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Foarte bine
partea electromecanică

întrecerea socialista, pe 1966

Angajamentele Depoului 
de locomotive Petroșani

Am solicitat amănunte despre fe
lul cum a reușit colectivul sectoru- 
lail de la mina Lupeni să ocupe 
onorabilul loc I în întrecerea pe 
bazin. Ne-a răspuns la telefon mai
strul minier Kollo Andrei, secre
tarul organizației de bază de partid 
nr. I B.

— Explicația succesului? Muncă 
avîntată în toate compartimentele 
și îndeosebi la locurile de lucru ale 
brigăzilor conduse de minerii Stu- 
paru Iulian, Gligor Nicolae, Golea 
Nicolae, Bloju Dumitru și Ceaușu 
Petru. Notați și cîteva măsuri mai 
recente: Ia unele abataje au fost 
introduse transportoare puternice de 
tipul SKR, s-a trecut la rearmarea 
direcționalelor în armături TH, ma
terialul lemnos și fieros este asigu
rat cu o săptămînă înainte, iar 
partea electromecanică și-a făcut 
foarte bine datoria.

Colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la Depoul de “ 
locomotive Petroșani, mobilizat de 
sarcinile mărețe pe care cel de-al 
IX-lea Congres al partidului le-a 
pus în fața lucrătorilor din trans
porturile feroviare, se angajează ca 
pe baza desfășurării largi a între
cerii socialiste să depășească preve
derile planului pe 1966 la următorii 
indicatori:

• Producția de bază
33 465 sute tone kilometrice.
• Productivitatea muncii

0,5 la sută.
ф Reducerea prețului de cost 

cu 0,45 la sută, față de sarcina 
planificată și realizarea pe a- 
ceastă bază, a unei 
150 000 Iei.
• Reducerea cu 

consumului specific
tibil convențional și de ulei și 
economisirea a 3 500 tone com
bustibil convențional.

CU

cu

economii de

2 la sută a 
de combus-

sumului specific de ulei mineral 
și combustibil convențional.

ф Economisirea a 1250 tone 
combustibil convențional.

Pentru înfăptuifea angajamentului 
asumat, conducerea depoului a sta
bilit o serie de măsuri tehnice și 
organizatorice printre care se nu
mără :

— ridicarea pe o treaptă superi
oară a calificării muncitorilor,-

— confecționarea unor dispozitive 
pentru ridicarea 
locomotivă;

— electrificarea 
pare a apei din 
și Pui,-

— modificarea sistemului de cer
nere a nisipului pentru locomotive 
și altele.

pieselor grele de

stațiilor de pom- 
stațiile Subcetate

tantDivl Wiiii
In. întrecerea socialistă ce 

se desfășoară între exploatările 
miniere din cadrul bazinului 
carbonifer al Văii, Jipltti. pe 
baza producției extrase în pri- ' 
mele două decade ale lunii ia- 
nuarie, primele locuri sînt 

. empale de;
• ■
Exploatarea 

niiniără
Față de 

plan
Față de 
angaja

ment

Dîlja 108,6% 108%
Vulcan 101,9% «01%
Petrila 101.2% 101%
Aninoasa 100,5% 100%
Lonea 100,0% 09%

Dar rifmicifafea ?
Din cele 31 sectoare ale C.C.V.J.,

14 nu și-au realizat sarcina pe pri
mele două decade ale lunii ianua
rie. Cele mai mari rămeri în urmă 
le-au înregistrat: sectorul II Lu- 
peni (minus 3 281 tone), sectorul IV 
Lupeni (minus 2192 tone), VII Lu- 
peni (minus 991 tone), I Uricani 
(minus 1 149 tone), III Lonea, I Pe
trila, II Aninoasa. Mai poate fi vor
ba atunci de ritmicitate ? Aceasta 
este de fapt și explicația de ce ex
ploatarea minieră Lupeni continuă 
să fie sub plan; aici, cinci sectoa
re continuă să bată pasul pe loc...

Din aceste angajamente 
realiza pînă 
versate a 
Român :

• La 
depășire
kilometrice.

ф 75 000 lei economii la 
țuL-de cost prin reducerea

se vor 
la 8 mai, a 45-a ani- 
Partidului Comunist

producția
de 16.7& sute

de bază o 
tone

pre- 
con-

[negii entitate la ting 
li ie tai tilltate
La atelierul mecanic al minei 

Uricani, săptămînal sosesc zeci de 
comenzi de la sectoarele minei. 
De Ia începutul anului și pînă acum 
aici au fost executate aproape 5C 
de comenzi — burghie hexagonale, 
suporți la carcasa colectorului, role 
pentru controlere, perii la motoa
rele de 40 kilovați.

Toate comenzile au fost execu
tate la termenul stabilit, iar repa
rațiile au fost de bună calitate.

Pentru priceperea lor se eviden
țiază tovarășii: Mihai Francisc, Blaj 
Florian, Stan Nicodin și Pavel 
Gheorghe.

VALfiRIU COANDRĂȘ 
corespondent

La Focșani

In preajma sărbătoririi Unirii

Secfia L 5 din cadrul complexu
lui C.F.R. Petroșani. Iată doi ino
vatori iScusifi — maistrul Popescu 
Petre și lăcătușul Sicoi loachim.

GALAȚI. — La Foc
șani, orașul de graniță 
dintre Țara Româneas
că și Moldova au loc 
în aceste,zile .numeroa
se manifestări prilejui
te de sărbătoarea1 U- 
nirii.

La cabinetul de partid 
al Comitetului orășe
nesc Focșani al P.C.R. 
și la Casa raională de 
cultură au avut loc 
simpozioane. La simpo
zionul de la cabinetul 
de partid Constantin 
Gongeariu, directorul 
Arhivelor statului din 
localitate, a prezentat 
documente în legătură 
cu actul Unirii: tele
grama de felicitare a 
focșănenilor adresată la 
25 ianuarie 1859 lui 
Al. I. Cuza cu prilejul 
dublei alegeri ca dom
nitor al Principatelor 
Române, fotocopii de 
la casa din Cîmpuri și

Gura Văii în care s-a 
născut și a trăit Moș 
Ion Roată, fotocopie 
după documentul care 
vorbește despre alege
rea candidatului unio
nist Gb. Ilie ca deputat 
al focșănenilor în Di
vanul ad-hoc, un raport 
pu privire la .primirea 
făcută de focșăneni 
domnitorului Cuza la 5 
ianuarie 1859 cu prile
jul trecerii sale spre 
București și altele.

La Muzeul de istorie 
al orașului a fost ame
najată o secție unde 
sînt prezentate 
mente inedite : o 
a orașului din 
vreme, fotografii, 
copii și documente pri
vind alegerea ca depu
tat a lui Mihail Kogăl- 
niceanu din partea o- 
rașului Focșani, ta
blouri, cărți și ziare 
ale vremii. Grupuri de

oameni ai muncii, elevi 
și gospodine au vizi
tat locurile care amin
tesc de evenimentul 
petrecut acum 107 ani: 
piatra de hotar rămasă 
ca monument în fața 
sfatului popular orășe
nesc în jurul căreia la 
24 ianuarie 1859 s-a 
jucat pentru prima oară 
Hora Unirii, fostul pi
chet de graniță nr. 47 
dintre cele două prin
cipate.

★

In Ziua de 21 ianuarie 1966 a 
avut loc ședința Consiliului de 
Stat, prezidată de tovarășul Chivu 
Stoica, 
Stat

Au

președintele Consiliului de

Petru, unul 
oamenii de 

din ' secția

Muncitorul Far- 
kaș 
din 
bază
reparații mecanice 
a U.R.U.M.P., lu- 
crind la repara
rea unei pompe 
de 3 000 1.

docu- 
hartă 
acea 
foto-

In localul Muzeului 
arhivelor statului a 
fost deschisă expoziția 
„Mărturii despre Uni
re" în care sînt pre
zentate documente ori
ginale referitoare la 
evenimentele care au 
dus la realizarea mare
lui act de la 24 Ianua
rie 1859.

luat parte tovarășii: Con
stanța Crăciun, Mihai Gere, Ilie 
Murgulescu — vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu — secretarul Consiliului de 
Stat, Petre Borilă, Anton Breiten- 
hofer, Ion Cosma, Constantin Dră- 
găn, Suzana Gidea, Athanase Jo
ja, Cristofor Simionescu, Gheorghe 
Stoica, Ludovic Takacs și lacob 
Teclu, membri ai Consiliului 
Stat.

Au fost adoptate decrete și 
tărîri privind diferite domenii 
activității de stat și obștești.

In continuare. Consiliul a rezol
vat lucrări curente. (Agerpres)

de

ho- 
ale

Calitatea betoane'or 
și tencuielilor pe timp de iarnă

Executarea construcțiilor, 
pe timp friguros este o trea
bă destul de anevoioasă. Tre
buie luate o seamă de mă
suri suplimentare de proteja
re a unor lucrări executate 
pe timp friguros, alte măsuri 
se iau încă din timpul exe
cutării sau al pregătirii pen
tru executare a unor lucrări 
In mod firesc, aceste măsuri 
se iau pentru a asigura lu
crărilor calitatea prescrisă 
de normative, și randamen
tul pe care trebuie să-l dea 
muncitorul respectiv. Obiec
tivul nostru a fost de astă 
dată calitatea lucrărilor. Este 
asigutată o execuție calitati
vă pe timp de iarnă la șan
tierul Petrila ?

Raidul nostru 
cum e și firesc, 
de preparare a
mortarului. Concepută pentru 
un flux tehnologic neînlre- ■ 
rupt, stafia a cunoscut o dată . 
cu primele zile mei geroase Atunci -folosim apă la o tem- . 
întreruperi. De ce ? Să ve
dem ce ne saune șeful sta
ției, maistrul Dinuță Aristide:

— De fapt пч urni la stație 
decît de patru zm, dar tre
buie să fac față la tot felul 
de greutăți. Life.'e trecute.

cînd gerul a fost mai tare, 
din cauza nepriceperii oame
nilor de la stafia termică, o 
parte a instalației de încăl
zire a agregatelor în silozuri, 
precum și o parte din radia
toarele de încălzire, în inte-

ф Ce întră și ce nu 
întră în „toate 
măsurile*4

Degetul — termo 
metru

începe așa 
de la stația 
betonului și

Raid anchetă 
pe șantierul Petrila

unele cazuri să „prăjească" 
liantul. Betonul sau mortarul 
ies din malaxor la o tempe
ratură... care nu se poate 
controla din cauza lipsei ter
mometrelor. Deci s-a conce
put și construit o stație de 
betoane modernă (deși din 
punct de vedere al capaci
tății — mică) totuși procesul 
de preparare a betoanelor și 
mortarelor nu decurge chiar... 
științific. Să ne continuăm rai
dul în șantier. Ce ne spune 
tovarășul Strofe Vasile ■ — 
adjunctul șefului de șantier:

— In general am luat toa-Cheltuială mare,
efect areu contre- /e măsuriIe ^entru asigurarea . ... unei execuții calitative. La
'■ЧО1'' locurile de muncă -unde se

toarnă betoane avem monta
te cazane pentru producerea 
apei calde. De asemenea, am 
procurat un stoc de plăci 
de stufit cu care aco
perim' betoahele ' proaspăt 
turnate. La' 
muncă unde se 
cuieli, am luat
măsuri:
spațiilor unde 
tencuiască și

riorul stafiei, s-au ■ defectat. 
Agregatele au înghețat in si-. 
lozuri și acum sîntem nevoifi 
să facem dislocarea lor cu- 

. tirnăcopul. Betoane și mortare 
. trebuie totuși să preparăm.

peratură de pînă la 80—90°C.-
Să ne gindim pufin : agre

gatele'intră înghețate în mrr- 
laxor. Apa de preparare, ori
ce temperatură ar avea, reu
șește să dezghefe bulgării de 
agregate 1 șă mai reușește In

locurile ' de 
execută ten- 
următoarele

închiderea tuturor 
urmează să se 
încălzirea lor

(Continuare in pag. 3-a)
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Insula

Elena,

Prin pădurea troienită.

de pe 
adună 
capca-

poate 
cele

Acum opt ani, un oa
recare Helmut Kirnbauer, 
inginer în vîrstă de 40 
de ani din Korneuburg 
(Austria), a renunțat de
finitiv la binefacerile ci
vilizației. împreună cu 
soția sa s-a instalat In
tr-o pădure, intr-o coli
bă veche și dărăpănată, 
șl-a lăsat barbă, s-a Îm
brăcat în piei și blănuri, 
și-a schimbat numele în 
Eiff și a început să tră
iască viață străvechilor 
germani. Conform tradi
ției, soția sa Gudrun a 
adus pe lume, unul după 
altul, șapte copii. Fostul 
inginer a Învățat să prac
tice agricultura primiti
vă, vînătoarea, stupări- 
tul și pescuitul. El schim
ba produsele gospodăriei 
sale naturale cu locui
torii din împrejurimi.

Autoritățile locale, ca
re pînă atunci nu acor
daseră nici o importan
tă ciudățeniilor lui Kirn
bauer, au considerat că 
modul de viată al lui

Eiff contravine normelor 
în vigoare și au hotărît 
Să-1 întoarcă înapoi la 
civilizație. Poliția a in
tervenit, pretextînd că 
focul din vatra deschisă 
din colibă ar putea pro
voca un. incendiu în pă
dure. Oricît a protestat 
Eiff, justiția antică s-a 
dovedit mai slabă dealt

ulterior, din cele
trei motoare cu turbo- 
propulsie erau pline cu 
păsări. Probabil că în 
aer avionul s-a ciocnit 
cu un stol de vrăbii.

Curlnd după acest in
cident, direcția aeropor
tului a consultat specia
liștii ornitologi, care au 
recomandat să fie spe-

ÎNGHEȚ
vreo șapte zile-ncoace 

niște geruri strașnice.
De

S-abătură-asupra noastră 
pe-aste locuri pașnice.

A-nghețat întreaga fire, 
și-autobuzele
— să se știe - 
veniră muzele.

Chiar 
Pentru care 

nu-mi

din greu aseară, 
compun „retorica"

Și-ncercam 
să-mi

Cînd deodată... stop lumina. 
A-nghețat electrica 1

C-a-nghețat numai aseară, 
n-ar fi mare panică, 

J-O-nghețare bilunară 
c-o frecvență strașnică.

Stînd așa s-aștept lumina, 
cum s-așteaptă primele. 

Simt cum mă cuprinde frigul 
înghetîndu-mi rimele.

Căci de cînd ne încălzește
— cu program — centralele 

Ne îngheață fizicește
toate mădularele.

Am compus aceste versuri, 
fără ostentație

Ga să facă la șefie
Scurtă agitație 1

M. POPIC

cea contemporană și el 
a fost obligat să-și pă
răsească coliba din pă
dure. Acum locuiește în- 
tr-o casă la marginea u- 
nui sat și a redevenit un 
om obișnuit.

In ajatorHl ailallel
Un mare turbopropul- 

sor englez s-a ridicat în 
văzduh cu 78 de pasa
geri la bord. Deodată, a 
aterizat pe neașteptate. 
După cum s-a lămurit

riate păsările prin emi
terea unor zgomote si
milare împușcăturilor.

In prezent, pe aeroport 
funcționează citeva „spe
rietori” — microbuze 
prevăzute cu aparataj 
radio și pistoale specia
le. Zgomotul împușcătu
rilor este transmis prin 
radio deasupra aeropor
tului, spetlind și împrăș
tiind stolurile de vrăbii, 
grauri, ciori și alte pă
sări.

tă de 36 de ani, a fost 
ales regele bărboșilor

★
în orașul italian Saler

no a avut loc recent un 
festival al mustăcloșilor. 
Cu acest prilej s-a anun
țat că 40 la sută din băr
bații de pe glob poartă 
mustăți. S-a stabilit, de 
asemenea, că există circa 
250 de feluri de mustăți. 
Concursul organizat a 
fost cîștigat de un oare
care Grilli, în vîrstă de 
74 de ani, care se 
făli cu mustățile 
mai stufoase.

★
Băștinașii din

Moorea, arhipelagul Ta
hiti, pescuiesc aruneînd 
cu pietre in pești 
prora pirogii. Ei 
apoi peștii într-o 
nă din frunze.

★
Pe insulă Sf.

unde a murit Napoleotț 
І, există o scară cu 699 
de trepte, lungă de 280 
m. Băieții băștinașilor 
urcă și coboară această 
scară în mai puțin de 8 
minute. Ei s-au obișnuit 
s-o coboare, dîndu-și 
drumul să alunece pe 
balustradă, cu capul de-o 
parte a balustradei și cu 
picioarele de cealaltă 
parte a ei.

★

nervos, sarcini familiare) 
șe putea realiza grupe o- 
A fost alcătuită astfel o 
în care au fost incluse

Cei» care trăiesc 
o viață trepidantă
Un grup de medici din San Fran

cisco au efectuat timp de șase ani 
o anchetă privind tulburările car
diace care survin la o populație 
tip de 3 524 de persoane în vîrstă 
între 39 și 49 de ani, care păreau 
într-o stare bună a sănătății în ia
nuarie 1960. Fiecare persoană a fost 
examinată cu multă grijă în acea 
perioadă și clasificat^, potrivit dife
ritelor criterii (venituri, profesiune, 
echilibru 
pentru a 
mogene 
grupă A
persoanele care „trăiesc sub presiu
ne'* din cauza exigențelor profesio
nale. Din această grupă fac parte 
plloții de avioane, inginerii din uzi
nele care lucrează în domeniul cu
ceririi spațiului cosmic, ziariștii și 
salariații din întreprinderile de publi
citate. Toate celelalte persoane e- 
xercitînd o altă profesiune (inclusiv 
medicii) au fost incluse în grupa 
В „a persoanelor care nu duc o 
viață trepidantă".

ta șase ani după începerea aces
tei anchete nouă persoane au în
cetat din viață ca urmare a unor 
crize cardiace. Opt dintre ele apar
țineau grupei A' In total 70 de per
soane din cele 3 524 urmărite au 
prezentat tulburări cardiace mai 
mult sau mai puțin grave. 54 dintre 
ele aparțineau grupei A și 16 
grupei B.

1

Peripețiile lui Papagae pâțitu’

Veni șl rîndul la pușcat
Cu toți-un pic la tnasi-am stat 
Șl apă 1 Toți beau din a lor. 
Doar Papagae bea de la „izvor**.

Bidon nu are și de ce l-ar duce 
De ce pe suitor cu el să urce ! 
$l-acum visează intre trei frisoane, 
Doar magazine pline cu... bidoane.

• • »•■••••♦* 
Cînd bei din apa care curge-n mină, 
Mult timp pe urmă lai — penicilină I

N. T. Seul

[0 
ți m nwtâli

In regiunile muntoase 
ale Elveției, Italiei, R. F. 
Germane și Austriei se 
sărbătorește în fiecare 
toamnă sărbătoarea păs
torilor. In ultimul timp, 
la balurile păstorilor se 
organizează tot felul de 
concursuri —- pentru 
mulgerea cea mai rapidă 
a vacilor, baterea untu
lui, strîngerea turmelor 
etc, Recent, a fost orga
nizat și un concurs ori
ginal, concursul, bărbo
șilor. Particîpanțil la 
sărbătoarea de toamnă a 
păstorilor, organizată în 
orașul Immenstădte din 
R.F.G. s-au prezentat cu 
bărbi de 100 de zile, îm
podobite cu tălăngi. Fer
dinand Mtlliegg, în vîrs-

Regina Cleopatra a 
VI-а ș-a căsătorit cu trei 
regi consecutivi ai Siriei 
în perioada 150—128 
î.e.n. *

and 
catar- 
17 îe- 
largul

Goleta „Miles 
Merry" cu patru 
ge a naufragiat la 
bruarie 1909 in 
localității Moriches, din 
Long Island. Cu 17 luni 
înainte, într-o călătorie 
Similară, ea eșuase e- 
xact pe același loc.

FOILETON
Abia am sosit la serviciu. 

De pe biroul meu, o hîrtie îm
păturită prin care transpăreau 
urme de scris, mă invita par
că să-i aflu conținutul. Nu 
bănuiam că hirtia avea să 
mă pună pe drumuri.

„Sint un om dublu — se 
spunea în ea — un om care 
poate să existe în același 
timp în două locuri. Poate 
credeți că asta îmi aduce a- 
vantaje dar nu-mi aduce decit 
neplăceri. Vă spun pe cuvînt 
de onoare și vă rog din toată 
inima, scăpați-mă de această 
blestemată însușire a mea". 
Dedesubtul bizarei misive, o 
semnătură: Codrea Ioan lu- 
llu, electrician la l.C.T. Pa
roșeni, domiciliat în Petroșani, 
blocul 58, scara H-а, aparta
mentul 37 și blocul 19, sca
ra I, apartamentul 3.

Iată o mistificare In care 
orice om sănătos refuză să 
creadă. Și totuși hîrtla se afla 
pe biroul meu, iar semnata
rul îmi cerea deznădăjduit 
să-1 scap de însușirea bleste
mată a dublei existențe. Fără 
să-mi mai pun alte întrebări, 
am plecat de urgența ia ter
mocentrala Paroșeni — ser
viciul personal.

— Dumneavoastră aveți 
aici un om cu o existență 
dublă, un om care In cel mai 
bun caz locuiește in două a- 
partamente in aceiași timp. 
Funcționarul se uită Ia mine 
ca la unul ce a căzut din lu
nă. Totuși catadliW șă mă în
trebe nu fără o urmă de com
pătimire în glas:

Oaspete 
pujin obișnuit

GORKI. — Bătrînul vînător Fio- 
Gulealov a fost nespus de ui- 
găsind în coliba sa din pădure 
oaspete puțin obișnuit — un 

care, folosindu-se de absența 
îndelungată a gazdei, și-a stabilit 
acolo bîrlogul. Aceasta s-a întîmplat 
la vreo 200 kilometri depărtare de 
orașul Gorki, pe Volga. Bătrînul și-a 
găsit oaspetele dormind lîngă sobă. 
Liniștea i-a fost tulburată de cîinli 
care l-au încolțit. Ei și-au salvat 
astfel stăpînul, care în acest scurt 
răgaz, a reușit să-și încarce arma, 
împușcăturile au pornit cu o frac
țiune de secundă înainte ca ursul 
să se năpustească asupra bătrînu- 
lui.

După spaima trasă, Gulealov obiș
nuia să povestească în glumă prie
tenilor cum mai mult de o săptămînă 
căutase bîrlogul ursului prin hățî- 

bănuiască că 
în coliba ta.

șurile 
acesta

pădurii, fără să 
îl aștepta chiar

de ani20 
înfr-un grajd

LISABONA. — Un tînăr de 20 de 
ani a fost găsit într-un grajd de 
vite unde tatăl său îl ținea închis 
de cînd s-a născut. Tînărul nu știa 
să vorbească cînd a fost descope
rit. Tatăl degenerat, Antonio Matos, 
mare fermier din regiunea Tegudes. 
la circa 200 kilometri nord de Li
sabona, a fost arestat și urmează 
să compară în fața unui tribunal.

de vile

Ceas atomic 
de mare precizie

La Observatorul din Paris â fost 
instalat recent un ceas atomic, care 
funcționează pe bază de vapori de 
rubidium a căror temperatură va
riază între minus 40 și plus 40 de 
grade. Precizia acestui ceas este 
atît de mare încit dacă ar funcțio
na 1 000 de ani variațiile' sale în 
raport cu timpul real nu ar depăși 
o secundă. Acest aparat va permite 
astronomilor, tehnicienilor care lu
crează în domeniul spațiului cosmic, 
precum și geofizicienilor, să efec
tueze cele mai precise calcule.

— Și cum se numește a- 
cest fenomen despre care 
dumneata susții că există la 
noi ? fl spun numele omului 
Funcționarul, fl cunoștea.

— Avem într-adevăr un 
salariat cu acest nume, pre
zent chiar acum în uzină 
dar nu posedă nicidecum în
sușirile de care vorbești dum
neata. Omul îmi întorsese 
spatele, semn că convorbi
rea s-a terminat. Aici nu a- 
veam ce să mai aflu. Cînd 
am ieșit pe ușă am mai apu
cat să văd mina dreaptă, cu

blo- 
din 
pri- 
blo-

COȘMARUL
DUBLEI

EXISTENTE

degetele rășchirate, a func
ționarului, dusă la cap ți flu
turată tntr-un fel anume, nu 
prea măgulitor pentru mine 

Am alergat tntr-un suflet 
la prima adresă a omului cu 
glndul să-1 surprind pe du
blură lui la domiciliu, In timp 
ce originalul, știam precis, se 
află la Paroșeni. De unde I 
Nici urmă de el. Alerg la a 
doua adresă, пи-i nici aici 
dublura. Blestemată dublură, 
vreau să sic Încurcătură 1 Ce 
l-o ii îndemnat să mă pră- 
țească astfel la tocul mic a! 
nesiguranței t

L-am așteptai să vină 
de la serviciu ți m-am dus la 
el acasă.

— Ascultă, zic, dumneata 
te fii de șotii 7 Ce-i cu exis
tenta dumitale dublă ? tinde

ți-i acum dublura. Luat repe- 
de omul caută să se desculpe V

— Eu nu mă tin de nici o 
șotie. Alții se țin de șotii cu 
mine. Și dacă șotiile lot nu 
m-ar costa bani, calea-valea, 
dar așa... Spune șl dumnea
ta : locuiesc o vreme în 
cui 19, apartamentul 3 
cartierul Livezeni. Apoi 
mese o locuință nouă in
cui 58 apartamentul 37. cu 
ordinul de repartiție Пг. 1 325 
din 2 noiembrie 1964. Apoi, 
dintr-o dată mă trezesc cu 
Poprire pe salariu că nu 
mi-ат plătit taxele pentru 
chirie și încălzire aferente a- 
parlamentului din blocul 19. 
Dacă trebuie să plătesc chi
rie pentru două apartamente 
deodată nu înseamnă că eu 
exist în același timp In două 
locuri, că sînt un om dublu 7 
Am depus în luna ianuarie 
1965. o cerere la spațiul lo
cativ al Sfatului popular Pe
troșani în care solicitam să 
mă dedubleze, dar fără re
zultat. La 17 iunie anul tre
cut am depus o nouă cerere 
de anulare a repartiției pe 
vechea locuință dar am ră
mas cu aceeași însușire bles
temată de om dublu. Am sau 
n-am dreptate 7

Am ieșit val vlrteț pe ușa 
lui și nu т-am oprit pînă la 
redacție. Aici minune I

Hîrtla cu misiva, tot acolo 
pe biroul meu dar se făcuse 
verde. Se vopsise, 
cum se vopsește 
turnesol cînd vine 
cu o bază sau un

Glrteva turnase peste ta a- 
cidui rău al superticftdiiățtl.

adică, asa 
hirtia de 
în contact 
acid.

T. MARCUS 
după o scrisoare a tovarășului 

Codrea i. iuliu



Familia implică 
răspunderi, Vaier

— Ли ajuns ia capi
tel puterilor. Nu mai pot 
răbda capriciile soțului 
жеп. Viata însăși mi se 
pare lipsită de sens. Sînt 
în stare să fac orice... 
dar mă oprește un sin
gur lucru — sînt nu nu
mai soție ci și mamă. Vă 
rog ajutați-mă—

Frazele de mai sus au 
fost spuse de o femeie 
între două vîrste, care a 
venit la redacție cu la 
Crimi în ochi in una din 
Zilele trecute. Din cuvin
tele ei intuiam că e vor 
be de ceva neobișnuit 
în contextul vieții noas 
tre socialiste. Și într-a- 
devăr cazul este cu to
tul neobișnuit. Relatările 
ei, sărite de la o idee 
la alta, au conturat pro
filul spiritual al unui 
om— Dar să lăsăm fap
tele să vorbească. Ele 
spun aproape totul...

Irina D. avusese o a- 
dolescență nefericită. A 
început încă de cind era 
tînără să-și cîștige sin
gură existența. Apoi s-a 
măritat. Primul bărbat 
pe care l-a cunoscut a 
fost insă un neisprăvit. 
S-a căsătorit cu ea, au 
avut un copil, și apoi a 
plecat să-și satisfacă ser
viciul militar, dar nu s-a 
mai întors în sinul fami
liei. Ce era să facă Iri
na ? A așteptat patru

riu noaptea, turmentat, 
in loc să înțeleagă în
grijorarea soției i-a vor
bit cu cuvinte jignitoa
re. Soția a tăcut atunci, 
dar a doua zi, l-a în
demnat pe soț să aducă 
băuturi acasă „pentru 
poftă de mîncare". Dar 
Vaier nu a ascultat-o și 
a continuat să întîrzie 
„la o țuică". Blajină din 
fire, femeia s-a resem
nat cu situația aceasta 
și nu-i mal zicea nimic. 
Au trecut astfel 12 ani de 
căsnicie. In ultimii doi 
ani însă, soțul a devenit 
de nerecunoscut. Inhăi- 
tîndu-se cu niște „flă
căi de viață" — Micu 
Roman, tinichigiu și Co
vaci loan, electrician, 
ambii de la U.R.U.M.P. 
— din cei care frecven
tează zilnic restauran
tele și umblă seara pe 
două cărări, a prins gust 
pentru o viață de „nefa- 
mllist". Venea acasă sea
ra tîrziu, vorbea urît cu 
soția și a început chiar 
s-o bată în fața copilu
lui înspăimintat. îngrijo
rată de toate acestea, 
soția a hotărît să acțio
neze mai energic pentru 
oprirea soțului de pe 
drumul greșit pe care a- 
pucase. A informat or
ganizația de partid din 
care face parte Vaier 
despre atitudinea lui

SPORT
[inpioiilDl оіііиіи le lopiie

Pe teme de educație
ani, însă viața își cerea 
drepturile și de aceea a 
divorțat. După divorț co
pilul i-a revenit ei pen
tru creștere și educare. 
La cîteva luni după di
vorț, Irina, care locuia 
împreună cu copilul pe 
strada Micu Klein din 
Petroșani, a cunoscut alt 
bărbat. Acesta i se pă
rea om bun, cu totul 
deosebit de primul. Au 
trecut cîteva săptămîni 
și „omul bun" a cerut-o 
în căsătorie. Irina a ac
ceptat cu încrederea că 
își va clădi o nouă via
ță. Soțul manifesta la în
ceput tandrețe în rela
țiile cu Irina, atenție pă
rintească față de copil.

Timp de cîțiva ani fa
milia a trăit ca la înce
pi». Copilul a crescut, 
ș urmat școala generală, 
iar apoi a Început să 
frecventeze Școala pro
fesională din Petroșani, 
pentru â se califica în 
meseria de electrician 
de mină. Irina a conti
nuat să lucreze Ia una 
din instituțiile publice 
din localitate și, în ace
lași timp, să fie o soție 
atentă, o mamă bună, 
deși avea puțin timp dis
ponibil pențru treburile 
gospodăriei. Soțul însă. 
D. Vaier, sudor la pre- 
parația din Petrila, a în
ceput treptat să bea cite 
„un păhărel de țuică", 
după orele de serviciu. 
Ințr-o zi a întîrziat o 
oră de la masă, în alta 
două, pină cînd soția a 
îndrăznit să-i atragă a- 
tenția, cu timiditate, că 
nu e bine să bea și nici 
să întîrzie la masă, în 
familie. Prima dată omul 
s-a rușinat și a încetat 
să mai bea cîteva zile 
La primul salar a întîr
ziat insă din nou, iar 
cînd a ajuns acasă, tir-

în familie. Deși a fost 
chemat în fața biroului 
organizației de bază, Va
ier nu și-a schimbat a- 
titudinea. (Cazul a fost 
tratat aici superficial, de
oarece Vaier este un 
bun muncitor în pro
ducție). Și ca urmare, în 
loc să-și schimbe atitu
dinea, Vaier a alunecat 
și mai mult pe panta 
greșită pe care o apu
case. In prezent a ajuns 
atît de departe incit nu 
mai dă în casă familiei 
decît 200—300 lei lunar 
din salariu și pretinde 
soției să-l părăsească cu 
copil cu tot, pentru a 
rămîne el singur în lo
cuință. Cînd a venit la 
redacție cu lacrimi în 
ochi, Irina fusese averti
zată categoric de către 
Vaier: „cînd vin de la 
serviciu să nu vă mai 
găsesc în casă I"

Iată pînă unde a ajuns 
egoismul și neomenia u- 
nui om față de propria 
sa familie, față de acei 
care ar trebui să-i fie în 
mod firesc cei mai dragi I 
Nu-ți dai seama Vaier 
că ai apucat pe o cale 
greșită ? Privește în ju
rul tău, vei vedea zeci 
și sute de familii care 
trăiesc în bună înțele
gere, soți care își îm
part cu soțiile atît bucu - 
riile cit și necazurile, 
dar sînt uniți în hotă- 
rîrea lor de a da copiilor 
o educație demnă. Este 
de necrezut Vaier ca în 
conștiința ta de om să 
nu fi rămas un colțișor 
din care să nu se audă 
glasul omeniei, al rațiu
nii și bunului simț. Fa
milia implică răspunderi 
și dacă nu ai înțeles a- 
cest lucru pînă în pre
zent, nu este încă tîrziu 
să-1 înțelegi!

S. VASILESCU

înaintea etapei a XIII-a, 
ce se desfășoară azi și 
mîine, liderul campiona
tului — Parîngul Lonea 
— și-a consolidat pozi
ția în clasament, condu- 
cînd detașat cu 8 pun
cte. Ultimele rezultate ob
ținute de popicarii 10- 
neni, precum și susți
nerea a două partide a- 
casă, din cele 3 pe care 
le mai au, creează pre
misa cîștigării campiona
tului orășenesc pe acest 
an. Lupta rămîne deschi
să pentru ocuparea locu
lui II, unde concurează 
3 echipe: Voința Petro
șani, Viscoza I.upeni și 
Minerul Vulcan. Iată ,ul

timele rezultate tehnice:
Minerul Vulcan — pa

rîngul Lonea 4 837 —■ 
4 884 p. d.

Voința Petroșani — 
Minerul Uricani 4 550 
4 345 p. d.

Jiul Petrila — Utilajul 
Petroșani 4 158 — 4 212 
p. d.

In meciul Minerul Vul
can — Parîngul Lonea 
popicarul lonean Balpg 
Iosif a realizat 900 p. d„ 
ceea ce reprezintă un 
nou record personal, o- 
rășenesc și raional. In 
urma omologării rezul
tatelor tehnice, comisia 
orășenească a stabilit 
următorul clasament:

Oră de curs la Școală elemen
tară de muzică șl arte plastice din 
Petroșani. Eleva exersează la plan 
asiștată cu atenție de către profe
sor.

1. Parîngul Lonea
2. Voința Petroșani
3. Viscoza
4. Minerul
5. Utilajul
6. Minerul

Lupeni
Vulcan
Petroșani
AninOasa

7. Jiul Petrila
8. Minerul Uricani

12 11 0 1 56 261 34
10 8 0 2 45 110 26
10 8 0 2 43 451 26
11 7 0 4 48 021 25
12 6 0 6 52 180 24
10 3 0 7 40 697 16
11 1 0 10 45 748 13
12 2 0 10 37 662 13

Cele mai bune rezul
tate realizate de popica
rii noștri în actualul 
campionat sînt cele ob
ținute de : Balog Iosif —

909 p. d.,- Albu Zoltan
879 p. d.,- Ghirchiș Eu
gen 870 p. d.,- Tdrâk Mi
hai 851 p. d.

AUREL SLABII

Cantina ceferiștilor
In cadrul complexului 

C.F.R. Petroșani funcțio
nează o cantină pentru 
personalul turelor de 
serviciu șl de drum. La 
această cantină atît cu
rățenia cît și prepararea 
mîncărurilor și servirea 
se fac sub supraveghe
rea tovarășei Szlovich 
Aurelia, responsabila 
cantinei. Aici totul Stră
lucește de curățenie, 
mîncarea este consisten

tă, iar servirea irepro
șabilă. Așa se explică 
de Сё condica de recla
mați! are filele Imacu
late. La acest rezultat 
s-a ajuns datorită con
știinciozității personalu
lui cantinei din care fac 
parte și tovarășele Ba- 
laj Viorica și Baciu 
Ana.

ION GHEORGHE 
corespondent

Calitatea betoanelor și tencuielilor 
pe timp de iarnă

(Urmare din pag. l-a)

astfel ca suprataxa de contact a 
mortarului cu zidăria sau betonul 
sd aibă o temperatură de cel pu
țin -f- 50C. Mortarul vine șf el 
Încălzit de la stafie. Separat de a- 
ceasta mai avem instalate cuptoa
re pentru încălzirea apei cu care 
se reîmprospătează mortarul mat 
vechi. Tencuielile și betoanele n-au 
cum să înghefe.

Foarte adevătat. Cît despre ten
cuieli. n-au cum sd înghefe, și be
toanele n-au cum să iie controla
te. Poate doar dacă se pune pal

ma pe ele după ce au făcut priză 
și a început (sau trebuia să. în
ceapă/ procesul de întărire. In șan
tier se cheltuiește mult pentru a- 
sigurarea unei execuții calitative a 
lucrărilor. Dovadă că pe o rază de 
circa 50 m (unde se află trei punc
te de lucru) a fost construită o in
stalație de producere a apei, cal 
de. cu cazane și rețele de circula
ție, lin cuptor, mai rudimentar, ₽ 
drept, tot pentru producerea apei 
calde și un cuptor pentru încălzi
rea agregatelor. De ce va mai H 
fiind necesar cuptorul de agregate 
din moment ce există o 'stafie de

betoane, initial bine dotată asta e 
altă întrebare.

In esenfd, ia șantierul Petrila 
s-au luat toate măsurile pentru a 
asigura lucrărilor executate pe t’mp 
friguros, calitatea cerută. Numai că 
aplicarea acestor măsuri mai lasă 
uneori de dorit, iar alteori, din cau
za necunoașterii, o parte a efec
tului acestor măsuri (ne referim 
la stația de betoane) a fost anihi
lată. Controlul eficientei acestor 
măsuri Se impune cu stăruință, mai 
al'es că uneori efectele gerului se 
fac simfite atunci cînd medial în
conjurător se încălzește.

Fruntașii preparației
Ca în atîtaa altă întreprinderi din 

țară noastră, la preparătia dlh Lu
pani există un colectiv harnic, da- 
meni care constituie prin atitudinea 
lor o expresie a energiilor descă
tușate. Despre profilul spiritual al 
acestor oameni vorbesc elocvent 
faptele și mai ales cele de la locul 
lor de muncă. Unii sînt neoboaiți 
căutători ai noului, inovatori care 
aduc o contribuție de Seamă la: îm
bunătățirea procesului tehnologic al 
preparației, alții se situează rnerău 
în fruntea întrecerii socialiste.

La o recentă analiză a activității 
colectivului preparației au fost stabi
liți cîștigătorii întrecerii socialiste 
pe anul 1965. Printre cei tare și-au 
îndeplinit angajamentele lună de 
lună în anul trecut se numără zeci 
de preparatori. Din sectorul pre
parare, de pildă, au fost declarați 
fruntași comuniștii Dumitrescu Ale
xandru, Mazăre Grigore, BUriacu 
loan și Pavel luditha. Meritul cel 
mai de seamă al celor de la sec
torul de preparare este că au re
dus cu 0,4 puncte conținutul de 
cenușă al cărbunelui special pentru
cocs. Este demn de remarcat fap
tul că unii preparatori au cncerit 
pentru a treia oară consecutiv tit
lul de fruntaș. Printre aceștia se 
numără Enciu Gheorghe, Sav Ane, 
Bolunduț Ioan, Pop Emeric, Sava 
loan, Brișcan Ioan, David Alexan
dru, Chertes Alexandru, Cucușel 
Nicolae, Dinu Dumitru.

Г, ANGHELESCU 
corespondent

Precizări privind obligațiile unor unități 
socialiste de deservire și cetățeni
Unele obiecte confecționate la co

mandă de către cooperativele meș
teșugărești sau aduse de către ce
tățeni pentru reparat, prelucrat, 
transformat, spălat etc. în atelie
rele acestora nu sînt ridicate de 
către cei în drept la termenele sta
bilite. De asemenea, în magazinele 
de consignație rămîn obiecte nevîn- 
dute pe care predătorii lor nu le 
ridică după expirarea termenului 
prevăzut în contractul de consigna
ție. Ca urmare se produc imobili
zări de spatii productive și de 
fonduri bănești, se creează greu
tăți în depozitarea și păstrarea în 
bune condiții a bunurilor ce se gă
sesc în posesia acestor unități.

Pentru a înlătura greutățile create 
de astfel de situații Consiliul de 
Stat a stabilit prin Decret că bunu
rile predate organizațiilor socialiste 
arătate mai sus pot fi valorificate 
de către acestea, prin vînzare, în 
cazul cînd obiectele respective nu 
vor fi ridicate, timp de un an de la 
data terminării lucrării sau expirării 
termenului contractului de consig
nație. Organizațiile socialiste au 
însă obligația să-i înștiințeze în

scris pe predătorii obiectelor, cu o 
lună înainte de expirarea termenu
lui de un ăn. Din sumele încasate, 
unitățile care valorifică bunurile își 
rețin ceea ce li se cuvine pentru 
lucrările efectuate, iar restul îl de
pun la C.E.C. pe numele celui care 
a predat bunul în cauză sau celui 
care a făcut comanda. Spre a ex
clude posibilitatea valorificării unor 
bunuri care nu au fost ridicate nu 
din vina predătorilor, se prevede că 
data terminării lucrării să fie cea 
fixată de părți în scris, în con
tract sau bonul de comandă. Dacă 
lucrarea nu este terminată la data 
fixată, termenul se socotește de la 
data cînd organizația socialistă va 
înștiința în scris pe predător despre 
terminarea lucrării. In cazul în care 
predătorul cheamă în judecată orga
nizația socialistă în legătură cu lu
crările care trebuiau a fi efectuate 
sau în legătură cu vînzarea în con
signație a bunurilor, scurgerea ter
menului de un an prevăzut pentru 
valorificarea acestor bunuri se sus
pendă de la data chemării în ju
decată.

(Agerpres)

I.C.R.A Filiala Petroșani
Angajează imediat:

9 1 merceolog principal
salar 1025 — 1375 lai lunar

9 1 merceolog
salar 750 — 1025 lei lunar

0 1 reeepționer principal
salar . . . 1025 lei lunar

1 țel depozit
salar 1085 —■ 1550 lei lunar

<0* i șef secție conserve și fructe
salar 750 — 1075 lei lunar

ANUNȚ
Grupul școlar minier Lupeni angajează pe 

post de PEDAGOGI — absolvenți ai școlilor 
medii de cultură generală cu examen* de matu* 
ritate. Cererile se depun la secretariatul școlii, 
personal de către solicitanjl.
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CIPRU
Sosiuiea Comitetului
Executiv al F.M.T.D.

La 
Se- 
Fe- 
De- 
de-

Caracteristica viefii politice saigoneze O GRAVĂ CATASTROFĂ AERIANĂ

NICOSIA 21 (Agerpres). — 
Nicosia și-a început lucrările 
siunea Comitetului Executiv al 
dexației Mondiale a Tineretului 
teocrat. Participă peste 100 de

de țări ale lumii, 
zi a sesiunii figu- 

în vederea întăririi 
poporul și tineretul

legați din 50 
W ordinea de
li niă: măsuri 
•oSdaritățîi cu
vietnamez împotriva agresiunii a- 
mericane și pregătirii în vederea 
edei de-a 7-a adunări a F.M.T.D. 
La lucrări participă și o delegație 
a Uniunii Tineretului Comunist din 
Republica Socialistă România, con
dusă de Vasile Nicolcioiu, secre
tar al CC. al U.T.C.
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KHANG KHAY 21 (Agerpres). — 
Generalul Khamtay Siphandone, co
mandantul suprem al 
eliberare a poporului 
emis la 20 ianuarie, cu 
plinirii a 17 ani de la 
matei un ordin de zi 
arată că în cei 17 ani
ță' aceasta s-a întărit considerabil. 
Ea controlează în prezent trei cin
cimi din suprafața Laosului, cu o 
populație de peste un milion de 
oameni. In ordinul de zi se subli
niază că, paralel cu operațiunile 
militare de apărare, armata de 
eliberare depune eforturi pentru 
sporirea producției și 
economică în vederea 
Brii nivelului de trai 
eliberate.

Ordinul condamnă
S.U.A., care instigă forțele reac
ționare laotiene împotriva regiu
nilor controlate de Neo Lao Hak- 
sat și trimit avioane pentru a bom
barda aceste regiuni.

dezvoltarea 
îmbunată- 
în zonele

acțiunile

Instabilitatea și deruta
SAIGON 21 (Agerpres). — Insuc

cesele militare ale regimului de la 
Saigon continuă să constituie o sur
să de disensiuni în rîndul cadrelor 
de conducere ale armatei. Referin- 
du-Se la arestarea unui grup de ofi
țeri sud-vietnamezi, agenția France 
Presse menționa că militarii disi- 
denți erau nemulțumiți de actuala 
conducere de la Saigon și inten
ționau să-i asasineze pe generalii 
care formau directoratul, acțiune 
pe care al fi început-o în momentul 
deschiderii Congresului forțelor 
armate. Preluînd puterea, ei ar fi 
trecut la reorganizarea conducerii 
de la Saigon, prin stabilirea unui 
guvern format din personalități 
aflate în străinătate. Zvonurile care 
circulau la Saigon în legătură cu 
posibilitatea unei lovituri de stat 
au primit

și prin 
stituite 
greșului 
grupului disident, generalul Ky, 
șeful guvernului, a declarat 
militarii arestați, au încercat să 
saboteze eforturile de stabilire a 
organelor de conducere ‘și să a- 
tragă de partea lor o fracțiune a 
forțelor armate". Deși la Saigon 
continuă să circule zvonuri con
tradictorii, părerea generală este că 
în următoarele zile ar putea 
se producă evenimente noi cu 
plicații mai largi pentru viata 
litică saigoneză, caracterizată 
mult timp prih instabilitate și 
rută.

în parte o confirmare

Semnarea 
comercial 
și Japonia

unui nou acord 
între U.R.S.S.

A- 
ia- 
co-

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
genția TASS transmite că la 21 
nuarie, N. Patolicev, ministrul 
merțului exterior al U.R.S.S., și
E. Shiina, ministrul de externe al 
Japoniei, au semnat un acord co
mercial pe cinci ani (1966-1970), 
care prevede că volumul schimbu
lui de mărfuri dintre cele două 
țări va atinge 2 miliarde 250 mi
lioane dolari. Patolicev și Shiina 
au făcut, de asemenea, un schimb 
de documente referitor la comerțul 
riveran între cele două țări.

In aceași zi, E. Loghinov, minis
trul aviației civile al U.R.S.S., si 
ministrul de externe al Japoniei 
au semnat acordul referitor la co- 
municații aeriene directe Moscova- 
Tokio.

I

Făurirea unităfii occidentale

(„Rabotnicesko Delo" — Sofia)

măsurile excepționale in- 
în ajunul deschiderii Con- 

armatei. După arestarea

că

să 
im
pe
de 

de

Spania: Căutări febrile după 
trei zile de tăcere

MADRID 21 (Agerpres). — Cer
cetările efectuate în sudul Spaniei 
pentru recuperarea unuia din pro
iectilele atomice, aflate la bordul 
bombardierului american B-52 în 
momentul în care acesta s-a pră
bușit ca urmare a ciocnirii în 
plin zbor cu un alt avion, conti
nuă cu o intensitate sporită. Noi 
unități militare americane și spa
niole au fost trimise în regiunea 
amintită,
participă la 
în prezent la 
cetările s-au 
zone marine

efectivul trupelor care 
cercetări ridicîndu-se 
1 000 de oameni. Cer- 
extins și asupra unei 
pe o distanță de 20

Demisia guvernului Moro

de kilometri depărtare de țărm. In 
regiune au sosi* scafandri de la 
baza aeronavală americană de la 
Rota, precum și două vedete ale 
marinei americane echipate cu apa- 
rataj necesar detectării radiațiilor 
atomice submarine. Se anunță, de 
asemenea, că două culegătoare de 
mine ale flotei a șasea americane 
au părăsit Barcelona pentru a se j 
alătura cercetărilor din zona ac- ț 
cidentului.

Joi seara autoritățile americane 
și spaniole au rupt pentru prima 
dată tăcerea pe care au păstrat-o 
timp de trei zile în legătură cu 
catastrofa. Un comunicat al coman
damentului escadrilei a 16-a a for
țelor aeriene ale S.U.A. precizează 
în mod oficial că bombardierul 
prăbușit era înzestrat cu
ment nuclear neamorsat". Comuni
catul adaugă că accidentul nu ar 
prezenta nici un pericol pentru să
nătatea populației din regiune. In 
ce Ie privește, autoritățile spaniole 
s-au mulțumit să menționeze doar 
continuarea 
recuperarea unor elemente avînd 
un caracter

„arma-

ROMA 21. Corespondentul Ager
pres, ( 
neri I 
Aldo 
telui ] 
ragat.
Președintele republicii a acceptat 
cererea de demisie sub rezerva de 
a da un răspuns definitiv în 
consultărilor pe care le va 
prinde sîmbătă. El a cerut 
Aldo Moro să asigure în 
nuare rezolvarea problemelor cu
rente ale guvernului.

Hotărîrea de a demisiona a fost 
luată în ultima ședință a Consiliu-

Giorgio Pastore, transmite : Vi- 
după-amiază, primul ministru, 
Moro, a prezentat președin- 

Republicii Italia, Giuseppe Șa- 
. demisia guvernului său.

Miniștri, de vineri dimi- 
cînd s-a discutat situația 

în urma respingerii în par- 
a proiectului de lege cu 
la organizarea învățămln

urma 
între- 

lui 
conti-

■iU.

cum se știe, gu- 
în minoritate cu 
parlament a pro- 
amintit. In fa-

lui de 
neața, 
creată 
lament 
privire
tului preșcolar de stat.

Joi seara, după 
vernul a fost pus 
prilejul votării în 
iectului de lege
voarea proiectului au votat 221 de 
deputați, iar împotrivă s-au pro
nunțat 250 de deputati. La vot au 
participat numai 471 din cei 630 
de membri ai camerei.

Atmosferă încordată 
la Santo Domingo

lovitură de stat descoperită 
noiembrie, anul trecut, în 

Santiago. Printre acestea, 
și conducătorul mișcării To-

SANTO DOMINGO 21 (Ager
pres). — Guvernul provizoriu do
minican a interzis plecarea even
tuală din țară a unui număr de 37 
de persoane implicate în încerca
rea de 
la 22 
orașul 
se află
mas Alcidiabes Espinosa. Președin
tele Garcia Godoy a ordonat tot
odată reîncarcerarea lor după ce 
fuseseră eliberați, în mod ilegal, 
de comandanții militari de dreapta.

In ciuda acestor măsuri, potri
vit relatărilor corespondenților oc
cidentali de presă, la Santo Do
mingo continuă să domnească o 
atmosferă încordată. Joi, Luis 
Quesada, membru al conducerii

Universității din Santo Domingo șl 
uniil din liderii mișcării constitu- 
tionaliste a fost asasinat de tero
riști în timp ce se afla în fața 
casei sale. Totodată forțele inter- 
americane au instalat gărzi în fața 
spitalului unde Leon Bosch, fiul 
fostului președinte Juan Bosch, se 
află într-o stare gravă, după ce 
a fost împușcat în plină stradă.

Șefii statelor majore . ale forțe
lor armate dominicane care au re
fuzat să se conformeze ordinului 
președintelui Garcia Godoy de a 
pleca în străinătate, au ținut o reu
niune cu ușile închise în clădirea 
Palatului Național din Santo Do
mingo. Potrivit agenției Associa
ted Press, se pare că ei vor pleca 
totuși din Republica Dominicană în 
zilele următoare.

Anglia și problema rhodesiană
Rhodesia rămîne fără îndoială 

una din preocupările dominante 
ale politicii externe britanice. Ul
timele evenimente par să indice 
că guvernul britanic face pregătiri 
intense în vederea unui compro
mis cu guvernul rasist de la Sa
lisbury. De trei zile se desfășoară 
la Londra convorbiri între oficia
litățile engleze și judecătorul su
prem al Rhodesiei, Beadle. Acesta 
își atribuie meritul de a se fi îm
potrivit actului unilateral al regi
mului lui Smith și venirea sa 
Londra vroia să dea impresia 
autoritățile britanice au ajuns 
taza în care caută personalități
schimb pentru actualul prim-minis- 
tru rhodesian. Dar, nu. Vizita lui 
Beadle s-a dovedit a fi, dimpo
trivă, una din căile pe care Lon
dra le tatonează în vederea unui 
compromis. Unele organe ale pre
sei engleze nu fac nici un secret 
din aceasta. Se vorbește cu des
tulă insistență despre un „plan de

începerea 
prevăzută 

Desigur, 
ar urma,

la 
că 
în 
de

pace" pe care primul ministrul 
Wilson ar intenționa să-1 aducă la 
cunoștința publică după 
sesiunii parlamentare 
pentru marțea viitoare, 
măsurile preconizate nu
după cum se spune, să intre în vi
goare decît după „reîntoarcerea 
Rhodesiei la legalitate". Dar for
mula este destul de vagă și tine 
de vechea înțelepciune negusto
rească care recomandă să ceri mult 
pentru ca să obții puțin. Oricum, 
presa engleză este de părere că 
un compromis n-ar putea interveni 
decît cu sacrificarea intereselor vi
tale ale populației africane din 
Rhodesia. „Wilson, scrie ziarul 
„Dailv Mail", trebuie să-i asigure 
pe europeni (rasiștii albi — N.R.) 
că o renunțare a lor la indepen
denta proclamată unilateral nu va 
însemna accesul imediat al majo
rității africane la conducerea tă
rii".

Actualul curs al evenimentelor

provoacă guvernului britanic griji 
dintre cele mai diverse. Pe plan 
intern „unitatea națională" care se 
crease, pentru un moment doar, în 
legătură cu criza rhodesiană este 
pe punctul de a se destrăma. Con
servatorii cer angajarea unor tra
tative imediate cu guvernul de la 
Salisbury, ceea ce nu ar însemna 
altceva decît recunoașterea de fac
to a regimului rebel din Rhode
sia. Poziția guvernamentală în a- 
ceastă privință este în orice caz 
mai nuanțată. Pentru a încerca să 
împiedice un conflict fățiș între 
guvern și opoziție în problema 
rhodesiană, Wilson a convocat pen
tru duminică o reuniune a lideri
lor celor trei partide' reprezentate 
în parlament. Nu este deloc proba
bil ca o asemenea reuniune să 
poată elimina deplin și definitiv 
divergențele. Unii observatori se 
îndoiesc chiar că liderul conserva
tor Heath va participa la reu
niune.

Dificultăților pe care guvernul 
le înfruntă de mai multă vreme în 
relațiile sale cu țările africane Ii 
se adaugă acum unele neînțelegeri 
cu S.U.A. în ce privește embar
goul asupra comerțului cu Rhode<- 
sia. „Criza rhodesiană, scrie agen
ția Associated Press, pare să con
țină acum germenii unei dispute 
anglo-americane". Este vorba de in
terdicția instituită de Anglia asu- 
Dra importurilor de cobalt din 
Rhodesia, interdicție care pune în 
încurcătură anumite cercuri ame
ricane. Firmele americane continuă 
să importe cea mai mare parte a 
producției de cobalt a Rhodesiel. 
Or guvernul britanic a cerut ad
ministrației americane să pună ca
păt acestui import. Washingtonul 
nu pare însă dispus să dea curs 
cererii britanice și unele orga
nisme americane preconizează con
tinuarea importului de cobalt din 
Rhodesia, ca un răspuns la co
merțul pe care firmele engleze îl 
fac în anumite regiuni ale lumii 
în care prezenta lor nu este a- 
greată de S.U.A.

N. RAT*~
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Reforma polifiei 
franceze

PARIS 21 (Agerpres). — Hotărî- 
rea guvernului francez de a trece 
la reorganizarea politiei franceze a 
început să fie pusă 'în practică. Joi 
președintele Franței de Gaulle La 
primit Ia Palatul Elysee pe primul 
ministru Pompidou cu care s-a în
treținut asupra posibilităților de 
punere în aplicare a hotărîrilor Con
siliului de Miniștri 
zarea, compoziția 
serviciilor poliției 
cursul după-amiezii 
de Gaulle a avut
cu fostul președinte 
Constituțional, 
comunicat dat 
sfîrșitul acestor _____
cizează că Leon Noel a fost însăr
cinat „să studieze și să propună 
guvernului, în cel mai scurt timp 
posibil, măsurile referitoare la 
reforma poliției franceze".

privind organi- 
și funcționarea 

franceze. In 
aceleiași zile 
o întrevedere 
al Consiliului

Leon NoeL 
publicității 

întrevederi

Un 
la 

pre-

NEW YORK 21 (Agerpres). 
După cum anunță agenția 
TASS, reprezentantul perma
nent al U.R.S.S. la O.N.U. a 
înaintat secretarului general 
U Thant un memorandum în 
care, după ce se arată că 
U.R.S.S, este insuficient re
prezentată în Secretariatul 
O.N.U., exprimă speranța că 
secretarul general va lua „mă
surile necesare pentru a în
drepta situația intolerabilă în 
legătură cu repartizarea func
țiilor în organele O.N.U.".

ARGENTINA

O importantă reuniune 
a mișcării peroniste

BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 
Maria Estela (Isabel) de Peron, so
ția fostului președinte argentinian 
Juan Peron, a devenit joi oficial 
lidera mișcării peroniste din Ar
gentina. Numirea a avut loc cu 
prilejul unei reuniuni desfășurate 
în localitatea Mar del Plata, la 
400 km de Buenos Aires. A fost 
creat totodată un „comandament su
prem pentru unitatea și solidarita
tea mișcării peroniste", din caire 
fac parte reprezentanți ai sindica
telor, organizațiilor de tineret și 
feminine. Printre cei care au afir
mat sprijinul față de Isabela Pe
ron se află Jose Alonso, secretar 
general al Confederației Generale 
* Muncii din Argentina.
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