trion i-a dus la victorie. 
Acesta se întoarce însă 
acasă cu convingerea că 
a fost înșelat de soție, 
care a acceptat să pe
treacă noaptea cu Jupi
ter. Alcmena îi mărturi
sește că din prima clipă 
l-a recunoscut, dar, a 
vrut să-I pedepsească 
pentru faptul că a fost 
în stare să creadă mai 
degrabă intr-o „proroci
re", decît în dragostea ei.

(Continuare în pag, 3-a)

Unde mergem ?
Azi

ф Teatrul de stat, ora 19 — 
o nouă premieră pe țară: „In casa 
asta a dormit un zeu (Amphitrion)" 
de scriitorul brazilian Guilherme 
Figuieredo.

ф Aula I.M.P., ora 17 — simpo
zion pe tema: „Contribuția școlii 
matematice românești la progresul 
științelor matematice mondiale".

♦ Palatul cultural Lupeni, ora 
20 — „Cînd vine bațza" de A?,Rons? 
sin. în interpretarea unul colectiv 
de actori de Ia Teatrul de stat din 
Petroșani.

♦ Terenul de handbal din Lu- 
peni» ora 13 — „Cupa ‘Sțariul popu
lar" la handbal. Participă formați
ile de juniori și seniori din Valea 
Jiului.

M î i n e
♦ Teatrul de stat, ora 19 —

„In casa asta a dormit un zeu (Am
phitrion)"; ora 16 — spectacolul: 
„Cîntecul meu" susținut de orches
tra de muzică ușoară „Diamantele 
negre" a clubului sindicatelor din 
Petroșani.

ф Palatul cultural Lupeni, ora 11 
— conferința: „Umanismul epocii 
noastre", expusă de prof. univ. Mihai 
Novicov din București.

♦ Clubul sindicatelor din Petro
șani, ora 20 — seară de dans pen
tru tineret.

ф De Ia ora 8,30, Ia Lupeni con
tinuă întrecerile de handbal în ca
drul „Cupei Sportul popular".

Ora 5,30. Oameni, al
ții și alții, purtînd ser
viete sau pachete sub 
braț se îndreaptă. spre 
uzina de la poarta Pe- 
troșaniului. Sînt tineri 
și vîrstnici, bărbați și 
femei, toți grăbiți spre 
a ajunge cît mai devre
me la locurile de muncă.

...Sirena n-a sunat încă 
de ora 6, dar oamenii 
se află deja la posturi. 
La turnătorie, cei din 
schimbul întîi, au pre-
gătit cuptoarele pentru 
turnare. In . hala mare a 
construcțiilor 
macaraua a 
ghearele ei 
niște plăci 
care le-a așezat pe spa
țiul indicat de lucrători. 
Peste tot ziua de muncă

metalice, 
prins în 
puternice 

trasate pe

a început cu iureșul ei 
obișnuit.

...Pînă la ora opt mai 
erau doar cîteva minu
te. Șefii secțiilor se în
dreptau grăbiți spre bi
roul directorului. Tova
rășul Olariu Gheorghe, 
directorul uzinei, îi aș
tepta. Aici au aflat ves
tea cea mare : Uzina și-a 
îndeplinit sarcinile pla
nului anual cu 20 de zile 
înainte de termen. Ști
rea s-a răspîndit în cî
teva minute umplînd de 
bucurie inima fiecărui 
muncitor.

îndeplinirea sarcinilor 
anuale de plan înainte 
de termen a devenit de 
mulți ani o tradiție Ia- 
U.R.U.M.P., o tradiție la 
respectarea căreia ține 
mult întregul colectiv.

Spre deosebire de anji t 
precedent! .înșă, în. anul 
1965 colecjiyul^uzîuel "b 
fost cuprins parcă de ufi 
suflu nou. Meseriașii, 
maiștrii și inginerii au 
acordat o grijă deosebi
tă calității pieselor și u- 
tilajelor executate. La 
strung sau la freză, la 
forjă sau la turnarea 
pieselor, la toate punc
tele de lucru se ma
nifestă în egală mă
sură grija pentru cali
tate, pentru „marca uzi
nei". Deși a avut sar
cini sporite, colectivul 
U.R.U.M.P. a muncit 
cu entuziasm pentru a 
le realiza înainte de ter
men. In acest sens o 
importanță, hotărîtoare a 
avut-o îndeplinirea rit
mică a planului în fie
care lună. Ca rezultat 
al activității neobosite a 
metalurgiștilor, în secți
ile uzinei s-au executat 
o seamă de utilaje in
dispensabile exploatări
lor miniere. Cîteva e- 
xemple pot ilustra a- 
ceastă afirmație. De la 
începutul anului au fost 

Atelierul electric al minei Aninoasa. Electricienii Popa Iiie și Dumitru loan, lăcătușul 
Zoller Iosif (stînga) concentrați asupra reparării unui întrerupător pentru subteran.

reparate In uzina 3U lo
comotive electrice LAM- 
4 și 14 locomotive LM-7. 
In același interval de 
timp, s-au redat produc
ției 28 pompe centrifu
gale, numeroase mașini 
de încărcat, greifere, cul- 
butoare și alte utilaje. 

Concomitent cu lucră
rile de reparații, în sec
țiile uzinei se confecțio
nează și utilaje noi ca
re, la rîndul lor, sînt 
destinate exploatărilor. 
Instalațiile de încărcare 
cu schip pentru minele 
Lonea și Aninoasa, in
stalații de împins vago- 
nete, ghidajele metalice 
necesare puțului princi
pal de la mina Lonea II 
sînt doar o parte din 
gama variată a utilaje
lor care au ieșit pe poar
ta uzinei în cele 11 luni 
ale anului. In răstimpul 
celor trei trimestre din 
1965 U.R.U.M.P. a furni
zat, de asemenea, exploa
tărilor o mare cantitate 
de armături metalice. Da
că s-ar pune cap la cap 
galeriile susținute cu ar
măturile metalice con
fecționate în lungimea 
lor ar depăși 500 kilo
metri. Munca plină de 
abnegație a colectivului 
a făcut ca uzina să-și 
realizeze planul anual 
la producția globală în 
proporție de 110,5 la su
tă, iar la producția marfă 
în proporție de 105,6 la 
sută.

Lupta permanentă cu 
minutele, perfecționarea 
metodelor de muncă au 
condus Ia creșterea sub
stanțială a productivită
ții muncii, ' indicator ca
re a fost’ îndeplinit în 
proporție de 16’4,5 la 
sută.

Succesele repurtate de 
muncitorii uzinei de la 
poarta orașului se dato- 
resc activității nepbosi- 
te a comuniștilor care 
s-au situat, în tot acest 
an, în fruntea întrecerii 
socialiste. Printre cei ca
re au adus un aport deo
sebit Ia succesele obți
nute se numără strun
garii Grecu Pavel și Svo
boda Adalbert, frezorul 
Ciobanu Ștefan și forjo
rul Boier Andrei din 
secția mecanică; lăcătu
șii Fănic loan și Cioacă 
Gheorghe din secția de 
reparații; șefii de briga
dă Pănescu Panteiie șl 
Toth Iuliu, sudorii Nicu 
Constantin și Mardare 
Vasile, turnătorii Scurtu 
Gheorghe și Pavel Mir
cea precum și alții care 
și-au făcut conștiincios 
datoria, executînd lucrări 
de calitate ireproșabilă.

M. GHIOREANU



Note 
de 

cAlAtorie

In a patra not* do că
lătorie am prezentat eel 
mai de seamă centru 
cultural șl industrial el 
Moldovei: lașul. Acum 
—- Suceava, vechea ca
pitală a Moldovei. Șo
seaua asfaltată trece prin 
Tg. Frumos, Șăbăoanl, 
Fălticeni, localități fru
moase, în plină dezvol
tare.

Pătrundem în „Tare de 
sus" a Moldovei, în re
giunea Suceava. Ne a- 
proplem de oraș, De de
parte se văd turnurile 
cetății durate încă din 
timpul lui Petru Mușșt 
(secolul XIV), Orașul a- 
ceata vîrsțnle parcă ÎȘi 
dezvăluie tinerețea la 
fiecare pas. încă de )© 
Intrare te întîmpină noile 
construcții și largile bu
levarde. Alături de mo- 
numentele istorice se 
înaltă semețe blocuri cu 
multe etaje și construc
ții de interes obștesc.

Suceava este un im
portant centru industrial. 
In lunca Sucevei ș-a 
construit Combinatul de 
hîrtie și celuloză și cei 
de industrializare a lem
nului. Cartierele indus
trial© ale Sucevei șînt 
Iteanii și Burdujenli unde 
se află fabricile, printre 
care un combinat ali
mentar. Produsele aces
tui combinat sînt cunos
cute nu numai în tară 
ci și pește hotare, Aici, 
în cartierele muncito
rești, s-au cpnștruit și 
continuă construcția a 
numeroase blocuri In- 

ACTUALITĂȚI MEDICALE
О MHi metoda 
de reanimare

Profesorul Kirk Du- 
rer, din Rotterdam, 
preconizează o nouă 
metodă de reanimare 
a bolnavilor decedați 
în timpul intervenției 
chirurgicale, prin iri
garea vaselor corona
re cu șîngele oxige
nat. Prima încercare 
în șcest sens a fost 
încununată de succes. 
Șl a reușit eă tină vie 
în laborator, timp de 
șase ore, o inimă, cu 
toate că vasele sale san
guine fuseseră sec

ționate. Organul fu
sese extras din corpul 
unui bolnav de 70 de 
ani, la 90 de minute 
după decedarea aces
tuia și a fost pus tn 
mișcare prin perfuzie 
de singe oxigenat.

Asemenea experien
țe reușișeiă anterior

pe animale. Acum, ea 
a fost pentru prima 
oară încercată pe om.

Din venin de șarpe
Un colectiv de cer- 

cetători de la baza de 
seruri șl de la baza 
de dezvoltare tehnică 
a Fabricii de produ
se chimico-farmaceu- 
tice din Sofia a pro
dus recent, după doi 
ani de muncă încor
dată, medicamentul 
vipraplex, preparat din 
venin de șarpe. El are 
o acțiune antireuma- 
tică, provoacă hlpere- 
mie (aflux de SÎnge 
în vasele capilare), 
reduce sensibilitatea 
capetelor nervilor pie
lii. Ceilalți component! 
chimici —■ camforul, 
salicilatul de metil etc. 
— ajută la rezprbirea 
medicamentului. Vi- 
praplexul este indicat 
în cazurile de reuma

In obiectiv.,.

СІІГЕ A VA cetatea scaun oULtAVrt; a Moldovei
zgșțrate după cerințele 
confortului modern. A- 
țeașta ne-o dovedesc 
(•Cil* do macarale, clo
cotul muncii de pe șan
tierele orașului.

La cîteva sute de me
tri de noile construcții 
s© află cetatea, fosta ce
tate de scaun a Moldo
vei. Ea domină întrea
ga așezare a orașului. 
Cetatea © fost reședință 
încă din vremea lui Pe
tru Mușat. Construirea 
cetății a încăput în S©> 
colul XIV și a continuat 
pe timpul lui Alexandru 
cei Run și ștefan cel 
Mare, a lui Petru Rares 
și «1 movilaștilor.

Qștatea Sucevei est© 
UB adevărat șantier. Co
lectivul de oameni de 
știință și cercetători ai 
Academiei RtpuhUcH So
cialiste România, a dat 
la iveală în urma săpă
turilor arheologic© făcu
te, q seamă de elemen
te care contribuie la cu
noașterea înfăptuirilor 
din epoca de glorie a 
Sucevei. Acum se res
taurează zidurile cetății.

De pe zidurile cetății 
se vede „Cîmpia direp- 
țățli'*, Jocul unde, în ©- 
nul 1457, întreg poporul 
moldovean, l-a «leș domn 
al Moldovei pe ștefan, 
fiul lui Bogdan al Il-lea 
șt nepotul Iui Alexandru 
cel Bun.

Suceava păstrează cu 
pietate amintirea lui Ci- 
prlan Pgrumbeșcu, ma- 
rele muzician român, 
născut la Stupea (care

tism, la tratarea ner
vilor inflamați, pentru 
accelerarea sudării oa
selor fracturate.

Aparat 
pentru examinarea 
sîngelui

O cooperativă arti
zanală de mecanică 
de precizie și electro
nică din Budapesta a 
puș la punct prototi
pul unui nou instru
ment „hematokrit" ca
re permite examina
rea sîngelui cu multă 
precizie. Este vorba 
de o centrifugă spe
cială cu o viteză de 
rotație de 10 000— 
12 00Q turații pe mi
nut, care izolează he
moglobina de restul 
sîngelui, indicînd di
rect și imediaț datele 
obținute, Acest instru
ment prezintă avanta
jul de a nu necesita 
decît q singură pică
tură de sînge luată 
din vîrful degetului. 

azi îi poartă numele). 
Muzeul regional din Su
ceava are o secție în
chinată marelui compo
zitor, iar în parcul Su
cevei este așezat bustul 
de bronz al lui Ciprian 
Porumbeeou, autorul pri
mai operete românești, 
Crai nou.

In Suceava sînt mult© 
vestigii ale trecutului

glorios al poporului ro
mân. Dar Suceava nu 
este doar un uriaș mu
zeu al trecutului, Peisa
jul sucevean care te im 
preșionează gtît de mult, 
leagă nu numai măies
tria naturii cu splendo
rile vestigiilor istorice 
ci si cu noile construc
ții ale epocii socialismu
lui,

Pupă vizitarea obiec
tivelor importante ale 
Sucevei, am pornit la 
drum spre mînăstirea

iimuii
In piața de pește din 

Teheran, în prăvălioara 
lui Ghai s-a produs o 
„minune". Intr-o dimi
neață i s-a adus o ladă 
cu pește congelat, de pe 
litoralul Mării Caspice.

Cînd a deschis lada șl 
a pus peștele la dezghe- 

Dragomirna, vechi mo
nument de cultură din 
Moldova de nord. Mî- 
năstirea, puternic forti
ficată, ©ste ctitoria mi
tropolitului Anastasie 
Crimea și a fost zidit* 
la începutul secolului al 
xvil-lea. В o construc
ție aproape unic*. Te 
uimesc înălțimea el (43 
m). Lățimea este doar

de peste p m. Șl aici, șa 
peste tot pe unde tre
cem, se fac lucrări de 
restaurare. Muzeul mă
năstirii impune prin o- 
biectele vechi expuse 
aici, cît și prin o curățe
nie desăvîrșită,

De la Dragomlrna tre
cem prin Dărmănești 
spre Rădăuți și apoi spre 
frumoasa ctitori© a lui 
Ștefan eel Mare, mînăs
tirea Putna.

ION DANCU 
profesor

VIE
tat, un pește a înviat. 
Negustorul l-a aruncat 
într-un lighean cu apă 
și, spre uimirea cumpă
rătorilor, el a început 
să înoate ca și cînd nu 
i s-аг fi întîmplat nimic. 
A fost O reclamă neaș
teptată pentru Ghal.

Bine că 
Iarna I

latlmpinată da мяшіі 
cu cefe mai varied® •*- 
clamafii, iarna se deo
sebește de celelalte a- 
RQtimpuri prin notele 
sale particulare care-i 
conferă 0 evident^ su
perioritate. De aceea și 
sentimentele oamenilor 
fald de acest ane!!w 
se manifestă loarte con
tradictoriu.

Oar indiferent de a- 
verstunea unora față de 
acest anotimp, un 1UCIU 
e sigur: majoritatea co- 
virsdoare a tuturor vio
lator se bucura, se in- 
vioreasd, se entuzias
mează.

★
Care copil nu se bu

cură la edderea primilor 
fulgi de sdpadâ i Cu nă
sucul lipit de geam pri* 
veste cum creste ahațuf 
alb și ochii li zboară in- 
datd spre derdefu», c

Pentru copiii cere fn- 
vo|d ia Școala generală 
nr. 5 și locuiesc In car
tierul llveeeni iarna a- 
duce ti o... mare înlesnire. 
Nu vor mai li nevoit i s« 
se aplece pentru a așter
ne cu creta pe asfaltul 
străzilor cuvinte și pro
poziții pornografice, Zi
durile blocurilor le stau 
la indenting pînd la pri
măvară, Ele țin loc de 
tablă unde iși fac ,>te- 
mele" sub privirile in
diferente ale părinților. 
N-ar fi rău daed învă
țării și profesorii de la 
școala suș-amintită al 
mai trace prin earner 
din etnd in etnd „să ve
rif W ®um „lucreasd" 
elevii in mod indepen- 
dent- Si— sd'i mai ajute 
șl pe părinții

★
Bine că a venit iarna, 

spun1 și constructorii

Anecdote
• Intenționînd să-și căsătorească Пці cu o fată bo

gata, tatăl trimite o scrisoare la o agenție matrimo
nială. După Oîteva zile de tratative, familia respectivă 
face o vizită l'ă locuința candidatei.

— Priviți-o, exclamă în șoaptă fiul, ridată ce un măr 
scqfîlcit cocoșată ca un dromader, mustăcioasă, mi
oapă și urîta ca cele șapte păcate capital© |

— Poți să vorbești mai țar©, l se adresează repre
zentant? agenției matrimoniale, Să știi că e și surdă- 

p • — Unde o fi Jgcquesm, ce o fi făcind, întreb* o 
mamă neliniștită.

— Dacă gheata este la fel de groasă ca ieri, palinca- 
r.a, dacă eșt© la fel de subțire ca alaltăieri, atunci pro
babil că înoată.

• Automobilul traversează o intersecție cu o vitez* 
excesivă, deși semaforul era pe roșu. Cei doi ageiițl 
de circulație de serviciu privesc indignați;

— I-ai luat numărul ?
— Nu, a trecut prea repede.
— In orice caz avea la volan o blondă tare nOStimfia
— Da, am văzut-o.

9 Intr-un sal de munte :
Hai, Nico — strigă vecinul — dormi sau nu?

— Depinde, răspunde Dominique. Ce vrei?
— Poți să-mi împrumuți măgarul tău î
— Dorm.

а venit

Complexului comercial 
de la hiveient. Mal alea 
cei care se oeupd de №’ 
larea termică a conduc
telor de încălzire cen
tral se bucura de par
ed toatd lumea ar fi a 
lor. Cum să nu se bucu
re cînd șan[ul pe care Se 
întind conductele a ră
mas neacapetlt si cetă
țenii care tae zilnic cum
părături dș la Complex 
trebuie să execute ode* 
vârâte sărituri peste OP- 
stacole ?

Măcar cu zăpadă să 
se acopere șanțurile de
ed nu s-au putut pune 
la punet eu plăci de be
ton cum se obișnuiește. 
Dacă oamenii s-au gin- 
diț „să valorifice" supe
rior zăpada, ce avefi cu 
ei i Inovația ier l

★

A venit târne, frați' 
Iar I strigă șaierii li la- 
xatoarai© de pe auto
buz, A neastrd e lumea, 
Q vară întreagă am con
sumat «ect de mh de- 
eai-putere, dar uite că 
a sosit momentul să mai 
răsuflăm și noi.

Cine a mai pomlnit 
ea in timpul ternii auto
busele să meargă regu
lat? Așa că.„ sg ne ve
dem mai pe îndelete de 
treburile noastre-

șt-fi văd de treburi- 
stau la cap de linie die- 
pecari, controlori, teferi 
și taxatoare centimă- 
du-si poveștii© începute 
anul trecut. Șl asie în 
timp ее In stații oame-- 
nii stau ca la adevărate 
întruniri în aer liber.

Stau și așteaptă să se 
termine poveștile.

N. ARV1NTE

Autobuzul nr. 52 414 HD sta de mult prad* Intemperiilor 
iernii fără ca cei care-1 au în gril* ei se intereseze de 
loarta Ini.

...șl în patru rîndurl
Dup* inlfițlșarea lut ț
Btetul, pare-a nimănui 
șa în ger, tace chitic
Dai stSpînit tal ce sta l - v

Știa fi că—
Primele poduri metalice din 

lara noastră au fost construite în 
anul 1865 ? Acestea au fost făcute 
la indicația domnitorului Al. I. Cu- 
za, pe traseul drumului ce lega Bu
cureștii de Iași. Cele 19 poduri de 
oțel, necesare șoselei, aveau 296 
de deschideri, între 17 și 23 m. Ele 
erau așezate pe piloni metalici sau 
pile, formate din tuburi metalice 
umplut© сц zidărie. Tot în aceas- 
tă perioadă se clădesc și cele dinții 
poduri boltite din beton. Un ase
menea pod din beton, cu o deschi
dere de 26 m, construit la noi în 
tară, era considerat pe acea vreme 
o adevărată performanță tehnică. 
De altfel, tara noastră se numără 
printre primei© din lume care au 
introdus în rețeaua de drumuri 
publice podurile din beton-armat.

♦ Cea dlntîi șosea executată la 
noi după cerințele tehnicii a fost 
Comornic-Predeal ? Traseul aceste

ia, ca și podurile de piatră, care se 
păstrează și astăzi, au fost lucra
te în anul 1853, după planurile in
ginerului francez Ecou Lalanne, Lu
crările de drumuri se făceau pe 
acea vreme cu mijloace rudimen
tare, Timp de 10 ani abia s-au pu
tut construi în întreaga țară 775 
km de șosea pietrulță. Aceluiași in
giner, stabilit ulterior în România, 
i se datorește și înființarea primei 
scoli românești de drumuri si po
duri.

ф Calea ferată cea mal veche 
din România ește aeeea d© pe li
nia Timișoara-jimbolia ? Ea a foșt 
construită în anul 1857. In ordinea 
vechimeî urmează linia Cernavodă- 
Consțanța, creată la I860, Ițeam- 
Grigore Ghica (1887) și București- 
Giurgiu (1869). După cele din An
glia, Franța, Belgia, Germania, Aus
tria și Rusia, acește© ețnt printre 
cele mai vechi din Europa. Primul 
tren din lume a fost pus în circu. 
lație pe linia Stockton-Darlington 
(Anglia) la 27 septembrie 1825. Ei 

era tractat de locomotiva „Active", 
construită de părintele căilor fe
rate, George Stephenson. O mașină 
cu aburi de un țjp aproape ase
mănător a circulat și pe linia jim- 
bolia-Timișeara.

ф România este una dintre pri
mele țări din lume care au orga
nizat transporturi aeriene d© măr
furi și pasageri? Anul Î920 con
semnează nașterea primei întreprin
deri de navigație aeriană în tara 
noastră. Subvenționată d© stat, ea 
deservea linia Paris — Praga — 
Viena — Budapesta ■— Belgrad — 
București — Istanbul. Acest drum 
aerian a luat ființă la numai cîteva 
luni dup* inaugurarea traseelor 
Berlin — Wejmar, Paris — Londra 
și Londra — Bruxelles, considerată 
ca pioniere în acest mijloc modern 
de transport.

(Agerpres)

Știați că...
i
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Ін casa asta
’r’C

a dormit un zeu"
(Urmare din pag, ba)

întreaga cetate vine să-J sărbătQ- 
roaseă pe generalul învingător. dar 
dorește moartea ticăloasei sale soții 
despre care au aflat că ar fi pripit 
pe cineva.

Aniphitripn vorbește mulțimii, reu- 
»»ște s-o potolească, mărturisind că 
«prorocirea" s-a împlinit, iar vizi
tatorul misterios a fost însuși Jupi
ter, care i-a cinstit casa cu pre
zența sa, îndreptîndu-și afecțiunea 
Către soția șa, Alcmena, poporul o 
•clamă cu urale neșfîrșite pe fericita 
muritoare care l-a găzduit pe „Zeul 
zeilor și *al muritorilor, părinte al 
Titanilor și al eroilor, al tunetelor 
și al fulgerelor".

1, Amphlțrion, ateul, îi demonatrea- 
astfel Alcmenei felul în care 

T-eu naștere legendele, miturile, cre
dințele, fiind născocite de necredin
cioși. Probabil în асеадіі noapte de 
dragoste se va naște Hercule, fiul 
lor.

Autorul brazilian arată limpede 
cS le baza legendelor stau fapte 
roalfde viată. Bl demitizează toto
dată figura lui Hercule, prezentîndu-1 
ca fiu el omului. Porta, puterea, 
•coismul acestuia șînt trăsături ca
racteristice omului, care are toate 
datele pentru a deveni erou. Her
cule moștenește de la părintele său, 
Amphjțrjon, puterea, eroismul și 
strategia în luptă,

In intriga simplă a piesei auto
rul vehiculează idei înaintate, le
gate de dragostea morală, de cre
dință $i război.

Stilul și verva cu care e scrisă 
pfesa fac ea spectacolul „In eaea 

,-esța a dormit un zeu" să fie ur
mărit ец interes și plăcere de 
Spectatori.

Speri
Meci amical de handbal

6u cîteva zile în urmă, pe tere
nul „Viitorul" din Vulcan, echipa 
de handbal — băieți — a Școlii 
generale nr. 4 din localitate а în- 
tîlnțt, într-un meci amical, echipa 
Scolii generale nr. 2 din Lupeni- 
întâlnirea a luat afîrșit cu un scor 
•trtas! 3—2 pentru vulc&neni.

tată pe scurt cum a decurs par
tida. Prima repriză e la discreția 

, gazdelor care înscriu de trei ori 
t prin Majdik V. (2) și Dosza K. In 
<j*cest timp, oaspeții se apără orga- 
‘ nlzat și înscriu un frumos gol prin 

Burdangiu.
După pauză, meciul se echili

brează, Ambele echipe par obosite 
Sii nu mai practică același joc din 
prima repriză. In această parte a 
întâlnirii nu se mai înscrie dpcît 
un gol de către oaspeți prin ace
lași Burdangiu. Cu scorul de 3—2 
în favoarea tinerilor handbaliști din 
Vulcan ia sfîrșiț întâlnirea.

S-au remarcat Jenei T., Majdik 
V. și Dosza K. de la gazde, Kurta 
și Burdangiu de la oaspeți. De 
menționat că jucătorii lupeneni 
Pan V. și Ușurelu Z. au avut o a- 
titudine nesportivă.

M. ’ SANDU 
corespondent

„Cupa 3Q Decembrie" 
la tenis de masa 
(

Vin ziua de 12 decembrie a.c. în 
<Jla de sport « Casei pionierilor 
din Petroșani s-a desfășurat un rau 
șit concurs de tenis de masă- S-au 
întrecut 42 de tineri, majoritatea 
dintre el aparținînd centrului de 
copii ce funcționează pe lingă Ca- 
șa pionierilor din localitate (antre
nor Guido Neirhorh).

Pe primul loc s-a clasat Stoicescu 
Vladimir, locul secund a revenit lui 
Tomuș Valentin, ambii de la cen
trul de copii, locurile III și IV fiiind 
ocupate de ținerii Csobsnsky Ipșif 
și Dan Mihei de la Scoale sportivă 
de elevi din Petroșani.

I.« fete cele mai bune s-au dove
dit a fi Mitrana Cornelia și Vab
novan Rodica.

Ș. BĂLOI 
corespondent

Interviul nostru

Zile de examene la N.T.S.
AtmostaM examroc.'or — eu етащ ți i.'wo/da-

re. Cfftvu tnginert de ta mina Petrila eșteașta In Iwf al cu
loar răsfoind același „manual": „Normele de tehnica securi
tății pentru minele de eărbuni șl nisipuri Muminoa»". Qe« 
menii revăd materialul pentru ultima dată, înainte de a se 
prezentg In Iq(a cgmițtgi d« «мтіпагв-

Re/eritor la modul de organizer» ți importanța acestei 
examinări am snlicltat părerea tevgrășuiui inginmr PQpes- 
CU AffiXANDRU. ȘEFUL ШѴІСКШІ PS AfMJ DW 
Q.e.vj,

— In acest an au apărut noi nor
me da tehnica securității, care vor 
intra în vigoare îneeplnd de la 1 
ianuarie 1966, legat de aceasta, ța 
toata unitățile Cgmbinatuiui carbo
nifer Valea Jiului a fost orga 
nizată o largă acțiune de populari
zare și cunoaștere temeinică a nou
lui N.Ț.S, Aceasta avînd In vedere 
importanța ce o prezintă apjlearea 
strictă a N.T.S.-ului șl faptul . cȘ 
aceste norme au putere de lege, pe 
menționat că numai celor reușiți la 
aceste examene li ae var elibera 
autorizații do funcționaro, prin eare 
li ее conferă dreptul do a conduce 
lucrări ce se efectuează în mină, 
sau la suprafața minei și la insta
lațiile de preparare.

Una din astlunita de prime impar- 
tanță sînt examenele ce se desfă
șoară în prezent la Q-C.V-J. ІВ fața 
celor două comisii — conduse de 
cîte un director tehnic —- s-au pre
zentat pînă aeum cadre de epndtu 
cere (șefi de exploatare, ingineri 
șefi, șefi de sectoare el servicii) d₽ 
la minele Lonea, Uricani, Lupeni, 
Vulcan, Petrila șl Aninbasa. Merită 
a fi evidențiat modul temeinic cym 
s-au pregătit și prezentat la exa
men cadrele de conducere de ta 
Petrila și Lupeni.

ta ce mod vor Й examinate 
cetluite cadre tehnice de ta 
exploatări ?

— Inginerii (cere nu au fftȘt ВЖЯ- 
mlnați de una din comisiile de ta 
G.C.V.J.), maiștrii Și artificierii se 
vor prezenta — pînă ta 1 ianuarie 
— îp fata comisiilor de examinare 
care vor fi instituite la exploatări.

Ge se face cq noile norme 
ș<j fie cunpscute de către mun
citori Г

NOTĂ

Frumos numai la fafadă
Cînd treci prin fața unității de 

desfacere a legumelor și fructelor, 
amenajată într-un locgl одц, în plin 
centrul orașului Uricani, musai să 
te oprești pentru cîtevfi clipe. Pri
vești prin geamurile mari ale vitri
nelor și fără să vrei, tti scapă P 
exclamație de admirație, iar in gură 
simți parcă gustul aromat, dufae- 
acrișor al merelor. Atras de aspectul 
vitrinei, intri să faci cumpărături, 
in rafturi, pe panere, marfă frumoa
să și Aumos aranjată ca la expozi
ție. Ceri un kilogram de mere. Ești 
servit prompt N-ai impresia nici că

PROGRAM DE RADIO
19 decembrie

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN DE 
ȘTIRI Sport; 6,05 Concert de di
mineață; 7,00 RADIOJURNAL; 7,15 
Excursie pe portativ; 7,40 Muzică 
populară; 8,00 SUMARUL PRESEI;
8.13 Muzică ușoară; 8,30 TEATRU 
LA MICROFON PENTRU COPII
9,30 Fragmente din opereta „Voie 
vodul țiganilor" de Johann Strauss 
10,40 Muzică ușoară; 11,00 BULETIN 
DE STIRIi 11,0$ Răspunsuri muzi
cale preferințelor dv»; 11,30 Melodii 
ce străbat lumea; 12,00 De toate 
pentru toți; 13,00 RADIOJURNAL;
13.13 Mic dictienar de muzjcă ușoa
ră; 14,15 Doi interpreți al muzicii 
populare < Dan MoUe§cu și teșit 
Milui 15,00 Muzică ușoară greceas
că; 15,15 Varietăți muzicale,- 16,00 
Concertul în la minor pentru pian 
și orchestră de Qrieg; 16,30 Din re
pertoriul orchestrei Ray Conniff; 
16,45 Jocuri populare; 17,00 Canțo
nete,- 17,15 Amintiri și muzică cu

— taeă în prima jumătate a lunii 
ianuarie, toți muncitorii, atât om 
din subteran cîț șj cei de ig supra
față. vgr fi ifjsțrulți pe baza pre
vederilor din nou) N.Ț.Ș, care se 
referă la locul de muncă ai fiecă
ruia, punîndu-șe accent pe schim
bările ее ta cuprind noile norme fa 
comparație cu cele din 1958 țin vi
goare pfa? la sfîrțltul acestui an).

Qe alte aellUflf ac intre prind 
pentru hwutar^wea rwitar 
norme ?

=* ta exploatări se confecționează 
panouri sugestive, se vor afișa lo
zinci, urmează ca avertizările modi
ficate să fie înlocuite cu cele co- 
reșpungjtearo. Sarcini deosebite țe
vii» în aeeet sens cabinetelor N.T.S. 
înființate fa toamne acestui йВ. И 
întreprinderea de mobilier și deeo- 
rațiuni din capitală au feat coman
date panouri și alte instalații eep- 
fectionsta după e concepție - mo
dernă. S-a trecut, de asemenea, la 
editarea unor ЬГЙЩГІ Urmea
ză șă centipl extrasa», din N.T.S- — 
ediția 1985 etjprinzînd sareinlle 
specifice «numitor meserii (șefi de 
schimb de ta abataje, electricieni 
mină, mmuipl mașini extracție 
•te).

Consider important faptul Qă< ta 
totalitatea lor, cadrele de condueețe 
de ta exploatări au studiat cu șp- 
rtozitate si perseverență noile nor
ma, privesc cu simț de răspundere 
cunoașterea tar aprofundată, Cu 
aceeași seriozitate Și' perseverentă 
trebuie șă le și pună în aplicare.

Interviu luat de 
FRANCISC VETRO

te ciupește la cînter șl nici ta mă
runți». și totuși ieși... „ciupit” din 
magazin. Calitatea merelor cumpă
rate e departe de cea a merelor din 
vitrină. Departe e și aspectul din 
spatele magazinului de cel al fața
dei, In spate, un munte de amba
laje neridicate Alături, un morman 
de... ceva greu de definit. Nu-s nici 
cartofi comestibili, nici furajeri, ci 
o amestecătură de pământ, gunoi șt 
cartofi. Apreciind calitatea merelor, 
și observînd aspectul din spatele 
magazinului te întrebi: De ce oare 
frumos și bun numai la fațadă ?

George Groner; 17,40 Muzică ușoa
ră românească; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,03 Radio atlae; 18,15 
NoiUăti duminicale; 18,35 Eroine 
verdiene; 19,00 Cîntă orchestra de 
muzică populară a Ansamblului de 
cîntece și dansuri „Ciprian Porum- 
bescu” din Suceava,- 19,30 Muzică 
ușpară; 19,55 Melodia zltab 20,00 
RADIOJURNAL Sporti 20.15 Teatru 
la microfon; 2І.28 Pe ringul de dens, 
lineretea I; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport» 22,25 întâlnire cu Enrico Fan- 
cipțtl și orchestra sa( 22,4$ Dans 
si armonie; 23,15 MARI FESTIVA
LURI EUROPENE — „Salzburg 
1965"; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL III 0,00 Fe prim 
plan chitara, pianul și havaiana, 8,30 
BULETIN DE ȘTIRI, 6,33 Cîntece 
de viață nouă șl jșcuri populare; 
7,90 ta ritmurile operetei; 7,30 ra
diojurnal. Sport; 8,00 Clubul vo
ioșiei; 8,30 Călătorie muzicală prin

SOHITA DE DECOR

E iarnă, fanta îți toate drepturile 
el. întâi a tast viului tăie», apei ga 
topul lermometruiui în jos, pînă 
sub limita de îngheț și. în tine- 
omătul • îmbrăcat în mantie de 
hermină totul. E afară o invlrtejire 
fără noimă jocul dezordonat ai 
steluțelor de gheață» Ninge.

Verdele verii și galbenul toam
nei mai lăsau ѵшыіе. atunci cînd 
•rau privite de tu», ..Insulele1' de 
roșu, de eenușiu, de alb ale așeză
rilor. Qmătu) uniformizează culorile

LUNA CADOURILOR
1 — 31 decembrie 1965

Шп eadou util 
și frttiuoa

vâ puteți procura la magazinele metalo-chimice 
ale O. C. L. produse industriale Petroșani unde 

gâsîfl în șortlmțntele dorite articole de
РДНГиМЕШБ ȘI COSMfTICA 

b MENAJ 
к electrice
k. muzicale și altele

Vtelfafl magazinele O.C.L. produse indusirî- 
ale care vâ oferă un bogat sortiment de cado
uri pentru cei dragi.

T.A.P.L. PETROȘANI
Va invită să petrecefi

REVEIJOML 1963 -1966 
la unul din restaurantele sau bufetele trustului din loca» 
ІіЩІІе-’ Petroșani, Lupeni, Uricani, Vulcan, Aninoasa, 
Petrila și Lonea,

ф Se va servi men'll bogat și un sortiment variat de băuturi, 
ф Musică și dans pînă-n zori.
ф După orele 24 difertte surprize.
Locurile fiind limitate, vă invităm să rețineți mese din timp.

regiunile patriei, 9,00 Acegtea sînt 
melodiile pe care ați dorit să Ie as
cultați; 9,30 Simfonia „Roma” de 
Georges Bizet,- 9,53 Cîntece pentru 
cei mici, 10,00 Anunțuri și muzică;
10.30 BULETIN DE ȘTIRI; 10,35 Mu
zică populară ia cererea dvs. 11,00 
Transmisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de sta1 
„Gegrge Enescu". ta pauză: Scc 
na și ecranul; 13Д8 Concert do 
prînz; 14,00 RADIOJURNAL. Sport; 
14,10 Melodii din filmul „Frumoasa 
Lola,!; 14,30 Cine știe cîștigS; 15,15 
Cîntece de neuitat; 15,30 Luminile 
rampei: Din spectacolele Teatrului 
de operă și balet, 16,00 „Drag mi-e 
cînteeul și jocul”; 16,30 Știință, 
tehnică, fantezie; 16,§o Popas -liric 
la operetă; 17,13 Muzică ușgară;
17.30 ÎNTÎMPLĂRII.E NEOBIȘNUITE 
ALE LUI GRUIA GROgoVANU, 
18,00 Antologia diacului; 18,43 Gin
tă Angela Ruciu și Ion Lăeeanu; 
19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 19.93 Vă 
invităm M dan»; 19,35 Muzică ușoa
ră; 19,45 Povești de dragoște din 
literatura universală; 20,00 Din p!l- 

Si, privit de si»ș, totul și țoațe nu 
au decît o culoare: albpl. Parcurile 
nu mai sînt căutate. Băncile au ră
mas goale. Povara veselă a ttaerețu, 
de astă vară sau astă primăvară- 
»0 pare ci ta lipsește, așa eum te 
lipsește castanilor și platanilor ora
șului, cîntecul din zori al privighe
torii. Pulberea argintie a acoperit 
băncile, castanii, platanii, «șa ca 
in fotografie.

Și așa va fi pîpă ta primăvară. 
/ 

nta gramofonului,- 20,15 Se dansează 
de cînd lumea,- 21,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 21.15 Formația Shadows vă 
prezintă noi melodui 2ț,50 Muzică 
de dan?; 22,30 Interpret de operă; 
23,00 BULETIN DE ȘTIRI; 23,10 Me
lodii în neapte, 0,52 BULETIN DE 
ȘTIRI,

Cinematoerafe
19 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Onorabilul Stanislas — agent se
cret,- REPUBLICA; Ptaă ta oraș nu 
e departe; PETRILA : Fata în doliu,- 
LONEA.- Întâlnire la Ischtai LIVE- 
ZENI : Micul pescari ANINOASA : 
Patru fete într-o curte, VULCAN : 
Bărbații; PAROȘENI: Comoara din 
vadul vechi; LUPENI — CULTURAL : 
Cartierul veseliei; MUNCITORESC : 
Strigătul; BĂRBĂTENI ; Aeeattope; 
URICANI; Un nou Ghilgameș; IS-' 
CRQNI; Jungla tragică.
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litielerea іетівпіі
Snitiilii Sipreii al ft.S.F.S.R.

MOSCOVA 17 (Agerpres).
La 17 decembrie, la Moscova s-au 

încheiat lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R. A fost aprobată legea 
cu privire la planul de stat al dez

voltării economiei naționale și Bugetul 
de stat al R.S.F.S.R. pe anul 1966. 
Conform planului aprobat, pro
ducția industrială a republicii va 
crește’ în anul 1966 cu 6,5 la sută 
în comparație cu 1965.

Sesiunea a adoptat, de asemenea, 
legile cu privire la desființarea re
giunilor economice, la înființarea 
de noi ministere, numirea de noi 
miniștri și înființarea organelor 
controlului popular.

„COSMOS—100“
MOSCOVA 17 (Agerpres).
In Uniunea Sovietică a fost lan

sat un nou satelit artificial al Pă
mântului — „Cosmos-100".

Satelitul s-a plasat pe o orbită 
circulară cu parametrii apropiați de 
cei stabiliți prin calcul: perioada 
inițială de revoluție — 97,7 minute, 
distanță de la suprafața Pămîntu- 
lui — circa 650 kilometri, unghiul 
de înclinație a orbitei — 65 grade.

Pe lîngă aparatura științifică, pe 
satelit se află sisteme radiotehnice 
pentru măsurarea cu precizie a 
elementelor orbitei și un sistem ra- 
diotelemetric pentru transmiterea 
pe Pămînt a informațiilor privind 
funcționarea aparatajului științific.

Alte două demisii 
cfin guvernul libanez

BEIRUT 17 (Agerpres).
După ce miercuri, George 

Naccache a demisionat „din mo
tive personale" din funcția sa de 
ministru al transporturilor și lu
crărilor publice din Liban, joi sea
ra. alți doi miniștri ai guvernului 
libanez și-au anunțat demisia.

Brazilia

Condamnări severe pronunfafe 
împotriva unor lideri sindicali

RIO DE JANEIRO 17 (Agerpres).
Tribunalul militar al orașului Jui 

de Fora a condamnat pe liderii sin
dicali, foști deputați, Claudesmith 
Riani (membru al Federației Sin
dicale Mondiale) Sinvala Bambur- 
ra și Jose Gomes Primenta, la 
respectiv 20, 17 și 10 ani de în
chisoare. Avocatul Sobral Pinto a 
caracterizat acuzațiile de „activita
te subversivă" aduse împotriva 
clienților săi ca „neîntemeiate".

О N 11 REZOLUȚII adoptate W.IX.W. DE дошідцед GENERALA
NEW YORK 17. Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :

Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat în ședința de joi după- 
amiază un număr de rezoluții care 
cer Marii Britanii și Spaniei să 
acorde independența teritoriilor din 
America Latină, Africa, precum' și 
unor insule din Oceanul Indian 
și Oceanul Pacific. Rezoluția adop
tată cu 86 de voturi pentru, unul 
contra și 7 abțineri, referitoare la 
teritoriile britanice Basutoland, Be- 
ciuanaland și Swaziland subliniază 
dreptul la libertate și independen
ță a populației respective și cere 
Marii Britanii să înapoieze terito
riile luate de la acestea. Cu 90 
de voturi pentru, 3 contra și 14 
abțineri. Adunarea Generală a re
comandat Marii Britanii să abroge 
legile cu caracter discriminatoriu 
și să instituie un sistem de repre
zentare democratică în insulele Fi
ji, în care trebuie să fie instituită 
independența. O altă rezoluție a- 
doptată cu 89 voturi pentru, nici 
unul contra și 18 abțineri, reco
mandă guvernului englez să nu fo
losească teritoriul Insulei Mauri
tius (căruia trebuie să-i fie ga
rantat în viitor statutul de inde
pendență), pentru instalarea unei 
baze militare care să o înlocuias
că pe aceea din Aden. In rezolu
ția privind- Guyana Britanică care 
a întrunit 87 Voturi pentru, nici 
unul împotrivă și 19 abțineri, se 
cere Angliei să ridice starea de 
urgență și să elibereze pe toți de- 
ținuții politici.

Alte rezoluții recomandă Spaniei 
și Marii Britanii să depună efor
turi pentru reglementarea proble
mei Gibraltarului și să informeze 
sesiunea viitoare, a Adunării Ge
nerale asupra negocierilor în a- 
ceastă problemă. Spaniei i s-a re
comandat, de asemenea, să acor
de imediat independenta Saharei 
Spaniole, Ifni si Guineei Ecuato
riale. Delegații la ședința Adunării

Ziarul „Ultima Hora" amintește că 
recent același tribunal a pronun
țat o condamnare asemănătoare 
împotriva conducătorilor sindicatu
lui lucrătorilor bancari, Armando 
Zillera, Faușto de Almeida și a al
tora. La 30 de ani închisoare a 
fost condamnat, de asemenea, și 
Luis Tenorio de Lima, fostul lider 
al sindicatului muncitorilor din 
industria alimentară din statul Sao 
Paulo.

au hotărît, de asemenea, ca Na
țiunile Unite să acorde întreg spri
jinul necesar populațiilor din 24 
de teritorii administrate de Statele 
Unite și Marea Britanie (Insulele 
Bermude, Bahamas, Guam, Noile 
Hebride, Vierges și altele) pentru 
a-și afirma dreptul la independen
ță și suveranitate.

Tot în ședința de joi, Adunarea 
Generală a hotărît cu majoritate 
de voturi convocarea în anul 1966 
a unei conferințe internaționale a- 
supra politicii de apartheid, dusă 
de guvernul R.S.A. Secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a fost 
însărcinat cu organizarea conferin
ței și cu stabilirea datei și locului 
unde se va desfășura.

Presa strainâ despre războiul dus 
de S. U. A. în Vietnam
LE FIGARO : Continuarea escaladării
este în detrimentul „marii societăți"

PARIS 17 (Agerpres).
„Extinderea războiului în Viet

nam riscă să compromită planurile 
pentru „marea societate" — scrie 
ziarul parizian „Le Figaro" în- 
tr-un editorial în care se referă 
la urmările foarte negative ale in
tensificării angajamentului militar 
al Statelor Unite în Vietnam asu
pra economiei americane". „Iată 
cum se prezintă lucrurile, explică 
ziarul: războiul din Vietnam îi 
costă în momentul de față pe ame
ricani șase miliarde dolari pe an, 
adică 16,5 milioane dolari pe zi. 
Sîntem deci departe de cifra rela
tiv modestă de 800 milioane do
lari anual pe care ministrul apă
rării McNatnara însuși o prezen
tase în luna aprilie.

NEW YORK TIMES : Rational este
sâ se caute „o pace

NEW YORK 17 (Agerpres).
„New York Times" își consacră 

unul din editorialele sale proble
mei vietnameze pronunțîndu-se în 
favoarea unei modificări a poli
ticii Statelor Unite și a explorării 
sincere de către Washington a mo
dalităților de a se ajunge la o re
glementare pe calea tratativelor.

Punctul de vedere al cercurilor 
militare americane, scrie ziarul, 
este cel al negării oricărei influen
țe a Frontului Național de Elibe
rare în Vietnamul de sud asupra 
vieții politice din această tară. 
„Insă, recunoaște ziarul, problema 
reală este că influența politică a

Evolufia crizei rbodesiene 
Smith își afirmă „loialitatea fafă de coroana britanică"

SALISBURY 17 (Agerpres).
La Salisbury a fost dat publicită

ții un amendament adus la consti
tuția intrată în vigoare luna tre
cută, o dată cu proclamarea unila
terală a independenței Rhodesiei, 
în care se prevede ca pînă la nu
mirea unui guvernator de către 
regină, va exista un titlu rhode- 
sian, „ofițerul administrator al gu
vernului", funcție ce va reveni 
deocamdată, lui Clifford Dupont. Se 
știe că în urmă cu două săptămîni, 
regina Angliei a făcut cunoscut, 
într-un mesaj adresat lui Smith, 
că nu îl recunoaște pe Dupont ca 
guvernator general.

Observatorii politici apreciază 
noua măsură a lui Smith drept o

Pentru continuarea escaladării 
— continuă ziarul — consilierii 
președintelui Johnson prevăd de pe 
acum că el va trebui să ceară o 
sporire a bugetului militar, gîndin- 
du-se în același timp la reducerea 
cheltuielilor Ia capitole importante 
cum sînt programele spațiale, co
merțul, agricultura, energia atomi
că, ajutorul acordat regiunilor in
suficient dezvoltate în Statele Uni
te înseși, proiectele de îmbunătă
țiri sociale. In rezumat se poate 
spune că acum continuarea războ
iului în Vietnam nu va mai pu
tea fi' asigurată decît în detrimen
tul proiectelor „marii societăți" 
pe care Johnson o consideră unul 
din principalele sale obiective".

negociată"
Vietcongului este cît se poate de 
existentă în Vietnamul de sud, 
că ea este în continuă creștere și 
că ea nu poate fi înlăturată pe 
cale militară".

Efortul militar al Statelor Unite, 
remarcă mai departe „New York 
Times", devine atît de important 
încît se impune o soluție care 
să-î pună capăt. „Acum cînd exis
tă 170 000 de militari americani în 
Vietnamul de sud, și cînd se vor
bește de creșterea acestor efective 
pînă la 300 000 sau mai mult chiar, 
este vital ca administrația să facă 
un nou efort pentru a căuta o pace 
negociată...

„încercare tactică" de a manifesta 
„loialitate față de Coroana brita
nică", menținîndu-se în același 
timp în afara autorității guvernu
lui britanic.

Pe de altă parte, ca răspuns la 
sancțiunile economice instituite îm
potriva sa, guvernul rhodesian. a 
anunțat joi seara că a hotărît sus
pendarea plății primelor de asigu
rări datorate unor persoane ce 
locuiesc în Marea Britanie, aceste 
fonduri urmînd a fi folosite 
plata primelor beneficiarilor c ,• 
trăiesc în Rhodesia.

La sfîrșitul unei întrevederi cu 
premierul Ian Smith, care a anun
țat că „Rhodesia se găsește în 
fața imposibilității" de a plăti a- 
propiata scadență Băncii Interna
ționale pentru reconstrucție și; dez
voltare, Knapp, vicepreședintele 
băncii, a precizat că guvernul bri
tanic este garantul creditelor lă- 
sînd să se înțeleagă că Anglia ar 
fi răspunzătoare pentru rambursa
rea împrumutului.

Se anunță, de asemenea, că 
Zambia, primul client al produselor 
finite rhodesiene, a blocat plăta tu
turor dividendelor, beneficiilor si 
capitalurilor Rhodesiei.

: Din surse informate, agenția 
France Presse anunță că Zambia și л 
Marea Britanie au convenit îr, 
principiu să-și împartă cheltuielile 
ce le implică asistența pe care gu
vernul britanic se angajează să 
o acorde guvernului de la Lu
saka.

&
FREETOWN 17 (Agerpres).
Primul ministru al Sierrei Leone, 

Albert Margai, a propus convoca
rea unei Sesiuni extraordinare a 
șefilor de state și guverne ai ță
rilor membre ale O.U.A. în vede
rea examinării problemei rhodesie
ne. Propunerea este inclusă, po
trivit postului de radio Freetown, 
în răspunsul premierului Margai 
la telegramă împăratului Etiopiei 
în această problemă. După păre
rea primului ministru al Sierrei 
Leone, reuniunea la nivel înalt a 
O.U.A. va fi mai eficientă decît 
convocarea unei a doua consfă- . 
tuirî a' Consiliului Ministerial a' 
O.U.A., propusă de Republica Ara
bă Unită.

■йг
DAR-ES-SALAAM 17 (Agerpres). 
In capitala Tanzaniei a avut loc 

o demonstrație organizată în spriji
nul hotărîrii guvernului de a rupe 
relațiile diplomatice cu Marea Bri
tanie. Manifestanții purtau pancarte 
cerînd să se pună capăt regimu
lui. rasist din Rhodeșia. In fața re
ședinței prezidențiale, demonstran
ții au fost salutați de președintele 
țării, Julius Nyerere si de alți 
membri ai guvernului Tanzaniei.

ÎN CÎTEVA
ф COPENHAGA. — Un apel al 

organizației din Copenhaga a Ti
neretului social-democrat din Da
nemarca adresat guvernului țării 
cere renunțarea la sprijinirea po
liticii externe a S.U.A. și ieșirea 
Danemarcei din N.A.T.O. Apelul 
publicat de ziarul „Land og Folk" 
arată că Danemarca nu trebuie să 
participe la grupări militare, ală
turi de S.U.A. și Germania oc
cidentală, care desfășoară cursa 
înarmărilor.

ф WASHINGTON. — Co
misia pentru energia atomică 
a S.U.A. a anunțat că Ia po
ligonul din Nevada au avut 
loc joi două experiențe nu
cleare subterane în scopuri 
militare. Acestea ridică Ia 24 
numărul experiențelor nu
cleare subterane cu caracter

RÎNPURI
militar efectuate anul acesta 
în S.U.A. și anunțate oficial 
de Comisia pentru energia 
atomică.

+ NEW YORK. — Guvernul 
Statelor Unite a hotărît alocarea 
a 14 milioane dolari în scopul 
reactivării producției uzinelor chi
mice „U. S. Rubber" din localita
tea Joliet de lîngă Chicago — sta
tul Illinois — specializate în pro
ducerea materialelor explozibile. 
Vicepreședintele societății, Harry 
D. Glenn, a declarat că producția 
acestei uzine chimice „este desti
nată războiului din Vietnam".

ф LONDRA. — Camera Comu
nelor din Anglia a respins joi 
seară, cu 292 voturi pentru și 291 
voturi contra, moțiunea conserva
toare care condamnă proiectul gu

vernamental de reorganizare a Ur
matei teritoriale, conținut într-o 
„Carte Albă" dată publicității re
cent.

Proiectul guvernamental prevede 
reducerea armatei teritoriale de la 
120 000 la 50 000 de oameni. Com
pusă din voluntari, armata terito
rială reorganizată este menită să 
furnizeze în caz de urgență „uni
tăți de șoc", în afara granițelor 
Marii Britanii.

ф BUDAPESTA — La Ministe
rul Comerțului interior al R. P. 
Ungare a fost semnat acordul pri
vind schimbul de mărfuri dintre 
R P. Ungaria și U.R.S.S. pe anul 
196G. Potrivit acordului, schimbul 
de mărfuri dintre cele două țări va 
crește cu 10 la sută, față de anul 
trecut, șl va avea o valoare de 
circa 20 milioane ruble.

ф RAWALPINDI. — Un ciclon 
s-a abătut asupra regiunilor estice 
ale Pakistanului, provocînd pagube 

uriașe. Vîntul care a atins viteze 
de peste 200 kilometri pe oră a 
distrus aproape totul pe o supra
față de 6 00C mile pătrate, mat 
ales în apropiere de frontiera cu 
Birmania. Potrivit primelor rapoar
te preliminare, ciclonul a cauzat 
moartea a mii de persoane. Acesta 
este cel de-al patrulea ciclon de 
asemenea proporții care a bîntuit 
în ultimii cinci ani în Pakistanul 
de est.

♦ BONN. — O petiție în 
care se cere reexaminarea 
problemelor referitoare la in
terzicerea Partidului Comunist 
din Germania a fost transmisă 
cancelarului Erhard. Petiția 
semnată de aproximativ 1 400 
de persoane îșf exprimă con
vingerea că renuhțarea la 
interzicerea Partidului Comu
nist din Germania . „va con-: 
tribui la destinderea și nor
malizarea situației în Germa
nia și la reunificarea el".

ф ANKARA. — Un avion mi
litar american „B-57" s-a prăbușit 
în Marea Neagră, la o distantă de 
aproximativ 90 de mile la nord 
de orașul Samsun din Turcia — 
transmite agenția Associated Press.

ф ULAN BATOR. — La 17 d* 
cembrie aU început la Ulan Bib"* 
tor lucrările Sesiunii Marelui Hu
ral Popular al R. P. Mongole. Pe 
ordinea de zi se află discutarea 
planului de stat si a bugetului 
pe anul 1966, a situației și sarci
nilor privind dezvoltarea continuă 
a asistenței medicale etc.

ф HANOI. — La 17 decembrie. 
Ho Si Min, președintele R. D. Viet
nam, a primit delegația Uniunii 
Tineretului Comunist Chinez, con-!• 
dusă de Ian Hai-bo, membru al 
secretariatului C.C. al Uniunii, și 
a avut cu ea o convorbire cor
dială și prietenească.
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