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STATUTUL
Casei de pensii a membrilor cooperativelor

agricole de producție
Capitolul I

Dispoziții generale
ART. 1, — Casa de pensii a mem

brilor cooperativelor agricole de 
producție funcționează în cadrul 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole, pe baza prezentului statut 
și are drept scop realizarea sistemu
lui unitar de păsionare a membrilor 
săi.

încheierea procesului de coopera
tivizare a agriculturii, consolidarea 
organizatorico-economică a coopera
tivelor agricole, sprijinul acordat de 
stat au creat posibilitatea, ca prin 
contribuție cooperativelor agricole 
și a membrilor acestora, să se orga
nizeze un sistem de pensionare al 
membrilor cooperativelor agricole.

- Rezolvarea acestei importante pro
bleme sociale este expresia politicii 
Partidului Comunist Român și a sta
tului nostru socialist cu privire la 
îmbunătățirea conținu* a condițiilor

Continuă lucrările 
la modernizarea șoselei

Constructorii de drumuri care lu
crează Ia modernizarea șoselei na
ționale Simeria — Petroșani au ter
minat încă 10 poduri și viaducte și 
au dat In circulație o nouă porțiu
ne de șosea între Bănița și Criva- 
dia. In prezent ei lucrează la tur
narea in beton armat a ultimelor 
două grinzi precomprimate la unul

PROFIL

„Medicul nostru* (Continuare tn pag. 3-a)

țărănimii și ale între- 
popor.

de viață ale 
gului nostru

ART. 2. — Membrii cooperative
lor agricole sînt membri ai Casei 
de pensii, prin aderarea coopera
tivelor agricole la Casa de pensii, 
cu respectarea obligațiilor ce 
zultă din statutul acesteia.

Слріівіпі II

Formarea fondului 
de pensii

ART. 3. — Fondul necesar aco
peririi plății pensiilor se alcătu
iește din următoarele surse :

1. contribuția anuală a coopera
tivelor agricole de 3,5 la sută din 
valoarea producției globale,-

2. contribuția de 5 sau de 10 lei lu
nar a cooperatorilor apțî de muncă, 
membri ai Casei de pensii, de la 
împlinirea vîrstei de 16 ani.

ART. 4. — Contribuțiile la Casa 

r

din «aale mai mari viaducte. Este 
vorba de viaductul de la Crivadja 
care are o lungime de 1B0 -metri 
și la care s-au turnat peste 300 
m c de beton. Numai in sectorul 
Bănița au fost excavați peste 140000 
m c de pămînt și s-au executat zi
duri de sprijin pe o suprafață de 
800 m p.

re-

ACTUALITATEA

apre- 
. sec-

de pensii se depun trimestriali, prin 
grija cooperativelor agricole și se 
păstrează într-un - fond - centralizat 
potrivit - prevederilor' legale.

ART. 5. — Casa de pensii își 
crează un fond de rezervă, prin 
alocarea anuală a unei cote din to
talul încasărilor. Mărimea cotei și 
modul de folosire a rezervei se 
stabilește de către Consiliul Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole.

Capitolul In

Drepturile

pen-

- <■*.

Casei te pensii
ART. 6. — Membrii Casei de 

sii an următoarele drepturi 
pensie în bani:

— pensie de bătrînete,-
— pensie de' invaliditate

tru pierderea capacității de 
muncȘ.

Pe lingă pensia în bani, membrii 
dusei de pensii dial ai. dreptul la Șș

— ajutoare în natură ce se a- 
cordă de către cooperativa 
agricojă, potrivit statutului 
acesteia. Cooperativele - agri
cole cure au posibilități pgt 
acorda pensionarilor coopera
tori, în afara pensiei ce se 
dă de către Casa de pensii, 
și alte ajutoare In bani;

— folosința în continuare a lo
tului atribuit de către coo
perativa agricolă, potrivit 
prevederilor statutului aces
teia,-

+ Teatrul de stat „Valea 
Jiului" din Petroșani prezintă 
în premieră, sîmbătă 8 și du
minică 9 ianuarie, orele 19, pie
sa „Suflete tari" de Cărnii Pe
trescu. Spectacolul este montat 
In regia lui Marcel Șoma și in 
scenografia Elenei Zăbavă. In 
distribuție apar actorii Ana 
Colda, artistă emerită. Ion Ți- 
for, <3h. Iordănescu, Dumitru 
Drăcea, Pavel Cîșu, Marcel Po
pa, Ștefan Iliescu, Carmen 
Tăutu, Viorica Suciu-Tlfor, Ion 
Roxin; Mariana Cercel, Marta 
Dumitrescu și Mircea PinfșoarS.

ф Duminică dimineață, in 
jurul orei 10, este programată 
deschiderea patinoarului din 
Lupeni. In programul deschi- • 
derii figurează întreceri spor
tive de hochei pe gheață și 
patinaj. , 1

Vegh Eugen, 
strungar 
ciat in 
(ia. mecanică a
U.R.U.M.P. pen
tru rezultatele 
muncii sale, ve- 

' rifică rotile de 
vagonefi stran
iile de el.

ф Sîmbătă, la ora 18, in sala 
cinematografului din Uricani, 
un colectiv de actori ai Tea
trului de stat din Petroșani 
va prezenta comedia „In casa 
asta a dormit un zeu" (Am- 
phitrion) de Guilherne Figuie- 
redo.

ф Un grup de schiori din 
cadrul asociației sportive Mi
nerul Lupeni a început de 
ieri antrenamentele pe pîrtiâle , 
din împrejurimile cabanei „Stra
ja" urmînd ca sîmbătă și dumi
nică să participe la un campionat 
de schi la probele slalom uriaș, 
slalom special, coborire și fond 
pe asociație, pentru selecțio
narea celor care vor participat 
la concursurile republicane de 
schi din acest an.

*

Reîntors de Ia serviciu, mi
nerul Sichitiu Vasile își găsi 
soția grav bolnavă. Era seara 
tîrziu și tot orașul era cufun
dat în întuneric. Unde să merg 
la ora asta, se întreba fră- 
mîntindu-se. înseninat de un 
gind ce-i veni își luă șapca și 
haina din cuier și se repezi a- 
fară. Vîntul șuiera purtînd cu 
sine fulgi de omăt care îl iz
beau drept în față. Involuntar 
închise ochii de cîteva ori, dar 
cînd ajunse în dreptul stațio
narului o licărire de lumină îl 
făcu să uite de biciuirea vin- 
tului. în cabinetul medicului 
ardea lumina, asta însemna că 
soția lui va primi ajutorul Ia 
timp, va putea fi salvată.

Medicul Cărțînă Constantin 
îl 'asculta și in acest timp se 
îmbrăca grăbit.

— Hai să mergem, să nu mai 
pierdem timp, ii spuse docto

M. MICA

rul punîndu-i prietenește mina 
pe umărul soțului îngrijorat. 

...Ajutorul a venit la timp. 
Soția minerului Sichitiu a fost 
salvată.

In cite asemenea cazuri, in
tervenția promptă și pricepută 
a medicului au redat familiei, 
societății, un miner, o mamă 
ori un soț.

— Aici la Uricani avem me
dici pricepuți, ne-a mărturisit 
deunăzi minerul Scorpie Nico
lae, în prezent elev al Școlii 
de maiștri din Petroșani. Me
dicul nostru Cărțînă ne e ca 
un frate, ca un bun prieten. 
Cu bunătatea și conștiinciozi
tatea ce-I caracterizează el își 
duce neobosit nobila misiune 

de apărător al vieții.
...Cind nu-1 în cabinetul me

dical al circumscripției pe doc
torul Cărțînă îl poți găsi prin 
saloanele staționarului, ori la 
domiciliul celor aflați in sufe

rință. Oi peste 
tot el aduce a- 
linarea suferin
țelor, îmbărbăta
rea și vindeca
rea. De aceea 
doctorul Cărțînă 
se bucură 
precierea 
nimă, de
și respectul lo
cuitorilor orașu
lui Uricani.

de a-
una- 

stima

ENERGICI
• In frei ani, cîf în șase 
ф De la păgubi la cîștig 
Ol Cîf pof face frel brigizi

Ce îl ii* bine tinereții 
O Adevărata noastr* fort*

ILfiez de iarnă. Mercurul termo-
* metrului a coborit sub linti

ța care marchează „zero grade". Pe 
strada largă cit un bulevard a car
tierului, suflă un vînt tăios. O ma
șină mă depășește pe strada cea 
largă șl aleargă printre blocurile 
cele noi spre capătul străzii celei 
largi. Pirtă aici a fost oraș. De aici 
orașul devine șantier.

O macara a prins in cirlig fișia 
de beton armat și o așează peste 
zidul proaspăt. S-a Închis spațiul 
dintre patru pereți. Aici. In aurind 
se vor zbengui copii, sau cineva 
tși va citi revista preferată, sau 
pur și simplu va face Cele mai ba
nale și mai omenești lucruri din 
lume; va minca Și apoi se va o- 
dihnt.

Aici e, deocamdată, șantleti șan
tierul Livezenl.

Z* electivul acesta a încheiat 
anul 1965 cu un bilanț de 

80 de apartamente dale pette plan 1 
Am avut clteva convorbiri cu 

unii dintre factorii cei mdf hpldri- 
tori pentru succesele tftcute șl 
pentru cele care se Întrevăd tfe pe 
acum în viitor. Seftll șantierului,

de

Nicolae Sasu, un om trecui/ de 
vîrsfa tinereții, dar de o vigoare 
și hotărire cu adevărat ti rărească, 
a fast primul om cu care am stat 

vorbă.
— Anul care l-am încheiat 

sau, mai bine zis, bilanțul lui, 
spunea el a fost motiv de sa
tisfacții depline perftru coleeti-

Reportaj-anchefA 
pe șantierul 

de locuințe Lîvezeni

va! nostru. Am făcut o soco
teală simplă : în ultimii trei ani 
de zile am construit In acest 
cartier jumătate din numărul 
apartamentelor predate. Cealal
tă jumătate s-a construit în a- 
proape șase ani. Și realizarea 
cea mai substanțială vine din 
anul care abia a trecut. De 
menționat că pe linia prețului 
de cost, față de anii trecut! 
cînd înregistram pierderi sim
țitoare,; anul 1965 l-am înche- - 
iat cu economii. A. construi e-

în ce mai 
mai ener-

va preocupa în conti- 
E o dovadă că pașii 

devin din ce 
din ce în ce

acesta nuanul 
ușoară, deși la

conomic — iată un obiectiv ca
re ne 
nuare. 
noștri 
6iguri, 
gici.

Sarcina din 
e deloc mai 
prima vedere așa ar părea. (418 
apartamente de predat) la care 
însă se adaugă zeci de mii de 
metri pătrați de finisaje exte
rioare. Privim sarcina aceasta 
cu toată seriozitatea și cu 
toată răspunderea.

espre răspunderea cu care 
oamenii de aici știu sd pri

vească sarcinile prezentului și vi
itorului aveam să aflu intr-un mod 
deosebit de concludent, de la alțl 
oameni, care cu mtinile lor au fău
rit o parte din cele 620 apartamen
te. Unul dintre ei e Radulescu Ma
rin. șeful unei brigăzi de zidari:

— Cum privesc eu sarcinile 
acestui an î Să-mi fac întîi o 
mică socoteală. Am zidit în 
cursul anului trecut cu brigada 
mea 70 de apartamente, am ten- 
cuît interior 80 și exterior 20. 
Va să zică atunci cînd avem 
condiții asigurate știm să man- 
cim. Și anul acesta avem toate

I. CIOCLEI

(Continuare in pag. 3-a)
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STEAGUb КОМ

h PETROȘANI
VDHA SORIN, student ÎB anul 

■ h iMtitatuî do mine Petroșani.
— Cm maî mare parte a timpu

lui *i-o petrec învățând. In rest 
mR pflmb зап citesc. Din păcate 
Mtngaatal ne oferă posibilități re- 
dteae de distracție. Sperăm că o dată 
en deschiderea Casei de cultură, se 
w crea noi posibilități do petra- 
om utia a timpului liber. Pini 
MMd am de făcut citeva propu 
mă: Să te deschidă in localitate 
un <ănb al tineretului, iar organele 
ta taept (respectiv Comitetul pen
am cnttară și artă de pe lingă Sta
tal popular al orașului Petroșani 
— К R.J să intervină pentru a fi 
ѵШЬф de mal multe teatre din (ară, 
«Mar șt din străinătate. Șl Inel 
eoun (arta pentru primăvară) să se 
anenajete un parc pe dealul Instl- 
Intatai. Unind seama că locuitorii 
orașului an fost vitregiți de unul 
* parcurile existente pini van

BOMBA MIMAI, funcționar la 
LR.T.A: în general, ne pierdem tico- 
PM Hber cu preocupări banale caro 
an se deosebesc de la 0 săptămână 
ia alta. Vorbesc la plural roterin- 
dn-mă la tineri. Vedem două filme 
pe săptămînă, un spectacol la o lună 
șU atît 
vreau să 
șani este
na, un 
lumea I

La capitolul 
fac și en una. 
absolut necesar 
patinoar. Dar

propuneri. 
In Petro

leum, iar- 
unul ca

LA VULCAN
Ne-ат întîlnit la clubul din loca

litate cu mulți tineri. Le-am adresat 
aceeași întrebare.

VĂDUVĂ ELENA, învățătoare la 
Școala generală nr. 4 ne-a răspuns 
Următoarele :

1 ret ura unei cărți bune — iată о nreocupazo agreabilă ta ovale ИЬеге.

— la timpul Uber activez ta for
mația corală a clubului. Cînd au 
avem repetiții, citase. Nu mă pot 
plînge de plictiseală^ Totuși, braga 
sufletească au-l Îndestulătoare tn 
Vulcan. Ar mai fi necesar încă un 
cinematograf și o sală de specta
cole. Cele existente nu mai cores
pund. Din cauze aglomerației cu 
mare greutate ajungem la un bilet.

POPA IULIU, student:
— Profit de ancheta făcută de 

ziar pentru a ridica două probleme 
și anume: fiind student mă intere
sează cărțile tehnice de specialitate. 
Librăriile din localitate primesc căr

ANCLîî VĂ PEIRECETI
«•ИЩ TIMPUL LIBER ?

întrebarea a fost pusa tinerilor. Au răspuna Э0 de /ele ei bdieți din Petroșani, Vul
can. Aninoaea, Petrila și Lonea. Bl au relevat grija care se vădește în unele localități pentru 
crearea celot mal propice condiții tn vederea petrecerii plăcute și cu Mas a timpului liber- 
trident, cei întrebați n-au anus ei arate și unele lipsuri exittente în aceasta activitate, Metod 
propuneri menite să ducă la îndreptarea lor.

In rtndurile ce urmeaed redăm citeva din răipunturile primitei

țile respective, dar In număr aHt de 
redus Incit nu poți ajunge la ale. 
A doua problemă se referi la mo
dul în care se face educația tinere
tului. Este adevărat că la Vulcan 
se organizează multe acțiuni printre 
care șl joi ale tineretului, Ină, ta 
cadrul acestora nu se acordă atenția 
cuvenită îndrumării tinerilor asupra 
felului cum să $e poarte tn diferite 
împrejurări.

NICULESCU MIRCEA student:
—• In timpul liber citesc sau merg 

la spectacole- Referitor la spectacole 
am de ridicat o problem A La Pe
troșani se joacă de mal mult timp

Muzica aduce 
satisfacții ți cînd 
o asculți, și atunci 
cînd o execuți tu 
însuți la Instru
mentul preferat. 

piesa „In casa «sta a dormit ид 
zeu", pusă în scenă do „ThM de 
stat Valea Jiului". Bl Мве, «tn dori 
să vedem și noi pitea MSpecttVă И 
scena din Vulcan, gessata pro* 
supune ca teatrul și eqpnlgeao mal 
operativ turneele sale.

La Vulcan sîntem foarte mnlțl ti
neri. Cu toții am dori să dansăm 
frumos, să cunoaștem dansurile mo
derne, să știm ce mișcări trebuie 
făcute în cutare sau cutare dans. 
Nu are înșă cine să ne învețe, Solu
ția, ar îi înființarea unui cerc de 
dans modern pe lingă club.

SUFLETU VASttE, lucrător la mi
na Vulcan, meșabru în comitetul 
U.T.C. al exploatării-!

— Timpul liber mi-1 petrec scriind 
texte pentru Brigada artistică de 
agitație sau participând la repeti
țiile orchestrei clubului din care fac 
parte. Poate aș activa mai mult dar... 
există acesf dar. In sectorul nostru 
activiștii culturali sînt priviți cam... 
strîmb- Ar fi necesar ca activita
tea culturală din orașul Vujpan să 
fie mai mult sprijinită de sindicat, 
U.T.C. și conducerile administrative 
ale sectoarelor pentru a se îmbună
tăți In continuare.

Legat de cele discutate, vreau să 
mai spun ceva. La club sînt orga
nizate diferite activități, dar numă
rul tinerilor care participă Ia ele 
ește redus- De aceea se tatlmplă ca 
unii să activeze atît în orchestră cît 
și în brigada artistică de agitație 
Șînt încă prea mulți tineri care bat 
strada fără rost și frecventează cam 
des restaurantele. In această ordine 
de idei cred că acțiunile de la club 
nu stat destul de atractive. Aceasta 
poate fl o cauză a nepartlclpării ti
nerilor la ele.

MOCA IOAN, muncitor la labo
ratorul electric ai T.C. Paroșeni:

— Studiul este ceea ce îmi ocu
pă majoritatea timpului liber. Mă 
pregătesc pentru examenul de ad
mitere la facultate. Asta nu în
seamnă însă că nu-mi rezerv timp 
șl pentru distracție. In privința tim
pului liber am și eu un... of. Dacă 
joile ar fi mai bine organizate, mai 
atractive, s-ar bucura de o parti
cipare mal largă din partea tineri- 

tor, ta general Mflețj mai via, dar 
Me--. N-ai pe ctae taa la daaa. 
PH distracție e asta î

ANINOASA
Am stat de vorbă cu un grup de 

tineri la sediul comitetului U.T.C. 
al mfnei. Tată ce au răspuns la în
trebarea noastră :

PUHA DUMITRU, ajutor miner în 
sectorul IV:

— Mijloacele de distracție <Un 
localitatea noastră stat reduse. Am 
dori insă să le Îmbogățim. De aceea, 
pe lingă cele existente care se re
zumă ia activitatea de la club ar fi 
bine să vină In Aninoasa rară mul
te formații de teatru și mai ales de 
muzică. Oamenilor din localitate le 
place muzica.

vfSLA VIQREL, vagonetar în 
sectorul I;

— Mă asociez celor spuse de to
varășul Puhă. Aș mai adăuga că 
sîntem dornici să ascultăm citeva 
concerte de muzică populară și 
ușoară. Sperăm că organele ta drept 
vor ține seama de propunerea noas
tră.

PETRILA
Aiel au răspuns la întrebarea an

chetei noastre: Ing. SUCIU GHEOB- 
GHE, din sectorul П al exploatării.

•— Nu prea am timp liber. Do re
gulă la ora 16 plec de Ia mină ta 
zilele cînd nu stat prea obosit merg 
ia film. De altfel modul de a pe
trece timpul liber e destul de li
mitat. Este păcat că in localitățile 
noastre nu vin în turnee Operele 
de stat din marile centre cultu

★

Ancheta a dezvăluit că organiza
rea timpului liber lasă mult de do
rit în Valea Jiului. In unele loca
lități cum este Lorjea, Petroșani, 
Petrila nu sînt corespunzător folo
site posibilitățile existente din ca
re cauză cluburile sînt frecventate 
de un număr redus de tineri. . O 
altă cauză a neparticjpăril ținerilor 
la actlvîțătile ce au loc la Cluburi : 
modu! nemultumitor în care se 
desfășoară acestea. Atît organiza
rea recenziilor șl a altor manifes
tații cît și a joilor de tineret se 
face cu superficialitate.

In unele localități joile de tine
ret, de exemplu, nu oferă nimic nou 
de la o săptăjnînă la alta. Rar se 
organizează jocuri distractive, con
cursuri „Cine știe răspunde". A- 
cțste forme șablon, învechite, nu 
mai corespund aspirațiilor tinerilor 
zilelor noastre, Ei cer mai mult de 

tale. Ne-ar ajuta să no formă» o 
culturii muzicală care, drept să 
spun, ne Hpseșto.

MUNTBANU ROZALIA, funețio- 
nară ]ă aceeași mină, rsepon»«bli8 
cu activitatea culturali in comite
tul U.T.C. f

— După-amiezile ml 10 petrec Ia 
club fie Iuînd parte Ia repetițiile 
colectivului do operetă, fie la cor, 
îmi place muzica ceea ce ш-a *1 
determinat, de altfel, să urmez 
cursurile Școlii populare de artă 
din Petroșani. Păcat că Ia noi la 
club se organizează rar andițli mu
zicale deși ele ar fi bine venite și 
ar găsi mulți amatori să Ie audieze;. 
In ceea ce privește posibilitățile de 
distracție, consider că joile do ti
neret șlni slab organizate, Uncie 
manifestări nu sînt interesante, s-au 
banalizat, au îmbătrînit. Avem ne
voia de mijloace de distracție mai 
vii, pe măsura vîrștei noastre.

LA LONEA
Răspunsurile ni le-au dati NBA- 

GU IOAN, muncitor la sectorul do 
investiții:

— De regulă, după orbie de ser
viciu merg la club și joc cite o 
partidă de tenis do masă, alteoți 
biliard sau șah. îmi place și spor
tul, Asemenea preocupări au mulți 
tineri din Lonea. In această direc
ție sînt însă unele greutăți. Boxerii - 
noștri trebuie să meargă pini Ia 
Petrila să se antreneze. Oare Io 
Lonea nu se poate amenaja o sală 
corespunzătoare pentru antrena
mente ? Mai am o propunere; «T 
se organizeze excursii atit în îm
prejurimi cît Și În regiune.

VULCU MARIA, medic, spitalul 
Lonea:

— Locul primordial în orele me
le libere I! ocupă pregătirea pzo-, 
feslonală. încolo citesc literatură. 
De altfel sînt de curînd venită la 
Lonea și În acest timp abia m-am 
acgmpdaț Jncă n-am reușit să-mi 
dau seama de posibilitățile dejjl*-,,, 
fracție existente.' piesele de teatru 
pe care le-am văzut ml-ац plăcut. 
La Petroșani există un colectiv ar
tistic destul de bun. In ceea ce pri
vește celelalte activități cultural-ar- 
tistice, după cite mi-am dat seama, 
nu .se acordă suficientă atenție or
ganizării lor. Uneori lipsește popu
larizarea corespunzătoare a acțiu
nilor ce se întreprind- Iată, după- 
părerea mea, cauze care Influențe»*! 
ză In mod negativ desfășurarea 
activității artistice șl organizarea 
timpului liber al tinerilor de Ia Lo
nea.

★ dr

la cei care sînt chemați ș8 se ocu
pe de organizarea timpului lor li
ber,

Toți tinerii cărora ne-ат adresat 
cu ancheta au subliniat necesitatea 
unei cotituri în această direcție. 
Există suficiente resurse pentru or
ganizarea ]a nivel corespunzător a 
timpului liber, dar aceasta impune 
mai mulț interes din partea tuturor 
factorilor.

In activitatea de viitor atît con
ducerile cluburilor, comitetele sin
dicale. U.T.C., U.C.F.S. și Comitetul 
pentru cultură și artă al Sfatului 
popular Petroșani vor trebui Kă 
tină seama de lipsurile semnalate 
și, în cel mai scurt timp, Să îm
bunătățească substantial organiza
rea timpului liber. In această direc
ție s-au desprins cîteva concluzii 
cu ocazia anchetei:

+ Cluburile muncitorești trebuie să-și lărgească activi
tatea prin organizarea unor cercuri de dansuri moderne, de 
prieteni al muzicii, a unor procese literare, audiții muzicale 
care desigur se vor bucura de apreciere din partea tinerilor.

ф O sarcină importantă rovine și Comitetului pentru 
cultură și artă, din partea căruia se cere să intervină, la or
ganele in drept, ea Valea Jiului să ile mal vizitată d* 
formatu do teatru *1 operă din marile centre illurale ale 
tăriL

♦ Joile de tineret să se organizeze corindu-se părerea, 
tinerilor. Ble să Не atractive, vioaie, Interesante iar соц 
tetele U.T.C., caro au sarcina să se ocupe de organlNarea 
lor, să manifeste In această direcție mal mult simț de răs
pundere-

ф In privința folosirii timpului liber si U.CFJ.-ul Si 
asociațiile sportive trebuie să facă mal mult Огрвяімгое do 
cursuri și concursuri de MM, amenajarea unor puMmase. 
organizarea onor echipe de hochei stat preocupări rfrtrtW 
pentru petrecem ttdgulul Hboe.

M. CHIOREANU



STATUTUL
CM de pensii a membrilor cooperativelor 

agricole de producție
4* dă pag. J-aj

— veniturile realizat» din mun
ca depusă în cooperativa a- 
gricolă, după pensionare;

ART. 7, — Copiii membrilor Ga- 
■H de pensii, orfani de ambii pă
rinți au dreptul la pensie.

ART. 8. — Pensia de bătrînețe se 
•cord* p» tot timpul vieții;

— bărbaților care 
vîrșta de 65 ani 
în cooperativ» 
de ani;

— femeilor care 
vîrsta de 60 ani 
în cooperativa 
de ani.

Pensia de bătrînețe 
dta:

au Împlinit 
și au lucrat 
agricoli 25

au împlinit 
și au lucrat 
agricole 20

de compune

In sumă de— penata de bază 
\ lei 100 lunar;

— un spor lunar în sumă de 6 
mu 10 M. pentru fiecare 
dncl «ni de contribuție, în 
funcție de mărimea contribu
ției personale a fiecărui coo
perator 1» fondul de pensii.
8 — De la data intrării în 
» șiot»mului unitar de pen- 
și pîhă la îndeplinirea сод- 
de vechime pr»v*«ut» la

ART. 
vigoare 
sioBșrș 
ditlilor
ART. 8, pensiile de bază se acordă 
după cum urmează:

— 100 lei lunar, cooperatorilor 
care împlinesc vîrșta de pensio
nare, au o vechime în cooperativa 
agricolă de cel putin Ю ani șl au
nt <t efectiv în fiecare an de la 

înscrierea în cooperativă»
— 70 lai lunar, cooperatorilor 

care împlinesc vîrsta de pensio
nare, au o vechime în cooperativ» 
agricolă de cel puțin 5 om și au 
muncit efectiv la Десаге on de la 
Înscrierea In cooperativă»

— W lei lunar, cooperatorilor care 
împlinesc vîrsta de pensionaro, 
au o vechime în cooperativă 
mai mică de 5 ani șl core d« la da
ta Înscrierii au muncit efectiv în 
fiecare an In cooperativă;

— <0 lei lunar, cooperatorilor care 
împlinesc vîrsta de pensionare, au 
adus pămîntul la înscriere In coo
perativă, dar care de la data în
scrierii nu au lucrat în cooperativă

ART. 10. — Pensia de invaliditate 
se acordă pe toată durata invali
dității membrilor cooperatori inaptl 
dp muncă, încadrat! In gradul I d» 
Invaliditate, după cum urmează:

— 100 l«l lunar, invalizilor care 
au o vechime in cooperativă 
de cel puțin 10 ani;

— 70 lei lunar, invalizilor care 
ou o vechime în cooperativă 
mai mică de 10 ani.

Pensia de invaliditate se acordă, 
de asemenea, pe toată durata inva
lidității membrilor cooperatori Inepți 
de muncă Încadrați la gradul И de 
Invaliditate după cum urmează:

— 50 lei lunar, invalizilor care 
au o vechime în cooperativă

d» cel putin 10 ani;
— 40 lei lunar, invalizilor care 

au o vechime în cooperativa 
mai mică de 10 ani.

ART. 11. — Pensia pentru orfani 
»e acordă copiilor minori, orfani de 
ambii părinți, pînă la vîrsta de 16 
ani șau dacă urmează o școală, pînă 
la absolvirea acesteia, dar fără a 
depăși vîrsta de 20 de ani.

Mărimea pensiei pentru un orfan 
de ambii părinți este de lei 70 lu
nar.

ART 12. — Pe măsura dezvoltă
rii și întăririi economice a coopera
tivelor agricole, a creșterii venitu
rilor acestora, la propunerile coo
perativelor agricole de producție. 
Consiliul Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole va putea îmbu
nătăți în viitor nivelul pensiilor.

ART. 13. — Pentru stabilirea drep
tului la pensie de bătrîn»te se re
cunosc și perioadele de activitate 
dih cadrul altgr sectoare care au 
case de pensii proprii.

Membrii Casei de pensii, îndr«p- 
tlUU la mai multe pensii, pot opta 
pentru una din el*.

Membrii Casei d* pensii nu pot 
primi decît o singură pensie, indife
rent de fondul din care aceasta es
te pilrita.

ART. 14. — Cooperativul» agrico
le au îndatorirea S* plătească cu re
gularitate la fondul de pensii con
tribuția anuală de 3,5 la sută din 
valoarea producției globale; membrii 
aooperetiveler agricola au obligația 
să depună pu regularitate la fondul 
de pensii contribuția lunară da 5 
sau K> lai.

In cazul In care o cooperativă a- 
gricolă nu plătește la fondul de 
pensii contribuția anuală de 3,5 la 
sută din valoarea producției glo
bala, membrii acesteia nu vor putea 
beneficia de pensia de bază, iar acei 
cooperatori agricoli, membri ai Ca
sei de pensii, care nu vor depune 
contribuția lunară de 5 șau 10 lei, 
nu vor primi sporul la pensie.

ART. 15. — Calitatea de membru 
al Cosei de pensii se pierde o dată 
cu retragerea sau îndepărtarea din 
cooperativa agricolă de producție 
precum și în cazul retragerii coo
perativei agricole din uniunea raio
nali a cooperativelor agricole.

ART. 18. — Normele privitoare la 
stabilirea si plata penalilor se pre
văd în regulamentul pentru aplica
rea statutului Casei de pensii, apro
bat de către Consiliul Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

Capitolul IV
Organele й conducere 
ale Casei de pensii 

și ale filialelor 
regionale și raionale. 
Atribuțiile aoestora

Congresului Uniunii Na- 
Cooperativelor Agricole 
la modificarea acestuia,- 
hotărîrile Congresului și

ART. 17. — Sistemul de pensiona
re «1 membrilor cooperativelor agri
cole •» realizează prin Cosa de 
pensii din cadrul Uniunii Naționale 
а Cooperativelor Agricole și prin 
filialele regionale și raionale ale 
Casei de pensii, cară funcționează 
în cadrul uniunilor cooperativelor 
agricole respective.

Casa de pensii și filialele șale 
Sînt conduse de comitete care iși 
desfășoară activitatea pe baza prin
cipiului muncii colective, ca organe 
deliberative, luînd hotărțrî cu ma
joritate de voturi.

ART. 18. — Casa de penșii din 
cadrul Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole este condusă de 
Comitetul Casei de penali, desemnat 
de către Consiliul Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole. 
Președintele șl vicepreședinții Comi
tetului sînt desemnați dintre mem
brii Comitetului Casei de pensii,

ART. 19. — Comitetul Casei de 
pensii are următoarele atribuții:

1. asigură respectarea prevederi
lor statutului Casei de pensii și face 
propuneri 
ționale a 
cu privire

2. aplică 
ale Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole’ d» Produc
ție cu privire la organizarea 
funcționarea Case! de pensii,-

3. elaborează și supune spre a- 
probare Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție regulamentul pentru apli
carea statutului Cașei de pensii,

4. îndrumă și controlează activi
tatea comitetelor filialelor 
șl raionale ale Casei de

5. elaborează dispoziții 
privind tinerea evidentei 
comitetele filialelor regionale 
raionale ale Casei de Pensii și de 
către cooperativele agricole, referi
toare la formarea fondului de pensii 
și la plata pensiilor,

8. întocmește si supune aprobării 
Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole planul a- 
nual d» activitate, precum și buge
tul Ca»ei de pensii, întocmește șl 
prezintă Consiliului Uniunii Națio
nal» a Cooperativelor Agricole de 
Produațl» dări de seamă semestriale 
privind situația pe tară a încasării 
contribuțiilor la fondul de pensii, 
procura și situația plății pensiilor.

și

regionale 
pensii; 
normative 
de către 

si

7. administrează fondurile Casei 
de pensii și repartizează comitete
lor filialelor regionale ale acesteia 
sumele necesare plății pensiilor.

8. organizează aparatul tehnlco-ad-, 
ministrativ al Casei de pensii șl ai 
filialelor regionale si raionale.

ART. 20. — Filiala regională a 
Casei de pensii este condusă de Comi
tetul filișlo regionale a Casei de 
pensii desemnat da către consiliul 
uniunii regionale a cooperativelor 
agricole. Președintele și vicepre
ședinții comitetului sînt desemnați 
dintre membrii comitetului filialei 
regionale a Casei de pensii,

ART. 21. — Comitetul filialei re
gionale a Casei de pensii are urmă
toarele atribuții;

1. aplică hotărîrile comitetului Ca
sei de pensii din cadrul Uniunii 
Naționale, precum și ale consiliului 
uniunii regionale a cooperativelor 
agricole, cu privire la problemele 
de pensii.

2. îndrumă și controlează acti
vitatea comitetelor filialelor raio
nale ale Casei de pensii;

3. îndrumă și verifică modul de 
ținere a evidenței de către comite
tele raionale și de către coopera 
țivele agricole privind formarea 
fondului de pensii șl plata pensiilor;

4. întocmește și supune spre a- 
probare consiliului uniunii regio
nale a cooperativelor agricol» pla
nul anual de activitate al comite
tului filialei regionale al Casei de 
pensii, dările de seamă semestriale

In Editura politică
au apărut

PETRE CÎMPEANU
MIHAI MUJIC

Organizarea 
controlului obftesc 
de către sindicate

128 pag., 1,25 lai 
Autorii tratează deapre sfe

ra de extindere și obiectivele 
controlului obștesc, despre 
mijloacele organizatorice folo
site de sindicate pentru 
ceastă activitate, dîndu-se 
exemple concrete de felul 
care se face alegerea și 
struirea echipelor, cum se 
fectuează controlul etc.

CORNELIUS RYAN

Ziua cea mal lungă
248 pag., 7

Cartea publicistului ameri
can Cornelius Ryan, fost co
respondent militar de presă 
american, pune în lumină un 
episod memorabil din istoria 
celui de-al doilea război mon
dial — debarcarea trupelor an- 
glo-americane în Normandie în 
iunie 1944.

PAȘII NOȘTRI ENERGICI
(Urmare din pag. J-sJ

condițiile. Brigăzi ca a mea mei 
sînt pe șantier

A m mers în căutarea acestei
n brigăzi. Mulfi dintre oame

nii aceia Îmi erau cunoscuti. Cu
noscut era Jenev Dionisie, un bă- 
irlnel 
sebit 
evict 
bitor 
cunoscut era Șturzu Grlgore. Sînt 
trei meșteri ai culorilor.

•— Am vopsit șl zugrăvit îm
preună peste 400 de aparte, 
mente din cele 620 predate. A- 
proape cît 
acestui an 
de vedere, 
part amante 
cină prea grea.

„Pentru noi nu e o sarcina Prea

pu/in la trup șl eu ochi d«o- 
de viol, cunoscut era And te- 
Alexandru, omul mereu zfm- 
$f respiri nd de voie bund,

sarcina de plan a 
Din punctul nostru 

cele 418 viitoare a- 
nu reprezint! o ear

i nee
ds 

pen-

de

privind situația pe regiune a 
sării contrlbuți.lor la fondul 
pensii precum și situația plății 
•Iilor,

5. urmărește ca drepturile
pensie să se stabilească șl să se 
plătească în conformitate cu preve
derile statutului Casei de pensii și 
ale regulamentului său de aplicare,-

6. rezolvă contestațiile introduse 
împotriva deciziilor de pensionare 
emise de către comitetele filialelor 
raionale ale Casei de pensii,

7. repartizează comitetelor filiale
lor raionale ele Casei de pensii su
mele destinate plății pensiilor.

ART, 22 — Filiala raională a Ca
sei de penșii este condusă de comi
tetul filialei raionale a Casei de 
pensii desemnat de către consiliul 
uniunii raionale a cooperativelor a- 
gricole. Președintele și vicepreședin
tele comitetului sînt desemnați din
tre membrii comitetului filialei ra
ionale a Casei de pensii.

ART. 23, — Comitetul filialei ra
ionale a Casei de pensii are urmă
toarele atribuții:

f. aplică hotărîrile Comitetului 
Casei de pensii din cadrul Uniunii 
Naționale, ale comitetului filialei re
gionale a Casai de pensii, precum 
si ale consiliului uniunii raionale 
a cooperativelor agricole, cu privi
re la problemele de pensii,

2. îndrumă și controlează coopera
tivele agricole pentru ca acestea să 
verse contribuțiile la Casa de pen
sii, atît cele datorate de ele cît și 
cele datorate de membrii acestora,

3. îndrumă $i verifică modul de 
ținere a evidenței privind contribu
țiile la fondul de pensii și 
plății drepturilor de pensie,

4. întocmește și supune
probar» consiliului uniunii 
le a cooperativelor agricole pla
nul anual de activitate al comitetu
lui filialei raionale a Cașei de pen
sii. dările seamă șemestria- 

situația

spre b- 
raiona-

e u

ГА CONSTATAT! ABATERI IA LOCUL 
DE MUNCA UNDE Ml FOST CHEMAȚI PENTRU 
PUȘCARE,REFUZAȚI EXECUTAREA PUȘCĂRII 
PltlA CE LOCUL DE MIMICĂ Mi NAI PREZINTĂ PERICOL

grea I" Același lucru 11 spune par- 
chetarul Lăpădătescu loan și mo
zaicarul Negoită Dumitru. Același 
lucru l-ar ii spus, poate, șl ceilalți 
șefi de brigăzi, dacă ar fi fost În
trebați.

Nu e in afirmațiile lot beția suc
cesului. ci încrederea omului tn 
tortele sale clntărite gospodărește 
Am cunoscut un maișiru tlnăr, abia 
de un an absolvent al școlii de 
maiștri — Delu Nlcolae — eu o 
carte de vizită care ar face cinste 
oricui: două blocuri Încredințate 
din care unul predat în tetmen. 
Iar unul Înainte de termen. Cel pre
dat tnainte de termen reprezintă 
•20 de apartamente 
nulul trecut,

Nu știu unde 
oe mă inapoiez
Se știe eă șantierul nostru va e- 
xecuta anul acesta la Petroșani 

peste pianul a-

voi lucra după 
din concediu.

le privind situația încasării con
tribuțiilor la fondul de pensii de 
la cooperativele agricole și de la 
membrii acestora, precum și situai 
tia plății pensiilor,

5. stabilește pensiile pe baza pro
punerilor consiliilor de conducere 
aprobate de către adunările gene
rale ale cooperativelor agricole res
pective și întocmește deciziile de 
pensionare;

6. urmărește ca pensiile stabilite 
să fie plătite la timp și în cuan
tumul fixat.

ART. 24. — In raporturile cu or
ganele și organizațiile de stat și 
obștești, precum șl cu persoanele 
fizice, Casa de pensii, filiala regio
nală și filiala raională a Casei de 
pensii sînt reprezentate prin pre
ședinți și în lipsa acestora prin 
unul din vicepreședinți și se anga
jează din punct de vedere Juridic 
potrivit împuternicirilor stabilite de 
comitetul Casei de pensii respectiv.

Capitolul V

spoziții finale
ART- 25. — Verificarea gestiunii 

Casei de pensii și a filialelor sale 
regionale și raionale se face de 
către uniunile cooperativelor agri
cole.

ART. 26. — Casa de pensii a 
membrilor cooperativelor agricole 
și filialele sale regionale și raio
nal» sînt persoane juridice și au 
Sigilii proprii cu denumirea fie
căreia.

ART. 27. — Casa de penel! a 
membrilor cooperativelor agricole 
își încetează activitatea pe baza 
hotărîrii Congresului Uniunii Na
ționale а Cooperativelor Agricole 
de Producție.

<11111111 zj tiling

blocuri glisante cu 10—11 etaje. 
Aș dori mult să lucrez la aceste 
blocuri, să-mi pun In practică cu- 
noșttnfele, să-ml verific spiritul de 
inițiativă și euraju).

Iată un palmares și o dorință, 
care-i stă bine tinereții. Maistrul 
nu știa că Îndeplinirea dorinței lui 
fusese deja hotărîtă.

S4-am Înapoiat ia șeful șantie-
2” rului. Acum ștlarfi preels de 

unde venea încrederea pe care ₽- 
mul acesta © are mereu Întipărită 
pe tată. Cunoscusem, după expre
sia Iul, o parte din adevărata for
ță a șantierului, ’

...Pulguiește ușor, semn că frigul 
a devenit ger. O macara ridică o 
ftșie și o așează peste zidul proas- 
Dăt. S-a Închis scatiul unei camere 
Un viitor Ideas de tihnă și bucurii, 
al Împlinirilor de fiecare zl.-
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Convorbirile de la Tașkenf
TAȘKENT 6 (Agerpres). — In 

cursul zilei de joi au avut loc con
vorbiri neoficiale între președinte
le Pakistanului Ayub Khan, și pri
mul ministru al Indiei, Lal Bahadur 
Shastri. La cererea acestora, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., A. N. Kosîghin, a par
ticipat la convorbiri.

După cum anunță TASS, tot joi, 
Alexei Kosîghin a avut întrevederi 
separate cu Ayub Khan și cu Ba
hadur Shastri.

Intr-o conferință de presă, un 
reprezentant al delegației pakista
neze a subliniat că la aceste în
trevederi au fost examinate pro
blemele privind elaborarea ordinei 
de zi a reuniunii de la Tașkent. 
Delegația pakistaneză, a spus el, 
va accepta orice ordine de zi care 
ar putea contribui la restabilirea

VIETNAMUL DE SUD
Explozii în două cartiere din Saigon • Un program al co

mandamentului american de distrugere a locuințelor și cultu
rilor de orez din regiunile controlate de F.N.E.

SAIGON 6 (Agerpres). — La Sai
gon au avut loc joi două explozii 
de bombe în două cartiere opuse 
ale capitalei. Prima bombă a ex
plodat lîngă intrarea principală a 
aeroportului Tan Son Nhut din 
Saigon, pe unde au acces, în spe
cial, militarii. Cea de-a doua explo
zie s-a produs la puțin timp după 
prima, în fața clădirii postului de 
poliție din cartierul răsăritean al 
capitalei, distrugînd clădirea.

Corespondentul agenției Associa
ted Press anunță din Saigon că 
bombardiere strategice americane 
de tipul „B-52", avînd baza în 
Insula Guam, au întreprins joi un

Academicianul sovietic Basov 
despre ^serele viitorului

MOSCOVA 6 (Agerpres). — In 
tr-un articol publicat în „Pravda", 
cunoscutul om de știință sovietic, 
acad. Nikolai Basov, laureat al 
premiilor „Lenin" și ,,Nobel", a- 
firmă că înlr-un viitor foarte a- 
propiat vor fi obținute rezultate 
deosebit de interesante în dome
niul aplicării radiațiilor laserelor 
asupra compușilor chimici.

El arată că „Puternicele radiații 
ale laserelor pot juca rolul unui 
catalizator universal, care să per
mită sintetizarea si descompunerea 
substanțelor chimice". Principiile 
de creare a unor generatoare pu
ternice în acest scop sînt deja 
studiate. In prezent se efectuează 
lucrări pentru aplicarea lor în 
practică.

„Laserele viitorului — scrie Ba
sov — vor fi niște mașini la care 
lumina va fi folosită drept mediu

Plecarea
unei delegații sovietice 
în R. 0. Vietnam

MOSCOVA 6 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că o delegație 
sovietică condusă de Alexandr Șe- 
lepin, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., care va vizita R. D. Viet
nam la invitația C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Viet
nam și a guvernului acestei țări, 
a părăsit Moscova.

Din delegație fac parte Dmitrii 
Ustinov, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., secre
tar al C.C. al P.C.U.S., Anatolii 
Cistiakov, șeful secției pentru ță
rile Asiei de sud-est din Ministe
rul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
general-colonel Vladimir Tolubko 
și alte persoane oficiale.

încrederii și a relațiilor de bună- 
vecinătate între popoarele pakista
nez și indian.

Purtătorul de cuvînt al delega
ției indiene a declarat că, în cursul 
întrevederii premierului indian cu 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., au fost examinate 
problemele privind buna desfășu
rare a reuniunii indo-pakistaneze. 
„Progresăm pas cu pas", a subli
niat el. Punctele noastre de vede
re se apropie mult și au apărut 
perspective îmbucurătoare în reu
șita acestei reuniunii. El a averti
zat pe corespondenții de presă a- 
supra optimismului exagerat, sub
liniind complexitatea problemelor 
care despart India și Pakistanul. 
Totodată el a respins știrile po
trivit cărora întîlnirea de la Taș
kent ar fi intrat în impas.

nou raid asupra unei regiuni con
trolate de unitățile F.N.E. — la 
113 km nord-vest de Saigon. Agen
ția menționată adaugă că, coman
damentul forțelor americane elabo
rează, de altfel, un program larg 
de distrugere a locuințelor și a 
culturilor de orez din regiunile 
conlrolate de forțele patriotice. 
Corespondentul precizează că, dacă 
pînă în prezent americanii obișnu
iau să lase distrugerea regiunilor 
în care populația sprijinea pe pa- 
trioți, în seama forțelor guverna
mentale șaigoneze, de acum înain
te „aviația și militarii americani 
sînt direct implicați în astfel de 
acțiuni".

pentru transmiterea Informațiilor". 
Cu ajutorul unor generatoare cu 
semiconductori, este posibilă crea
rea pe baza acestor mașini a unor 
scheme ultrarapide analoge cu ra- 
dioschemele actuale.

Academicianul este de părere că 
au mari perspective cercetările le
gate de utilizarea luminii pentru 
transmiterea energiei. „Este vorba 
— scrie el — de transformarea ra
diațiilor laserelor în curent elec
tric, cu randament mare, prin așa 
numita redresare a luminii".

„GUARDIAN"

Cum poate fi salvată runda Kennedy ?
LONDRA 6 (Ager

pres). — Ziarul britanic 
Guardian" se ocupă 

intr-un articol de un 
alt aspect al crizei prin 
care trece de cîteva 
luni Piața comună: pa
ralizarea tratativelor în 
cadrul așa-numitei run
de Kennedy, ca urmare 
a impasului la care s-a 
ajuns in Piața comună. 
„Criza Pieței comune, 
scrie ziarul, amenință să 
spulbere și micile șanse 
care au mai rămas de a 
salva ceva din runda 
Kennedy". Ziarul amin
tește că guvernul State
lor Unite nu a primit 
din partea Congresului 
autorizația să ducă tra
tative în această „run
dă Kennedy" cu privire 
Ia reducerea cu 50 la 
sută a tarifelor vamale, 
decît pînă în vara anu
lui 1967. Aceasta în
seamnă, explică „Guar
dian", că tratativele 
propriu-zise trebuie să 
ajungă, la un rezultat cel

Cuvlntarea lui W. Rochet 
la plenara С. C. al P. C. Francez

PARIS 6. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : La încheierea lucrărilor plena
rei C.C. al P.C. Francez din ziua 
de 5 ianuarie, secretarul general 
al partidului, Waldeck Rochet a 
rostit o cuvîntare în care a apre
ciat că alegerile prezidențiale au 
constituit un succes al procesului 
de unire a forțelor de stînga. El 
a declarat că problema elaborării 
unui program comun al tuturor par
tidelor de stînga și organizați
ilor democratice a devenit una 
din problemele esențiale ale peri
oadei imediat următoare. Rochet a 
reamintit că Mitterrand a făcut la 
23 noiembrie o serie de propuneri 
care ar putea să servească drept 
bază pentru elaborarea, după ale
gerile prezidențiale, a unui program 
comun a tuturor partidelor de stîn
ga care I-au sprijinit în timpul cam
paniei electorale. Partidul Comunist

Turneul lui Harriman 
în Extremul Orient

BANGKOK 6 (Agerpres). — Tri
misul special al președintelui 
Johnson, Averell Harriman, a so
sit joi la prînz la Bangkok, ve
nind de la Cairo, unde timp de 
două zile a conferit cu personali
tăți egiptene, printre care președin
tele Nasser, în probleme referi
toare la situația d<b Vietnam. A- 
gențiile de presă anunță că, după 
Tailanda, viitoarea etapă a turneu
lui lui Harriman va fi Japonia. El 
va avea întrevederi cu primul mi
nistru Sato și cu ministrul de ex
terne, Shiina. Agenția France 
Presse subliniază că anunțarea vizi
tei Iui Harriman în Japonia „a 
provocat la Tokio cea mai mare 
surpriză". Această surpriză, con
tinua - agenția, se datorește pe de 
o parte faptului că președintele

Fartw міиівп’ lioltaz’ acordai de armiitijli la Coreia
PHENIAN 6 (Agerpres). — La 

ședința Comisiei mixte de armisti
țiu care a avut loc recent la 
Panmunjon, partea coreeano-chine- 
ză a protestat împotriva recente
lor violări ale acordului de armis
tițiu de către partea americană. 
S-a subliniat că în perioada 21-28 
decembrie 1965, partea americană 
a trimis nave de diferite tipuri 
în apele de coastă ale Mării de 

mai tîrziu în toamna a- 
ceasta, spre a da posibi
litate parlamentelor să-l 
ratifice în timp util.

„Intrucît cei șase 
membri ai Pieței comune 
sînt obligați să partici
pe cu un singur vot la

rînd — există primejdia 
reală că americanii să 
se hotărască să renunțe 
cu toiul la runda Ken
nedy".

„Runda Kennedy" a 
fost lansată, explică zia
rul, „inițial pentru a
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aceste tratative, conti
nuă ziarul, nu este po
sibil nici un progres 
real" atîta vreme cit în 
cadrul Pieței comune nu 
se ajunge la un punct 
de vedere comun. „Dacă 
discuțiile nu vor putea 
fi reîncepute în primă
vară — și pentru ca a- 
ceasta să fie posibil tre
buie ca divergențele din
tre Franța și partenerii 
săi să se aplaneze cu-

face mai puțin eficiente 
discriminările impuse de 
țările vest-europene u- 
nora dintre exporturile 
Americii". Faptul că 
discuțiile în acest sens 
nu evoluează provoacă 
deci iritare la Washing
ton. Cu atit mai mult cu 
cit, chiar și în măsura 
in care s-a discutat pînă 
acum in ^runda Kenne
dy*, nu se anunțau pro
gresele scontate de Sta

nu și-a schimbat poziția de atunci 
și este gata să participe la discu
tarea acestui program, cu voința 
fermă de a ajunge la un acord. 
Un asemenea acotd — a spus el 
— ni se pare cu atît mai realiza
bil cu cît propunerile care figu
rează în programul nostru se în- 
tîlnesc în numeroase puncte cu 
propunerile făcute de Francois 
Mitterrand, de Partidul socialist, 
de Partidul socialist unificat și de 
alte grupări și organizații demo
cratice.

In încheiere, W. Rochet a subli
niat necesitatea de a se respecta 
egalitatea tuturor partidelor de 
stînga într-o eventuală uniune, ară- 
tînd că Partidul comunist este ho- 
tărît să-și respecte angajamentele 
pe care le-a luat și pe care le va 
lua, și că el va apăra cu intran
sigentă interesele clasei muncitoa
re, ale poporului și al națiunii.

Johnson a luat în ultimul moment 
hotărîrea de a trimite la Tokio 
pe Harriman, care anunțase mier
curi plecarea imediată la Washing
ton, iar pe de altă parte conside
rentului că un alt emisar ameri
can, vicepreședintele Humphrey, 
a încheiat de curînd o misiune 
analogă aceleia cu care este în
sărcinat Harriman. Guvernul ja
ponez, după aprecierea agenției 
France Presse, nu vede cu clari
tate ce rol ar putea juca Japonia 
în soluționarea conflictului din 
Vietnam. Pe de altă parte, misiu
nea lui Harriman în Japonia in
tervine în condițiile în care se 
consideră că „ofensivă americană 
de a reglementa situația din Viet
nam ar reprezenta un eșec com
plet", scrie agenția citată.

Est, aflate sub control coreeano- 
chinez, a adus arme grele și perso
nal militar în zona demilitarizată 
și a deschis focul în regiunea con
trolată de partea coreeano-chîne- 
ză din zona demilitarizată.

Partea coreeano-chineză a cerut 
părții americane să retragă toate 
armele grele din zona demilitari
zată și să sancționeze persoanele 
care s-au făcut vinovate de viola
rea acordului de armistițiu.

tele Unite. „Doar în ce 
privește produsele indus
triale ne-ат putea aș
tepta, în cel mai b.un 
caz, la o reducere a ta
rifelor vamale cu numai 
20 pînă la 30 la sută, și 
chiar și așa există o lis
tă lungă de excepții, 
scrie ziarul. Și încă mai 
întunecate sînt perspec
tivele în ce privește pro
dusele agricole".

In această stare de 
lucruri, observă „Guar
dian", „există semne 
limpezi că la Washing
ton crește nerăbdarea. 
Administrația a lăsat să 
se înțeleagă clar că nu 
va cere prelungirea ter
menului și că ar prefe
ra să renunțe la runda 
Kennedy. Atunci, adaugă 
ziarul, pasul următor ar 
putea fi încheierea unui 
acord de reducere a ta
rifelor vamale între 
SJU.A. și cealaltă orga
nizație economică vest- 
europeană, A.EJ^S„ ex- 
chrzînd Piața comună?'.

PE SCURT
+ PARIS. — O nouă ex

plozie, urmată de incendiu, 
s-a produs miercuri la rafină
ria din localitatea Feyzin din 
Franța, unde, cu o zi în ur
mă, un mare incendiu s-a sol
dat cu numeroși morți și ră
niți.

ф NEW YORK. — Intre 
reprezentanții muncitorilor de 
la serviciile de transporturi 
în comun din New York, care 
se află în grevă de mai multe 
zile, și delegații municipalită
ții au fost reluate miercuri 
discuțiile în vederea soluționă
rii conflictului. Nu a fost fă
cută însă nici o precizare asu
pra modului în care se desfă
șoară tratativele. Se relatează 
că la discuții a participat și 
primarul New York-ului, John 
Lindsay, care a cerut greviș
tilor să reia lucrul în timp ce 
tratativele continuă. Sindica
tul muncitorilor din transpor
turile în comun a respins în
să această propunere.

+ BONN. — La 5 ianuarie, 
pe teritoriul landurilor Hessen 
și Bavaria au început mari 
manevre de iarnă americano- 
vest-germane, la care iau par
te peste 20 000 soldați și ațț. - 
țeri americani și vest-germani, 
7 000 de tancuri, avioane si 
elicoptere.

ф NEW YORK. — Intr-o 
scrisoare adresată secretarului 
general al O.N.U., U Thant, 
de reprezentantul Cambodgiei 
Ia Organizația Națiunilor Uni
te se anunță că în zilele de 
30 și 31 decembrie soldați tai- 
landezi au atacat un post de 
frontieră cambodgian Ia nord- 
est de Samrong. In cursul ata
cului, opt cambodgieni și-au 
pierdut viața. Guvernul Cam
bodgiei, se arată în scrisoare, 
„cere tuturor organizațiilor in
ternaționale, îndeosebi Națiu
nilor Unite, și tuturor țărilor 
lumii să ia notă de situația 
la frontiera între Cambodgia t 
și Tailanda și să adopte măsu
rile corespunzătoare pentru 
menținerea păcii".

ф SOFIA. — In orașul Po- 
morie din R. P. Bulgaria s-a 
deschis prima școală medie 
tehnico-profesională de turism 
internațional din țară, cu o 
durată de studiu de trei ani. 
Elevii școlii se pregătesc 
pentru a deveni responsabili 
de hoteluri, administratori, 
ghizi pe lîngă hotelurile de 
pe litoralul bulgăresc al Mării 
Negre.

ф SANTIAGO DE CHILE. 
Greva muncitorilor de Ia 
minele de cupru „El Tenien- 
te" din Chile continuă de pa
tru zile. Numărul greviștilor 
a atins cifra de 10 000. Ei re
vendică majorarea substanția
lă a salariilor.

ф BOGOTA. — Partizanii 
columbieni au întreprins o 
nouă acțiune curajoasă în de
partamentul Tolima organizînd 
o ambuscadă împotriva unui 
grup de polițiști. Potrivit co
respondentului agenției Pren- 
sa Latina, grupul de polițiști 
a suferit pierderi.

ф LONDRA. — La Londra 
s-a anunțat oficial că minis
trul afacerilor externe al Ma
rii Britanii, Michael Stewart, 
însoțit de ministrul apărării, 
Denis Haeley, vor sosi la 
Washington la 27 ianuarie.
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