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Primul act al anului școlar 

s-a consumat. De ieri elevii 
școlilor generale, profesionale 
și liceelor au intrat în vacan
ță. Zarva din școli s-a stins. 
Clasele au rămas singure, fă
ră voioșii lor... locatari. Pînă 
în 10 ianuarie, elevii mari și 
mici au scăpat de o seamă de 
griji de ordin școlar. Nu vor 
trebui să se mai scoale la o 
oră fixă pentru a se îndrepta 
grăbiți spre școli; nu vor tre
bui să stea în bănci și să as
culte prelegerile învățătorilor 
și profesorilor ; nu vor mai a- 
vea de făcut teme, de rezolvat 
probleme, iar cei dintr-a-ntii 
nu-și vor mai păta degetele cu 
cerneală. Doar e vacanță! Pe 
posesorii ghiozdanelor, cărților, 
caietelor îi așteaptă atîtea bu
curii : programe artistice și în
treceri sportive, tradiționalele 
carnavaluri școlare și, bineîn
țeles, nelipsitul Moș Gerilă ca
re le va aduce cadouri celor
mici și cuminți. De fapt unchia- 
șul gîrbovit de ani și de po
vara sacului e pe drum și în 
curînd va poposi în Orășelul

copiilor din Petroșani, in ca
sele lor.

Așadar, de ieri, elevii au in
trat în vacanță. După un tri
mestru lung,*,— mai mult de 
trei luni de zile — în care au 
făcut . însemnați pași înainte 
în domeniul cunoașterii, vacan
ța e cum nu se poate mai bi
nemeritată. Gheața și zăpada, 
celelalte bucurii ale vacanței, 
le vor permite copiilor să-și e- 
taleze cunoștințele sportive, le 
vor căli trupurile, îi vor re
conforta pentru a porni cu for
țe noi în actul de mijloc al 
anului școlar. Iar la . carnava
lurile școlare vor aduce pe 
scenă frumoase programe ar
tistice, își vor disputa întîieta- 
tea în privința costumației șl 
a măștilor de carnaval.

Prin grija conducerilor șco
lilor și a organizațiilor de pio
nieri, în vacanța de iarnă se 
vor organiza pentru elevi și 
alte ac*’vi lăți menite să le facă 
vacanța cit mai plăcută.

Și în 10 ianuarie... din nou 
la școală. Pînă atunci însă va
canță plăcută !

Vacanța mult așteptată a sosit și Ia noua școală generală din car
tierul Livezeni — Petroșani. Este prima vacanță la această școală și acest 
eveniment este consemnat (după cum se vede și în fotografie) de bucu
ria frenetică ce a pus stăpînire pe sutele de elevi, la ieșirea de la 
ultima oră.

Foto: N. MOLDOVEANU

Asigurat la •ee

Mina Dîlja. Zeci de mineri 
pregătiți să 'intre în mină, îi* 
schimbul II, s-au adunat în 
sala de festivități, unde au so
sit oaspeți de la ADAS.

Secretarul comitetului de 
partid al minei vorbește des
pre grija purtată omului în 
țara noastră. Cuvîntul „asigu
rare" e tot așa de mult po
menit ca și numele Iui Popa 
Vasile, semnalist la puțul orb 
nr. 1. Polița de asigurare mix
tă de persoane a completat-o 
în 1961. De atunci a plătit lu
nă de lună, la ADAS, taxa

satisfacții
de 88 lei, cît revenea pentru 
suma asigurată.

A venii și ziua împlinirii 
„sorocului". Reprezentanții 
ADAS-ului îi achită cele 
5 000 lei, pentru cît se asigu
rase pe o ani.

Momentul e emoționant. Or
tacii îi string mîna lui Popa 
Vasile. Omul le răspunde tu
turor celor care-1 felicită, cu 
emoție și mulțumire. Apoi, 
cere o nouă poliță, tot pe 5 
ani, asigurîndu-se de-acum la 
10 000 lei.

P. BREBEN

Anul XVIII
XXIII Nr.. 5341

Vineri
23 decembrie 

, 1966

4 pag,25 bani

Avînf pe k 
schelele 
Vulcanului

Bătălia hotarîtoare— 
pe trei obiective

• 3 blocuri — 152 vii’ 
toare apartamente mo
derne

# Zile și nopți hotărî- 
toare

Se lucrează intens: Dimineața, 
seara, noaptea — blocul răsună ca 
un stup de albine...

...152 de apartamente cunosc fe
bra zorului. Pe cele 8—9 etaje ale 
blocurilor D 6, F 5, F 6, aflate în 
plin finisaj interior, circulația pe 
scări nu, încetează : trec de la un 
etaj la altul — pe măsura termină
rii lucrului — parchetari, instala
tori, zugravi și vopsitori — într-o... | 
succesiune bine stabilită prin gra- 1 
ficele de execuție.

— Treburi pînă peste cap — spu- ’ 
ne tovarășul Madaraș Iosif, .șeful 
unei brigăzi de zugravi-vopsitori 
pe care îl întîlnim la etajul 7 al 
blocului F 5. Sîntem. în. plin fini
saj interior, iar timpul ne este dră
muit. Săptămîna viitoare vrem să 
prezentăm blocul la recepție... Pî
nă atunci mai este de bătut și cu- | 
rățat parchetul în diverse aparta- | 
mente, de frecat mozaicul, de exe- ; 
cutat un volum însemnat de zu- | 
grăveli și vopsitorii. Instalatorii au 
de montat obiectele sanitare și de 
terminat toate lucrările pregătitoa
re pentru recepție.

La impunătorul bloc D 6 cu 72 a- 
partamente lucrează sute de mun
citori constructori, de cele mai di
verse specialități : zugravi din bri
găzile conduse de Baciu Vasile, 
Dragu Marin, Vas Iosif, mozaicari 
din echipele lui Tufan Alexandru. 
Tudora Marin, Diaconu Gheorghs. 
Tîrtea Ștefan, parchetarii lui Mo- 
raru Alexandru si multi alții.

ȘT. MIHAI

(Continuare în pag. a 3-a)

FONDUL UNUI 
„VICIU DE FORMĂ"

Multe discuții au tre
buit să poarte încasa
toarele de la I.C.O. cu 
cetățenii . pentru plata 
recipientelor de gunoi 
puse în cartierele noi 
de locuințe de către a- 
ceastă întreprindere. La 
redacția ziarului au so
sit de asemenea scrisori 
în care ni se cerea șă 
lămurim de ce pînă a- 
cum nu a trebuit să plă
tească astfel de obiecte 
iar acum trebuie. Un 
corespondent mai bine 
documentat ne-a indicat 
chiar faptul că în in
vestițiile pentru cartie-, 
rul Livezeni V au fost 
prevăzute aceste reci
piente. Ne întreabă de 
ce au mai fost atunci 
percepute de la loca
tari ? Pentru lămuriri 
ne-am deplasat la Gru
pul II de șantiere al 
T.R.C.H. care execiită 
blocurile noi și la între
prinderea comunală oră
șenească. Și iată expli
cațiile. Pentru cartierul 
de blocuri Livezeni. V, 
proiectanții au prevăzut 
în documentația econo
mică un număr de 348 
recipiente de gunoi ca
re să se execuțe din 
fondurile de investiții. 
T.R.C.H. avea obligația 
să le procure sau să le 
confecționeze și să le 
predea beneficiarului o 
dată cu predarea lucră
rilor de amenajări exte

Adunarea de la lași cu prilejul 
aniversării a 6 ani de la crearea

F.N.E. din Vietnamul de sud
In cadrul manifestărilor : prile

juite de cea de-a șasea aniversare 
a Frontului Național de Eliberare
din Vietnamul de sud, la Institu
tul Politehnic din iași a avut loc 
joi o adunare la care au parti
cipat numeroși Studenți români și 
vietnamezi din institutele, de în- 
vățămînt superior ieșene.

In cuvîntul for, președintele 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților din centrul universi
tar Iași, Emil Uncheșel, studenții 
Ion Hăineală și Viorica Duca au 
condamnat cu cea mai mare fer
mitate actele de război săvîrșite 
de imperialiștii americani împotri
va poporului vietnamez, noile cri
me comise prin bombardarea ora
șului Hanoi, exprimînd totodată 
solidaritatea deplină a tineretului 
nostru, a întregului popor față de

PRIMII PAȘI PESTE 
PRAGUL MAJORATULUI

Decembrie constituie pentru ti
nerii care au pășit în al 18-lea an 
al vieții o răspîntie de drumuri. 
Este luna în care cei ajunși la vîrs- 
ta majoratului intră în deplinele 
lor drepturi de cetățeni.

In acest an peste 650 tineri din 
Valea Jiului au pășit pragul ma
joratului. Tinerii majori sînt încon
jurați de atenția și dragostea colec
tivelor de muncă unde-și desfă
șoară activitatea. Pentru ei sînt 
inițiate de către organizațiile 
U.T.C., numeroase acțiuni menite 
să le îmbogățească cunoștințele, 
să-i facă să înțeleagă mai bine 
răspunderea ce o implică împlini* 
rea vîrstei de 18 ani. „

4 LA VULCAN, comitetul o* 
râșenesc U.T.C. a organizat o în- 
tîlnire a tinerilor din localitate cu 
tov. Beteringhe Vasile, președinte
le- sfatului popular. El le-a vorbit 
despre drepturile și îndatoririle 
cetățenilor patriei . noastre, sub
liniind îndeosebi trăsăturile moral- 
politice ce trebuie să caracterizeze 
fiecare tînăr care a trecut prasnl 
majoratului. CU prilejul aceste 
întîlniri, unui număr de peSte 60 
de tineri, printre care Iliescu Ele
na, Drecea Gheorșțhe, Biro Elisa- 
beta ș.a. li s-au înmînat felicită 
cu prilejul majoratului.

rioare din cartier. Dar 
T.R.C.H. nu a predat 
beneficiarului decît un 
număr de 200 recipien
te' pentru toate blocurile 
nou construite.

Sfatul popular Petro- • 
șani. a trebuit să dea o 
decizie prin care I.C.O. 
era autorizată să cum
peri de la I.O.I.L. un 
număr de 2 000 recipien
te -noi pentru acoperi
rea necesităților de sa
lubritate ale orașelor 
din Valea Jiului, men-- 
.,ionînd totodată în a- 
mintita decizie că cos
tul lor va fi recuperat 
de la locatari. Decizia, 
dată în urma referatu
lui secției de gospodă
rie, n-a ținut însă sea
ma de faptul că în in
vestițiile unora dintre 
..oile cartiere erau pre
văzute și aceste obiecte. 
Socotim că din moment 
ce pentru un cartier 
nou au fost predate o 
dată cu investiția și res
pectivele recipiente, ce
tățenii trebuiau obligați 
la plată numai atunci 
cînd această primă „gar
nitură" se deteriorează 
și se ivește necesitatea 
înlocuirii ei. Pentru lă
murirea celor interesați 
e bine să se. știe că nu
mai în. cartierul Live
zeni V ele au fost pre
văzute în investiție. Ce
tățenii de aici au fost, 
mim se spune, „favori

zați" de proiectanți, dar 
decizia amintită a omis 
să-i scutească, pe. aceș
tia de la plată. Ceea ce 
n-ap știut . majoritatea 
cetățenilor e că condu
cerea I.C.O. a dispus 
ca cota parte din cost 
să fie- achitată lunar

lupta eroică a poporului vietnamez. 
In încheierea adunării a vorbit 

Lam: Oue, secretar al Ambasadei
R.D. Vietnam la București, care 
a arătat că poporul vietnamez dă 
o înaltă prețuire poziției Partidu
lui Comunist Român exprimată 
din nou de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
C.C. al P.C.R., în cuvîntarea Ia 
Conferința organizației de partid 
a orașului București și recentei 
Declarații a guvernului român în 
legătură cu bombardamentele asu
pra Hanoiului. Vorbitorul a mul
țumit pentru valorosul sprijin 
multilateral acordat de România 
poporului vietnamez în lupta sa 
dreaptă pentru apărarea libertă
ții și independenței naționale.

(Agetpres)

Luînd cuvîntul, în numele celor 
prezenți, tînăra Tudoriță Tatiana 
a mulțumit partidului și statului 
pentru deosebita grijă ce o poartă 
tinerei generații. Ea s-a angajat 
să nu precupețească nici un efort 
pentru a pune cunoștințele dobîn- 
dite în școală și apoi în facultate 
în slujba prosperității patriei.

Intîlnirea a fost urmată de un 
bogat program artistic susținut de 
către formațiile clubului sindicate
lor din localitate.

+ ȘI LA PETKILA au avut loc 
manifestări închinate tinerilor ma
jori. Așa a fost de exemplu înlil- 
nirea tinerilor cu tț>v. Mathe Adal
bert, miner . pensionar. IMtrihul 
miner a vorbit despre minunăț
ie condiții create de partid tine
retului de astăzi. El a îndemnat ți
nerii să fie exemplu de -com"orta- 
re trr muncă, în familie și în so
cietate. să devinp constructori 
demni ai socialismului.

Intre acțiunile închinate tineri
lor care au împlinit vîrsta majo
ratului se numără, de asemenea, 
vizionările de filme în colectiv, ex
cursiile, serile distractive pe care 
Comitetul orășenesc U.T.C. din Pe- 
trila le-a organizat în cursul aces
tei luni.

așa cum se achită taxele 
de apă, canal, gunoi, 
deoarece multora dintre 
ei li . s-a cerut dintr-o 
dată întreaga parte de 
contribuție (ceea ce e 
mai greu de achitat).

Ceea ce nu e bine 
însă, e' că deși se per
cepe de la cinci aparta
mente costul unui reci
pient, I.C.O. nu asigură 
unul la 5 apartamente. 
Și nu asigură pentru că 
I.O.I.L. livrează comen
zile cu întîrziere.

I. C.

Și pentru că prin cartierele noi se intclnesc a- 
desea ți astfel de aspecte, sectorul de salubritate al 
I.C.O, să ia aminte.



REPUBLIC A 9 copiii tai te slăvesc •
Lucrări premiate la concursul literar și de 
artă plastică cu temă, închinat aniversării 
Republicii, organizat de către Consiliul oră
șenesc al Organizației pionierilor din Petro
șani în școlile din Valea Jiului.
H POEZII
■ PROZĂ
■ GRAFICĂ

Era o zi caldă de 
toamnă. Soarele lucea 
voios pe bolta cerului 
pătată ici-colo de sca
mele norilor. Razele 
sale coborau vesele pe 
pămînt vrînd parcă să 
dea mai multă străin 
cire bucuriei mele.

Era prima zi de 
școală din lungul șir 
ce avea si urmeze. Si

ma m-a dus la un grup 
de copiit in mijlocul 
cărora se afla viitoa
rea mea învățătoare. 
Imaginea ei mi-a ră
mas întipărită In min
te. O i:ăd și acum: 
înaltă, cu păr casta
niu, cu ochi în care 
se citea bunătatea și 
grija față de micuții 
care o înconjurau, pfi-

P
opularizat în toate unită
țile de pionieri din șco
li, concursul de lucrări 
literare și plastice ini

țiat de Consiliul orășenesc al Or
ganizației pionierilor din Petroșani 
în cinstea zilei de 30 Decembrie a 
•tîrnit entuziasmul și hotărîrea e- 
levilqr de a-și exprima sentimentul 
de dragoste și recunoștință față de 
patria noastră socialistă și Parti
dul Comunist Român — părintele 
drag al tuturor copiilor. Din cele 
27 școli generale, marea majorita
te a reușit să mohilizeZe tineretul 
școlar în vederea pregătirii acestui 
concurs.

Comisiilor de selecționare le-âu 
fost prezentate 70 creații literare 
în versuri și proză și 686 lucrări 
plastice variate ca tehnică a con
ceperii.

Lucrările cercului de linogravură 
al Casei pionierilor din Petroșani, 
Cele peste 30 desene în acuarelă

ale elevilor Școlii generale nr. 2 
Lonea, seriozitatea creațiilor pre
zentate de Școala generală de mu
zică și artă plastică, originalele pic
turi de Ia Școală generală nr. 1 și 
nr. 4 din Petroșani formează ma
terialul de bază al expoziției ce se 
va deschide la Casa de eulturâ. 
După deschiderea expoziției juriul 
va acorda premii celor mai bune 
lucrări și va anunța numele expo- 
nanților premiați. Comisia de se
lecționare a creațiilor literare a 
stabilit următoarele premii:

Premiul I: Schroth Cristina, 
Școala generală nr. 3 Vulcan pen
tru poezia „Libertatea".

Premiul al II-lea : Voina Virgi- 
nlca, Școala generală nr. 6 Petro- 
șanif pentru poezia „Partid iubit" 
și Schroth Cristina pentru poezia 
„M-ai învățat să cînt".

Premiul al IlI-lea : KOzint Maria, 
Școală generală nr. 6 Petroșani 
pentru poezia „Cîntecul meu" ; Sie-

der Otllia, Școala generală nr. 1 
Vulcan pentru poezia j,Floricică vio
rea" ; Ardelean Lucia, Școala ge
nerală Paroșeni pentru poezia „Bă
răgan".

Mențiuni : „Chipul patriei" de 
Dorcu Floarea, Școala generală nr.
2 Petroșani ; „Patria" de Bogdan 
Cornel, Școala generală nr. 2 Pe
troșani ; „Frumoasă ești patria 
mea" de LeVițki Vladimir, Școala 
generală nr. 2 Petroșani ; „Patria" 
de Popescu Alexandru, Școala ge
nerală nr. 6 Petroșani ; „Partidu- 
le 1“ de Crîc Florina, Școala gene
rală nr. 3 Vulcan ; „Primăvara" de 
Petrescu Andreea, Școala generală 
nr. 4 Petroșani ; „30 Decembrie" de 
Țeperdel Stela, Școala generală nr.
3 Vulcan; „învățătoarea mea" (în 
proză) de Petrescu Andreea, Școa
la generală nr. 4 Petroșani s. a.

In pagina de față prezentăm 
cititorilor ziarului nostru cîteva di” 
creațiile premiate.

ÎNVĂȚĂ
TOAREA MEA

Libertatea
— Tată, te rog să-mi spui ce-i libertatea.
— O dragul meu I Mi-ar place ca vălul ei de

aut 
Să ne-mpresoare veșnic pe mine și pe tine, 
Că libertâtea-i cerul privirilor senine, 
E zborul tău, copile, spre culmea fericirii, 
E leagănul vieții, grădină a ' iubirii.

Dar tu să știi, copile, c-acest prea scump izvor 
Al libertății, Omul nu-1 biruie ușor.
Gi lupta peste veacuri a lumii muncitoare 
Făcut-a să răsară al libertății soare.

Inchipuie-ți povestea în care-un brav popor 
Unit într-o oștire, cu-n Făt-frumos în frunte. 
Răpune un balaur din basme-ngrozitor 
Să-și. libereze plaiul de jafurile-i cruwl».

Povestea-i firul luptei, oștirea e poporul, 
Balaurul e chipul trecutului apus,
Iar Făt-frumos — Partidul iubit, conducătorul 
Care ne-arată drumul și zborul nostru-n sus.

Și-ajuns Ia biruința aceasta mult visată 
Poporu-n joc și cîntec vestește lumea toată.
— Să zboare-atuncea, tată, hulubii mei să

zboare !
Să ducă întreaga veste pe-ntregul glob sub 

soare.
Republică ! Izbîndă !... Măreață aniversare

A libertății noastre depline, sărbătoare ! 
Astfel vorbjndu-i tatăl, așa-ncheiase fiul. 
Și-a priceput copilul ce*nseamnă libertatea 
Si n-are să mai uite c-al libertății faur, 
Partidul, îi clădește un viitor de aur.

SCHROTH CRISTINA 
elevă In clasa a Vi-a

M-ai invitat sl clnt
M-ai învățat, Partid, iubitul cînt de libertate, 
Sfi-1 citit cum l-au cintat străbunii în Vremuri 

depărtat».
Ii cînt s-audă țara-mi scumpă ciutul 
Șl sâ-1 audă lumea $1 pămîntul.

De ne-amintim de-atuncl, din *47, 
O noapte a istoricelor fapte, 
Atunci te văd Partid, cum ai păruit 
Spre viitorul de-astăzi fericit.

Sărbătoresc cu inima-mi fierbinte 
Acest 30 Decembrie șl-haiht» 
Privesc urcușul patriei iubite 
Spre culmile vieții fericite,

M-ai învățat, Partid, iubitul cînt de libertate, 
Sfi-1 cînt cum l-au cintat străbunii în vremuri 

depărtate.

11 cînt s-audă țara-mi scumpă cîntul 
Și să-l audă lumea și pămîntul.

SCHROTH CRISTINA 
elevă clasa a Vl-a

BĂRĂGAN I
Bărăgan, pămînt eu flori 
și cu grîu la subțiori. 
Lan de aur, un ocean 
Vechi carpato-dunărean.

Și ești mîndru de-a ta viață 
împletită cu verdeață. 
Cu lumini și bucurie 
Ce-ncunun-a ta’ cîmpie.

Mulțumit privești Carpații 
Că-s uniți acum toți frații. 
Și purtăm ca pe-o cunună 
Vița patriei străbună.
Și-o purtăm ca să-nrloreascâ 
Țara noastră românească.

Nu ești trist și abătut 
Ca Și-n anii din trecut, 
Cînd erai tot despărțit 
Și robit, batjocorit.

Spicu-n marea-ți aurie 
Cîntee vesel astăzi știe. 
Cînt de dragoste și muncă 
De la munte pînă-n luncă.

Și -fitr-un glas cu ciocirlia, 
Cîntul meu șl poezia 
Vreau să poarte-ntre săteni 
Dragostea acestor veri.

Dragostea adevărată 
Peste zarea-nseninată 
Pentru anii ce-i trăim. 
Pentru viața ce-o clădim.

ARDELEAN LUCIA, 
elevă clasa a V-a B

Floricică viorea
Floricică viorea 
Să trăiască țara mea 
Că sînt fericită-n ea. 
Cînd privirea mi-o rotesc 
Oameni harnici eu zăresc. 
Țară mîndră ei clădesc 
Și de-aceea îi iubesc.
Și iar verde viorea 
Dragă-mi este școala mea, 
Multe-am învățat în ea 
Despre oameni, despre muncă, 
Pentru pace cum se luptă 
3ub steagul partidului, 
Scumpului, părintelui.

SIEDER OtlLIA 
eleva clase a V-a C

le și nopți visasem că 
merg la școală alături 
de prietenele mele, zile 
și nopți mă visasem 
aplecată asupra abece
darului. Și iată că ziua 
mult așteptată sosise. 
Părinți și copii cu fe
țele radiind de fericire 
se îndreptau spre ci
nematograful No
iembrie" unde urma 
să se facă repartizarea 
pe clase. In sală învă
țătoarele își luau in 
primire viitorii elevi, 
de care patru ani de 
zile trebuiau să aibă 
grijă, să-i supraveghe
ze, să-i îndrume pe 
calea cea bună. Parcă 
aud și azi cum în sala 
plină de copii a răsu
nat numele meu. Mc-

vind-o cu ochi încre 
zători.

Așa a fost în prima 
zi. De atunci s-au scurs 
opt ani. In acești ani 
am învățat multe. Dai 
mereu îmi apare îna
intea ochilor tovarășa 
învățătoare. O văd a- 
plecată deasupra noas
tră urmărindu-ne cum 
scriem, o văd strădu 
induse să explice cît 
mai pe înțelesul nos
tru lecțiile din abece
dar, o văd povestin- 
du-ne fapte de pe vre
mea clnd era ca noi. 
De aceea ne-am simțit 
foarte apropiați de to
varășa învățătoare și 
simțeam ceva ca o 
piatră grea apăsînd pe 
inimile noastre la gilt"

dul despărțirii, ce a- 
vea să urmeze. Și cum 
nu am uitat prima zi 
de școală, așa mi-a ră
mas întipărită în min
te și ultima zi a cla
sei a patra. Ultima zi 
în care noi elevii, aș
teptam în clasă îm- 
brăcați pionierești- pe 
tovarășa învățătoare. 
Eram îmbrăcați de 
sărbătoare dar veselia 
lipsea din mijlocul 
nostru. Cînd a intrat 
și s-a dus la catedră 
o colegă a ținut Să 
spună cîteva cuvinte. 
Ochii îi jucau în la
crimi. Cînd a termi
nat, noi ne-am ridicat 
în picioare și am a- 
plaudat cu bucurie și 
mulțumire pentru e- 
forturile depuse de to
varășa învățătoare, dar, 
care era pornit din 
adîncul sufletului nos
tru de copii.

Au trecut ani de-a- 
tilnci. La începutul fie
cărui an școlar pri
vesc cu dragoste pe 
micii elevi, proaspăt 
înscriși în clasa I, 
în mintea mea încep 
Să se perinde aminti
rile. Și cu toată dra
gostea ce mă leagă de 
actualii mei tovarăși 
profesori, nu voi uita 
niciodată pe aceea ce 
mi-a pus tocul în mi
nă și m-a învățat pen
tru prima oară Cît fac 
doi și cu doi.

Petrescu ANDREEA 
cl. a Vin-a A

Pionierul Fodoi 
Ștefan, din cer
cul de artă plas
tică de la Casa 
pionierilor Petro
șani s-a remar
cat prin linogra 
vura intitulat!

„Republica"

Linogravură executată de pioniera Tetaru Mioara din cercul de 
artă plastică de la Casa pionierilor Petroșani.
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Un vînzător certat cu buna-cuviință
Unitatea O.O.V.L.F, nr. 

19 din Lupeni. Nu mai 
sint găini care să se 
vîndă cu suprapreț, stru
guri pentru a fi aruncați 
la repezeală pe cîntar, 
cartofi amestecați cu pă- 
mint; se găsesc în schimb 
alte mărfuri care se vînd 
pe... „sprinceană". Zilele 
acestea și la această U- 
nitate au sosit brazi. 
Cum sînt vînduți ?

Cei „așa șl așa" sînt 
scoși la stradă pentru 
public. Cei aleși sint au. 
„aleșilor" — probabil ru
dele și amicii vinzătoru- 
lui cel arțăgos.

— Bine, dar aici BU 
toată maria se pune în 
vinzare ? —- intreabă un 
cumpărător.

— Cum nu ? Și pomii 
ăștia, din 
vînduți I II 
vați...

— Pentru

A viu l pe
dacăneți în „rezervă", 

nu e cu supărare ?
— Asta nu te 

vește !
— Ba pe toți ne 

vește - 
părător.

Din grupul de cumpă
rători, în care se aflau

pri-

prl-
zice alt cum-

în flecare zi, avem deci 
pretenția să ni-i alegem.

— Să vă alegeți maria 
acasă, nu aici — replic* 
tăios vînzătorul. Vă pla
ce, bine. Nu vă convine, 
n-o să vă aduc eu pomi 
din pădure, pe alese.

— Nu-i nevoie,

curte, sînt 
avem rezer-

cine-i ți'

OPINII

Ea sectorul forestier 
Neag, se pregătesc noi 
material lemnos pentru

Cîmpu lui 
stocuri de 
expediție.

Economii din inovații
La U.R.U.M.P. în acest an au fost 

înregistrate 54 propuneri de inova
ții ; dintre acestea, 40 au fost a- 
plicate în producție și 14 se află 
în studiu. In urma aplicării în 
producție a acestor inovații s-au 
realizat 100 000 lei economii post 
calculate. Ce rezultate practice au 
avut aceste inovații ? Iată eficien
ța cîtorva : o nouă tehnologie de 
elaborare a oțelului aliat cu man- 
gan, dispozitiv de format la rece 
a inelelor cu diametrul de 800 mm 
de la tuburile de aeraj, mașină 
portativă de centralizat axe grele 
ș.a.

I. DERTOT!
corespondent

minerii Ciochia Marin și 
țică Grigore, maistrul 
minier Gross Petru, me
canicul Bardaș Gheor- 
ghe, gospodina Letean 
Catalina, soție de miner, 
șeful de manevră Girda 
Vaier și alții, cineva o- 
biectă:

— Brazi nu cumpărăm

aici. Și tovarășul Cio
chia intră in spatele u- 
nității, unde pomii cei 
frumoși erau „puși bine".

— Mă ăsta... Ieși afară 
din curte !

Clienții iși arată n« > 
mulțumirea, protestează. 
Vînzătorul, cu tot baga
jul de cuvinte jignitoa-

re de care dispune, in
sulta oamenii încheind 
în cele din urmă cu un 
„lăsați-mă dom'Ie in pa
ce. Nu vă place ? Ce o 
să-mi faceți ? !"

Pe ce se bazează 
oare unii salariați ai 
O.O.V.L.F.-ului cînd se 
comportă atit de repro
babil și se exprimă in
tr-un mod atît de jigni
tor ? Lucrătorii de la u- 
nitatea nr. 19 din Lupeni 
au mai fost criticați in 
ziar. Pe „măi ăsta", de 
la acest magazin cumpă
rătorii din Lupeni ar 
dori să nu-1 mal intîl- 
nească aici...

Tovarășii din conduce
rea O.O.V.L.F. Petroșani 
sînt chemați 
suri severe 
vînzătorului 
despre care 
că-1 cheamă Popescu Ni
colae.

N. ARBOREANU

schelele
Vulcanului

(Urmare din pag. I)

FIX

să ia mă- 
impotriva 

cu pricina, 
am aflat

O.N.T. vestește
amatorii

Cînd mai multe persoane trebuie 
să întreprindă împreună o acțiune 
își dau întîlnire la o anumită oră. 
Ședințele, audiențele se stabilesc și 
ele pentru o oră fixă. Intîlnirile, 
de asemenea. Nu mai vorbim des
pre începerea spectacolelor. Dai 
ora asta fixă... De s-ar respecta 
măcar o dată de către toți și în 
toate împrejurările... Ei, ce bine-ar 
fi ! Timpul nostru, timpul lor, tim
pul tuturor, atît de prețios, n-ar 
mai fi consumat în zadar, fără fo
los.

Păi uite, de pildă, Ia ședințe. Nu 
se poate ca toată lumea să fie la 
ora fixată în sală. întotdeauna tre
buie să mai fie cineva așteptat... 
Așa-i și cu audiențele. Pe uși scrie 
clar ora începerii lor. Dar omul

localitate oarecare, dar ea 
apare la fix. Și timpul... 
trece așa de repede. Și-i 
foarte scump, enorm de 
Ți-ai comandat un costum

de drumeții

fe-

ca 
fie12 000 de persoane să 

în hoteluri și vile din 
Bușteni, Sinaia, Poiana 

Tușnad, Govora. Hercula-

A apărut „LUPTA DE CLASA'* nr. 12|1966
Numărul pe luna de

cembrie al revistei 
„Lupta de clasă" se 
deschide cu editorialul 

.„.Eficiența economică a 
’investițiilor" de Tibe- 

*-riu Horvath. In conti
nuare, revista publică 
articolele „Congresul 
al V-lea, etapă impor
tantă în istoria Parti
dului Comunist Ro
mân" de Nicolae Pe- 
treanu și Nicolae Po
pescu, „Aspecte psiho
logice ale însușirii u- 
nor noțiuni filozofice"

de Vladimir Gheorghiu 
și altele.

Revista mai cuprin
de materialele „Cu 
privire la munca pro 
ductivă și neproducti
vă în socialism" de 
Ion Păcuraru și „Con
tribuții la discuția des
pre specificul națio
nal în literatura româ
nă" de Teodor Vîrgo- 
lici — la rubrica 
„Puncte de vedere" —. 
„Planificarea econo
miei naționale" de Mi
hai Dulea, și „Materie

conștiință" de Ilea- 
Mărculescu — la

Și 
na 
rubrica „Lecții și con
sultații" —, „O nouă 
lucrare privind parti
ciparea României la 
războiul antihitlerist" 
de Aron Petric, „O- 
rientări în cercetarea 
sociologică" de Ludwig 
Grunberg și „Un con
tinent în continuă e- 
fervescență" de Cornel 
Almășan — la rubrica 
„Critică și bibliogra
fie".

care audiază nu-I întotdeauna 
punctual. Nici toți spectatorii nu 
pot fi punctuali la spectacole. Tre
buie neapărat ca unii din ei să 
mai întîrzie cinci, zece minute. Și 
astfel spectacolul începe peste 15- 
30 de minute de la ora anunțată. 
La fel e și cu alte... punctualități. 
Mergi Ia ora 8 la magazin să-ți 
cumperi ceva. Observi nu cu plă
cere că vînzătoarea de la raionul 
respectiv n-a venit și nu va veni 
decît la ora 9. Sau aștepți cursa 
spre o 
nu mai
Timpul 
scump, 
prețios,
de haine la croitorie și te prezinți să-l 
ridici. Trebuie să faci cel puțin cî- 
teva vizite la unitate pînă să poți 
pleca acasă cu costumul. Croitorii 
nu se încadrează măcar o dată în 
limitele timpului fixat.

Și totuși ora fixă trebuie respec
tată. Cît n-am cîștiga prin aceas
ta I Cîte lucruri utile n-am putea 
face în timpul nostru de așteptare. 
Și dacă am încerca cu toții să fim 
punctuali, operativi în activitățile 
noastre treaba ar merge bine și cu 
folos. Timpul ne-ar fi suficient 
pentru toate treburile pe care le 
avem de făcut.
timpului, a orei 
cupe pe toți.

Pentru cei ce doresc să sărbă
torească Anul Nou în decorul 
eric de iarnă, Oficiul Național de 
Turism organizează revelionul în 
numeroase stațiuni pitorești din 
țară, precum și la cabane.

Au fost luate măsuri pentru 
aproape 
găzduite 
Predeal.
Brașov,
ne, Eforie nord și la cabanele Pî- 
rîul Rece, Babele, Padina, Gîrbo- 
va, Furnica. Stîna de Vale, Păl
tiniș. Cheile Turzii și altele.
- Cu ocazia aceleiași sărbători au 
fost programate excursii în capi
tala Bulgariei, Cehoslovaciei, R.D. 
Germane, Poloniei, Ungariei și U- 
niunii Sovietice.

(Agerpres)

— Blocul nostru D 6 va fi gata 
și el săptămîna viitoare spune cu 
încredere maistrul principul Cor- 
ciani Otto. Avem forțele necesare, 
lucrările se execută după grafice 
judicios întocmite, iar maiștrii se 
preocupă îndeaproape de Îndepli
nirea zi de zi a planurilor stabili
te, de asigurarea realizării unor lu
crări de bună calitate. Există cer
titudinea că angajamentul luat va 
fi respectat din toate punctele de 
vedere.

...Șeful șantierului, tov. torda- 
che Nicolae, se găsea în blocul F 6 
— bloc a cărui glisare s-a execu
tat cel mai tîrziu — avînd finisa
jele interioare rămase în urmă fa
ță de celelalte blocuri. Aici dădea 
maistrului de bloc îndrumări pre
țioase pentru desfășurarea lucrului.

— Forțe importante de muncă 
sînt concentrate la acest bloc — 
arată maistrul Dobner Carol. Zida
rii Berințan Ion, Velea IOn, Pop 
Alexandru, Calotă Ion, Kadar Ște
fan, Oanță Dumitru, tîmplarul Co
teț Matei, mozaicarul Vîlcea Petre, 
zugravii Sturzu Grigore, Bercfci 
Mihai, geamgiul Gheleșel Gheorgfie 
împreună cu formațiile lor se stră
duiesc din răsputeri să recupereze 
decalajul existent între blocul lor 
șl celelalte blocuri, să încheie la 
termen construcția blocului. Se 
tencuiește, zugrăvește, se bate par
chetul și se toarnă mozaicul pe 
treptele scărilor de la etajele supe
rioare. Turbosuflantele varsă va
luri de aer cald în apartamente 
pentru uscarea pereților încă u- 
mezi, iar mașinile de frecat mo
zaic uruie fără oprire.

— Este un ritm de muncă cum nu 
a mai cunoscut șantierul Vulcan. 
Firește, strădaniile aduc și roade 
frumoase ; finisajele blocurilor 
înaintează văzînd cu ochii... Slhtem 
convinși, că colectivul nostru îsi va 
respecta angajamentul, realizîn-, 
du-si integral sarcinile de plan 
prin predarea celor 152 de aparta
mente, declară cu hotărîre tov. 
Iordache Nicolae șeful șantierului.

(Agerpres)
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TELEVIZIUNE
27,00

18,00

— Cupa Speran-

Fie ca problema 
fixe să ne preo-

Dem. SĂRARU

PROGRAM DE RADIO
24 decembrie

i C adourtlor <
Un cadou util și frumos

Petroșani, unde puteți pro<

cura articole de:

LUNA

vă puteți procura la magd» 
ziliele metalo-chimlce ale

O.C.E. Produse industriale

jidmiți

L, ivwuZ dm xwCiuVaudete MutefcLeLfi. 
ÎJuwUiZuo touikîAUte PEîROSani
LUPENI.URlCANI.t/ULCAN.ANINOASA 
P^TRILA 5> LONEA f

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 6,15 
ACTUALITATEA AGRARA; 6,25 
Program muzical de dimineață; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport. Bule
tin meteo-rutier; 7,30 In excursie 
cu muzica ușoară; 7,45 Emisiune 
pentru pionieri; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8.10 „Frumuseți din țara 
mea" — melodii populare; 8,25 
MOMENT POETiC; 8,30 Ea micro
fon, melodia preferată ; 9,30 Sfa
tul medicului : Excursiile — fac
tor de întărire c sănătății; 9,35 Ta
raful Casei de cultură din Focșani; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,15 Din 
muzica popoarelor; 10.30 EMISII 
NE MUZICALA PENTRU ȘCOLA
RI ; „In vacanță"; 11,20 „Un cîntec 
străbate lumea" — muzică ușoară; 
11,45 Cîntă Felician Fărcașu și a- 
cordeoniștul Ilie Udllă; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic; 12,10 Opera săptămînii: 
„Trubadurul" de Verdi; 12,30 Gîn- 
tece si' prelucrări corale de Gheor
ghe Bazavan; 12,45 Soliști, orches
tre, melodii; 13,30 întîlnire Cu me
lodia populară și interpretul prefe
rat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bu
letin meteo-rutier; 14.08 Din albu
mul muzicii de estradă; 15,00 Or-

chestra de 
larmonicli 
15,20 Caleidoscop 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,15 Piese instru
mentale; 16,30 Emisiune muzicală 
de la Moscova; 17,10 OAMENI DE 
SEAMA. Scriitori și actori înfăp
tuitori ai teatrului în limba româ
nă; 17,40 Din literatura viorii: 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN 
JURUL GLOBULUI; 18.15 Varie
tăți muzicale; 18.40 ȘTIINȚA, TEH
NICA, FANTEZIE; 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră;
Concert de melodii românești: 20.00 
RADTOGAZETA DE SEARA: 20.20 
Sport: 21,35 Muzică de dans: 22.00 
RADIOJURNAL Sport. Buletin 
meteorologic; 2-2,20 Soliștii Gig! 
Marga. Johnny Halliday și orches
trele Paul Ghențer si Max Greger 
vă invită la dans; 22,45 Pentru fie
care dansul preferat. 23,52 BULE
TIN DE ȘURI.

muzică populară a Fi
de stat din Craiova ;

muzical; 16,00
Sport.copii și tineretul

Ala 
veseli".

Al.

Bala i „Să 
Antologie 
Odobescu.

23 decembrie 
Notație 
țelor. 
Pentru 
școlar : 
fim
școlară: 
Publicitate. 
Ora exactă. 
Telejurnalul 
Buletinul 
Buletinul circulației ru
tiere.

19,30 Atlas folcloric : Iași — 
prezintă Vasile Âdăscă-' 
liței. 
Săptămîna. 
Avanpremiera.
Teleglob — emisiune de. 
călătorii geografice „Jur
nal de bord" (V).
Un bilet la alegere — 
examen muzical cu Trio 
Do Be Mi.
„Regina Ostrogoților" — 
Baladă pentru cor și or 
chestră de Constantin 
Bobescu, pe versuri de 
Gheorghe Coșbuc. Cîntă 
orchestra de studio și 
corul Radiol eleviziunii. 
Iînregistrare, din concert) 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

18,50
18,58
19,00
19,17
19,20

20,00
21,00
21,20

21,40

22,10

22,35
22,50

de seară 
meteorologic.

19,30

CINEMATOGRAFE
24 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Neamul Șoimăreștilor; Republica : 
Cele patru zile ale orașului Neapo- 
le.

• PARFUMERIE ȘI COSMETICE
• MUZICALE, PICUPURI. 'IAGNETOFOANE, DISCURI
• MENAJ
• ELECTRICE, RADIOURI, TELEVIZOARE, ASPIRATOARE DE 

praf și altele.
Vizitați. magazinul" de specialitate care vă oferi un bogat 

sortiment de cadouri, pentru cei dragi.
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VÎRTA iNTEDMRȚiORinin
Conferința de presă de la Hanoi 
in legătură cu atacurile aeriene ale S.U.A

HANOI 22 (Agerpres).’ — Depar
tamentul de presă al Ministerului 
Afacerilor Externe al R.D. Vietnam 
a organizat joi dimineața o confe
rință de presă la Hanoi, în cadru) 
căreia s-a dat citire unui document 
al M.A.E. al R.D. Vietnam în legă
tură cu atacurile aeriene ale S.U.A. 
împotriva Hanoiului și a subur
biilor sale.

In document se arată că în ulti
mele zile avioanele americane au 
bombardat de patru ori și au lansat 
rachete asupra unor cartiere dens

provocat moartea 
locuitori pașnici, 
sau avariate lo- 

școli, au fost pri-

populate din Hanoi și asupra sub
urbiilor capitalei vietnameze. Bom
bardamentele au 
și rănirea unor 
Au fost distruse 
cuințe, pagode și
einuite pagube materiale ambasa
delor R.P. Chineze și Republicii 
Socialiste România.

Ziariștilor le-au fost prezentate 
bucăți din rachete purtînd inscrip
ția „fabricat în S.U.A.", găsite pe 
locurile bombardate din Hanoi și 
suburbii.

Solidari cu lupta dreaptă
a poporului vietnamez

PRAGA 22 (Agerpres). — Secre
tariatul Uniunii Internaționale a 
Studenților a dat publicității o de
clarație în care condamnă recen
tele bombardamente asupra Ha- 
naiului, calificîndu-le drept un nou 
pas spre extinderea agresiunii 
S.U.A. în Vietnam. U.I.S. 
studenții din întreaga lume 
exprime dezacordul cu 
S.U.A. în Vietnam și să
lupta dîrză a poporului vietnamez.

cheamă 
ca să-și 
politica 
sprijine

ACORD

SOVIETO-MAROCAN

CASABLANCA 22 (Agerpres). — 
La Casablanca, anunță agenția 
TASS, s-a încheiat un acord pri
vind constituirea societății sovieto- 
marocane pe acțiuni „Marimex". 
Acordul prevede extinderea și dez
voltarea relațiilor 
țări in domeniul 
rior.

Noua societate
importul din Uniunea Sovietică de 
mașini, nave, utilaj, aparate și piese 
de schimb și de desfacerea lor pe pia
ța marocană, precum și de repara
rea și deservirea lor tehnică.

dintre cele două 
comerțului exte-

se va ocupa de

Criza guvernamentală
din Grecia a fost rezolvată

ATENA 22. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : După numai 26 de ore, cri
za guvernamentală din Grecia, 
provocată de demisia guvernului 
Stephanopoulos, a fost rezolvată 
prin formarea unui cabinet de 
tranziție în frunte cu Ioannis Pa- 
raskevopoulos. Primul ministru 
este totodată și ministru al apă
rării și ministru al coordonării e- 
conomice, Economou Gouras este 
ministru al afacerilor externe, iar 
Stratos ministru al afacerilor in
terne.

Noul cabinet a depus jurămân
tul. Primul ministru, Paraskevo- 
poulos, a declarat că guvernul său 
se va prezenta în fața 
tului în timpul prevăzut 
tuție — cel mult peste 
pentru a cere vot de
El a precizat că noul guvern are

parlamen- 
de consti- 
15 zile — 
încredere.

de a „pregăti alegerile 
precum și de a rezolva 
probleme naționale ac-

mesaj radiodifuzat, re-

misiunea 
generale, 
gravele 
tuale".

Intr-un
gele Constantin al Greciei a anun
țat că alegerile generale vor avea 
loc la sfîrșitul lunii mai 1967.

PARIS 22 — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
In cadrul acordului cultural fran- 
co-român, prof. univ. N. N. Conș- 
tantinescu, de la Institutul de Știin
țe Economice din București, a pre
zentat, în fața unor membri ai cor
pului didactic și ai conducerii Ins
titutului de Științe Economice din 
Paris, o expunere despre industria
lizarea României.

s-u-A-: Popularitatea 
Partidului democrat scade

BRAZZAVILLE 22 (Agerpres). 
— Cu ocazia celei de-a șasea ani
versări a Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud, în 
capitala Republicii Congo (Braz
zaville) a avut loc un mare miting 
de protest împotriva agresiunii a- 
mericane din Vietnam. In cuvîntul 
său, vicepreședintele Adunării Na
ționale. Bukambu, a subliniat că 
„agresiunea barbară din Vietnam 
este cea mai monstruoasă crimă a 
imperialismului american". Recen
tele bombardamente asupra unor 
cartiere ale capitalei Republicii De
mocrate Vietnam, a menționat vor
bitorul, constituie o „escaladare ne
bunească a barbariei și războiului". 
A fost adoptată o rezoluție în care 
se arată că poporul Republicii Con
go, partidul Mișcarea națională re
voluționară și guvernul congelez 
vor acorda tot sprijinul luptei 
drepte a poporului vietnamez pen
tru libertate și independență na
țională. I

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Institutul „Gallup" a efectuat un 
sondaj pentru a stabili care este 
popularitatea celor două partide — 
democrat și republican — după a- 
legerile de Ia 8 noiembrie. Una 
din concluziile sondajului este că

Consecinfele închiderii frontierei 
dintre Congo și Angola

KINSHASA 22 (Agerpres). — 
Măsura adoptată de guvernul por
tughez de a închide frontiera din
tre Congo și Angola este inter
pretată de cercurile politice de la 
Kinshasa ca o nouă manevră a Li
sabonei, care va duce însă „la un 
eșec al politicii de dominație colo
nială promovate timp de mai mulți 
ani de către Portugalia". Agenția 
Congo Presse, referindu-se la a- 
ceastă situație, consideră că Con
go (Kinshasa), care susține lupta 
de eliberare a poporului african 
din Angola, refuză să aibă relații 
cu o țară ca Portugalia.ee nu res
pectă principiile Cartei O.N.U. Gu
vernul congolez, menționează a- 
genția citată, este conștient că prin 
închiderea, frontierei cu Angola se 
vor ivi. unele dificultăți în trans
portul producției miniere din Ka
tanga. efectuat în cea mai mare 
parte pe teritoriul angolez. Auto-

ritățile de resort de la Kinshasa 
au în vedere acum adoptarea unor 
măsuri care să permită transpor
tul spre ocean al cuprului katan-

*
ghez prin mijloace proprii.

Partidul democrat a întrunit un 
număr mai mic de adepți. Alegă
torii care s-au declarat democrați 
sînt în prezent în număr mai mic 
decît arată toate sondajele din ul
timii 26 de ani, reprezentînd 44 .la. 
sută din numărul alegătorilor, cu 
9 la sută mai puțini decît în 1964. 
S-au declarat independenți 27 la 
sută din cei interogați, iar restul de 
29 la sută s-au pronunțat în -fa
voarea republicanilor. - O altă "J>n- 
cluzie a sondajului este că repu
blicanii se află încă în minoritate 
și candidatul lor la președinție 
„trebuie nu numai să cîșțige -ade
ziunea propriilor membri, ci și să 
obțină o parte însemnată din votu
rile independenților și 
democraților".

chiar ale

Declarația
premierului Japoniei
TOI<IQ 22 (Agerpres). — Primul 

ministru al Japoniei Eisaku Sato, 
a declarat miercuri că intențio
nează să dizolve Camera Inferioa
ră a Parlamentului și să organize
ze alegeri generale. Sato nu a spe
cificat data punerii în aplicare a 
acestor hotărîri, dar observatorii

din ■ Tokio consideră 
ca aceasta 
cembrie.

Premierul 
botărîre ca
către opoziție, a sesiunii Camerei 
Inferioare.

să aibă
că
1Qv

s-ar putea
la 27 de-

japonez
urmare a boicotării de

a luat această

Alegerile din insula Mauriciu
Ian Smith a declarat 
că „Rhodesia a devenit republică'

- ?e-
Salls-

SALISBURY 22 (Agerpres). 
ful guvernului rasist de la 
bury, Ian Smith, a declarat joi, în

Parlamentul englez a intrat 
în vacanța de iarnă
LONDRA 22 (Agerpres). — Po

trivit tradiției, care este respectată 
aproape întotdeauna în Anglia. 
Parlamentul britanic a intrat la 21 
decembrie în vacanța de iarnă, 
lucrările sale urmînd să fie relua
te la 17 ianuarie 1967.

Făcînd bilanțul actualei sesiuni 
a Parlamentului, observatorii po
litici de la Londra remarcă că gu
vernul Wilson a avut de întîmpinat 
în Camera Comunelor numeroase 
critici la adresa politicii sale ex
terne și interne. In ceea ce priveș
te politica externă, au existat cîte- 
va .puncte nevralgice care au pus 
în dificultate guvernul. Printre a- 
cestea se numără eșecul înregis
trat în rezolvarea crizei rhodesie- 
ne, care a constituit o grea lovitu
ră pentru poziția guvernului labu- 
rișț. Aripa de stînga a fracțiunii 
parlamentare a partidului laburist 
a calificat politica liderilor parti
dului ca o renunțare Ia promisiu
nile sale, și, în semn de protest, 
unul din deputății laburiști, Frank 
Cousins, a renunțat la mandatul 
său.

După cum remarcă agenția Fran
ce Presse, reluarea lucrărilor Par
lamentului la 17 ianuarie va coin
cide cu o remaniere parțială a ca
binetului britanic. Totodată se pu-

ne problema alegerii a patru noi 
deputați pentru a completa trei lo
curi rămase vacante în urma- de
cesului a trei membri ai Parla
mentului și al celui de-al patrulea, 
rămas vacant în urma retragerii lui 
Frank Cousins.

cursul unui interviu televizat, 
Rhodesia „a devenit de fapt repu
blică, încă de săptămîna trecută 
după ce Marea Britanic a transfe
rat problema rhodesiană Organiza
ției Națiunilor Unite, declinîndu-și 
astfel responsabilitatea și cu aceas
tă ocazie autoritatea legală asupra 
coloniei sale". El a precizat că va 
mai trebui un oarecare timp pen
tru a clarifica situația și a lăsat 
să se înțeleagă că înainte de sfîr- 
șitul anului curent chestiunea de
clarării oficiale a statutului de re
publică al Rhodesiei va fi tran
șată.

că

au fost a minate
LONDRA 22 (Ager

pres). — La Londra a 
fost dată publicității o 
declarațiea Ministe
rului pentru Common
wealth prin care se 
arată că alegerile din 
insula Mauriciu au fost 
amînate pentru înce
putul anului 1967, în
trucît „nu ar fi fost 
completate listele elec
torale". După cum re
levă observatorii poli
tici de la Londra, ho- 
tărîrea de amînare a 
alegerilor ce trebuiau 
să garanteze protecto
ratului ■ independența 
nu a constituit o sur
priză, întrucît această 
hotărîre era de aștep-

tat, deoarece Anglia 
este interesată în pre
lungirea dominației sa
le coloniale în acest 
teritoriu.

Insula Mauriciu are 
o supraf ață de 7 385 
km p și o populație 
de aproximativ 700 000 
de locuitori. Ea este 
supranumită și „insula 
zahărului", întrucît 40 
la sută din suprafața 
totală este destinată 
plantației trestiei de 
zahăr, iar 98 la sută 
din economie se bazea
ză pe producția și pre
lucrarea trestiei de 
zahăr.

In anul 1961, Insula 
Mauriciu a obținut un

M1

hi

statut de semiautono- 
mie, care prevedea 
funcționarea unui gu
vern prezidat de „un 
premier" și a unei a- 
dunări legislative din 
care 40 de deputați 
sînt aleși, iar 12 nu
miți de guvernatorul 
englez. Ținînd seama 
de faptul că guverna
torul englez are drep
tul să opună veto-ul 
său la toate hotărîrile 
guvernului sau ale a- 
dunării legislative, a- 
ceasta face ca semiau- 
tonomia Insulei Mau
riciu să fie lipsită de 
orice puteri.

< SANTIAGO DE CHILE. 
Greva personalului medical, 
declanșată de aproape o lună, 
în sprijinul majorării salariilor 
continuă. Miercuri, poliția chi- 
liană a intervenit cu brutali
tate, folosind bastoane de cau
ciuc și grenade cu gaze lacri
mogene, pentru a împrăștia o 
demonstrație de protest a lu
crătorilor sanitari. Potrivit ști
rilor sosite din capitala chi- 
liană, numeroși manifestanți au 
fost arestați.

' ♦ CANBERRA. Guvernul 
australian a hotărît să spo
rească numărul trupelor sale 
din Vietnamul de sud de la 
4 500 de oameni la 6 000, a- 
nunță agenția France Presse.

+ SANAA. Două avioane

britanice au violat săptămina 
trecută spațiul aerian al Re
publicii Arabe Yemen, zburînd 
o jumătate de oră deasupra o- 
rașului Kotoba, anun‘" —- co
municat al Ministerului Infor- 
ir^'iilor Yemen, difuzat de 
postul de radio Cairo. Garni
zoana orașului, precizează co
municatul, a deschis focul a- 
supra celor două avioane.

nâtățirii echipamentului mili
tar, a pieselor de artilerie și 
a forțelor blindate, care au 
fost dotate lunar cu cite 50 
de tancuri de tip „Leopard".

+ BONN. La Bonn a fost 
dat publicității raportul anual 
al Ministerului Apărării at 
R.F.G. în care se arată că e- 
fectivul forțelor armate ale 
Bundeswehrului se cifrează la 
462 000 de persoane. Referindu- 
se la forța și puterea comba
tivă a armatei, raportul men
ționează că „s-a realizat un 
mare progres datorită îmbu-

+ TIRANA. La Tirana a fost 
jemnat un protocol albano-po- 
lonez privind schimburile de 
mărfuri pe 1967 între cele două 
țări.

In baza protocolului, Polo
nia va importa din Albania 
minereu de crom, asfalt, cupru 
și produse din cupru, bumbac, 
tutun, fructe și conserve etc. 
și va exporta în această țară 
mașini și utilaje, cocs, produ
se metalurgice, chimicale și 
alte mărfuri.

> BUENOS AIRES. Doche
rii din portul Buenos Aires
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au părăsit miercuri sediul 
Confederației Generale a Mun
cii din Argentina, pe care îl 
ocupaseră marți* cerînd elibe
rarea '■secretarului general, 
Eustaqio Tolosa, arestat pen
tru că a participat la o grevă.

♦ MADRID. După cum a- 
nunță agenția France Presse 
în ultimele 48 de ore, Ia Ma
drid au fost arestați cinci li
deri ai „Alianței sindicatelor 
muncitorești" din Spania 
(A.S.O.). Printre cei arestați se 
află Eugenio Royo, secretar
general, Enrique Baron, secre- 

. tar tehnic al A.S.O., și Grego
rio Cristobal, membru al Co
mitetului din Madrid al Sindi
catului metalurgiștilor afiliat 
Ia A.S.O.
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