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TELEGRAMĂ
Tovarășului TIM BUCK 

Președintele Partidului Comunist 
din Canada

Cu prilejul celei de-a 75-a ani
versări a zilei dv. de naștere, vă 
adresăm un cald salut tovărășesc 
și sincere felicitări.

Vă urăm, dragă tovarășe Buck, 
multă sănătate și succese în acti
vitatea dv. închinată cauzei clasei 
muncitoare canadiene, luptei pentru 
pace și progres social.

Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român

Sîmbăfă seara
premieră
la Teatrul de sfat

„Suflete tari
Prima premieră din acest an, 

a șasea din actuala stagiune a Tea
trului de stat „Valea Jiului" din 
Petroșani este piesa 
de Camil Petrescu.

Premiera va aVea 
ianuarie, la ora 19.

Din distribuție fac 
alții, actorii Ion Tifor, Dumitru 
Drăcea, Ana Colda, artistă emerită, 
Gheorghe lordănescu, Mircea Pîni- 
șoară, Florin'Plaur.

Regia spectacolului este semnată 
de Marcel Șoma.
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Este asigurată documentația
tehnico-economică itru

Anul de activitate care s-a încheiat, n-a adus 
constructorilor și montorilor de la T.C.M.M. sa
tisfacțiile dorite. Cauzele au fost multiple și nu 
mai insistăm asupra tuturor. Ne vom opri însă la 
una : documentația tehnico-economică a lucrări
lor. Foarte adesea, în cadrul anchetelor efectuate 
în anul trecut pe șantierele de construcții indus
triale, ne-am izbit fie de lipsa documentației, fie 
de parțiala ei incompetență în adaptarea la te
ren, He de lipsuri parțiale din documentația unei 
lucrărL E de la sine înțeles că lipsurile acestea 
constituie o frînă în activitatea constructorilor. 
A fost asigurată în întregime documentația teh- 
nico-economică a lucrărilor prevăzute în planul 
pe 1966 pentru șantierele T.C.M.M. Valea Jiului ? 
Iată întrebarea Ia care ancheta noastră și-a pro
pus a afla răspuns. Pentru elucidarea ei, au fost 
solicitați să răspundă toți factorii care concură 
la asigurarea lucrărilor cu documentație.1

CIOC DUMITRU, ingi
ner șef al 
T.CM.M.:

industriale ?

șantierului

și valoa- 
neacoperi- 

nu 
Totuși,
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HAVANA: 
solidaritate a 
Asia, Africa și America Latină.

Conferința 
popoarelor

ANCHETA NOASTRA

construcțiile
Ing. TOMULESCU E- 

MILIAN, șeful serviciu
lui tehnic al șantierului 
T.C.M.M. Valea Jiului:

prea multe lipsuri, 
din necunoașterea 
către cei ce o verifică, 
a condițiilor de teren.

un 
în
de 

lei. 
sînt 
tre-

•— Avem în plan 
număr de 121 lucrări 
sumînd o valoare 
plan de 79 090 000 
Dintre acestea, 68 i 
continuări din anul 
cut, iar 53 sînt lucrări 
noi. Documentația ne-a 
fost asigurată de către 
beneficiar astfel: Pentru 
cele 68 de lucrări 
vor continua — în 
gime, iar dintre 
rile noi — pentru 
lucrări. Deci cea 
mare parte a valorii lu
crărilor de plan, circa 
88 la sută are, la prima 
vedere, documentația a- 
sigurată.

Pentru un număr de 
18 lucrări noi am formu
lat obiecțiunile noastre 
Ia documentație urmînd 
a formula obiecțiuni și 
Ia celelalte, bineînțeles 
acolo undele cazul.

— Pentru că ați amin
tit de obiecțiuni': care- 
e filiera prin care trece 
documentația teHnică 
pentru- formulare de o- 
biecțiuni ?

— Documentația se dă 
spre studiere tehnicieni
lor de la Iotul care va 
exeeuts іщ.тагё-а, servi
ciului tehnic al șantieru
lui și serviciului tehnic 
al trustului. Constatările 
cumulate alcătuiesc o- 
biecțiunile la documenta
ție.

— Și totuși documen
tația ajunge uneori la 
execuție cu scăpări sau 
cu lucrări încadrate în 
neconcordanță cu tere
nul ! ?

— E adevărat. Aceasta 
se întîmplă fie din cau
ză că documentația are

ce se 
între- 
lucră- 
46 de 

mai

— Numărul 
rea lucrărilor 
te cu documentație 
sînt alarmante, 
ținînd seama că planu
rile de aprovizionare cu 
materiale precum și lan
sarea comenzilor de con
fecții metalice șe fac 
la începutul anului — și 
e normal așa —, vom 
avea totuși greutăți. Va
loarea de aproape 9 mi
lioane neacoperită pînă 
în prezent cu documen
tație, reprezintă o greu
tate pentru noi cu ,atît 
mai mult cu cit ea nu 
e formată din lucrări se
parate ci dintr-un întreg 
ansamblu : cel de la mi
na Livezeni.

Comunistul Colda Petru, un 
meseriaș priceput și harnic de 
Ia atelierul mecanic al mi
nei Lonea I. Iată-1 lucrînd la 
repararea unui reductor pen
tru un transportor cu raclele 
T.P.-I.

loc. sîmbătă 8

►
SUCCESE ALE

„Suflete tari" CERBU NICOLAE, di 
Petro ■ 
invps••

rectorul I Filialei 
șani a Băncii de 
tifii ’ '

ACTUALITATEA

parte, printre 
Tifor,

... 1 
nostru

In subsecția bobinaj a 
Fabricii de fire artifi
ciale „Viscoza" Lupeni 
lucrează un mănuhchi 
de tinere care se remar
că prin calitatea firelor 
produse. Iată una dintre 
ele, muncitoarea Pluștea 
Elena, care este eviden
țiată în întrecerea socia
listă.

— Din punctul 
de vedere — verificarea 
documentației și deschi
derea finanțării lucrări
lor — "sarcina noastră ё 
relativ ușoară în primul 
trimestru. Din lucrările 
noi nu s-a introdus în 
bancă pentru verificare 
nici o documentație. 
Pentru lucrările în con
tinuare, în momentul în 
care avem piesele nece
sare deschiderii finanțării 
— aprobare și autoriza
ție de construcție —

Ioan CIOCLEI

(Continuare in pag. 3-a]

DIN PRIMELE
720 tone de cărbune 
peste plan

Incepînd noul an de 
muncă stăpîniți de hotă- 
rîrea de a îndeplini și 
depăși sarcinile ce le re
vin, minerii din sectorul 
V al minei Lupeni au 
extras, pînă ieri, 720 to
ne de cărbune cocsifica- 
bil peste plan. La obți
nerea acestei depășiri o 
însemnată contribuție au 
adus-o 
găzile 
oancă 
loan,
și Rășitaru Ilie.

minerii din bri- 
conduse de Ghi- 
Sabin, Ghioancă 
Petre Constantin

, Ritmic 
din primele zile

ținut ca urmare a asi
gurării din timp a apro
vizionării cu celuloză și 
materii prime auxiliare 
și constituie o garanție 
a îndeplinirii cu succes 
a noilor sarcini de plan 
pe anul 1966.

Pe secții, cele mai fru
moase rezultate în mun
că le-au obținut maiștrii 
și muncitorii care pro
duc sulfura . de ’ carbon. 
Secția sulfură de carbon 
și-a depășit planul ia zi 
cu 55,1 la sută. Printre 
cei care s-au evidențiat 
in muncă la obținerea 
acestor succese se nu
mără maiștrii Nicolescu 
Toma, Șalapa Vasile, 
Farkaș Tiberiu, muncito
rii Munteanu Hie, Filip 
Samson, Brăneț Ioan și 
alții.

că în primele două zile 
de muncă 147 m,c. buș
teni de fag pentru gater, 
53 m c bușteni de deru- 
laj, 80 metri steri de 
lemn pentru foc, 25 m c 
celuloză de fag pentru 
export și 14 tone de 
mangal. S-au evidențiat 
muncitorii din, brigăzile 
conduse de Caramete 
Ioan de la exploatarea 
Arcanu și cei din briga
da condusă de Todea 
Ioan de la Cîmpu Mie
lului.

Noi utilaje în lucru

La depou! C.F.I. — Lonea se execută lucrări de 
întreținere și reparații Ia locomotivele electrice 
care transportă cărbunele de la mina Lonea la 
preparația Petrila.

IN 
tușul 
pitală

CLIȘEU: Sudorul Florean Grațlan și lăcă- 
Slovenschi Bela executînd o reparația ca
la o locomotivă „ITP" de 200 C.P.

♦ Biblioteca centrală a o- 
rașului Petroșani a . înregistrat 
in cursul zilei de ieri cea de^a 
250-a fișă de cititor din acest 
an. Posesorul fișei care p iffă 
numărul 250 este pensionarul 
Kardoș FrancisC, care împre
ună cu soția sa Rozalia se nu
mără printre cititorii pasionați.

♦ In cadrul acțiunii de 
popularizare a ■ cărții tehnice. 
Clubul sindicatelor din Petro
șani a programat pentru azi. 
Ia ora 14, o recenzie la „Car
tea electricianului". Această 
primă acțiune cu cartea tehni
că se va ține în sala de șe
dințe a Centralei; electrice Pe
troșani.

ф Tot clubul din orașul 
Petroșani, cu concursul brigă
zii artistice de agitație a Gru
pului de șantiere, a pregătit 
pentru mîine o seară de poezie 
închinată poeților români Mi- 
nulescu și 
de poezie 
17 în . sala 
localitate.

Topîrceanu. Seara 
va începe la ora 
Constructorul din

ф O.N.T. Carpați — Filiala 
Petroșani a început înscrierile 
pentru excursii în U.R.S.S., 
R. P. Bulgaria, R. P. Ungară, 
R. S. Cehoslovacia și preconi
zează organizarea unei excursii 
în grup cu elevii Școlii de 
maiștri din Petroșani.

Colectivul Fabricii de 
fire artificiale „Viscoza" 
din Lupeni și-a realizat 
ritmic planul de produc
ție zilnic în primele pa
tru zile ale lunii ianua
rie. Pînă ieri dimineață 
au fost produse 13 413 
kg fire de mătase artifi
cială, ceea ce reprezintă 
față de planul la zi o 
depășire de 1 la sută. 
Acest succes a fost ob-

Muncă rodnică 
în păduri

Deși, în aceste zile, 
munca forestierilor este 
îngreunată de zăpadă și 
ger, exploatarea lemnu
lui se desfășoară nor
mal. Colectivul sectoru
lui Cimpu lui Neag, de 
pildă, a reușit să produ-

La Uzina de reparat 
utilaj minier din Petro
șani, în primele zile ale 
acestui an, a început 
confecționarea unor noi 
utilaje destinate exploa
tărilor miniere. Au in
trat în fabricație o in
stalație automată pentru 
schimbarea traseului cu
pelor de funicular, ma
șini destinate Dregățirii 
lemnului de mină pentru 
susținerea galeriilor în 
șor și continuă confec
ționarea instalației au
tomate de extracție cu 
schip pentru mina Ani- 
noasa.

>»
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CARE SINT PERSPECTIVELE ANULUI

PRIMUL AN AL CINCINALULUI î
La întrebarea Redacției de știri interne a Agerpres, 

„Care sînt perspectivele anului 1960, primul an al cincinalu
lui ?“ au răspuns conducătorii unor mari întreprinderi.

Cîte 
două cărți 
pentru fiecare 
locuitor

Editurile din tara noastră au 
publicat, în cursul anului tre
cut 2 434 de titluri — lucrări 
politice, de beletristică, știin
ță, tehnică, artă, sport și tu
rism — intr-un tiraj de 
39 700 000 de exemplare. Ast
fel, aproximativ pentru fiecare 
locuitor al țării, s-au tipărit 
cîte două cărți. Alături de 
creațiile originale — prepon
derente în ansamblul tipăritu
rilor —• au fost traduse opere 
valoroase din patrimoniul uni
versal. Multe dintre aceste 
apariții au fost prezentate la 
expoziții și tîrguri internațio
nale, vizitatorii apreciind va
rietatea lor tematică, tirajul 
larg de mase, prețul accesibil, 
aspectul lor grafic. (Agerpres)

„PROBLEME 
ECONOMICE"
nr. 12/1965

Numărul pe luna decembrie 
1965 al revistei „Probleme e- 
conomice" cuprinde articolele : 
„Considerații cu privire la 
structura socială în etapa ac
tuală" de FI. Balaure,- „Venitu
rile populației din fondurile 
sociale de consum" de V. Ior- 
dache,- „Reducerea cheltuielilor 
de circulație în comerțul so
cialist" de C. Florescuî „întă
rirea colaborării dintre indus
trie și comerțul exterior în rea-

In lupta corp la corp cu duritatea stfncilor subterane... 
Minerii din brigada Iui Radar Grigore de la mina Dîlja per
forează frontul galeriei.

GIMNASTICA SPORT

E(№le Biol Volcan ii S. IE. Реігоіаиі 
an dominat nul regional 
dotai rn „Eoa 30 Oerenkrie"
In ultimele zile ale anului 1965 a 

avut loc la Alba Iulia concursul re
gional de gimnastică rezervat juni
oarelor și juniorilor de categoria a 
Il-a. Această ultimă competiție de 
gimnastică a anului s-a ridicat, atît 
prin aspectul organizatoric cît și 
prin spectaculozitatea și valoarea 
meciurilor, Ia un bun nivel.

Ca aspect negativ menționez lipsa 
nemotivată de Ia concurs a echipe
lor din Sebeș, Hunedoara, Orăștie, 
Teiuș, Simeria, Cugir, orașe dotate 
cu săli de gimnastică specia! ame
najate, cu aparatură necesară prac
ticării acestui sport. Cu atît mai lău
dabilă este comportarea echipei Vi
itorul din Vulcan care, pregătin- 
du-se într-o sală de sport improvi
zată și ducînd lipsă de unele apa
rate, a reușit totuși, sub conduce 
rea prof, Marta Kăroli, și Bela 
Kăroli, să se claseze pe primul Iqc 
la fete atît la individual cît și pe 
echipe, întrecînd echipele școlilor 
sportive de elevi ale orașelor Deva, 
Petroșani și Albe Iulia.

Menționez comportarea excelen
tă a elevei Horgoș Rodica, 
care s-a clasat pe, primul loc 
la individual campus, fiind totoda
tă și cea mai tînără. concurentă

(nu a împlinit încă 10 ani). Pen
tru exercițiile frumoase executate 
în special la bîrnă și sol ea a fost 
răsplătită cu aplauze îndelungate 
din partea spectatorilor prezenti în 
sală.

Dacă Viitorul Vulcan a dominat 
concursul la fete, $coala sportivă 
de elevi din Petroșani a dominat 
șl mai autoritar concursul băieți
lor, cîștigînd primul loc atît la 
individual cît și pe echipe. La în
trecerea băieților s-a evidențiat în 
mod special elevul Delioreanu Ni- 
colae (S.S.E. Petroșani).

Iată rezultatele înregistrate:
Pe echipe — fete: I. Viitorul 

Vulcan,- II. S.S.E. Deva; III. S.S.E. 
Petroșani. Băieți: I. S.S.E. Petro
șani; II. S.S.E. Alba Iulia,- III. S.S.E. 
Deva. Individual compus — fete:
I. Horgoș Rodica (Viitorul Vulcan);
II. Urs Florica; III. Erdedi Maria 
(ambele de la S.S.E. Petroșani). 
Băieți: I. Delioreanu Nicolae,- II. 
Iacob Horia; III. Marina Romulus 
(toti de Ia S.S.E. Petroșani).

Prof. REMAN VALENTIN
Școala generală nr. 4 Vulcan

RĂSPUND:

Ing. Constantin FAUR, di
rectorul uzinelor „Electro
nica".

„Pentru realizarea celor 320 000 de 
radioreceptoare șl 105 000 televizoare 
prevăzute pentru acest an, a subli
niat ing. Constantin Faur, directo
rul uzinelor „Electronica", colecti
vul întreprinderii a luat în cursul 
anului trecut unele măsuri tehnico- 
organizatorice care ne-au ajutat să 
ne îndeplinim planul în mod ritmic, 
încă din primele zile aid noului an. 
Acestea se referă la programarea 
unui decalaj de semifabricate și 
piese între secțiile prelucrătoare și 
cele de montaj, dotarea unor sec
toare cu aparate și dispozitive, rea
lizate pe plan local, pentru verifi
carea pieselor și subansamblelor din 
componenta radioreceptoarelor și te
levizoarelor etc.

Iată și cîteva noutăți ale produc
ției noastre în anul 1966 : Proiectan- 
țil și inginerii definitivează ultime
le detalii pentru punerea în fabri
cație a unui radioreceptor portativ 
cu tranzistori denumit ,;Mamaia'‘, 
care are patru lungimi de undă 
(lungi, medii, scurte și ultrascurte). 
De asemenea, șe pregătește un tip 
nou de aparat staționar care poate 
recepționa tot pe 4 lungimi de un
dă. Preiectanții de televizoare au în 
lucru o nouă variantă a televizo
rului „E-47" precum și un model 
nou de televizor „E-591', cu ecran 
autoprotector, proiectat în întregime 
în uzină".

Panait MELISARATOS, direc
torul Șantierului naval Galați.

Panait Melisaratos, directorul Șan
tierului naval din Galați, a preci
zat : „Principalul obiectiv al șantie
rului, în acest an, este terminarea 
construcției pe cală și. lansarea la 
apă a primului mineralier de 10- 
12 000 tone. Pentru realizarea lui 
șantierul dispune de mijloace teh-

Lucrări în valoare de 
prin muncă patriotică

In 1965 locuitorii orașului Petrila 
au efectuat peste 430 000 ore de 
muncă patriotică. In primăvara a- 
nului trecut s-au amenajat și între
ținut peste 8 500 m p de zone verzi 
și s-au plantat peste 1 000 de arbori 
ornamentali care înfrumusețează 
cartierul Prundului, coloniile vechi 
din Petrila și Lonea, spațiul din ju
rul Liceului din Lonea ș. a.

O mare grijă a acordat Comite
tul executiv al Sfatului popular

lizarea sarcinilor de export" 
de Al. Crăciun, Gh. Pozderia 
și I. Olteanu; „Concepția lui 
Pop Marțian despre dezvolta
rea industrială a României" de 
M. Rozorea și D. Mureșan,- 
„Teorii occidentale moderne 
despre creșterea economică" 
de Maurice Dobb (Anglia).

In cadrul rubricii „Critică 
și bibliografie" sînt publicate 
între altele materialele: „O 
lucrare actuală cu implicații 
atît economice cît și filozofi
ce" (V. Roman: Revoluția in
dustrială în dezvoltarea socie
tății) de B. Zaharescu, mem
bru corespondent al Acade
miei; „Din istoria mișcării 
muncitorești din România în 
perioada 1893—1907" (Mișca
rea muncitorească din Româ
nie) de Sh. Matei; „Dimitrle 
Guști — cercetător de seamă 
al realităților sociale" (Ovldiu 
Bădină: Dimitrle Guști) de I. 
NIcoară; „Despre acordul ro- 
mlno-german din martie 1939" 
(A. Nirî: Istoricul unuî tratat 
înrobitor) de N. Fătu și St. 
Lache.

In acest număr este publicat 
cuprinsul revistei „Probleme 
economice" pe anul 1965.

O filă de istorie contemporană
înconjurată din trei părți de 

un lanț muntos presărat cu 
păduri dese, care, în urma nin
sorii de peste noapte au îm
brăcat o splendidă mantie ar
gintie, comuna Cavnic, un 
vechi centru minier al Mara
mureșului, îți lasă la început 
impresia unei stațiuni monta
ne. Și asta pentru bunul mo
tiv că în această comună întîl- 
nești numeroase clădiri coche
te, ridicate într-un stil asemă
nător cu al celor din stațiuni 
balneo-cllmaterice. In număr de 
32, multe din ele ridicate pe 
locurile fostelor bordeie care 
serveau ca locuințe minerilor 
din trecut, noile blocuri mun
citorești totalizează împreună 
512 apartamente. Serie con
strucțiilor noi ridicate la Cav
nic ar Я Incompletă dacă n-am 
aminti șl de complexul de ma
gazine, de școlile cu 8 șl 12 
săli de clasă, de complex dl 
meșteșugăresc pentru deservi

rea populației, cămlnele-hotel 
muncitorești cu aproape 500 
de locuri, ca și de alte obiec
tive social-culturale. Locuitorii 
comunei au, de asemenea, po
sibilitatea să vizioneze filme 
proiectate la două cinemato
grafe cu ecran lat; nu rare 
ori, ei pot fi văzuti asistînd la 
spectacole de teatru sau pro
grame de cîntece și dansuri, 
de muzică ușoară, populară 
ori simfonică.

In decorul nou, întinerit al 
comunei, chiar și factorii poș
tali, cu tradiționala goarnă la 
chipiu și pe petlițele vestonu
lui, sînt măi sprinteni. Zilnic, 
el distribuie locuitorilor peste 
1 500 de ziare șî reviste. Multe 
la număr sînt și scrisorile. Ma
joritatea acestora conțin rîn- 
duri venite de la copiii plecați 
la învățătură în alte localități, 
unde se pregătesc să devină 
mineri de înaltă calificare, me
canici, electricieni instalații lu

mină și forță, troliști, prepara
tori, tehnicieni, geologi, medici, 
profesori... Enumerăm doar cî
teva din adresele lor : Nedelea 
Gavrilă, student. Institutul mi
nier Petroșani; Marcu Alexan
dru, student. Institutul medicp- 
farmaceutic Cluj; Măgureanu 
Vasile, student, Institutul mi
nier Petroșani; Drincar Iosif, 
sludent, Facultatea electro
mecanică Cluj,..

Marele număr al tinerilor 
din Cavnic care se află acum 
pe băncile școlilor sau asistă 
la cursuri în amfiteatrele insti
tutelor de învățămînt superior 
nu întruchipează numai dra
gostea acestora față de învă
țături, ci și nevoile mereu spo
rite de cadre ale comunei și 
exploatării miniere, care se 
dezvoltă asemenea a două su
rori gemene.

Impunătoarea uzină de prepa
rare a minereurilor, cu fun
dațiile ei de beton prinse în

nologice - corespunzătoare — cală 
specială de asamblare și lansate 
pentru nave pini la 18 000 tone, a- 
paratură și instalații de trasare și 
croire fotooptică. Instalații comple
xe1 de sudură automată și semiauto
mată. Vom construi, de asemenea, 
în continuare cargouri de 4 500 tone 
pentru flota noastră maritimă și 
pentru export și o nouă serie de 8 
cargouri de 4 500 tone. Folosind cu 
pricepere condițiile pe care le 
avem, vom reuși să reducem ciclul 
actual de fabricație al unui cargou 
cu 20-30 de zile".

Emil ONIGA, directorul uzi
nelor „Tractorul".

Directorul general al uzinelor 
„Tractorul", Emil Oniga, a decla
rat : „Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii uzinei se preocupă de lărgirea 
gamei de adaptabilitate a tractoare
lor Ia diferite lucrări, de ridicare a 
performantelor lor constructive 
pentru realizarea în continuare a 
unor tractoare la nivelul tehnicii ac
tuale. Concomitent cu realizarea 
ritmică a planului, specialiștii uzi
nei, în colaborare cu oamenii de ști
ință efectuează studii pentru diver
sificarea producției. Accentul eeț.*' 
pune pe asimilarea unor tractoare 
necesare lucrărilor în- vii, livezi și; 
legumicultura. Caracteristic produc
ției din 1966 a acestei uzine este 
ponderea mare a celor 5 tipuri de 
tractoare cu însușiri superioare, a- 
flate în fabricație. Printre acestea 
se află și noul tip de tractor uni
versal pe șenile echipat cu un mo
tor Diesel de 65 C.P. asimilat, re
cent. Tractorul S-650, echipat cu 
dispozitive speciale care permit ac
tionarea sau tracțarea mai multor 
mașini și agregate este folosit" *cu 
succes la executarea unor lucrări 
pe terenuri deluroase și pe cele 
tari, precum și în economia fores
tieră și pe diferite șantiere. Produc
ția de tractoare va fi în 1966 cu 17 
la sută mai mare decît anul trecut".

peste un milion de lei

Petrila reparării podețelor. Cu spri
jinul deputaților și al cetățenilor 
s-au reparat podețele în satele Taia 
și Jieț, in cartierul Traian Vuia și 
strada Școlii din Lonea.

In urma activității desfășurate de 
deputății Moldovan Paraschiva, Cer- 
ghezan Maria, Vasile loan, Striek- 
berger Eugen și alții, precum și de 
Cetățeni, în 1965 s-au executat în 
Petrila lucrări a căror valoare se 
cifrează la 1 093 000 lei.

piept de stîtică, conductele ae
riene prin care sterilul par
curge cale de peste 2 km spre 
a ajunge în iazul de decanta 
re; turla mașinii de extracție, 
cablurile liniei de înaltă ten
siune, aducătoare de energie 
electrică și putere tocmai de 
la Bicaz, I.uduș, Paroșeni, sînt 
doar cîteva argumente care 
demonstrează transformarea 
Cavnicului dintr-o comună ig
norată într-o binecunoscută lo
calitate industrială.

înainte de a părăsi comuna, 
notez in carnetul de corespon
dent încă un fapt semnifica
tiv. In birou) șefului exploe 
tării miniere se află un dra
pel de mătase purpurie. Pe el 
— o inscripție a zilelor noa»- 
tfe: „Steagul Roșu de Unitar* 
Fruntașă pe Ramufâ".

CONSTANTIN JOSAN 
Corespondentul Agerprțs 
în regiunea Maramute»
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De un timp, pe unele porțiuni 
ale crețului Uricam luminii* ard cu 
economie: se aprind mal tirziu si 
se sting mai devreme. Ba uneje be
curi fac cu schimbul serviciul de 
iluminare a orașului, Acest spirit 
de economie nu supără pe nimeni 
pentru că dovedește chibzuință în 
folosirea curentului electric.

Dacă așa se prezintă situația In 
centrul oralului, apoi la Sterminos 
ost* cu totul altfel. Aici uneori nu 
se aprind luminile, iar dacă se 
aprind, ard si ziua în amiaza mare!

Ce fel de economie o fl asta nu
mii tovarășii de la I.R.E.H. pot șă 
lămurească.

Dar curățenia ?
AU călătorit vreodată cu trenul 

care pleacă din Petroșani spre Lu- 
pepi la ora 12,25? Nu ? Atunci e 
bine să veniti de acasă cu o cîrpă 
de șters praf» altfel riscati să vă 
transformați haina în... aspirator. 
^Metamorfoza" aceasta se , poate 
produce gratie modului în care se 
face curățirea compartimentelor 
trenului respectiv. Deși garnitura 
menționată staționează elteva ore 
în Petroșani, măturatul se execută 
de mîntuială și în mare grabă, 
stîrnindu-se praful.

Personalul de serviciu nu știe 
oare, că mătura se udă înainte și 
în timpul întrebuințării ? Și, mai e 
necesar să fie amintit că, în cadrul 
operației de curățire a comporți-* 
montelor intră și ștersul prafului* 
Da se știe acest lucru, conduce
rea stației C.FR. Petroșani si asi
gure ca el să $e și faci.

CALE LUNGA, DRUM DE FIER...
Melodia dlnteeului „Cale lungă, 

drum de ftety... a lui Gherase Den- 
drlna, acompaniată de țăcănitul rit
mic el roților locomotivei aleargă 
peste văi și dealuri o dată cu con
voiul lung de vagoane. E cîntecul 
ceferiștilor care-i însoțește în călă
toria lor de Нёсаге zi. Acest cintec 
se potrivește însă cel mal mult me
canicilor de locomotivă și fochiș- 
tllor. Vara, sub arșița soarelui do
goritor, la care se adaugă canicula 
dili focar, iarna pe viscol și ger, 
în orice anotimp și pe orice vreine 
acești oameni harnici și temerari 
o pornesc la drutn fără șovăire. De 
această cale lungă de fier, pe care 
o străbat zi de zi, sînt legale de 
fapt realizările lor măsurate în 
trenuri cu supratonaj, economii de 
combustibil conventional și Oițe 
forme de apreciere a hărniciei și 
priceperii mecanicilor și fochiști- 
lor.

Acum, la Început de nou an, se 
cuvine Sd se tacă bilanțul realiză
rilor anterioare. Rezultatele sînt 
impresionante. In anul 1965 meca
nicii șl fochișlli depoului C.P.R. Pe
troșani au remorcat 4 850 de tre-

------ -l;.....................;

ф Cuvinte deipre supra
tonaj șl oameni

• Contopire de forjă vie
• S-eu scurtat distantele

nuri cu supratonaj a căror plus 
de greutate peste cea planificată 
se ridlcd la 610 000 tom, Țranspor- 
tind această cantitate de mărfuri 
prin trenuri cu supratonaj s-au scu
tit cincizeci de drumuri pe ruta 
Petroșani — Simeria și retur. De 
transportarea de trenuri cu supra
tonaj și folosirea cu pricepere a 
forței vii a locomotivei este strîns 
legală economisirea de combusti
bil conventional. Deși calculele au 
fost încheiate doar pe II luni din 
anul trecut, și la acest capitol me
canicii depoului din Petroșani sînt 
ia înălțime. In această perioadă el 
au economisit 6 350 tone de com
bustibil conventional, cantitate ca
re echivalează cu producția pe două 
zile a unei mine mijlocii. In spa
tele acestor cifre se bilă oamenii, 
colectivul harnic al depoului, care * 
în frunte cu Martin Elemer, șeful

Eiit asignat! liiniiitilii tehniui-etoiDfflica 
intre reisfrittiile imtiitiiili 1

depoului, a fost mereu la datorie. 
Pe un ioc de frunte s-au situat rte- 
cahici ca Păt roi Petru, Nicu Dumi
tru, fochișii ca Vințonescu Petru. 
Țăranii Filimon și încă multi alții. 
Nu poale fi însă omisă nici contri
buția celor care se ocupă de între
ținerea locomotivelor, de alimenta
rea lor. Meritul este doar colectiv.

Treclnd de la trecut la prezent, 
primul pe firmamentul hărniciei a- 
pare mecanicul Pftek Rudolf de pe 
locomotiva 1501004. Avind de trans
portai ' uti convoi de vagoane cu 
Cărbune pe distanța Lupeni — Hu
nedoara. el s-a numărat printre 
primii mecanici ai depoului din Pe
troșani care au remorcat în acest 
an trenuri eu supratonaj. Tinthd 
seama de condițiile atmosferice vi
trege. faptul că a transportat J 903 
tone cu un supratonal de 253 tone 
este o performantă demnă de in
vidiat pentru început de an. E drept 
că pînă la Bănită a fost ajutat să 
urce panta de încă două locomoti
ve, dar de aici mai departe s-a 
descurcat singur și încă foarte bi
ne. Conducînd cu pricepere, el a 
reușit să contopească forța vie a 
trenului cu 
locomotivă, 
singur tot, 
au rezultat 
combustibil.

Pare paradoxal dar totuși e 
devărat. In prima sa cursă din 
cest ăn, mecanicul Pitek Rudolf a 
mai obținut o performanță. A reu
șit sd scurteze distanța dintre Lu
peni și Hunedoara l Cum ? Simplu. 
Conducînd o marșrută. a avut cale 
liberă așa că, vorbind la figurat, 
distanța a devenit mică. Primul pas 
din acest an spre economii, remor- 
carea de trenuri marșrute și cu 
supratonaj a fost făcut. Cfți se vor ■ 
mai face pînă la sfîrșitul primului 
ah al noului cincinal I Mecanicii și 
fochiștii, întregul colectiv al de
poului din Petroșani este pus pe 
fapte mari. Să le realizeze că le 
vom consemna cu plăcere.

D.C

DIN TARILE 
SOCIALISTE
Secf ie de conserve 
pentru copii mici

BUDAPESTA 5. — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, trans
mite : La fabrica de conserve 
din legume și fructe din Bu
dapesta a fost dată recent în 
exploatare o secție de conser
ve pentru copii mici. Secția 
seamănă cu un laborator, un*, 
de, pe lîngă muncitori, se află 
în permanentă medici și spe
cialiști. Condițiile de lucru și 
de igienă sînt optime. Toate 
operațiile de producție în sec
ție sînt mecanizate. Aici se 
produc trei feluri de piure de 
cartofi, două de zarzavat, șase 
feluri de conserve de carne Si 
ficat și mai multe feluti de 
conserve cu lapte.

Rezerve bogate 
de fosfați

(Urinate din pag. l-a)

aceea a omului. Om, 
convoi aU devenit un 
Din această fbrță vie 
economii frufnoase de

a-
a-

IM EDITURA POLITICA
• apărut f

WQDAN STUGRBN

ȘTIINȚA EVOLUȚIEI 
(probleme — dispute — perspective) 
184 p. 5 lei
. Lucrarea reprezintă up studiu ori

ginal privind una din problemele 
teoretice fundamentale ale biologiei 
moderne; evoluția și faetorii cârd 
o deternțină.

Intemeindu-se pe yn bogat mate- 
' rial informativ, pe lucrările congre

selor internaționale, pe discuțiile 
teoretice ample purtate în literatu
ra de specialitate cît și pe experien
ța proprie de cercetare, autorul, 
doctor în științe biologice, tratea
ză unele probleine teoretice funda
mentele ale evoluției materiei vii.

Astfel, în lucrare sînt analizate 
sistemele biologice ca sisteme des- 
dilse, problema nivelelor de orga
nizare a materiei vii șl corelația 
dintre acestea, Prezentînd unitatea 
contradictorie a sistemelor biologi
ce In lucrare sînt criticate concep
țiile idealiste care rezolvă unilate
ral raportul dintre parte și întreg, 
dintre individ și specie.

O mare atenție se acordă în lu* 
dare prezentării semnificației filo
zofice a celor mai noi descoperiri din 
științele biologice.

deșchidem automat finanțarea. Deci 
au vom îngreuna cu nimic viitoa
rea activitate a constructorilor. 
Șantierul T.C.M.M. va putea lucra 
liniștit și fără finanțarea lucrărilor 
noi, cel puțin primul trimestru: 
peste 02 la sută din volumul total 
de investiții în execuția sa pe anul 
In curs are documentație și finan
țate. Aș avea Insă o propunere de 
făcut celor de la T.C.MM.: au 
destule lucrări neterminate din a* 
nul trecut; înainte de a se glndî 
să atace altele noi să lichideze o 
parte din cele vechi.

MEREU POMPILIU, inginer șef 
pentru investiții din C.C.VJ.:

& Credem că anul acesta con- 
MrUct«r«l, T.C.M.M., nu va putea 
să sa plîngă din cauza documenta
ției. O valoare destul de mare din 
planul șău ** peste 85 la sută — 
• acoperită cu documentație. Dintre 
luctările noi, nu au documentație 
lucrările de la mina Livezeni. De 
fapt, documentația a fost respinsă 
pentru refacere de către consiliul 
tebuico-științific care avizează do-

Cumentațiile. De altfel numărul pro
iectelor respinse pentru refacere a 
fOst măi mare, dovadă că exigența 
a crescut. La aceasta ne-a deter
minat experiența anilor trecuți.

— Am ajuns la capitolul „avi
zări": care e stadiul de avizate 
a proiectelor lucrărilor noi?

— Din totalul lucrărilor noi, pen
tru care există documentație, nu
mai 5 proiecte nu au fost supuse avi
zării, respectiv cele sosite în ulti
mele zile. Ceea ce e măi grâv din 
aspectul acestei probleme, a docu
mentației e că documentația pen
tru investițiile minei Livezeni are 
termen de refacere tocmai la sfîr- 
șltul trimestrului I în timp ce a- 
eeste lucrări au pentru noi o mare 
Importanță.

•ir

Iată deci că din punct de vedere 
al documentației tehnico-economice, 
Investițiile aflate în pianul pe acest 
an al șantierului T.C.M.M. au o si
tuație mai bună decît cea din a- 
hul trecut. încotro trebuie totuși 
menținută sau îndreptată atenția 
factorilor concurenți la buna solu
ționare a problemei documenta
ției?

• C.C.V.J. — SERVICIUL DE INVESTIȚII: să urgenteze 
obținerea autorizațiilor de construcție pentru lucrările noi la 
care există documentație. Să urmărească îndeaproape la pro
iectant stadiul elaborării documentației lucrărilor de inves
tiții de la mina Livezeni aducînd pe parcursul refacerii pro
iectului completările și observațiile sale.

• T.C.M.M.: la primirea documentației pentru for 
larea de obiecțiuni să o facă cu tot discernămîntul șl 
toată competența pentru a evita discuțiile contradictorii pe 
parcursul execuției,

• BANCA DE INVESTIȚII, FILIALA PETROȘANI:

lentru formU-
I cu

• BANCA DE INVESTIȚII, FILIALA PETROȘANI: să 
insiste pe lingă beneficiar pentru depunerea la bancă ă do
cumentației lucrărilor noi în vederea verificării. In felul 
acesta va fi ușurată munca inspectorilor care iac verifica
rea, volumul mare de lucra fiind deja efectuat în momentul 
apariției aprobărilor necesare pentru deschiderea finanțării.

BELGRAD 5 (Agerpres). — 
Specialiștii Institutului de cer
cetări geologice și geofizice 
din Belgrad au descoperit în ’ 
munții Bosna Kobila din Iugo
slavia, rezerve bogate de fos
fați. Stratul de 
de peste 10 m 
zervele se pot 
multe milioane
considerate drept 
mari rezerve de fosfați din Iu
goslavia.

minereu gros 
denotă că re- 
cifra la mai 
de tone, fiind 

cele o*i

Prima linie 
de НО ООО volfi

ULAN BATOR 5 (Agerpres). 
Energeticienii mongoli au cu
cerit o nouă victorie însem
nată — recent a fost dată In 
exploatare linia pentru trans
portul energiei- electrice cu o 
tensiune de 110 000 volti între 
localitățile Darhan și Suhe-Ba- 
ton. Linia are o lungime de 
100 km.

ÎNTREPRINDEREA MINIERA BALAN 
regiunea Mure$ Autonomă Maghiară 

ANGAJEAZĂ IMEDIAT:
ingineri minieri 
ingineri electromecanici

nicienî proiectanfi
Solicitanții se vor prezenta la între

prinderea minieră Bălan.
Stafia C. F. R. Izvorul Olt.
Informafii suplimentare se pot primi de 

la serviciul personal, telefon 17, Miercurea 
Ciuc.

f

PROGRAM DE RADIO
7 ianuarie

PROGRAMUL I; 5,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5,08 Potpuriuri interpretate 
de fanfară; 5,40 Cîntece de viață 
nouă și jocuri populare,- 6,00 RA
DIOJURNAL Sport; 6,22 Joctiri 
populare,- 6,30 Anunțuri și muzică: 
6.4Й Cîntă Cristiana Pongratz și sex
tetul „Victoria"; 7,90 RADIOJUR
NAL. Sport; 7,15 Solișți instrumen
tiști de muzică populară,- 7,30 Ope
rata și fitmurile el; 7,45 Salut vo
ios de pionier,- 8,00 Sdmarul pre
sei; 8,08 Concerte preclasice ita
liene,- 8,30 La microfon, melodia 
preferată,- 9,30 Sfatul mediului: 
Temperaiufile ridicate și influența 
lor asupra organismului; 19,00 Bu
letin de știri; 10,08 Cîntă orchestră 
„Doina Olteniei" din Craiova; 10,30 
Radioracheta pionitriler» 11,00 Ații 
din opefo; 11,18 Teatru la micro

fon : REȚETA FERICIRII; 13,00 Con
cert de prlnz; 13,40 „Săniuța dra
gostei" — muzică ușoară; 14,00 Bu- 
lețin de știri; 14,08 Răspunsuri mu
zicale preferințelor dvs. 15,00 Rap
sodie pentru vioară și orchestră de 
Hadaturian; 15,26 Pagini din opera 
„Pescuitorii de perle" de Bizet; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport; 16,20 Valsuri 
și tangourl; 16,45 Melodii populare; 
17,00 Șuita simfonică în trei părți de 
Dinu Lipatti; 17,30 In slujba pa
triei; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 
18,03 In jurul globului; 18,13 Așa-i 
jocul pe la noi,- 18,30 Dialog cu as
cultătorii,- 18,45 Varietăți muzicale,- 
19,05 Emisiune despre și pentru con
ducătorii auto; 19,50 Muzică ușoară; 
20,00 RADiOSAZETA DE SEARA: 
20,30 Din repertoriul Dorinei Dră- 
ghici: 20.45 Noapte bubă, copil; 

20,55 Pagini lirice cu orchestra 
Franck Pourcell; 21,15 Atențiune, 
părinți! 21,30 Muzică ușoară; 22,00 
RADIOJURNAL Sport; 22,20 Melo
dii interpretate de Dean Martin; 
23,07 Muzică ușoară,- 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II : 7,30 RADIOJUR
NAL. Sport,- 7,50 „Partidul, lumină 
vie" -*- program de cîntece,- 8,00 
Muzică ușoară,- 8,30 Pagini din opera 
„Hughenotii" de Meyerbeer; 9,00 BU
LETIN DE ȘTIRI, 9,05 Suită din ba
letul „La piață"; 9,23 Cîntece de 
dragoste și jocuri populare; 10,00 
Piese instrumentale,- 10,10 Cărți care 
vă așteaptă; 10,25 Muzică din ope
ra „Ernani" de Verdi; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI,- 11,07 „Povestea 
lui Gruia cel viteaz"; 11,40 Mutică 
distractivă interpretată de fanfară; 
12,00 Opereta pe scenele teatrelor 
noastre muzicale; 12,30 Din folclorul 
muzical al popoarelor; 13,00 BU
LETIN De ȘTIRI; 13,30 Lectură dra

matizată din schitele lui Liviu Re- 
breanu,- 14,00 Opereta „Orfeu în 
infern" de Ofenbach; 14,30 Muzică 
ușoară de LaUrențiu Profeta; 14,45 
Cîntă Emil Gavriș; 15,00 RADIOJUR
NAL. Spori; 15,10 Corul de copii al 
Radiatele viziunii; 15,30 Atlas muzi
cal; 16,00 Trio opus 49 nr. 1 în re 
minor de Mendelssohn-Bartholdy, 
16/30 „Ineluș învirtecuș" (emisiune 
pentru cei mici); 16,50 Muzică ușoa
ră; 17,00 RADIOJURNAL. Sport. 
17,20 Melodii populare; 17,30 Dan
suri românești de Hilda Jerea; 17,40 
Sfatul medicului; 17,45 Oaspeții noș
tri : tînărul cîntăret francez Or
lando,- 18,00 Muzică din operete,- 
18,15 Prietenii mei, scriitorii... — a- 
mintirl de Otilia Cazimlr; 18,30 A- 
nunțurl, reclame și muzică; 19,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 101,03 Muzică 
ușoară; 19,30 MEMORIA PĂMINTU- 
LUI ROMANESC; 20,00 Opera 
„Boema" <Je Puccini (actele I și al 
Il-lfa) 20,58 RADIOJURNAL; 2L18 

Opera „Boema" de Puccini (actele 
al IlI-lea și al IV-lea); 22,16 Piese 
pentru vioară de Sarasate; 22,30 Mo
ment poetic,- 22,35 Muzică ușoară; 
23,00 BULETIN DE ȘTIRI. Sport; 
23,07 O primă audiție; 00,7 Start 
nocturn muzical; 0,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

Cinematografe
7 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
De-aș fi Harap Alb; REPUBLICA -. 
Uhchiul meu; LONEA: Agent de 
legătură; ANINOASA ■ Intîlnire la 
Ischia; VULCAN : Viață particulară.

(Responsabilii cinematografelor din 
Petrila, Aninoasa, Lupeni, Bărbă- 
tdrii $i Uricani nu au trimis pro
gramul filmelor pe luna ianuarie).

C.FR
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РмЦіа Turciei 
■■ uuele probleme 
iuteraufionale

ANKARA В (Agerpres).---- Pri
mai ministru turc, Suleyman De- 
miret, a definit în cadrul unei con
ferințe de presă poziția Turciei în 
unele probleme internaționale. Deși 
nu a condamnat agresiunea ameri
cană în Vietnam, el a recunoscut 
totuși, că problema vietnameză nu 
poate fi reglementată prin forța 
armată și a cerut să se depună 
toate eforturile pentru a se ajunge 
la o reglementare pașnică. Referin- 
du-se la problema rhodesiană, pre
mierul turc a declarat că țara • sa 
„se opune oricărei discriminări ra
siale".

havana : Conferința de solidaritate a popoarelor 
din Asia, Africa și America Latină

HAVANA 5. Trimisul special A- 
gerpres. Victor Stamate, transmite : 
După ședința de deschidere de luni 
seara, marți dimineața a avut Ioc 
prima ședință plenară a Conferin
ței de solidaritate a popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină.- Pre
ședintele Conferinței, Râul Roa, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Cuba, care a deschis șe
dința, a' subliniat în cuvîntul său

Optimism între elemente de criză
ROMA 5 (Agerpres). — Vicepre

ședintele Pieței comune, Lionello 
Levi-Sandri, a vorbit la posturile 
de televiziune italiene despre si
tuația actuală a C.E.E., menționind 
că aceasta trebuie analizată în le
gătură cu noile elemente ale cri
zei. Manifestîndu-și optimismul în 
legătură cu posibilitatea creării u- 
nității politice vest-europene pe 
baza unității economice, Sandri și-a

Sancțiuni împotriva Rhodesiei de sud
MONROVIA 5 (Agerpres). — La 

Monrovia au fost anunțate o serie 
de sancțiuni adoptate de guvernul 
liberian împotriva Rhodesiei de 
sud. Potrivit unui ordin semnat de 
președintele William Tubman,\ gu
vernul Liberiei a interzis cetățeni
lor rhodesieni să călătorească prin 
Liberia folosind pașapoarte elibe
rate de actualele autorități de la 
Salisbury. Navele sub pavilion li
berian au primit dispoziții să nu 
transporte nici un fel de mărfuri 
destinate Rhodesiei. Totodată, s-a 
anunțat că s-a interzis avioanelor

Iarnă grea în nordul Europei
STOCKHOLM 5 (Agerpres). — 

Iarna se face simțită cu o intensi
tate tot mai mare în nordul Euro
pei. In unele regiuni ale Suediei, 
temperatura a coborît la minus 50 
grade. In nordul țării diversele pro
iecte de construcții au fost suspen
date, deoarece din cauza frigului

ÎN CITE VA RÎNDURI
Ф BUENOS AIRES. Apele rîuri- 

lor Parana și Paraguay au inundat 
mari suprafețe în nordul Argenti
nei. Sute de persoane au rămas fă
ră adăpost. Au fost mobilizate u- 
nități militare și polițienești pen- 
iru ajutorarea persoanelor din zo
nele inundate.

• TOKIO. Potrivit datelor pu
blicate la Tokic, în cursul anului 
1965. în Japonia au pierit datorită 
accidentelor de circulație aproape
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NEW YORK; Greva ІІІСГЭІОГІІОГ 
din transporturile în comun în

ф 2500000 de muncitori și funcționari continuă să 
rămînă acasă

• Tratativele pentru reglementarea conflictului de 
muncă au fost întrerupte

NEW YORK 5 (Agerpres). — Gre
va lucrătorilor new-yorkezi din 
transporturile în comun a intrat 
miercuri în cea de-a 5-a zi. Nici 
un singur autobuz și nici o linie 
de metro nu funcționează. Singu
rele mașini care circulă sînt cele 
particulare. Unele instituții și-au 

importanța luptei pe care o duce 
poporul vietnamez împotriva agre
siunii americane.

In ședința din după-amiaza zilei 
de marți au luat cuvîntul șefii de
legațiilor din Laos, Republica Do
minicană, Congo, (Leopoldville) 
precum și reprezentantul Organi
zației pentru eliberarea Palestinei. 
Vorbitorii s-au pronunțat pentru 
deplina solidaritate a popoarelor 

exprimat părerea că „cei cinci" vor 
ajunge în cele din urmă la un a- 
cord cu Franța. Dar, a subliniat el, 
„nu ne putem gîndi, efectiv, la o 
Piață comună, ca bâză a unei vi
itoare unități politice a Europei 
(occidentale},, lipsită de aportul 
francez. Aceasta nu ne poate duce 
însă la acceptarea cu orice preț a 
cererilor franceze, cereri care ar 
denatura complet procesul de inte
grare economică și politică".

rhodesiene să folosească aeropor
turile din Liberia.

☆

NEW YORK 5 (Agerpres). — Re
prezentantul Irakului la Națiunile 
Unite a transmis secretarului’ gene
ral al O.N.U. o notă prin care îl 
informează de hotărîrea guvernului 
irakian de a se alătura embargou
lui internațional privind produsele 
petroliere, impus Rhodesiei la re
comandarea Consiliului de Securi
tate.

cimentul nu face priză. In Finlan
da, temperatura a atins minus 43 grade 
în localitatea Utsjoki (Laponia finlan
deză). In Danemarca, apele au în
ghețat în apropierea porturilor în- 
greunînd circulația vapoarelor. Co
penhaga este acoperită de un strat 
de zăpadă.

12 000 persoane, iar 411 000 au fost 
rănite.

• CATANIA. Pentru a cincea 
oară în 13 ani, Rosaria Giangreco 
din Catania (Sicilia) a dat naștere 
la doi copii gemeni. Mama este în 
vîrstă de 33 de ani. Perechile de 
copii gemeni s-au născut în anii 
1953, 1957, 1958, 1963 și 1966.

ф BERNA. Peste 5 000 de turiști 
francezi, vest-germani și englezi 

organizat cu mijloace proprii trans
portul lucrătorilor. Cu toate aces
tea șiruri de oameni parcurg dis
tanțe apreciabile pe jos pentru a 
veni la serviciu. Aproximativ 
2 500 000 de muncitori și funcțio
nari continuă să rămînă acasă din 
cauza lipsei mijloacelor de trans- 

din Asia, Africa și America Latină 
în sprijinirea luptei pe care popoa
rele dintr-o serie de țări o duc îm
potriva agresiunii, pentru libertate 
și pentru o adevărată independen
tă națională.

0 noiD trim 
a rasițlllor amorkani

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Studentul negru Samuel Younge, în 
vîrstă de 22 de ani, cunoscut ca 
participant activ la mișcarea pen
tru integrarea rasială în S.U.A. a 
fost găsit asasinat în apropierea u- 
nei stații de autobuze din Tuskegee 
(Alabama). Liderii populației de 
culoare din localitate au declarat 
că tînărul a fost ucis de un sala
riat alb al stației de autobuze care 
nu i-a permis să pătrundă în sala 
de așteptare. Poliția a anunțat a- 
restarea unui alb care nu a fost 
însă acuzat de crimă.

☆

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Sute de studenți negri din Tuskegee 
(Alabama) au organizat un marș 
pe străzile orașului în semn de pro
test împotriva asasinării tînărului 
de culoare Samuel Younge.

John Lewis, președintele Comite
tului de coordonare a acțiunilor 
studențești neviolente, a adresat un 
apel președintelui Johnson, cerîn- 
du-i să trimeată în statul Alabama 
agenti federali centru proteiarea 
negrilor si militanților pentru drep
turile civile.

Rezerve’e de aur 
și va’ufă străine 
ale Franfei

PARIS 5 (Agerpres). — Rezervele 
de aur și valută străine ale Fran
ței au sporit în 1965 cu 1,75 mili
arde franci, ridieîndu-se la 26,951 
miliarde franci — a anunțat marți 
Ministerul de Finanțe francez. Co
municatul oficial relevă că rezer
vele au realizat creșterea mențio
nată în ciuda plătii unor datorii 
externe în sumă de 882 milioane 
franci.

au fost izolați marți dimineața în 
stațiunea alpină Zermatt din Elve
ția ca urmare a unei avalanșe de 
zăpadă care a blocat calea ferată.

Autoritățile elvețiene au trecut 
de îndată Ia măsuri de protejare a 
turiștilor izolați.

9 BUDAPESTA. La Budapesta a 
fost semnat un acord privind co
laborarea între Ungaria și Franța 
în domeniul ihdustriei gazelor na
turale. Se prevede o colaborare 
sistematică între specialiștii din in
dustria gazelor naturale a celor 
două țărL

a 5-a zi
port. Numeroase magazine, restau
rante și alte localuri publice sînt 
în continuare închise.

Pe de altă parte, liderul sindica
tului muncitorilor din transporturi, 
Michael Quill, și alți opt lideri sin
dicali arestați marți continuă să se 
afle în închisoare. S-a anunțat că 
după arestare Quill a suferit un 
atac de cerd și a fost supus unui 
tratament. In ciuda presiunilor e- 
xercitate ’ de municipalitate, greviș
tii au declarat că sînt hotărîți să-și 
continue lupta pînă la satisfacerea 
revendicărilor lor de sporire a sa
lariilor cu 30 la sută și de supli
mentare a indemnizațiilor pentru 
serviciul de noapte. Tratativele din
tre reprezentanții sindicatului mun
citorilor din transporturi și muni
cipalitate au fost practic întrerup
te, ca urmare a arestării liderilor 
sindicali. Agențiile de presă își ex
primă îndoiala că conflictul de 
muncă și-ar putea găsi o reglemen
tare apropiată prin mijloacele de 
forță la care a recurs municipali
tatea.

Apă potabilă
și energie electrică din mare

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Un grup de ingineri de la Institu
tul de proiectări „Bechtel Corpora
tion" au elaborat un proiect pri
vind crearea unei instalații acțio
nată de energia atomică, pentru de
salinizarea apei de mare. Instala
ția urmează să furnizeze, în afară 
de apă potabilă, și energie electri
că. Costul apei obținute în urma 
aplicării acestui procedeu va fi a- 
proximativ același cu cel al apei 
potabile obținute din surse obiș
nuitei

SCUMPIREA COSTULUI ѴІЕТЙ
In R. F. Germană

BONN 5 (Agerpres). — Anul 1965 
a fost un an record in ce privește 
creșterea prețurilor, scrie ziarul 
„Suddeutsche Zeitung" într-un ar
ticol consacrat problemelor econo 
miei R. F. Germane. Scăderea pu 
terii de cumpărare a mărcii cu 4,5 
la sută pe an înseamnă ruinarea 
monedei în decurs de o generație. 
Aceasta înseamnă că din 15 în 15 
ani valoarea mărcii se reduce la 
jumătate, ajungînd deci în 50 de 
ani Ia mai puțin de o zecime.

Marea greșeală comisă în poli
tica economică și financiară a gu
vernului federal anul trecut, scrie 
în continuare „Suddeutsche Zei
tung", au constituit-o cheltuielile 
fără precedent efectuate înaintea 
alegerilor pentru Bundestag. Intre 
timp, guvernul a fost constrîns să 
anuleze o serie de hotărîri privind

In Statele Unite
NEW YORK 5 (Agerpres). — Date 

statistice publicate la Washington 
au indicat constant în ultimele luni 
scumpirea costului vieții în Statele 
Unite. „Costul vieții crește în rit
mul cel mai rapid din ultimii șapte 
ani, ridieîndu-se cu încă două frac
țiuni de punct în noiembrie, toate 
indiciile arătînd că și pentru luna 
decembrie se va constata o sporire 
de preturi similară, scrie „New 
York Herald Tribune". Creșterea 
înregistrată pe luna noiembrie — 
cea de-a treia lună consecutivă în 
care s-au constatat ridicări de pre
turi, va da naștere în mod cert la 
noi neliniști în legătură cu ame
nințarea inflației"

„Prețurile în continuă creștere, 
precum și cheltuielile militare spo

LUPTELE
DIN VIETNAMUL DE SUD

SAIGON 5 (Agerpres). — Iniția
tiva în cursul zilei de miercuri a 
aparținut din nou forțelor Frontu
lui național de eliberare, care au 
continuat să dea lovituri trupelor 
Saigonului și celor americane în di
verse regiuni ale țării. Tirul mor- 
tierelor declanșat asupra taberei 
speciale americano-saigoneze de la 
Khe Sanh, Ia 50 km de localitatea 
Guang Tri a avariat două avioane 
aflate la sol, iar un al treilea apa
rat a fost atins pe cînd se afla în 
zbor. Au fost distruse barăcile gar
nizoanei. Un comunicat de Ia Sai
gon a făcut cunoscut că „forțele 
speciale de la Khe Sanh, din care 
fac parte și 12 consilieri ameri
cani, au suferit pierderi". In apro
pierea unei alte localități — Guang 
Ngai — un post guvernamental a 
fost atacat în cursul nopții trecute 
pentru a treia oară. In ultimele zile, 
bombardierele strategice americane 
„B-52" și-au continuat acțiunile în 
regiunea din jurul capitalei, unde 
comandamentul trupelor S.U.A. con
sideră că există o zonă de puter
nică concentrare a partizanilor. De 
la Saigon s-a aflat miercuri că for
țele aeriene americane care ope
rează în Vietnam au pierdut ub 
nou elicopter de tipul cel mai nfo- 
dern șî de mare capacitate, toți o- 
cupanții lui pierzîndu-și viața.

Agenția U.P.I., citind declarația 
unui purtător de cuvînt american, 
a făcut cunoscut că în săptămîna 
de după încetarea armistițiului de 
30 de ore, atacurile patrioților „au 
atins cel mai înalt nivel de la în
ceputul războiului în Vietnam". For
țele patrioților au inițiat în aceas
tă perioadă I 133 atacuri — un nou 
record în această privință, față de 
1 038 atacuri în ultima săptămînă 
a lunii noiembrie. In această peri
oadă americanii au înregistrat: 34 
morți, 116 răniți, numeroși dispă
ruți, iar trupele saigoneze: 308
moTți, 496 răniți, 189 dispăruți.

cheltuielile, deoarece ele au depă
șit cu cîteva miliarde posibilitățile 
economiei noastre naționale. Dată 
fiind considerabila creștere a pre
țurilor, care a putut fi prevăzută 
încă la începutul anului 1965, spo
rirea puternică a cheltuielilor pu
blice la toate eșaloanele sistemu
lui de organizare a statului a con
stituit exact contrariul unei poli
tici financiare conștiente de răs
pundere și bine chibzuită din punct 
de vedere economic.

Referindu-se la perspectivele pe 
1966, ziarul scrie: Guvernul a în
ceput după alegeri să sporească 
impozitele, deși inițial dezmințise 
zvonurile că ar intenționa să facă 
acest lucru. Creșterea tarifelor de 
cale ferată, a tarifelor navigației 
interne și ale circulației mărfurilor 
va da în 1966 impulsuri noi crește
rii preturilor.

rite, scrie mai departe ziarul, au 
dat naștere la speculații. în sensul 
că Administrația ar putea restrînge 
creditele alocate în anul 1966 pro
gramului marii societăți. Au și în
ceput să se audă proteste vehe
mente împotriva acestei eventuali
tăți". notează ziarul „New York 
Herald Tribune" arată în acest sens 
că un număr de economiști ameri
cani cunoscuți au adresat președin
telui Johnson o scrisoare deschisă 
în care-și exprimă neliniștea fată 
de posibilitatea restrîngerii unor 
credite necesare aplicării programe
lor de îmbunătățiri sociale. „Ar Л 
tragic dacă acest program ar fl 
înăbușit în fașă", se spune în scri
soare.
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