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Miercuri dimineața s-au deschis lucrările Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

Plenara dezbate :
1. PROIECTUL PLANULUI DE STAT AL ECONOMIEI NAȚIONALE

PE ANUL 1967.

SÂ DĂM VIATĂ HOTĂRÎRILOR 
ÎN CONFERINȚELE DE PARTID

Conferințele și adunările pentru 
dări de seamă și alegeri, care au 
avut loc în toate organizațiile de 
partid, aia luat sfîrșit o dată cu 
încheierea lucrărilor conferinței re
gionale de partid. Intr-o atmosferă 
de lucru intens, ele au dezbătut 
cu răspundere și seriozitate mo
dul în care se îndeplinesc sarcinile 
ce revin organizațiilor de partid, 
au scos în evidență succesele, au 
analizat într-un spirit critic sănă
tos lipsurile existente. Pe baza rea
lizărilor obținute, a experienței a- 
cumulate, conferințele și adunările 
de alegeri au stabilit măsuri me
nite să asigure îndeplinirea în con
tinuare a obiectivelor stabilite de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

Fiecare organizație de partid are 
acum un program de activitate 
pentru perioada ce urmează. Acest 
program este concretizat în hotă- 
rîrile, în planurile de măsuri adop
tate cu ocazia alegerilor de partid. 
Aplicarea în viață a prevederilor 
acestor hotărîri, care sînt rodul 
unor studii și dezbateri aprofunda-
te, al gîndirii celor mai bune ca
dre din organele de partid, de stat, 
economice și obștești precum și al 
unei largi mase de comuniști va 
ridica nivelul activității în toate 
domeniile, corespunzător cerințe
lor etapei pe care o străbatem.

Sarcini importante revin. în lu
mina acestor hotărîri comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii din Va
lea Jiului. In unul din numerele

trecute ale ziarului nostru am pu
blicat Hotărîrea Conferinței orășe
nești de partid Petroșani. Măsurile 
stabilite vizează intensificarea ac
tivității în vederea mobilizării tu
turor forțelor la îndeplinirea pla
nului pe 1966 în toate compartimen
tele și crearea condițiilor necesare 
trecerii la realizarea planului pe 
anul viitor. Cele mai importante din 
aceste măsuri au însă în vedere 
perspectiva : realizarea planului 
pe 1967 și în următorii ani ai cin
cinalului. Obiectivele pe care și le-a 
propus organizația orășenească de 
partid — pe baza sarcinilor ce de
curg din hotărîrile organelor su
perioare de partid și de stat și în 
deplină concordanță cu condițiile 
create — sînt mobilizatoare, în
suflețesc masele de mineri, cons
tructori. forestieri — toate catego
riile de oameni ai muncii la des
fășurarea unei activități și mai 
rodnice pentru continua înflorire 
economică, socială și culturală e 
orașului. Prin înfăptuirea preve
derilor conferinței orășenești de 
partid, planul producției globale 
pe anul 1967 — care pune sarcini 
sporite față de anul în curs — ur
mează să fie depășit cu 12 milioa
ne lei, iar al producției marfă vîn-

Se vor produce peste plan 20 mii 
tone cărbune, 22 milioane kWh, 5
tone fire și fibre de mătase arti
ficială, 800 m.c. material lemnos 
pentru export și alte.produse. Se. 
vor realiza. în același timp, econo-

Situația întrecerii pe C.C.V.J.
■Lei decada a doua 
n-a adus 
revirimentul

In prima decadă a 
lunii decembrie, ex
ploatările bazinului a- 
cumulaseră un minus 
de 9 353 tone cărbune. 
Speram, atunci, că în 
decada a doua situația 
se va echilibra, că mi
nusul va fi recuperat 
și se vor crea premi- 
zele ca ultima lună a 
anului să fie încheiată 
cu un bilanț rodnic. 
Minusul a scăzut, în- 
tr-adevăr, dar nu în 
totalitate. De la 9 353 
tone, am ajuns Ia un 
minus de 5 592 tone. 
Deci nu prea poate fi 
vorba de un reviri
ment. Dealtfel, și-au 
îmbunătățit situația 
(în decada I-a minele 
toate rămăseseră sub 
plan) doar trei ex
ploatări : Lupeniul a 
înscris o depășire de 
3 498 tone, Petrila are 
un plus de 368 tone și 
Uricani care încheie 
decada a doua cu 362 
tone cărbune peste 
plan. Dar ce se-ntîm- 
plă cu celelalte mine ?

Lonea și Paroșeni 
trag înapoi

și părerea tov. ing. 
Iliescu. Gheorghe, di
rector tehnic al C.C.V.J. 
Să notăm relatările 
primite:

Adevărul e că s-au 
întîmpinat greutăți. 
Vreo 5 zile, aceasta pe 
la începutul lunii, 
C.F.R.-ul nu ne-a asi
gurat vagoane. Nepre- 
darea unor obiective 
industriale de supra
față de stringentă ac
tualitate ne stînjenește, 
de asemenea. Dar să 
nu vorbim numai de 
greutăți. Tot la fel de 
adevărat e și faptul 
că cele două exploa
tări care trag înapoi 
situația pe combinat 
— Lonea și E.D.M.N. 
—, deși au avut toate 
condițiile, n-au luat 
cele mai corespunză
toare măsuri spre a li
chida rămînerea în ur
mă și a-și realiza sar
cinile.

In orice caz, mai a- 
vem la dispoziție ulti
ma decadă, cînd avem 
asigurate toate posibi
litățile spre a recupe
ra rămînerea în urmă 
și a îndeplini integral 
planul pe ultima lună 
a anului.

Și la investiții 
se putea mai bine

Dacă în decada I-a 
planul de investiții pe 
combinat a fost reali
zat doar în proporție 
de 89,3 la sută, cu o 
râmînere în urmă de 
107,9 m 1, la sfîrșitul 
decadei a 11-a situația 
e mai bună. Planul de 
investiții pe combinat 
a fost realizat .in în
tregime. Dar situația 
putea fi și mai bună. 
Aceasta pentru că pla
nul este acoperit prin 
depășirile substanțiale 
pe care le-au atins 
sectoarele de ia Uri
cani, Vulcan, Lupeni, 
Lonea și Petrila care 
au realizat cîte 12—50 
m 1 de lucrări minie
re peste plan, pe cînd 
minele Dîlja, Paroșeni 
și Aninoasa au rămas 
în urmă cu cîte 63,38, 
respectiv, 38 m 1. Ce 
am realizat în acest 
caz ? Am recuperat 
minusul din prima de
cadă dar n-am redus 
cu nimic minusul de 
1 750 m 1 acumulat de 
la începutul anului. 
Decada a III-a va a- 
duce, probabil, reali
zări mai bune...

L HĂRNICIEI
Intr-adevăr, eu mi

nusurile ce le au mi
nele Aninoasa si Vul
can, respectiv 193 și 
573 tone, situația n-ar 
fi chiar așa de preca
ră. Rău e, însă, că 
două exploatări — Lo
nea și Paroșeni — trag 
întreg „carul" bazinu
lui înapoi. Astfel, Lo
nea are un minus de 
4 705 tone la sfîrșitul 
decadei, iar .Paroșeni 
3 072 tone.

In legătură cu situa
ția pe bazin am cerut

pe exploatări...

MINA
Față de Față de 

angajament 
u/o

Lupeni
Uricani
Petrila

pe
Sect. I Lupeni 
Sect. IV Vulcan 
Sect. IX Lupeni 
Sect. V Lupeni 
Sect. V Vulcan

104 104
101 101
100,7 100

sectoare
116 116
111 109
109 109
108 108
107 107

ADOPTATE
mii suplimentare la prețul de cost 
si la cheltuielile de circulație de 
5,2 milioane lei și se va îmbunătăți 
calitatea produselor în toate uni
tățile.

Aceste obiective sînt pe deplin 
realizabile. Transpunerea lor în via
ță necesită însă o muncă politică 
și organizatorică susținută pentru 
cunoașterea temeinică a sarcinilor 
economice de către întreaga masă 
de comuniști și de ceilalți oameni

(Continuare tn pag. a 3-a)

SĂPTĂMÎNA TEATRULUI 
ROMÂNESC

„UN INSTITUT 
DE CULTURĂ 
A SUFLETULUI"

...Va fi fost o sară geroasă de 
decembrie în zi de 27 — și în 
tîrgul leșilor se mai auzeau, răz- 
bătînd prin ferestrele ogeacurilor, 
corurile Irozilor.

...Va fi fost o sară luminată cu 
făclii, cu jupînițe fi dregători a- 
șezați în jurul căminelor încinse...

In casa hatmanului Costache 
Ghica din lașii anului 1816 se 
semna actul de „naștere" al tea
trului modern românesc,: avea loc 
primul spectacol in „dulcea și fru
moasa limbă ce-o vorbim" cu pas
torala „Mitril și Htoe“, o prelucra
re a lui Gheorghe Asachi, după 
Gessner și Florian. Era încununa
rea strădaniilor acelor oameni în 
frunte cu Asachi, care doreau să-și 
afirme nația prin cultură, era ur
marea firească a unui îndelungat 
proces de plămădire început poate 
la Pontul Euxin, în inima Daciei, 
la Sarmizegetusa, sau în alte vechi 
așezări ale părinților noștri — 
dacii și romanii.

Pînă în 1816, au fost scrijelite 
în filele de piatră ale istoriei 
noastre numeroase mărturii des
pre o întreagă ' suită de reprezen
tații cu caracter de spectacol, le
gate de îmbunarea naturii, desti
nate, mai cu seamă, să aducă 
ploaie și rodnicie, victorii în răz
boaie etc. Mai apoi, venind prin 
istorie, în feudalism, • teatrul Câș
tigă din ce în ce mai mult un ca
racter social, unele reprezentații 
exprimînd' protestul oamenilor de 
rînd împotriva așezărilor sociale 
nedrepte. In această perioadă; tea
trul românesc ia forme ■ specifice 
autohtone. Producțiile populare, de 
o mare diversitate și' de o valoa-

AL. BRAD, A. MIREA, 
redactori la Agerpres ■

(Continuare în pag. a 2-a)

2. PROIECTUL BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1967.
3. MĂSURILE IN VEDEREA REALIZĂRII PROGRAMULUI DE ÎMBU

NĂTĂȚIRI FUNCIARE ÎN PERIOADA 1966—1970.
La lucrările plenarei participă ca invitați șefii secțiilor C.C. al 

P.C.R., membrii Colegiului Central de Partid, primii-secretari ai Comite
telor regionale de partid, miniștrii, conducători ai organizațiilor de masă 
și ai unor instituții centrale de stat, președinții comitetelor executive ale 
sfaturilor populare regionale, redactori șefi ai ziarelor centrale.

Lucrările Comisiei economico-financiare 
a Marii Adunări Naționale

Membrii Comisiei economico-fi
nanciare a Marii Adunări Națio
nale au continuat studierea pro
iectului Planului de stat al eco
nomiei naționale pe anul 1967. In 
ziua de 21 decembrie 1966, mem
brii comisiei s-au întrunit din nou 
în ședință de lucru prezidată de 
tovarășul Manea Mănescu, preșe

dintele Comisiei. Deputății au as
cultat expunerea tovarășului Aurel 
Vijoli, ministrul Finanțelor, cu pri
vire la bugetul de stat pe anul 
1967, după care au primit expli
cațiile cerute.

Lucrările comisiei continuă.

(Agerpres)

ÎNTREBĂRI $1 RĂSPUNSURI 
pe marginea proiectului 

legii pensiilor
Aghireșan Grigore, 

pensionar Lupeni: Pî
nă. în acest trimestru 
am beneficiat de o pen
sie „de invaliditate 
gradul III. Prezențîndu- . 
mă la comisia de ex
pertiză medicală s-a 
constatat agravarea bo
lii de care sufăr și ini 
s-a acordat gradul II, 
adică 972- lei. Aș vrea 
să cunosc la . ce suma 
se va ridica noua mea 
pensie după 1 ianuarie 
1967 ?

Răspuns : In caz ca 
vi s-a acordat pensia' 
de invaliditate gradul 
II pentru accident în 
muncă, la suma de 972 
lei, după 1 ianuarie 
1967, se adaugă sporul 
general de 15 la sută. 
Prin urmare, pensia dv. 
se va ridica la 1 118 
lei.

Varga Ștefan, pen
sionar Lupeni : Am lu
crat în mină 36 de ani. 
In 1948 am fost pen
sionat pentru limită de 
vîrstă. In prezent pn- 
mesc o pensie de 1 200 
lei. Vă rog să-mi comu
nicați cu cit va crește 
pensia mea după 1 ia
nuarie 1967.

Răspuns : Potrivit pro
iectului noii legi a 
pensiilor, după 1 ianua
rie 1967 calculul pen
siei dv. se face astfei : 
suma ,de 1632 re
prezintă salariul mednj 
tarifar se înmulțesie- cu 
70 la1 sută și rezultă 
suma de 1 142,40 iei, la 
care se adaugă procen
tul . • suplimentar de 
489,60 lei ce se cuvine

per'ru cei 16 ani mun
ciți peste minimum ne
cesar. Prin urmare pen
sia dv.-va fi de 1632 
lei, echivalentă cu- Sa
lariul, . ! i

Kiss Andfei, Vulcan 
str. Fîntînilor : In 1962 
am fost pensionat, du- 
pfr 6 activitate de 17 
ani că miner,, fiind su
ferind de o boală pro- 
fesldnaiă. Primesc 6 
pensie de 944 iei. Vă 
rog, să-mi răspundeți cu 
cit îmi va spori pensia 
începînd. cu prima lu
nă a anului 1967 ?

Răspuns : După 1 ia
nuarie 1967 pensia dv. 
va crește cu 15 la su
tă, procent ce s-a acor
dat pensiilor ce depă
șesc suma de 600 lei. 
Deci, veți primi 1 086 
lei.

Halasz loan, munci
tor, Lonea : De-a lun
gul a 27 de ani am 
muncit în subteran fă
ră întrerupere. Imbol- 
năvindu-mă de reuma
tism, am fost pensio
nat și încadrat în gru
pa a III-a. In această 
situație puteam efectua 
o muncă mai ușoară. 
Împrejurările m-au o- 
bligat să reiau servi
ciul în mină. Din acest 
motiv nu mai primesc 
pensie. In prezent boa
la s-a , agravat și nu-mi 
mai îngăduie să lucrez. 
Ținînd seama de situa
ția creată, vă rog să-mi 
răspundeți la următoa
rele întrebări: din mo
ment ce boala de care 
sufăr: este ireversibilă, 
ce trebuie să fac ca să

pot t. beneficia din nou 
de pensie,- dacă voi fi 
supus unei reexaminlrl 
medicale și mi se' va 
acorda pensia- -solicită" 
tă, dat fiind- că am 27 
de ani munciți, voi .țjU"' 
tea beneficia de pensia 
pentru limită de vîrstă 
chiăr dacă n-am împli
nit încă vîrs.ta cerută 
pentru această pensie?.
' Răspuns : Pentru pre

cizarea gradului de in
validitate, dacă boală 
s-a agravat, veți; soli
cită, prin cerere scrisă,, 
revizuirea medicală îna
inte de termen (care, 
in cazul dv. ar ti 25 
martie 1967), conform 
Decretului 292. Numai 
comisia de expertiză 
medicală are competin- 
ta să aprecieze gradul 
de invaliditate prezent 
și, in raport cu aceas
ta, să stabilească pen
sia ce vi se cuvine. 
Natural, dacă boala- a. 
evoluat și nu puteți 
munci, veți beneficia 
de pensie.

Proiectul noii ■ legi 
precizează că pensiona
rii de invaliditate, de 
toate gradele, cu o ve- ■ 
chime integrală in 
muncă, pot beneficia 
de pensia pentru li
mită de vît^tă, rămî- 
nînd revizuibili medical 
pînă la vîrstă de 57 
de ani . — bărbații și 
52 de ani — femeile. 
In situația dv., puteți 
beneficia de pensia 
pentru limită de vîrstă 
calculată la gradul de 
invaliditate ce vi s-a 
acordat.

Un nou gțup de elevi 

fruntași la învățătură de 
la Școala generală nr. 4 

din Petroșani au , fost 
primiți in rîndul orga
nizației de pionieri- in 

cinstea zilei de 30 ' De

cembrie. < ' •
IN CLIȘEU: Cotnan- 

danta detașamentului, de 
pionieri. învățătoarea 

Csutak Klara inminind 

navala și insigna proas
petei pioniere, Baciu Ga

briela din clasa , a 

lll-a B. ■ ■



2 STEAGUL R®$>

„UN INSTITUT DE CULTURĂ 
A SUFLETULUI"

(Urmare din pag. 1) 
re remarcabilă, dintre care multe 
au ajuns pînă lă noi, își au izvo
rul mai ales în frumoasele noas
tre legende. Așa s-au născut „Iro
zii" și „Jocul cu pomul", „Păpu
șile", „Jocul păpușilor" cu perso
naje de pe meleagurile românești, 
sau altele, de proveniență străve
che cum ar fi „Paiața" care a- 
mintește de manifestarea latină 
denumită „Atelană".

Ba sfîrșitul secolului al XVIII- 
lea și începutul celui de-al XIX- 
lea, prin spectacolele care au loc 
la Blaj și în alte centre culturale 
din Transilvania, la Iași și la Bu
curești, se definește caracterul 
național al teatrului românesc. In 
această perioadă, se naște teatrul 
profesional care ia parte activă 
la lupta pentru libertate socială 
și independență națională. Drama
turgii și. actorii din Moldovă, Tran
silvania, Țara Românească își ma
nifestă eu tărie, deschis, spiritua
litatea comună, unitatea de neam, 
de tradiții, cultură și aspirații, îm
potriva granițelor care-i despăr
țeau în acea vreme. In 
nuturile românești iau 
reprezentațiile teatrale; 
cu succes lucrări din 
națională și universală, 
la vîrsta începuturilor
trul românesc se afla, încă de a- 
tunci, dominat de prezența unor 
iluștri îndrumători, conștienți de 
rostul social al acestei arte.

Acum în cadrul săptămînii tea
trului românesc, care este sărbă
torită la Iași, răscolind filele isto-

munca 
Alături 
glia cu
înălțat

toate ți- 
amploare 
se joacă 
literatura 
Deși era 

sale, tea-

Crește 
zestrea uzinei

«
In acest an, Uzina de reparat 

utilaj minier din Petroșani a fost 
înzestrată cu mașini și utilaje în 
valoare de aproape 2 milioane lei. 
Printre acestea sînt : strunguri pa
ralele și frontale, mașini de gău
rit radiale, mașini 
zontale, mașini de 
dințate, mașini de 
ridicat. Majoritatea
fost fabricate în țară. Prin pune
rea în funcțiune » acestor utilaje 
au crescut indicatorii tehnico-ea>- 
nomici, s-a îmbunătățit calita'ea 
produselor.

BERTOTI IOAN 
corespondent

riei de 150 de ani a artei noastre 
dramatice, ne întoarcem spre tre
cutul luminos în care dorm în 
umbră sfîntă acei bărbați patrioți, 
cinstiți de recunoștința și 
întregului nostru popor, 
de cei care și-au apărat 
singe, stau cei ce și-au
neamul prin artă: Gheorghe A- 
sachi, Ion Heliade Rădulescu, 
Gheorghe Lazăr, Costăche Cara- 
giale, Mihail Pascaly, Vasile A- 
lecsandri, Mihăil Kogălniceanu, C. 
Negruzzi, Gheorghe Bărițiu, Iosif 
Vulcan, I, L. Caragiale, Mihai E- 
minescu, Hașdeu, Al, Davilla, De- 
lavrancea, Matei Millo, Nottara, 
Eufroșina Popescu, Aristizza Ro
mane seu, Grigore Manolescu, A- 
glae Pruteanu, State Dragomir și 
atîția alții, oameni de condei sau 
truditori ai scenei. Oricare au fost 
vremurile, toți aveau în gînd, ca 
pe un testament, fragmentul din 
„Prologul" lui lancu Văcărescu 
„La deschiderea teatrului întîiași 
dată in București, în anul 1S19 . 
„V-am dat Teatru, vi-l păziți / Ca 
un lăcaș de muse : / Cu el curînd 
veți fi vestiți / Prin vești departe 
duse I In el năravuri îndrep
tați / Dați ascuțiri la minte, / Po
doabe limbii noastre dați / Cu ro
mânești cuvinte.

De-atunci încoace oamenii de ar
tă din țara noastră au transfor
mat teatrul într-un „institut de 
cultură a sufletului" cum spunea 
Eminescu, dezvoltîndu-l continuu 
în spiritul umanismului. De-atunci 
încoace teatrul românesc s-a dez
voltat pe făgașul tradiției noastre, 
preluînd și dînd artei universale 
creații și creatori de mare presti
giu. Aceasta, pentru că sîntem un 
popor care își cinstește și își dez
voltă moștenirea culturală, pentru 
că am fost și sîntem 
sensibili la frumos, 
neabătut din calea 
înălțarea spirituală
și pentru că statul nostru socialist 
a împlinit visurile atitor generații 
jertfite pe altarul luptelor duse, 
pe diferite planuri, pentru unita
te, suveranitate și independență 
națională, lupte în care artiștii 
au fost și sînt alături de popor.

Manifestările de la lași, care a- 
dună în aceste zile în vechea ce
tate de scaun a Moldovei artiști 
și oameni de artă din toată țara, 
constituie un nou prilej pentru 
cinstirea înaintașilor dramaturgiei 
noastre naționale.

din totdeauna 
generoși, de 

noastră spre 
și materială.

de frezat ori- 
dantumt roți 

transportat și 
acestora au

i

Sfîrșit de trimestru școlar. In fotografia noastră, un de elevi printre care Salloș Iuliu, Plrvu
Eugenia, Trotuș Elena, Caraiman Lucia din clasa a V-a B de la Școala generală nr, 5 Petroșani, împreună cu 
tov. prof. Iațenko Maria, diriginta clasei privind răsplata muncii lor oglindită-n mediile trimestriale trecute 
în carnetele de elev.

Ce vom oferi elevilor în perioada vacantei î
Interviu cu tov. DUNĂ ELENA

președinta Consiliului orășenesc al Organizației pionierilor
Azi în școli va suna clopoțelul 

pentru ultima oră a trimestrului I. 
Se încheie prima parte a anului 
școlar. Bezultatele bune sau mai 
puțin îmbucurătoare, sînt comen
tate pretutindeni. Elevii intră de 
azi într-o perioadă de recreare, de 
vacanță binemeritată. Activitatea 
în școli însă nu încetează. Preocu
parea de seamă în această perioa
dă este aceea de a asigura o va 
canță eît mai plăcută elevilor. Pen
tru a afla ce se preconizează a se 
organiza în școli în timpul vacan
ței, ne-am deplasat la Consiliul 
orășenesc al Organizației pionieri
lor din Petroșani. Tov. prof. Dună 
Elena, președinta consiliului, inter
locutoarea noastră, ne-a dat, la în
trebările puse, răspunsurile de mai 
jos :

— Ce se va organiza în vacanță 
Ia nivelul orașului regional ?

„Vacanța aceasta va constitui un

domeniul științei și 
la întreprinderi, me- 
literare, simpozion- 
literar-artistice, con- 

la șah, patinaj,

CAPACITATEA OCHIULUI
de a se adapta 
la întuneric

G Explicația unor accidente G Ajunge doar tra
diționala „pită cu slană" ? G O funcție care trebu 
ie păstrată, apărată și controlată
Calitatea vederii are o mare im

portanță în munca practică a fie
căruia. In articolul de față doresc 
să mă refer la o problemă specia
lă, poate mai rar arătată de me
dici, dar care este totuși deosebit 
de importantă. Este vorba de ca
pacitatea ochiului uman de a se 
adapta și de 2» vedea în obscuri
tate sau semiobscuritate (întuneric 
sau semiîntuneric). Această pro
prietate a retinei ochiului uman 
este deosebit de importantă pentru 
mineri, șoferi, mecanici de tren, 
ca și pentru unii medici cum este 
cazul radiologilor. Unele din acci
dente au la bază un factor la care 
nu ne gîndim întotdeauna și am 
îne o slabă capacitate a ochilor de 
a se adapta la condițiile de întu
neric sau semiîntuneric din mine,

Mulți dintre noi socotesc că dacă 
vedem bine ziua, înseamnă că ve
derea este bună. Această concepție 
este greșită deoarece există nume
roase cazuri cînd oameni care văd 
perfect ziua, sînt incapabili să va
dă în întuneric sau semiîntuneric, 
Un asemenea om poate deveni vic
tima unui accident, dacă muncește 
sau dacă circulă în locuri mai în
tunecoase.

In retina omenească evicts ele
mente specializate pentru lumină 
de zi numite conuri (6—7 000 000 în
tr-un singur ochi) și, separat, ele
mente specializate pentru a vedea

în condiții de luminozitate scăzu
tă, numite bastonașe (în număr de 
circa 115 000 000 într-un singur o- 
chi). Aceste bastonașe ne conferă 
o foarte 
omenesc 
zată de 
distanță
retinei depășesc cu 
lea ale emulsiilor fotografice cele 
mat sensibile : ochiul este de 3 000

mare sensibilitate : ochiul 
poate vedea 
o luminare 
de 27 km.

lumina furni- 
situată la o 
Performanțele 
mult pe ace-

SFATUL MEDICULUI
de ori mai sensibil decît filmul 
fotografic rapid.

La baza procesului de adaptare 
la întuneric (proces care, în medie, 
durează 40 de minute) stau o serie 
de modificări chimice în care un 
rol deosebit îl joacă vitamina A, 
care din alimente trece pe calea 
sîngelui pînă Ia nivelul retinei, 
unde reface purpurul vizual. Lip
sa vitaminei A împiedică deci funcția 
normală a bastonașelor și determi
nă o slabă capacitate a ochiului de 
a vedea în întuneric. Iată de ce 
la baza alimentației celui care mun
cește In subteran trebuie să stea 
alimentele ce au o concentrație ma
re de vitamina A — untul, sminti
nd, gălbenușul de ou, ficatul, mor
covii, spanacul, mazărea,verde, car
toful dulee, lăptuca etc.

Atragem atenția în mod deosebit 
că osînza și seul sînt lipsite aproape 
complet de vitamina A ; deci, soco
tim greșit și neigienic obiceiul u- 
nor mineri de a consuma exclusiv 
„pita cu slană“. deoarece acestea 
sînt lipsite de aportul vitaminic 
necesar.

Consumul exagerat și prelungit 
de alcool influențează între alte
le, asupra metabolismului vitami
nei A și deci, influențează asupra 
vederii în întuneric. Alcoolicul, pe 
lîngă faptul că-și cheltuiește pros
tește banii, își pune în pericol să
nătatea și chiar viața, căci poate 
deveni victima unui accident din 
cauza slabei sale capacități de a 
vedea, în obscuritate sau semiob
scuritate. Mai mult ; din cauza lui 
se pot accidenta și alții, așa cum 
s-au petrecut de fapt unele acci
dente. Alți factori ce tulbură meta
bolismul vitaminei A sînt fumatul, 
bolile stomacului, intestinului, fi
catului și alte boli, lată concluzia 
ce poate fi trasă de oricine : că 
această importantă funcție a ochiu
lui — puterea de a se adapta la 
întuneric — trebuie păstrată, apă
rată, controlată. O alimentație co
respunzătoare, odihna, evitarea 
consumului exagerat de alcool, a fu
matului exagerat, 
cului oculist, sînt 
ee pot asigura o 
mală a vederii.

controlul medi 
tot atîțla factori 
capacitate nor-

I.
doctor în

EȘANU
științe medicale

viitor articol voi a- 
constată deficiențele

P.S. Intr-un 
răta cum se 
de vedere amintite, în ce constă 
colaborarea dintre medicul oculist 
și lucrătorul din subteran.

i

ini- 
din 
tov.
Co-

prilej de satisfacții, multiple pentru 
toți copiii din Valea Jiului. In zi
lele de 27 și 28 decembrie, la Casa 
de cultură, se va organiza „Carna
valul notelor bune". Vor participa 
pionieri invitați de la toate școlile 
din Petroșani, Petrila Iscroni și 
Vulcan.

— Ce veți oferi pionierilor și șco
larilor la acest carnaval ?

„Programele în cele două zile, se 
vor desfășura între orele 15—19 si 
vor fi foarte variate : jocuri dis
tractive, concursuri, surprize. In 
prima zi se va face premierea lu
crărilor literare și plastice selec
ționate cu ocazia concursului 
țiat de noi. Pionierii vor citi 
creațiile lor. Tot în prima zi 
Cotoț Iosif, membru al biroului
mitetuluî orășenesc de partid, va 
vorbi pionierilor despre aniversa
rea Republicii. In a doua zi are loc 
întîlnirea cu Moș Gerilă. Atmosfe
ra generală de veselie va fi între
ținută de actori de la Teatrul de 
stat „Valea Jiului".

— Alte acțiuni ?
„Tot la Casa de cultură se va 

deschide o expoziție de lucrări 
plastice ale elevilor. In ziua de 25 
decembrie va avea loc deschiderea 
Orașului' copiilor în curtea Școlii 
generale nr. 4 din Petroșani. Vor 
prezenta programe artistice toate 
școlile din Petroșani precum și Ca
sa de cultură, Școala populară de 
artă și Teatrul de stat. Tot acolo 
se va amenaja un mic castel 
care se vor afla 
crări plastice si 
lor fruntași".

— Excursii se 
ceastă perioadă ?

„Noi vom trimite un număr des
tul de mare de elevi în taberele 
de iarnă organizate de Consiliul 
național al organizației pionieri
lor. 8 elevi vor merge gratuit Ir 
tabără la Sinaia, alți 25, cu con-

tribuție bănească, la Predeal și al
ții în alte tabere".

— In școli ce se va organiza ?
„In toate școlile va avea loc săr

bătoarea pomului de iarnă. Alte 
acțiuni : concursuri pentru trece
rea normelor insignei de polispor
tiv, înțîlniri cu activiști de partid 
și cadre din 
culturii, vizite 
dalioane, seri 
ne, concursuri
cursuri sportive 
schi, tenis de masă, audiții muzi
cale, vizionări de filme și specta
cole urmate de comentarii, reuni
uni pionierești și altele.

In licee aceste activități vor' avea 
un program zilnic în cadrul unui 
club care trebuie amenajat pînă-n 
25 decembrie. In școlile generale, 
de 2—3 ori pe săptătnînă".

— In ce zile ? Cum veți contro
la desfășurarea acestor acțiuni

„Zilele Ie fixează comand-,,, 
de unități. Deja am primit cîteva 
programe de activitate pe această 
perioadă din partea unor comân- 
clanți".

— Ceilalți?
.,Le vor trimite sigur".
— Unele 

participa 
lelor, iar 
Cum vor 
nități să
rea acestor activități ?

„Vor întocmi astfel programele 
incit cei 
școli să 
nile“.

— In 
spuneți < 
pul acestor acțiuni.

„Prin acțiunile organizate vom 
căuta să stîrnim interesul copiilor, 
să-i atragem în toată perir-m 
canței spre școală. Urmărim ca va
canța să fie pentru copii într-ade- 
văr un prilej de a petrece în mod 
plăcut și util timpul în cadrul co
lectivului".

cadre didactice vor 
la recensămîntul anîrna- 
altele vor avea concediu, 
putea comandanții de u- 
răspundă de desfășura-

în 
o expoziție de lu- 
un panou al elevi-

vor organiza în a-

în
toate acțiu-

rămași în activitate 
răspundă de

încheiere am 
cîteva cuvinte

vrea să ne 
despre sco-

Interviu consemnat de
VIOBEt TEODOKESCU

FOTBALIȘTII DE LA „JIUL"
LA ODIHNA Șl TRATAMENT
După consumarea ultimei etape 

a turului campionatului categoriei A 
de fotbal echipa Jiul Petroșani a 
intrat într-o scurtă vacanță (mai pu
țin Libardi care se află cu lotul o- 
limpic într-un turneu în America de 
sud), 
tului 
unde 
nă și 
au susținut și două meciuri ami
cale 
roșu 
le-au 
3—1.

In

Zilele trecute componenții lo- 
s-au înapoiat de la Herculane 
s-au aflat cîteva zile la odih- 
tratament. In drum spre casă

cu echipele Metalul Oțelul 
și C.F.R. Caransebeș pe care 
întrecut cu 2—1 și, respectiv,

aepsto zile fotbaliștii de la

Jiul își continuă vacanță, urmînd 
ca în trei ianuarie să-și reia an
trenamentele conform programului 
de pregătire stabilit.

In perioada vacanței fotbalistice 
a jiuliștilor era inclus și balul 
sportivilor ce urma să 
minică 25 decembrie, 
obiective, însă, balul 
iese din raza vacanței
loc sîmbâtă 14 ianuarie în sala Ca
sei de cultură din Petroșani. An
tren și surprize... ca la fotbal.

aibă loc du- 
Din motive 

sportivilor 
și va avea

CSASZAB EUGEN 
corespondent



SA DAM VIATA HOTĂRÎRILOR 
ÎN CONFERINȚELE DE PARTID

ADOPTATE

(Urmare din pag. 1)

ai muncii, pentru îmbunătățirea 
conducerii activității economice, 
dezvoltarea unei puternici opinii 
de masă în vederea obținerii unor, 
realizări din ce în ce mai mari,’ 
față de îndeplinirea exemplară a 
planului.

Organizațiile de partid de la ex
ploatările miniere și de la uzinele 
de preparare, de la Uzina de repa
rat utilaj minier și de Ia Centrala 
termoelectrică din Paroșeni, de pe 
șantierele de construcții și din nu
meroase alte unități economice au 
acumulat o bogată experiență, au 
dovedit pricepere în mobilizarea 
colectivelor la îndeplinirea sarci
nilor economice. In adunările și 
ședințele de partid s-au dezbătui, 
pe baza unor studii și analize te
meinice, cele mai importante pro
bleme ale producției, căile de creș
tere a productivității muncii, de 
reducere a prețului de cost, de ri
dicare a nivelului calitativ al pro
duselor. Numeroase organizații de 
partid urmăresc operativ modul în 
care se îndeplinesc sarcinile de plan 
la^principalii indicatori și iau la 
tj^sip măsuri pentru prevenirea sau 
lichidarea rămînerilor în urmă.

Conferința orășenească de partid, 
punînd în fața comuniștilor obiec
tive importante în domeniul pro
ducției industriale, a indicat și 
principalele căi de realizare a a- 
cestor obiective : organizarea pe 
baze științifice a producției și a 
muncii, îmbunătățirea calității asis
tenței tehnice, repartizarea mai ju
dicioasă a cadrelor de ingineri și 
tehnicieni în sectoarele de produc
ție, ridicarea nivelului de pregă
tire profesională.

Organizațiile de partid din in
dustria extractivă, avînd ca obiec
tiv principal obținerea unor ran
damente sporite în subteran și în
deplinirea ritmică a planului de 
către toate brigăzile și sectoarele 
sînt chemate să dea cea mai mare 
atenție rezolvării unor probleme e- 
sențiale cum sînt : mecanizarea 
muncii în abataje și concentrarea 
producției, respectarea cu stricte
țe f programului de deschideri și 
pre/ ,tiri, organizarea mai bună a 
transportului și aprovizionării cn 
materiale a fronturilor de lucru.

In sectorul energetic se va pune 
accent pe rezolvarea problemelor 
de care depinde funcționarea în 
deplină siguranță și la parametrii 
optimi a agregatelor, reducerea 
consumului specific de combusti
bil, economisirea energiei electri
ce la consumul propriu tehnologic, 

Realizarea obiectivelor prevăzu
te în hotărârile conferințelor de 
partid regională și orășenească în 
exploatările forestiere, m unită-

țile industriei ușoare, alimentare ș; 
locale necesită din partea organi
zațiilor de partid o preocupare sus
ținută pentru antrenarea muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor ia 
folosirea mai deplină a utilajelor 
și mecanismelor, creșterea indicilor 
de mecanizare, extinderea metode
lor de muncă avansate în scopul 
îmbunătățirii calității produselor.

O sarcină de cea mai mare în
semnătate ce revine organizațiilor 
de partid precum și organizațiilor 
de sindicat, U.T.C. și conducerilor 
administrative din toate unitățile 
economice o constituie intensifica
rea muncii politice, luarea celor 
mai corespunzătoare măsuri pen
tru întărirea continuă a disciplinei 
în producție, respectarea cu stric
tețe a normelor de tehnica securi
tății.

Ca și în întreaga regiune, în Va
lea Jiului s-au alocat pentru anul 
1967 importante fonduri în vederea 
, onstruirii de noi obiective indus
triale și social-culturale și pentru 
terminarea celor aflate în cons
trucție. Deosebit de importante sînt 
lucrările de deschidere a minelor 
Livezeni și Bărbăteni, lucrările de 
construcții miniere subterane de la 
exploatările aflate în funcțiune și 
construirea la un nivel calitativ 
superior a celor 1 300 apartamente 
prevăzute pentru anul 1967. Reali
zarea planului de investiții, folosi
rea cu maximum de eficiență a 
fondurilor alocate în acest scop, 
punerea la timp în funcțiune a fie
cărui obiectiv, are o importanță 
hotărîtoare pentru realizarea sar
cinilor economice prevăzute pe a- 
nul viitor și pentru creșterea nive
lului de trai al oamenilor muncii. 
Conferința orășenească de partid 
a subliniat că există toate posibi
litățile ca obiectivele de investiții 
să fie realizate în întregime.

In acest scop, e necesar însă să 
fie depuse eforturi mai susținute 
pentru îmbunătățirea activității pe 
șantiere și aprovizionarea tehnico- 
materială, pentru creșterea gradu
lui de mecanizare a lucrărilor, pen
tru folosirea mai rațională a uti
lajelor și 
deplinim 
șantierele, 
lucrărilor,
de construcție ia fiecare

Traducerea în viață cu 
obiectivelor stabilite de 
țele de partid regională
nească ca și de conferințele orga
nizațiilor de partid din raza orașu
lui depinde de modul în care fie
care comitet de partid, fiecare bi
rou de organizație de bază și fie
care comunist va acționa cu hotă
râre și perseverență pentru îndepli
nirea, pas cu pas. a sarcinilor ce

I
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TELEVIZIUNE
22 decembrie

Pentru copii și tineretul 
școlar: Povestiri pe de
gete : „Sturzul și grau- 
rul“ de Eugen B. Marian. 
Studioul pionierilor.
Publicitate.
Ora exactă.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
„Mult e dulce și frumoa
să..^. Emisiune de limbă 
română contemporană 
11). Ciclul va fi inaugu
rat de acad. prof. Iorgu 
Iordan.
Muzeul Luvru din Paris, 
prezentat de actorul 
francez Charles Boyer. 
Ancheta Tv: Statistica 
și familia.
Poezie și muzică.
Filmul artistic : „Moște
nitoarea^
Telejurnalul de noapte.
Închiderea emisiunii.

forței de muncă. Să în- 
ritmic planul pe toate 
să îmbunătățim calitatea 
să reducem cheltuielile 

obiectiv I
succes a 
conferin- 
și orășe-

șe ridică la locul de muncă res
pectiv. Este necesar ea birourile 
organizațiilor de bază să fie aju
tate mai mult și mai concret în 
activitatea lor. Unii membri ai co
mitetelor de partid mai consideră 
că simpla participare la' o adunare 

. sau la o ședință de birou constituie 
un sprijin suficient pentru organi
zația de bază. Asemenea păreri sînt 
greșite. Ajutorul poate fi eficient 
numai atunci cînd organizația de 
bază este sprijinită concret în ale
gerea celor mai importante proble
me pentru a fi dezbătute, în pregă
tirea adunărilor, îh adoptarea ce
lor mai corespunzătoare măsuri 
pentru aplicarea hotărîrilor orga
nelor superioare și a celor proprii, 
în repartizarea cit mai 
a forțelor de partid și 
lor.

Organizarea aplicării 
Iul îndeplinirii hotărîrilor 
să fie o problemă centrală în ac
tivitatea fiecărei organizații de 
partid. Nu este suficient să stabi
lim planuri și măsuri bune. Toate 
acestea au valoare reală numai 
în măsura în care sînt duse la în
deplinire.

Să organizăm temeinic munca de 
partid, să îmbunătățim conținutul 
acestei munci, să depunem efortu 
ri susținute pentru mobilizarea tu
turor forțelor la îndeplinirea sar
cinilor stabilite în conferințele de 
partid !

are rostul, însă când 
rost.

sarcini-

și

Cadourilor <

vă oferă un bogat sorti-Jiului

de : TRICOTAJE, ARTI-ment

DE GALANTERIE, LEN-COLE

judicioasă
a

contro- 
trebuie

JERIE, DIFERITE PACHETE

Magazinele de produse in

dustriale din localitățile Văii

MINA LUPENI. De curfnd, 
puțul 12 al exploatării a lost dată 
în funcțiune o nouă casă a mași
nii.

In fotografie : Un aspect din in
teriorul noii case de mașini.

ÎNTREPRINDEREA
DE PIHIflfflIE 

$1 PRODUSE F&INOASE
PETROȘANI

DINTRE ZECILE DE SCRISORI
Trei sobe 
neputincioase

tov. Moldovan Vaslle, for- 
mina Lupeni, care locuiește 
Aleea Liliacului, bloc 6, 

15, din Lupeni. Cauza aces 
cămăruța se afla

„Competrolului", ca locuitorii din 
cartierul Sohodol să aștepte marți 
și vineri, că atunci va sosi camio
nul cu cilindri albaștri plini cu ga2 
lichefiat. De un timp, fie ploaie sau 
frig, de multe ori dimineața pînă 
seara, oamenii așteaptă degeaba. 
Au trecut o dată și trei săptămîni 
fără să sosească vreo butelie plină 
în Sohodol.

Așteptari*-și 
n -aștepți fără

Produce și desfac* 
prin magazinele spe
cializate ale O. C L. 
Alimentara

Un lucru mai rar auzit : într-o 
cămăruță 2/3 m sînt montate trei 
sobe. Pentru convingere, vă puteți 
adresa 
jar la 
în str. 
apart,
tei curiozități : 
deasupra unei pivnițe pline cu apă. 
fapt pentru care cele trei sobe se 
dovedesc neputincioase. Cu toate că 
tov. Moldovan a făcut demersuri 
la unitatea I.L.L. pentru a i se face 
eventuale reparații, pînă acum n-a 
primit nici un răspuns. Tov. Mol
dovan, și dv., și noi așteptăm răs
punsul celor competent

Așteaptă-mă
că nu vin...

scriu șase muncitori de la 
Paroșeni, locuitori ai cartie- 
Sohodol, aparținînd de ora

Ne
I.E.C.
rului
șui Vulcan. Sînt posesori de ara-
gaze dar, de multe ori, sînt multă 
vreme posesori de butelii... goale. 
S-a fixat, de c't'e reprezentanții

PROGRAM DE RADIO
23 decembrie

PROGRAMUL I : 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,35 Anun
țuri și muzică; 7,00 RADIOJUR
NAL Sport; 7,15 In ritm de vals:
7.30 Melodii distractive; 7,45 Emi
siune pentru pionieri; 8,00 SUMA 
RUL PRESEI; 8,10 Cîntăreți a’ 
plaiurilor noastre; 8,25 MOMEN'i 
POETIC; 8,30 La microfon, melo
dia preferată ; 9,30 Sfatul medi
cului : Sarcina și bolile infecțioa- 
se; 9,35 Orchestra C.A.P. din Ro
mânești,regiunea București; 9,45 
Muzică instrumentală; 10,00 BULE
TIN DE ȘTIRI: 10,03 Cîntece pe 
versuri de Maria Banuș; 10,15 Mu
zică populară; 10,30 Vreau să știu: 
10,55 Recital vocal Maria Crișan și 
Octav Enigărescti; 11,20 MIORIȚA. 
Colinde populare românești, 11.35 
Ciută trio Caban; 11,45 Muzică 
populară; 12,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 12,10 Selecțiuni din operete;
12.30 „Senin e cerul țării mele" — 
program de cîntece; 13,05 Cîntă 
formațiile Radu Gheorghiu si Ka
rel Vlach; 13,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul prefe
rat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI;

14,08 Melodii de neuitat; 15,00 Oi- 
chestra de muzică populară „Doi
na Argeșului" din Pitești: 15,20 A- 
nunțuri și reclame; 15,30 Caleidos
cop muzical; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
16,15 Cîntece de dragoste; 16,30 O 
povesfe pentru voi, copii : „Rîul ti
nereții"; 16,40 Cîntecul săptămînii;
16,50 Studioul tînărului interpret : 
17,10 IN SLUJBA PATRIEI; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JU
RUL GLOBULUI; 18,15 Varietăți 
muzicale; 18,40 RADIOSIMPOZI- 
ON: GÎNDIREA ȘTIINȚIFICA ȘI 
'PROGRESUL UMAN; 19,00 O me
lodie pe adresa dumneavoastră : 
19,30 Concert de melodii româ
nești; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARA; 20,30 Concert de melodii 
românești (partea a Il-a); 21,05 A- 
TENȚIUNE PĂRINȚI ! 21,20 Emi
siune de muzică ușoară,- 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic,- 22,20 Viața de concert 
a Capitalei; 22,45 Piese corale de 
Gheorghe Dima; 23,00 Amintiri, 
amintiri; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIM.

Francisc VETRO

Magazinele specializate 
ale O.C.L. Alimentara pri
mesc și comenzi anticipa* 
te din partea consumato
rilor

CU CADOURI, CONFECȚII ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE pentru toate vîrș-

tele, din care puteți alege pentru cei dragi un cadou util și frumos.

Vizitați raioanele de cadouri special organizate la toate ma-

gazinele O.C.L. Produse Industriale Petroșani.

PETRECETI

la unul din restaurantele sau 
bufetele T.A.P.L. din localitățile 
Petroșani, Lupeni, Uricani, 

Vulcan, Aninoasa, Petrila 
și Lonea.

Se va servi un meniu bogat 
și un variat sortiment 

de băuturi.

MUZICA ȘI DANS 
PÎNĂ ÎN ZORI

După orele 24 diferite surprize.

Locurile fiirid limitate, 
rețineți mese din timp I
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NOI PROTESTE 
împotriva agresiunii 
imperialiste din
HANOI 21 (Agerpres). — Misiu

nea de legătură a înaltului co
mandament al Armatei populare 
vietnameze a adresat Comisiei 
ternaționale de supraveghere 
control în Vietnam un mesaj 
protest împotriva 
Vietnamul de 
dați și ofițeri 
9-a infanterie

Misiunea 
re Statelor 
ceteze imediat de a mai 
trupe în Vietnamul de sud, să pună 
capăt războiului agresiv, să retra
gă din Vietnamul de sud trupele 
și armamentul lor, și ale aliațiior 
lor și să respecte cu strictețe a- 
cordurile de la Geneva din 1954 cu 
privire la Vietnam.

Vietnam
I

in
și 

de 
în 

sol-
debarcării 

sud a 1 500 de 
apartinînd diviziei a 
a S.U.A. 
de legătură

Unite să
i ce- 
i în- 
trimite

persoane, condusă de Laroussi 
Khelifa, fost ministru și președin
te al mișcării algeriene pentru pa
ce, a înmînat ambasadorului ame
rican la Alger o moțiune de pro
test, care subliniază că poporul al- 
gerian cere reglementarea situației 
din Vietnam în conformitate cu 
programul în patru puncte al Re
publicii Democrate Vietnam și în 
cinci puncte al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud.

— Sute 
pe stră- 
demons- 
america-

ALGER 21 (Agerpres). 
de tineri au defilat marți 
zile capitalei algeriene, 
trînd împotriva agresiunii
ne în Vietnamul de sud, precum 
și împotriva noilor bombardamen
te ale aviației S.U.A. asupra Hano
iului. Demonstranții au înconjurat 
Ambasada S.U.A. din Alger, pur- 
tînd pancarte pe care scria : „Pace 
în Vietnam" și au scandat lozinci 
antiamericane. O delegație de «nc'

BERLINUL OCCIDENTAL 21 
(Agerpres). — Comitetul din Berli
nul occidental pentru ajutorarea 
poporului vietnamez a dat publici
tății o declarație în care se arată 
că în urma campaniei de strîngere 
de fonduri pentru Frontul Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
s-a colectat pînă. acum o sumă de 
50 000 de mărci.

Totodată, Comitetul subliniază 
că zeci de mii de locuitori din Ber
linul occidental au semnat o peti
ție care 
înceteze 
orașelor 
retragă
sud pentru a da 
porului vietnamez 
singur soarta.

NEW YORK 21. — Trimisul spe
cial Agerpres, N. Ionescu, transmi
te : Ambasadorul Gheorghe Diaco- 
nescu, reprezentantul permanent 
al României la O.N.U., și ambasado
rul Costin Murgescu, primvicepreșe- 
dinte al Consiliului Economic și So
cial al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.), au o- 
ferit la 20 decembrie un dejun în 
onoarea președintelui E.C.O.S.O.C. 
pe anul 1966. ambasadorul T. 
Bouattoura, reprezentantul perma
nent al Algeriei la O.N.LL

La dejun au participat, de ase
menea, reprezentanții permanent! 
ai Camerunului, Canadei, Dahome- ; 
yului, Iranului. Filipinelor, Chile, 
U.R.S.S., Franței, Angliei, Cehoslo
vaciei, Venezuelei, Indiei și Luxem- i 
burgului — țări membre ale 
E.C.O.S.O.C.

Declarația lui Wilson a provocat furia 
rasiștilor din Rhodesia

acestei 
de la un 
provocat 
la Salis-

SALISBURY 21 (Agerpres). — 
Declarația premierului englez Wil
son, potrivit căreia Anglia nu va 
mai participa la negocieri cu Rho
desia și că nu va recunoaște pro
clamarea independenței 
țări decît dacă va emana 
guvern al majorității, a 
furia liderilor rasiști. de
bury. Deși Ian Smith n-a făcut nirt 
un fel de comentariu oficial în le
gătură cu declarația lui Wilson, 
în cercurile politice rhodesiene se 
consideră că poziția premierului 
englez ar putea determina guver
nul lui Smith să treacă în curînd 
la proclamarea republicii în afara 
Commonwealthului. De altfel, du-

ft Lnm-13
cere guvernului S.U.A. să 
imediat raidurile asupra 
nord-vietnameze și să-și 

trupele din Vietnamul de 
posibilitate po- 
să-și hotărască

— Du- 
TASS,

17 mi- 
a fost

Ciocniri violente între
și companiile de pușcași americania ■

trupele F. N. E

pă cum menționează agenția Fran
ce Presse, Smith a declarat recent 
că, în cazul în care Marea Britanie 
va duce diferendul cu Rhodesia în 
fața Națiunilor Unite, acest act va 
echivala cu „expulzarea" Rhode- 
siei din Commonwealth și, în con
secință, această țară va deveni „în 
mod automat" republică".

SAIGON 21 (Agerpres). — Ta
băra forțelor speciale americane 
de la Piei Me a fost ținta unui 
puternic tir de mortiere declanșat 
marți noaptea de patrioți. Cores
pondentul agenției France Presse 
transmite că trupele Frontului Na
țional de Eliberare continuă să 
preseze perimetrul defensiv al ba
zei americane de la Da Nang. 
Marți după-amiază, ele au declan
șat un puternic atac, reușind 
ocupe pozițiile unei companii 
pușcași marini, americani de 
numai 22 kilometri 
bază (în provincia 
Pierderile suferite 
au fost importante, 
intensă a forțelor 
semnalează în

sâ 
de 
la 
desud-vest 

Quang Nam). 
de americani
O activitate 
patriotice se

aceeași provincie,

la aproximativ 50 kilometri sud- 
vest de Da Nang. Avioanele stra
tegice grele B-52 au efectuat marți 
seara, fără succes, raiduri în sco
pul de-a-distruge punctele întări
te ale acestora.

In zona de coastă a provinciei 
Binh Tuan, la 150 kilometri nord- 
est de Saigon, patrioții ău dobo- 
rît un elicopter.

Ciocniri violente s-au produs și 
în provincia Quang Tri, în apro
pierea satului Hai Lang (680 ki
lometri nord-est de Saigon) în 
cursul cărora forțele guvernamen
tale au suferit pierderi.

I

I

„COSMOS-137
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția TASS, 
la 21 decembrie a fost lansat cu 
succes un nou satelit artificial al 
Pămîntului, „Cosmos-137“. Perioa
da de rotație a satelitului în jurul 
Pămîntului este de 104,3 minute. 
„Cosmos-137“ a fost plasat pe o 
orbită cu un apogeu de 1 720 km 
și un perigeu de 230 km. Înclinația 
orbitei față de axa pămîntului este 
de 48,8 grade.

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
pă cum transmite agenția 
la 21 decembrie, ora 13 și 
nute, în Uniunea Sovietică
lansată cu succes stația automată 
„Luna-13“. Miercuri, la ora 17,00 
(ora Moscovei), stația automată 
„Luna-13“ se afla la o distanță de 
44 000 km de suprafața Pămîntu
lui. După aproximativ 2 ore d< 
zbor, primele rezultate ale pre
lucrării datelor privind parametrii 
orbitei acestei stații au demon
strat că ea se află pe o traiectorie 
apropiată de cea calculată inițial 
La bordul stației automate se află

instalat aparataj destinat studierii 
în continuare a suprafeței lunare 
și a spațiului înconjurător al sa
telitului terestru. Aparatele tele- 
metrice instalate la bordul navei 
confirmă că întreaga aparatură 
științifică funcționează normal.

Comentatorul științific al agen
ției TASS, Valentin Alexeev, re
levă că stația automată „Luna-13“ 
•ste probabil punctul final al pro

gramului sovietic de cercetare a 
Lunii pe anul 1966. Peste puțin 
timp, scrie el, cînd stația își va 
îndeplini programul vor putea fi 
trase concluziile acestui an în do
meniul științei cosmice.

SUDAN: Disensiunile în coaliția 
guvernamentală s-au agravat
, KHARTUM 21 (Agerpres). — 

Neînțelegerile dintre conducerile 
Partidului național unionist și par
tidul Utnnia, cele două grupări po-

„Prietenia bulgaro-română 
a căpătat un conținut nou“

SOFIA 21 (Agerpres). — Presa 
bulgară a publicat o relatare a ra
portului cu privire la vizita dele
gației parlamentare bulgare în țara 
noastră, prezentat de prof. dr. ing. 
Gheorghi Brankov, conducătorul 
delegației, în cadrul recentei sesi
uni a Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria. Vorbitorul a subliniat en
tuziasmul cu care muncește po
porul român pentru îndeplinirea 
noului plan cincinal și s-a refe
rit Ia principalele sarcini econo
mice care le rezolvă România, re- 
marcînd succesele obținute și fap

de

Demisia guvernului grec
ATENA 21. Corespondentul A- 

gefpres, C. Alexandroaie, transmi
te: La 21 decembrie premierul 
Greciei, Stephanopoulos a făcut 
presei o declarație, în care a ară
tat că a fost vizitat de Kanelopou
los, liderul partidului E.R.E., ca
re l-a anunțat că partidul E.R.E. 
încetază să mai sprijine guvernul. 
Liderul E.R.E. și-a motivat retra
gerea încrederii cu unele argu
mente secundare, cum ar fi rămî- 
nerea în guvern a ministrului ma
rinei comerciale, Mavridoglu, după 
naufragiul vasului „Iraklion". Li
derul E.R.E. a declarat că nu este 
posibil ca un guvern să fie spriji
nit mai multă vreme de un alt 
partid decît acela din care provine.

Miercuri dimineața, la Atena a 
avut loc o ședință a Consiliului de 
Miniștri al Greciei care a hotărît 
ca actualul guvern, prezidat de

Stephanopoulos să-și prezinte de
misia. Regele Greciei, Constantin, 
a acceptat demisia guvernului. In 
cursul aceleiași zile, regele a în
ceput consultările cu liderii prin
cipalelor partide politice din Gre
cia. El a primit succesiv pe. liderii 
partidului 
Uniunea de 
E.D.A., J. 
Markezinis, 
După aceste
gal a dat publicității un comuni
cat în care a 
Constantin l-a 
raske.vopoulos, 
cii Naționale 
prim-ministru
tranziție (31 decembrie 1963 — 16 
februarie 1964) cu formarea unui 
nou guvern. Ceremonia prezentă
rii jurămîntului noilor miniștri va 
avea loc joi dimineața.

tul că acestea sînt strîns legate 
progresul științei, de introducerea 
largă a cercetărilor fundamentale 
și aplicate în toate domeniile.

..Nouă ne este deosebit de plă
cut să comunicăm, a spus prof. 
Gheorghi Brankov, că delegația 
noastră parlamentară a fost primi
tă pretutindeni cu mare atenție și 
cordialitate. La toate întîlnirile, s-a 
scos în evidență că prietenia bul- 
garo-română se dezvoltă pe baza 
marxism-leninismului și a interna
ționalismului proletar și a luptei 
comune pentru pace și socialism. 
Peste tot s-a subliniat că prietenia 
bulgaro-română a căpătat un con
ținut nou după vizitele reciproce 
ale delegațiilor de 
vernamentale, după 
tre tovarășii Todor 
colae Ceaușescu.

partid și gu- 
întîlnirile din- 
Jivkov și Ni-

i
I

litice din coaliția guvernamentală 
sudaneză, s-au agravat, fapt care 
poate duce la o iminentă criză mi
nisterială. Miercuri, șase miniștri, 
membri ai Partidului național u- 
nionist. nu s-au prezentat la func
țiile lor, respectînd astfel hotărî- 
rea Consiliului executiv ăl P.N.U. 
de a nu mai colabora cu șeful gu
vernului, Sadik el Mahdi, din par
tidul Umma. Potrivit unor surse 
din Khartum, exponenții politici 
ai celor două partide încearcă a- 
cum o reconciliere de ultimă oră, 
șansele fiind însă, după cum apre
ciază cercuri bine informate din 
capitala sudaneză, foarte reduse. In 
cazul în care nu se va putea a- 
junge Ia un compromis, coaliția gu
vernamentală se va destrăma și 
primul ministru Mahdi va fi nevoit 
să-și prezinte demisia. Un ultim 
eveniment a contribuit și mai mult 
la încordarea atmosferei politice 
de la Khartum. Agenția France 
Presse relatează că în plină ședin
ță a Adunării Constituante (parla
mentul țării) s-au produs incidente 
între parlamentari.

E.R.E., Kanelopoulos, 
Centru, G. Papandreu, 
Passalidis, și Spyros 
Partidul progresist, 

consultări, Palatul re-

anunțat că regele 
însărcinat pe I. A- 
guvernatorul Băn- 
a Greciei și fost 
în guvernul de

i

Noul guvern libanez a obținut 
votul de încredere

BEIRUT 21 (Agerpres) — Noul 
guvern libanez, format cu 12 zile 
în urmă de Rashid Karame, a ob
ținut miercuri votul de încredere 
în parlament. Au votat pentru 51 
deputați, 16 împotrivă. 9 s-au ab
ținut, iar numeroși deputați au 
părăsit sala înaintea votării. Co
respondentul agenției Reuter 
nunță că votul a fost precedat 
aproape 8 ore de dezbateri.

A fost prezentată declarația
politică generală a noului cabinet, 
în care locul principal îl ocupă

prezent banca „Intra", 
financiare și de afaceri, 
același corespondent, au 
insistență guvernului să 

eficiente pentru

a- 
de

de

problemele legate de înlăturarea 
dificultăților economic'e prin care 
trece în 
Cercurile 
relatează 
cerut cu
adopte măsuri 
prevenirea instabilității economice, 
care ar putea periclita poziția Li
banului ca centru bancar în O- 
rientul Mijlociu. Guvernul a pre
zentat deja un proiect de lege vi- 
zînd sporirea autorității guvernu
lui în supravegherea activității 
bancare.

9 DAMASC. Haled Bagdaș. 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Sirian, a sub
liniat intr-un interviu acordat 
unor ziariști cehoslovaci, că 
actualul guvern sirian a rea
lizat o serie de pași pozitivi, 
printre care măsurile pentru 
stăvilirea înrăutățirii situației 
economice, iar pe plan politic 
— epurarea elementelor reac
ționare din armată și din a- 

ratul civil.

• GUAYAQUIL. A luat sîîry, 
șit greva declarată, în urmă *■,- 
cu o săptămînă, de salariații 
municipali și cadrele didactice 
din orașul ecuadorian Guaya
quil. Ca urmare a acțiunii ce
lor 3 500 de greviști, consiliul 
municipal a fost silit să accep
te plata salariilor restante pe 
ultimele luni.

• NAIROBI. Postul de ra
dio Nairobi anunță că Senatul 
Kenyei a adoptat proiectul de 
lege privind desființarea Ca
merei Superioare a parlamen
tului țării. In virtutea noii 
legi, cele două Camere ale 
parlamentului vor fuziona, iar 
senatorii vor participa la șe
dințe împreună cu membrii 
Camerei Reprezentanților. 
Noua Adunare Națională a 
Kenyei va avea 158 de mem
bri, aleși prin vot direct.
• BONN. Marți seara a 

luat sfîrșit la Bonn reuniu"'' 
Consiliului ministerial al ’’ ' & 
niunii Europei Occident’1 * 
(U.E.O.), la care participă cele 
șase state membre ale Pieței 
comune și Marea Britanie. In 
ultima zi a lucrărilor au fost 
abordate problemele economi
ce ale U.E.O. și în special 
problema eventualității unei a- 
derări a Marii Britanii la Pia
ța comună.

• NEW YORK. Președinte
le Adunării Generale a O.N.U. 
a desemnat marți pe membrii 
Comitetului pregătitor însărci
nat cu organizarea, în anul 
1968, a unei conferințe a ță
rilor ce nu dețin arma nu
cleară care să examineze 
problema asigurării securității 
statelor nenucleare și a folo
sirii pașnice a energiei nu
cleare.
• CANBERRA. După cum 

informează agenția United 
Press International, se așteap
tă ca în cursul anului viitor, 
atît Australia cît și Noua 
Zeelandă, să-și sporească ■ nu
mărul trupelor trimise în Viet
namul de sud.
• MOSCOVA. Cu prilejul 

împlinirii vîrstei de 70 de ani, 
mareșalul Uniunii Sovietice, 
Konstantin Rokossovski, a fost 
decorat cu ordinul „Benin", 
pentru merite față de forțele 
armate ale U.R.S.S.
• ROMA. După cum anun

ță presa italiană, între anii 
1950—1966 din regiunile de 
sud ale Italiei au emigrat, în 
căutare de lucru, peste 150 000 
de persoane. Pentru a pune 
capăt acestui exod, o serie de 
sindicate au cerut guvernului 
să nu se limiteze doar la aju
torarea emigranților ci să în
treprindă o serie de măsuri 
economice care să asigure lo
cuitorilor din sud angajări în 
interiorul țării.
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