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SUCCESE In munca

й* *в  Ы CMNteMui orășenesc Petroșani ai P.C.fi. și al Sfatului popular orășenesc

Oră de exerciții- le 
clasa de pian a Școlii 
elementare de muzică 
și arte plastice din Pe
troșani.
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4 pag. 25 bani

• In pădurile 
troienite

Forestierii luptă cu multă hotărîre 
pentru învingerea greutăților provo
cate de iarnă. Echipe speciale lu
crează la deblocarea drumurilor de 
pădure, tractoare cu pluguri curăță 
zăpada de pe căile de acces iar 
șoferii din cadrul I24.T.F. Lupeni 
înaintează cu curaj pe drumuri tro
ienite deschizînd căi de circu
lație în adîncul masivelor mun
toase.

Datorită strădaniilor depuse, fo
restierii din sectoarele I. F. Petro
șani au reușit, cu toată iarna grea, 
să trimită jos la rampele gărilor 
mari cantități de material lemnos: 
1368 mc bușteni gater fag, 194 
mc bușteni de derulaj, 836 metri 
steri lemn de foc, 291 ■ mc lobde 
pentru distilare, 240 mc lemn de 
mină rășinoase, 130 mc celuloză 
fag, 112 mc lemn de construcții fag 
și multe alte sortimente de lemn 
de lucru: bușteni gater rășinoase, 
lobde PjF.L., traverse, doage fag 
etc.

• Calcar 
peste plan

l . , X .
Minerii pietrari de la cariera de 

calcar din Bănița, se străduiesc 
să-și, organizeze cît mai bine mun
ca, pentru a învinge greutățile pro- 
vpeete de iarnă : ’zăpadă '"mere? 
ger. .Datorită aplicării măsurilor cu
prinse în planul pregătirii pentru 
iarnă, s-a reușit să se curețe ope
rativ liniile — de zăpadă, maca- 
zele — de gheață, iar compresoa- 
rele au putut fi permanent men
ținute în funcțiune pentru a debi
ta aerul comprimat necesar perfo
ratoarelor.

Aceste măsuri au făcut posibil 
ca munca în cariera de calcar să 
se desfășoare din plin, iar pe pri
mele două săptămîni din acest an 
colectivul de aici să dea deja 1 000 
tone calcar peste sarcinile de plan 
la zi. Ea obținerea acestui suc
ces deosebit, o contribuție însem
nată au adus brigăzile de pietrari 
conduse de tov. Toth Francisc și 
Gherasim Petru, minerii Hegheduș 
Dionisie, Costache Vasile, Ciopei 
Traian, Dobre Vasile, Costaș Dumi
tru, Eșanu Dragomir, Brătescu Ste- 
lian. Kiss Andrei, Ciombor Ale
xandru șl mulți alții.

Organizarea și atribuțiile 
Inspectoratului

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România a emis recent un 
Decret privind înființarea, organi
zarea și funcționarea Inspectoratu
lui sanitar de stat In principal 
acest organ are sarcina de a în
druma și controla aplicarea unitară 
a normelor și instrucțiunilor de 
igienă și antiepidemice emise de 
Ministerul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, precum și de a investiga 
factorii de mediu care pot influen
ța starea de sănătate a populației. 
Intre atribuțiile noului organ sint 
incluse, conform Decretului, contro
lul privind respectarea normelor de 
igienă referitoare la nocivitățile de 
natură chimică, fizică sau biologică 
în locurile unde se desfășoară pro
cese de muncă; Protecția sanitară 
a aenriui, a- solului și a apei folo
site în scopul potabil; producția 
și circulația alimentelor destinate 
consumului public; regimul de ac
tivitate și de odihnă din instituțiile 
de copii și adolescenți.

Inspectoratul sanitar de stat va 
controla aplicarea măsurilor de pre
venire și combatere a bolilor tran
smisibile, a bolilor profesionale, 
precum și respectarea măsurilor de 
protecție sanitară a frontierelor de 
stat și a sarcinilor ce decurg din 
acordurile1 internaționale în dome
niul bolilor transmisibile etc., De a- 
semenea, va aviza , din piinct de

Еазідигаі 
frontul de lucru 
al primului trimestru ?

trul II cum priviți ?
Construcțiile de locuințe din Valea Jiului au intrai, după 

febra sfîrșitului de an, într-o etapă cu totul deosebită.
Ancheta noastră șf-a propus să constate felul în Care a 

fost asigurat frontul de lucru, pentru prima etapă a anului, 
pe două din șantierele de construcții: cel de la Lupeni și 
cel de la Vulcan.

Situația celor două șantiere e, întrucîtva, deosebită. In 
timp ce vulcănenii au documentația asigurată pentru toate 
lucrările din plan, lupenenli au numai pentru o parte. Să 
vedem acum cum s-au descurcat și se descurcă fiecare din 
colectivele celor două șantiere.

Răspund la anchetă:
MANDERO ROMEO, șeful șantie

rului Lupeni c
— Deocamdată, pentru efectivele 

care le avem acum, avem și front 
de lucru; dar numai deocamdată. 
O dată cu predarea blocului D 2

Anul XVIII 
XXIII №. 3050
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sanitar tte stat
vedere al respectării cerințelor de 
igienă amplasarea construcțiilor în 
care se desfășoară o activitate eco
nomică sau sodal-culturală, proiec
tele de sistematizare a centrelor 
populate, proiectele tip $1 normati
vele de proiectare pentru construc
ții, obiective sau materiale, care 
prin natura utilizării lor pot in
fluența starea de sănătate a popu
lației.

Pentru a aduce la îndeplinire a- 
ceste sarcini, organele Inspectora
tului sanitar de stat au dreptul de 
a efectua control sanitar Șl anti
epidemic și de a da dispoziții obli
gatorii în problemele sanitaro-epi- 
demice unităților controlate, de a 
dispune măsuri speciale cu caracter 
obligatoriu pentru prevenirea și 
combaterea bolilor transmisibile și 
profesionale, de a sancționa abate
rile de la normele de igienă și an
tiepidemice etc. Intrucît toate aceste 
sarcini nu se pot efectua fără con
tribuția activă și susținută a orga
nizațiilor socialiste, decretul prevede 
unele obligații speciale șl pentru 
acestea.

In Ministerul Sănătății și Preve
derilor Sociale funcționează Inspec
toratul sanitar de stat central, iar în 
țară inspectorate sanitare de stat 
regionale, raionale sau orășe
nești.

(AgerpreS)

ANOSTA NOASTĂ 
PEȘANTIERELE 
LUPENI Șl VULCAN

vor rămîne disponibili parchet arii, 
mozaicarii și zugravii. Pentru cei
lalți există front de lucru în blo
cul D 3 a cărui glisare a început. 
Gerul aspru din primele zile ale 
lui ianuarie ne-a obligat să între- 
rupem glisarea și să trecem la lua
rea unor măsuri suplimentare de 
precauție pentru lucrul pe timp de 
iarnă. In urma acestor măsuri, în 
cel mult două zile, vom relua gli
sarea. In acest fel vom putea da 
front de lucru fierarilor, dulgheri
lor, tîmplarilor, zidarilor și auxi
liarilor.

— Cum veți asigura zldatilor 
front de lucru.

— Intenționăm să executăm con
comitent cu glisarea și finisarea 
exterioară. Deși pare cam îndrăz
neață, hotărîrea noastră e realiza
bilă deoarece frontul de lucru va 
fi încălzit atit din lăuntru cît si 
din afară. Vom avea temperatură 
la front de cel puțin 2—3 grade 
peste zero. Aceasta e o rezolvare 
parțială și de moment. In trimes
trul doi vom ataca în curînd fun
dațiile blocului D 4, âl cărui am-

(Continuare în Vag. 3-a)

Eolectivul fabricii de fire ar
tificiale „Viscoza" Lupeni, în 
zilele care s-au scurs din a- 
cest an a produs peste pre
vederile planului 850 kg fire 
de. mătase de bună calitate. La 
acest succes de seamă a con
tribuit și subsecția răsucit, 
unde se realizează torsionarea 
firelor. In clișeu, un aspect din 
această subsecție.

Pasăre rara
Intr-adevăr, consti

tuie o raritate...
Petroșânenii o cu

nosc. Unii s-au obiș
nuit cu ea; alții, care 
o văd pentru prima 
oară in exercițiul 
funcțiunii, cirmirid cu 
destulă indeminare ve
hiculul sint tentați s-o 
contemple cu interes. 
„O femeie la volan I 
O raritate, ce mai l 
Atributului i se potri
vește insă și mai 
mult pentru „ciripitul1' 
de care e in stare. 
Ceva de neasemuit 1 
Dar în rău... Atunci 
contemplarea plină de 
interes față de „pa
sărea rată" se trans
formă în stupefacție, 
aversiune, iar auto
buzul în infern.

Deoarece este fe
meie, încerci un oare
care sentiment ’ de 
considerație iată de . 
tinăra cu părul casta
niu-roșcat care și-a 
însușit această mese
rie bărbătească — de 
conducător auto. Tot 
alurici, insă, ai pre
tenția să găsești la ea 
și delicatețea femini
nă, te aștepți ca pur
tarea ei să exceleze 
prin decență, bună cu
viință, in comparație 
cu colegii ei bărbați. 
Dar .chiar, aici inter
vine marea decepție...

Ca cîteya zile în 
urmă, mai precis in 
dimineața zilei de 12 
ianuarie, mai mulți 
cetățeni după ce au 
așteptat pe puțin 30 
de minute. în stația 
de la cartierul Car- 
pați, fără să se poată 
urca în două autobu
ze arhipline care au 
trecut „prin, stație, au 
nimerit în autobuzul 
condus de tinăra ' șo- 
feriță ' Hasinger Au
rora. Ceasornicele a- 

rătau ora 7 și 10 mi
nute. Deci trecuseră 
10 minute de cind la 
instituțiile orașului e- 
rau ridicate condicile 
de prezență. O parte 
din călători, spre a 
nu risca să rămînă și 
a treia oară pe jos 
s-a încumetat să urce 
în autobuz pe ușa din 
față. Printre ei și un 
bărbat. A fost deajuns 
să-l zărească „pasărea 
cu ciripitul rar" ca, o 
dată ce a pornit au
tobuzul, să dezlănțuie

PE TEME 
DE EDUCAȚIE

un adevărat „bombar
dament moral". „Va- 
gabondule I Nu vrei 
să scoți bilet, ai ? 1, 
Vezi să nu te lovesc 
cu levierul /".... Expre
siile acestea au fost 
doar citeva din cele 
pe care le-a proiectat 
„pasărea rară" în o- 
brazul unui om pe 
care nu l-a mai văzut 
niciodată. .Și pentru 
ce ? Pentru că, iritat, 
și pe drept cuvlnt, 
după o așteptare de 
30 de minute in sta
ție, și-a permis să ur
ce în autobuz prin ușa 
din față spre a nu in- 
tîrzia și mai mult de 
la serviciu .(la spital, 
unde-I așteptau bol
navii).

Cazul de față e doar 
cel mai recent exem
plu despre bizara com
portare a șoferiței Ha
singer Aurora. Din fe
bruarie 1965, de cind 
e angajata l.C.O. Pe
troșani, și-a demonstrat 
de mai multe ori „ta
lentul" de a jigni oa
menii din jurul ei. De

cultaral-artistice 
consacrate 
aniversarii 
Unirii Țărilor 
Române

Aniversării Unirii Țărilor Române 
îi sint consacrate o serie de mani
festări cultural-artistice ce au loc în 
aceste zile în țară. Eveniment de 
importanță deosebită în istoria mo
dernă a României, actul Unirii este 
evocat, tinerilor și vîrstnicilor pre- 
zenți în număr mare la casele de 
cultură și căminele culturale, de 
cadre didactice și alți intelectuali 
de Ia orașe și sate. Așezămintele 
culturale sint totodată locul de des
fășurare a unor variate programe, 
cuprinzînd seri literare și muzicale, 
simpozioane, recitaluri de poezie și 
proză în legătură cu evenimentul de 
la 24 Ianuarie.

JLa rîndul lor, teatrele dramatice 
de stat au inclus în repertoriu, pen
tru decada premergătoare Zilei Uni
rii, piese închinate acestui eveni
ment și alte spectacole cu temă is- 
torică-patriotică, recitaluri și mon
taje literare adecvate.

Adunări publice, expuneri și pro
grame artistice vor marca sărbăto
rirea Zilei Unirii în toate orașele 
centre de regiune.

(Agerpresț

116 ani de la nașterea 
lui Mihai Eminescu

Gu prilejul împlinirii a 116 ani 
de la nașterea lui Mihai Eminescu 
— Luceafărul poeziei românești — 
în unitățile culturale din Valea Jiu
lui au loc manifestări dedicate a- 
cestei aniversări.

Astfel, din 13 și pînă în 17 ia
nuarie, la orele 18 și 20, se pre
zintă, imprimat pe bandă de mag
netofon, în holul cinematografului 
„7 Noiembrie" din Petroșani, ' mo
mentul poetic „Mihai Eminescu'’.

Un moment poetic dedicat lui 
Mihai Eminescu va fi prezentat și 
ja stație de radioamplificare a 
U.R.U.M.P., azi la ora 20.

două ori a fost sanc
ționată de conducerea 
intreprinderii pentru 
abateri disciplinare, 
mai ales pentru atitu
dinea necuviincioasă 
iață de superiori, ta
xatoare și călători. Ce 
a învățat ea din toate 
acestea ? In luna iulie, 
iiind degradată, a con
dus o autostropitoare. 
Putea să nu facă o 
bravură ? A stropit un 
cetățean pe strada 
Grivița Roșie. De cind 
a lost readusă pe au
tobuz, continuă să fo
losească expresii jig
nitoare, înjurături din
tre cele mai abjecte, 
rostite pe o tonalitate 
sonoră.

Să conchidem. Trăim 
într-o societate a dem
nității și a respectu
lui pentru semenul 
tău. O întîmplare, un 
gest, o atitudine a o- 
mului cu care venim 
in contact ne poate 
spori dispoziția sufle
tească și simultan pu
terea de muncă, sau. 
invers, ne poate fura 
nu numai dispoziția 
dar și calmul, capa
citatea de lucru pe 
o zi întreagă. Optăm 
pentru un climat op
tim, civilizat, pentru 
respect reciproc (in
clusiv în ' autobuze I) 
din partea personalu
lui care deservește 
zilnic mii de oameni. 
Regretăm că se mai 
întimplă și invers, ca 
in cazul „păsării ra
re". E oportun deci să 
amintim conducerii 
l.C.O. zicala populară 
„Toată pasărea pe 
limba ei piere", adică 
fiecare plătește intr-un 
fel sau- altul pentru 
faptele sale.

DAN STEJARU
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A votat
NOTE DE CĂLĂTORIE

ictor Hugo

Prima pîrtie in omătul

proaspăt.

CALEIDOSCOP întâmplări
cu tîlc

Și aici, ca pretu- 
înaltă blocuri de 
Rădăuți am vizitai 
Bogdan I, zidită

el. 
se 
La 
Iul

care poartă numele 
scriitori. Părea, du- 
presa pariziană, ci 
s-a transformat în- 
istorie vie a litera

Popas la mănăstirile 
Moldovei

In acest an am lntîlnit, în 
special în Moldova de nord, 
seci de turiști din toate țările 
Europei. Toți erau irezistibil 
atrași de secularele mănăstiri 
de pe aceste îneîntătoare pla
iuri, cu toții erau entuziasmați 
de aceste comori de artă ne- 
malintîlnite. Entuziasmul lor 
creștea atunci cînd admirau 
remarcabilele realizări con
temporane. „Brumoasă țară, 
harnic popor" I erau cuvintele 
prin care aceștia își exprimau 
uimirea și admirația de ceea 
ce vedeau.

Ne-ат despărțit de un vizi
tator străin în Rădăuți, acolo 
unde dorm sub glie întemeie
torii statului de odinioară, în
cepind cu Bogdan I (1350— 
1313). Orașul Rădăuți se înno
iește și 
tirideni, 
locuințe, 
biserica
In secolul ХГѴ. E o construc
ție pe plan romanic cu ele
mente gotice. Are acoperișul 
de șindrilă cu streașină mare. 
Se aseamănă mult cu construc
țiile de acest tel din nordul 
Transilvaniei.

Alături de biserică se află 
muzeul entogratic cu o colec
ție numeroasă de obiecte, ca
re reprezintă modul de trai al 
populației din regiune din cele 
mai vechi timpuri.

Din Rădăuți plecăm spre 
Putna. Șoseaua este in lucru. 
Se asfaltează. Trecem prin co
muna Marginea, centru al ce
ramicii negre, iar de acolo pe 
Valea Putnei ajungem la mă
năstirea Putna, ridicată Intre 
anii 1466 și 1469 sub domnia 
lui Ștefan cel Mare.

Mănăstirea, care adăpostește 
mormîntul lui Ștefan cel Mare, 
are la intrare următoarea pi
sanie : „Binecredinciosui domn 
a toată tara Moldovei. Io Ște
fan voievod, fiul lui Bogdan 
voievod a zidit și a făcut mă
năstirea aceasta"...

ța afară de mormîntul lui 
Ștefan se mai află aici mormin
tele familiei sale și ale urma
șilor săi, pini la Petru Rareș.

Mănăstirea are un muzeu 
unde pot fi văzute broderii, 
țesături, manuscrise Împodobi
te și ferecate, obiecte de cult, 
etc. Este un bogat tezaur ar
tistic.

(Agerprw)

Peripețiile lui Papagae pățita

Prof. ION DANGU

nu-i o prostie oara

si vaU

N. T.

Ce bine-n mină Papagae s-ar simți. 
Traseul ăsta lung de n-ar mal fi 
Degeaba Papagae nu a stat,
Cbd a prins țugui ce mergea Ia strat.

ral zi mata:
S3-țl chlnuiești atit cele picioare, 
Ca elite mers obositor pe jos f I 
Mei Ыае-1 pe tampon, și

~ ea „folos" I

La Putna a existat un cen
tru de caligrafie și împodobire 
a manuscriselor. Aceasta de
notă că mănăstirea a fost un 
important centru de cultură in 
epoca feudală. In muzeu pot 
fi văzute un număr de nouă 
manuscrise de pe timpul Iui 
Ștefan cel Mare.

Ne reîntoarcem pe Valea 
Putnei și ne Îndreptăm spre 
cele cinci vestite monumente 
de artă moldovenești, mănăsti
rile : Moldovița, Șucevița, Va- 
'oneț. Arbore și Humor. Toate 
aceste monumente care te im
presionează de la prima vede
re, au lost renovate in ultimul 
timp, dtndu-li-se strălucirea de 
odinioară.

Autorii frescelor de la aceste 
mănăstiri au adus o contribu
ție originală și Înnoitoare ar
tei din secolele XV și XVI iz
butind să imprime un „timbru 
popular" șl să transforme arta 
bizantină !ntr-o artă națională, 
cu specifice valori de stil pro
priu. Monumentele acestea sînt 
bogate izvoare de cunoaștere 
a trecutului nostru, îrrvederînd 
multe elemente din viața po
porului și din dezvoltarea cul
turii sale în condițiile grele 
de odinioară.

Picturile interioare și, mai a- 
les, cele exterioare, au dus 
та mănăstirilor Moldovei 
numai în țară, dar și peste 
tare. Farmecul- deosebit al 
toritului, bogăția și varietatea 
motivelor decorative — mai 
mult florale și mai puțin geo
metrice — ce împodobesc cele 
cinci monumente, leagă pictura 
lor nu numai de frumusețea 
cadrului natural în care a fost 
creată, dar și de costumele și 
țesăturile din nordul Moldovei.

Aceste minunate opere crea
te de-a lungul secolelor de 
meșteri iscusiți constituie o in
vitație la drumeție pentru toți 
cei care vor să cunoască te
zaurul de comori nebănuite ce 
sălășluiește în vechile mănăs
tiri de pe plaiurile Moldovei. 
Să ne abatem, deci, și prin a- 
ceste îndepărtate colțuri ale 
tării pentru a avea prilejul să 
admirăm creația artistică a po
porului nostru din cele mai 
vechi timpuri.

ta/- 
nu 

ho- 
co-

La arhivele statului din București 
sînt păstrate un număr impresio
nant de documente vechi românești. 
Fiecare piesă s-a transformat o dată 
cu surgerea vremii într-o mărturie 
vie a trecutului, constituind me
saje transmise nouă de străbuni. 
Cel maj vechi act oficial aflat aici 
în păstrare datează din «nul 1374 
și a fost emis de Vladislav, voie
vodul Țării Românești, Spre a intui 
cît de vast este depozitul unde se 
află aceste prețioase documente es
te interesant de aflat că lungimea 
rafturilor arhivei corespunde cu 
distanța dintre București și locali
tatea climaterică Bușteni de pe Va
lea Prahovei.

Cu ocazia recentelor alegeri pre
zidențiale din Franța, la una din 
secțiile de vot din orașul Lille s-au 
prezentat să-și facă datoria cetă
țenească Victor Hugo, Thăophlle 
Gauthier, J. J. Rousseau și Jules 
Renard. Este vorba de patru locui
tori din Lille, 
acestor iluștri 
pă cum scrie 
secția de vot 
tr-o adevărată 
turii franceze.

Cel mai vechi 
document de stat

blii stâterii de aur al Iul Alexandru 
cel Mare, staterul de argint emis 
de Seleucos I (306-281 i.e.n.), mo
nedele romane din timpul împăra
ților Constantin cel Mare, Constan-
tius II și Valentinian I, precum și 
un solid bizantin de pe timpul îm
păratului Alexandru (912-913). U- 
nele monede rare aflate în păstra
rea Academiei, au aparținut unui 
imens tezaur descoperit în Transil
vania în anul 1545. Acesta cuprin
dea în momentul dezgropării sale 
nu mai puțin de cît 100 000 de sta- 
teri, bătuți de Lysimah, regele Thra- 

■сіёі (323-281 î.e.n.). Greutatea to
tală a monezilor respective era de 
aproximativ 850 kg de aur. A fost 
una dintre cele mai mari comori 
descoperite vreodată In Europa.

Primul fotograf 
din țara noastră

Monede unice
Academia Republicii Socialiste Ro

mânia deține între colecțiile sale o 
serie de monede unice sau extrem 
de rare. De un deosebit interes ști
ințific este tetradrahma de argint 
emisă de oralul Amphipolis din Ma
cedonia (408-357 î.e.n.), avînd ca 
simbol pe revers zeița Athena, cu 
coif corinthian, exemplar unic în 
lume. Tot unicate sînt hyperperul 
emis de împăratul Mihail al ѴШ-1еа 
Paleologul, la Niceea între 1259- 
1261, ca și talerul de argint al lui 
Despot Vodă, bătut în anul 1562, a 
cărui gravură vădește influențele 
Renașterii. Excepționale sînt, de a- 
semenea, ca valoare științifică du

Pictorul Szathmary, care a trăit 
între anii 1812-1888, a fost primul 
fotograf din țara noastră. El se nu
mără, de asemenea, printre cei din
ții fotoreporteri din lume.

Academia păstrează. între altele, 
o colecție de fotografii făcute de 
către cunoscutul peisaglst în cursul 
numeroaselor sale călătorii în 
străinătate și în diverse regiuni ale 
țării. Ele alcătuiesc doar o parte 
din suita de imagini cu care Szath
mary intenționa să alcătuiască, cu 
un secol în urmă, primul album de 
fotoreportaje din România.

de „folositor" l-a foat pUmbatnl 
spună Papagae și nu altul 
stele verzi văzu după bușeai*.  

Ci-ntreaga auroră boreală.

Cu N.TA-«]

• IN INIMA AFRICII: Doi 
vînători de lei stau in cortul 
instalat în junglă. Este ora îl 
dimineața. Unul dintre ei, să-i 
zicem Dupont, cască și spune :

— Pariez pe 5 000 de iranei 
că am să ucid un leu înainte 
de prînz.

Apoi iese.
După o jumătate de oră, ce

lălalt explorator vede apărlnd 
pe ușa cortului botul unui leu 
de toată frumusețea, care Jn- ■■ 
tiebă .-

— Aici locuiește un anume 
Dupont ?

— Da.
— Să știți că văduva lui vă 

datorează 5 000 de franci.

• ÎN ANTICAMERA UNUI
BOGĂTAȘ :
— Mă aflu într-o situație cri
tică, sir : soția bolnavă, copiii f,_ 
flămînzi. Ajutați-mă, vă rog.

— Imposibil. Am un frate 
foarte sărac, care are cea mai 
mare nevoie de ajutorul meu

— Dar toată lumea știe că 
nu-1 ajutați, sir.

— Așa e. Si acum judecă 
singur Dacă nu-mi ajut pe pro
priul meu frate, de ce te-aș 
ajuta pe dumneata ?

I • ODATĂ BERNARD SHAW
'a fost Întrebat ;

— Pot oare iemeile să păs
treze un secret ?

— Firește, a răspuns scriito
rul, și chiar mal baie dealt 
bărbații. Dar, cum lucrul este 
lotuși greu, ele o tac 
lectiv.

ІЛ CO'

englezi 
gravă

ф Cîțlva judecători 
u hotărtt să declare 
erlată în semn de protest îm- 

lotrlva scaunelor neconforta
bile care se află în unele tri
bunale de mai bine de 50 de 
ani. Ptnă cînd li se vor instala 
fotolii confortabile, judecătorii 
vor ridica ședințele de dimi
neață și cele de după-amtată 
cu 15 minute măi devreme 
decît prevede programul.

• AUTENTICĂ : Cu clteva 
vile în urmă, d-na Cowley, din 
Nottingham, s-a adresat poli
tiei cetind să-i regăsească șe
ful, dispărut In mod materie».

— Dacă ii găsim, a între
bat-© comisarul, doriți H-i 
transmitem caval

— Da. vă rog. eotnufticeU-i 
din partea mea că mama a re
nunțat să se mm tdtt ia ml



fCu forțe sporite
Ne aflăm la începutul anului. 

Sub conducerea organizației de 
partid, minerii de la E. M. Lonea 
au început cu forte sporite lupta 
pentru a da viată sarcinilor de 
plan din anul 1966.

Anul acesta, volumul producției 
de cărbune va crește la mina Lo
nea față de anul trecut, cu 20 000 
tone, iar prin reducerea prețului de 
cost se preconizează să se obțină 
economii în valoare de 205 000 lei.

Pentru înfăptui
rea acestor obiec
tive importante, 
organizația de 
partid desfășoară 
o intensă muncă 
organizatorică și politică, își exer
cită sistematic si cu exigentă con
trolul asupra activității conducerii 
tehnico-administrative, mobilizează 
colectivul minei la punerea în va 
loare a rezervelor producției.

Pregătirea tuturor condițiilor care 
să asigure desfășurarea ritmică a 
procesului de producție încă din 
primele zile ale anului 1966, a con
stituit una din principalele preo
cupări ale organizației de partid. Sub 
îndrumarea comitetului de partid, 
organizațiile de bază de la sectorul 
ПІ — unde în anul trecut au exis
tat o seamă de deficiente, care au 
influențat negativ realizarea ritmică 
a planului de producție — au pus 
un accent deosebit pe definitiva
rea planurilor de aprovizionare teh- 
nlco-materială și asigurarea brigă
zilor cu vagonete. La rezolvarea 
temeinică a acestor probleme un 
ajutor prețios au dat și dau mem
brii comitetului de partid repartizați 
în aces sector și care au ajutat 
organizațiile de bază la buna orga
nizare a muncii politice.

In fiecare sector, realizarea cu 
/ strictețe a tuturor indicatorilor de
j plan depinde atît de pregătirea în

bune condiții a producției, cît și 
de coordonarea și urmărirea opera
tivă a sarcinilor prevăzute. Comi
tetul de partid a cerut organiza

VIAfA DE PARTID

La uzinele -Elecfropufere" Craiova

Pregătiri pentru fabricarea 
locomotivei electrice de 6580 CP
Uzinele „Electroputere" din Cra

iova cunoscute ca realizatoare ale 
primelor locomotive Diesel-electri- 
ce românești, se pregătesc să in
troducă în fabricație pentru trans
porturile feroviare, puternica loco
motivă electrică de 6 580 C.P, Spe
cialiștii craioveni lucrază în pre
zent la definitivarea proiectelor 
pentru motoarele electrice de trac
țiune și ansamblul general al loco
motivei. Tot în această întreprin
dere a început proiectarea verifica
toarelor, sculelor și dispozitivelor 
necesare producției acestei adevă
rate „uzine pe roate", de aproape 
20 metri lungime.

La realizarea noilor locomotive 
colaborează un mare număr de în
treprinderi constructoare de mașini 
din tară. La uzinele constructoare 
de mașini din Reșița, de exemplu, 
se întocmesc proiectele pentru bo
ghiuri, la „23 August" se fac in
stalațiile pneumatice etc.

țiilor de bată din cale 8 aoctoare să 
controleze sistematic cum se aplică 
în practică măsurile t«hnico*orga*  
nizatorice stabilite, cum sînt spri
jinite inițiativele valoroase.

Astfel, organizația de bază d« la 
sectorul VI a fost îndrumată să a- 
nalizeze periodic în ședințe de bi
rou și adunări generale realizarea 
planului de investiții și in mod 
deosebit căile de mărire a viteze
lor de avansare. Pe baza studiilor 

inițiate de organi
zația de bază, s-a 
constatat că exis
tă condiții ca să se 
realizeze in anul 
1966 peste preve

derile planului 118 m liniari de ga
lerie.

Pentru realizarea ritmică a sar
cinilor prevăzute pe anul 1966, es
te nevoie de sprijinul operativ șl 
conducerii C.C.V.J. Pînă în prezent 
încă nu s-a rezolvat problema asi
gurării minei cu piese și materiale 
de rezervă pentru utilajele elec
trice. In cazul unor avarii mina va 
fi pusă într-o situație dificilă, ce se 
va răsfrînge în mod negativ asupra 
producției. De asemenea, E. M. Lo
nea va trebui să fie sprijinită mal 
operativ de către U.R.U.M.P. în 
sensul că toate comenzile să fie •*  
xecutate de către aceasta la timp 
și de bună calitate.

Comitetul de partid și-a propus 
să analizeze în lunile următoare 
problemele legate de ritmicitatea 
producției și realizarea prevederi
lor din planul tehnic. Paralel cu 
aceasta va trebui acordat un ajutor 
cît mai eficient organizațiilor de 
bază pe schimburi pentru perfec
tionarea continuă a stilului lor de 
muncă. In acest scop, este necesar 
să se organizeze schimburi de ex
periență între organizațiile de bază 
din cîteva schimburi pe tema efica
cității muncii politice pentru înde
plinirea în cele mai bune eondi- 
țiuni a sarcinilor de pieii pe anul 
1966.

G. ZOLD

Locomotiva se execută pe baza 
unei licențe a mai multor firme 
suedeze, sub coordonarea cunoscu
tei firme „Asea".

Cîteva date tehnice reflectă înal
tul nivel tehnic la care va fi rea
lizat acest produs. Cabina locomo
tivei formează cu scheletul metalic 
interior o construcție autoportantă, 
in execuție sudată. Lonjeroanele 
au un profil special obținut prin 
îndoirea tablei groase. Locomotiva 
este prevăzută cu două posturi de 
comandă, puțind să fie condusă din 
ambele extremități. Boghiurile, sis
temele de angrenare și suspensie 
sînt calculate pentru a suporta în 
cele mai bune condiții eforturile 
mecanice și trepidațiile corespunză
toare unei viteze de 120 km pe 
oră la trenurile de marfă șl 160 km 
la cele pentru pasageri.

(Agerpres)

E asigurat frontul de lucru 
al primului trimestru?
Dar spre trimestrul II cum privifi?

/Urmare din pag, f-aj

plasament se eliberează acum, ast
fel că cel mal ttrziu la jumătatea 
lunii martie să începem glisarea și 
la acest bloc. Posibilitățile de a 
crea front de lucru și pentru mai 
departe sînt, deocamdată, reduse 
la zero din lipsă de documentație

VASIAN CORNEL, membru In 
biroul organizației de bază, norma- 
tor șef la șantierul Lupeni: -

— Pe linie de organizare a mun
cii am analizat toate posibilitățile 
și am distribuit efectivele In așa 
fel îneît fiecare să-și realizeze pro
ductivitatea planificată (mai puțin 
zugravii, parcheterii și mozaicarii 
care o dată cu predarea blocului 
D 2 nu vor mai avea front de lu
cru). Situația grea creată momen
tan la noi se datorește faptului că. 
din cauza lipsei de efective, anul 
trecut nu am putut asigura frontul 
de lucru necesar acestui trimestru. 
Crearea frontului de lucru ne dă 
multă bătaie de cap șl noi o rezol
văm după posibilități. Astfel, deși 
blocul !) 4 Iii) a . fost încă atacat, 
executăm deja rețelele exterioare 
de canalizare aferente lui.

IORDACHF NTCOLAF, șeful șan
tierului Vulcan :

Deși nu ni s-a făcut încă cu
noscut care anume blocuri se vor 
preda în cursul semestrului I, în 
mare parte se știe acest lucru. De 
aceea. încă din ultimul trimestru 
al anului trecut, crearea frontul”! 
de lucru a stat în centrul atenției 
noastre. Avem la ora actuală front 
de lucru pentru 216 apartamente, 
din totalul de 512 planificate a fi 
predate anul acesta. Ele sînt cu
prinse în. blocurile D 1, D 2 și D 3 
aflate în diferite stadii de execu
ție. Stadiul. în această etapă, nu 
e întîmplător. Lucrările sînt în așa 
fel eșalonate îneît toate categoriile 
de meseriași șă aibă de lucru. Nu 
sîntem de principiul să dăm dispo
nibili oameni altor șantiere. Fie-

Matt pntn urnirii 
le atente le rilio

O noutate pentru posesorii de d- 
parate de radio cu tranziștorii co
lectivul Uzinei „Eelectronica" din 
Capitală a realizat un alimentator 
pe bază de semiconductor!, care 
permite alimentarea radioreceptoa
relor respective de la rețeaua de 
curent electric, la oricare din ten
siunile — 220; 120 Volti, înlocuin- 
du-se astfel bateriile.

Ele pot fi utilizate atît la apara
tele cu tranzistori de cameră, cît 
și la cele portative, bine înțeles 
atunci cînd ele sînt întrebuințate 
în casă. Folosirea lor nu exclude 
însă întrebuințarea bateriilor atunci 
cînd posesorii aparatelor de radio 
portative nu au la îndemînă o sur
să de curent provenită de la re
țeaua electrică.

Alimentatoarele sînt montate în
tr-o casetă de masă plastică.

(Agerpres) 

care șantier trebuie să se chibzu- 
iască în funcție de condițiile reale 
pe care le are. Pentru prima etapă, 
care se va încheia o dată cu pre
darea blocului D 3, noi ne-am chib
zuit așa cum am arătat. O dată cu 
predarea acestui bloc zugravil-vop- 
sitori, care ar rămîne astfel fără 
ftoht de lucru, vor intra la parte
rul blocului D 2 unde vor avea 
toate condițiile să poată vopsi îna
inte de montare toată tîmplăria blo- 
curilor D 1 si D 2 Intre timp în 
blocul D 2 se va crea front pentru 
zugrăve’i Deci în acest fel vom 
rezolva plasarea efectivelor și rea
lizarea productivității pentru pri
mele două luni ale anului, Munca 
noastră este însă numai convențio
nal etapizată, căci etapele se în
trepătrund și se condiționează. A- 
cum trebuie s$ privim în viitor pes
te orizontul a cel puțin 6 luni.

Am plecat de la ideea că con
strucția unui bloc tip D durează 
6 luni iar a unui bloc tip F durea
ză 5 luni (n.n. — La Vulcan se 
vor construi anul acesta numai 
blocuri glisante de tipul D și F). 
Din experiență am constatat că o- 
peratiile cheie durează cam o lună 
flecare. Rezultă, deci, că tot Ia o 
lună, la o lună să fie atacat un 
bloc. In perioada de vîrf vom a- 
vea 6 blocuri deodată in lucru In- 
trucît toate blocurile se vor exe
cuta cu cofraje glisante, vom ataca 
alternativ blocuri de tipul D si F 
croind astfel timpul necesar pen
tru demontarea, Verificarea și re
montarea la alt bloc de același tip 
a cofrajului glisant.

COSMÂ PETRU, secretarul orga
nizației de bază, maistru construc
tor :

— Avem pentru anul acesta o 
sarcină mai mare cu 88 de aparta
mente ca anul trecut. In 1965 la

Fie vremea cit 
de rea, meteoro
logul de serviciu 
e la post I In
stantaneu de la 
stația meteorolo
gică Paring.

noi lucrurile au șchiopătat multă 
vreme. Am căutat mult un sistem 
de organizare mai adecvat și se 
pare că l-am găsit. In prezent, deși 
e iarnă, fiecare om are lucrul asi
gurat chiar dacă randamentele sînt 
numai satisfăcătoare. Noi, comu
niștii de pe șantier, vom sprijini 
conducerea șantierului In aplicarea 
acestui principiu de organizare în 
desfășurarea frontului de lucru. S-ar 
putea lucra, desigur, șl altfel dar 
pentru condițiile noastre acesta e 
sistemul cel mai potrivit. Si tinînd 
seama de acest sistem, comuniștii 
au fost repartizați în mod echili
brat la fiecare loc de muncă, fle
cara avînd sarcini precise. Vrem 
•ă evităm, cel puțin anul acesta, 
cînd avem toate condițiile, „asal
turile" obișnuite la soroace.

Iată, deci, două șantier*  în 
care aceeași problemă a fost 
rezolvată în mod diferit Con
cluziile anchetei se pot trage 
chiar din cuvîntul interlocuto
rilor. Cine s-a gîndit din vre
me la viitor acum se poate 
„desfășura*'  în funcție de for
țele de muncă existente.

Situația de la Lupeni, însă, 
are rădăcini în anul trecut cînd 
toată -ea și-a concentrat a- 
tenția pe predarea unul bloc 
— D 2 — care, după cum s-a 
văzut, n-a avut șanse de pre
dare. Anul acesta lupenenii se 
dovedesc mai realiști, ceea ce 
nu strică. Se pare însă că bu
nele lor intenții vor fi trădat# 
de lipsa documentației și asta 
trebuie să constituie un semnal 
de alarmă pentru beneficiar.

PROGRAM DE RADIO
16 ianuarie

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Sport; 6,05 Concert de 
dimineață, 7,00 RADIOJURNAL Bu
letin meteo-rutier; 7,15 Refrene fă
ră vîrstă; 7,40 Zi de odihnă cu 
cîntec, joc și voie bună; 8,00 SU
MARUL PRESEI; 8,13 Muzică ușoa
ră; 8,30 TEATRU LA MICROFON 
PENTRU ȘCOLARI; „O scrisoare 
pierdută" de I. L. Caragiate; 10,00 
TRANSMITEM PENTRU SATE; 
10,40 Melodii recent lansate — 
muzică ușoară; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,05 Răspunsuri muzicale 
la preferințele dumneavoastră; 11,30 
Muzică ușoară; 12,00 DE TOATE 
PENTRU TOȚI; 13,00 RADIOJUR
NAL Buletin meteorologic; 13,13 

. Mic dicționar de muzică ușoară 
I (literele T și U); 14,15 „Mîndre-s 

cîntecele noastre" — muzică popu

lară; 15,00 Canțonetele bătrînului 
Neapole,- 15,15 Varietăți muzicale!
16,30 Cincisprezece minute cu for
mația Sincron; 16,45 Doi interpreți 
din două regiuni folclorice: Geor- 
geta Anghel (Oltenia) și Vasile 
?etrică (Banat),- 17,00 Povestirea 
„Ion Roată și Vodă Cuza" de Ion 
Creangă (lectură dramatizată);
17,15 Oaspetele emisiunii noastre: 
Nicolae Florei; 17,40 Muzică Ușoa
ră românească; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,03 Radio atlas; 18,15 Nou
tăți duminical#: orchestra Frănek 
Chacksfield; 18,35 Recital de ope
ră; 18,50 LUPTA PENTRU UNIRE 
OGLINDITA ÎN PRESA VREMII; 
19,00 „HAI SA DAM MÎNĂ CU 
mînA", concert de mutică popu
lară din Moldova și Muntenia,;
19,55 Melodia zilei: „Dacă nil te 

văd o zi" de George Grigoriu; 
20,00 RADIOJURNAL. Sport; 20,15 
TEATRU LA MICROFON: PRE
MIERA „Istețimile lui Quinola", 
de Honore de Balzac; 21,37 Dan
sați în ritmul orchestrei Electre
cord; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,25 Seară 
de bal; 23,13 Festivaluri europe
ne : Noordzee — 1965 —• Belgia; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI,

PROGRAMUL II : 6,00 Dansuri pe 
strune și clape; 6,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 6,35 Cîntece din folclo
rul nou șl jocuri popular#,- 7,00 
Pagini din operata „Frumoasa Ele
na" de Offenbach; 7,30 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru- 
ti#r,- 7,50 Melodia „Îmi cînt iubi
rea" de Hadjidakiș si trei inter
pret! : Earțha Kitt( Florin Doriăn și 
Mllva; 8,00 Clubul voioșiei; 8,30 
Itinerar folcloric muzical; 9,00 
Muzica ușoară are cuvîntul; 10,00 
Anunțuri Și muzică; 10,15 Opera și 

interpretul preferat; 10,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,35 Pentru iubitorii 
muzicii populare,- 11,00 Trhnsmi 
siunea concertului orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de stat „Geor
ge Enescu". In pauză : Scena și 
ecranul; 13,18 Concert de prînz; 
14,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 14,10 Meridia
ne — melodii; 14,30 SATIRĂ ȘI 
UMOR; 15,15 Discurile noastre vă 
aparțin; 15,30 Luminile rampei; 
16,00 Muzică populară; 16,30 ȘTI
INȚA, TEHNICA, FANTEZIE; 17,00 
Pagini orchestrale din operetele 
lui Kalman,- 17,15 Cîntă Jean Pău- 
nescu; 17,30 ÎNTÂMPLĂRILE NEO
BIȘNUITE ALE LUI GRUIA GRO- 
ZOVANU. Scenariu foileton de 
Dumitru Almaș „Șt Vofchița plea
că la Sibiu"; 18,00 Orașe ale mu
zicii și tradițiile lor: Vienă; 19,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 19,03 Prima 
îhtilnir# — primul dans; 20,00 Per
le folclorice; 20,15 De la tango la 

madlson; 21,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 21.15 Serna și Carmen de 
Santana — muzică ușoară; 21,50 
Ritm și fantezie; 22,30 Voci care 
au cucerit lumea; 23,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 23,10 Continuăm dan
sul; 0,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
16 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Șoferii iadului; REPUBLICA: Cu
lorile luptei; PETRILA: Samba; 
LONEA: Cartierul veseliei; ANI- 
NOASA: Gaudeamus igltur; VUL
CAN : Ne asumăm răspunderea; 
CRIVIDIA : Tovarășii; PAROȘENI : 
Pășesc prin Moscova,- LUPENI — 
MUNCITORESC: Bocceluța; BAR 
BĂTENI: Umbrelele din Cher
bourg,



VIETNAM
• Karriman șî Rusk așteptați la Saigon
• SHnația militară pe diverse fronturi 

sud" vietnameze

SAIGON 14 (Agerpres). — O 
nouă modificare de program a in
tervenit în călătoria Iui Averell 
Harriman în Asia de sud-est. Agen
ția France Presse anunță că, Ave- 
rell Harriman este așteptat sîmbă- 
tă la Saigon de data aceasta însoțit 
de Dean Rusk. Ei vor avea între
vederi cu membrii misiunii ame
ricane în Saigon și cu oficialită
țile sud-vietnameze.

☆

AgențWe de presă transmit, de 
asemenea, știri cu privire la situa
ția militară pe diversele fronturi sud- 
vietnameze. Deși comunicatele ofi
ciale au anunțat că în ultimele 24 
de ore a domnit calmul în aproape 
toate sectoarele, joi noaptea, în 
provincia Quang Ngai, unde forțe
le patriotice sînt deosebit de active 
de mai multe săptămîni, au avut 
Ioc ciocniri violente în jurul pos
tului guvernamental de la An Lon. 
Spre dimineață, patrioții au atacat și 
capitala districtuală, Nghia Hanh. 
Luptele continuă.

DISPUTA DF TA ROW
BONN 14 (Agerpres). — $ ИГ fed 

privitoare la eventualitatea trimi
terii unei nave-spital vest-germa- 
ne în Vietnamul de sud a provocat 
dezbateri semnificative în presa 
din R.F.G. și din străinătate. Zia
rele apropiate guvernului s-au 
străduit să dezmintă informația a- 
mintită. Ziarul „Bonner Rund- 
schau" scria textual că „Bonnul 
nu va trimite nici o navă-spital în 
Vietnam". „Die Welt" însă confir
ma știrea, arătîndu-se indignat de 
„misterul cu care este înconjura» 
la Bonn ajutorul proiectat".

Pentru ziarul francez „Le Mon
de", disputa de la Bonn are o sem
nificație precisă : „Se creează con
vingerea că guvernul vest-german 
dorește să pregătească treptat opi-

IRAK

lupin paternite
Intre tfefasaineotele M 
sl fnrfele gn«ernainenlale

BAGDAD 14 (Agerpres). — Ci
tind știri apărute în presa iraniană, 
agențiile occidentale de presă rela
tează că în ultimele zile au avut 
loc lupte puternice între detașa
mentele kurde conduse de Barzani 
și forțele guvernamentale. Lupte în- 
dîrjite au avut loc, îndeosebi, în 
zona orașului Panjevin situat în 
partea de nord-est a Irakului. Zia
rul „Etelaat" informează că orașul 
Panjevin a trecut din nou sub con
trolul detașamentelor Iui Barzani, 
împreună cu alte două mici loca
lități situate în apropierea lui. 
Agenția Reuter relatează că deta
șamentele conduse de Barzani 
înaintează în direcția orașelor Kir
kuk, important centru petrolier, și 
Mousel. Potrivit aceleași agenții 
în regiunea orașului Kirkuk se dau 
lupte grele între detașamentele 
kurde si trupele guvernamentale. 
Ziarul irakian „Kevhan" menționea
ză că în cursul ultimelor lupte de
tașamentele Iui Barzani au provo
cat mari pierderi trupelor guver
namentale.

Bombardierele americane „B-52", 
au efectuat vineri dimineața noi rai
duri, bombardînd îndeosebi regiu
nea Quang Nam, nu departe de 
baza militară de la Da Nang, unde, 
de asemenea, patrioții desfășoară o 
intensă activitate. Forțe- combinate 
americane și sud-vietnameze des
fășoară de patru zile o operațiu
ne, fără a reuși însă să ia con
tact serios cu patrioții. Detașamen
tele de patriot» au declanșat un 
atac prin surprindere în portul 
Qui Nhon, unde a fost trimisă a- 
viația americană. Un avion de ti
pul „C-123" s-a prăbușit în apro
pierea portului. Agenția Reuter 
transmite că, în urma unor noi 
bombardamente greșite ale bom
bardierelor americane, au fost 
uciși si răniți mai multi cetățeni 
civili și polițiști sud-vietnamezi în 
regiunea de lingă Da Nang.

Aceeași agenție, citind declarația 
unui purtător de cuvînt sud-viet- 
namez, relatează că în cursul lup
telor de anul trecut cu forțele pa
triotice, 11 256 de soldați din ar
mata guvernamentală au fost uciși, 
iar circa 9 000 sînt dați dispăruți.

nia publică cu ideea unei anga
jări a Republicii federale în răz
boiul din Vietnam, nu numai în 
cuvinte dar și în fapte. Bonnul nu 
ignoră însă nemulțumirea profundă 
cu care cea mai mare parte a opi
niei publice, și în special tinere
tul, ar primi un asemenea angaja
ment. In ciuda eforturilor repre
zentanților Statelop LTnite în Ger
mania occidentală... războiul din 
Vietnam rămîne la fel de impopu
lar în păturile largi ale populației 
vest-germane". Ziarul este de pă
rere că guvernul vest-german ar 
fi hotărît să avanseze pe calea u- 
nei angajări. „După unele infor
mații, în special din surse social- 
democrate, cancelarul Erhard ar fi 
făcut președintelui' Johnson mai 
multe promisiuni decît a binevoit 
el să recunoască", afirmă „Le 
Monde".

• NEW YORK. — Secretarul 
qeneral al Organizației Națiunilor 
Unite. U Thant, va pleca în Eu
ropa în cursul lunii aprilie pen
tru a prezida conferința anuală 
pentru coordonarea administrativă 
a instituțiilor specializate ale Na
țiunilor Unite, ce va avea loc la 
Londra.

Л DELHI. — Consiliul 
de Miniștri al Indiei s-a în
trunit joi în cadrul unei reu
niuni pentru a examina De
clarația de la Taskent, pre
cum și problemele privind 
traducerea ei în fapt, anun
ță agenția de presă Press 
Trust of India.

• BRUXELLES. — La Bruxel
les s-au încheiat convorbirile iu- 
goslavo-belgiene în cursul cărora 
au fost examinate posibilitățile lăr
girii schimburilor comerciale din
tre cele două țări. Părțile s-au 
pronunțat, de asemenea, pentru în
cheierea unui acord cu privire la 
desființarea vizelor între cele două 
țări și pentru formarea unei co
misii mixte iugoslavo-belgiene de 
colaborare tehnică și industrială.

• BAGDAD. — Potrivit agen-

Situația din Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 14 (Ager

pres). — Confuzia și dezordinea 
continuă să domnească atît în ca
pitală cît și în întreaga Republică 
Dominicană. Atît fostul ministru al 
forțelor armate. Francisco Rivera 
Caminero, cît și ceilalți militari nu
miți în diferite misiuni în străi
nătate au refuzat să se supună or
dinului de plecare din țară. Cami
nero l-a acuzat pe președintele gu
vernului provizoriu, Gargia Godoy, 
de a fi încălcat „actul instituțio
nal", întrucît a făcut numiri de mi
litari în diverse funcții fără a-1 
fi consulte! în prealabil, în calita
tea sa de ministru al forțelor ar
mate. Pînă la numirea unui nou mi
nistru al forțelor armate, .însă, Ca
minero continuă să-și exercite func
țiile.

Iarnă grea Tn cea mai mare parte 
a Europei occidentale

PARIS 14 (Agerpres). — Potri
vit relatărilor agențiilor de presă, 
frigul a luat locul zăpezii și ploi
lor care s-au abătut în ultimele 
zile în cea mai mare parte a Eu- 
roției occidentale. La Paris, scrie 
agenția France Presse, datorită 
faptului că zăpada care a căzut 
n-a putut fi înlăturată la timp, a- 
ceasta s-a transformat In polei, 
ceea ce crează mari dificultăți 
transportului rutier.

In Normandia și Val d'Oise, nu
meroase caravane de camioane Sînt 
blocate de zăpadă. In cursul nop
ții de miercuri spre joi, în loca
litatea Briancon termometrul a 
înregistrat minus 30 de grade. Ge
ruri puternice se înregistrează și 
în Olanda, Belgia și Luxemburg. 
In centrul Europei, temperatura a 
scăzut pînă la minus 10 grade. Ea 
Viena, municipalitatea orașului a 
angajat 2 100 de muncitori pentru 
îndepărtarea zăpezii. In cursul di
mineții de joi au trebuit să fie fo
losite forțele armate pentru dega
jarea gării vieneze. Nici coasta 
Mării Adriatice nu a fost ferită de 
capriciile iernii. In Bosnia (R.S.F.

ției Frnace Presse, guvernul ira
kian a aceeplat propunerea Ior
daniei de a se proceda la delimi
tarea precisă a frontierei irako- 
iordaniene în regiunea Trabil. O 
comisie specială urmează să se 
întrunească în acest scop la o da
tă care se va anunța ulterior. In 
legătură cu aceasta se apreciază 

ÎN CÎTEVA RÎNPUR1
că delimitarea frontierei va pune 
capăt disputelor teritoriale dintre 
cele două țări.

• ZURICH. — Fostul pre
ședinte al juntei militare bo- 
iiviene. generalul Barrien
tos, aflat în prezent în El
veția, a declarat joi seară că 
la întoarcerea în țară își 
va anunța candidatura Ia a- 
Iegerile prezidențiale. El a 
spus că programul electo
ral pe care îl va prezenta 
alegătorilor va cuprinde, în
tre altele, un proiect de re
formă agrară și măsuri pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale minerilor. Bar

In întreaga țară continuă protes
tele împotriva hotărîrii guvernului 
de a înlătura din țară un grup în
semnat de constituționaliști. Tot
odată, lucrătorii de la compania de 
telefoane din Santo Domingo au 
declarat o grevă în semn de pro
test împotriva refuzului guvernului 
provizoriu de a pedepsi pe milita
rii care se fac vinovați de inci
dentele de la Santiago și de ares
tarea conducătorilor lor sindicali 
în timpul grevei generale.

Pe de altă parte, la Santo Do
mingo s-a anunțat că președintele 
guvernului provizoriu Garcia Go
doy nu va permite delegației Re
publicii Dominicane la Conferința 
de solidaritate a popoarelor Asiei, 
Africii și Americii Latine care a 
avut loc la Havana să intre !n 
țară.

Iugoslavia), stratul de zăpadă a 
atins 1,10 m. La 13 ianuarie, o pu
ternică furtună a înpiedicat vasele 
să părăsească porturile. La Roma, 
după ploaia de miercuri temper 1- 
tura a scăzut brusc. Cu totul al
ta este situația în Andaluzia (Spa
nia), unde termometrul a urcat pî
nă la 22 de grade.

O declarație a
LONDRA 14 (Agerpres). — „1966 

va fi pentru economia britanică . 
anul succesului sau al eșecului", 
a declarat primul ministru brita
nic într-o conferință de presă ți
nută recent la Londra. Pe de al
tă parte, al a menționat că atît 
timp cît balanța de plăți britanică 
nu va fi restabilită nu se întreve
de nici o posibilitate de diminuare 
a măsurilor luate pentru apărarea 
lirei sterline. Premierul Wilson a 
apreciat unele progrese realizate 
în acest sens pînă în prezent. 
După cum se știe, măsurile res
pective au fost adoptate în oc
tombrie 1964, o dată cu venirea la 
putere a laburiștilor și printre a- 
ceste măsuri se numără și supra-

rientos afirmă, insa, că va 
folosi credite străine pentru 
dezvoltarea economiei Boli- 
viei.

• VIENTIANE. — Trimisul spe
cial al președintelui Johnson, A- 
verell Harriman, a sosit la 13 ia
nuarie în Laos, venind din Ta» 

landa. Agenția U.P.I. informează 
că el a avut o întrevedere cu 
primul ministru Suvanna Fumma. 
Un comunicat guvernamental, ară
ta agenția citată, a menționat că 
Harriman a făcut cunoscută po
ziția pe care o adoptă S.U.A. față 
de Laos.

• PEKIN. — La 14 ia
nuarie delegația Uniunii So
vietice condusă de A. Șele- 
pin, membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a părăsit Pekinul, unde a fă
cut o escală în drum spre 
patrie după vizita in Repu
blica Democrată Vietnam.

leulil preieiiiieiii JiIhii 
prezeiiat [giimilii

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Mesajul cu privire la „starea U- 
niunii", prezentat de președintele 
Johnson Congresului Statelor Uni
te, este dominat de problemele .ce 
decurg din agresiunea americană 
în Vietnam, care — a spus el — 
„trebuie să se afle în centrul preo
cupărilor noastre".

In pofida afirmației că S.U.A. 
„sprijină independenta națională, 
dreptul fiecărui popor de a se con
duce singur și de a-și făuri pro
priile instituții", avîndu-se în vede
re că „tendința tot mai accentuată 
în direcția independentei naționale 
este cea mai puternică forță din 
lume de astăzi", mesajul reafirmă 
hotărîrea Administrației S.U.A. de 
a „rămîne în Vietnam". „Nu există 
nici un motiv pentru a se pune 
la îndoială fermitatea angajamentu
lui american" — a spus președin
tele referindu-se la „acțiunea ae
riană" împotriva Vietnamului de 
nord și la faptul că S.U.A. au 
sporit forțele combatante din Viet
namul de sud „pînă la efectivul 
lor actual de 190 000 de oameni".

„Astăzi, cupa primejdiei s-a um
plut în Vietnam" — a afirmat John
son. „Acest conflict nu reprezintă 
un episod izolat ci un nou mare e-a 
veniment în politica pe care am 
urmat-o cu fermă consecvență în- 
cepînd de la cel de-al doilea răz
boi mondial încoace. Criteriul ho- 
tărîtor îl constituie interesul Sta
telor Unite...".

lui Wilson
taxa la importurile britanice care 
a provocat o puternică nemulțu
mire a partenerilor Angliei din Aso
ciația Europeană a Liberului 
Schimb. Potrivit afirmațiilor pre
mierului Wilson în urma aplicării 
măsurilor restrictive de către gu
vernul laburist s-a reușit „să se 
reducă jumătate din deficitul alar
mant al balanței britanice de plăți"^ 
Cu toate acestea, a dăugat Wilson, 
„noi avem încă de parcurs un 
drum lung". După ce a reafirmat că 
guvernul său este hotărît să facă 
tot ceea ce este necesar pentru 
menținerea fermității lirei sterli
ne, Wilson a cerut națiunii să ac
cepte anumite sacrificii.

NEW YORK. — Coresponden
tul ziarulni „New York Times" 
din Saigon, pe baza informațiilor 
obținute din cercurile militare a- 
mericane, transmite că Pentagonul 
a hotărît să trimită în Vietnamul 
de sud un nou batalion de tan
curi. Acesta va fi cea mai puter
nică subunitate de tancuri ce par
ticipă la războiul din Vietnam si 
va acționa ■ numai în regiunea 
platourilor centrale.

• BUDAPESTA 14 Ager
pres). — In noaptea de 12 
spre 13 ianuarie asupra re
giunilor din vestul și nord- 
estul Ungariei s-au abătut 
vînturi puternice, care pe 
alocuri au atins viteza de 
80-100 km/oră. Condițiile 
rutiere s-au înrăutățit. De-a 
lungul șoselelor, in regiu
nea de vest a Dunării și în 
nord-estul țării s-au format 
troiene. La 13 ianuarie, vis
colele au cuprins și sudul 
UngarieL Din cauza vîntu- 
rilor puternice circulația a 
fost întreruptă în regiunea 
cuprinsă între norB-vest 9*  
Iacul Balaton. Tu Ml iii ari 
intirzierL
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