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în lucru.- Primul bloc dintr-un 
nou ansamblu de locuințe

I

La Petroșani au început de curînd lucrările de construc
ție a primului bloc cu 10 nivele dintr-un nou ansamblu de 
locuințe. Este vorba de microraionul A-j-B amplasat în partea 
centrală a orașului care va avea în final 2100 de aparta
mente construite în blocuri cu 8 și 10 nivele.

Anul acesta constructorii din Valea Jiului au dat în-, fo
losință minerilor 1 360 de apartamente, iar alte 400 se află 
în stadiu de finisaj și vor fi predate beneficiarului pînă ta 
sfîrșitul acestui an.

Situația întrecerii pe C.C.V.J.

DUPĂ PRIMA DECADĂ
DIN ULTIMA LUNA

Așa nu crește
In luna decembrie, se va 

îmbogăți „zestrea" depășirilor 
realizate în cele 11 luni ale 
anului — iată asigurarea ce 
am notat-o din partea condu
cerii C.C.V.J. în „buletinul" 
situației întrecerii la sfîrșitul 
lunii 
ne-a 
însă 
s-ar
ma decadă a lunii decembrie. 
Ce ne comunică dispecerul ? 
După primele 10 zile ale lunii 
decembrie minusul pe C.C.V.J. 
se cifrează la 9 353 tone. Deci 
vechea poveste. După asaltul

noiembrie. Asigurarea 
bucurat. Ne-ar fi bucurat 

și mai mult dacă 
fi adeverit din prî-

„zestrea
de la sfîrșitul lunii noiembrie 
— iarăși acalmie. Deci, numai 
de ritmicitate nu poate fi vor
ba. Ce e mai rău, nici una din 
exploatări nu și-a îndeplinit 
sarcinile preliminate pe prima 
decadă. Situația nu e sa
tisfăcătoare. Rămîne de văzut, 
însă, ce facem în continuare. 
Condiții există pentru realiza
rea planului,, chiar pentru de
pășirea lui. E cazul, așadar, 
ca începînd din a doua decadă 
să asigurăm revirimentul și 
recuperarea, astfel,; că și luna 
decembrie să fie încheiată cu 
un rezultat cît mai rodnic.

In nici un caz... recuperare
tiții au rămas în urmă cu 
1 079 m 1. Deci, în loc să sca
dă, minusul a crescut.. Sectoa
rele care au contribuit la a- 
cest minus sînt < 
ja, Aninoasa, 
câni. De altfel, 
minelor Lupeni : 
o ., exploatare ■ nu 
planul pe prima decadă. E o 
situație care reclamă măsuri 
eficiente pentru redresarea ac
tivității' de investiții. Mai ales, 
că la unele exploatări, aceas
tă cerință se impune cu im- 
periozitate. Este vorba de a- 
sigurarea cîmpurllor, de căr
bune ale anului viitor 1

La sfîrșitul lunii noiembrie, 
sectoarele de investiții din ba
zin acumulaseră pe cele 11 
luni ale anului o rămînere în 
urmă la planul fizic de 1 750 
m 1. Ani precizat și atunci, că 
minusul are într-o anumită mă
sură o justificare prin necore- 
larea existentă între planul’ fi
zic și planul valoric. Dar- to
tuși... Era vorba că luna de- ■ 
cembrie va fi luna recuperă
rilor, astfel ca anul Să fie în
cheiat cu un. minus nu mai

-re de 1 500 m 1. Dar ce in
dică bilanțul primei decade? 
Numai recuperare nu. Dimpo
trivă ! In primele zile ale lunii 
decembrie sectoarele de inves-

Amărăciunile
unei „lumi dulci"

cele de la Dîl- 
Paroșeni, Uri- 

cu excepția 
și Petrila, nici 

i și-a. realizat

In drum spre înălțimile 
create de om

espre . străbunii noștri daci 
se spunea că trăiesc într-o 

țară „în care curge laptele și mie
rea''. Prisăcăritul a fost, va să zică, 
din cele mai vechi timpuri o ocu
pație pasionantă și rentabilă a oa
menilor de pe aceste meleaguri. In 
zilele noastre, ea a fost încredințată 
științei pentru a face din ea o pro
fesie ca oricare alta, satisfăcînd 
o cerință de consum' și. aducînd ve
nituri. Pitorescul și romantismul a 
cestei îndeletniciri au rămas însă, în 
general, nealterate. Oameni care 
în viața de toate zilele profesează 
diferite meserii în diferite domenii 
de activitate, devin în orele lor libere, 
niște pasionați. Pasionați pentru a- 
picultura pastorală. Mai bine de 170 
de astfel de pasionați numără filiala 
din Petroșani a Asociației crescă
torilor de albine. Am fost zilele tre
cute, prezent în mijlocul acestor oa
meni, la adunarea lor de dare de 
seamă și alegere a noului comitet 
de conducere al filialei. De-a lun
gul anilor, asociația a livrat statu
lui prin sistemul de contractare im
portante cantități de miere de al
bine. Și-a achitat în fiecare an pla
nul de contractări. Ba l-a și depășit. 
Anul acesta însă n-a mai reușit să

Va-

mai 
că- 
să

predea în întregime cantitatea de 
miere contractată. Am ascultat pă
surile acestor oameni — tot atîtea 
piedici care se ivesc în calea prac
ticării stupăritului pastoral în 
iea Jiului.

„Am cerut — spuneau cei 
mulți dintre ei — un sediu, o 
măruță cît de mică prin care
putem ține și noi o legătură per
manentă cu conducerea asociației. 
Ani la rînd l-am cerut, dar nimeni 
nu ne-a băgat în seamă". Și doar 
oamenii aceștia își aduc partea lor 
de contribuție Ia cel mai eficient sis
tem de aprovizionare cu produse 
alimentare a populației — contrac
tarea cu statul a produselor lor. A- 
flăm că după multe parlamentări, 
prea multe din păcate, 11 s-a reparti
zat ca sediu pentru asociație loca
lul unui fost magazin de solduri 
lîngă autogara I.C.tl. din Piața Vfc-. 
toriei. Dar cu asta tot nu s-a re
zolvat definitiv sitliai'a. De mai 
bine de o lună de zile au obținut 
repartiție pentru sediu, dar O.C.t. 
industrial n-a găsit timpul necesar

Ton CIOCLEI

/Continuare în nag a 2-al

PROIECTUL Uliii PEHSIILOK | întrebări și
Continuăm publicarea răspunsuri

lor la întrebările formulate da va- 
menii muncii în scrisorile trimise 
Redacției. •

Dogăru C„ Lupeni, Aleea Lilia
cului.

Sînt pensionat în urma unui acci
dent de muncă. In prezent primesc 
o pensie de 868 lei. Vă rog să-mi 
spuneți cu cît va spori după i ia
nuarie 1967 pensia mea?

Mai mult simt pentru frumos 
și varietatea urbanistică

Pe marginea anchetei 
„Cum putem.___ , înnobila
personalitatea orașului1', 

citit-o în 
roșu", 

cu cîte-

vreau

pe care am 
ziarul „Steagul 
țin să vin și eu 
va observații.

Adevărul ce
să-l subliniez, de . Ia în
ceput, este că s-au fă
cut multe lucruri fru
moase în Valea Jiului 
și se vor mai face. Pe 
zi ce trece apar blocuri 
noi, magazine noi și așa 
mai departe. Insă con-1 
trastul între vechi și 
nou, între lucrul făcut 
cu bun gust, cum e casa 
de cultură " - • •
cu incinta 
unde mai 
provizația 
ca preț ci 
tic — e încă evident.

Cu alte cuvinte, e vor
ba deci, de o confrun
tare între creația arhi
tectonică modernă, de 
mîna proiectantului pri
ceput și zonele 
de multe 
In multe 
teapță 
(deși se 
te zece 
ge aici), 
că la măsuri pentru va
lorificarea arhitectonică 
a zonelor vechi prin pu
nerea lor în acord 
noile realizări 
tice. Un exemplu. 
Lupeni, 
blocurile 
centru are trotuare mult 
prea înguste. Șoseaua 
s-ar putea ușor lărgi în

din Petroșani 
ei și altele 
dăinuie im- 

ieftină — nu 
în sens este-

vechi, 
ori neglijate, 
locuri se aș- 
sistematizarea 

știe că abia pes- 
ani se va ajun- 
fără să se trea-

cu 
urbanis-

La 
traseul dintre 

Paroșeni șl

ambele părți dacă s-ar 
elimina o mare parte din 
gardurile ce o mărgi
nesc și care nici nu sînt 
frumoase. In centru, prin 
dărîmarea totală a gar
dului de piatră s-ar cîș- 
tiga, de asemenea, mult 
spațiu- — atît de necesar 
circulației — și am pu
tea... răsufla mai ușor.

Ecouri la ancheta 
„Cum putem înnobila 

personalitatea 
orașului"

Astăzi se caută pretutin
deni spațiozitatea. Noi, 
care trăim într-o vale 
îngustă, âr trebui să a- 
cordăm și mai multă a- 

. tenție creării spațiilor 
largi. încă o propdnere : 
tot în Lupeni s-ar putea 
amenaja pe marginea 
dealului din Ștefan o te
rasă elegantă cu o co
fetărie, cu fața spre o- 
raș. Astfel, am crea o 
promenadă cu o prive
liște splendidă spre oraș 
și împrejurimile atît de 
fermecătoare ale regiu
nii montane.

Nu de mult am vizi
tat noul cartier Gheor- 
ghieni din Cluj și 
diat mi-a venit în 
o întrebare : nu 
putea aplica și )â 
în Valea Jiului, : 
ce a stat la ..baza con-

ime- 
gind 
s-ar

i noi, 
ideea

struirii acestui cartier ? 
Adică cartierele noi nu 
s-ar putea construi (pe 
cît se poate cu același 
gust arhitectonic Ca și 
la Cluj) în afara orașe
lor, prin văile apropia
te, în mijlocu’ aerului 
curat, atît de necesar mai 
ales celor ce lucrează 
în subteran ? Că se pot 
construi blocuri moder
ne , chiar și pe dealuri, 
mi-au demonstrat-o tot 
exemplele din Cluj. Și 
tot de la Cluj am ple
cat cu impresia că oa
menii care răspund de 
aspectul general urba
nistic al orașului au 
mult simț pentru fru
mos, pentru varietate și 
bogăție de idei în ame
najarea estetică a maga 
zinelor fie ele chiar și 
în clădiri vechi.

Mă întreb : "de ce oare 
la noi nu se pot face 
lucruri similare ? De ce 
sînt străzile din nou ne
glijate ? De ce sînt ma
gazinele atît de întune
coase ? De ce ambalaje
le se depozitează, în u- 
țiele locuri, în incinta 
magazinelor sau a loca
lurilor publice ?

In încheiere, mai am 
de spus următoarele : In
diferent ce se 
în viitor, cu și 
tematizare, în 
rînd va trebui 
bilim
— curățenia I

va face 
fără sis- 

primul 
să resta- 

și să păstrăm

Iosif TELLMANN
artist .plastic

De curînd, sec
ția mecanică a 
U.R.U.M.P. a fost 
înzestrată cu o 
nouă mașină de 
găurit radială din 
import. Mecani
cul Ioan Ebner 
face ultima veri
ficare ’ a' mașinii, 
înainte de intra
rea ei în funcție. 
Foto : • I. Terek

' t ‘_f tr~

RĂSPUNS: Proiectul noii legi a 
pensiilor precizează că pensiile care 
depășesc: Sumă de 600 Iei vor be
neficia de un spor general de 15 la 
sută. In cazul dvs„ pensia de 

s 868X15%=998,20 ; lei, rotunjindu-se 
suma rezultată din calcul, după 1 
ianuarie 1967 veți primi o pensie de 
999 lei.

Beura C» muncitor, mina Lupeni.
Atn lucrați peste 32 ani din care 

majoritatea în diferite munci admi
nistrative. Din 7 august 1957 sini 
muncitor subteran la E.M. Lupeni. 
Vă rog să-mi spuneți dacă pot be
neficia de pensie de bătrînețe la îm
plinirea vîrstei de 52 de ani ?

RĂSPUNS: Capitolul II al 
iedului de lege precizează că 
sia pentru limiita de vîrstă se
dă, la cererea angajatului sau a uni
tății unde muncește, la împlinirea 
vîrstei de 62.de ani pentru bărbații 
care au cel puțin 25 de ani vechime 
în muncă. Pentru angajații care au 
lucrat în locuni .de muncă încadrate 
în grupele I vîrsta de pensionare se 
reduce cu cîte 6 luni pentru fie
care an efectiv lucrat. Intrucît din 
scrisoarea trimisă redacției rezultă 
că aveți numai 9 ani vechime în

Pro- 
pen- 

acor-

rașpunsun ,
subteran, potrivit prevederilor le
gale veți putea beneficia de pensia 
pentru limita de virată *de 57 ani.

Ca să vi 'se acorde pensie pen
tru limita de vîrstă la 52 ani tre
buie să aveți 20 de anii efectiv lu
crați în grupa 1 de muncă.

Kocsik M., Lupeni. str. 23 August.
Am o vechime în muncă de 33 

ani. Din aceștia 24 de ani am lucrat în 
subteran, iar 10 la suprafață. Sala
riul mediu în subteran a fost de 
2 000 lei. In prezent sînt pensionat 
si primesc 1 200 lei pensie, 
să-mi comunicați ce pensie 
mi după 1 ianuarie 1967 ?

RĂSPUNS: Pensionarii
pensie rezultată din calcul depă
șește suma de 1 380 lei, vor benefi
cia, după 1 ianuarie 1967, de pensia 
respectivă. Aici vă încadrați și dvs.

. Pensia de care veți benefScia' se 
calculează astfel: Din 2 000 de lei 
salar mediu (după 20 de ani lucrați) 

- 70 la sută reprezintă 1-400 lei. La 
această sumă se adaugă încă 370 
de lei care reprezintă procentul sn- 

: plimentar pentru cei 13 ani lucrați 
peste 'minimum necesar. Deci, după 
1 ianuarie 1967 veți avea o pen6ie 
de 1 770 lei.

Vă rog 
voi pri-

a căror

62.de


SPORT
RUG B I

Studenții au confirmat din nou
In cadrul ultimei etape a campio

natului reprblican de rugbi, pe sta
dionul din Lonea, s-au întîlnit echi
pele Știința Petroșani — Constrtc- 
țțrul Bucureștii. Mergînd pe linia 
bunei comportări, pe care au avut-o 
și în turneul efectuat în Polonia, 
nugbiștii petroșăneni au evoluat la 
nivelul așteptărilor noastre și ale 
susținătorilor din cadrul I.M.P. Ju- 
pînd cu mult aplomb, ei realizează 
faze de mare spectaculozitate, faze 
Cate au îneîntat achijl spectatorilor, 
încă din primele minute, studenții 
se instalează în terenul formației 
frucureștene și, ca urmare a unei 
frumoase acțiuni pe linia, de trei 
Sfwturl. reușesc să deschidă sco
rul în urma unei încercări realizate 
d® V. Săbău și transformate de Ra- 
kpsi. In continuare, cei care domină 
Sfiit studenții. Ei reușesc să ma
joreze scorul printr-o încer
care 1a centru, realizată de Moroe 
după o frumoasă 
tușită pe linia de 
transformată

acțiune efec- 
ttrei sf^rtiri și 

de Rakoși.

Jiul pe primul loc
Duminică, 

Hunedoara, a avut loc prima eta
pă a campionatului regional de 
lupte greco-romane pe echipe de 
tineret. Au participat: Construc
torul Hunedoara, Combinata 
U.R.U.M.P. — Știința Petroșani și 
Jiul Petrila cu echipe formate din 
cîte zece luptători. Concursul s-a 
bucurat de un succes deosebit. 
Niciodată pînă acum sportivii ti
neri n-au luat parte Ia o compe
tiție de o asemenea amploare 
3-a u remarcat: Lazăr (Hunedoa
ra), Băgăîan, Cordea, Dudaș, Po
pescu (Jiul) și Ostelecan, Popesctr — 
(U.R.U.M.P.-Știința).

lat A rezultatele înregistrate ; Jiul

în sala sporturilor din

Știința Petroșani
I.C.F. București 2-3

VQL6I

Spectatorii, veniți în număr foar
te mare în sala de sport a I.M.P., 
au plecat dezamăgiți de rezultatul 
iuti mirii de volei dintre Știința și 
LC.F. București.

După o dispută dîrză, de peste 90 
de minute, scorul a fost favorabil 
echipei I.C.F. București care a ju
cat frumos și a profitat de greșelile 
jucătorilor din Petroșani. In primul 
set, studenții din Petroșani luptă 
mult pentru fiecare balon și reu
șesc să aibă jnițiativa tot timpul; 
12—10, 13—12. Dar acest set are un 
final dramatic. Jucătorii de la I.C.F. 
reușesc să egaleze și chiar să ia 
conducerea 14—13, după care stu
denții noștri își revin și termină 
primul set învingători: 16—14.

In setul al doilea cei care con
duc sînt bucureștenli care de alt- 
fșl cîștlgă cu 15—7. Setul al treilea 
începe în nota de dominare a stu
denților noștri 
1Q iar seturile

care cîțtigă cu 15— 
al patrulea ți al cin-

BASCHET 
Victoria gazdelor 
a fost meritat A

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI

Un joc viu disputat, înregistrîn- 
du-șt multe greșeli personale la 
jucătorii echipei bucureștene care, 
datorită nervozității în joc, gre
șeau deseori aruncările la coș.

Echipa locală făcînd un joc bun 
în apărare, ieșind deseori la con
traatacuri frumoase și rapide pre- 
țum și mai sigură în aruncările 
de la distanță a cîștigat pe merit 
I9CV1 <JV 66—57 (26—24).

Cornea TITU

cit și 
scorul 
picior 
de la

Pînă la pauză urmărim un 
șpactjjculpș, aitît de o parte 
de cealaltă. Qaspeții reduc 
printr-o frumoasă lovitură de 
căzută, realizată de Nedelcu, 
ciiinca 40 metiri.

După paiuză, studenții fac o ade
vărată demonstrație de rugbi mo
dern și reușesc să majoreze scorul 
prin încă 3 încercări realizate de 
Florescu, Stamate și Iliescu, dintre 
care doar una este transformată 
Rakosi.

In finalul meciului oaspeții 
duc din nou din handicap 
urma unei încercări realizată 
Meiu. Scor final 21—6 pentrd 
denți.

Pentru frumosul joc prestat 
rită felicitări întreaga echipă loca
lă în frunte cu antrenorul ing. N. 
Ureche,

Bun arbitrajul prestat de F. TrJdo- 
rache — București.

A. BOJENfiSCU

LUPTE

— Constructorul Hunedoara 20— 
16; Jiul — Combinata U.R.U.M.P.- 
Știința 20—16; Constructorul — 
Combinata U.R.U.M.P.-Știința 24 
—12.

CLASAMENTUL PE ECHIPE
1 Jiul Petrila 6 puncte.
2. Constructorul Hunedoara 4 

puncte.
3. Combinata U.R.U.M.P.-Știința 

2 puncte.
Etapa a II-a a acestei întreceri 

se va desfășura la Petroșani, pe 
n data de 18 decembrie, iar etapa 

a lll-a se va desfășura la Petrila. 
în ziua de 25 decembrie.

jucătorilor din Bucu- 
fost mai buni, cu is

echipa bucureșteană 
Roman St. a lăsat o 

frumos.

cilaa revin 
rești, care au 
5 și 15—10.

in generai 
antrenată de
impresie bună prin- jocul
S-au remarcat: Niculescu, Stejerea- 
nu, Cristescu de la oaspeți și Miil- 
ler, Horincaru, Komarnisky de la 
gazde.

Satisfăcător arbitrajul prestat de 
Bnrghida Gh. din Timișoara și Voi- 
cu Victor din București.

I. DRĂGOTOIU

► LUNA CADOURILOR,
1—31 decembrie 1966

Magazlnsls ds produse industriale din toate lo- 
calitâfile Vâii Jiului au pregătit din vreme un bo
gat sortiment de :

k tricotafe
Iht articole de galanterie
k. lenjerie
lk diferite pachete eu cadouri 

confecfii și încAlț&sninte pen* 
tru toate rirstele

din care puteji alege pentru cei

dragi un cadou util și frumos.

Vizitat! retoenele de cadouri special 
organizate la toate magazinele O.C. L. 
Produse Industriale Petroșani.

Succes, tinerele!

Un grup de pionieri din Lupeni însoțiți de comandantul de de
tașament Macra Luereția intr-o vizită de cunoaștere a Văii Jiului.

noastră. Au 
ne-am maiuri- 
Au crescut oi 
să ne crească 
vine o vreme

Virata copiilor e un element de 
comparație pentru a 
crescut ei cu un an, 
zta noi cu focă unul, 
cu zace, nouă încep 
ghiocei lia timple. Și 
clnd copiii nu mai simt copil. Au 
împlinit 18 ani, vîrsta la care Cons
tituția Le dă dreptul să aleagă, parti
dul îi conaideiră oameni întregiți, 
Capabili să intre în familia sa, tar 
societatea girează responsabilitatea 
lor în fața vieții.

E un obicei de datină ta noi săr
bătorirea acestor adolescenți deve- 
niți cetățeni o dată cu trecerea pra
gului celor 18 ani. Sărbătorirea are 
loc la’fiecare Sfîrșit de am.

Nouă sute de tineri din Valea 
noastră vor primi anul acesta bote
zul trecerii în lumea răspunderilor 
sociale. In „anticamera" sărbătorii, 
organizațiile de tineret au aivut gri
jă ca viitorii cetățeni să simtă at
mosfera din ajun de sărbătoare. Oa
meni cu funcții de răspundere său 

Amărăciunile unei
fUrmaie din pag. 1)

să evacueze cele cîteva perechi de 
încălțăminte sport cu care ocupă' 
ÎNCĂ localul.

„Profesia noastră — mai spuneau 
acei oameni pasionați — nu e de 
apicultori. Facem aceasta din plă
cerea noastră, așa cum face vină- 
torul, pescarul etc., spre a crea și 
statului un surplus de produse. Nu 
avem deci prea mult timp de um
blat. Cu toate acestea nu s-a găsii 
un beneficiar în Valea Jiului care 
să Cumpere produsele 
s-a impus să încheiem

care 
n-a
timp. Nici acum, 

anului, n-am reu

noastre. Ni 
contracte cu 
nu și-a res- 
venit să ri-

U.R.C.C. Hațeg 
pectat obligațiile, 
dice produsele la 
în ultima lună a
șit să predăm întreaga cantitate de 
miere contractată, căci pentru noi 
e foarte greu să facem drumul pînă 
la Hațeg de cite ori scoatem o nouă 
recoltă'*. 

cu experiență îndelungată de viață, 
oameni demni de exemplu, i-au pre
gătit, în diferitele consfătuiri pen
tru înitîlnirea cu răspunderile. Peste 
1 100 de tineri din care 650 aflați în 
pragul majoratului, au luat parte la 
aceste consfătuiri organizate în toa
te localitățile Văii. De la izvorul cel 
fertili al cunoașterii vieții și răspun
derilor față de ea au sorbit cu în
șelare 650 de viitori cetățeni. Și în 
atmosfera din ajunul sărbătorii, tine
rii aceștia s-au bucurat din plin de 
atenția celor mai vîrstnici care au 
organizat pentru ei numeroase ac
țiuni educative pe care nu le mai 
înșirăm. E bine că au avut loc.

Felicitări adolescenței came va de
veni in curînd tinerețe majoră. Lau
de pentru înscrierea numelui ei de 
multe ori alături de al fruntașilor 
în producție, ori pentru notele bu
ne din cataloage. Succes în confrun
tările cele mari sau mici, cu viața!

Mult succes, viitori cetățeni 
nădejde ai patriei!

t
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ca mierea produsă 
să se vîndă la Ha-

e nevoie de anumi- 
- faguri artificiali,

Va să zică, in unitățile O.O.V.L.F. 
nu s-a găsit multă vreme miere de 
albine iar apicultorii amatori tre
buie să bată drumurile pînă la Ha
țeg ca să-și ducă acolo produsele. 
Cum vine aceasta tovarăși de Ia 
O.O.L.V.F. ? S-a spus la acea adu
nare că ați motivat refuzul de a 
contracta prin reorganizarea care 
s-a făcut la dumneavoastră. In con
dițiile reorganizării de Ia dumnea
voastră trebuie 
in Valea Jiului 
țeg ?

In apicultură 
te ustensile - 
măști etc. — ca să poată fi practi
cată în mod științific. Dar apiculto
rii din Valea Jiului nu găsesc aces
te ustensile aici pentru că nu exis
tă un magazin de specialitate de 
Unde să se aprovizioneze.

Iată dar că „lumea dulce" a aces
tor pasionați ai apiculturii ridică o 
serie de probleme. De rezolvarea 
lor depinde ca pe piața orașelor 
noastre din Vale să apară produse 
mellfere proaspete și bune. Cre
dem că acest lucru nu e de loc lip
sit de importanță, ci dimpotrivă.

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

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

Aninoasa, Petrila și Lonea.
Se va servi un meniu bogat și un variat 

sortiment de băuturi.
— MUZICĂ Șl DANS PÎNĂ IN ZORI — 

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

TELEVIZIUNE
13 decembrie

18,00 Pentru copii și tinerelul șco
lar : Știți să desenați, copii i 
..Impărățelul' de Frații Grimm. 
Povestește și desenează Iurie 
Darie.
1 001 de întrebări.

19,50 Publicitate. 
18,58 Ora exactă. 
19,00 Telejurnalul de seară. 
19,17 Buletinul meteorologic, 
19,20 Recital poetic: Victor Eftimig.
19.30 Cineaști contemporani : Fel

lini.
20.15 Cîntă Alexandru Bejenescu.
20.30 Seară de teatru : „Vulpile" de 

Lilian Helman, Transmisiune 
de la Teatrul mic.
In pauze : Filmul documentat: 
„Vox Maris" — realizat 4* 
Studioul „AI. Sahta".

Desene animate.
23,05 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
14 decembrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 6,25 
Program muzica] de dimineață; 6,45 
Emisiune pentru pionieri; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin metse- 
rutier; 7,30 Tinerețe și muzică; “,J)0 
SUMARUL PRESEI, 8,10 Cînteceți 
jocuri populare; 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 Ea microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului; 
9,35 Cîntă orchestra de muzică 
populară a Gasei raionale de cul
tură din Costești; 9,45 Recitalul 
violoncelistului Pierre Fournier,- 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 
Program de cîntece,- 10,15 Buchet 
de melodii populare; ’ 10,30 Emisiu
ne literară pentru școlari; 10,55 
Concert serenadă; 11,30 Melodii din 
filme,- 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic,- 12,10 Cîntă 
Ansamblul Armatei, dirijat de co
lonel Dinu Stelian; 12,25 Selecțiuni 
din opereta „Prințesa circului" de 
Kalman,- 13,15 Soliști de muzică u- 
șoară,- 13,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier; 14,08 Sport; 14,15 
Muzică ușoară; 15,00 Emisiune de 
folclor muzical; 15,20 Anunțuri și 
reclame; 15,30 Caleidoscop muzical; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bule
tin meteorologic; 16,15 Cîntă Sdîiia 
Cruceru și Vito Benvenutti; 16,30 
LECTURĂ 1N FOILETON PENTRU 
TINERII ASCULTĂTORI; 16,40 Pe 
unde a trăit și creat Ciprian Po- 
rumbescu. Evocare radiofonică de 
Viorel Cosma; 17,10 „PARTIDULUI, 
INIMA ȘI VERSUL"; 17,30 Muzica 
și literatura; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI,- 18,03 TRIBUNA RADIO. Un 
indicator al rentabilității : Volumul 
de cheltuieli la o mie de Iei pro- 
ducție-marfă; 18,15 Varietăți muzi
cale,- 19,00 O melodie pe adresa 
dvs.,- 19,35 Concert de melodii ro
mânești; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,30 Concert de mfelodii 
românești (partea a doua); 21,00 
Melodii-magazin; 21,45 Din creația 
enesciană; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Pentru iubitorii muzicii de cameră; 
22,45 Program de madrigale,- 23,0,0 
„Răsună un cîntec de iubire" — 
muzică ușoară; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.
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Pe marginea 
unui schimb 

de experiență

PROTECȚIA 'UNCII
o problemă

PIERE» EA ORDINEA ZI1EI
r

îndrumat de către Comitetul orășenesc de partid Petro
șani. Consiliul local al U.G.S.R. se preocupă de aplicarea și 
extinderea experienței înaintate.

Perseverența cu care se merge pe acest drum bun este 
dovedită și de recentul schimb de experiență ce a avut loc 
la E. M. Lupeni pe tema protecției muncii. La schimbul de 
experiență au participai președinți ai comitetelor sindicale 
de la exploatările carbonifere din Valea Jiului, din celelalte 
urtităti economice aparținătoare de C.C.V.J., membri ai co
misiilor de control, inspectori obștești, ingineri, tehnicieni, 
maiștri.

Potrivit programului, prima parte a schimbului de expe
riență s-a desfășurat în subteran și la suprafața minei, spre 
a se putea vedea în mod concret măsurile luate pentru pro
tecția muncii la E. M. Lupeni. După-amiază a avut loc pațțșa 
a doua a schimbului de experiență. Cu acest prilej au foșt 
prezentate două referate — unul din partea comitetului sin
dicatului minei Lupeni și altul de către cel de la E. M. Ani- 
noasa. Pe marginea celor constatate pe teren șl a referatelor 
prezentate s-au purtat discuții interesante.

Păreri, propuneri și sugestii ale participanților
ȘANDRU IOSIF, 

președintele 
comitetului sindicatului 

de la E. M. Lonea

Locuirile de muncă viziutate la mi
na Lupeni ne-au produs o biună im
presie. Bine utilate din punct de ve
dere tehnic, armate potrivit norme 
lor de tehnica securității ele asi
gură condiții optime de muncă mi
nerilor. Din discuțiile avute în sub
teran, am putut constata că la Lu- 
pekii comisiile pe probleme au făcut 
o seamă de propuneri valoroase me
nite să ducă la îmbuinăităținea mun 
cii și respectarea N.T.S.

ba noi, în vederea prevenirii îtn 
bolnăvirilor de silicoză s-a organi-

< zat un lectorat sanitar ce prezintă 
in fața minerilor materiale pe teme 
de protecția muncii, cum se pot feri 
de bolile profesionale și altele. 
Cunosicînd astfel cauzele îmbolnă
virii de silicoză și cum se pot ele 
înlătura, mai multi mineri de la 
lucrările din steril au cerut să se 
hMHi'lu» ă și la locul lor de muncă

Eficiența propunerilor depinde 
de controlul înfăptuirii lor

Goamtetiul sindicatului E.M. Ani- 
noa&a, îndrumat de comitetul de 
partid, a reușit să se achite în bu
nă măsură de sarcinile ce-i revin 
în aplicarea măscărilor menite să 
contribuie la asigurarea unor con
diții optime de lucru, in deplină se
curitate a muncii.

Itfn ajutor prețios în munca noas
tră l-au constituit adunările lunare 
ale grupelor sindicale și constă tui 
rile de producție, unde s-a analizat 
temeinic aplicarea legislației protec
ției muncii și s-au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. In aursul acestui an, în adu
nările grupelor sindicale s-au făcu* 
peste 50 propuneri cu privire la pro
tecția muncii.

Propunerile făcute au fost studia
te temeinic și, împreună cu con
ducerea tebnico-administrativă, am 
stabilit responsabilități concrete și 
termene da rezolvare. Așa de exem
plu, 'ca urmare a propunerilor fă
cute de tovarășul Bănică Mihai s-au 
luat măsuri de îmbunătățire a cali
tății reparațiilor parcului rulant diiai 
a cărui cauză se produceau acciden
te Ia transport. De asemenea, în a- 
dunările grupelor sindicale din sec
torul IV s-au făcut propuneri pen
tru a se îmbunătăți iluminatul în 

perforajul umed. De fapt, comitetul 
sindicatului minei Lonea a acordat 
atenția cuvenită acestei probleme de 
protecția muncii deosebit de impor
tante.

GIURGIU GHEORGHE, 
președintele 

comitetului sindicatului 
E. M. Petrila

Activitatea pozitivă desfășurată 
pe linia protecției muncii dovedește 
preocuparea ce o acordă comitetele 
sindicale de la minele Lupeni și A- 
ninoasa acestei probleme de mare 
importanță. Reînlorși la minele noas
tre va trebui să extindem tot ceea 
ce am văzut și auzit bun aici. In 
continuare aș vrea sa împărtășesc 
.clțe ceva și din experiența noastră. 
Comisia de protecția muncii de la 
noi are în frunte un inginer, care, 
potrivit funcției, vine zilnic în con
tact cu locurile de muncă, ține o 
legătură permanentă cu inspectorii 
obștești.

Pentru îmbunătățirea protecției

Ing. TARCEA IOAN, 
responsabilul comisiei 
de protecția muncii 

E. M. Aninoasa

abataje și pentru instalarea de lămpi 
fixe la rostogoluri, propunere care 
a fost rezolvată.

Multe propuneri făcute de munci
torii din sectorul II, unde se ex
ploatează striatele subțiri, a.u fost 
axate pe necesitatea rearmării și în
treținerii suitorilor și a galeriilor de 
cap.

Pentru ca comitetul sindicatului 
să poiată urmări aplicarea propune
rilor s-au format colective pe sec
toare și probleme, care au ihformaț 
comitetul sindicatului asupra stadiu 
lui aplicării lor.

Propunerile făcute și modul de 
rezolvare a lor au fost analizate în 
cadrul ședințelor de comitet la care 
au fost invitați șl tovarășii din con
ducerea sectoarelor și a exploatării

La consfătuirile de producție, 
printre problemele mai importante 
ridicate a fost și aceea a calității 
instructajului și asistenței tehnice 
la locul de muncă.

Pentru ca protecția muncii se 

muncii, noi am introdus la fiecare 
sector registru de sugestii și pro
puneri, unnărindu-se totodată felul 
in care ele se rezolvă.

In activitatea noastră a prins ră
dăcini practica de a analiza din două 
în două săptămîni problemele de 
protecție a muncii, analize In care 
arătăm ceea ce am înfăptuit, ne 
fixăm sarcini precise pentru viitor. 
Ne-a preocupat, de asemenea, folo
sirea propagandei tehnice pe linie 
de protectie a muncii, am urmărit în
deaproape felul în care sînt utilizate 
fondurile alocate în acest scop spre 
a crea condiții cît mai bune de 
muncă în subteran și la suprafață.

URDEA IOAN, 
inspector obștesc 

E. M. Lupeni

Sub îndrumarea comitetului de 
partid la E.M. Lipeni, s-au luat o 
seamă de măsuri pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor de silicoză. Printre 
acestea se numără întocmire# de 
fișe medicale pentru toți acei care 

constituie în permanență o preocu
pare a întregului colectiv, comite
tul sindicatului s-a străduit să îm
bunătățească în primul rind munca 
cu activul sindical și îndeosebi cu 
inspectorii obștești din grupele sin
dicale. In vederea cunoașterii pro
blemelor esențiale, în practica co
mitetului sindicatului naslru s-a fo
losit metoda organizării de analize 
lunare, de consultare și instruire a 
inspectorilor obștești. La unele din 
analize au participat și tovarășii din 
conducerile sectoarelor și a minei.

Printre cei care ara ajutat mai 
mult comitetul sindicatului sînt ins
pectorii obștești de la grupele sin
dicale din sectoarele I, IV, VIII și 
altele. Așa de exemplu, tovarășii 
Grosu Ioan, Filip Petru, Fișter Au
rel, Batin Gheorghe și alții urmăresc 
cu regularitate problemele de la lo
curile de muncă ce le au în sarcină 
să le controleze.

Socotim necesar să întreprindem 
în continuare acțiuni pentru a creș
te rolul maistrului in producție, 
competența lui in rezolvarea pro
blemelor.

lucrează în steril și examinarea lor 
medicală periodică. S-au făcut, de 
asemenea, studii în vederea com
baterii prafului de cărbune și a me 
lanului. Aerajul în subteran s-a îm
bunătățit mult. In striatul 4, însă, sînt 
emanații mari de metan. S-a pus, 
e drept, problema unei statli de dre 
nare a metanului dar pînă acum nu 
s-a făcut nimic, iar cea pe care 
o avem stă pe butuci. Cerem spri- 
jiml G.C.V.J. în aceasta direcție de
oarece ne-ar permite să pușcăm și 
in stratul respectiv.

BRlNZAN IOAN, 
inginer șef 
E. M. Dîlja

Si Ia mina Lupeni în perforajul ■ 
umed există aceleași deficiențe ca 
și la noi. Presiunea apei depășește 
pe cea a aerului, ceea ce face ca 
perforatoarele să lucreze cu un ran
dament scăzut.

Defecțiunile de fabricație la per
foratoarele CP-17 dric, de asemenea, 
la scăderea randamentelor. Noi va 
trebui să aducem la cunoștința celor 
ce le construiesc aceste deficiente. 
Ar îi necesare galerii de experiență 
pentru a verifica în mediul de mun
că felul in care se comportă utila
jele.

MUNTEANU CAROL,
președintele 

comitetului sindicatului 
de la E.D.M.N.

Măsurile de protecția muncii au 
eficiență dacă în aplicarea lor se 
(ine in mod riguros seama de spe
cificul fiecărui loc de muncă în 
parte, Avînd in vedere faptul că la 
minele Dîlja și Paroșeni se execj 
tă lucrări de investiții de mart pro
porții, e șj firesc să ne preocupe în 
mod deosebit aerajul și perforajul 
umed. Și noi punem în discuția co
lectivului pe cei ce nu respectă 
N.Ț.S.-uL In cadrul E.D.M.N. s-au 
discutat 100 de asemenea cazuri. Dis
cuțiile sînt adeseori urmate de filme 
privind N.T.S.

Ing. CIRIPERU VASILE, 
șeful E. M. Lupeni

Grija ce o acordă partidul și gu
vernul nostru protecției muncii mi
nerilor e>te oglindită și prin faptul 
că numai în acest an minei noastre 

i s-au alocat in acest scop 0 000 000 
lei. Această grijă trebuie să-și gă
sească expresie în reducerea conti
nuă a accidentelor, a îmbolnăviriloir 
profesionale. Trebuie însă s-o re
cunoaștem deschis că nu sîntem în
că Ia înălțimea condițiilor croate. 
Este, fără îndoială, un fapt pozitiv 
că în cadrul cabinetului cu protecția 
muncii se face instruirea temeinică 
a noilor angajați precum și reîm
prospătarea cunoștințelor la cei cer
tați cu N.T.S.-ul și, care apoi, sînt 
examinați de felul în care șl-au în
sușit normele de tehnica securității 
muncii, dar mai avem încă mult de 
făcut pentiru reducerea accidentelor 
de muncă și evitarea îmbolnăvirilor 
profesionale.

----------------------------------c------------------
RACZEK IOAN,

• secretarul 
comitetului de partid 

E. M. Lupeni

In centrul atenției comitetului de 
partid a stat in permanență proble
ma protecției muncii. Pe noi, comu
niștii, ne preocupă îndeplinirea can
titativă și calitativă a sarcinilor de 
plan dar succesele in ansamblul lor 
să fie obținute prin o mai bună fo
losire a utilajelor din dotare, prjn 
aplicarea și extinderea experienței 
pozitive și nici decum prin eforturi 
iizice care să ducă la îmbolnăviri 
sau la neglijarea măsurilor de teh
nica securității.

Este adevărat că la mina noas
tră numărul accidentelor a scăzut 
simțitor dar acest lucru nu trebuie 
să ne mulțumească. Evitarea acci
dentelor trebuie privită cu multă 
atenție de pe poziția muncii de 
partid. Organizațiile de bază au fost 
îndrumate să analizeze cu regulari
tate problemele de protecție a mun
cii, felul in care se respectă N.T.S.- 
ul. S-a creat și opinie de masă îm
potriva acelora care au abateri de 
la N.T.S. Avem însă încă deficiențe 
în domeniul controlului preventiv, 
in rezolvarea mai operativă a pro
punerilor venite pe această temă. 
N-au fost folosite în suficientă mă
sură nici posibilitățile propagandis
tice puse la dispoziție în acest scop. 
Posibilități de a ne îmbunătăți și 
mai mult activitatea avem. La mina 
noastră tot al treilea salariat elto 
membru de partid. Să facem ca fle
care comunist să fie un militant ne
obosit pentru aplicarea legislației de 
protecție a muncii, a normelor de 
tehnica securității.

Perforajul umed, iată o metodă eficace în prevenirea silicozei.

In încheierea discuțiilor, din cadrul schimbului 
de experiență a luat cuvîntul tovarășul DAVID 
GAVRILA, președintele Consiliului local al 
U.G.S.R. Vorbitorul a subliniat, printre altele, ne
cesitatea ca organizațiile sindicale din exploată
rile miniere și celelalte unități economice apar
ținătoare de C.C.V.J. să se preocupe în perma
nență de problemele de protecția muncii. In a- 
cest domeniu este necesar să ținem seama de 
propunerile făcute, să le analizăm cu simț de 
răspundere șl să le selecționăm pe cele mai im 
portante spre a le putea rezolva cu competență 
și operativitate.

îmbunătățirea continuă a acestei activități me
nite să ducă la asigurarea de condiții de muncă > 
în deplină siguranță depinde în bună măsură de 
atragerea tuturor factorilor ce concură intr-un 
fel sau altul la rezolvarea problemelor de pro
tecția muncii. ‘Este imperios necesar să îndru
măm temeinic și în permanentă munca inspec
torilor obștești din birourile grupelor sindicale, 
să ne preocupe rășpindirea experienței lor pozi
tive peste tot acolo unde este posibil.

Planurile de muncă ale comisiilor de protecție 
a muncii să fte judicios întocmite, ele să prevadă 
șpre rezolvare problemele majore ce le reclamă 
procesul de producție,

Activitatea de viitor a organizațiilor sindicale

va trebui îndreplală îndeosem spre locurile de 
muncă grele, asigurindu-se brigăzilor de aici 
toate condițiile care să le permită îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan în deplină siguranță.

Fără îndoială că o muncă eficientă în îmbu
nătățirea protecției muncii o are felul în care 
ne ocupăm de înfăptuirea propunerilor izvorîte 
din rîndul muncitorilor, informarea operativă 
privind rezolvarea lor.

Partidul și guvernul nostru au alocat pentru 
protecția muncii fonduri lot mai mari. Trebuie 
să veghem însă la folosirea lor cu chibzuință, 
ca ele să fie din plin valorificate.

Aportul maiștrilor și al personalului tehnic la 
rezolvarea problemele^ de protectie a muncii, 
controlul asupra calității instructajelor, îndruma
rea inspectorilor obștești, a comisiilor, sînt doar 
cîteva din obiectivele mereu la ordinea zilei.

Imbunătățindu-ne în permanență activitatea în 
domeniul protecției muncii, al respectării N.T.S. 
să obținem succese în îndeplinirea sarcinilor da 
plan,. a angajamentelor de întrecere In condiții 
depline de siguranță a muncii,

Pagină realizată de 
D. CRIȘAN
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In problema disputei dintre autoritățile siriene 

și „Iraq Petroleum Company"

Irakul sprijină poziția Siriei
BAGDAD 12 (Agerpres). — Presa 

irakiană, referindu-se la declarațiile 
primului ministru, Naji Taleb, care 
a făcut cunoscut că Irakul sprijină 
poziția Siriei, dezbate pe larg situa
ția creată de disputa dintre autori
tățile siriene și „Iraq Petroleum 
Company”.

Ziarul „Al Fajr al Jadid" scrie : 
„Iraq Petroleum va suporta singură 
toate consecințele unei atitudini ri
gide. Ea va trebui să repare pagu
bele care ar putea rezulta din a- 
ceastă criză, aitît pentru Siria cît și 
pentru Irak. Chiar în momentul în 
care „Iraq Petroleum Company" tre
buie să-și sporească producția pen
tru a răspunde cererilor Irakului și 
pentnu a satisface necesitățile pro
iectelor de dezvoltare irakiană, ea 
a ales să adopte o poziție contrară 
drepturilor Irakului și drepturilor 
poporului sirian. Această încăpățî
nate a companiei are consecințe 
directe asupra intereselor Irakului. 
Avertismentul dat companiei de că
tre. primul ministru Naji Taleb este 
deci normal. „Iraq Petroleum" știe

Relațiile imo-amn 
au intrat inir-o fază 
dificilă

ANKARA 12 (Agerpres). — 
Ziarul „Cumhuriyet" a publi
cat recent, sub titlul „Rela
țiile turco-americane", un ar
ticol semnat de Haluk Ulman, 
în care autorul relevă că în 
ultimul timp „acestea au in
trat într-o criză dificilă". In 
articol se arată că „acțiunile 
americanilor în Turcia nu mai 
sînt văzute cu- ochi buni". A- 
ceasta a determinat manifes
tațiile care au avut loc în ul
timul timp împotriva prezen
ței trupelor S.U.A. pe terito
riul Turciei. Problema acor
durilor bilaterale, scrie ziarul, 
a devenit problema principală 
la ordinea zilei, iar chestiu
nea bazelor, care în urmă cu 
trei-patru ani nu reținea a- 
tenția nimănui, a devenit o 
problemă importantă".

Ziarul subliniază că ames
tecul S.U.A. în problemele in
terne ale Turciei „a deschis 
ochii atit celor ce conduc po
litica noastră externă cît și 
opiniei publce, și a arătat că 
a sosit timpul să se revizu- 

. iască relațiile dintre Turcia 
și S.U.A., precum și linia de 
a urma orbește politica occi- 

. dentală".
Autorul articolului arată că 

singura posibilitate de a scoa
te din actualul impas relațiile 
turco-americane ar fi „ca a- 
mericanii să renunțe la ames
tecul lor în țara noastră. Fie
care națiune, scrie autorul, 
poate să-și hotărască situația 
sa politică și calea de dezvol
tare economică conform inte
reselor sale".

In încheierea articolului se 
arată că „Mărirea efectivelor 
unor trupe străine în loc ca 
ele să fie reduse, ca și faptul 
că acestea nu șe află sub 
controlul guvernului turc, le
zează tot mai mult mîndria 
națională a turcilor".

Un succes în
TOKIO 12 (Ager

pres). — Cercetători 
japonezi au elaborat o 
metodă de tratare a u- 
nor tumori cerebrale 
grave. Această, metodă 
prevede folosirea pre
paratelor care acțio
nează asupra celulelor 
creierului, atinse de 

tumoare, făcîndu-le re
ceptive Ia radiații.

Noua metodă, folosi
tă pentru tratarea unui 
număr de șase cazuri 
de tumori cerebrale a 
vansate. s-a dovedit 
atit de eficientă încît 
unul dintre bolnavi s-a 
vindecat complet, iar

aaum că ea va purta toată răspun
derea pentru consecințele atitudinii 
sale”.

La rindul său, cotidianul „Al 
Saoura al Arabiya" scrie: „Noi nu 
vom renunța niciodată la dreptu
rile noastre asupra petrolului. Se
chestrarea bunurilor firmei „Iraq 
Petroleum Company" de către gu
vernul siriain a fost provocată de 
încăpățînarea companiei. „Iraq Pe
troleum Company" nu poate invocă 
acum acest motiv pentru a opri ex
tracția petrolului irakian sau pen
tru a reduce volumul exporturilor".

2d -L- Dezbateri în legătură 
cu acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale

NEW YORK 12 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: Adunarea Generală a 
O.N.U. a reluat luni dezbaterile 
în legătură cu „modul în care 
este îndeplinită Declarația cu pri
vire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale". 
Un grup de țări afro-asiatice a 
prezentat un proiect de rezoluție 
în care „se constată cu regret că, 
după șase ani de la adoptarea De
clarației numeroase teritorii se 
mai află încă sub dominația co
lonială" și se subliniază că „per
petuarea acestei situații constituie 
un pericol pentru pacea și secu
ritatea internațională". Documen
tul „condamnă activitățile cercu
rilor financiare și economice străi
ne în teritoriile coloniale, și în 
special în Africa de sud-vest, 
Rhodesia de sud și teritoriile afla
te sub dominația portugheză", și 
cere puterilor coloniale „să-și des
ființeze bazele și instalațiile mi
litare din teritoriile pe care le

Ministrul de externe chilian 
a părăsit conferința A.L.A.L.C.

MONTEVIDEO 12 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al Republicii 
Chile, Gabriel Valdes, a refuzat du
minică sa mai participe la lucrările 
'conferinței Asociației latmo-america- 
ne a comerțului liber (A.L.A.L.C.), 
părăsind orașul Montevideo și ple- 
cînd spre patrie. El a declarat că 
„dezaprobă în întregime direcția în 
care au fost orientate lucrările con
ferinței", subliniind că Argentina și 
Brazilia urmăresc să-și protejez® 
industriile lotr naționale în dauna

Evo’ufia relațiilor Est-Vest 
în dezbaterea 
Comitetului miniștrilor 
Consiliului Epropei

PARIS 12 (Agerpres). — Comi
tetul miniștrilor al Consiliului 
Europei a dezbătut luni evoluția 
relațiilor Est-Vest. Majoritatea ce
lor 18 miniștri, de externe sau se
cretari de stat prezenți au expus 
modul în care se dezvoltă rela
țiile lor cu țările socialiste și au 
constatat o ameliorare și o tendin
ță spre destindere.

tratarea tumorilor cerebrale
ceilalți cinci se simt 
bine.

Cercetătorii japonezi 
au folosit pentru tra
tarea tumorilor cere
brale preparatul „bro- 
muridină", realizat în 
S.U.A., iar ca stimula
tor preparatul antican- 
ceros „metotrexat".

Sesiunea lărgită a Prezidiului 
C. C. al F. N. E.
din Vietnamul de sud

SAIGON 12 (Agerpres). In pre
zenta a numeroși delegați, reprezen- 
tînd comandamentul forțelor patrio
tice, diverse partide poli-tice și or
ganizații de masă sud-vietnameze, 
între 4 și 5 decembrie a avut loc 
sesiunea lărgită a Prezidiului C.C. 
al Frontului Național 
din Vietnamul de su<d. Sesiunea, 
menționează agenția de presă Eli
berarea, a. analizat evoluția situației 
din Vietnamul de sud, de la începu
tul anului 1966 și pînă în prezent.

de Eliberare

administrează". De asemenea, pro
iectul de rezoluție reafirmă recu
noașterea „caracterului legitim al 
luptei popoarelor aflate sub do
minația colonială pentru exerci
tarea dreptului lor la autodeter
minare și independență și cere 
tuturor statelor să acorde sprijin 
material Și moral mișcărilor de e- 
liberare națională din teritoriile 
coloniale".

Luînd cuvântul în cadrul dez
baterilor de luni dimineața, ală
turi de delegații Afganistanului, 
Siriei, Albaniei și ai altor țări, 
reprezentantul României, ambasa
dorul Ion Georgescu, a făcut o a- 
naliză amplă a situației din teri
toriile coloniale și dependente, a- 
trăgînd atenția asupra faptului că 
„se impune ca toate teritoriile 
aflate încă sub administrație străi
nă — indiferent de mărimea și 
populația lor, de locul unde se 
găsesc sau de faptul că sînt con
siderate drept „teritorii strategi- 
ge“ —- să obțină neîntîrziat inde
pendența lor".

intereselor "comune ale țărilor mem
bre. Ministrul de externe chilian 
și-a exprimat regretul față de unele 
hotărîri ale conferinței, afiirmînd că 
in această situație Consiliul miniș
trilor de externe al A.L.A.L.C., 
creai în 1960, „nu mai are nici c 
semnificați^".

PE SCURT a PE SCURT • PE SCURT
LUXEMBURG., Criza prin 

care a trecut în acest an pro
ducția de cărbune a Comuni
tății europene a cărbunelui și 
oțelului se va agrava și mai 
mult în anul viitor, sînt de 
părere experți ai înaltei au
torități a C.E.C.O. Stocurile 
de cărbune, care erau la în
ceputul acestui an de 42,2 mi
lioane tone, vor ajunge la sfîr- 
șitul primului trimestru al a- 
nului 1967 la aproximativ 50 
milioane tone.

DAMASC. Luni, la ora 11 
G.M.T., ramificația conductei 
petrolifere a companiei „Iraq 
Petroleum Co.", care străbate 
teritoriul Siriei, a fost închisă. 
Această acțiune fusese anun
țată, în prealabil, de guvernul 
Siriei, la 8 decembrie, cînd a 
hotărît sechestrarea bunurilor 
companiei, cu scopul de a de
termina conducerea acesteia să 
achite suma de 3 700 000 lire 
sterline, redevențe suplimenta
re pentru perioada 1 ianua
rie — 30 septembrie 1966. 

canstatînd succesele înregistrate în 
lupta împotriva agresor "or ameri
cani. „Deși S.U.A. și țările satelite 
și-au sporit eforturile în vederea 
intensificării agresiunii din Vietnam, 
se spune în comunicatul sesiunii,
forțele patriotice și populația sud- 
vietnameză au menținut continuu 
inițiativa operațiunilor, îmbunăitățin- 
du-și strategia și tactica militară, 
reușind astfel să dea lovituri im
portante trupelor americane și sai- 
goneZe". In același timp, precizează 
agenția citind comunicatul sesiunii, 
forțele patriotice sud-vietnameze, au 
dejucat așa-zisul plan american sai- 
gonez de „.pacificare" a Vietnamu
lui de sud, întrunit nu numai că au 
fost menținute zonele controlate de 
F.N-E,, dar în anumite provincii ca 
Quang Tri și Thua Thien noi loca
lități au fost eliberate.

Comunicatul anunță, totodată, că 
sesiunea a hotărît să creeze la Ha
noi o reprezentantă permanentă a 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud.

Provocările militare la granița 
cambodgiana

PNOM PENH 12 (Agerpres). — 
După cum anunță postul cambod
gian de radio, în ultimul timp, s-au 
Întețit provocările militare la gra
nița dintre Cambodgia și Tailanda. 
In urma acestor atacuri armate, au 
fost înregistrate numeroase victime 
în rîndurile cetățenilor cambod-

Masivă creștere a
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

Un raport al Ministerului Comer
țului din S.U.A. arată că anul a- 
cesta economia Statelor Unite a 
trebuit să facă față, pentru prima 
oară de la război încoace, unei ma
sive creșteri a procesului infla 
ționist, ceea ce a făcut ca în unele 
sectoare să se înregistreze pertur
bări accentuate. Anul acesta, s-au 
făcut simțite, în economia ameri
cană, o serie de fenomene nega
tive cum ar fi creșterea prețurilor, 
a dobînziior, o majorare rapidă a 
cheltuielilor militare cauzate de 
escaladarea continuă a războiului

BONN. Ca urmare a unor 
ploi torențiale, care s-au abă
tut în ultimele zile asupra lan
durilor Renania de nord West- 
ialia, Hessa, Saar și Bavaria, 
numeroase rîuri au ieșit din 
matcă, inundînd mari suprafețe 
de terenuri.

In orașul Saarbrucken, cir
culația a fost întreruptă. In 
Beyrouth (Bavaria), au fost 
inundate o serie de cartiere, 
iar autoritățile au luat măsuri 
in vederea evacuării popu
lației.

LENINGRAD. La Leningrao 
se construiește un instrument 
care modelează cîmpul magne
tic al Pămîntului la scara 
1: iO 000 000. Oamenii de ști
ință intenționează să foloseas
că acest instrument pentru 
cercetarea structurii cîmpului 
și analiza ridicărilor cu folo
sirea azimutului magnetic exe
cutate de la mari altitudini. 
Se așteaptă ca modelul să con
tribuie la explicarea mecanis

0 reuniune a reprezentanților
țârilor africane la O.N.U.

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Grupul țărilor africane reprezen
tate la O.N.U. a ținut luni după- 
amiază o reuniune, cu ușile închi
se, consacrată examinării unor 
amendamente Ia propunerile bri
tanice prezentate Consiliului de 
Securitate care prevăd adoptarea 
de sancțiuni obligatorii împotriva 
regimului rasist rhodesian. Din 
surse informate s-a aflat că aceste 
amendamente stipulează printre 
altele, instituirea unui embargo a- 
supra livrărilor' de petrol către 
Rhodesia, adaugă cărbunele și pro
dusele manufacturate pe lista em
bargoului prezentată de Marea 
Britanie și cer guvernului britania 
să declare categoric că nu va a- 
corda independența Rhodesiei pî
nă ce în acest teritoriu nu va fi 
stabilit un regim al majorității. ,

In S.U.A. au fost lansați 
doi sateliți științifici

WASHINGTON 12 (Agerpres), — 
Duminică, de la baza aeriană dă- la 
Wandenberg (California) au fost 
lansați cu succes doi sateliți' ști
ințifici „Ov-l-9“ și „Ov-1-10", la 
bordul cărora se află instalată a- 
paratură pentru măsurarea radia
țiilor în spațiul cosmic.

se întețesc
gieni. Grupuri înarmate tailandeze 
pătrund pe teritoriul Cambodgiei, 
minează sau deschid foicul asupra 
satelor de qraniță. Recent, mențiot- 
nează postul de radio citat, un a- 
vion cu reacție a pătruns în spațiul 
aerian al Cambodgiei și a mitraliat 
unul din posturile de graniță.

inflației în S.U.A
din Vietnam, precum și discuții 
intense privind o majorare r1, im
pozitelor asupra veniturilor popu
lației pentru a face față cerințelor 
crescînde de fonduri destinate sco
purilor militare. In același timp, 
raportul precizează că veniturile 
generale încasate de populație au 
urmat o linie descendentă de la 
o lună la alta. In decembrie, de 
pildă, aceste venituri au scăzut cu 
200 milioane dolari față de luna 
precedentă și cu 500 milioane do
lari față de media lunară a anu
lui trecut.

mului modificărilor seculare 
ale cîmpului magnetic terestru.

TEHERAN. Luînd cuvîntul în 
fața Medjilis-ului, primul mi
nistru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveida, a declarat că în 
cursul recentelor tratative cu 
consorțiul petrolier internațio
nal s-a ajuns la un acord care 
dă „satisfacție completă' ’ra 
nului. *

LONDRA. Guvernul britani 
a autorizat majorarea preturi
lor, cu aproximativ 6 la sută 
a produselor de panificație 
mcepînd de la 1 ianuarie 1967

LUSAKA. Intr-un interviu 
acordat ziarului „Times", pre 
ședințele Zambiei, Kenneth 
Kaunda, a arătat că sancțiu 
nile împotriva Rhodesiei in
clusiv embargoul asupra pe
trolului, nu vor fi eficace de
bit dacă se vor - extinde și a- 
supra Mozambicului și Repu^ 
blicii Sud-Africane.
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