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Un indicator la care nu au Msecat‘* încă, toate rezervele

PREȚUL DE COST 
AL CĂRBUNELUI

VIZITA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT, CHIVU STOICA»

IN ETIOPIA

„Aveți o sală de spectacole 
cum puține am întîlnit in ca
drul turneului nostru prin ță
rile prin care am trecut" a de
clarat componentul unei forma
ții artistice străine care ne-a 
vizitat de curînd orașul.

Prilej de satisfacție nu nu
mai pentru constructor dar și 
pentru noi cetățenii. Dar apre
cierea citată mai sus obligă I

Iși găsește ecoul această o- 
bligație în conștiința noastră

economice, 
prețului de

noastre la

Obiceiuri 
vechi 
în 
casă nouă
atunci cînd pășim pragul aces
tui minunat lăcaș de cultură ? 
lată întrebarea la care ne-am 
propus să răspundem in cele 
ce. urmează. « .

Semnatarul acestor rinduri 
s-a numărat printre acei spec
tatori care au avut* fericita o- 
cazie să vizioneze primul, spec- 

■ tacol public dat în noua casă 
de cultură.

De cum s-au deschis aripile 
ușilor în fața sutelor de spec
tatori, ex&.aradțlliS’ de admira-:" 
tie' și termenii de comparare 
la gradul superlativ n-au con
tenit pînă la ridicarea corii-
nei.

Dar iată că după prima ridi
care a cortinei apar și „ele
mentele" ornamentale neprevă
zute în planurile proiectant i- 
lor. Siluete avînd cele mai di
ferite gabarite defilau printre 
rînduri căutîndu-și locul. Erau 
destui și de atunci la fiecare 
spectacol persistă cu tenacita
te în a nu se abate de la „tra
diție". Ce păcat 1

In toiul unui spectacol re
cent, o „doamnă" scăpase dis
cret un obiect lucitor care se 
rostogolise la picioarele mele. 
Găutînd să dau expresie sen
timentelor de complezență ca
re mă încercau în acel mo
ment am constatat cu stupefacție

t

O sarcină deosebit de importan
tă ce revine colectivului C.G.V.J. 
în cadrul planului cincinal, ca de 
altfel tuturor unităților 
o constituie reducerea 
cost al producției.

Care sînt. rezultatele
acest indicator sintetizant al- acti
vității economice 1

Pe primele 10 luni ale anului 
1966, în cadrul unităților Combina
tului carbonifer Valea Jiului sarci
na de reducere a prețului de cost 
a fost îndeplinită, obținîndu-se eco
nomii peste plain la activitatea de 
producție în valoare de peste 
7 600 000 lei, ceea ce înseamnă că 
prețul de cost al cărbunelui a fost 
redus cu 0,96 lei/tionă.

In cele ce urmează voi sublinia 
factorii mai impontanți care au de
terminat rezultatele amintite precum 
și rezervele ce se mai pot valorifica 
spre a obține economii și mai mari.

Majoritatea exploatărilor miniere 
au reușit să se încadreze în prețul 
de cost planificat, obținînd econo
mii importante. Se remarcă mai ales 
minele Uricani, cu 2 100 000 lei e- 
conomii, Lonea — cu 1 700 000 lei și 
Lupeni — ou 1 200 000 lei economii 
la prețul de cost.

Analizînd pe’ articole cheltuielile 
la'prețul 'de: cos* al'cărbunelui brut 
constatăm aspecte 'variate ale acti
vității economice. Astfel, la mate
riale auxiliare cheltuielile planifi
cate au fost depășite atît pe combi
nat cît și la majoritatea exploatări
lor miniere. Depășirea nu este cau
zată de materialele mei importante, 
ca lemnul de mină sau cheresteua, 
ci provine de la diverse 
al> căror consum nu este 
de la consumul mare de

care a fost.depășit pe combinat o? 
6 la sută.

; Se. știe că depilar.ea cu .explozivi 
este mai productivă decît tăierea 
cu ciocanul de abataj. Consumul 
mare de exploziv a fost un factor 
care a contribuit, la depășirea pla
nului productivității muncii, res
pectiv, a adus economii însemnate 
la cheltuielile cu salariile directe. 
Pe de-altă parte, însă, folosirea ex
cesivă a explozivului duce la o sfiă- 
rîmare’pronunțată a cărbunelui, ceea 
ce a contribuit la neî-ndepliinirea pla
nului de producție Ia sortul de căr
bune spălat 0—80 mm pentru C.F.R. 
și la depășirea conținutului maxim 
de cărbune mărunt admis în acest 
sort. Aceasta’ a condus la înrăutăți
rea calității producției și a diminuat 
beneficiile exploatărilor.

ADDIS ABEBA 8. Trimișii spe
ciali M. Moarcăș și C. Oprică trans
mit : Joi 8 decembrie, la Jubilee 
Palace din Addis Abeba au avut 
loc convorbiri oficiale între preșe
dintele ■ Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, și Maiestatea Sa Haiile Se
lassie I împăratul Etiopiei.

La convorbiri au participat din 
pâirtea română Bujor Almășan mi
nistrul minelor, George Macovescu 
adjunct al ministrului afacerilor 
■externe și Mircea Nicplaescu mi
nistrul României la Addis Abeba.

Din partea etiopiană au partici
pat Aklilu Habte Wold, primul mi
nistru, T. W. Kidane Wold, minis
trul curții imperiale, Ato Ylma De- 
ressa, ministrul finanțelor, Ato A- 
beba Retta, ministrul comerțului și 
industriei, Ato Ketema Yifru, mi
nistrul afacerilor externe, Major 

■ Assefa Lemma, ministrul minelor, 
dr. Minasse Haile, ministrul ‘ de 
Stat pentru informații și turism, 
Gebre Tsedik, ministrul de stat 
pentru reforma agrară și adminis
trație, și Tekle Tsadik Mekouria, mi
nistrul Etiopiei în România.

In cadrul convorbirilor, care 
desfășurat într-o atmosferă
cordialitate și înțelegere reciprocă, 
au fost abordate probleme privind 
relațiile dintre cele două țări și pro
bleme ale situației internaționale 
actuale.

s-au
de

ing. CAROL POLAK
serviciul de planificare C.C.V.J.

(Continuare in pag. a 3-a) i

S-a hotărît să. fie dat publicitS*! 
ții un comunicat comun.

Alteța Sa Imperială Prințul moș-' 
tenitor al Etiopiei Merid Azmatch 
Asfa Wosen a oferit joi la- amiază 
la reședința sa un dejun în onoarea 
președintelui Consiliului de Stat al 
României, Chivu Stoica, și a soției 
sale.

Au participat maiestatea sa Haile 
Selassie I împăratul Etiopiei, mem
bri ai familiei imperiale primul mi
nistru, Aklilu Habte Wold, genera- 
lul-locotenent Ab-by Abeba, preșe
dintele senatului, membri ai guvot- 

. nului.
Au luat, parte persoanele oficiale 

oare îl însoțesc pe condttcătorul 
de stat român.

Președintele Chivu Stoica și soția 
au oferit. joi seara un banchet în 
saloanele hotelului imperial Ghion, 
în onoarea maiestății sale Haile Se- 
lessie I.

Au luat parte membrii familiei 
imperiale, conducători ai statului 
etiopian și persoanele oficiale 
mâne.

In timpul banchetului, care 
desfășurat intr-o atmosferă de 
dă prietenie, cei doi șefi de 
au rostit toasturi.

După banchet, președintele Coa

(Continuare în pag. a 4-a)

1 Soluții există,Etoari la anthta „Cam patern
Inrtlla larmalilatta oranHI- , sâ fje fruGtifjCate !

ro-

s-a 
cal- 
stat

materiale 
normat si 
explozivi

Drum spre noi 
rezerve de cărbune

Iaa Exploatarea minieră Petrila se 
execută importante lucrări pentru 
deschiderea și pregătirea umor noi 
rezerve de cărbune. Aici, la o a- 
dîncime de 400 de metri, a intrai 
in funcție un nou puț orb. de la 
baza căruia se vor executa gale
riile orizontului XVI, Ac&st orizont 
va constitui artera de bază a trans
portului producției minei timp de 
10 ani.

In prezent, se execută lucrările 
la circuitul noului puț de mină.

Locuiesc de aproape 50 de ani în în domeniul urbanisticii.. Itjn. voi 
orașul Petroșani și am fost marțo- permite să dau și gu jșjjgțeșții
rul dezvoltării continue ce a, avut ‘ care, să ajute edililor n acțiune, ere 
loc în ultimele decenii în acest " ' 
vechi oraș,minier. Urmăresc cu a- 
te'nție transformările orașului, mă 
bucură fiecare nouă construcție sau 
lucrare edilitar-gospodărfâască t me
nită să contribuie la înnobilarea pei-

■ sonalității sale.
In acest an s-a terminat moderni

zarea șoselei de pe Valea Straiului 
care va lega Petroșaniul, de centrul 
regiunii. De acum: numărul vizita
torilor, al admiratorilor frumuseților 
ce le oferă împrejurimile bazinului 
nostru cît și al amatorilor Sportului 
în-decorul montan , va crește și mai 
mult. Iată de ce socotesc mai nece
sar ca oricînd ca.. atît pentru . mul
țumirea noastră cît și pentru plăce
rea vizitatorilor, să facâm orașul 
nostru -cît: mai primitor, să impre
sioneze plăcut fiedare vizitator.

Citind ancheta „Cum putem înno
bila personalitatea
rut nu de mult în 
roșu", sînt cu totul 
Petroșani mai sînt

înfrumuseța'e continpa a orașului.
- Prims îtftfitesiI asupra gospodări

rii orașului și-o face pricp vizitator 
după coborîrea din .tren., Dacă gara 
e frumos amenajată, consider, că 
strada din spatele 'gării, parapetul 
acela de beton de pe taluzul stră
zii niu pot lăsa o impresie plăcută. 
In locul parapetului aș propune ca, 
de-a lungul străzii Fr. Engels, să se 
amenajeze o zonă verde de 2—2,50 
m»tri lățime — delimitată cu bor-

duri din-beton — în-care să se plan
teze pomi și 'lămpi trbriconice.

Consider că nu oferă un aspect 
plăcut nici centrul orașului, res
pectiv, Piața Victoriei, deoarece . zil
nic e dominată de grămezi, de am
balaje, cutii cu marfă ce urmează să 
fie preluate de depozitele de încăl
țăminte. Aceste depozite, după pă
rerea mea, ar putea fi mutate ală-

ALEXANDRU COSMA
pensionar

(Continuare în pag. a 3-a)
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orașului", apă- 
ziarul „Steagul 
de . acord că -în 
multe de făcut

Tiberiu KARPATIAN

Noua sală a compresoarelor de Ia mina Paroșeni

Acolo sus, la înălțimea a- 
mețitoare a turnului pu- 

tțilui de extracție, cablul pare 
un fir a cărui mișcare o bănu- 
iești o dată cu rotirea neobosită 
a moletelor. Și ce examen ai 
exigenței, priceperii -și capaci
tății de organizate constituie 
schimbarea unui aseme
nea cablu, cum este cel ■ 
al puțului principal' dl 
minei Anin&asa ! >

Acest examen a fost 
trecut cu succes în pri
ma zi de repails a lunii 
decembrie. Evidența lire
lor rupte arăta că trep
tat coeiiciehtui de sigu-' 
tariță al cablului se a- 
ptopie de limita inferi
oară admisibilă. Hotărî- 
rea a și fost luată : ca
blul va fi schimbat. lat . 
cei chemați să fnfăptu- 
iască această măsură au 
fost ciiiva din cei mai 
buni muncitori mecanici 
ai minei, în frunte cu 
maistru) principal Pop Andrei.

„Firul" ce Străbate puțul de 
mină din vlrful turnului pînă 
la orizontul de bază iniășutînd 
și roata motoare din casa ma
șinii de extracție este un ade
vărat colos: 'diametru — 56 
milimetri, lungimea — 480 me
tri, insumind numai el singur 
0 greutate de aproape șase to
ne. Din zori s-a trecut fa mun
că. Faptul că operația de schim
bare a ‘cablului se desfășoară 
practic pe un front de lucru 
egal cu adincimea pulului de 
extracție, necesitatea sincroni
zării stricte a operațiilor, sigu
ranța cu care trebuie făcute le
găturile subliniază răspunderea
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asumată de cei cărora ii s-a 
repartizat sd execute schimba
rea cablului. O mare răspun
dere, căci la o asemenea lu
crare greșelile sînt excluse. 
Scăparea cablului în puț sau 
o altă avarie ar fi însemnat 
scoaterea din funcțiune a prin

cipalei verigi a procesu
lui. de extracție a căr
bunelui.

Lăcătușii Toma Tiberiu, 
Vulc Aurel, Băbuț Vasi- 
le, Tămaș Vasile, Dul- , 
gheru Virgil, Neagu Ni- 
colae și toți ceilalți au 
știut să-și iacă datoria, 
in pragul virstei de pen
sionare maistrul princi
pal Pop Andrei a dove
dit încă o dată nu nuitiai 
o vastă experiență, ci și 
un adevărat avînt tine
resc de muncă. Mai ales 
in momentele dificile el 
putea fi văzut cînd în 
vîriul turnului
fracție, cînd in sala ma
cină la rampă sau chiar 

ia sute de metri în adine, pe 
rampa orizontului IX. Și nu o. 
oră-două. ci din zori pînă tir- 
ziu în noapte, cît a durat ope
rația de schimbare a cablului.

...Luni dimineața, moletcle 
puțului principal se roteau ca . 
și înainte. La intervale scurte 
coliviile de extracție se opreau 
la ziuă, purtind in fiecare din
tre cele trei etaje câte două 
vagoneie cu cărbune. Totul ■ 
părea ca și înainte. Putut func
ționa normal. Dovada cea mai ■ 
Vie că operația de schimbare 
a cablului a fost încheiată cu
succes.

de ex-

șinii,

L B.
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cun ne comportăm 
NOI, STUDENȚII?

In discuție la masa rotundă :

ETICUL Șl ESTETICUL
ÎN ȚINUTĂ STUDENȚEASCĂ Cîțiva din studenții anului I, secția topografie, Ia lucrări practice în 

laboratorul de mineralogie.

Problema ținute) studentului comportă discuții ample 
deoarece ea vizează atît eticul cit și esteticul. Aceste două 
laturi ale muncii educative preocupă în egală măsură orga
nizația de partid din institut, organizația U.T.C. și A.S., ca
drele didactice și, în general, masa mare a studenților, lată 
de ce am considerat utilă organizarea unei mese rotunde la 
care au fost invitați tovarății Benedict Morong, asistent uni
versitar, Her Petru, student anul III mine, membru al Comi
tetului regional U.T.C., secretar al Consiliului Asociației stu
denților pe facultatea de mine, Drăgușin Dumitru, student 
anul III mine, membru al comisiei sociale pe institut, și 
Gherman Maria, studentă anul IV, facultatea de electrome
canică minieră, pentru a-și spune părerea în problema ținutei 
studentului. Cu această masă rotundă, noi nu considerăm în
cheiată discuția în problema ținutei fizice și morale a studen
tului ci așteptăm ca și alți studenți Și cadre didactice Șl-și 
spună părerea.

Ud plin nunii : 
liDDla vestimentara

* REDACTORUL: O’ primă și 
cea mai ușor sesizabilă formă a 
ținutei studentului o constituie 
cea vestimentară. In cazul in
stitutului nostru, aceasta are 
un caracter specific, particular, 
intrucit studenții beneficiază de 
uniformă. Desigur despre acest 
lucru ar ii foarte multe de spus...

HER PETRO ; Iu primul rînd, tre
bui* »ă remarc faptul că uniformele 
Unt un ajutor foarte prețios pentru 
ewdenții din institutul nostru. Ele 
comspund în mare parte gusturilor 
Waste*, dau o notă aparte și o ți
nută de prestanță studentului. E a-

Pe siori lewe 
enoplBl iDleleilualDlui

REDACTORUL: Problema ți
nutei nu se limitează însă nu
mai ia acest aspect. Ea cuprin
de printre altele și ielul de 
comportare a studenților in in
stitut, cămine, cantine, în so
cietate.

A*4*tent BENEDICT MORONG: 
O ținută corespunzătoare în insti
tut implică respectarea tuturor for- 
melar de învățămînt universitare, 
o dfsâplină liber consimțită, inie- 

devărat însă că unii dintre studenu 
preferă în locul uniformelor costu
me și paltoane, pe care croitorii ac
ceptă de multe’- ori, mult prea u- 
șor, Să le execute din materialul 
destinat acestor uniforme. Și astfel 
de Ia uniformitatea costumației ca
re dă o anumită notă de prestanță 
și eleganță se ajunge de multe ori 
la o diformitate oare le indispune

MARIA GHERMAN : Consider că 
uniforma ar trebui să fie obligato 
rie. Studenții anului I și în special 
studentele au o „Scuză" momenta 
nă: nu au primit încă uniformele 
dar aceasta nu poate constitui decî! 
o explicație minoră a ținutei lor 
prea puțin decente: pantaloni supra- 
elastici, tunică cu croială militară 
fete. Studenții trebuie să dea dova
dă de o bună cuviință vestimentară 
și în afara institutului, la reuniuni, 
spectacole, în localuri..

res pentru studiu, respect față de 
cei din jur.

In cadrul căminului, studenții 
trebuie să respecte orele de odihnă 
și studiu, să păstreze bunurile ma
teriale de care se folosesc. Studen 
ții trebuie Să se deprindă cu o a- 
numită ținută în timpul servirii me
sei, să se poarte cuviincios cu per
sonalul de servire. Trebuie să scot 
în evidență un lucru cu care nu 
ne putem mîndri : unii studenți se 
plimbă prea mult, discută zgomotos, 
țin să se afirme cîieodată printr-o 
stridență supărătoare. Ei n-ar tre
bui să uite nici o Clipă că fac parte 
din rindul intelectualității care e 
chemată să reprezinte un model de 
comportate pentru ceilalți oameni.

Resueilul leiiqioi 
Io institui ii Io afara 

insllîululai
REDACTORUL: Trăind intr-o 

colectivitate care se caracteri
zează printr-uh optimism tine
resc, ptin setea de cunoaștere, 
fiecare student, privit ca indi
vid, este determinat să între
țină relații cu cei cu care vine 
în contact zi de zi.

DUMITRU DRĂGUȘIN : In insti
tutul nostru studenții aparțin unor 
diverse categorii de oameni, aceas
ta din punct de vedere al vîrstei lor, 
al înclinațiilor spre un ’ domeniu sau 
altul, al bagajului (mai bogat sau 
mai sărac) de cunoștințe. In rela
țiile ce se stabilesc între studenți, 
trebuie să existe un echilibru între 
prietenie și respect. Cei mai în 
vîrstă nu trebuie să.imprime o se
riozitate, forțată colectivului iar sfa
turile lor trebuie date în așa fel 
îneît să nu pară a se transforma în 
pedagogi. Cei tineri trebuie să în
vețe din experiența celor .mai în 
vîrstă și la rînd'ul lor, să-i ajute 

'iii completarea bagajului de cuiioș- 
. tințe necesar pentru înțelegerea fe

nomenelor tratate, pe baza ultime 
lor programe de învăță mint.

Un alt tip de relații ce se Sta 
bilesc îl constituie relațiile dintre 
cadrele didactice Și studenți. Dacă 
relațiile acestea sînt -mai prietenești 
mai apropiate între cadrul didactic 
și student, acest proces nu trebuie 
să fie înțeles în mod greșit de că 
tre colectivitatea studențească. Stu
dentul trebuie să poarte respect ca
drului didactic atît pentru vîrstă cît 
Si pentru cunoștințe, respect care 
să nu se mărginească numai »la 
timpul orelor de lnvățămînt oi să 
se manifeste și în afara acestora.

CINE MAI POARTĂ RĂSPUNDEREA ?
Din discuțiile purtate în ju

rul mesei rotiinde a rezultat 
că unii studenți au o ținută 
vestimentară necorespunzăitoa- 
rfe; se menționează, in special, 
faptul că aceștia nu poartă u- 
nlformă.

Dacă în unele cazuri acest 
fapt se datorate studenților, 
alteori există însă și motive 
cate îi pun in imposibilitate de 
a 0 purta.

Din ancheta inițiată de sub- 
redacțla noastră s-a putut tra
ge concluzia că unele din u- 
niformele confecționate sînt cu 
totul necorespunzătoare. Astfel, 
la unitatea ar. 35 croitorie 
(responsabil. tov. Ghlrciș Eu
gen), la complexul de deser
vire, secția croitorie (respon
sabil tov. Cristea Beniamin) 
precum și la unitatea de aroi- 
torie din tones (responsabil 
Gurean Gheorghe) s-au con
fecționat uniforme care au ne
cesitat modificări ulterioare. 
Un caz elocvent este cel al 
studentului Drăgușin Dumitru, 
anul HI mine. Acestui student 
1 s-a confecționat o uniformă 
la unitatea nr. 20 (responsabil 
tov. Rtșnoveauu) pe care el a 
ridicat-o de la magazia insti
tutului pe data de 2 octombrie.

Regulamentul universitar
în... articole și comentarii

1, Studenții care încearcă să pro
moveze anul prin fraildă la exame
ne, lucrări practice, colocvii «au 
proiecte, vor fi declarați repetenți 
Dacă studentul respectiv repetă fi
nul, va fi exmatriculat

— Ea nevoie, cînd timpul de stu
diu ți l-ai petrecut fără nost, cu 
„nopți albe", în sesiune de exame
ne un bilețel, bine manevrat, îți poa
te aduce de multe ori promovarea. 
Dar de cele mal multe ori, îți poate 
face surprize la care ni te gin 
destl...

2. In timpul zilei, cînd studenții 
nu au cursuri sau alte obligații șco
lare, pot rămîne în dormitoare, în 
ținută decentă, cu condiția de a 
păstra ordine și curățenie.

— Duminică, afară plouă și pică
turile de pe geam te predispun la 
melancolie. închizi ochii, tolănit în 
„fotoliul" glodurilor tale, cu nelip
sita țigară î.n colțul gurii și fredo- 
nînd un ,,che, la la" îți azvîrli pi

cioarele comod pe masă. Doar ești 
la tine acasă..,!

3. Intrarea studenților în cămin 
este permisă numai pînă la ora 20,30 
iar în zilele care preced sărbătorile 
legale pînă la orele 1.

„Orologiul bate două și jumătate, 
La cămin, în ușă, oare cine bate? 
— Eu sînt nea Tud-OSe, Petria iii*. 
Dar deschide poanta, ora nu-i tfrd^r 
Lasă-mă să intru repede-n cămin 
Și-am să-ți dau pe dată, o juma' 

de vin".
3. Este interzisă introducerea și 

consumarea băuturilor alcoolice în 
cămin.

Ce liniște zdrobitoare! Luceafă
rul de noapte îți zîmbește. Te cu
noaște oare ? Dacă nu, să-i dai de 
știre. Noroc și la mulți ani, Hipe- 
rion! I Să-ți fie strălucirea în veci... 
cît „lumea-f... lume".

4. Practicarea jocurilor de noroc 
este Interzisă.

As Ași !'■ „Decar ?" Nu.» 
la ăsta pas. Dar tu ? „Fără min*H I,

La cercul literar „Orizonturi"
Săptămîtnal, în cadrul cercului literar „Orizonturi" al clubului 

studențesc de pe lingă I.M.P., au loc conferințe susținute de cadre didac
tice de specialitate. Astfel, în ședințele din 23 și 30 octombrie 1966, tov. 
asistent Morong Benedict a conferențiat despre „Tendințe în literatura 
contemporană" și respectiv „Viața lui Nicolae Labiș și tematica poe
ziei sale". - -Uț

La ședințe, în afară de membrii cercul-lli, participă ca invitați repre
zentanți ai cercului literar din cadrul Casei de cultură, precum și tov. 
profesor Hogman Cornel dun partea Comitetului de cultură și artă.

In ședința de miercuri, 5 decembrie a. c., tovarășul conf. univ. ing. 
Somlo Ștefan a vorbit despre folclorul „Valton".

Pagină redactată de Radu Vranău, Stelian Vintilescu, Liviu 
Rubin și Cornel Dumitru din subredacți-a noastră de la I.M.P.

fără să fi fost chemat în prea
labil la măsură și probă. To
varășul Drăgușin a sesizat fap
tul că tunica nu a fost confec
ționată pe măsura lui, la care 
responsabilul acestei unități a 
motivat că a fost folosită mă
sura luată în anul 1, și i-a pro
mis modificări imediate. Stu
dentul. a fost chemat timp de 
o lună (din 3 în 3 zile) pen
tru a-și ridica uniforma (tunica 
rectificată); modificarea însă nu 
i s-a făcut.

Mai interesante nl se par 
cazurile studenților Moldovan 
Marla și Popa loan din anul 
111 mine care, din motive ase
mănătoare nu se găsesc nici 
în momentul de față în posesia 
uniformei. Cu „performanțe" 
asemănătoare se pot lăuda și 
tovarășii de la croitoria din 
Lonea care nu au confecționat 
încă uniforma studentului Her 
Petru, deși acesta s-a prezen
tat la termenele stabilite pen
tru probă.

Nu știm insă, pe ce s-a ba
zat tov. Minea Vasile, respon
sabilul unității nr. 24 cînd a 
eliberat studentei Prisăoaru 
Camelia (la cererea acesteia) 
stofa din oare urma șă fie 

confecționată mantaua de la u- 
nifoimă.

Se mai întâmplă însă uneori 
ca munca lucrătorilor din sec
țiile de croitorie, care executa 
uniformele pentru s-tudenții din 
I.M.P., să fie îngreunată de 
faptul că studenți ca: Hatman 
Liviu, Bolunduț loan. Urî tu 
Gheorghe, din aniul I și alții, 
nu se prezintă, în termenele 
stabilite, pentru măsură st, 
probă.

Desigur că asemenea exem 
ple mai sînt încă multe. Or
alei, însă, se desprinde o con
cluzie și anume: dacă multi 
studenți se prazi ntă (atunci 
cînd se prezintă) la cursuri Cu 
uniforme care și-au pierdut de 
mult forma reglementară, apro
bată prin STAS, aceasta se 
datorește atît studenților care 
doresc cu orice preț să iasă 
din comun, dar și unor lucră
tori din unitățile de croitorie 
care le execută do mîntuială 
sau acceptă diferite transfor
mări — la cerere — îricălcînrt 
astfel metodele și normele ca 
re le erau impuse.

Iată de ce este necesar, ca 
în egală măsură, să se ocupe 
de confecționarea uniformelor 
studențești în bune condiții si 
conform normelor atît condu 
cerea institutului de mine cit 
și conducerea cooperative' 
meșteșugărești „Jiul”.
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„CORNUL ABUNDENTEI** ÎN 

MAGAZINELE INDUSTRIALE
Decembrie — LUNA CADOURI

LOR. O anunță vitrinele luminoase 
ale magazinelor O.C.L. Produse In
dustriale iar o trecere fugară prin 
unitățile de desfacere îți dă imagi
nea febrilelor pregătiri. Experiența 
acumulată în anii trecuți, este folo
sită acum cu pricepere pentru ca 
„Luna cadourilor" din acest an să 
fie organizată în condiții mai bune. 
Vitrlnîerii și decoratorii caută su
biecte pentru vitrine cu temă și 
trec la realizarea lor. Lucrătorii din 
unități pregătesc pachete cu cadouri. 
Se fac pregătiri pentru deschiderea 
expozițiilor cu vînzane la bazarele 
de cadou. Intr-o serie de magazine 
cadourile vor fi vîndute în amba
laje de celofan. înfățișarea miagazi- 

r-f
nelor se v>a schimba, fiecare bine
înțeles în funcție de naitura produ
selor pe care le comercializează, ori
cum toate vor avea un aspect săr
bătoresc. Vitrine cu teme, raioane 
și expoziții de prezentare a noută
ților, reclame sugestive, iată numai 
cîteva din modalitățile pe oane le 
folosim pentnu a invita publicul 
consumator în unitățile noastre.

Majoritatea vînzăitorilar și-au fă
cut un bun obicei din a prezenta cît 
mai atrăgător mărfurile cerute de 
cumpărători, de a Oferi și altele 
spre alegere, de a da totodată su
gestii, de a vorbi despre caracte
risticile produselor, din ce sini fă
cute, cum se întrețin etc.

Și acum cîteva sugestii pentru a- 
letfjbrea cadoului.

Ce cadouri oferim femeilor ? Po
șete și sacoșe din policlorură de 
vinii în culori și modele variate. Ba
ticurile din mătase și din silon se 
numără printre cadourile întotdea
una bine venite. Căciulițele din bla
nă sintetică, tricotate, cît și cele din 
fire P.N.A., simple sau flaușate, în 
culori felurite, simt utile pentru toa

te vîrstele. Articole de podoabă — 
coliere, broșe, brățări, mărgele. Di
ferite ceasuri de mină, format ro
tund si modern. Parfum'-»! și ape de 
colonie, prezentate în diferite' ca
sete decorative, ciorapi din fire sin
tetice, umbrele din mătase etc.

In magazinele de confecții întîl- 
niim numeroase modele de rochii 
din stofe în croieli diferite, elegan
te, paltoane cu guler Imitație blană.

Dintre cadourile destinate bărba
ților, cravata, este în luna cadouri
lor — fără îndoială — cea mai so
licitată. Cu privire la modă, crava
tele se poartă în culori închise, pre- 
dominîind desenele mărunte ; cămăși 
și pijamale din puplin, ciorapi siupra- 
elastici, batiste fine, apă de colonie

„Călin" și apa de toaletă „Lavan
dă", articole pontau fumători.

Dintre darurile pentru copii 
putem aminti rochițe și costume, 
pantaloni pentru băieți și fete, ghe- 
tuțe pentru copii, jucării mecaniza
te, jocuri de construcții, truse de 
traforaj, jocuri din carton poligra- 
flat, papuci din material plastic, di
ferite aparate foto, muzicuțe, acar- 
deoane și multe altele.

Pentru amaitorii de muzică oferim 
discurile Electrecord cu muzică-pre
ferată : populară, ușoară, de dans, 
simfonică, arii din opere și operete; 
aparate de raid io portative cu tran- 
zistori.

Bineînțeles că enumerarea de mai 
sas nu cuprinde toată gama de arti
cole pentru cadouri. Gustul și do
rința cumpărătorilor sînt satisfăcute 
cu prisosință de magazinele O.C.L. 
Produse Industriale Petroșani, care 
au pregătit un sortiment variat de 
articole specifice pentru cadouri.

DEZIDERIU FEDER 
merceolog principal 

O.C.L. Produse Industriale

deseori in relațiile pe 
care le avem cu ceilalți 

semeni ai noștri ni se inttmpiă 
să exclamăm pe un ton admi
rativ ; „Ce om serviabil!" A fi 
serviabil Înseamnă, astăzi la 
noi, a 11 mereu atent și prompt 
in a răspunde la solicitarea 
semenului care are nevoie de 
tine. Omul care te-a servit în- 
tr-o anumită împrejurate cu 
promptitudine, cu alte cuvinte 
s-a dovedit serviabil cu tine, 
iți impune respect; .căci un 
gest de-al său ți-1 descoperă pe 
adevăratul om care are respec
tul cuvenit țață 
de tine și in 
același timp fa
ță de personali
tatea sau profe
sia sa. Există
Insă, din păcate.
și cealaltă ex
tremă, denaturarea atributului 
„serviabil", caricatura sa. Nu
mele său e servilism, Citeva 
instantanee culese in diverse 
împrejurări ni l-au arătat în 
toată urîțenia sa pe omul servil. 

Eram într-un magazin ali
mentar. Cițiva oameni așteptau 
la rlrtd ca să fie serviți la ra
ionul „coloniale". La rlnd ca 
și ceilalți s-a așezat și medi
cul S. Servilul, s-a strecurat 
repede printre cumpărători și 
l-a întrebat pe medic; „dom' 
doctor, ce vreți să cumpărați ? 
Vă cumpăr eu ca să nu mai 
stați la rind". Medicul s-a uitat 
la el și i-am putut citi în ochi 
un fel de dispreț amestecat cu 
o notă de compătimire. „Nu 
trebuie să vă deranjați. Aștept 
și eu la tind ca și ceilalți cum
părători". O, cît de mic mi-a 
părut atunci servilul l A zim- 
bit odată — zimbet minzesc — 

' T ----------

Serviabilitate 
și servilism

T.A.P.L. Petroșani 
invită publicul consumator 
să petreacă

REVELIONUL 1966-1967
la unul din restaurantele sau bufetele trustului 
din localitățile Petroșani, Lupeni, Uricani, Vulcan, 

A ni no as a, Petri la și Lonea.
Se va servi un meniu bogat și un variat 

sortiment de b&tituri.
— MUZICĂ $1 DANS PÎNĂ IN ZORI — 

După, orele 24 diferite surprize. 
Locurile fiind limitate, rafinați mese din timp I

a aruncat același zimbet oa
menilor din jur, de la care aș
tepta, probabil, aprobarea ges
tului său, dat a înttlnit numai 
priviri teci, dezaprobatoare sau 
disprețuitoare. S-a strecurat din 
nou, așa cum apăruse, cu ni
micnicia lui în mulțimea de 
cumpărători din magazin.

Altădată, servilul a apărut 
intr-o măcelărie. Purta halat 
alb pe care erau imprimate cî
teva semne ale profesiei sale. 
La rîndul obișnuit s-a așezat 
și inginerul R. „Cită doriți 
dom'le inginer și de cate ț Șt 

„dam' inginer" 
n-a avut tăria 
să teziste la is
pită. A spus „ce 
și cît" îi trebuia, 
a băgat pa
chetul în geantă 
și a plecat. 

A plecat însoțit de privirile 
dezaprobatoare ale celorlalți 
cumpărători.

Pe tipul servil, sînt sigur, 
l-ați Intîlnit și dumneavoastră. 
Slugărnicia e haina care i se 
potrivește lui cei mai bine. E 
un iei de Uriah Heep din ro
manul „David Coperlield" al 
lui Dickens. Servilismul lui in
să nu e niciodată dezinteresat. 
Dacă vă oferă vreodată servi
ciile nu i le acceptați. Aceas
ta e pentru el stigmatul care-i 
dezvăluie micimea de caracter. 
Căci contra-costul acestui ser
vilism sînt citeva favoruri P* 
care vi le va solicita fără in- 
tirziere, favoruri care de cele 
mai multe ori vă pun in lumi
nă defavorabilă. Și noi avem 
cu toții datoria cetățenească 
de a-1 ajuta pe servil să dis
pară.

I. C.

POȘTA 
REDACȚIEI »

Tov. Bara Marla din Petrila, str. 
Republicii nr. 2. Pentru a lămuri 
cele cuprinse în Sesizarea ce ați 
adresat-o ziarului, vă rugăm ca in 
una din zilele următoare să tre
ceți pe la redacție.

Următorii corespondenți ai ziaru
lui nostru sînt rugați să-și comu
nice adresele, de la domiciliu : Co
vaci Iullana, Obriteanu N., Crișa- 
noschi Maria și Laszlo Carol Er
win (Uricani), Popa Eugen și Cîrș- 
toiu Valentin (Lupeni), Brîndușoiu 
Gheorghe și Munteanu Viorel II 
(Paroșeni), liănilă Constantin Și 
Negraru George (Aninoasa).

Bozu Gheorghe, Paroșeni. Cu pri
vire la întrebările ce ni le-ați a- 
dresat în legătură cu majorarea 
impozitului pe salariul celor Recă
sătoriți sau căsătoriți fără copii, 
al reducerii impozitului oelor cu 
cel puțin 3 copil în viață nu cu
noaștem deocamdată alte amănunte 
decît cele publicate în ziarele din 
2 octombrie a. c.

Iordache Iulian, Vulcan. Corespon
dența dv. — scrisă in general în
grijit — nu a putut fi publicată de
oarece despre aproape aceleași fap
te a apărut în ziarul nostru nt. 
6 324, un reportaj („Cu nădejde, 
cu nădejde!").

In această săptămînă la redac
ție au sosit scrisori de la următo
rii cititori și corespondenți: Dan 
loan, Bozu Gheorghe, Brătfălean 
iralm, Baba Ion, Ciortea Ioan, Ior
dache iu-lian, Mihai Todoran, Oana 
Fag, Mocuța Teodor, Albu Petrișor, 
Vasi'le CocheCd, Mărgineanu Marian, 
Bertoti loan.

TELEVIZIUNE
9 decembrie

15,00 Pentru copii și tineretul șco
lar : Ala-Bala : In țara lui Zi- 
cală-impătat. — Sport la... mi
croscop: Patinaj.

18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletin meteorologic.
19,23 Buletinul circulației rutiere.
19,30 Atlas folcloric: Ținutul Neam

țului. Prezintă: George Darie* 
țeanu.

20,00 Săptămîna.
21,00 Avanpremieră,
21,15 Teleglob — emisiune de că

lătorii geografice: Jurnal de 
bord (III) — film realizat de 
Studioul de televiziune.

21.45 Un bilet fa alegere. Examen 
muzical cu Sergiu Cioiu,

22,05 Invitații noștri: Formația Trio 
de Santa Cruz.

22,25 Telejurnalul de noapte.
22.45 închiderea emisiunii.
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Prețul de cost 
al cărbunelui
Cheltuielile de secții au fost, de 

asemenea, depășite cu 0,22 lei/tonă. 
Această depășire provine mai ales 
dih cheltuielile neproductive. Din
tre acestea penalizările plătite pen
tru nedescămcarea vagoanelor în ter- 

fîften constituie sumele cele mai mari. 
Deci evitarea în viitor a penalizări
lor trebuie să constituie o preocu
pare deosebită.

Economii au fost obținute la sa 
larii directe 0,91 lei/tonă, ca urmare 
a faptului că toate exploatările mi
niere s-au încadrat în plan la acest 
articol de calcalație, cu excepția 
E.M. Lupeni. Principala sursă a eco
nomiilor la salarii o constiutiie de
pășirea sarcinilor planificate la pro
ductivitatea muncii. Randamentul 
planificat pe Combinat fiind depă
șit cu 4 la sută, economiile la sala
rii directe se cifrează la 1,9 la sută. 
Această corelație ne indică faptul 
că depășirea randamentului planifi
cat a contribuit artțt la reducerea 
prețului de cost cît și la creșterea 
cîștigUlui muncitorilor.

La consumul de energie, de ase
menea, s-au obținut economii, cu 
toate că la exploatările Vulcan, Dîl- 
ja Și Uricani consumul specific pla

nificat a fost depășit. La Vulcan 
este și mai mare, respectiv de 12 
la sută, ceea ce reprezintă aproape 
un leu pe, tona de cărbune.

Rezultatele obținute în îndeplini
rea planului prețului de cost al căr
bunelui, realizarea de economii pes
te plan la întreaga producție marfă 
de peste 13 000 000 lei sînt roadele 
eforturilor colectivelor exploatărilor 
miniere și ale preparațiilor de căr 
bune.

Dar, precum ne dovedesc faptele, 
posibilitățile de reducere continuă 
a prețului de cost încă n-au fost e- 
puizate. De aceea, avînd în vedere 
că reducerea prețului de cost este 
o sarcină permanentă pentru toate 
ramurile economiei naționale, rămî- 
ne să perseverăm și în viitor spre 
a valorifica aceste rezerve, spre a 
obține rezultate cît mai însemnate 
la acest indicator sintetic al activi
tății economlco-financiare.

Solufii există, 
să fie fructificate!
tari de celelalte de pe strada En
gels ; în locul depozitelor să se des
chidă magazinul cu obiecte electrice 
care în prezent nu dispune de un 
spațiu corespunzător. Iar în locul ma
gazinului, prin mici transformări, 
s-ar putea deschide un Gafe-bar si 

astfel restaurantul „Carpați" ar pu
tea să existe și în viitor... ca res
taurant. Socotesc necesar să se 
schimbe odată și aspectul urît ce-1 
au în prezent împrejurimile grupu
lui PECO din centru.

O altă sugestie. In fața întreprin
derii comunale orășenești s-ar pri- 
tea extinde zonele verzi, daică pa
nourile fruntașilor ar fi mutate în 
incinta'întreprinderii, nu pe margi
nea străzii, iar în locul lor ar fi am
plasate obiecte de artă decorativă.

Intrucît parcul din centrul ora
șului a fost reamenajart sînt și eu 
de părere că gardul din șipci din 
fața grădinii de vară nu mai are 
nici un nost și deci ar putea fi de 
molat spre a nu ascunde lucrările 
de artă ale grădinii de vară. Ar ti 
util să se planteze stîlpi mici din 
beton prevăzut! cu lămpi tronco 
nice care să lumineze și parcul.

In fața bufetului Maleia există un 
chioșc de țigări, o casă de transfor
mator și o baracă din scînduri. So
cotesc că atît baraca cît și chioșcul 
de țigări ar putea fi demolate, ier 
transformatorul amplasat în grădina 
de lingă birourile Grupului II al 
T.R.C.H. In locul acestor construc
ții, cu o înfățișare grotescă, s-ar pu
tea amenaja un scuar. Și încă ceva : 
pentru simetria și aspectul plăcut al 
acestei zone, ar fi necesar ca gardul 
executat între Combinat și podul 

Maleia să fie prelungit și, în partea 
de sus, chiar dincolo de bufet.

Nu mă miră întrebările legitime 
puse de vizitatorii orașului în legă
tură Cu nepăsarea de care mai dăm 
dovadă față de curățenia, întreține
rea și tațuzarea malurilor pîrîultli 
Maleia. După părerea mea în acest 
pîrîu s-ar putea amenaja și cîteva 
cascade. Mă asociez și eu părerii Că 
dacă biserica ortodoxă a fost reno
vată, e la fel de necesar să fie re
parat și gardul din fața acesteia.

In cursul acestui an, porțiunea 
străzii principale dintre podul Maleia 
și Maternitate a fost modernizată, 
dar arborii decorativi din această 
zonă au fost neglijați. Cred că ar 
trebui tăiați și plantați alții..

Am făcut doar cîteva propuneri. 
Sînt sigur că se pot face și mai mul
te. Ceea ce este esențial însă: gos
podarii orașului să țină cont de su
gestiile care se fac pentru înnobila
rea personalității orașului și, mal a- 
les, să le înfăptuiască. Ar bucura pb 
fiecare dintre nai.

Obiceiuri vechi 
în caso nouă

că persoana dn totoliul vecin con
sumase „ciocolată desert cu stafi
de", La finele aceluiași spectacol 
în timp ce slujitorii Thaliei se a

plecau în fața publicului spectator, 
cițiva zeloși (in mare parte tineri) 
iși etalau veleitățile în materie de 
triplu salt peste scările sălii, sote 
a ajunge înaintea celorlalți la gar
derobă.

De fiecare dată cină ne vizitea
ză vreo formație aflată in turneu, 
interpreții nu omit să sublinieze 
plăcuta ' impresie pe care această 
modernă sală a exercitat-o asupra 
lor, impresie cate contribuie în ma
re măsură ia ridicarea măiestriei 
interpretative.

De ce nu se intlmplă oaie ace
lași lucru și cu unii spectatori ?

De ce arhitectura modernă, pli
nă de grație, cate radiază atita 
sobrietate, nu reușește să facă pe 
unii tineri să vină la spectacole 
imbrăcați decent, nu in cămăși și 
pulovere, avînd un colorit țipător 
care contrastează nu numai cu e- 
lica acestor manifestații dar sfi
dează în aceiași timp și bunul 
gust ?

Stimate spectator, caută șă de
pui la garderobă o dală cu cel» ă- 
îerente sezonului rece și aceste 
„mărunțișuri" uitînd să ie țidiCi ia 
ieșire chiar cu riscul ca ele să nu . 
apară cu timpul in „vitrina -obiec
telor pierdute".

T teacă de la tine I
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SoRepublicii 
soția au oferit

sffliuliui de Stat ale 
cnali*te România, și 
o recepție.

Au luat parte împăratul Etiopiei 
și. membrii familiei imperiale, mi
niștri și alte personalități ale vieții 
politice, conducătorii principalelor 
instituții centrale din Addis Abeba.

Au participat, 
spânele oficiale 
șefii misiunilor 
tețți în capitala

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate.

★
In cursul dimineții de joi oaspe

ții români au vizitat o școală spe
cială pentru recuperarea capacității 
de muncă a infirmilor, precum 
un spital aflate în apropierea 
pitalei Etiopiei.

Cu acest prilej gazdele s-au
autorităților 
ocrotirii să- 
prevederilor

Și 
ca

re-

Intervenția reprezentantului României
NEW YORK 8 (Agerpres). — In 

cadrul dezbaterilor din 
Juridic 
O.N.U., 
voltării 
mefcîal

P.[. Bulgar ca repraieotaiH

de . asemenea, per- 
române, precum și 
diplomatice acredi- 
Etiopiei.

ferit la preocupările 
etiopiene în domeniul 
nătății publice și al 
sociale.

VIETNAM

Comitetul 
al Adunării Generale a 
consacrate problemei „dez- 
progresive a dreptului co- 
internațional", au luat cu

vîntul, în ședința de miercuri, re
prezentanții. României, Japoniei, Si
riei, Bolivei, Danemarcei, Indiei și 
ai altor țâri.

„Dezvoltarea comerțului interna
țional corespunde unor nevoi reale 
și profunde ale comunității inter
naționale" — a declarat reprezen
tantul țării noastre. Gheorghe Se
carin.

Subliniind că relațiile comerciale 
reprezintă componența cea mai im
portantă: și cea mai dinamică a co
operării internaționale, 
tantul. român a arătat
sînt chemate să aducă o contribu
ție 'esențială l-a eforturile comune 
îndreptate spre crearea „condițiilor 
de stabilitate și bunăstare necesa-

x ----- ;-------- -

ANGLIA

reprezena- 
că acestea

re pentru a asigura statornicirea 
între națiuni a unor relații pașnice 
și prietenești, întemeiate pe res
pectul principiilor egalității în drep
turi a popoarelor și a dreptului lor 
de a-și hotărî singure soarta", așa 
cum se proclamă și în articolul 55 
al Cartei O.N.U.

Atrăgînd atenția asupra necesi
tății așezării relațiilor economico- 
comerciale între state pe baze prin
cipiale, Gheorghe Secarin a decla
rat : „Cerințele cooperării interna
ționale în domeniul relațiilor eco
nomice în general și îndeosebi în 
domeniul relațiilor comerciale, au 
scos în evidență necesitatea stabi
lirii de reguli 
încheierea și 
ilor comerciale 
suveranității și
tionale, a egalității în drepturi, a 
neamestecului în treburile interne 
și a avantajului reciproc".

al sUHlor

0 Arestarea primarului orașului Saigon de 
către polifia militară americană 
Operațiunea „Mississippi" s-a terminat fă
ră vreun rezultat
Mesajul Misiunii de legătură a înaltului 

al Armatei Populare Viei-

care să înlesnească 
derularea tranzacți- 
pe baza respectării 

independenței na-

/

Comandament
nameze

ȘAIGON 8 (Agerpres). — Prima- 
marul orașului Saigon, col.
Van Cua, a fost arestat joi dimi
neața de către poliția militară ame
ricană. El a fost surprins de către 
o patrulă militară americană într-o 
postură puțin obișnuită pentru o 
funcție oa a sa. După ce a consu
mat mari cantități de alcool la unul 
din restaurantele saigoneze, colone
lul Van Van Cua a început să tra
gă în stînga și în dreapta cu o ar
mă automată, amintind de celebrii 
gangsteri ai Chicago-ului.

★
.Pușcașii, marini americani au în

cheiat miercuri operațiunea „Mis
sissippi" pe care au desfășurat-o în- 
cepînd de la 29 noiembrie în pro
vincia .Quang Nam. Și această ope
rațiune de „curățire" s-a terminat 
fără vreun rezultat, deoarece pa- 
trioții au reușit tot timpul să evite 
o confruntare directă, apărînd nu
mai din cînd în cînd pentru a da 
lovituri prin surprindere unităților 
americane. Comandamentul american

Van

— Intr-un 
internațio- 

control din 
legătură a 
al Armatei

Dezbaterile din Camera Comunelor
consacrate crizei rhodesiene

Prima reuniune 
a noului cabinet 
vest-german

a anunțat că trupele angajate în 
operațiunea „Mississippi" au suferit 
pierderi, dar nu a dat cifre exacte.

Două avioane de vînătoare ame
ricane, de tipul „F-5", s-au prăbu
șit miercuri în împrejurimile Saigo- 
nului, ca urmare a unor „defecțiuni 
de control". Avioanele „F-5" au fost 
inițial create pentru a servi N.A.T.O. 
Ele au fpși aduse în Vietnam pen- 
tru a fi verificate.

HANOI 8 (Agerpres). 
mesaj adresat Comisiei 
male de supraveghere și 
Vietnam, Misiunea de 
înaltului Comandament
Populare Vietnameze denunță bom
bardamentele din 6 decembrie ale 
aviației americane, , care a atacat zo
ne populate și obiective economice 
din regiunea Vinh Linh și din pro
vinciile Quang Binh, Ha Tinh, Nghe 
An, Thanh Hoa, Yen Bai si Lai Ceau. 
A fost bombardată o școală din comu
na Giao Tain (provincia Nam Ha). In 
aceeași zi, nave militare americane 
au bombardat localitățile Duc Tracii 
și Dong Trach din provincia Quang 
Binh și Vinh Thai, localitate situată 
în regiunea de coastă a regiunii 
Vinh Lînh.

LONDRA 9 (Agerpres). — Mier
curi după-amiază, în Camera Comu
nelor au început dezbaterile consa
crate crizei rhodesiene. Herbert 
Bowden, ministrul Commonwealth u- 
lui, a făcut o amplă expunere asupra 
poziției guvernului britanic în sta
diul actual al conflictului anglo- 
modesian. In esență, el a subliniat 
că guvernul britanic este hotărît să 
evite cu orice preț ca sancțiunile 
selective obligatorii prin intermediu] 
O.N.U. să ducă la „o confruntare 
care ar implica întreaga Africă de 
sud" și dă aceste sancțiuni vor tre
bui să fie eficiente și să afecteze 
principalele produse de export ale 
Rhodesiei. Bowden a adoptat o po
ziție echivocă în ce privește even
tualitatea unui embargo asupra li
vrărilor de petrol destinate Rhode
siei, embargo asupra căruia, după 
etan se știe insistă majoritatea țări
lor. africane membre ale Common- 
wealthului. El s-a mărginit să amin
tească în această privință declarația 
premierului Harold Wilson, potrivit 
căreia trebuie depuse toate efortu
rile pentru ca „situația să nu scape

oricărui control". Rezoluția care ur
mează să fie prezentată Consiliului 
de Securitate, precum și lista de 
sancțiuni împotriva Rhodesiei fac în 
prezent obiectul unor consultări cu 
țările .Commonwealthului. Aceste 
sancțiuni, a arătat Bowden, trebuie 
să dea o lovitură serioasă econo
miei rhodesiene, dar' în același timp 
va fi necesar să se evite posibilita
tea ca ele să afecteze țările înveci
nate cu Rhodesia. El a precizat că 
sancțiunile vor fi aplicate în dome
niul unor „produse evidente", 
cuprul, azbestul sau cairnea.

ca

BONN 8 (Agerpres). — La 7 de
cembrie la Bonn a avut loc prima 
reuniune a noului cabinet vest-ger- 
man.

După cum a declarat un purtător 
de cuvînt al guvernului, această re
uniune, ale cărei lucrări au durat 10 
Ore, a elaborat programul guverna
mental care urmează 6ă fie pre
zentat la 13 decembrie Bundestagu- 
lui, în cadrul declarați ei. de politică 
internă .și externă a cancelarului 
Kurt Georg Kiesinger.

Inundații în 5.LLA,
NEW YORK 8 (Agerpres). — Pre

cipitațiile abundente care s-au pro
dus în ultimele zile pe coasta estică 
a S.U.A. au provocat în interiorul 
țării, mari inundații, îndeosebi în re
giunea centrală din California. Ora
șul Springville a fost izolat complet 
de restul țării, aprovizionarea cu 
apă. potabilă și alimente făcîndu-se 
cu 'ajutorul elicopterelor. Peste 200 
de familii au fost evacuate.

Sesiunea Consiliului 
econorpio și social arab
CAIRO 8 (Agerpres). — ba sediul 

Ligii arabe din Cairo s-a deschis 
cea de-a 12-a sesiune a Consiliului 
economic și social arab, care întru
nește miniștrii economiei și finan
țelor din toate țările arabe, cu ex
cepția Tunisiei.

Luînd cuvîntul în ședința inaugu
rală, Abdel Khalek Hassouna, secre
tarul general al Ligii Arabe, a sub
liniat necesitatea încheierii unor â- 
corduri economice interarabe, care 
să permită o circulație mai ușoară 
și mai rapidă a 
rile din lumea

mărfurilor între ț5- 
arabă.

Ordinea de zi a Consiliului acor
dă- prioritate examinării unor pro
bleme referitoare la exploatările 
petroliere, relațiilor economice inter- 
arabe. In acest sens, Consiliul ur
mează să se pronunțe asupra adop
tării unei politici comune a țărilor 
arabe față de companiile de conce
siune a terenurilor petrolifere. Se 
are, de asemenea, în vedere și exa
minare® posibilității de creare a 
unei companii panarabe a petrolu
lui.

FRANTA

Adoptarea proiectului privind modificarea 
actualei legi electorale

PARIS 8 (Agerpres). — Adunarea 
Națională Franceză a adoptat în 
cursul nopții de miercuri spre joi 
proiectul de lege privind modifica
rea actualei legi electorale. Textul 
noii legi prevede că numai caihdida- 
ții care obțin cel puțin 10 la sută din 
voturile alegătorilor înscriși (față de 
5 Ia sută din voturile , exprimate, 
cum este cazul în prezent) se vor

la cel de-al doilea 
al alegerilor legisla- 
1967. Același text de 
că timpul de propa-

putea prezenta 
tur de scrutin 
tlve din martie 
lege stipulează 
gandă electorală la posturile de ra
dio și televiziune va fi de trei ore 
și va fi repartizat astfel: 50 la Sută 
pentru reprezentanții majorității gu
vernamentale și 50 la sută pentru 
partidele de opoziție.
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SOFIA 8 (Agerpres). — Ou pri
lejul zilei de 8 decembrie — sărbă
toarea studenților bulgari .— la So
fia a avut loc tradiționala întîlrure 
a conducătorilor P.C. Bulgar cu re
prezentanți ai studențimii din țșră.

Luînd cuvîntul, Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. ai P.C. Bul
gar, s-a referit la rezoluțiile celui 
de-al IX-lea Congres al P.C. Bulgăr, 
subliniind că în anii actualului plan 
cincinal va fi acordată o mare a- 
tenție problemei accelerării progre
sului tehnic și îmbunătățirii siste
mului de învățământ. In vederea 
examinării acestor probleme, a spus 
el, va fi convocată o plenară a C.C. 
al P.C. Bulgar.

Scrisoarea
a Zambiei
Consiliului

de protest 
adresată
de Securitate

i

NEW YORK S (Agerpres). — Re
prezentantul Zambiei la O.N.U, * 
M. B. Mwemba, a adresat Consi- 
siuiui de Securitate o scrisoare de 
protest împotriva provocărilor tru
pelor colonialiste portugheze la 
granița dintre Zambia și Angola. 
In scrisoare se arată că formațiuni 
militare portugheze aflate pe teri
toriul Angolei au pătruns în Zam
bia atacând cu obuze și grenade sa
tele Musala și Chinga. Mai multe 
case au fost distruse, un locuitor a 
fost omorît, iar alți 21 au fost grav 
răniți. Se arată, de asemenea, că 
provocări similare s-au petrecut în 
aceeași zonă, în mai multe rînduri. 
.Actele agresive ale colonialiștilor 
portughezi, menționează scrisoarea, 
amenință pacea și securitatea nu 
numai ă Zambiei, ci și a celorlalte 
țări din Africa".

PE SCURT
♦ MOSCOVA. Cu prilejul unei conferințe de presă care a avut 

loc miercuri la Moscova s-a anunțat că,Uniunea Sovietică va livia, 
pentru prima oară, în Republica Federală a Germaniei autoturisme 
„Moskvici" și „Volga".

♦ TOKIO. Un grup de cercetători japonezi în domeniul onco
logiei au stabilit că bărbații care fumează sînt de 10,5 ori mai pre- 
dispuși la cancer pulmonar decît nefumătorii, iar femeile fumătoare 
de-27,1 ori mai mult decît nefumătoarele.

+ LA RAZ. Minerii de la mina din Huanuni (Bolivia) au de
clarat o grevă de 48 de ore în semn de protest împotriva siste
mului de control asupra muncii în mină impus de administrație la 
recomandarea Corporației miniere din Bolivia.

0 NEW YORK. Reprezentantul Siriei în Comitetul Politic al 
O.N.U., A. K. Atassi a acuzat S.U.A. și alte puteri occidentale de 
intervenție în treburile interne ale altor state. El a declarat că A- 
genția Centrală de Investigații a S.U.A. (C.T.O.) a pus la 
a intervenit în comploturile, conspirațiile și orice încercare 
turnare de guverne din țările lumii nealiate.

0 WASHINGTON. Președintele Johnson, a anunțat , că
tul secretarului de stat al S.U.A. pentru problemele interamerica- 
ne, Lincoln Gordon, și reprezentantul permanent al S.UA în Con
siliul Organizației Statelor Amerjcane (O.S.A.), Linowitz, vor face □ 
serie de vizite în țările Americii Latine.

TEHERAN. In capitala Iranului au reînceput joi negocierile^ 
dintre reprezentanți ai consorțiului internațional al petrolului, care 
exploatează zăcămintele petrolifere din sudul țării, șl membri ai 
vernului iranian. *■

♦ FORT LAMY. Secretarul general al Organizației Unității 
fricahe (O.U.A.), Diallo Telli, și-a încheiat vizita de două zile 
Republica Ciad. In timpul vizitei Diallo Telli a avut convorbiri
primul ministru Tombalbaye și cu ministrul afacerilor externe, Ba
rou, privind unitatea țărilor africane.

+ BONN. Conducerea Organizației vest-germane „Campania 
pentru dezarmare" a dat publicității o declarație în care cheamă 
noul guvern al R.F.G. să promoveze o 
cordării și de dezarmare.

+ BANGKOK. Miercuri au început 
rile consfătuirii Consilierilor militari ai
S.E.A.T.O. La lucrări participă reprezentanți 
Noua Zeelandă, Filipine și Australia. Principala temă aflată pe or
dinea de' zi o constituie războiul din Vietnam și elaborarea unor 
planuri „de întărire" a zonei din Asia de sud-est.

0 CAIRO. La Cairo a fost semnat un protocol cu privire la 
schimbul de mărfuri dintre Republica Arabă Unită și Republica De
mocrată Germană pe anul 1967. Protocolul prevede o creștere a vo
lumului scliimbului de mărfuri dintre cele două țări cu 25 la sută 
în comparație cu anul 1966.

cade -și 
de răs-

asisten-

gu-

A- 
în 
cu

politică de destindere a în-

în capitala Tailandei lucră- 
țărilor membre ale pactului 

din S.U.A., Anglia.
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