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Realizări pe agenda întrecerii
• Mirfiiri 

transportate 
peste plan

Mecanicii și fochiștii Depoului 
C.F.R. Petroșani întîmpină Ziua ce- 
teriștilor cu noi succese înscrise pe 
agenda întrecerii socialiste.

Folosind forța vie a trenurilor și 
acordînd atenție sporită întreținerii 
locomotivelor între două reparații, 
ei au remorcat 90 trenuri cu tonai 
sporit transportînd în plus 110 000 
de tone diferite mărfuri.

In același timp ei au economisit 
o cantitate de combustibil conven
țional cu care se pot remorca 180 
de trenuri de marfă pe distanța Pe- 
troșani-Simeria și retur.

utilaje destinate puțurilor de extrac
ție de la minele Dîlja, Aninoasa și 
Paroșeni. Dintre acestea amintim ce
le două instalații de împins vago- 
nete, care vor fi montate la ram
pele puțurilor de la minele Dîlja 
și Paroșeni. Este de remarcat fap
tul că în prima lună a anului uzi
na a dat peste plan 29 tone de dife
rite utilaje miniere.

• Noi utilaje 
forestiere

• Armături metalice 
pentru exploatări

Ea Uzina de reparat utilaj minier 
din Petroșani se încarcă zilnic în

demnate cantități de utilaje desti
nate exploatărilor miniere din Va
lea Jiului. La data de 10 februarie, 
de exemplu, au fost livrate 30 buc. 
armături metalice minei Lupeni, 40 
armături minei Aninoasa, 85 armă
turi minei Vulcan și 60 armături 
minei Dîlja.

Din evidențele uzinei reiese că de 
la începutul anului și pînă în pre
zent au fost livrate exploatărilor 
miniere 3 800 buc. armături metalice 
de diferite tipuri.'

In afară de armături metalice, co
lectivul uzinei a confecționat și a 
pregătit spre livrare o serie de alte

întreprinderea forestieră din Pe
troșani va fi dotată anul acesta cu 
noi utilaje mecanice de mare pro
ductivitate. Primele 7 tractoare au 
și sosit zilele acestea, din care 4 
au fost repartizate la sectorul Ro
șia, cîte unu la sectoarele 
Lonea și Cîmpu lui Neag. 
tractoare forestiere vor fi 
la apropiatul buștenilor la 
de încărcare de la gurile 
ploatare, ceea ce va 
creștere simțitoare a gradului de 
mecanizare al acestei faze de lucru. 
De menționat este faptul că între
prinderea forestieră va fi dotată 
anul acesta cu încă 91 ferăstraie 
mecanice, 6 motoare de funiculare 
etc.

Lupeni, 
Aceste 
folosite 
rămpile 

de 
duce

ex- 
la o

1

ÎNCEPUT
PROMIȚĂTOR

ф Primire cordială
• De la cuvînt la faptă
• Sprijin efectiv, rezul

tate bune
• Frecvența sută la sută 
O Puncte de vedere

O după-amiază de februarie 
la clubul muncitoresc din U- 
ricani. Ritmul cadențat al unei 
melodii de muzică ușoară te 
întîmpină de departe. Urcînd 
scările clădirii, armonia și sen
sibilitatea interpretării unui 
cintec îți desfată urechea. Pe 
coridoare e un du-te-vino con
tinuu. Pătrunzind în intimita
tea acestei atmosfere, rămîi im-
4.

DIN CARNETUL 
CORESPONDENTULUI

presionat de veselia tineretu
lui uricănean. Tinerii amatori, 
elevi, muncitori de profesii 
terite, deopotrivă iubitori 
muzicii, participă activ Ia 
petițiile ce se țin zilnic în 
drul clubului. încă din anul 
trecut au fost înscriși la cer
curile de muzică populară ro
mânească, muzică ușoară, dan
suri populare românești și dan
suri moderne 50 de tineri șl 
finere.

Prezentînd cîteva spectacole 
în localitate, tinerii amatori 
s-au bucurat de succes ternar- 
cîndu-se Ordog Eva, Nâsălea-

VALERIU COANDRĂȘ 
corespondent

Un schimb, cel 
condus de Bodnar 
Eugen, din briga
da Iui Cristea Au
rel de la mina 
Aninoasa, brigadă 
declarată fruntașă 
în întrecerea so
cialistă pe anul 
1965.

Succese ale cooperatorilor
meșteșugari
Lucrătorii cooperativei meșteșugă

rești „Jiul" din Petroșani au înche
iat cu rezultate frumoase în muncă 
prima lună a noului an. Planul la 
producția globală industrială ă fost 
realizat în proporție de 114,45 la 
sută, al producției marfă de 101,50 
la sută, iar la deservirea industrială 
a populației s-a obținut 
de 115,50 la sută.

In dobîndirea acestor 
contribuție însemnată au
lectivele secțiilor de croitorie 
8 și 20 din Petroșani, evidentiindu- 
se în mod deosebii tovarășii Cris-

tea Beniamin, Nicșa Adam, Popa 
Gheorghe, Palianoș Margareta, Ne
goțul Aurica, Kinski 
la secția de frizerie 
pescu Dumitru de la 
cizmărie și alții.

Elisabeta de 
nr. 11, Po- 
sectia nr. 19

o realizare

realizări o 
adus-o co- 

nr.

• -

UNDE MERGEM
AZI M І IN E

C. IOAN 
corespondent

ф Formațiile de muzică 
șoară și instrumentală de 
matori din Petrila prezintă 
ora 18, în sala clubului din

artistic.calitate, un program

u-
a- 
la 

lo-

de stat 
cu ora 
cu pie-

• In sala Teatrului 
din Petroșani, începînd 
19, are Ioc spectacolul 
sa in trei acte „Suflete tari", 
de Camll Petrescu.

O Teatrul de stat din Pe
troșani prezintă, la ora 16, în 
matineu, precum și la ora 19. 
spectacole cu piesa în trei 
acte „Suflete tari" de Camil 
Petrescu.

• Pe pîriiile de schi din 
apropierea cabanei „Straja" 
Lupeni se desfășoară prima 
parte a concursului regional 
de schi seniori și senioare in
dividual.

ф O seară de odihnă este 
programată în sala clubului 
din Uricani, Ia ora 18.
• Un meci restanță din 

campionatul republican de po
pice, faza orășenească, pe e- 
chipe, are loc la ora 16, în 

Utilajul" din Petroșani.

• In sala de sport a clubu
lui muncitoresc din Lupeni se 
va desfășura, începînd cu 
9,30, un concurs regional 
haltere pentru juniori.

ora 
de

din

O NOU& 
PROMOȚIE 
DE INGINERI
O noua promoție de ingineri ab

solvenți ai Institutului de mine dîn 
Petroșani în sesiunea de iarnă a 
primit repartiții în producție. 
141 ingineri minieri și 59 de ingi
neri electro-mecanici de mină au 
plecat la diferite exploatări miniere 
din tară. Pizntre tinerii absolvenți 
se află Nicoară Cornel, repartizat la 
Trustul Minier Oltenia, Bor Iuliu, 
repartizat la întreprinderea minieră 
Baia de Arieș, Omotă Remus, Ro- 
manescu Paul, Mărculescu 
Bogdan Mihai repartizați 
Jiului.

Institutul 
a pregătit 
minieră de 
în prezent
te specialități.

Ildico și 
în Valea

Petroșanide mine din 
pentru industria noastră 
la înființarea sa și pînă 
1 700 ingineri de diferl-

La Uzinele Câlan

Un nou produs 
industrial

Specialiștii de la uzinele siderur
gice din Călan, sprijiniți de cei de 
la institutul de cercetări metalur
gice din București, au realizat un 
nou produs industrial: cocs-briche- 
te speciale destinate uzinei de alu
miniu din Slatina la confecționarea 
anozilor. Primele cantități utilizate 
experimental au dat rezultatele 
scontate, electrozii realizați putînd 
înlocui cu succes pe cei aduși din 
import.

(Agerpres)

Deficitari la capitolele
calitate și operativitate

• La căminele culturale 
Banița, Iscroni, Dealul Babii 
și Cîmpu lui Neag, în cadrul 
lunii cărții la sate, vor avea 
loc, în jurul orei 10, simpozioa
ne cu tema „Figura țăranu
lui în opera lui M. Sadoveanu '

• O dimineață de basme 
pentru copiii minerilor, are 
loc la ora 10, în sala de lec
tură a clubului muncitoresc din 
Petrila.

Laboratorul de rezistentă mecanică din cadrul UJR.U.M. Petroșani 
este dotat cu aparatură modernă.

IN CLIȘEU: comunista Hebedean Estera lucrind la determinarea re
zistenței Ia rupere a cablurilor de Ia puțurile de extracție.

An de an, fondul de 
locuințe din localitățile 
Văii Jiului crește ne
contenit. Numai în 
1965 pe întreaga Vale 
au fost date în folosin
ță 1 582 apartamente 
moderne și confortabi
le. Concomitent cu 
dezvoltarea localităților 
au crescut și sarcinile 
colectivelor unităților 
I.L.L. ce răspund de 
întreținerea și repara
rea fondului de locuin
țe. S-au achitat sala- 
riații acestor unități de 
sarcinile ce le reve
neau? La această în
trebare se poate răs
punde și pro și contra. 
La producția globală 
I.L.L. Petroșani și-a 
realizat planul pe anul 
1965 în proporție de 
102,2 la sută.. Sumele 
destinate fondului lo
cativ au fost, de ase
menea, valorificate în 
proporție de 101,8 la 
sută. Fără îndoială că 
aceste cifre atîrnă greu 
în balanța rezultatelor. 
Dar să trecem pe ce
lălalt taler lipsurile. 
Fondurile destinate re
parațiilor capitale și 
investițiilor n-au fost 
utilizate decît în pro
porție de 80 la sută 
Iată deci un capitol 
care diminuează mult 
succesele. Scuze se pot 
invoca destulă. ■ Lipsa

■ de materiale și de mî 
nă de lucru calificată 
și necalificată, intem
periile naturii sînt doar
cîteva. Dar oare nu
mai aceste lipsuri au
condus la această râ-
mînere în urmă ? Să
privim un pic mai
profund și mai obiec-
tiv lucrurile. In primul 
rînd, în unitățile I.L.L 
există mari deficiente 
de ordin organizatoric 
Deseori se atacă prea 
multe lucrări 
distanță mare 
altele. începe,

și la o 
unele de 
să zicem.

(Continuare In pag. 3-a)

de zidari 
un capăt al

o brigadă 
munca la 
Petroșamului, da peste 
cîteva ore să fie tri
misă taman în celălalt 
capăt la o lucrare 
„urgentă". Sosită 
constată că lipsesc 
terialele de care 
nevoie. A doua zi 
trimit materialele, 
nu vin zidarii și iată-ne 
prinși într-un cerc vi
cios din care e greu 
de ieșit.

Atacarea prea multor 
puncte de lucru deo
dată are și alte incon
veniente. Imposibilita
tea unei coordonări 
tehnice permanente a 
activității, exercitarea

mai 
aici 
ma- 
are 
se 

dar

CUM ÎNTREȚINE 
Șl 

GOSPODĂREȘTE 
I.L.L. SPAȚIUL 

LOCATIV ?

unui slab control asu
pra felului în care sînt 
folosite cele 8 ore de 
muncă fac ca unitățile 
I.L.L. din localitățile 
Văii Jiului să fie defi
citare la capitolele ca
litate și, operativitate.

Cî_nd faci reparații 
de mintuială e și nor
mal să ai reclamații și 
sesizări cu duiumul 
Esențial este însă să le 
rezolvi cu toată răspun
derea. Or, acest lucru 
nu prea stă în obiceiul 
conducerilor unităților 
I.L.L. Să dăm doar un 
exemplu în acest sens 
La unitatea I.L.L. Pe
troșani au venit nume 
roși oameni ai muncii 
să reclame cum că prin 
acoperișurile reparate 
de curînd apa intră în

voie. In loc să i-a mă
suri de remediere . a 
acestor lipsuri I. Oăn- 
cea, șeful unității I.L.L'. 
Petroșani, îi bruschea
ză pe reclamanți. Ar 
fi timpul să privească 
mai obiectiv, și de pe 
poziție mai sănătoasă, 
semnalările critice la 
adresa unității pe care 
o conduce.

Deficiențe ce trebuie 
remediate se semnalea
ză și la centralele tei- 
mice care nu asigură 
încălzirea suficientă a 
apartamentelor și nici 
apă caldă suficientă în 
zilele planificate. Scuze 
există și în această 
direcție; aprovizionarea 
cu cărbuni nu satisfa
ce, întotdeauna necesi
tățile, desele întreru
peri de curent dezor
ganizează activitatea 
la centralele termice. 
Dar oare slaba califi
care și indisciplina per
sonalului ce deservește 
aceste termocentrale nu 
sînt lipsuri ce trebuie 
remediate în bucătăria 
dumneavoastră, tova
răși de

Anul 
an din 
în fața
subordinea I.L.L. Petro
șani sarcini sporite. 
Volumul lucrărilor ce 
vor trebui executate 
va crește cu 10,6 la 
sută, în comparație cu 
1965. Realizarea aces
tor obiective cere din 
partea tuturor salaria- 
ților unităților I.L.L. 
din Valea Jiului mai 
mult simț de răspun
dere în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin, 
exigență sporită față 
de calitatea lucrărilor 
pe care ie execută.

Pentru îmbunătățirea 
continuă a procesului 
de producție, va ‘ tre
bui acordată mai mul
tă atenție următoarelor 
probleme :

la I.L.L.?
1966, primul 

cincinal pune 
unităților din

muncii și exercitarea• Organizarea mai judicioasă a 
unui control permanent asupra calității lucrărilor efectuate.

• Executarea operativă a reparațiilor.
• Aprovizionarea din timp și cu toate materialele 

necesare a punctelor de lucru.
, • întărirea disciplinei in rindurile muncitorilor.
ф Combaterea risipei de materiale, precum și valorifi

carea materialelor vechi provenite din demolări.

Pimînd accentul pe 
aceste obiective sala- 
riații unități’or IГ L

îngrijirea și păstrareadin Valea Jiului vor
contribui din plin la gospodărească a spațiu- 
confortul locatarilor, la lui locativ.
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de ioc și pace, 
omâturi

viorele
șl cringusi,

Primăvară... primăvară (f) 
Stranie; prea matinală... 
Dacă-n luna ăsta, care 
Mulțî fi spun pe nume „Fe‘‘ 
(Gu dorința de-a ajunge 
Mal curînd in martie) 
Vrei ca să mă păcălești 
Că definitiv sosești, 
Orișice și-oricum ai face, 
Nu ie cred,
Tu nu scoți de sub 
Ghiocei sau 
Nu-nverzești poeni 
N -aduci cînt de păsărele,
Ci cu ironie amară 
Pe aicea, pe la noi, 
Ne scoți — hide — la iveală 
Gropi, băltoace șl nbtbi. 
Scoți șoseaua ondulată 
Cum e marea în furtună 
— Doar s-a străduit sarața-ți 
„Bigudiuri" să îi pună, 
Și voind a se întrece 
'Ea, a „coaiat-o“ rece 1 
...Iar mașinile iși poartă 
Călătorii în tangaj...
(Cei се-au construit-o, poale. 
Cred că ăsta e pavaj) 
lat în centru, în piață, 
„Feeria"-i mai măreață: 
Dacă vrei s-o traversezi 
Dintr-un punct, pe-ailaltă parte 
De ajungi, apoi te vezi, 
Plin de glod, pînă la coate...

Mașinâ 
de sculptat

Tehnicianul maghiar Miklos No- 
gradi a inventat o mașină pentru 
sculptura automată a oricărui tip 
de model. Persoana sau obiectul 
de copiat sînt așezate pe un scaun 
Oăte se rotește timp de 10-15 se
cunde în fața unui aparat fotogra
fic, care ia 260-300 fotografii de con
tur. După developare, pelicula este 
introdusă într-un proiector, unde 
Contururile pot fi mărite după do
rință. Aceste contururi comandă 
elemente fotoelectrice care dirijea
ză o daltă de Sculptură montată în 
fața unui bloc rotativ din parafină. 
Mișcarea peliculei, rotația blocului 
de parafină și acțiunea dălții sînt 
perfect sincronizate.

Un fruct necunoscut
Pare neverosimil că se descoperă 

și astăzi fructe necunoscute și foarte 
utile alimentării umane. Și, totuși, 
așa stau lucrurile ; un exemplu re
cent îl constituie fructul „coco- 
nă", al cărui gust este, de ananas 
șl caisă, și care a fost 
îti bazinul Amazoanelor.
terii brazilieni au creat 
experimentale și caută să
brizl de „cocona". Se prevede 
acest fruct va intra în curînd
Consumul de masă.

descoperit 
Cercetă- 
plantații 

obțină hi- 
că 
în

Iară la Aeroport 
Dacă stai, de-ai norocul. 
Trebui să fii „as" in spon 
Să ajungi unde ți-e blocul I 
Slrăti, alei, sint toate pline 
De noroi și gropi... în fine, 
Spre Complex... cum să vă spun. 
Nu există nici un drum;
(Cei cate l-au construit 
S-au gîndit : „Ce rost măi are 
lmprejuru-i, ia stîrșit.
Să mai facem trotuare")

ce m-aducl 
cu clăbuci, ’ 
început, 

de -afară, 
că aduci

Vreme, vreme 
Soare, ploaie 
Am crezut la 
După soarele 
Mai devreme
Minunata primăvară... 
Dar constat св-n locul ei 
Aduci gropi, și-al clisei clei. 
Fără iz de ghiocei, 
Fără muguri, viorele,
Și cu
— De 
Nu e 
Și in 
Iar 
Ce 
Pe 
La

străzi ca vai de ele. 
aceea-ți spun că glumă 
bună-ntotdeauna

locul tău prefer
zăpada albă, ger... 
prin irig o să trezească 
acei ce-n urbea noastră 
frumos, nu țin isonul

După cum dă vremea tonul.

FLORIN PLAUR
Pastel de iarna.

CALEIDOSCOP
Piese rare la muzeul 
etnografic de la 
Dumbrava Sibiului

La muzeul etnografic 
în aer liber de la Dum
brava Sibiului s-au a- 
chiziționat de curînd cî- 
teva piese de mare im
portantă pentru recon
stituirea unui aspect al 
modului de trai din 
Transilvania de-a lungul 
vremurilor.

Cea mai interesanta 
achiziție este o moară 
cu trei ciuturi și cu un 
mecanism de rîșnire e- 
voluat, descoperită la 
Arcahl. O altă instalație, 
destinată aceluiași scop ; 
o moară plutitoare de 
dimensiuni monumentale, 
ornamentată exterior în 
stil popular. Tot la acesl 
muzeu au 
cent un 
ceară de 
dlrstă de 
Sus.

mos cap de fată tot din 
bronz, datind din seco
lul IV i.e.n., pudriere din 
marmoră și ceramică, un 
vas mic din sticlă pen
tru parfum, o plăcuță 
ghi, o baghetă din sticlă 
pentru prepararea pome- 
zilor și alte obiecte de 
toaletă ale femeii din 
antichitate — sint cite- 
va din exponatele pre
zentate in sala tezauru
lui muzeului de arheolo
gie din Constanța. Deo
sebit de bine se păs
trează încă și astăzi con- 

a-

o sită. Acesta era „tra
tamentul" la care era su
pusă oritie epistolă pen
tru a se stăvili răspîn- 
direa ciumei ce bîntuia 
pe atunci. Mare bătaie 
de cap dădea acest pro
cedeu naiv comercianțl- 
lor ce mergeau spre a- 
pus, venind dinspre Le
vant și Tara Româneas
că, mărfurile lor fiind 
desfăcute și băgate la 
afumat nici mai mult 
nici mai puțin de 40 de 
zile.

Foto : N. Moldoveanu

dia călătoare s-a stabi
lit, în urma inelării cî- 
torva, că ținta finală a 
călătoriei lor periodice 
este Etiopia,

• In satul Barnstădt, 
apropiere de Ouerfurt (R.D.G.), 
s-a născut recent un vițel cu 
două capete. Ambele capete 
sînt de mărime normală și 
sint unite printr-o bucată de 
piele cu grumazul animalului. 
Asemenea monștri se nasc ex
trem de rar, cam 1 la 80 000— 
90 000 de viței. Vițelul cu două 
capete nu a rămas mult timp 
în viață.

fost aduse re- 
teasc

Ia
la

pentru 
Sebeș șl o 
Moeciul de

Obiecte de 
de acum 2 000 de ani

cosmetică

Moda ieminină și cos
metica de acum două 
mii de ani de pe me
leagurile Pontului Euxin 
a suscitat interesul... mu
zeografilor dobrogeni. O 
oglinda de bronz, avi nd 
aplicat pe spate un fru-

ținutul de un roșu 
prins al unui tub de os, 
găsit într-un mormînt de 
femeie din secolul I—ll 
e.n.și a cărui întrebuin
țare, după 
heologilor, a 
mănătoare 
buze folosii 
mei.

părerea ar- 
fost ase- 

rujului 
azi de

de 
ie-

Amuzanta 
a unei vechi scrisori

istorie

TIMISOARA. Istoria u- 
nei vechi scrisori aflată 
la arhivele statului din 
acest oraș reprezintă o 
curiozitate amuzantă pen
tru zilele noastre. Tri
misă de ispravnicul din 
Mehedinți comandantu
lui de la Orșova, acum 
130 de ani, scrisoarea 
a fost pusă la... afumat, 
după ce în prealabil fu
sese ciuruită cu ace ca

Loe de popas 
al păsărilor 
migratoare

Un interesant loc 
popas al păsărilor mi
gratoare a fost identifi
cat in Valea Ierului, din 
regiunea Crișana. Apro
ximativ 175 de specii 
Înaripate sint atrase 
condițiile prielnice 
aici, de mulțimea 
bălți ce se întind pe 
ceste locuri, oferind spe
cialiștilor un bogat ma
terial de observație șt 
studiu. Majoritatea pă
sărilor. cum ar ii gîsca 
sălbatică, cufundarul cu 
glt roșu, stlrcul purpu
riu și cel lopătat, cui
băresc aici. Pentru unele

de

de 
de 
de 
de 
a-

Peșterile hunedorene
Cele 35 de peșteri 

descoperite in munții 
Apuseni și Retezat 
arheologilor un 
vast de cercetări 
nice asupra 
lui primitiv 
meleaguri, 
dovedesc că 
hunedorene 
este cel mai bine re
prezentat din țară. Mai 
multe straturi de cultu
ră au fost depistate în 
peștera de la Cioclovi
na, situată la poalele 
lezatului, lungă de 
metri, cu mai multe 
ridoare și încăperi.

oferd 
cîmp 
rod- 

ornavieții
pe aceste 
Rezultatele 

în peșterile 
paleoliticul

Re-
430
co-

Muștele
și zborurile cosmice

Muștele drosofile, ca
re s-au aflat la bordul 
navelor cosmice cu ca
re au călătorit cosmo- 
nauții Nikolaev, Popovici 
și Bîkovski, s-au repro
dus ca și cum s-ar fi a- 
flat in condiții normale 
terestre. S-a constatat 
însă că s-au născut un 
număr anormal de fe
mele. Pentru moment, 
se presupune că acest 
fapt se datorează influ
enței temperaturii scă
zute și a modului de a- 
limentație diferențiat.

• In apele Oceanului In
dian, în apropiere de coasta 
de sud: a Africii, s-a instalat o 
barieră prin care trece curent 
electric pentru a respinge re
chinii ce se apropie de coas
tă. Această barieră are pro
prietatea de a electrifica zo

PE SCURT
nele marine prin simpla pla
sare pe fundul apei a doi e- 
lectrozi cu poli diferiți la dis
tanțe mari unul de altul.

ф O firmă suedeză pregă
tește un nou tip de ciorap pen
tru femei, din fire de oțel ino
xidabil. Aceste fire sint Invi
zibile și subțiri ca un fir de 
păr.

•r.

Peripețiile lui Papagae pâțitu’ Se formează 
și azi munți ?

După cum știm, de mai mult timp, 
Papagae-i șef de schimb
Și nu-i secret că el, pățitu' 
E rău certat cu copturitul.
— BL Papagae, la ciocanul! 
Și vezi cum se stă cu tavanul.

>, — Ia ține-ți gura, măi, și lasă; 
Dă-i numa* leat
Dar nu știu cum s-ar fi simțit 
(In tavan de-ar fi privit) 
Că s-a făcut sus Un abis
De n-a mai zis nici unul pis.

Veneau cărbuni cum vine-o ploaie 
cărbuni să iasă! Peste săracul Papagae

C-a zis: ce copturire, lasă... 
(Numai cărbunele să iasă) 
Și-acum trebuie, oameni buni, 
Să iasă el de sub cărbuni.

N. T. Settl

Specialiștii presupun că în cen
trul pustiului Kîzîlkum (Uzbekis
tan) a început un proces de for
mare a munților. Brusc la suprafața 
pămîntului s-a format o crăpătură 
cu o lățime de 5-6 cm și o lungime 
de cîțiva kilometri. Cauza acestui 
proces neobișnuit s-a dovedit a fi 
vîrful unui munte subteran. Geo
fizicienii au stabilit că sub locul 
unde s-a format crăpătura se află 
o continuare a lanțului muntos Ku- 
ramlnsk, îngropat în nisip. In pre
zent, acest lanț muntos caută să 
iasă afară.

Ridicarea are loc foarte lent. Pen
tru ca pe acest loc să apară munți, 
potrivit calculelor oamenilor de ști
ință, va fi nevoie de nu mai puțin 
un milion de ani.

Ф Un cetățean din Belgrad, 
pe nume Stefanovici, a ecris 
cea mai scurtă carte din lu
me. Intitulată „Războiul", ea 
conține o mare hartă geogra
fică; în prim plan se vede o 
mulțime 
limbi — engleză, franceză, ru 
să, germană și 
cuvintul „Nu", 
novici a bătut 
compatriot al 
1938 a fost premiat de ziarul 
francez „Le Matin" pentru 
cartea sa intitulată „Cine con
duce lumea î" Conținutul a- 
cestei cărți se limita ia răs
punsul „BANUL".

care strigă în cine1

sirbo-croată — 
Astfel, Ștefa- 
recordul unui 

său care in

• Jules Verne a dus о 
viață modestă și liniștită. Omul 
care a făcut atîtea călători' 
minunate nu a pus niciodată 
piciorul pe 
tre sfîrșltul 
cat pe 
plimbat 
natale.

— Se
limara sa 
despre Jules Verne, 
lut

un
pe

o navă. Numai că- 
viețil sale s-a ur- 

iacbt, cu 
coastele

care s-a
Bretanier

prin căplimbă doar
— spunea în glumă.

prietenii -



Cum avem grijă
de copiii noftri

Capii] folosesc in diverse activi
tăți dnaorile publice. In calitate 
de paetooi, oi sini obligați, în ace
eași sărară ca și oamenii vîrstnici, 
să гетре cte regulile de circulație. 
Nesespectarea regulilor de circu
lație referitoare la traversarea unor 
dramuri și străzi, la folosirea co
rectă a acestora pentru deplasări, 
feteтіrea necorectă a mijloacelor 
de transport auto în comun duc, 
f* cea mai mare parte, la accidente 
de circulație.

Analizind situația accidentelor de 
circulație comise în cursul anului 
19*5, și în care victime au fost mi
norii. se constată că ele s-au dato
rat in cea mai mare parte neres- 
pOctării de către copii a regulilor 
de circulație. Cu toate că numărul 
accidentelor de circulație, produse 
din cauza nerespectării regulilor 
de circulație de Către minori, a scă
zut in 1965 comparativ cu anii an 
teriori, totuși acest lucru nu ne în
dreptățește să nu continuăm a supra
veghea și îndruma in permanență 
pe copii pentru a respecta-aceste 
reguli.

In primul rind, părinții sînt che
mați să supravegheze permanent co
piii, să-l învețe pe aceștia să folo
sească corect drumurile publice, să 
nu fie lăsați să se joace pe dru
muri sau străzi destinate circulației 
autovehiculelor. In al doilea rind. 
școala trebuie să-i Învețe pe copii 
pentru a se feri de accidente. Este 
adevărat că în cursul anului 
1965 cadrele didactice, îndru
gate de către secția de fnvățămîht, 
au desfășurat o muncă mai susți
nută în rîndul copiilor pentru a 
respecta regulile de circulație, folo
sind în acest scop orele de dirigen- 
ție. Această acțiune trebuie însă 
continuatăt fiecare profesor sau edu
cator să imprime la copii dorința 
de a cunoaște și respecta regulile 
de circulație.

Cu toate că în cursul anului tre
cut огданеіе noastre de miliție au 
luat măsuri de popularizare a regu
lilor de circulație, au atras, în ne
numărate rînduri, atenția acelora 
care au fost pe cale să comită o 
abatere de acest gen, au antrenat 
factorii de răspundere pentru a su

Secția O.R.L. a Policlinicii din Petroșani. Un alt pacient a venit 
la rînd. Doctorul secundar Rodica Dijmărescu își face cu conștiinciozi
tate datoria.

praveghea copiii, s-au comis încă 
multe accidente. Ele se datoresc în 
principal nesupravegherii copiilor 
de către părinți. Bunăoară, la data 
de 15 noiembrie 1965, minorul Bur- 
cuță Gheorghe în vîrstă de 2 ani și 
8 luni, din Orașul Lonea, a fost 
lăsat nesupravegheat de mama sa 
să se joace pe drumul public din 
localitate unde circulația este des
tul de intensă și astfel a devenit 
victima Unul accident de clrcula-

PE TEMA 
CIRCULAȚIEI 

PIETONILOR

ție. Doar atenția deosebită a con
ducătorului auto l-a salvat pe copil 
de un accident grav dacă nu chiar 
mortal. Ne întrebăm ce s-ar fi în- 
tîmplat dacă minorul ar fi fost ac
cidentat mortal ? Se creează o situa
ție, pe de o parte, dureroasă pen
tru părinți iar pe de altă parte, 
conducătorul auto era pus in situa
ția neplăcută de a fi tras la răspun
dere penală.

Un alt caz, petrecut tot în anul 
trecut este cel al minorei Gere 
Irena în vîrstă de 7 ani din cartie
rul Aeroport. Aceaeta, in timp ce 
se juca cu mai mulți copii pe șo
seaua principală, a dat să traver
seze în fugă șoseaua spre blocul 
Unde locuiesc părinții. Pe neaștep
tate a apărut în fața ei microbuzul 
53 239 HD condus de Ungureanu 
Emanoil. In această situație condu
cătorul auto a căutat să evite ac
cidentarea fetiței intrînd cu micro
buzul in șanț. Dar cu toate măsu
rile luate minora a fost accidentată 
suferind fracturarea piciorului sting. 
Părinții acestei minore, deși cunoș
teau că pe porțiunea de șosea Ae
roport este o circulație intensă, au 
lăsat copilul să se joace pe această 
stradă, deși in apropiere se aflau 
porțiuni de teren unde copiii sînt 
fetiți de accidente.

Cazul minorului Budai Eduard es
te la fel de concludent. In vîrstă 
de numai 8 ani, elev în clasa a Il-a 

a Școlii generale nr. 4 Petroșani, 
în ziua de 20 ianuarie 1966, a fost 
pe punctul de a fi accidentat. CO- 
horind din autobuz, pe ușa din spa
te, destinată pentru urcarea pasa
gerilor, acesta, în loc să aștepte 
plecarea autobuzului din stație și 
apoi să traverseze numai după ce 
s-a asigurat in prealabil că nu cir
culă nici un fel de autovehicule, 
nu are răbdare grăblndu-se la 
școală, încearcă să treacă ime
diat strada după ce a coborit din 
autobuz. Dar iată că, o dată anga
jat in traversare, Ia numai 30 cen
timetri de el, a apărut deodată în 
față un autoturism care circula în 
sens opus autobuzului. Din fericire 
minorul nu a fost accidentat deoa
rece conducătorul auto, prin măsu
rile prompte luate, a evitat acciden
tarea. Iată unde duce graba in si
tuația cînd elevul pleacă de acasă 
cu intirziere și pentru a ajunge la 
timp la școală, pierde din vedere 
respectarea regulilor de circulație. 
In aCesl caz părinților le revine o- 
bligația de a îndruma copiii pentru 
a pleca la timp la școală, par- 
curgînd distanța lejer și nu în 
fugă.

In prezent, ne aflăm în plin se
zon de iarnă, cînd circulația este 
mai greoaie șl periculoasă, tie aceea 
este necesar să se dea o mare a- 
tenție supravegherii și îndrumării 
copiilor, ca aceștia să nu folosească 
drumurile publice și străzile pentru 
a se juca cu săniuțele, cu patinele, 
să traverseze reglementar străzile, 
să folosească corect mijloacele de 
transport în comun.

Pe drumuri și străzi circulă sute 
de autovehicule, care transportă 
mărfuri pentru satisfacerea cerințe
lor economiei noastre naționale și 
vastului șantier de construcții din 
Valea Jiului. In aceste condiții o 
cît de mică neatenție poate duce 
la accidente grave de circulație. 
Deci să deprindem micii pietoni să 
respecte regulile de olrculație, să-i 
supraveghem continuu pentru a nu 
se abate de la ele.

LL Maj. ȚIU CONSTANTIN 
lucrător circulație din Miliția 
orașului Petroșani

SPORT
Pe piftiile de la Predeal, Poiana 

Brașov și Rîșnov se desfășoară 
astăzi și mîine trei concursuri de 
schi. Cei mai buni fondiști de la 
cluburile Dinamo Brașov, A.S.A. 
Brașov, Steagul Roșu Brașov, Trac
torul Brașov, precum și selecțio
natele Suceava, Gheorghieni și Rîș
nov, își vor disputa victoria în 
cadrul „Cupei României" pe echi
pe.

Juniorii, specialiști în probe al
pine, se întrec pe pîrtia de la 
Clăbucet din Predeal în „Cupa 
Speranțelor". Participă sportivi din 
Sinaia, Bușteni, Rîșnov, Petroșani, 
Piatra Neamț, Predeal etc.

La Poiana Brașov se desfășoară 
campionatele republicane Universi
tare care cuprind atit probe al
pine cît și nordice.

★
La campionatele internaționale 

de schi ale României care se" vor 
desfășura în zilele de 25, 26 și 27 
februarie, și-au confirmat pînă in 
prezent participarea sportivi din 
Franța, Italia, R. D. Germană, Bul
garia șl Anglia.

întrecerile vor avea loc lă Pre
deal, Poiana Brașov și probabil 
Sinaia. In program sînt înscrise 
două probe de slalom uriaș și una 
de slalom special. (Agerpres)

PUBLICITATE

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

• 1 merceolog principal
salar 1025 — 1375 lai lunar 

ф 1 merceolog
salar 750 — 1025 lei lunar

ф 1 recepfioner principal
salar • . « 1025 lei lunar

ф 1 șef depozit
salar 1085 — 1550 lei lunai*

ф 1 șef secție conserve și fructe
salar 750 — 1075 lei lunar

0. C. L PRODUSE INDUSTRIALE
PETROȘANI 

ANUNȚĂ 
Mari reduceri de prețuri 

numai înfre 31 ianuarie și 26 februarie 
1Q66 la articolele specifice sezonului rece 

И CONFECȚII И TRICOTAJE 
■ ARTICOLE DE GALANTERIE 
S ȚESĂTURI ■ ÎNCĂLȚĂMINTE 

Sortimente bogaie, moderne și de calitate

ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR
fUrrnore din pag. l-a) 

nu Ion, Elena Lupșa, Fekete 
luliana, Naghi V. șf alfii.

Dintre artiștii amatori ii pu
tem aminti pe Fieraru Alexan
dru, Ordog Klara, Mîciu Ste- 
lian, Lupuiescu Doina, lonașcu 
llie, Răgan Viorica, Mevde Ma
ria, Danciu loan. Datorită li
nei preocupări active din par
tea conducerii clubului, frec
venta tinerilor la repetiții este 
de sută la sută, asigurîndu-se 
astfel buna pregătire a progra
melor. In comparație cu anul 
trecut, condițiile de desfășura
re a pregătirii tinerilor s-au 
tmbunatdtit simtifot. S-a pre
conizat încă de la începutul 
anului mărirea numărului mem
brilor orchestrei (condusă de 
Vîjdea Gavrilăl- Datorită aces
tui tapt, numărul orchestfanți
lor s-a majorat la 16. Dacă a- 
nul trecut colectivul de îndru
mare a activității culturale nu 
s-a preocupat îndeajuns de 

sarcinile ce-i reveneau, atllii 
acesta s-a depus încă de la 
început interes și preocupare. 
Un sprijin prețios s-a primit 
din partea comitetului de par
tid și din partea organizației 
U.T.C. a orașului. Activiștii și 
instructorii culturali Popescu 
Mircea și Roșescu Ioan, sub 
îndrumarea tovarășului Bota 
Liviu, directorul clubului din 
localitate, și-au adus tot apor
tul la mobilizarea tineretului, 
bucurîndu-se din partea aces
tuia de stimă.

Rezultatele sînt promițătoare 
dar nu ne putem mulțumi nu
mai cu atit. Am dori ca for
mația corală să fie reactlviza- 
lă. Este necesară, de aseme
nea, înjghebarea unei forma
lii de teatru, întrucît în Uricahi 
sînt multi tineri care ar pu
tea să se afirme. Publicul din 
Uricani așteaptă nerăbdător 
să-și vadă colegii de muncă 
pe scenă în număr cît mai 
mare.

PROGRAM DE RADIO
13 februarie

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Sport,- 6,05 Concert de 
dimineață, 7,00 RADIOJURNAL. Bu
letin meteo-rutier; 7,15 Valsuri ne
muritoare; 7,40 Muzică populară; 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,13 Mu
zică ușoară; 8,30 TEATRU LA MI
CROFON PENTRU COPII; „BARA
JUL"; 9,30 Lopez și interpreții săi; 
10,00 TRANSMITEM PENTRU SA
TE; 10,40 Muzică ușoară cu forma
ția Paul Ghențer,- 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 11,05 Muzică populară la 
cererea ascultătorilor; 11,30 Muzică 
ușoară; 12,00 DE TOATE PENTRU 
TOȚI; 13,00 RADIOJURNAL. Buletin 
meteorologici 13,13 Mic dicționar 
de muzică ușoară : literele V și W;
14,15 Cigtece și jocuri populare; 
13,00 Varietăți muzicale; 15,45 „Așa-i 

jocul pe la noi"; 16,2? Recunoaș
teți melodiile ?; 16,40 Popas folclo
ric muzical pe Vedea și Călmățui; 
17,00 Formația „Les Brown" — mu
zică ușoară; 17,15 Oaspetele emisiu
nii noastre; Lia Hubic; 17,40 Mu
zică ușoară românească; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 RADIO 
ATLAS; 18,15 Noutăți duminicale — 
muzică ușoară; 18,35 Duete comică,- 
19,00 Muzică populară cerută de 
ascultători; 19,30 Parisul și cîntecele 
sale; 19,55 Melodia zilei : „Toată 
tinerețea mea ești tu“ de H. Mali 
neanu,- 20,00 RADIOJURNAL. Sport
20,15 TEATRU LA MICROFON : 
„Diamantele negre"; 21,10 Muzică 
de dans; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,25 
Vă invităm la dans; 23,07 Festiva

luri muzicale internaționale; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 6,00 Dansuri de 
estradă; 6,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
6,35 Melodii populare; 7,00 Cintă 
Lucki Marinescu,- 7,15 Ritmuri din 
operete; 7,30 RADIOJURNAL Sport. 
Buletin meteo-rutier; 7,50 Ilustrate 
muzicale din București; 8,00 Clubul 
voioșiei; 8,30 Răsună cîntecul și jo
cul pe întinsul patriei; 9,00 Muzi
că ușoară; 9,30 ORIZONT ROMA
NESC; 9,45 Cîntece pentru cei mici; 
10,00 Anunțuri și muzică; 10,15 
Opera și interpretul preferat; 10,30 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,30 Program 
pentru iubitorii muzicii populare; 
11,00 Transmisiunea concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii de 
stat „George Enescu", dirijor Re
mus Georgescu. In pauză em1«i»nea 
CINEMA, 13,18 Concert de prînz: 
14,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 14.10 Melodii ctntate 

de Constantin Drăghici; 14,30 SA
TIRĂ SI UMOR,- 15,15 Discurile 
noastre vă aparțin; 15,30 Luminile 
rampei; 16,00 „Ре-un picior de plai*' 
— program de balade și jocuri 
populare; 16,30 Știință, tehnică, fan
tezie; 17,00 Piese instrumentale;
17,15 Muzică ușoară de Radu Șer- 
ban,- 17,30 ÎNTÎMPLĂRILE NEOBIȘ
NUITE ALE LUI GRUIA GROZO- 
VANU — Scenariu foileton de Du
mitru Almaș: „Cînd s-a stîrnit fur
tuna cea mare"; 18,00 „Am cîntat 
și noi în operetă. Muzică și amin
tiri (reluare),- 18,45 AMINTIRILE 
CASELOR: „Surîsul lui Labiș la 
Mălini", 19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
19,03 Pentru toate vît stele — mu
zică de dans; 20,00 Cincisprezece 
minute cu interpreta de muzică 
populară Maria Butaciu; 20,15 Rit
muri Si melodii; 21,00 RADIOJUR

NAL. Sport,- 21,35 Lucrări celebre, 
interpreți celebri; 21,46 Carusel dan
sat; 22,30 Voci care au cucerit lu
mea :. Jean Athanasiu, Lotte Leh
man și Enrico Caruso,- 23,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 23,10 Pe ringul de 
dans,- 0,52 BULETIN DE ȘTIRI

Cinem aiograf e
13 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
A fost o dată un moș și o babă; 
REPLTBLICA : Șoarecele din Ameri
ca,- PETRILA: Fiul căpitanului 
Blod; LIVEZENI: 4 fete întt-o
curte,- LONEA : Camera în formă de 
L; ISCRONI: Călătorie în jurul glo
bului; PAROȘENI: Șapte ani de 
căsnicie,- ANINOASA : Fernand cow
boy;
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рналрвркл
Un mare
«весе» repurtat 
de Ansamblu!
„Ciocîrlia"

- МЯ1.АПП_РНТ А и (Ager- 
pau). — La 9 februarie Ansam- 
Ш românesc „Ciocîrlia" a 
pre mill programul său de 
creiece ți dansuri populare 
re fa|a a 3 000 de spectatori, 
<are an umplut pînă Ia refuz 
reia Academiei de muzică din 
Hfluirlphi-

Spectacolul s-a bucurat de 
re atare succes. Presa din 
nibdelphia apreciază în cu
vinte elogioase frumusețea ar
tei populare românești. Co
mentatorul Daniel Webster de 
la „Philadelphia Inquirer" scrie 
in numărul din 10 februarie 
despre „prospețimea dansuri
lor, despre costumele și însu
flețirea fără sfîrșit pe care o 
emană dansatorii". „Un interes 
deosebit, arată ziaristul, l-a 
produs grupul de instrumen
tiști care au acompaniat pe 
dansatori și au executat me
lodii românești".

Mitingul de la Sofia cu prilejul 
campaniei electorale

SOFIA 11. Corespondentul A- 
gerpres, C. Linte, transmite: Cu 
prilejul apropiatelor alegeri de de- 
putati pentru Adunarea Populară, 
sfaturile populare și de asesori 
populari, care vor avea loc în ft. 
P. Bulgaria la 27 februarie, la Sa» 
fia â avut loc un miting. Ди lii«t 
cuvîntul Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare, secretar al Uniunii Popu
lare Agrare, Kimon Gheorghiev, 
vicepreședinte al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
Frontului Patriei.

Todor Jivkov a analizat pe larg 
succesele poporului bulgar, obținu
te de la ultimele alegeri și pînă 
în prezent, oprindu-se asupra sar
cinilor actuale și de perspectivă 
ale economiei naționale și sublini
ind caracterul ei dinamic. El a a- 
rătat că în prezent „în Bulgaria 
se desfășoară o muncă susținută 
pentru accelerarea dezvoltării ba
zei tehnico-materiale a societății 
socialiste, se perfecționează siste
mul de planificare și de conducere 
a economiei, se dezvoltă construc
țiile culturale, literatura și arta.

crește nivelul de trai al poporu
lui". '

T. Jivkov a vorbit despre direc
țiile principale și sarcinile politi
cii externe a R. P. Bulgaria, despre 
dezvoltarea colaborării cu țările 
♦Odlalisle și îmbunătățirea relațiilor 
Peonomice și culturale cu țările ca
pitaliste.

Referindu-se la agresiunea S.U.A. 
în Vietnam, T. Jivkov a declarat 
că Bulgaria se situează de partea 
poporului vietnamez în lupta sa 
justă împotriva imperialiștilor ame
ricani, contribuie și va contribui 
în măsura posibilităților sale la 
respingerea agresiunii, la coeziunea 
forțelor atitiimperialiste din întrea
ga lume în lupta comună împo
triva forțelor reacțiunii și războiu
lui.

In Republica Dominicană
situația continuă să se agraveze

SANTO DOMINGO 11 (Ager
pres). — Președintele guvernului 
provizoriu dominican. Hector Gar
cia Godoy, l-a numit vineri pe co- 
lonehii Enrigue Perezy Perez în 
funcția de ministru al forțelor ar
mate în locul comandorului Fran
cisco Caminero, care a fost desem
nat atașat militar al Republicii Do
minicane la Washington. Această 
măsură este interpretată de obser
vatori ca o încercare de rezolvare 
a gravei crize politice provocate 
în tară de refuzul militarilor de 
dreapta de a pleca în posturile 
diplomatice, unde au fost numiți, 
și de incidentele violente din ulti
mele zile care s-au soldat cu 15 
marți și peste 60 de răniți.

Criza politică dominicană se des
fășoară în prezent pe fundalul gre
vei generale declarate de oamenii 
muncii din această țară în semn

de protest împotriva refuzului mili
tarilor de dreaptă de a părăsi țară- 
După cum relatează agenția Asso
ciated Press, ca urmare a grevei 
toate cele II rafinării de zahăr din 
țară au fost închise. De asemenea, 
și-au încetat activitatea numeroase 
birouri guvernamentale, magazine
le, birourile companiilor aeriene și 
transporturile municipale. Fostul 
președinte dominican Juan Bosch 
a declarat că sprijină această 
grevă.

Joi noaptea și vineri dimineața 
la periferiile orașului Santo Do
mingo au explodat mai multe bom
be și s-au auzit schimburi de fo
curi de arme. In urma incidente
lor de joi au fost ucise mai multe 
persoane, printre care și un copil 
de patru ani, de o grenadă arun
cată dintr-un grup de militari 
membri ai forțelor interamericane.

(amrkirili lai Ввшяіігеу 
a Salin
SAIGON 11 (Agerpres). — Vi

neri vicepreședintele Statelor Uni
te, Hubert Humphrey, și-a început 
convorbirile cu conducătorii regi
mului de la Saigon. El a avut o 
întrevedere cu președintele Vietna
mului de sud, Nguyen Van Thieu, 
și cu primul ministru, Nguyen Cao 
Ky. Apoi a vizitat o serie de obiec
tive economice din capitala sud- 
vietnameză. In legătură cu depla
sările lui Humphrey în Vietnamul 
de sud, agențiile de presă transmit 
din nou că mii de soldați ameri
cani și sud-vietnamezi desfășoară 
în prezent la Saigon „cea mai ma
sivă operație" de asigurarea se
curității care a avut loc vreodată 
aici. In acest scop, de-a lungul 
traseelor sale sînt masate companii 
întregi, tancuri și unități de arti
lerie.

După cum s-a anunțat oficial, 
scopul misiunii Iui Humphrey la Sai
gon constă în continuarea nego
cierilor începute la Honolulu, me
nite să dea „un nou impuls" „mă
surilor economice și sociale" pre
conizate acolo. „Sarcina principală 
a vicepreședintelui, scrie într-un 
articol redacțional ziarul „Was
hington Daily News", constă fără 
îndoială în ridicarea prestigiului 
declarației de la Honolulu", al 
cărei obiectiv principal rezidă însă 
în extinderea agresiunii americane 
în Vietnamul de sud.

Declarația JH. A. E. 
al R. D. Vietnam

HANOI 11 (Agerpres). — Agen
ția vietnameză de presă transmite 
o declarație dată publicității la 10 
februarie de către Ministerul A- 
facerilor Externe al R. D. Vietnam 
în care recenta conferință america- 
no-sud-vietnameză de la Honolulu 
este condamnată ca o nouă mane
vră prin care guvernul american 
caută să consolideze sprijinul po
litic al autorităților marionetă de 
la Saigon pentru continuarea răz
boiului său de agresiune în Viet
namul de sud. Toate așa-numitele 
„angajamente" luate de S.U.A. față 
de autoritățile sud-vietnameze, se 
spune în declarație, nu pot absolvi 
guvernul american de răspunderea 
pe care și-a asumat-o la conferin
ța de la Geneva din 1954 cu pri
vire Ia Indochina, în legătură cu 
respectarea suveranității, indepen
dentei și integrității teritoriale a 
Vietnamului.

Declarația atrage atenția că con
ferința de la Honolulu „reprezin
tă o provocare extrem de serioasă 
la adresa poporului american și a 
popoarelor din lumea întreagă. Ea 
reprezintă, de asemenea, o nouă în
călcare grosolană de către impe
rialiștii americani a independen
ței și suveranității sacre a poporu

lui sud-vietnamez, o nouă sfidare 
flagrantă a acordurilor de la Ge
neva din 1954 cu privire la Viet
nam și a dreptului internațional". 

Guvernul R. D. Vietnam, subli
niază declarația, „oere cu hotărîre 
ca guvernul american să recunoas
că poziția în patru puncte a gu
vernului R. D. Vietnam. Guvernul 
american trebuie să pună capăt 
imediat războiului de адтевіипе din 
Vietnamul de sud, să-și retragă 
din această regiune toate trupele 
și armele S.U.A. și ale sateliților 
lor și să lase poporul sud-vietua- 
mez să-și rezolve singur propriile 
sale probleme. Guvernul american 
trebuie să pună capăt imediat și 
pentru totdeauna raidurilor de 
bombardament și tuturor celorlalte 
acte de război împotriva Republi
cii Democrate Vietnam și să res
pecte cu strictețe acordurile de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam".

In încheiere, declarația exprimă 
hotărîrea întregului popor vietna
mez de a lupta unit pînă la ca
păt, oricare ar fi greutățile și sa
crificiile și indiferent de planurile 
militare și manevrele înșelătoare 
ale guvernului S.U.A. și autorită
ților sud-vietnameze. 4

VIETNAM
Lupte puternice între trupele americane 
și forțele patriotice

SAIGON 11 (Agerpres). — In re
giunile de coastă sud-vietnameze 
au avut loc noi lupte puternice în
tre elemente ale primei divizii ae
ropurtate americane și unități ale 
Frontului Național de Eliberare. 
Cele mai puternice angajamente 
între cele două părți au fost sem
nalate în regiunea Bong Son. A- 
genția U.P.I. menționa vineri după- 
amiază, că forțele S.U.A. au pier
dut în cursul acestor lupte două

elicoptere lovite de tirul armelor 
partizanilor sud-vietnamezi. Ace
eași agenție relatează că trupele 
americane, care participă la ope
rațiunile inițiate pe coasta sud-viet- 
nameză, au fost sprijinite de avi
oane ale flotei a 7-a, care au bom
bardat puncte unde se presupune 
că ar exista concentrații de trupe 
ale Frontului Național de Elibe
rare.

O declarație a Biroului Politic 
al С. C. al P. C. Francez

• ATENA. In baza 
proiectului de lege gu
vernamental, votat re
cent de către Parla-

. mentul grec, au fost e- 
. liberați din închisoarea 
de pe Insula Eghina 16 
din cei 96 deținuți poli
tici. Printre ei se află 
și patru soldați condam
nați pentru că erau 
membri ai organizației 
democratice de tineret 
„Lambrakis".

Din închisoarea Ave- 
rof au fost eliberați doi 
din cei șapte deținuți 
politici.
• LEOPOLDVILLE. In 

Congo (Leopoldville) au 
•fost dizolvate joi toate 
Organizațiile de tineret 
care aveau un caracter 
politic, iar activitatea 
lor a fost declarată ile
gală.
• BUENOS AIRES. In 

regiunile nordice ale Ar
gentinei datorită inun
dațiilor catastrofale pro
vocate de revărsările 
fluviilor Parana și Para
guay, situația conti
nuă să se mențină 
critică. Apele aces
tor nuri continuă să 
crească, depășind pî
nă în prezent 6 metri. 
Teritorii întinse din pro
vinciile Chaco, Santa Ее,

Formosa, Misiones și 
Corrientos se află sub 
apă.
• WASHINGTON 

Purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe a anunțat 
joi că președintele John
son a declarat insulele 
americane Samoa drept 
regiune lovită de calami
tăți și că a alocat 500 000 
milioane dolari, în pri
ma etapă, pentru refa
cerea de către autorită
țile locale a întreprin

va pleca la 16 februarie 
la Washington. Healey 
urmează să ia parte la 
prima reuniune a gru
pului de lucru însărci
nat cu planificarea nu
cleară în cadrul „Co
mitetului special nu
clear" al N.A.T.O.
• NICOSIA. Secreta

rul general adjunct al 
O.N.U.. pentru proble
mele politice speciale, 
Jose Rolz Bennett, a 
avut joi primele între

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
derilor, instituțiilor și 
rețelelor publice avariate 
recent de taifun.

® LONDRA. Hugh 
Selby Norman-Walker, 
înaltul comisar al Marii 
Britanii în Bechuanaland, 
a sosit la Londra însoțit 
de miniștri din acest te
ritoriu , pentru a parti
cipa la conferința consti
tuțională în vederea ob
ținerii independenței Bec- 
huanalandului. Acest te
ritoriu aflat sub domina
ție britanică urmează 
să devină independent 
ia 30 septembrie a.c.
• LONDRA. La Lon

dra s-a anunțat că mi
nistrul apărării al Marii 
Britanii, Denis Healey,

vederi separate cu' pre
ședintele Ciprului, ar
hiepiscopul Makarios și 
cu liderul ciprioților 
turci, Kuciuk. Cu acest 
prilej, a fost examinată 
situația din Cipru, in

ansamblu, precum și u- 
nele aspecte ale conti
nuării menținerii forțe
lor O.N.U. trimise în 
insulă acum doi ani.
• ROMA. Agenția 

France Presse relatează 
Că vulcanul Etna a erupt 
din nou vineri diminea
ța, aruncînd importante 
cantități de nisip, care 
au format o coloană ro
șiatică, înaltă de mai 
mulți km. Se apreciază 
că jeturile de nisip sînt 
rezultatul unor surpări 
de pămînt care s-au pro
dus in conul vulcanu
lui.
• MOSCOVA. La In

stitutul de cercetări ști
ințifice pentru electro
mecanică de pe lingă 
uniunea „Elektrosila" din 
Leningrad s-a realizat 
proiectul unui turboge
nerator cu o putere de 
1 milion kW.

PARIS 11. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Intr-o declarație publicată în 
„Г Humanite", Biroul Politic al 
P.C. Francez examinează evoluția 
problemelor sociale și a luptei re
vendicative din Franța în lumina 
rezultatului alegerilor prezidențiale, 
a acțiunilor desfășurate de clasa 
muncitoare și a proiectului de pro
gram economic al guvernului.

In declarație se apreciază că în 
industria franceză de construcții 
navale și în mai multe ramuri in
dustriale crește primejdia conce
dierilor și șomajului, și că sporirea

impozitelor, majorarea cMriHor și 
sporirea tarifelor de transport gre
vează asupra nivelului de trai ai 
populației.

Biroul Politic al P.C.F. declară 
că lupta pentru majorarea genera
lă a salariilor, pentru o sporire sim
țitoare a celor mai scăzute sala
rii și pentru alte revendicări tre
buie să se intensifice.

In declarație se relevă, de ase
menea, necesitatea ajungerii la un 
acord între partidele comunist și 
socialist și celelalte partide și 
grupări democratice pentru realiza
rea unui program comun de ac
țiune.

Disensiuni între grupările politice 
braziliene
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• NEW ¥ORK. Orhan Eralp, reprezen
tantul permanent al Turciei Ia Organizația 
Națiunilor Unite, a adresat o scrisoare se
cretarului general al O.N.U., U Thant, în 
care aduce la cunoștința acestuia că în 
ziua de 2 februarie a.c. un bombardier, a- 
parținînd forțelor aeriene grecești a vio
lat spațiul aerian al Turciei.

La riadul său. șeful delegației Greciei la 
OJi.U. Alexis Liatis a adresat o scrisoare 
lui U Thant in care .arată că în două rîn- 
duri în zilele de 3 și 5 februarie a.c., avi
oane turcești re pătruns în spațiul aerian 
al Greciei.

RIO DE JANEIRO 11 (Agerpres). 
După cum s-a mai anunțat, un nu
măr de 42 de senatori brazilieni 
au aderat la gruparea guverna
mentală Alianța națională pentru 
reconstrucție, iar alți 20 s-au ală
turat grupării de opoziție, „Miș
carea democratică braziliană" 
„Membrii grupării de opoziție au 
dat citire, atît în Senat cît și în 
Camera Deputaților unui manifest 
care acuză guvernul că încearcă 
să se mențină la putere prin „mij
loace ilegale", împotriva voinței 
poporului. Membrii mișcării demo
cratice braziliene condamnă guver
nul pentru politica sa economică

și financiară, pe oare o califică 
drept „dezastruoasă". Manifestul 
adresează un apel tuturor cetă
țenilor brazilieni de a-și intensi
fica lupta pentru restabilirea ordi- 
nei juridice și a „unei democrații 
reprezentative" și revenirea la a- 
legeri directe prin vot universal. 
Comentatorii de presă consideră că 
manifestul unui grup așa de mare 
de parlamentari nu va rămîne fără 
urmări. Se consideră că, potrivit 
legislației excepționale, guvernul 
poate aduce în fața instanțelor ju
decătorești pe semnatarii manifes
tului și-i poate demite din funcți
ile lor de deputați.
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