
Proletari din toate tarile, unlțl-vâ.

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.&R. și al Sfatului popular orășenesc

COMUNICAT
In zilele de 21, 22 și 23 decembrie 1966 a avut loc Plenara Comite

tului Central al Partidului Comunist Român.
Plenara a analizat proiectul planului de stat al economiei naționale 

și proiectul bugetului de stat pe anul 1967, precum și măsurile în vede
rea realizării programului de îmbunătățiri funciare în perioada cinci
nalului.

In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii: Ion Stănescu, Du
mitru Balalia, Gheorghe Călin, Dumitru Mosora, Iosif Uglar, Mihai Su
tler, Miu Dobrescu, Bujor Almășan, Gheorghe Necula, Vasile Potop'. 
Teodor Haș, Ion Cîrcei, Mihai Marinescu, Miron Nicolescu, Petre Dumi
nică, Nicolae Giosan, Ion Ichim, Constantin Scarlat, Valter Roman, Cle
ment Rusu, Petre lonescu, Emil Drăgănescu, Constantin Dăscălescu, Con
stantin Drăgan, Gheorghe Cioară, Ion Savu, Ion Mărcuș, Ion Marinescu.

In încheierea lucrărilor plenarei, a luat, cuvîntul secretarul general 
al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu.

PLENARA A APROBAT tN UNANIMITATE PROIECTUL PLANULUI 
DE STAT ȘI PROIECTUL BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1967, CARE 
URMEAZĂ SĂ FIE SUPUSE SPRE LEGIFERARE MARII ADUNĂRI NA
ȚIONALE.

DE ASEMENEA, PLENARA A APROBAT IN UNANIMITATE MASU
RILE CE URMEAZĂ A FI LUATE PENTRU REALIZAREA SARCINILOR 
STABILITE DE CONGRESUL AL IX-LEA AL P.C.R. ÎN DOMENIUL LU
CRĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE.

UNDE MERGEM
AZI

cinematografele „Cul- 
și „Muncitoresc" din 
rulează filmul docu- 
„Vizita conducătorilor

♦ La 
tural" 
Lupeni, 
mentar
de partid și de stat în regiu
nea Hunedoara". : -1 ■

♦ Sala Teatruluijde Stat din 
Petroșani, ora 19: „Burlacii", 
comedie în trei acte de Geor
ge Carabin.

V

la 
un

+ La Lonea, începînd de 
ora 9, se va desfășura 
concurs de săniuțe.

♦ In toate localitățile Văii 
Jiului, continuă întrecerile din 
cadrul Spartachiadei de iarnă, 
Ia disciplinele: popice, tenis 
de masă, șah, schi și turism.

+ In sala cinematografului 
de Ia Clubul muncitoresc din 
Petrila, începînd de la ora 16, 
spectacol special pentru tine
ret cu filmul: „Neamul Șoi- 
măreștilor".

+ Filmul documentar „Vizi
ta conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Hunedoa
ra" poate îi vizionat la cine
matografele „Cultural" și 
„Muncitoresc" din Lupeni,

+ Sala Teatrului de stat din 
Petroșani, ora 19: „Io, Mircea 
Voievod", piesă istorică în trei 
acte de Dan Tărchilă.

Ing, DOINA 1 HI MIE sectorul de preparare — preparațiaI.upeni
VICTOR SIBIȘAN secretarul organizației de partidnr. 2

un artist 
pasionat, 
sînt a- 

tînăru- 
Dumitru

de gospodărire și înfrumusețare

(Continuare în pag. a 3-a)

CANTITATE DAR $1 
TOVARĂȘI MINERI IDirectivele Congresului al- IX-lea al P.C.R. stabilesc sarcini deosebit de importante în ceea ce privește . îmbunătățirea calității . produselor, de continuă a Colectivul muncitori, ...ingineri- și tehnicieni de la preparația de cărbuni Lupeni depune eforturi susținute pentru traducerea în viață a acestor sarcini, pentru a livra centrelor siderurgice cărbune coc- sificabil .de cea mai bună calitate. Activitatea noastră este însă mult stînjenită din cauza conținutului de cenușă' prea mare ăl cărbunelui brut.Preparația Lupeni primește cărbune brut de la minele Lupeni și Uricani. Cele mai mari greutăți le întâmpinăm Uricani .care trecut din singură lună 

din partea minei în cele 11 luni ce au acest an, doar într-o s-a încadrat în norma admisă de cenușă, iar în celelalte luni, ca de altfel și în decem- depășit norma admisă de cu 2—4 puncte. Mina U- are o normă admisă de de 43,5 la sută, ori cărbu
brie, a cenușă ricanicenușănele ce ni-1 expediază ajunge la 47 la sută. Depășirea conținutului de cenușă crează multe greutăți în; desfășurarea procesului tehnologic, îngreunează munca muncitorilor care lucrează la banda de claubaj. Conducerea preparației a

Un lăcătuș iscu
sit și 
amator 
acestea 
tributele 
lui Faur 
din sectorul elec
tromecanic al mi

nei Lupeni

Anul XVIII
XXIII Nr. 5342

Sîmbătă
24 decembrie

1966

4 pag, 25 bani

Coloană auto 
activăColoana auto din Petroșani, aparținînd I.P.I.P. Livezeni, reușește să aprovizioneze bine și la timp șantierele — . din Petroșani și Petnla — cu materialele de construcții necesare. Șeful de coloană, Mora- ru Dumitru, se dovedește a fi un priceput organizator, autocamioanele — platforme și basculante — fiind întreținute corespunzător și rațional exploatate.Dintre lucrătorii de la a- ceastă coloană, cele mai bune rezultate le obțin conducătorii autc Șoineanu Petru, Roată Vasile, Stuparu Marin,. Taifas Tudor, Moraru Vlad și Niță Ion.

VULPE GHEORGHEcorespondent

n-am primit însă nici O «asemenea vizită, făcută ‘ din partea mi- a avut rezultate îm- Cohținutul de cenușă s-a

inițiat numeroase măsuri pentru îmbunătățirea calității cărbunelui. In , vederea ‘ reducerii conținutului de cenușă din" producția brută s-au făcut mai multe intervenții la conducerea exploatării Uricani p”o- pnnîndu-se chiar o vizită din .partea : minerilor uricăneni la banda de claubaj a preparației. La această invitație. un' răspuns, care a fost hei Lupeni. bucurătoare.din producția minei Lupeni redus. Socotim deci necesar ca și conducerea minei Uricani să ia măsuri mai eficiente pentru reducerea substanțială a cenușei, îndeosebi la sortul de peste 80 mm. Colectivul minei Uricani să aibă în vedere nu doar depășirea cantitativă a planului de producție ci și respectarea calității. De remarcat că de la începutul anului, minerii uricăneni și-au depășit sarcinile de plan cu 12 840 tone. Un calcul sumar arată Că depășirea cu două puncte a normei de. cenușă , pe cele 11 luni, echivalează tocmai cu acest volum de producție e stras peste plan. Iată, deci că există rezerve serioase în această exploatare pentru respectarea indicatorului de calitate.

Trecătorul de acum 10 am prin Vulcan care s-ar afla astăzi în vizită prin vechiul oraș minier, nu-1 va mai recunoaște. Orașul cu atîția șomeri și analfabeți în trecut, orașul care a cunoscut -o soartă tristă pe vremea patronilor, se înalță astăzi tot mai mîndru spre soare, capătă întindere pe orizontală și verticală. Locul căsuțelor insalubre și întunecoase l-au hiat blocurile moderne cu 4 și 10 nivele,' cu ' balcoanele pline de flori și lumină diu

care zîmbește tinerețea noului oraș. Mii de flori plantate în straturi și pe al 4 parfumează vara cu aroma lor orașul, îi dau farmec ș’ prospețime. Gospodarii îi >- daugă zi.. de...zi noi salbe, îi întregesc personalitatea drepte curate, parcuri: ’ocuint» bine întreținu te, loate concură la aspectul îngrijit, plăcut al orașului Pentru modul în care e gospodărit, orașul Vulcan și edilii săi Se bucură de pre- țgLire în Valea noastră și în

ia in11 Preocuparea centrală —
LA I.O.I.L.: pregătirea producției 

anului viitorîntreprinderea orășenească de industrie locală din Petroșani, cuprinde o gamă largă de activități, începînd de ia mobilă și binale de tîmplărie pînă la producerea de limonada și gheață artificială.Pentru a cunoaște activitatea depusă de colectivul întreprinderii în cursul anului curent, preocupările lui pentru pregătirea producției a- nului viitor, ne-am adresat tov. Nepomneașci Vasile, inginerul set al întreprinderii.„In lunile trecute din acest an, conducerea întreprinderii,, a" inițiat numeroase măsuri tehnico-organi- Zațorice . pentru sporirea conti.ngă a capacității de, producție -în diferite ' secții,; Îmbunătățirea ' b^lității. produselor, sporirea sortimentelor. Astfel, la atelierul de tîmplărie de mobilă din PeirbȘanî s-au ffieut in1 vestitii pentru introducerea sistemului modern de încălzire centrală, s-au luat măsuri pentru îmbunată- ' țirea condițiilor de lucru prin extinderea și modernizarea ventilației,- la tîmplăria de binale din Li-* 1 vez'eni a fost montat un nou exhauster și se trece la o reașezare a mașinilor pentru fluxul tehnologic al producției; la cariera de piatră „Strîmbuța" s-au investit 148 000 lei pentru mecanizarea activității de producere a pietrei sparte prin dotarea cu un concasor mobil, bandă transportoare și siloz.In aceeași perioadă, la tîmplăria din Petroșani, s-a ' introdus în; fabricație un nou sortiment — canapeaua. extensibilă „Djham" la care se folosește burete de poliure- tian — din care s-au și livrat co-:
In Editura Politica

a apărut:
NICOLAE CEAUȘESCU

[mlntsre la [onferiola 
oiganizatiei P. [. B. 
a orașului Bucurați
— 17 decembrie 1966 —
Broșura a fost tipărită 

într-un tiraj de masă

regiune. Această prețuire a fost concretizată zilele trecute în cadrul unei adunări festive ținuta în sala de spectacole a clubului muncitoresc din localitate. Cu acest prilej orașului Vulcan i s-a conferit Jocul I pe regiune și Diploma de oraș fruntaș în întrecerea patriotică pentru, gospodărirea și înfrumusețarea localităților. Este un titlu de cinste pe care' Vulcanul, gospodarii 

merțului primele 10 bucăți. De a- semenea, la tîmplăria din Livezeni s-a înființat o secție de vopsit cu nitrolac, care înlocuiește -vechiul șerlac; la secția de „vată s-a introdus un nou sistem de încleiere a vatei de croitorie — mai bun calitativ și mai economic iar la carieră s-a început producția: de criblură — sortiment de piatră cerut la lucrările de modernizare a șoselelor.Strădaniile depuse pînă acum, au dat roade frumoase: s-au - produs 26 000 tone piatră concasată; 24 000 m p binale diverse, 177 garnituri dp cameră combinată, 188 canapele, 546 garnituri de bucătărie, 930 dor- mă’Ze-șpmiere,; apoi _158J Jjdne, yată de croitorie, 3 000 bucăți plâpUrhi, '920 tone gheață artificială, 21'000 litri limonadS, 226 000 litH sifon și alte bunuri de consum necesare populației din Valea Jiului.Noul atl de muncă — 1967 — pune în fata colectivului Î.O.I.L. Petroșani, sarcini și mai mari îfi producția bunurilor de consum. In dorința de a face fată cu cinste a- cestor cerințe, conducerea întreprinderii va luă din timp ' măsuri
(Continuare In pag. a 3-a)
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IN ORAȘUL
COPIILOR— Nene, vreți ’ să vedeți ce se construiește în orășelul nostru ? Cred c-o să fie foarte frumos. Eu de-abia aștept să se deschidă !' Cu aceste cuvinte m-a întâmpinat chiar lîngă crenelurile intrării în cetatea bucuriei celor mici un puști îmbujorat la' față de aerul rece. Oferind u-se să mă conducă, am pornit vă vedem ce mijloace de recreare va oferi Orașul copiilor din Petroșani micilor vizitatori. Pretutindeni pregătirile sînr în tpi. Oamenii care lucrează aici se străduiesc să asambleze armonios • construcțiile miniaturale ale cetății. Cu toții doresc ca, copiilor să le surîdă peste tot frumuseți de basm. In dreapta ș*-n stingă, oriunde privești, pe fundalul albului zăpezii se amenajează o lume feerică. O. carte — clădire, simbol al . preocupării de bază a elevilor. îii așteaptă pe aceștia cu standul deschis. Sceha, pe care se vor desfă- . șura programele, artistice, este gata. In mijlocul unor brazi. Moș Ge- rilă își va dezlega în curând sacul. In interiorul chioșcurilor și cabanelor. unitățile comerciale își. aduc darurile. Roata voioșiei, mîine, se va! învîrti în strigăte de satisfacție. Locomotiva de la trenulet așteaptă semnalul șefului de gară pentru plecarea în prima cursă. La casa fotografului se vor înregistra noile prietenii si întâlnirile cu Moș Gerilă. începînd de duminică Orașul, copiilor din Petroșani își va deschide porțile pentru toți cei aflați de cîteva zile în vacanță.DAN RAREȘ
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I.C.O. felicită de anul nou pe 
abonați! săi care au achitat costul 
recipientelor de gunoi. Pe restul' li 
are în „evidență" pentru rețineri. 
Recipientele tot trebuie plătite chit 
că nu se golesc la timp.

NINGE

iWCPOTE

Ninge. Steluțe de gheață. 
De gene și ramuri se-agață. 
Se-așterne pe brazi și pe creste 
Beteală de vis și poveste.

Pe dealuri, pe văi și ponoare 
Se-ntind călduroase covoare, 
Pufoase și albe s-ascundă 
Pimintul și iarba plăpîndă.

Iar lujerul florii uscate
Iți pune mînuși matlasate 
fi tremură unda pe ape 
fi fuge de-ngheț ca să scape.

La geamuri atirnă perdele 
Din fire de albe mărgele 
Iar pașii zdrobesc diamante 
in sunete surde crocante.

Cochetele case deodată 
Zîmbesc sub peruca pudrată. 
La streșini și» atirnă cercei 
fi cîntă pe străzi clopoței.

„Apa uscată" se compune din 90 la sută apă. Este un praf, care, 
suflat, plutește în aer ca fumul 
de tutun.

Această substanță paradoxală a 
fost descoperită de firma germa
nă de produse chimice „Deutsche 
Gold and Silber Scheide Anschalt" 
(DEGUSA) în timpul experimen
tării unei alte substanțe al cărei 
patent aparține firmei respective 
— acidul silicic hidrofob.

Acum trei ani,*această descope
rire a fost considerată fenomena
lă, deoarece acidul silicic se gă
sește în stare naturală într-o va
rietate hidrofilă, singura care pu
tea fi produsă pe cale sintetică.

Chimiștii germani au 
în glumă să 
licic hidrofob 
a-și confirma 
substanțe nu

Dar cind, întimplător, au ames
tecat 90 la sută apă cu 10 la sută 
acid silicic hidrofob și au agitat 
bine amestecul, apa a dispărut 
sub ochii lor, rămînînd un praf 
alb. Așa s-a obținut „apa uscată".

Ghimiștii de la DEGUSA ex
plică fenomenul prin aceea că a-

cite 1/500 de
extrem 

milime-

Kurt Klein, 
important în 

subliniază că,

care a 
această 

la a-

mării".
secundă, a- 
picătură în 
ermetică.

Orașul se strînge cuminte 
La gură de sobă fierbinte. 
Miroase a scoarță și ceară 
Și-i repede seară.

A1MA S.

MICA
PUBLICITATE

Caut persoană competentă cu 
studii pentru prestarea unui servi
ciu de numai opt ore. Condiții a- 
vântajoase. Spor de noapte. Răs
pundeți pe adresa ofițer de servi
ciu pe exploatare în noaptea de 
revelion.

Schimb apartament central, două 
camere, încălzire centrală, parchet, 
pe una cameră cit trei, mozaic. 
Poate să fie și cu cărbuni că bo
nuri... găsesc eu. A se răspunde 
sub : gazdă de revelion pentru toa
te neamurile.

Anunțăm pe această cale pe cei 
care și-au „planificat" să petrea
că revelionul la noi, că din motive 
„tehnice", el nu va mai avea loc. 
Să-1 mai facă și la alții, că la noi 
au tot fost.

*

Conducerile cooperativelor meș
teșugărești felicită de Anul nou pe 
cliențil lor pentru răbdarea de 
care au dat dovadă în așteptarea 
executării comenzilor. Spre satis
facția deplină a clienților, începînd 
de anul viitor, pe lingă complexe-

„FELICITĂRI»
le existente vor funcționa șl tutun
gerii. Deci, răbdare și tutun.

încercat 
amestece acidul si- 
cu apa pură, pentru 

teoria că aceste două 
se amestecă.

cidul silicic hidrofob silește apa 
să ia forma de picături 
de mărunte, 
tru.

Chimistul 
jucat un rol 
descoperire,
mestecare, acidul silicic are asu
pra apei aceeași acțiune ca „stîn- 
cile asupra valurilor

Intr-o fracțiune de 
cidul acoperă fiecare 
parte cu o „pojghiță"

Praful care se obține este uscat 
și rece. El este stabil și poate fi 
depozitat mult timp.

Un adaus de numai 0,5 la sută 
din noua substanță ferește orice 
praf de întărire sau uscare.

Praful utilizat acum în extinc
toare trebuie schimbat la fiecare 
șase luni pentru a se evita întă
rirea lui. O anumită doză de „apă 
uscată" adăugată in praful din 
extinctoare va păstra eficacitatea 
acestuia o perioadă nelimitată de 
timp.

Se prevăd și alte aplicări ale 
„apei uscate" în industria farma
ceutică, cosmetică și la alimen
tele sub formă de praf.

Asociația sportivă „Minerul" 
Lupeni urează echipei de fotbal 
mulți ani fericiți... în divizia B că 
de A nici vorbă, iar în C 
anul

poate la
și... la mulți ani.

Cu 
nea 
călduros personalul magazinului 
alimentar din cartierul Braia I din 
Lupeni pentru buna deservire a 
populației. De menționat că ma
gazinul e... cu autoservire.

ocazia 
O.C.L.

Anului nou, 
Alimentara

direcțiu- 
felicită

VAR I E T Ă T I
Cel mâi vechi incendiu intrat în cea pe care scria „Bărbați".

s-a însănătoșit, pornit la vînătoare de caută pe cîmp și se avîntă cu curaj cîteva în în ori, șerpii l-aupeșteră din valea rîului , (Uzbekistan), în apropierea\U\| de mineri Ravat, flăcările ’W stins de 2 000 de ani. | L
Intr-o Fandari așezării nu s-auOamenii de știință au cauza acestui incendiu. Potrivit linei ipoteze, el a provenit de la focul aprins de un om primitiv într-o peșteră situată în zona carboniferă Ravat, unde cărbunele este ușor inflamabil. Potrivit unei alte ipoteze, incendiul a pornit de la un trăznet care a căzut pe aceste meleaguri. Oricare ar cărbunele arde de 2 000 o suprafață lungă de 25 de 1 km.

Pierdut în autobuzul Petroșani— 
Vricani, invitație pentru revelio
nul de la restaurantul „Cina", Gă
sitorul poate s-o rețină. Eu m-ani 
râzgîndit.

umai băiețiLe New YORK a venit pe lume, studiat . ’zilele trecute, cetățeanul Nicolas Humphrey Pitofsky. Evenimentul în sine nu prezintă nimic neobișnuit, numai că micul Nicolas este al 29-lea băiat născut în familia Pitofsky de-a lungul a mai multor generații. De 135 de ani, în tă familie nu se nasc decît aceas- băieți.fi cauza, de ani, pe km si lată Spaima șerpilor
al co-

i îi place 
vorbească mai mult 

la telefon ?

l-au din tu- de

re pe care singur le-a descoperit în apropiere de locul luptei.De îndată ce Vuciko a șerpi. Ii munți și luptă. Demușcat, dar el a devenit imun lu • veninul lor. Vuciko a învățat să - descopere șerpii după urme și să-i scoată din văgăunile lor.De fără mile cum
cinci ani, Vuciko extermină cruțare șerpii din împrejuri- satnlui. El a distrus pînă peste 2 000 de șerpi.

Poveste de iarnă

a-
In primăvara anului trecut, niște vinători au adus dintr-o pădure din apropierea orașului Grădiște (Cehoslovacia) o ciută rănită pe care au dăruit-o soților Slivkov. A- ceștia au îngrijit-o pînă ce s-a vindecat și toamna i-au dat drumul în pădure. Recent, ea a venit în vizită la binefăcătorii ei, însoțită de trei pui, pe care i-a lăsat fără teamă la el „în pensiune" peste iarnă.

Un ziar londonez, vi'-'4 să verifice cît de disciplinați sînt englezii, a făcut următoarea experiență î a pus inscripția : „Bărbați", bărbat nu tru femei,
pe o cabină telefonică „Femei", și pe alta — In două ore, nici un a intrat în cabina pen- în schimb 19 femei au

Vuciko este cîinele favorit piiior din satul iugoslav Orlici.Odată, pe cînd era încă un cățeluș, Vuciko a dispărut. Copiii căutat mult timp și, în cele urmă, l-au descoperit într-un fiș, scheunînd jalnic. Alăturicățeluș se svîrcolea un șarpe veninos. Revenindu-și din spaimă, copiii au pus mîna pe bețe și au sărit în ajutorul prietenului lor patruped, care a reușit să-și răzbune dușmanul. Șarpele apucase însă să-1 muște. Cîteva zile, cățelușul moarte.tinctul imediat
s-a zbătut între viață și L-a salvat faptul că ins-1-a îndemnat să mănînce niște ierburi tămăduitoa-

i

SMITH, un tînăr avocat din 
New York, este foarte distrat. 
Trimis la Saint-Louis să ducă 
tratative cu un client, el adre
sează firmei sale următoarea 
telegramă :

„Uitat numele clientului. 
Telegrafiați imediat".

Curînd, primește răspunsul 
telegrafic :

„Numele clientului: 
kins. Numele dv.

Hop-
Smith".

Vf TATĂL : Știi, 
vîrsta ta Lincoln 
bun elev din clasă.

Tom :
el era
Unite.

★

Tommy, 
era

la 
cel mai

La vîrsta ta, 
președintele

tăticule, 
Statelor

★
DOUA doamne trecute de 

' prima tinerețe, stau de vorbă.
— Vîrsta mea corespunde 

numărului care îl port la pan
tof — spune una.

— Interesant. Și cîți ani ai 
de fapt ?

— 36.
— Săraca 

buie să te 
tofii.

de tine, ce tre- 
mai strîngă pari

★_ 5A TEATRU plasatorul ce
re biletul unui cetățean vădit ■ l tulburat :

— Bine, domnule, te-ai așe
zat la parter, și 
balcon.

— Știu, dar nu
zat, am căzut...

[re 1

★

ai bilet la

m-om așe-

MEDICUL :
— Trebuie să 

nastică de două 
aceea, în loc să 
jos la serviciu, v-aș sfătui să 
luați tramvaiul.

faceți gim- 
ori pe Zi. t)e 
vă duceți pe

*

DEOCAMDATĂ LOCURILE SPECTATORILOR DIN TRIBUNELE STADIONULUI „JIUL" SÎNT OCUPATE DE PODOABA IERNII
1

unui colo- 
Londra s-a 
Proprieta

IN apartamentul 
(el în rezervă din 

descoperit o vacă, 
rul l-a dat în judecată.

— In ce bază — a întrebat 
judecătorul — țineți în casă 
o vacă ?

0 — In baza legii din secolul
al XVlI-lea.

Și, intr-adevăr, în legea 
mintită se menționează că 
catarii au dreptul să țină 
casă vaci, cu condiția să 

albă. Vaca Colo- 
într-adevăr de cu- 
ineît el a fost a-

1 de

a- 
lo-
în

fie /

de culoare 
netului era, 
loare albă, 
chitat.

SFATURI DE REVELIONDragi fotbaliști, vîrfuri de atac sau interi rătăcitori, în noaptea de revelion nu încercați să puneți vreo „talpă" pe piciorul vecinei de masă. S-ar putea ca și soțul ei, prezent acolo, să fie fotbalist și atunci se chestiile mai bine lasă cu fault. Deci lâsați astea pentru retur. Sau lăsați-le de tot.
★ospătari, cînd faceți no-Stimațita de plată pentru ce s-a consumat de la meniul fix în continuarea programului, nu adăugați și

data c-o fi abia întîi și nu faceți nici o brînză. Dimpotrivă, riscâți s-o faceți de oaie.
★Dacă tot petrecînd revelioanele pe la alții veți da anul acesta de un vin mai acrișor, nu vă strîm- bați și nici nu gazdei. Cel mai revelionul de la zați la voi acasăde Borsec. In felul acesta. fl deranjați de nimeni, și vers.

cereți bicarbonat Cinstit lucru e ca anul.să-l organi- și numai
T.

re baza nu veți nici in-
POPA

ȘTIAȚI CĂ...
^'ea mai productivă perioadă este la matematicieni vîrsta de 30 de ani, la biologi, bota- niști și chimiști -- 40 de ani, la scriitori — 50 de ani, la istorici și filozofi — 60 de ani. La această concluzie a a- juns sociologul american Denis, după ce a studiat biografiile a 738 de cercetători, oamen' de știință și artă...• In mări și oceane trăiesc, cu excepția insectelor, 4/5 din toate animalele de pe glob, deoarece mările și oceanele acoperă 71 la sută din suprafața acestuia.

In mări și oceane există bogății imense pe care nu știm încă să le valorificăm. Un kilometru cub de, apă de mare conține sare în valoare de 550 milioane dolari, magneziu — în valoare de 720 milioane dolari și 60 de tone de brom.• Chimistul John Barker, de la Universitatea din Chicago, afirmă, într-o comunicare, că în fiecare an cad pe suprafața pămîntului a- proximativ 100 000 tone de pulbere cosmică, con- ținînd o mare cantitate de iridiu și osmiu, elemente valoroase.

• Cei mai mare număr de televizoare pe cap de locuitor revine - în Monaco, unde din 100 de persoane 52 au lelevizor.• Moscova este măi veche decît se presupunea. In curtpa Kremlinului, la o adîncime de 5 m, arheologii au descoperit resturi de case de lemn, vechi de cca. 900 de ani. Pînă acum se credea că Moscova există de 800 de ani.• In Peru s-au descoperit unelte din pia- iră datînd de aproxima- 1 iv 10 000 de ani.• In Spania s-au descoperit noi zăcăminte de uraniu apreciate la 
peste 10 000 tone. In 
prezent, Spania ocupă

locui» al șaselea în mea capitalistă în privește rezervele uraniu.f In urmă cu 20
lu
ce deB In urmă cu 20 de 

ani, existau în lume numai 30 de orașe cu o populație de peste Un milion de locuitori, iar ic um — 80.• In apropierea orașului Kîzîl din R.S.S. Tuvimă (U.R.S.S.) se află un obelisc care marchează centrul Asiei. Acolo se întretaie liniile ce unesc cele mai depărtate puncte continentului.• Pe lună rează cît 29,5 mîntene, iar noaptea alternează un interval de 14*/« 
ale noastre.

ziua 
Zile
Ziua

în- 
ale

du
bi

și 
la

Mie
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Laboratorul mecanic de ia U.R.U.M.P.
Se încearcă rezistenta la rupere a firelor de la cablurile de extracție.

Preocuparea centrală —

Cu toată iarna de a- 
fară, sala de expoziții 
a clubului din Lupeni 
este inundată de flori. 
Gingașe și policrome, 
pline de grație, aceste 
flori culese din „sera" 
unui grădinar iscusit 
vin să incinte privirea 
și să potolească setea 
pentru frumos deopo
trivă.

„Grădinarul" iscusit e 
Lazăr Hegheduș, mem
bru al cercului de artă 
plastică- din localitate, 
iar florile sînt expre
sia metaforică a nu
meroaselor lucrări e- 
xecutate în acuarelă 
și metaloplastie.

Membru al cercului 
din anul 1958, Lazăr 
Hegheduș a studiat la 
început tehnica gravu
rii, ca în ultima peri
oadă să îmbrățișeze 
mai mult acuarela și 
metaloplastia. Tînărul 
de 24 de ani a luat 
parte cu lucrările sale 
la toate concur surii-, 
rezervate amatorilor în 
această perioadă. Ul
tima bienală de artă 
plastică (pentru ama
tori) i-a adus satisfac
ții dintre cele mai plă
cute. Cu linogravura

„Belșug" a obținut pre
miul III al concursu
lui.

Cu toate că lucrările 
de acuarelă reprezintă 
o perioadă mai înde
lungată din activitatea 
sa de creație, cele e- 
xecutate în metalo- 
plastic mi s-au părui 
mai autentice ca for
mă de exprimare a te
maticii pe care le re
cepționează autorul din

frumusețile meleaguri
lor natale l-au ajutat 
în găsțrea unor for
me inedite de expri
mare.

Lucrările „Fantezie", 
„La stînă", „In vechiul 
cartier" și „Răsărit de 
soare" sînt lucrări ca
re justifică aceste cău
tări. Tendința de a 
viza afectul cu orice 
preț, de a obține cu 
orie-' mijloace efecte

fLORILL rRUMOSULUi
tumultul Vieții coli- 
diene.

Culorile acuarelei în 
tablourile lui Lazăr 
Hegheduș se compun 
grațios în suprafețe, 
care uneori chiar cu 
un desen simplist, ra
diază multă, multă 
grație și optimism. 
Policromia lucrărilor 
reușește să oglindeas
că în mod autentic 
sentimentele care l-au 
condus pe autor în 
găsirea tematicii, iar 
tematica, inspirată din 
viața de toate zilele și

picturale, a împins pe 
autor la o nejustificată 
neglijare a desenului 
în tablourile „Compo
ziție", „După ploaie" 
și „Pîrîiaș de munte".

In fața lucrărilor de 
metaloplastie, vizitato
rul își pune pe drept 
cuvînt întrebarea : oa
re meseria de tinichi
giu l-a condus pe La
zăr Hegheduș la artă 
sau el a imprimat a- 
cestei îndeletniciri un 
cadru artistic ? Cert e 
că lucrările dovedesc 
cu prisosință îmbinarea

armonioasă a celor 
două posibilități. Față 
de lucrările în acuarelă, 
tehnica metaloplastiel 
a permis autorului o 
formă de exprimare 
mai autentică, mai o- 
riginală sub aspectul 
sensibilității artistice. 
Exponatele de acest 
gen din prezenta ex
poziție ne fac să în
cercăm convingerea ca 
perseverînd in această 
tehnică, Lazăr Heghe
duș va crea în viitor 
lucrări de o certă va
loare artistică. Lucră
rile intitulate „Arma
re", „Muza", „Melan
colie", „Pădure" și Ti
neri" întrunesc toate 
condițiile ca să-l pro
moveze pe autor din
colo de stadiul pionie
ratului în acest gen.

Subscriu părerii in
structorului cercului de 
artă plastică din Lu
peni, tovarășul Iosif 
Tellmann, că expoziția 
lui Lazăr Hegheduș 
este una din cele mai 
reușite din cite au or
ganizat amatorii aces
tui colectiv de creație.

Tiberiu KARPATIAN

pregătirea producției anului viitor
(Urmare din pag. 1) 

peiițru sporirea capacităților de producție, dezvoltarea și îmbunătă
țirea activității secțiilor. Astfel, se preconizează mecanizarea producției la cariera de piatră „Gambri- nus" în care scop s-au solicitat fonduri de mică mecanizare de la bancă precum și deschiderea unei noi cariere de piatră — material mult solicitat de șantierul care va 
executa modernizarea șoselei pe defileul Jiului.In preocupările conducerii I.O.I.L. mai intră amenajarea unei stații de spălare a autoturismelor proprietate personală, construirea unui atelier mecanic pentru confecții metalice, iar în scopul diversificării producției și îmbunătățirii calității produselor se prevede ca în noul an să se construiască un dispozitiv de ciuruire pe patru sorturi 
a pietrei concasate, amenajarea u- 
nor boxe de etuvare a prefabrica
telor și dotarea atelierului respec-

. TELEVIZIUNE
z 24 decembrie

17,00 Notație: „Cupa speran
țelor".

tiv cu două mese vibrante cu disc de răsturnare, amenajarea unei camere pentru mașina de șlefuit cu bandă și alte asemenea măsuri.Colectivul nostru ar putea obține rezultate și mai frumoase în activitatea lui, dacă ar primi un sprijin mai susținut în rezolvarea unor probleme arzătoare. Astfel, nici în prezent, în pragul noului an de muncă, 1.0.1.11. nu a primit de la constructori comenzile de binale pentru tîmplărie ca să poată face din timp aprovizionarea cu materialele necesare. De asemenea, se < ere ca organele G.F.R. să-i repar- izeze în gara Livezeni o rampă de încărcare în vagoane a pietrei concasate ce se expediază diferiților beneficiari, iar comerțul să măreas- 
i că comenzile la o seamă de bunuri , produse de I.O.I.L. prin impulsionarea desfacerilor respective.Colectivul întreprinderii orășenești de industrie locală depune e- forturi pentru continua îmbunătățire a activității economice. Cu sprijin mai mult, rezultatele vor fi și mai frumoașe în noul an de muncă1"

SEDIBTfl UNOS COMISII
PEMMHEHTE SIE M. g. n.La Palatul Marii Adunări Naționale, Comisia economico-finan- ciară, Comisia pentru sănătate, prevederi și asigurări sociale și Comisia juridică, întrunite vineri în ședință comună, sub președinția tovarășului Manea Mănescu, au început examinarea proiectului de lege privind pensiile de a- sigurări sociale de stat și pensia suplimentară.Președintele Comitetului de stat pentru problemele de muncă și salarii, tovarășul Petre Lupu, a făcut in fața comisiilor o expunere asupra proiectului de lege.La ședință au asistat tovarășii Constantin Drăgan, președintele Uniunii Generale a Sindicatelor din România, și acad. Aurel Moga. ministrul sănătății și prevederilor sociale.După ce deputății au primit explicațiile cerute, a început discutarea proiectului.Comisiile își continuă lucrările. (Agerpres)

Tradifia clasei a IV-a A

Orajol Vulcan — Irurilas pe itow 
io adw de goigodiiiie îi lolroimelaie

(Urmare din pag. 1)săi îl merită cu prisosință.In cadrul aceleiași adunări festive Un număr de 65 de locuitori ai orașului Vulcan au primit insigna de fruntaș în întrecerea patriotică. Iată și cîțiva dintre acești harnici gospodari vulcăneni care au dat dovadă de un înalt simț gospodăresc și spirit de inițiativă, care au răspuns cu entuziasm și însuflețire la acțiunile de muncă patriotică organizate de sfatul popular orășenesc din localitate, oameni pătrunși de dorința ca orașul lor să fie cit mai frumos: Cicu

Aurelia, Petrar Mihai, Gavri- liuc Laura, Școlnic Anton, Văduva Ion, Jura Valerie, Huruială Zenovia, Bîcoi loan, Bogățan Nicolae, Drob Gheorghe.Bine ar fi ca și gospodarii celorlalte orașe din Valea Jiului să se bucure de apreciere ca vulcănenii. Din păcate însă orașe ca Lupeni și mai ales Petroșani au rămas mult în urmă privind gospodărirea și înfrumusețarea. Gospodarii aleși ai acestor orașe, secțiile de gospodărie ale sfaturilor populare respective, manifestă dezinteres față de problemele, de sar- / inile ce le revin. Altfel...
PETRECETI

18,00 Pentru copii și tineretul 
școlar: Ecranul cu pă
puși : „Păcălici și Tîn- 
dăleț" — ecranizare de 
Margareta Niculescu, 
după versuri de Nicolae 
Labiș. Emisiune realizată 
în colaborare cu Teatrul 
„Țăndărică".

18.20 Baschet: România — 
Grecia, aspecte de la în
tâlnirea ce se desfășoară 
la Sofia în cadrul Bal
caniadei, de baschet.

18,58 Ora exactă.

19,00 Telejurnalul de seară.

19.20 Buletinul meteorologic.
19,23 Cercetări și cercetători

— emisiune de știință.

19,45 Actualitatea cinemato
grafică.

Pentru clasa a IV-a A de la Școala generală nr. 4 Petroșani a devenit o tradiție ca fiecare încheiere de trimestru școlar să fie precedată de mici serbări date de elevii clasei. De cînd învățătoarea Csutak Klara a „luat în primire" a- ceastă clasă, s-au scurs patru trimestre școlare. In acest răstimp au fost pregătite și prezentate în fața păriri- ților-spectatori tot a- tîtea serbări. Demn de remarcat este făptui că, indiferent de denumirea pe care au primit-o aceste manifestări — șezători literare, programe (mai puțin) artistice și culturale, sportive etc., datorită înfăptuirii u- nei idei bine chibzuite și strădaniilor învățătoarei, ele au fost pre

gătite cu participarea tuturor, dar a absolut tuturor elevilor clasei Au dispărut cei „slabi" și cei „tari", cei „cu posibilități deosebite" și „neputincioșii", „codașii" și „fruntașii". In fiecare elev al clasei a fost trezit și amplificat sentimentul că poate să citească expresiv, să recite, să cînte, să facă pe prezentatorul ori pe interpretul unui rol mai mare sau mai mic. Și toate acestea în fața., publicului.Mica serbare pregă tită în preajma încheierii primului trimestru al acestui an școlar, și prezentată în ziua de 17 decembrie, s-a înscris pe linia tradiției. O parte din e levii clasei, între care Oțelea, Samoilă, Se- crieru, Muntean D..

Crainic, Roșea, Ileanu. Țîțîrcă, Tăutan, au dat glas unor poezr despre patrie, despre partid. Alții, între care Pop, Muntean S.. Sipos, Bendea, Drăgan. Cîrciumaru au rostii cu expresivitate texte reflectînd dragostea față de patrie, alese din lecțiile de istorie și de limba română din manualele clasei a IV-a. Apoi, întreaga clasă a interpretat cântecele „Frumoasă e țara mea", „Țară scumpă ie iubim", „O țară mai frumoasă", „înflorește țara mea" și altele.Aceste manifestări au contribuit, fără îndoială, la sudarea colectivului clasei, sti- mulînd dorința și preocuparea copiilor pentru a dobîndi noi cunoștințe, pentru învățătură.

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

Vulcan, Aninoașa, Petrila 
și Lonea.

Se va servi un meniu bogat 
și un variat sortiment 

de băuturi.

MUZICĂ ȘI DANS 
PÎNA ÎN ZORI

După orele 24 diferite surprize.

Locurile fiind limitate, 
rețineți mese din timp 1

20,00 Tele-enciclopedia.

21,00 Melodii lăutărești cu 
Mariana Bădol și Fărâ
miță Lambru.

21,20 Varietăți pe peliculă.

22,00 Un zîmbet pe 16 mm
16 zîmbete comprimate... 
de Marin Traian.

22.40 Filmul serial „Baronul".

23,30 Telesport.

23.40 Telejurnalul de noapte.

23,50 închiderea emisiunii.

Preparata cărbunelui 
LUPENI

ANGAJEAZĂ
— Un tehnician I electromecanic cu stagiu that mare în 

funcția de desenator tehnic.

Salarizarea : 1 250—1 650 lei pe lună.

Informații suplimentare Ia biroul personal de la Preparația căr
bunelui Lupeni.

L U N /X

C adourtlor <
Magazinele de produse in

dustriale din localitățile Văii 
Jiului vă oferă un bogat sorti

ment de : TRICOTAJE, ARTI

COLE DE GALANTERIE, LEN

JERIE, DIFERITE PACHETE
CU CADOURI, CONFECȚII ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE pentru toate vîrs- 
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.



STEAGUL RSȘW

Va fi supus Ruby la un nou „test" ?Mesajul președintelui 
Ho Și Mîn adresat 

poporului americanHANOI 23 (Agerpres). — Președintele R. D. Vietnam, Ho Și Min, a adresat poporului american un mesaj de Anul Nou în care arată că popoarele vietnamez și american trebuie să trăiască în pace și prietenie. Dar guvernul a- merican a trimis peste 400 000 de soldați și ofițeri, mii de avioane și sute de nave militare care duc în Vietnam un război agresiv. Guvernul american folosește toate tipurile de armament, ucide poporul nostru, fără a-i cruța nici măcar pe bătrîni, femei și copii. El incendiază, distruge sate și orașe, săvîrșește crime crîncene. Avioanele americane au bombardat de cîteva ori capitala noastră, Hanoi.Numai pentru că guvernul american a dezlănțuit acest război criminal, sute de mii de tineri a- mericani au fost trimiși la o moarte absurdă, departe de patria lor, pe cîmpUriie de luptă din Vietnam. In sute de mii de familii ameri
Luptele din Vietnamul de sud

SAIGON 23 (Agerpres). — Un 
comunicat militar american din 23 
decembrie menționează că în pro
vincia sud-vietnameză Thua Thien, 
la 25 kilometri de orașul Hue, au 
avut loc lupte între trupele de puș
cași marini americani și forțe ale 
partizanilor. Unitățile americane 
arată comunicatul — au fost pu
ternic atacate în acest sector de 
unitățile partizanilor. In cursul 
nopții de joi, pozițiile americane 
au fost bombardate cu mortiere. 
Deși în ajutorul americanilor a 
venit și aviația, ei au Suferit pier
deri în oameni și materiale, rela
tează agenția France Presse. In 
regiunile de coastă ale Vietnamu
lui au avut, de asemenea, loc lup-

Pericolele colitltii americane 
In Asia lit sU-estWASHINGTON 23 (Agerpres). — Statele Unite riscă să se angajeze în Laos într-un război de genul; celui din Vietnam, a declarat într-un interviu senatorul 'Mike Mansfield, liderul majorității democrate din Senat. Senatorul s-a referit la concluziile unui raport asupra politicii americane în Asia de sud-est întocmit în urmă cu a- proape un an de o comisie a Senatului. In raport se arată că „politica escaladării treptate în Vietnam va duce implicit la sporirea pericolelor'* în această parte a lumii. încă de anul trecut se contura. potrivit raportului, pericolul extinderii conflictului din Vietnam în țările învecinate, Laosul, Cambodgia și Tailanda. Pericolul extinderii conflictului, a declarat Mansfield, a crescut în ultimul an. „Politica noastră în Tailanda pare să apuce pe aceeași cale cu cea dusă în Vietnam".In ce privește perspectiva războiului dus de S.U.A. în Vietnam, liderul majorității democrate din Senat a declarat că se așteaptă la „o luptă lungă și interminabilă". 

♦ CAPETOWN. Corespondentul din Cape
town al , agenției Associated Press relatează că 
guvernul Republicii Sud-Africane a hotărît să 
evacueze pe toți africanii care trăiesc în re
giunea orașului Capetown. Un reprezentant al 
guvernului a declarat că această măsură afec
tează cîteva sute de mii de africani. O aseme
nea hotărîre reprezintă o parte integrantă a 
planului administrației rasiste din R.S.A. de a 
„evacua" populația de culoare din principalele 
regiuni industriale ale țării,

ț SANTIAGO DE CHILE. Președintele Repu
blicii Cliile Eduardo Frei, a anunțat, intr-o cu- 
vîntare radio-televizată, că țara sa nu va mai

avea nevoie, anul viitor, de împrumuturi din 
partea S.U.A. și a Fondului Monetar Internațio
nal pentru susținerea bugetului.

$ WASHINGTON. Cetățenii americani care 
trăiesc în ghetourile și în cocioabele orașelor 
din S.U.A. nu-și fac mari iluzii privind îmbună
tățirea condițiilor de locuit, a declarat senato
rul Robert Kennedy: Referindu-se la dezbaterile 
care au avut loc în Senat cu privire la proble
ma orașelor americane, Robert Kennedy a sub
liniat că actualele programe guvernamentale 
nu pot schimba prea mult situația populației 
care trăiește în slumsurile marilor orașe.

cane părinții și-au pierdut fiii, femeile și-au pierdut soții.Guvernul american își închipuie că, folosind forța, poate să determine poporul nostru să capituleze. Dar poporul vietnamez nu-și va pleca niciodată capul. Iubim pacea, dar aceasta trebuie să fie o pace reală, în condiții de libertate și independență, subliniază președintele R. D. Vietnam.In mesaj se arată, în continuare, că tot mai mulți americani se ridică la o luptă hotărîtă, cerînd ca guvernul S.U.A. să respecte Constituția și onoarea Statelor U- nite și să înceteze războiul agresiv din Vietnam.„Salut cu căldură lupta voastră justă și vă mulțumesc pentru sprijinul pe care îl acordați luptei patriotice a poporului vietnamez. Doresc sincer poporului american mari succese în lupta sa pentru pace, democrație și fericire", se spune în încheierea mesajului.
te între prima divizie aeropurtată 
americană și forțele Frontului Na
țional de Eliberare.

Lucrările Consiliului
Economic și Social al O.N.U.NEW YORK 23 (Agerpres). — Consiliul Economic și Social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) și-a continuat lucrările, examinînd programul său de lucru pe anul 1967.Atrăgînd atenția asupra importanței pe care o prezintă reuniunea mixtă a Comitetului de programe și coordonare și a Comitetului administrativ de coordonare, reuniune care se desfășoară sub președinția secretarului general al O.N.U. U Thant, reprezentantul României, ambasadorul Costin Murgescu, a subliniat interesul pe care delegația țării noastre îl a- cordă îmbunătățirii coordonării activităților O.N.U. în domeniul e- conomic și social. Din împuterni-
Premierul Sato va dizolva 
Camera Inferioară 
a parlamentului?TOKIO 23 (Agerpres). — Agenția japoneză de presă Kyodo a- nunță că primul ministru al Japoniei a fost primit vineri de către împăratul Hirohito pe care l-a informat în legătură cu intenția sa de a dizolva Camera Inferioară a parlamentului și de a organiza alegeri generale. Această intenție a fost anunțată de premierul japonez miercuri — a doua zi după încheierea sesiunii parlamentare boicotate de deputății partidelor de opoziție, care au cerut organizarea de alegeri generale.Agenția citată informează că, în cursul întrevederii cu împăratul Hirohito, premierul Sato a precizat data la care intenționează să dizolve Camera Inferioară — 27 decembrie.

CAIRO 23. Corespondentul 
Agerpres, C. Oprică, transmi
te : Continuînd seria specta
colelor pe scena Operei din 
Cairo, soliștii Operei române 
au prezentat primul spectacol 
cu opera „Carmen" de Bizet. 
Rolurile principale au fost in
terpretate de artista poporului 
Zenăida Pally și de artiștii e- 
meriți Maria Sindilaru, Cor
nel Stavru și Ladislau Konya.

In timpul spectacolului, ar
tiștii români au fost chemați 
de repetate ori la rampă. Ar
tiștilor români le-au fost o- 
ferite flori din partea oficia
lităților egiptene și a Amba
sadei române la Cairo.

La spectacol a asistat minis
trul afacerilor externe al 
R.A.U., Mahmud Riad. A fost 
de față ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Cai
ro, Mircea Nicolaescu.

Prof. univ. dr. Riad Faud, 
șeful catedrei de muzică a U- 
niversității din Cairo, a decla
rat că „artiștii români au fost 
minunați, fără nici o excep
ție. Rareori poți întîlni o. atît 
de bună coordonare între in
terpretare vocală și jocul sce
nic", a spus el.

cirea guvernului Republicii Socialiste România, delegatul român a propus ca reuniunea mixtă prevăzută pentru sfîrșitul lunii iunie 1967 să aibă loc la București.Consiliul Economic și Social a exprimat recunoștința sa pentru propunerea guvernului român, pe care a acceptat-o în Unanimitate. Totodată, el a împuternicit pe secretarul general al O.N.U. să discute cu delegația română problemele de detaliu tehnic și organizatoric legate de punerea în aplicare a acestei hotărîri.
Sesiunea ministerială 
a luat sfîrșitBRUXELLES 23 (Agerpres). — La Bruxelles a luat sfîrșit sesiunea ministerială a Pieței comune. In cadrul ultimei ședințe, care s-a prelungit pînă joi noaptea, cei șase miniștri ai agriculturii au ajuns la un acord privind crearea unei piețe comune unice a fructelor si legumelor, începînd de la 7 ianuarie 1967. Consiliul ministerial a căzut, de asemenea, de acord să instituie o serie de măsuri financiareTOKIO 23 (Agerpres). — Primul ministru al Japoniei, Eisaku Sato, a declarat vineri că guvernul său nu va permite niciodată Statelor Unite să introducă arme nucleare în Japonia. El a precizat că, deși Tratatul de securitate cu S.U.A. rămîne valabil în virtutea lui e- xistînd o serie de baze militare aeriene și navale americane, guvernul japonez „va continua și pe viitor să interzică introducerea armelor nucleare pe teritoriul țării"

NEW YORK 23 (Agerpres). — Procurorul general din Texas a cerut Departamentului de asigurări publice din Austin — capitala statului — să procedeze la un nou „test", asupra lui Ruby cu aparatul detector de minciuni. Pentru aceasta va trebui să se obțină însă acordul medicilor de la spitalul Parkland din Dallas, unde se află internat Jack Ruby, pentru tratarea cancerului de care suferă. Medicii s-ar putea opune avînd în vedere starea sănătății pacientului lor care nu s-a ameliorat deși, numai în cursul zilei de joi, i s-au făcut două transfuzii de singe.
întrunirea 
cabinetului sudanezKARTUM 23 (Agerpres). — Cabinetul sudanez s-a întrunit joi seara pentru a examina decizia înaltei Curți de Justiție a Sudanului de anulare a amendamentului la constituție care interzicea Partidul Comunist din Sudan și excludea din Adunarea Constituantă pe cei opt reprezentanți ai acestui partid.Ministrul informațiilor al Sudanului a declarat la încheierea reuniunii că guvernul va face apel împotriva verdictului înaltei Curți de Justiție.Se anunță totodată că Adunarea Constituantă Sudaneză va ține o ședință extraordinară, pentru a proceda la examinarea situației create prin decizia înaltei Curți de Justiție.
Olanda nu-și va modifica politica 
fafă de R. S. A.HAGA 23 (Agerpres). — Răs- punzînd joi interpelărilor scrise ale unor parlamentari în legătură eu politica Olandei față de Republica Sud-Africană, Joseph Luns, ministrul olandez al afacerilor externe, a declarat că guvernul său nu are deocamdată motive să mo-

a Pieței comune

privind susținerea cursului prețului la fructe și legume.Discuțiile asupra problemei reglementării ajutorului ce trebuie acordat agriculturii celor șase țări membre, relatează agenția France Presse, s-au încheiat, însă, prin- tr-un eșec. Consiliul ministerial a însărcinat un grup de experți ai C.E.E. să examineze această problemă pînă la 23 ianuarie 1967, cînd va avea loc viitoarea seșiu- _.ie. a miniștrilor agriculturii ai Pieței comune.
Guvernul englez este hotărît 
să-și mențină autoritatea 
asupra Rhodesiei

LONDRA 23 (Ager
pres). — „Proclamarea 
Rhodesiei drept repu
blică va .rămîne ne
constituțională, ilegală 
și inefectivă", a decla
rat ministrul Common- 
wealthului, Herbert 
Bowden, la cîteva ore 
după ce Ian Smith a 
afirmat, în cadrul _ u- 
nei conferințe de pre
să, că Rhodesia a de
venit, de fapt, republi
că și s-a desprins din 
Commonwealth- El a 
precizat că „Rhodesia 
va rămîne parte inte
grantă a lominioane- 
lor reginei Angliei și 
deci sub autoritatea 
britanică".

Herbert Bowden a 
calificat ca fiind lipsi

tă de orice justificare 
declarația lui Ian Smith 
că „cererea Angliei ca 
O.N.U. să intervină în 
problema rhodesiană a 
dus în mod automat 
la scoaterea Rhodesiei 
de sub controlul Marii 
Britanii și a Common- 
wealthului, devenind 
în felul acesta republi
că". Ministrul britanic 
a relevat că recurge
rea la O.N.U. nu a dus 
la nici o schimbare în 
relațiile constituționali 
dintre Rhodesia și An 
glia, subliniind, totoda
tă, hotărîrea guvernu
lui englez de a-și men
ține autoritatea asupra 
Rhodesiei.

In urma acestei de
clarații a lui Bowden.

Cererea procurorului general vine în întîmpinarea unei dorințe exprimate recent și de Ruby în acest sens pentru a face dovada că el nu se afla într-o conspirație atunci cînd l-a împușcat pe Lee Oswald — asasinul prezumtiv al fostului președinte, John Kennedy.Ruby a mai fost supus la un „test" de acest gen în iulie 1964, după ce a fost condamnat la moarte pe scaunul electric da tribunalul din Dallas.
Proiect de lege 
privind regimul prese» 
în BraziliaBRASILIA 23 (Agerpres). — Președintele Castelo Branco a a- dresat joi seara Congresului brazilian un proiect de lege privind regimul presei în Brazilia. Dacă proiectul va fi aprobat, legea inS- tulată „Reglementarea libertății <*■ manifestare a presei și a informației" va acorda dreptul:.oricărui tribunal să intenteze procese redacțiilor sau membrilor acestora considerați că ar fi făcut abuz de dreptul de a se exprima în presă. Principalul efect imediat al introducerii acestei legi va fi, potrivit comentatorilor, înăsprirea „au- tocenzurii" în redacții.Folosindu-se de această lege, autoritățile pot proceda „legal" la închiderea unor redacții și la interzicerea apariției unor ziare, așa cum s-a întîmplat recent cu săp- tămînalul de opoziție „Folha da Osemana".

difice politica sa în ce privește livrările de materiale militare pen- tru R.S.A. Olanda, a arătat ei, a- plică, în conformitate cu directivele Consiliului de Securitate al O.N.U., un „embargo selectiv" a- supra materialelor militare destinate acestei țări, și anume numai asupra exportului și tranzitulușoa- celor materiale „care pot fi folosite direct sau indirect împotriva populației de culoare din Africa de sud". Olanda nu-și modifică această politică, a adăugat el, dat fiind că nici în situația internă a Africii de sud nu a intervenit nici o schimbare.In legătură cu submarinele pe care guvernul sud-ăfrican intenționează să le comande în Europa, observatorii din Haga consideră, în consecință, că Olanda nu are motive să respingă o eventuală cerere a R.S.A., dat fiind că aceste submarine „nu pot fi folosite împotriva populației de culoare".

atiunță agenția Reuter, 
guvernul britanic a 
emis un ordin special 
privitor la o serie de 
măsuri care, in con
cepția sa, ar putea să 
facă eficiente sancțiu
nile împotriva Rhode
siei. Printre aceste mă
suri se numără și , a- 
ceea de a nu mal a- 
corda facilități unor 
firme străine care in
tenționează să con
struiască uzine de 
asamblare pentru avi
oane și vehicule >n 
Rhodesia. Totodată, or
dinul interzice nave
lor sub pavilion bri
tanic de a transporta 
petrol pentru Rhodesia.IEDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 56 Țel. 1662, 269 (C.C.V.J.). Tiparul i LP.H. Subunitatea Petroșani 40 369


