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Pe marginea dezbaterilor 
din adunarea activului 
Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani

DIRECȚIILE PRINCIPALE
ALE ACTIVITĂȚII
ECONOMICE PE ANUL 1966

Progres tehnic continuu 
Ritmicitate in realizarea planului 
Indicatori tehnico^economici supe-
nori

Infăptuirea cifrelor de plan ce re
vin în anul 1966 unităților economice 
din Valea Jiului în lumina obiecti
velor noului plan cincinal ridică în 
fața organizațiilor de partid, orga

nizațiilor de masă, a conducerilor 
tehnico-administrative și a tuturor 
colectivelor de muncitori, ingineri și 
tehnicieni exigente noi, sporite. Pla
nul pe anul 1966, așa cum se arată în 
Comunicatul recentei Plenare a C.C. 
al P.C.R., pune ca obiective de prim 
ordin în fața unităților industriale
— promovarea progresului tehnic, 
folosirea integrală a capacităților de 
producție, îmbunătățirea procesului 
de producție și a calității produselor, 
ridicarea calificării muncitorilor, 
perfecționarea continuă a organiză
rii muncii, creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost
— obiective de îndeplinirea cărora 
depinde sporirea acumulărilor și ri
dicarea nivelului de trai al între
gului popor. Recenta adunare a ac
tivului Comitetului orășenesc Pe
troșani al P.C.R; a fost consacrată 
tocmai dezbaterii și stabilirii celor 
mai eficiente măsuri pentru realiza
rea acestor obiective, pentru , asigu
rarea îndeplinirii cu succes a sarci
nilor primului an al noului cin
cinal.

Adunarea și-a exprimat deplina 
adeziune față de măsurile luate de 
plenara C.C. al P.C.R. pentru îm- 
»’ jnătățirea 
,.Hnțifică, a 
a partidului 
cialist de a
zei științifice aprofundate, dezvolta
rea economiei naționale pe linia in
dustrializării 
întregii țări.

activității de cercetare 
apreciat grija deosebită 
și statului nostru so- 
stabili, pe baza anali-

socialiste și a înfloririi

de ieri 
repete mîine I

Analizînd realizarea pe ansamblul 
Văii Jiului a principalelor sarcini

Lipsurile 
să nu se

pe primele 11 luni ale anului se 
constată rămîneri în urmă la indi
catori principali ai planului: produc
ția globală și marfă, productivita
tea muncii. La această situație au 
contribuit rămînerile în urmă din 
primul semestru, îndeosebi la unele 
unități economice de bază : exploa
tările miniere Uricani, Lupeni, Vul
can, Lonea, I.C.T. Paroșeni, I.F. Pe
troșani etc.

Una din principalele cauze ale ră- 
mînerii în urmă constă în neritmi- 
citatea realizării planului. La majo
ritatea exploatărilor miniere lună de 
lună în prima decadă, nu s-a înde
plinit planul, în cea de-a doua s-a 
ajuns la nivelul planului, pentru ca 
în ultima decadă să se dea asaltul 
pentru recuperarea rămînerii în 
urmă, Nerealizarea ritmică a planu
lui e caracteristică, mai ales, mine
lor Vulcan, Dîlja și Lupeni, precum 
și altor unități ca I.F. Petroșani, 
I.O.I.L., I.C.O., I.L.L.

Neritmicitatea realizării planului 
își are rădăcina în insuficienta 
preocupare pentru respectarea dia
gramelor de dirijare a fronturilor de 
lucru, de rambleiere, în slaba asis
tență tehnică, în deficiențele exis
tente privind aprovizionarea tehnico- 
materială, indisciplină etc. La nerit
micitatea realizării planului a con
tribuit și numărul mare de brigăzi 
rămase sub plan. Astfel, pe 11 luni, 
din totalul celor 409 brigăzi din 
bazin un număr mediu de 132 bri
găzi au rămas sub plan, din care 58 
brigăzi n-au'realizat nici normele. 
O măsură indicată de Biroul Comi
tetului orășenesc de partid în vede
rea remedierii acestei situații, mă
sură căreia conducerea C.C.V.J, va 
trebui să-i acorde o atenție sporită 
în viitor, este extinderea muncii în 
acord în rîndul personalului de de
servire pentru creșterea cointeresă
rii acestuia față de realizările bri
găzilor.
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o rămînere 
de pregătiri din 
de 9 300 ml. Ia-

Pe 11 luni există 
urmă și la lucrările 
cadrul exploatărilor, 
tă una din cauzele neritmicității. De
ficiențele ce au existat în privința 
neritmicității realizării planului, nu
mărul mare de brigăzi sub plan, a- 
provizionarea și asistența tehnică 
insuficientă, desele defecțiuni ale 
instalațiilor mecanice, plasarea ne
corespunzătoare a locurilor de mun
că au condus la nerealizarea unui 
alt indicator Important — producti
vitatea muncii. Astfel, față de 1,329 
tone pe post cît prevedea planul pe 
11 luni, s-a realizat o productivitate 
medie pe C.C.V.J. de 1,299 tone pe 
post, ceea ce reprezintă 98,2 la su
tă din plan. Indicele planificat de 
productivitate a fost depășit doar la 
o singură mină — E. M. Aninoasa. 
Pe lîngă cauzele amintite care au 
concurat la nerealizarea acestui in
dicator se mai poate releva insufi
cienta folosire a dotării tehnice și 
a timpului de lucru. Ca dovadă, 
prevederile planului tehnic pe 
C.C.V.J. în privința tăierii mecani
zate cu combine șj pluguri, la sus
ținerea metalică în abataje nu au 
fost realizate integral.

La nerealizarea indicatorului de 
productivitate au mai contribuit nu
mărul mare de absențe nemotivate 
și de învoiri, din care cauză pe 
C.C.V.J. s-au pierdut 44 600 tone 
cărbune, neajunsurile existente în 
domeniul stabilirii și aplicării nor
melor, în raportul necorespunzător

ION DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

Electricianul Tănațcu Vlad, 
unul dintre muncitorii mult a- 
preciați la atelierul electric al 
minei Lonea I pentru repara
țiile de calitate ce le execută.

UNDE

Ф Teatrul 
casa asta a 
phitrion) de

ф In mai 
Valea Jiului
te întîlniri de 
campionatului orășenesc.

MERGEM ?
Azi
de stat, ora 19 — „In 
dormit un zeu" (Am- 
Guilherne Figueiredo, 
multe localități din 

se dispută pasionan- 
popice în cadrul

M î І n e
ф Teatrul de stat, ora 19 — „In 

casa asia a dormit un zeu" (An- 
phitrion).

ф Ora 9 — continuă întîlnirile 
de popice din cadrul campionatului 
orășenesc. ■ -

ф Casa pionierilor din Petroșani, 
ora 10 — manifestări cultural-spor
tive.

Plus 10000 tone cărbune
In ultimele patru 

luni, minerii de la Pe
trila au muncit cu 
spor,- începînd din sep
tembrie, 
plan au 
lună de 
rîndu-se 
minusul 
prima jumătate a anu
lui.

Și iată că vrednicul 
colectiv de aici înscrie

sarcinile de 
fost depășite 
lună recupe- 
în acest fel 

cumulat în

un nou și frumos suc
ces : extragerea celei 
de-a 10 000-a tonă pes
te sarcinile de plan a- 
nuale la zi. Izbînda a- 
ceasta își găsește ex
plicația în hărnicia do
vedită la extragerea 
cărbunelui de către sec
toarele III, IV și I, în
suflețirea cu care au 
muncit brigăzile care

au în frunte pe mine
rii Apostol loan, Laszlo 
Ștefan, Purda Constan
tin, Cîșlaru loan, Ce- 
pălău Aurel, Szabo Ca
rol, Stan Constantin și 
Cucoș Gheorghe.

Minerii din Petrila 
sînt hotărîți să rapor
teze îndeplinirea sarci
nilor de plan pe 
cu 5 zile înainte 
sfîrșitul anului.
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INOVAT» Șl INOVATORI
Atelierul de reparații 

din Vulcan este o unitate mică a 
C.C.V.J. dar importantă. Aici lu
crează un mănunchi de meseriași 
pricepuți în bobinarea și repararea 
motoarelor și transformatoarelor e- 
lectrice. In acest an, au fost reali
zate aici o seamă de inovații va
loroase. Printre cele mai importan
te amintim „Modificarea instala
ției de încărcare a acumulatoare
lor", „Cuptor de ars izolația de pe 
sîrmă". Prin aplicarea inovațiilor 
concepute de inovatorii de la 
A.R.E.V. 
economii, 
și faptul 
rilor de 
ziaști ca 
Mihai, Bercea loan. 
Băcan Dumitru alături de inovato
rii mai vîrstnici cum sînt Iacob 
Iosif, Fischer Andrei, Alexandrescu

electrice alții

aplicarea 
de inovatorii

realizat importante 
I de remarcat este 

rîndurile înovato- 
află tineri entu- 
Ladislau, Gliile 

Sicoi Petru,

s-au I 
Demn 
că în 

aici se 
Nevezi

Sectorul 1 al minei Lo
nea.

Un 
gadă 
dusă 
nescu 
1 370 
de la 
strîns 
fului I 
Dumitru, înainte 
pleca spre abataj.

schimb dintr-o bri- 
vrednică, cea con- 
de minerul Bălă- 

Manoilă (plus 
tone de cărbune 

. începutul anului) 
la sfat în jurul șe- 
de schimb Afloare 

de a

cu pre- 
biogra-

liteiare

un
e-
se 
ci-

Dumitru, Cotorceanu Marin și 
ale căror inovații sînt la fel de va
loroase. Primii doi sînt autorii ino
vațiilor „Presă pentru bobine mi- 
canizate" și „Presă .pentru tăierea 
distanțierelor din preșpan". Băi an 
Dumitru este autorul inovației „Ac
ționarea în ambele sensuri a pre
sei hidraulice", iar Bercea 
Sicoi Petru au conceput și 
o inovație care a condus 
rarea muncii în atelier.

A. IMLING 
corespondent

loan și 
ei cîte 

la ușu-

De data aceasta, în Handle 
noi, curate și frumos orindui- 
te ale uneia din clasele Școlii 
generale nr. 4 Petroșani, nu se 
ailau ca de obicei elevii clasei 
a Ill-а A, gazdele, ci părinții 
lor. (Cei care au lipsit, au toa
te motivele să regrete). Ele
vii... In calitate de gazde, se 
ailau în acest moment înșirați 
pe culoarul de la intrarea în 
clasă preocupați de primirea 
părinților. Intr-adevăr, primi
rea caldă făcută de copii pă
rinților a produs o impresie 
plăcută, ea constituind în ace
lași timp primul punct, prelu
diul, șezătorii literare care ur
ma să aibă loc (la încheierea 
primitul trimestru).

Dar iată că în clasă intră 
învățătoarea Csutak Klara, iar 
după ea, într-o tăcere solem
nă și o ordine anume stabilită
— elevii.

— începem șezătoarea noas
tră literară consacrată vieții și 
operei lui Vasile Alecsandri
— anunță eleva Samoilă Lilia
na, iar Nicolescu Alexandru o 
urmează îndeaproape 
zentarea cîtorva date 
fice ale poetului.

Programul șezătorii
continuă cu lectura povestirii 
„Vasile Porojan" (din manua
lul de clasa a Ш-a), fragmen
te din viața poetului, poezii.

La lectura povestioarei amin
tite își dau concursul (cu 
scop bine fixat) mai mulți 
ievi ai clasei dintre care 
remarcă prin expresivitatea
tirii Morjan, Munteanu, Crai
nic, Păsărel, Munteanu Stela, 
Roșea și Țîțîrcă.

In recitarea poeziilor au do
vedit siguranță și 0 bună „stă- 
pînire a irifoneției elevii Sa
moilă (Malul Șiretului și Ser
gentul), Ileana (Peneș Curca
nul), Morjan (Deșteptarea Ro
mâniei), Crainic (Hora Unirii) 
și alții.

Dar, ce repede a trecut tim
pul 1 In mai puțin de o oră 
prin... spațiul din fața bănci
lor, transformat în „scenă", au 
trecut toți cei 36 de elevi ai 
clasei, dar absolut toți, și a- 
cest lucru are semnificația lui. 
Ce e drept, rolurile unora din
tre ei au fost mai scurte, doar 
cîteva cuvinte, avînd însă me
ritul de a fi fost exprimate fă
ră greșeli în fața... publicului.

Am resimțit și trăit cu a- 
ceastă frumoasă ocazie senti
mentele comunicate de poet și 
sensurile cîtorva din creațiile 
sale. Am simțit și văzut tot
odată și altceva.- Mica mani
festare a elevilor din clasa a 
Ill-а A avea în ea ceva din 
căldura, sufletul și strădaniile 
pe care le pusese pentru pre
gătirea ei un educator: învă
țătoarea Csutak Klara.

T. ТОМА

Obiective industriale prezentate 
la recepție

Constructorii de la 
T.C.M.M. au obținut a- 
nul acesta unele suc
cese în muncă, reali- 
zînd obiective industria
le pentru dezvoltarea 
unităților economice 
din ramura carboniferă. 
Printre aceste obiective 
se numără: instalația- 
provizorie de săpare a 
puțului auxiliar de la 
noua mină Paroșeni, 
funicularul de steril 
Coroești,. turbocompre- 
sorul de la Petrila, a- 
ducțiunea de apă la

preparația Coroești, sta
ția de epurare a apei 
Petrila, stația de com- 
presoare și postul de 
transformatoare Dîlja 
— și multe alte ase
menea obiective, nu
mărul lor ridieîndu-se 
la 40. In cursul lunii 
decembrie, constructo
rii de pe șantierele 
T.C.M.M. și-au propus 

: să ' predea alte 
obiective 
Cele mai 
dintre acestea 
funicularul de cărbune 
Aninoasa — Coroești,

noi 
industriale, 
însemnate 

sînt:

instalațiile de ventilație 
de la puțurile nr. 5 și 
nr. 10 ale minei Vul
can, stația de conca- 
sare, stațiile de com- 
presoare de la minele 
Pșroșeni și Uricani și 
altele.

O bună parte din a- 
ceste obiective au in
trat deja în rodaj sau 
probe tehnologice, așa 
că există garanția pre
dării lor în folosință 
întreprinderilor benefi
ciare, pentru dezvolta
rea continuă a capaci
tății lor de producție.



Inviiatîe la revelion Din foaie cite ceva

Turismul merită să ocupe
mai mult Ioc

Pînă fa sUrșituI anu
lui 1385 a mai rămas e- 
xact o săptămînă. Multe 
colective din Valea Jiu
lui au încheiat însă de 
mult socotelile cu anui 
ce-i pe ducă, sărbătorind 
cu 10—15 zile mai de
vreme revelionul primu
lui an al viitorului cin
cinal. Asta prin succese
le obținute în muncă. 
Tradiționalul An nou îl 
vor petrece însă cu toții 
în clinchet de pahare, 
urări de sănătate și noi 
succese în viitorul an. 
Unii îl vor sărbători In 
familie cu rudele și prie
tenii, alfii la restauran
te, iar îndrăgostita de 
natură, sus la cabane. 
Peste tot însă se fac în
că de pe acum pregătiri 
febrile.

La cabana Rusu e ma
re fierbere. Cabanierul, 
împreună cu întreg per
sonalul, se străduiește 
să creeze o ambianță cît 
mal plăcută pentru cei 
care vor veni aici în 
noaptea revelionului. Dar 
cine sînt aceștia ? De 
cîfiva ani cabana Rusu 
primește ca musafiri de 
revelion constructori de 
locomotive Diesel de la 
Electroputere Craiova. A- 
nul acesta metalurgiștii 
din Oltenia se vor în- 
tîlni cu oțelarii hunedo-

reni și, bineînțeles, cu 
minerii din Valea Jiului. 
Va ii un revelion pe 
cinste. Minerii, oțelarii 
și metalurgiștii știu să 
munaeascd dar și să-și 
petreacă. Vor fi trei zile 
de veselie întefltă de 
muzică, dans și băuluti- 

Mulți din aei 
de oameni ai

că. 
140 
muncii се-șl vot petrece 
aici revelionul o vor 
porni la drum să admi
re frumusețile naturii. 
Urcînd spre creste se 
vor opri cu siguranță să 
admire ți căsuța din 
„povești" ce se vede îh 
clișeu și cate stă soli
tară în mijlocul unei 
poieni încîntătoare.

Pregătiri intense se 
fac la toate cabanele ce 
împînzesc muritii noștri. 
Forestierii au hotărît 
să-și petreacă revelionul 
la cabana V oievodul, 
cîteva grupuri de mineri 
din Uricani și Lupetti la 
Clmpu lui Neag. Un 
grup de 17 turiști din 
Timișoara și 70 de tiu- 
nedoreni și-au anunțat 
sosirea la cabana Pie
trele. Peste tot pregă
tiri, pregătiri Intense, ce 
te invită Să-ți petreci 
revelionul în mijlocul 
naturii.

ф O cunoscută revis
tă austriacă a făcut o 
anchetă în legătură cu 
folosirea clamelor de bi
rou. S-a constatat că din 
100 QOQ de clame de bi
rou, 20 000 au fost 
site chiar In scopul 
tru care fuseseră 
fecționatei 15 842 — . 
tru curățirea literelor 
mașinii de scris,- 19 413 
— ca fișe la jocuri de 
cărții 3 190 — pentru cu
rățat țigarete, 5 434 — 
In loc de scobitori; 5 309 
pentru curățat unghiile; 
2 431 — ca șurubelnițe; 
1 212 —- pentru prins cio
rapii. In aparatele de te
lefon automate s-au gă
sit 14163 clame. Restul 
ău fost, probabil, mătu
rate și aruncate la gunoi,

folo- 
pen- 
con- 
pen-

ф La Muzeul Louvre 
din Franța s-au pus în 
vînzare tocuri din mate
rial plastic care se vor 
îmbrăca peste tocurile 
ascuțite*  ale pantofilor 
vizitatoarelor. In felul 4’ 
cesta, covoarele prețioa
se de Ja muzeu vor fi 
cruțate de uzură.

+ In timp ce vina la 
marginea deșertului din 
Adelaida (Australia), 
Harry Burbridge a vă
zut un șarpe mare. Fără 
să stea mult pe gînduri, 
vîhătorul a tras două 
focuri și, spre uimirea 
lui, a văzut ieșind din 
rana pe care o făcuse

N E C D

LECȚIE

pllmbă 
stradă

propu- 
intere-

Munteanu
Baru Mare:

[ 0 Domnul M. Smith, 
domiciliat pe Fifth A- 
venue, New York, pri
mește o scrisoare a unui 
cetățean cu același nu
me, dar care locuiește 
pe Sixth Avenue: „Da
că în trei zile nu trimi
teți ia adresa menționa
tă in scrisoare 10 000 de 
dolari, ne vom vedea o- 
bligațl să vă răpim so
ția".

La care. Smith le răs
punde -. „Nu sînt dl. 
Smith de pe Sixth Ave
nue, dat îmi permit să 
vă semnalez că 
nerea dv. mă 
sează".

• O fetită se 
cu mama ei. Pe

ОЛЧЕлІ 
ГЦЧ DOSARE
V-ați gîndit vreodată, 

ce legătură există între 
un os preistoric de ma
mut, papucii sidefii ai 
lui Mahomed și... specu
la cu porci a lui Crista 
Todor din Petroșani î 
Desigur că nu, deși nu 
e greu de ghicit: toate 
sînt... piese de muzeu, 
rămășițe ale unui trecut 
confruntat cu prezentul. 
Diferă, doar valoarea 
lor.

Și, deși specula a in
trat în rîndul obiectelor 
de muzeu social —con
damnate de noile rela
ții sociale — totuși mai 
sînt speculanți. Cum, în
să, osul de mamut își 
are istoria lui și faptele 
de speculă ale lui Cris
ta Todor își au... zoolo
gia lor.

Așa se face că la Tri
bunalul popular al ora
șului Petroșani, a fost 
ținută, nu de mult ur
mătoarea lecție de „zo
ologie socială" — cu o 
scurtă introducere în... 
botanică.

Examinatorul: „Elev" 
Crista, știi dumneata ce 
este vîșcul ?

Dar

numi- 
lemn

Crista: Vîscul este un 
parazit vegetal ce se 
hrănește cu sucul arbo
rilor pe care trăiește.

Examinatorul: 
ploșnița ?

Crista: Ploșnița 
tă și păduche de
— este tot un parazit 
căruia îi plac însă „tru
fandalele" : sîngele o- 
mului.

Examinatorul: Dar spe
culantul ?

Crista: 
și el un 
vîscul șl 
care trăiește pe spinarea 
oamenilor muncii și se 
hrănește -cu sudoatea 
frunții lor 1

Examinatorul: Ge știi 
despre specula cu 
cii ?

Crista: Specula 
porcii este cea mai 
tabilă — cînd lipsește 
carnea pe piață -ж $1 
cea mai curată, căci por
cul este singurul animal 
patronat de un Sfînt: 
Ignatul.

Examinatorul:
știe să dea un exemplu 
de speculă ?

Speculantul e 
parazit ca și 

păduchele —■

por-

cu 
ren-

due

reptilei un șarpe mai 
mic, verde, pe care șar
pele mare tocmai îl în
ghițise.

Povestea nu s-a termi
nat însă. Vînătorul a 
mai tras două focuri și 
Cel de-al doilea șarpe 
s-a dus după primul în 
paradisul reptilelor, nu 
fără a lăsa însă să iasă 
din corpul Bău un șori
cel 
tat 
cît 
de

viu. Acesta a profi- 
de ocazie și a șters-o 
mai repede, speriat 
zgomotul împușcătu

rilor. Păcat că nu vom 
ști niciodată Ce avea 
ricelul în burtă...

Ș0-

ф Intr-o berărie 
Fraga a fost bătut 
cordul absolut la băut 
bere. Cîștigâtorul con
cursului a înghițit în 24 
de ore peste 130 1 de 
bere.

Dar nici acest record
man nu ar putea da ga
ta halba cu bere expu
să în piața din Zatec în 
timpul concursului 
în care încap cîteva 
țoale de bere.

din 
re-

Și
bu-

dinф Frânt Jupan 
Loșka Vas (Iugoslavia) 
a transportat un roi de 
albine pînă la un nou 
stup, într-un chip foarte 
original: albinele s-au 
așezat una lingă alta pe 
cămașa sa, formînd o a- 
devărată „zale". Nici o 
albină nu l-a înțepat pe 
Franț.

O T E
e-intîinesc un buldog 

norm.
— Mămico, strigă 

tița, uite cum seamănă 
cîinele ăsta cu unchiul 
Alfred.

— Cum poți fi atlt de 
nepoliticoasă, o ceartă 
mama.

— Vai, mămico, crezi 
că m-a auzit cîibeleî

fe-

• La mine acasă ni
meni nu stă inactiv : so
ția mea învață să cînte 
la vioară, fiica mea — 
la pian, iar fiul — la 
chitară.

— Și dumneavoastră?
— Eu ? O, eu sufăr în 

tăcere...

înconjurată de munți falnici șl 
presărată de la un capăt la celălalt 
cu numeroase așezări miniere, cu 
siluetele svelte ale puțurilor de ex
tracție și ale blocurilor moderne din 
noile cartiere peste care traversează 
la înălțimi amețitoare vagonetele 
funicularelor, Valea Jiului prezintă 
Vizitatorului un pitoresc unic, 
neuitat.

Valea noastră, are și o istorie 
che care se întinde pînă la două
lenil în urmă: prin pasul Vîlcan au 
trecut oștile romane cînd au atacat 
Dacia. Mărturiile scrise datează și 
ele de secole: In 1247, regele Un
gariei recunoștea partea aceasta de 
tară ca feudă a voievodului Țării 
Românești, Litovoi.

Istoria nouă a Văii e, 
nea, bogată : noile mine, 
tiete de locuințe șl alte 
cial-culturale alcătuiesc 
luminoasă a Văii Jiului de azi.

de

ve- 
mi-

de aseme- 
uzine, car- 
edificii so- 

imaginea

A AȘTEPTA: verbul autobu
zelor I.C.O.

BACȘIȘ: substantiv de ambe
le genuri: masculin, cînd 
intră în buzunarul frizeri
lor ca „stimulent" și femi
nin, cînd se atribuie frize- 
rițelor ca „retribuție supli
mentari1'.

STUDENT:

FAMILIE: 
rol.

GÂLAGIE:

chiriaș la Cate-bar.

șeful, eu și cașie-

twist 4- vin 4- 
sughițuri majore. Prepară 
vecinul „săptăminal" cînd 
își serbează „Ziua de naș
tere".

LAPTE: aliment care se vinde1’ 
numai dimineața.

, MÎINE i formă de salut la 
telierul de vulcanizare 
la cel de tăiat geamuri din 
Petroșani.

a-

NOROI: cojocul Itrăzllor prin
cipale.

OBRAZ г depinde de cine i are.

REVELION: jai in sarmale.

ZI: noapte pentru cheflii.

Culese de N. ARVINTE

ZOOLOGIE
„ElevUl" 

AUrel din
— Silit muncitor neca
lificat și am o familie 
grea. Ca să hrănesc 
cele 5 guri, la iarnă, ăm 
crescut un porc. Pentru 
că aveam nevoie de 
bani pentru repararea 
căsuței, am fost nevoit 
să vînd porcul în piață 
lui Crista Todor. Nu-1 
cunoșteam pînă atunci, 
dar am crezut că-i om 
cinstit și m-am încrezut 
în el. l-am vîndut porcul 
în rate. Drept avans mi-a 
dat un ceas uzat și... o 
chitanță. De atunci am 
fost de 10 ori la el aca
să pentru bani dar mă 
purta numai cu minciuni. 
Ca să-mi „astupe gura" 
mi-a dat un dulap vechi 
de 200 lei, care nici nu 
era al lui ci — așa du
pă cum mi-a spus orga
nul de miliție — al... u- 
nei întreprinderi!

Examinatorul: Cine
Continuă ?

„Elevul" Voina Ilarion 
din Livezeni: Gu в zi 
înainte de 1 Mal a. c. 
am mers în piața Petro-

șani cu un porc pentru 
a-1 vinde. A venit la mi
ne Crista Todor și Ka- 
dar Adolf și după ce 
am convenit asupra pre
țului, am primit drept 
plată... o chitanță și- 
promisiuni pentru acjii-*  
tarea banilor după 2 
zile.

Examinatorul: „Elev" 
Kadar Adolf — continuă 
dumneata lecția.

„Elevul" Kadar Adolf 
— tînăr muncitor din 
Petroșani, cu două con
damnări pentru furt : Du
pă ce am cumpărat por
cul împreună cu Crista 
Todor, l-am tăiat, am 
vîndut carnea și urma 
să-i dau 500 lei lui Voi- 
na Ilarion. Eu, insă, fi
ind și 1 Mai, m-am dus 
la cabana Rusu și i-ăm 
cheltuit cu o femeie.

Examinatorul: Mai ar*  
cineva ceva de comple
tat ?

„Elevul" Bîrlida loan 
din Iscroni: Și eu am 
vîndut lui Crista Todor 

■ și Hfiblan Victor — ges
tionar la I.R.VA — doi 
porci prin luna mai. Cl I 
ffi-am dus acasă la Hă-

Man Victor, acesta nici 
n-a vrut să stea de vor
bă cu mine. I-am cerut 
banii și lui Crista To
dor, dar acesta mi-a spus 
că n-a scos avansul de 
la unitate (?) deși tăiase 
porcii și Ii vlnduse.

Examinatorul (către 
„elevul" Crista care se 
agita în... bancă): Mai 
ai ceva de spus ?

„Elevul" Crista: Da. 
Recunosc faptele. Aveam 
o meserie, brățară de 
aur: sudor. Numai a- 
tunci cînd sudam mai și 
asudam. Și nu mi-a con
venit. Pentru că eram 
„tare" la... zoologie, așa 
cum ați văzut, m-am gîn- 
dit că tot păduchele e 
mai deștept: trăiește și 
fără să muncească.

Drept pentru care or
ganele de urmărire l-au 
trimis pe „elevul" Cris
ta Todor — de profesie : 
Fără — nu în bancă Ci... 
PE BANCA ACUZAȚI
LOR, iar Tribunalul 
popular, la o colonie de 
reeducate prin muncă, 
timp de un an.

Morala lecției: De 
vrei să rămîi om cin
stit, să nu te „vîti In 
tărîțe ciei... te mănîncă 
porcii" I

MANIU DAVID
........ ............и. a

pe af if
Frumusețile acestea sînt vizitate 

des de turiști veni ți din toate col
țurile țării — chiar și de tdtiști 
străini. La îndemine lor stau zeci 
de drumuri forestiere, poteci mar
cate prin care pot pătrunde în 
inima munților, cabane primitoare 
cum sînt cele de la Bufa, Ctmpu luf 
Neâg, Straja, Rusu, Voievodul, din 
masivele muntoase Retezat, Vîlcan, 
Paring șl Sebeș care înconjoară Pi
toreasca noastră Vale. Dar un turist 
din altă parte a țării sosit în Valea 
Jiului cum poate afla posibilitățile de 
a ajunge și vizita aceste frumuseți ? 
Foarte greu!

Turistul venit în Valea Jiului nu 
găsește nici o prezentare vizuâlă a 
frumuseților noastre turistice. In 
gările C.F.R. din Valea Jiului lipsesc 
cu desăvîrșire panourile informa
tive, care să prezinte — fie cît de 
sumar — planul orașului cu obiec
tivele de interes 
tile naturale din 
murlle) de acces 
tățlle de cazare,
Care călător venit In gara Petroșani 
sau Lupeni ar putea ghici existenta 
hotelului din localitatea respectivă, 
dacă sînt sau nu agenții O.NjSj., 
drumuri potrivite spre munții 
con]urători și posibilități de a 
vreo cabană, terenuri bune de 
etc ?

Și cîte lucruri nu se pot 
pentru punerea în evidență a 
musetllor Văii Jiului, pentru valori
ficarea lor mai deplină ! Așezarea 
de panouri sugestive în gări, prin 
care să se prezinte vizitatorului di
feritele obiective social-culturale 
importante și frumusețile locale er 
fi doar una din măsurile ce 
putea lua în această direcție, 
intrarea în localități s-ar putea 
pliante (cum au foarte multe 
lități turistice din țară) prlti 
să se prezinte diferitele servicii сё 
interesează vizitatorul sosit în Va
lea jiului ca hotele, restaurante, 
magazine cu material sportiv, uni
tăți de cooperație — pentru nevoile 
turistice etc. La luarea unor ade
menea măsuri trebuie să se gîn- 
dească mai mult organele locale.

In această acțiune trebuie să-și 
dea mîna atît sfaturile populare, a- 
gențiile O.N.T. cit și organizațiile 
comerciale Toți au de cîstigat вё 
pe urma turismului! Iarna — pen
tru scbiat. iar vara pentru exevÂx 
Valea Jiului oferă turismului lâ.-gl 
posibilități. Trebuie însă create toa
te condițiile ce concură la dezvolta
rea lui.

turistic, frumuse- 
jur și căile (dru- 
spre ele, poslbili- 

allmentatie etc.

în- 
gasi 
schi

face 
ftu-

s-ar 
ba 

afișa 
loca- 
cetfe

Mihai ȘTfcFAN

Dîn obiceiurile 
popoarelor
In fosta Indochină, pentru ca sațli 

să divorțeze, era deajuns să rupă 
în fata martorilor două bețișoare 
din cele cu care Se mînca orezul. In 
Tailenda, bărbatul își poate vinde 
pe oricare dihtre soții, cu excepția 
primei care este „nevandabilă". Da
că vrea să se despartă de devasta, 
trebuie să divorțeze.

"Й*
La eschimoșii din Alasca, bărbatul 

care vrea să divorțeze pleacă de 
acasă Și lipsește Cîteva Zii*.  Soția 
trebuie să înțeleagă 
dispară.

„aluzia" Și să

☆
popoare 

de mult
La unele 

Asiei există 
cei: dacă soția cere permisiunea 
să plece, iar bărbatul nu-i răspun
de „întoarce-te curînd !“, căsători» 
este considerată desfăcută Și soți\' 
nu mai trăbuie să să întoarcă.

din centrul 
următorul obi-

DE ICI. DE COLO
Cei 65 000 de locuitori ai insulei 

Jersey posedă circa 30 000 de auto
mobile, dar nu au la dispariție 
decît 800 km de șosele pe care să 
Citcule.

Pentru a putea fihanta noi con
strucții rutiere, autoritățile locale 
au instituit o taxă în raport eu 
lungimea fiecărui vehicul.

înainte, pentru toate automobilele 
se plătea un impozit de 5 lire ster
line. Noua taxă va varia între 8 $i 
30 de lire, după cum lungimea lor 
va fi sub 4 m sau mai măr*  de 
4,80 m.

■4.
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Biiccfiilc principale ale 
economice pe anul 1900

activității
(Urmare dm pag. ]-ă)

ce mai există la exploatări între 
numărul de muncitori direct produc
tivi și muncitori auxiliari.

Au existat deficiențe și iii ceea 
ce privește calitatea cărbunelui ex
tras. Depășirea procentului admis 
de cenușă de către exploatări (cu ex
cepția minelor Vulcan, Dîlja și A- 
ninoasa) a dus la depășirea lui pe 
CC.VJ. cu 0,4 puncte. N-au răspuns 
pe deplin exigențelor de calitate 
nici unele produse ale I.F. Petro
șani, I.O.I.L., Fabrica de pîine, Fa
brica de produse lactate, „Viscoza" 
Lupe ni.

La prețul de cost s-au realizat pe 
11 luni 48? 000 lei economii. Econo- 

1 miile peste plan puteau fi însă mult 
^л№і mari, dacă ele nu ar fi fost 

diminuate de unele unități ca 
C.C.V.J., I.O.Î.L., cariera Banița,
cooperativa „Deservirea" etc. care 
și-au depășit cheltuielile de pro
ducție.

Multe din deficiențele enumerate 
puteau fi prevenite și înlăturate din 
tirw4”' ’acă ar fi existat o preocupare 
maP?-!ltensă față de activitatea de 
concepție și cercetare din partea 
conducerilor tehnice și ale organi
zațiilor de partid. Aportul cadrelor 
de ingineri din C.C.V.J., al specia
liștilor de la I.M.P. și S.C.S.M. la 
soluționarea unor probleme de bază 
ale mineritului — mecanizarea lu
crărilor din abataje, îmbunătățirea 
transportului și aprovizionării, mă
rirea eficienței cercetării geologice, 
îmbunătățirea micro-climatuiui la lo- 

j curile de muncă, aplicarea unor me- 
, tode și inițiative — nu s-a ridicat 
J încă la nivelul cerințelor. Or, la 

soluționarea acestor probleme, con
tribuția specialiștilor trebuie să fie 
mai substanțială.

îmbucurător e faptul că, în urma 
muncii politico-educative desfășurate 
de organizațiile de partid, sub în
drumarea Comitetului orășeuesc, pe 
baza indicațiilor organelor superioare 
de partid, o serie de neajunsuri din 
prima jumătate a anului au fost 
înlăturate, creîndu-se condiții pen
tru realizarea ritmică a planului. 
S-au Obținut rezultate și în ceea ce 
privește extinderea tehnicii și teh
nologiei avansate, mai ales la nji- 
ne*b  Aninoasa, topea și Lupeni Or
gi Națiile de partid și conducerile 
tehnice au acordat în ultimul timp 
o atenție sporită măsurilor privind 
respectarea N.T.S., repartizarea mai 
judicioasă a cadrelor, măsurilor pen
tru îmbunătățirea activității tehnice, 

j Ca urmare a măsurilor aplicate, o 
' Ț»seamă de unități și-au îmbunătățit 

activitatea In ultimul timp. Astfel, 
pe C.C.V.J. s-a recuperat minusul 
de 24 500 tone cărbune din prima 
jumătate a anului, avînd condiții 
pentru realizarea integrală a planu
lui de producție globală și marfă. 
$i-au îmbunătățit activitatea și alte 
unități, reușindu-se ca de la începu
tul anului și pînă la 20 decembrie 
să se dea peste plan 4 000 tone căr
bune brut, 10 680 mc cherestea, 33 
tone fjre de mătase artificială, 85 
tone pîine și alte produse.

Activitatea de investiții, 
la nivelul condițiilor 
create

îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
de plan pe 1966 este condiționată 
într-o măsură hotărîtoare de reali
zarea lucrărilor de investiții. In 
acest domeniu s-au obținut unele 
rezultate pozitive; s-au creat condiții 

* bentru ca planul anual pe C.C.V.J. 
lucrările de investiții subterane 

să se realizeze, asigurîndu-se astfe1 
o rezervă de cărbune pregătită, 
echivalentă cu producția bazinul"' 
pe 1,7 ani, și rezerve deschise pe 
cca. 4,5 ani. Rezultate bune s au ob 
ținut și la unele obiective industriale 
dă suprafață executate de T.C.M.M. 
si pe șantierele de construcții so 
ciăl-culturale. Astfel, au fost date 
îh folosință 1 266 apartamente, o 
școală cu 16 săli de clase, un că
min studențesc și Fabrica de pro
duce lactate. Cu toate acestea pre 
vederile valorice ale planului anual 
de investiții n-au fost realizate pe 
cele 11 luni decît în proporție de 76 
ța sută. Cele mai slabe rezultate 

>Y,.

s-au înregistrat la lucrările indus
triale de suprafață și montaj, la 
care prevederile pe 1965 n-au fost 
realizate decît în proporție de 5?, 
respectiv, 4G la sută. Datorită defi
ciențelor existente pe șantierele
T. C.M.M, din cele 96 obiective in
dustriale prevăzute pe acest an, nu 
se vor termina decît 47 obiective. 
Deși la lucrările miniere subterane 
pe C.C.V.J. s-ău obținut rezultate 
bune, totuși, la săpări s-a înregis
trat o rămînere în urmă de 1107 
ml, situație la care au contribuit 
minele Lupeni, Vulcan, Uricani, Pa- 
roșeni și Dîlja.

Cu toate că la locuințe realizările 
valorice și fizice sînt satisfăcătoare, 
existînd posibilități ca pînă la sfîr- 
șitul anului sarcinile să fie depășite, 
din punct de vedere fizic se men
ține un mare neajuns ■ majorita
tea apartamentelor predate în acest 
an nu au finisaj exterior.

îmbunătățirea activității de inves
tiții constituie o sarcină de răspun
dere pentru toate unitățile econo
mice tn anul 1966 Văii Jiului i 
s-au alocat fonduri de investiții de 
750 000 000 lei. Cea mei mare parte 
a acestora este destinată dezvdltării 
capacităților de producție din ra
murile de bază ale economiei ora
șului S-au alocat fonduri însemna
te pentru continuarea lucrărilor de 
deschidere a minelor Dîlja și Paro- 
șeni, începerii deschiderii minelor 
Rărbăteni și Livezeni, modernizării 
minelor existente, pentru îmbunătă
țirea funcționării agregatelor de la 
l.C.Ț. Parcșeni precum și pentru 
construirea de noi obiective soCial- 
culturale. Asigurarea unei înalte efi
ciente economice a investițiilor se 
impune ca o sarcină de primă im
portanță pentru organizațiile de 
partid din întreprinderi și de pe 
șantiere, a constructorilor și benefi
ciarilor de investiții. Or, o preocu
pare deosebită se cere în acest sens 
pentru realizarea în termen a in
vestițiilor ! Ceea ce trebuie să stea 
încă de pe acum în atenția uni
tăților de construcție a beneficiari
lor este asigurarea documentațiilor. 
La C.C.V.J,, din totalul de 140 lu
crări planificate pe 1966 sînt asigu
rate cu proiecte de execuție abia 
106 obiective. Nici în ceea ce pri
vește asigurarea cu documentație a 
lucrărilor social-culturale nu există 
o situație mai bună.

Este necesar, deci, ca în cel mai 
scurf timp, să se asigure toate pro
iectele și devizele necesare inves
tițiilor planificate. De asemenea, uni
tăților de construcție le revine sar
cină să asigure frontul de lucru pen
tru 1966, în așa fel, îneît să le per
mită o repartizare judicioasă a for
țelor de muncă pe tot intervalul a- 
nului pentru ca activitatea de in
vestiții — construcții să se desfă
șoare ritmic, încă din prima lună.

Trăgînd învățăminte din neajun
surile manifestate în acest an, orga
nizațiile de partid, beneficiarii și 
unitățile de construcții să-și mobi
lizeze toate foițele pentru a ridica 
activitatea de investiții la nivelul 
condițiilor ce le creează partidul și 
statul pentru dezvoltarea industria
lă și social-culturală a Văii Jiului.

Un program de muncă 
însuflefiior

Planul de stat pe anul 1966 — 
primul an al noului cincinal stabi
lește sarcini deosebit de importante 
și peniru unitățile economice din 
Valea Jiului, mai ales în ce pri
vește producția de cărbune, energie 
electrică, masă lemnoasă, fire de 
mătase. înfăptuirea și depășirea a- 
cestor sarcini cere din partea or
ganizațiilor de partid, a organizați 
dor de masă și conducerilor tehnico- 
administrative mobilizarea tututor 
forțelor pentru valorificarea superi
oară a resurselor existente, în ve
derea creșterii eficientei întregii ac
tivități economice.

Participanții la dezbaterile din 
cadrul adunării activului de partid 
au exprimat hotărîrea fermă a or
ganizațiilor de partid, sindicat șt
U. T.G., a conducerilor tehnice, a tu
turor colectivelor din Valea Jiului 
de a munci cu eforturi susținute 
pentru realizarea integrală șl la 

toți Indicatorii a sarcinilor de plan 
prevăzute pentru anul 1966. De 
asemenea, în cadrul plenarei s-a 
vorbit cu răspundere despre măsu
rile ce vor trebui să constituie 
obiectul preocupărilor de viitor 
pentru a se ctea condiții tehnico- 
materlale optime în vederea înfăp
tuirii sarcinilor de plan рё viitorul 
an.

Pe baza învățămintelor din acest 
an, o condiție de seamă a îndepli
nirii sarcinilor pe noul aii, s-a sub
liniat în adunare, o constituie rea
lizarea ritmică a planului. Faptul 
că planul de producție pe C.C.V.J. 
are pe anul 1966 o creștere echili
brată, crează condiții рёпіги pune
rea în ordine a lucrărilor miniere, 
întreținerea lor corespunzătoare, 
pentru întărirea disciplinei tehno
logice a muncii, a arătat tov. ing. 
Iliescu Gheorghe, director tehnic 
al C.C.V.J. In acest scop, a spus 
vorbitorul, conducerile C.C.V.J. și 
ale exploatărilor au luat măsuri 
corespunzătoare în ultimul timp. 
Trebuie perseverat însă *și  pe mai 
departe în direcția extinderii me
canizării, îmbunătățirii metodelor 
de exploatare, transportului, a a- 
sistenței tehnice, a disciplinei în 
producție. Paralel cu perfecționa
rea Continuă a metodelor de ex
ploatare și organizării muncii, con
ducerea minei Lupeni va acorda o 
atenție deosebită ridicării nivelului 
tehnic ăl producției, a arătat tov. 
ing. Nicoricl Nicolae, șeful exploa
tării. în cuvîntul lor tovarășii ingi
neri Galoianu Gheorghe și conf. ing. 
Constantinescu Ilie au vorbit des
pre îmbunătățirea ce o va cunoaște 
In viitor activitatea de cercetare 
științifică în cadrul S.C.S.M. și a 
institutului de mine, despre lega
rea mai strînsă a muncii de cerce
tare de problemele majore ale pro
ducției exploatărilor și necesitatea 
urmăririi mai atente a eficienței 
studiilor.

îmbunătățirea activității economi
ce în anul care vine reclamă o 
preocupare mai susținută pentru 
concentrarea producției, sistemati
zarea și modernizarea actualelor 
trasee de transport, îmbunătățirea 
metodelor de exploatare, de susți
nere și a aerajului minelor. In a- 
nul ce vine, colectivele exploată
rilor au create condiții pentru re
medierea a o seamă de deficiențe 
semnalate în acest an în domeniul 
întreținerii minelor, a organizării 
producției și a protecției muncii, a 
arătat în cuvîntul său tov. ing. Ce
nușă Constantin, adjunct al minis
trului minelor. Anul 1965 trebuie 
să constituie, așadar, un an de ba
ză pentru pregătirea producției din 
anii viitori. Vorbitorul a subliniat, 
de asemenea, problemele ce se cer 
urmărite în domeniul îmbunătățirii 
calității investițiilor, a tuturor lu
crărilor miniere precum și activi
tății de cercetare în vederea rezol
vării cu forte proprii a unor pro
bleme complexe ce le ridică pro
ducția. Cu deosebită exigentă va 
trebui urmărită, de asemenea, îm
bunătățirea continuă a protecției 
muncii.

In încheierea dezbaterilor adună
rii, a luat cuvîntul tov. Roșea Ni- 
codim, secretar al Comitetului re
gional Hunedoara al P.C.R. Vorbi
torul s-a oprit pe larg asupra sar
cinilor de răspundere ce revin or
ganelor și organizațiilor de partid 
din Valea Jiului în ceea ce priveș
te valorificarea experienței de pî
nă acum, a rezervelor interne din 
activitatea unităților pentru reali
zarea integrală și la toți indicatorii 
a planului prevăzut pe primul an 
al cincinalului. Se cere mai multă 
inițiativă, mai multă competentă, 
intervenții prompte pentru preve
nirea deficientelor în organizarea 
și controlarea producției, spre a se 
obține în anul care vine realizări 
superioare la toate compartimen
tele planului — tehnic, economic, 
financiar, precum și în domeniul 
investițiilor. Ceea ce e important, 
a relevat vorbitorul, este ca ritmul 
de muncă susținut ce caracterizează 
în acest trimestru activitatea uni
tăților economice din Valea Jiului 
să fie menținut și pe mai departe, 
în întreg anul care vine.
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EXPLOATAREA DE DESCHIDERI 
DE MINE NOI

cu sediul în Petroșani str. Mihail Eminescu nr. 22, ANGA- 
JEAZÂ PENTRU SECTORUL PAROȘENI ȘI MINA DIUA 
MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN MESERIILE:

— SUDORI AUTOGENI ȘI ELECTRICI
— STRUNGARI.
— MECANICI MAȘINI DE EXTRACȚIE.
— ELECTRICIENI.
Condițiile de studii, stagiu și salarizare, conform cu le

gislația în vigoare.
Doritorii se vor adresa pentru informații suplimentare la 

serviciul personal șl serviciul electromecanic al exploatării.
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SAIGON 24 (Agerpres). — După 
cum semnalează agențiile de pre
să, în Vietnamul de sud operațiuni
le militare au devenit ч tot mai rare, 
marcîndu-se în acest fel începutul 
realizării înțelegerii de a se pune 
capăt ostilităților pe perioada săr
bătorilor de iarnă. In cursul zilei 
de joi, pe întreg teritoriul Vietna
mului de sud nu a avut loc decît o 
singură luptă, în provincia Guang 
Tri, între trupe guvernamentale și 
o unitate a patrioților. In noaptea 
de miercuri spre joi, un avion a- 
merican de recunoaștere a fost do- 
borît în apropierea bazei de Ia Da 
Nang. După cum s-a mai anunțat, 
comandamentul american a dat un 
ordin prin care s-a răspuns la pro
punerea Frontului național de eli
berare de a nu se mai întreprinde 
nici un fel de operațiuni militare, 
începînd din ziua de 24 decembrie, 
timp de 30 de ore.

• BONN. Sindicatele funcționa
rilor vest-germani au dat publici
tății o declarație în care se arată 
că în urma creșterii costului vieții, 
aproape 4 milioane de funcționari 
vor denunța actualele contracte de 
muncă. Declarația subliniază că la 
viitoarele tratative asupra noilor 
contracte de muncă, reprezentanții 
sindicatelor funcționarilor vor cere 
garantarea unui salariu minimal.

• ROMA. Agenția A.N.S.A. a- 
nunță, citind surse oficiale, că gu
vernul italian a hotărît „în princi
piu" să adere la embargoul petro
lifer britanic pentru Rhodesia. Se 
menționează, de asemenea, că a- 
ceastă hotărîre va fi pusă în prac
tică cît de curînd.

• MOSCOVA. Delegația G.C. al 
P.S.U.G. și a Consiliului pentru a- 
gricultură din R.D.G. care a vizitat

■И ШОШ ВІИТЙЕ OHIIffi
» МИН К MII 1866—1970

Formarea de câtre 
generalul Soglo 
a cabinetului dahomeyan

MOSCOVA 24. Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite : Du
pă terminarea cu succes a tratati
velor care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă 
și prietenie, la 24 decembrie a. c. 
la, Moscova s-a semnat noul acord 
comercial de lungă durată pe peri
oada 1966—1970 și protocolul pri
vind livrările reciproce de mărfuri 
pe anul 1966 între Uniunea Sovie
tică și Republica Socialistă Româ
nia.

Noul acord de lungă durată con
stituie un nou aport la întărirea pe 
mai departe a relațiilor economice 
și comerciale între U.R.S.S. și Ro
mânia și creează o bază temeinică 
pentru dezvoltarea comerțului reci
proc avantajos.

Volumul livrărilor reciproce de 
mărfuri în perioada 1966—1970 re
prezintă cca. 3,8 miliarde ruble și 
depășește de aproximativ 1,3 ori 
volumul schimburilor de mărfuri 
din acordul pe anii 1961—1965.

România va livra în Uniunea So
vietică instalații de foraj și alte 
instalații pentru industria petrolie
ră, utilaje electrotehnice, vase, re
morci, cisterne și basculante, pro
duse petrolifere, laminate si țevi 
de otel, cauciuc sintetic, mobilă, 
confecții, tricotaje și alte mărfuri.

Uniunea Sovietică va livra în Re
publica Socialistă România mașini- 
unelte, utilaj de ridicat, transportat 
și pentru construcții, utilaj electro
tehnic, utilaj de telecomunicații, au
toturisme, cocs, cărbune cocsifica- 
bil, minereu de fier, feroaliaje, me-

Incidenfe grave 
în Argentina

BUENOS AIRES 24 (Agerpres). — 
Grave incidente s-au petrecut joi 
în orașul San Miguel de’Tucuman, 
unde muncitorii de la rafinăriile de 
zahăr și de pe plantațiile de trestie 
de zahăr au demonstrat pe străzi 
și au aruncat cu pietre în clădirile 
publice, ca protest pentru situația 
lor economică disperată. Acești 
muncitori nu și-au primit salariile 
din luna septembrie, patronii invo- 
cînd motivul că din cauza actualei 
crize economice nu mai not con
tinua producția. Guvernul federal 
argentinian a pus la dispoziție 300 
milioane pesos pentru plata sala
riilor restante, dar această sumă 
este departe de suma necesară. Ma
nifestanta au răsturnat automobile 
și au spart vitrinele magazinelor. 
Ei au schimbat focuri de armă cu 
patrulele poliției, un număr nepre- 
cizat de persoane fiind rănite.

In orașul Tucuman a sosit Jose 
Alonso, secretar general al Confe
derației Generale a Muncii din Ar
gentina, care a chemat pe munci
tori să continue lupta revendica
tivă.

In aceeași zi, la Buenos Aires, 
cîteva mii de persoane, infirmieri 
și surori de caritate din spitalele 
capitalei, au demonstrat în fața pa
latului guvernamental cerînd spori
rea salariilor și plata salariilor res
tante. hiderii sindicali au declarat 
că personalul din spitale nu și-a 
primit salariile de cîteva luni. De
monstranții au fost atacați de po
liție, șase persoane fiind rănite grav 
și altele mai ușor. 

tale neferoase și laminate, bumbac 
și alte mărfuri.

Acordul și protocolul au fost sem
nate din împuternicirea guvernului 
Republicii Socialiste România de 
către ministrul comerțului exterior, 
Gh. Cioară, și din împuternicirea 
guvernului U.R.S.S. de către minis
trul comerțului exterior, N. S. Pa- 
tolicev.

Franjo a acceptat sâ ia parte 
la Luxemburgla întrunirea de

PARIS 24 (Agerpres). — Ministrul 
de externe francez, Couve de Mur- 
ville, a remis joi ambasadorului ita
lian la Paris, Giovanni Fornari, răs
punsul Franței la ultima invitație 
ce i-a fost adresată de partenerii 
săi din Piața comună pentru a par
ticipa la un Consiliu ministerial ex
traordinar al C.E.E. care să discu
te ieșirea din criză a „celor șase".

In răspuns se arată că Franța a 
acceptat să ia parte la întîlnirea 
ce urmează să se tină la 
Luxemburg, însă cere un deca
laj pentru data tinerii acesteia. 
Fată de data inițială 13—14 ianua
rie, hotărîtă de „cei cinci", Franța 
ar prefera data de 17—18 ianuarie, 
avîndu-se în vedere că la 8 ianua
rie are loc reinstalarea președinte
lui de Gaulle. Faptul că întîlnirea 
se va tine la Luxemburg și nu la 
Bruxelles, ca de obicei, împiedică 
participarea comisiei Hallstein la 
lucrări, dînd astfel satisfacție Fran
ței, care, după cum se știe, acuză 
comisia respectivă că și-a depășit

VIETNAMUL DE SUD

Operațiunile militare s-au redus

COTONOU 24 (Agerpres). — ‘A- 
gențiile de presă au anunțat că 
generalul Soglo, a format noul gu
vern al Dahomeyuluî, în care au 
fost incluși nouă miniștri și un înalt 
comisar. Printre membrii guvernu
lui se află atît militari cît și civili, 
printre care locotenent-Coloneiul 

atribuțiile erijîndu-se într-un organ 
suprastatal. In legătură cu rolul 
viitor al comisiei Hallstein, agen
ția France Presse lasă să se înțe
leagă că în această problemă va 
fi evitată o înfruntare directă și se 
va aștepta ca toate parlamentele 
„celor șase" să ratifice acordul vi- 
zînd fuzionarea executivelor celor 
trei organisme comunitare, pentru 
a defini cu toate nuanțele dorite 
rolul viitorului organ executiv unic. 
Pe de altă parte, guvernul francez 
întrunit joi în ședință a hotărît să 
accepte noua reducere de 10 la sută 
a tarifelor vamale intercomunitare. 
Această hotărîre este interpretată 
ca un gest de bunăvoință al Fran
ței față de Piața comună. Problema 
bugetului comunității va fi reluată 
în discuție luna viitoare între Fran
ța și partenerii săi.

Faptul că s-a ajuns la înțelegerea 
de a se relua discuțiile în „șase", 
nu înseamnă însă că Piața comună 
a și rezolvat criza în care se află 
de aproape șase luni.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Pentago
nului a recunoscut, joi, că forțele 
armate ale S.U.A. folosesc substan
țe chimice pentru distrugerea recol
telor de orez în Vietnamul de sud. 
EI a pretins că aceste substanțe 
,,nu ar fi toxice" și că ar avea e- 
fect numai asupra cerealelor.

☆

SAIGON 24 (Agerpres). — Cores
pondentul agenției Reuter din Sai
gon, referindu-se la o declarație a 
comandamentului american din ca
pitala Vietnamului de sud, anunță 
că un avion militar american de 
transport a căzut la 240 de mile 
nord-est de Saigon, zdrobindu-se 
de o stîncă. 84 de parașutiști sai- 
gonezi și 4 membri ai echipajului 
au pierit.

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
Uniunea Sovietică, a plecat la 23 
decembrie spre patrie.

înainte de plecare, delegația a 
fost primită de I.eonid Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.

ф BONN. Un avion cu reacție 
vest-german, de tipul „Starfighter", 
s-a prăbușit joi la nord de orașul 
Leihlingen (R.F.G.). Pilotul a murit. 
Acesta este al 26-lea avion de ti
pul „Starfighter” prăbușit în de
cursul acestui an.

LEOPOLDVILLE. La Leopold
ville s-a anunțat că Antoine 
Gizenga, eliberat acum o lună 
din fncbisoare, a fost numit 
membru în Senatul congelez 
din partea provinciei Kwliu 

Aho, ministru de interne și al apă
rării, precum și un fost ministru 
din guvernul lui Hubert Maga, dr. 
Zinzou. Generalul Soglo este în a- 
celași timp prim-ministru și șef al 
statului!

După cum se anunță din Cotonou, 
în urma convorbirilor lui Soglo cu 
conducătorii sindicatelor, noul gu
vern a constituit un comitet al 
„reînnoirii naționale" din care fac 
parte 25 de persoane. După cum 
se precizează din surse bine infor
mate, rolul acestui organism se a- 
seamănă cu cel al unei Adunări Le
gislative, fără a avea însă puteri 
deliberative.

Din nou tulburări 
în Republica Dominicană

In Republica Dominicană curge 
din nou singe. Stabilizarea situa
ției interne, după evenimentele ce 
au urmat răscoalei populare din a- 
ртіііе și intervenției armate a 
S.U.A., s-a dovedit a fi precară. 
Extrema dreaptă, și în primul rînd 
comandanții reacționari ai forțelor 
armate dominicane, nu Văd cu ochi 
buni instituirea unui regim demo
cratic, pe baza unor alegeri libe
re. Tocmai acesta este- motivul pen
tru care reacțiunea a folosit o ma
nifestare a forțelor cbnstituționa- 
lîste, organizată duminica trecută 
la Santiago de los Caballeros, pen
tru a provoca o nouă criză politi
că. Atacul unităților militare din 
acest oraș, întreprins cu ajutorul 
artileriei și tancurilor împotriva 
constituționaliștilor refugiati în- 
tr-unul din principalele hoteluri, 
s-a soldat cu 26 de morți și un nu
măr și mai mare de răniți. Elemen
te teroriste au declanșat în același 
timp un val de atentate împotriva 
populației din Santo Domingo, pînă 
joi anuntîndu-se oficial asasinarea 
unui număr de opt persoane. „Toa
te victimele — a declarat într-o 
conferință de presă șeful fostului 
guvern constitutionalist, colonelul 
Francisco Caamano — sînt consti- 
tuționaliști". In această lumină, sub
stratul ultimelor evenimente apare 
evident și zvonurile persistente 
privind eventualitatea unei lovituri 
de stat a dreptei par să fie înte
meiate.

O confirmare a reactivizării drep
tei dominicane este adusă de zia
rul „Le Monde" care, referindu-se 
la Ultimele evenimente, scrie: „în
lăturarea sau exilarea cîtorva ofi
țeri din „grupul de la San Isidro" 
(baza militară de unde comandanții 
reacționari au declanșat represiu
nile de după răscoala din aprilie

• MOSCOVA. La Samgaciali, p< 
malul Mării Caspice, a fost desco
perită o nouă zonă petroliferă. Son
da de explorare, numărul 39, adîn- 
că de 4 587 m, a intrat în erupție. 
Ea dă zilnic peste 100 de tone de 
țiței de calitate superioară. Toate son
dele săpate pînă acum au dat fie 
țiței, fie gaze. Specialiștii conside
ră că noua zonă petroliferă are re
zerve deosebit de bogate, compara
bile cu cele de la „Nefteanîie 
Kamni".

• LA PAZ. Ploile torenția
le care au căzut timp de cî- 
teva zile asupra regiunii mi
niere Tipuani din Bolivia au 
provocat moartea unui număr

0 declarație a M.A.E. 
ai R.P.D. Coreene

PHENIAN 24 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității o decla
rație în legătură cu adoptarea la 
22 decembrie de către Adunarea 
Generală a O.N.U. a unei rezoluții 
în problema coreeană. „Guvernul 
R.P.D. Coreene respinge cu hotă
rîre rezoluția adoptată de Aduna
rea Generală a Națiunilor Unite, 
considerînd-o nulă și neavenițf ’ 
întocmai ca și precedentele rezolu
ții adoptate în această problemă, 
cea actuală urmărește permanenti
zarea prezentei trupelor americane 
în Coreea de sud, fiind astfel dia
metral opusă intereselor și vpinței 
poporului coreean.

— N. R.) nu a putut, desigur, să 
reducă pretențiile militarilor domi
nicani de dreapta, cărora criza gra
vă din mai—iunie nu le-a adus ni
mic. Bazîndu-se, nu fără oarecari 
motive, pe complicitatea comanda- 
mentului militar american din San
to Domingo, ei speră încă să ob
țină, prin forță, anularea alegerilor 
generale prevăzute pentru iunie 
viitor". $i într-adevăr, „complici
tatea americană" de care vorbește 
„Le Monde" s-a vădit și cu prile
jul recentelor tulburări. Surse din 
capitala dominicană au indicat că 
unități ale forțelor interamericane 
(citește S.U.A.) au fost trimise la 
Santiago pentru a „restabili ordi
nea" abia în momentul cînd deve
nise evident că cei 100 de consti- 
tuționaliști asediați nu numai că 
rezistau cu succes, dar prov ie- 
ră pierderi în rîndurile atacah 4.r.

La Santo Domingo situaf^r se 
menține încordată. Liderii marilor 
uniuni sindicale au cerut pedepsi
rea celor vinovațf de incidentele 
de la Santiago, șl îndepărtarea co
mandanților militari reacționari, 4 
Guvernul provizoriu a deschis 
anchetă, iar colonelul Caamano a 
declarat că „dacă nu va fi făcută 
dreptate cu ajutorul legii, poporul 
dominican își va face singur drep
tate". Și întrucît extrema dreaptă 
nu dă nici un fel de semne că ar 
intenționa să se integreze într-o 
viață politică normală, există pers
pectiva, menționată de majoritatea 
comentatorilor occidentali de pre
să, ca actuala criză să capete pro
porții. Poporul dominican a demon
strat însă practic că nu intențio
nează să permită încălcarea puți
nelor sale cuceriri, plătite cu pre
țul sîngelui vărsat de sute și miî 
de patrioți.

I. RETEGAN

de 31 de persoane și mari pa
gube materiale. Autoritățile au 
anunțat că alte 40 de persoane 
sînt date dispărute. Potrivit u- 
nor știri neoficiale, peste 100 
locuințe ale minerilor au fost 
distruse. Echipe de ajutor, pre
cum și medicamente și alimen
te au fost trimise in regiunea 
sinistrată.

• MONROVIA. După statisticile 
oficiale, populația Liberiei este în 
prezent de 1 140 000 de oameni.

• BRUXELLES. Potrivit de
clarației făcute de primul mi
nistru al Belgiei, Pierre Har- 
mel, în anul 1966 vor fi închi
se alte 6 mine de cărbuni, a 
căror exploatare a fost decla
rată „nerentabilă", aproximativ 
10 000 de muncitori rămînînd 
fără lucru.
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