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Lucrări
pentru „domolirea" 
Jiului

ARMĂTURILE CONSTRUCȚIILORNOULUI AN... ..La construcția complexului administrativ al minei Dîlja 
se montează armăturile metalice.
File de
v a c it n ț n

V

PRODUCȚIA CĂRBUNELUI
Dezbaterea 

cifrelor de plan 
pe 1967 

la mina Lupeni

Despre hotărîrea minerilor. Iu- peneni de a fi la înălțimea marilor cerințe ce le pune în cursul cincinalului economia țării în fața extracției de cărbune vorbește cu prisosință bilanțul obținut de acest colectiv în primul an al cincinalului.
In anul 

lui au pus 
siderurgice
plus, au depășit planul lucrărilor 
de pregătiri cu. 159 ml, planul lu
crărilor de investiții cu 797 ml,

1966, minerii Lupeniu- 
la dispoziția centrelor 

25 235 tone cărbune ■ în

COCSIFICABIL —
exigențele celui 

al cincinalului
m cu
de-al doilea

fost 
iar 

cost

productivitatea prevăzută a 
depășită cu 55 kg pe post, 
prin reducerea prețului de 
exploatarea a realizat o economie 
de 1610 000 Iei la activitatea de 
producție iar la activitatea de in
vestiții s-a înregistrat o economie 
la costurile de deviz în . valoare 
de 2 438 000 lei.Iată sinteza roadelor J hărniciei acestui mare colectiv minier din bazinul nostMl în primul an al cincinalului.Pornind de la aceste înfăptuiri

De puțin timp în Valfea Jiu
lui s-a deschis un nou șantier. 
Este vorba .despre ȘANTIERUL 
JIULUI SUPERIOR, aparținîpd 
întreprinderii de lucrări hidro
tehnice speciale din cadrul Co
mitetului de Stat al Apelor. 
Constructorii de pe acest ' șan
tier vor efectua în anii cinci
nalului ample lucrări hidroteh
nice de regularizare' a cursului 
Jiului, a diferitelor pîraie ca și 
baraje, aducțiuni — petitru îm
bunătățirea alimentării cu apă 
a localităților și întreprinde
rilor economice din 
nostru.

Acum, la început de 
am adresat tovarășului 
Șteian Nicolae, șeful șantieru
lui, următoarea întrebare: „Ce 
lucrări va executa în anul 1967 
colectivul șantierului pe care 
îl conduceți ?"

Relatăm răspunsul primit.„Constructorii din cadrul șantierului I.L.H.S. Valea Jiului au început

bazinul

șn nou, 
inginer

de curînd însemnate lucrărimai

Primul succes
Intr-una din zilele de la 

finele anului trecut, la 
U.R.U.M.P. a sosit o coman
dă urgentă care se cerea e- 
xecutată în cel mai scurt timp 
posibil. Era vorba de insta
lația necesară amenajării băii 
minerilor din Lonea. După o 
scurtă consultare, conducerea 
uzinei s-a angajat să execu
te 25 la sută din lucrare pi
uă pe data de 10 ianuarie 
1967.

...Prima zi de muncă din 
noul an. Șefii secțiilor meca
nică și construcții metalice — 
cele două secții cărora li s-a 
încredințat executarea comen
zii — raportau inginerului șet 
al uzinei, tov. Tolvay Alexan
dru despre stadiul lucrării: 
„Strungarii, lăcătușii, sudorii 
din secția mecanică cit și bri
găzile din secția construcții 
metalice care muncesc la 
stalația băii minei Lonea 
înțeles importanța lucrării 
li s-a încredințat. Cu toate
au trecut doar patru zile din 
noul an, colectivele secțiilor

in- 
au 
ce 
că

SA STĂM DE 
FĂRĂ CATALde curs a tri- discutam. . cu „Despre va- încerca să se conversație această

In ultima orămestrului I cîțiva elevi. Tema : 
canță". Nimeni nu sustragă de la
despre vacanță, despre „specialitate" a lor. a copiilor (cum o numea unul dintre ei). Toți discutau foarte aprins, dădeau indi
cații, se contraziceau. : Vacanță ! Cît de mult este ea așteptată de 
elevi. Și cîte proiecte își fac aceș
tia în ajun de vacanță 1 Toți, la unison, doresc să-și petreacă cît mai plăcut și interesant acest timp liber. Doresc, dar știu, oare, toți elevii cum să-și facă aceste zile cît mai recreative, mai reconfortante, să nu simtă nici un moment că asupra lor plictiseala ?la țară, ziua, am B.C. din generală
Să te plictisești ? Răspunsul a fost 
cel pe care-1 așteptam : „De orice 
ne. plictisim cînd e prea mult. Am să mai citesc cîte ceva". Și într-a- 
devăr multi elevi se plictisesc în vacanță, pentru că esența „odih
nei" nu le este prea clară. Puțini

„Mergam să măsă patinez..." clasanr. 6 Petroșani. „Și n-ai
abătuts-ala . bunici, jocîmi spuneaa Vl-a A Școalatoată

dintre ei văd în vacanță o ședere prelungită, o odihnă pasivă. Copiii sănătoși doresc o odihnă sănătoasă, cu multe și variate activități. Clopoțelul nu-i va mai întrerupe de la joc. Dar alte chemări, tot de la școală, iau locul . soneriei. Sînt programate în școli (dar... nu respectă) multe activități petrecerea plăcută și utilă a timpului ' liber, pund pionierii acestor Mai mult nu deeît da. impresia lor este joacă nece, să învățăm la școală cum să ne jucăm Greșit." Există jocuri care au la , bază . agerimea, voința, inteligența, jocuri pionierești distractive,. întreceri nu numai ale picioarelor, ițiți dar si ale șîndirii. Pentru ceste somn odihnăzate. Vacanța este totuși... vacanță școlară. Și în fiecare vacanță se pot învăța multe. Deci tot o școală, însă... fără catalogȘi acum în cele ce
dem ce se-ntîmplă 
timpul vacanței.

se pentru mai ales Dar, răs- chemări ? Pentru că„în distracții si descurcăm și singuri...

ei se organizează toate a- activități. Vacanta nu e ci acțiune și neastîmpăr, și distracție, toate organi-
ț
urmează să ve- 

pe alocyri în

obținut primulnoastre au și
succes".

Intr-adevăr 
banu Andrei 
lăcătușii Cristea Alexandru și 
Mănasie Ion, sudorul Kovacs 
Alexandru din secția mecani
că au executat cu grijă rolele, 
minorele, cuiele pentru cuie
re și-sup&rții pentru haine 
necesare vestiarului- băiț res
pective: La rîndul lor, brigă- • 
zile conduse de Barna Gheor- 
ghe, Heincz Eugen și Toth Iu- 
liu din ’secția construcții me
talice au terminat integral, 
grinzile de ghidaj, suporțtf 
neutru ancorare și instalația 
grupului, sanitar, piese care 
au fost livrate beneficiarului. 
Ritmul în care, se muncește la 

, această comandă, ca de altfel 
și la altele, întărește certitu
dinea că la data stabilită 
poate chiar mai repede, 
ruanda minei Lonea va fi 
ninată, consemnîndu-se

prim succes, pe răbojul nou
lui an, obținut de harnicii 
muncitori de la U.R.U.M.P.

strungarii Cio- 
și Voicu Nelu,

Sau
co- 

ter- 
un

i
€

VORBA 
OG
• LONEA. Sîmbătă 31 decem

brie 1966. Orașul copiilor ora 11.1 a ți
Viorel TEODORESCU

— adevărată temelie spre cele viitoare — participant» la dezbaterea cifrelor . de. plan pe anul 1967 ce a avut loc în cadrul exploatării au relevat că în cel de-al doilea an al cincinalului ' mina Lupeni are reale posibilități pentru a obține succese noi, șiînsemnate. Referatul prezentat în ședință, discuțiile purtate de participant! ■ au subliniat ’ progresele înregistrate anul trecut în cadrul minei pe linia perfecționării producției, realjzăriî ritmice a planului „și mecanizării lucrărilor. Tot atunci, avînd în vedere sarcinile de plan sporite pe noul an, exigențele ce se ,pun. în fața economiei țării, în 1967, participant» la. dezbateri au analizat cu răspundere cauzele deficiențelor caracteristice în îndeplinirea planului pe 1966. măsurile ce Se impun, pentru valorificarea superioară în acest an a rezervelor interne de exploatarea.
care am pășit planul 
al minei Lupeni este 
tone, cu 30 000 tone 

mai' mare deeît în 1^66. 
se pre- 
tone pe 
și 9 re-

INTERVIUL 
NOSTRU

chre dispune
In anul în 

de producție 
de 1 590 000 
Cărbune
La productivitatea muncii 
vede o creștere de la 1,245 
post la 1,350 tone pe post 
ducere a prețului Be cost cu 2,46 
Iei pe tonă. De asemenea, mina 
are de executat un volum de in
vestiții la lucrări miniere în va
loare de 32 000 000 lei, ceea ce 
echivalează cu 4 205 ml. Acestea sînt nrinci palele jaloane ale activității minei pe 1967. Care sînt însă cerințele ce le reclamă îndeplinirea sarcinilor celui de-al doilea an al cincinalului ?O cerință primordială asupra căreia au insistat numeroși participant la dezbatere o constituie 
desfășurarea ritmică a procesu
lui de producție de către toate sec
toarele și relevat că, a planului în atenția să stea cu obiective : realizarea'mic a’ lucrărilormai ales, a celor care pun în ■ funcție noi capacități, îmbunătățirea lucrărilor de întreținere mai ' ales că datorită neglijenței ‘ unor conduceri de sectoare în anul 
1966 la lucrările de întreținere

brigăzile exploatării. S-a pentru realizarea ritmică pe 1967 este necesar ca conducerilor de sectoare precădere următoarele în mod rit- de pregătiri si, care

hidrotehnice în acest important bazin carbonifer al țării. Din planul repartizat șantierului nostru în cincinal, în anul 1967 vom executa-și da în funcțiune numeroasă obiective importante de construcții: hidrotehnice ca: 10 puțuri forate la Jieț, necesare alimentării' cu apă ' potabilă a orașelor Petroșani, Pe- trila, Lonea ca și o seamă de dre- nuri, (tot Ia Jieț) pentru mărirea capacității de alipientare .cu apă.„a localităților din raza orașului Petroșani. In cursul anului trecut, am executat primele lucrări — de Jre- gătire mai mult — la barajul de la Valea de Pești. In anul în care am pășit, voffi ataca lucrările din plin la acest obiectiv însemnat, prin executarea tunelului, a puțului, de golire fund și a galeriei de preaplin' (pentru devierea apelor puiului Valea de Pești). Aceste lucrări Ie facem în vederea executării barajului care Va forma Iacul de a- cumulare cu un volum de 4,5 milioane m. c. apă. Totodată, începem lucrările la conductele de a- ducțiune (Valea de Pești —Vulcan, cea. 20 km) care vor lega lacul; de acumulare de la Valea de Pești cu localitățile din Valea Jiului superior, avînd termen de predare după 1970. Se vor executa, de asemenea, primele lucrări importante de... „domolire" a Jiului și care cuprind regularizarea cursului său prin ample lucrări hidrotehnice de apărare a malurilor, protejarea stațiilor de epurare a apelor menajere și, industriale din localități etc.-In afară de aceste obiective mai ' importante, se vor executa lucrări de îndiguiri și regularizare a cursurilor diferitelor pîraie, torente, pentru protejarea suprafețelor, locuite, a drumurilor, iar alte lucrări cu termen lung de execuție vor fi începute de asemenea în acest an.(Continuare în pag. a 3-a)(Continuare în pag. a 3-a)

Ion DUBEK

La sfîrșitul anului trecut, Ia ANINOASA a fost dat în folosință un MICROCOMPLEX DE. DESERVI
RE (în fotografie) aparținînd de Cooperativa „Jiul", din Petroșani. Unitatea are secții de radio și televiziune, 
croitorie, foto, frizerie, cizmărie (reparații), coafură și ceasornicărie.
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Bilanț gospodăresc la Aninoasa CONCERTULIn recenta ședință de lucru a comitetului executiv al Sfatului popular al comunei Aninoasa, s-a analizat activitatea desfășurată de comitetele de cetățeni și de blocuri pentru înfrumusețarea comunei.Din raportul prezentat a reieșit că în comuna noastră își desfășoară activitatea 41 de comitete de cetățeni și 4 de blocuri. In anul trecut, sfatul popular al comunei a realizat obiective care depășesc substanțial angajamentele. Suma de 230 138 lei economii preconizată să se realizeze prin acțiuni de înfrumusețare a comunei a fost depășită încă la data de 1 decembrie cu 25 000 lei. Rezultatele obținute sînt rod al entuziasmului cu care locuitorii comunei, mobilizați de sfătui popular, de comitetele de cetățeni și deputați contribuie la continua înfrumusețare a localității.Demn de rel evat este activitatea desfășurată de comite
Un nou lip de transportor mobil 
pentru șantiereBAIA MARE. — Constructorii de mașini de la Uzina ,,'Unio“ Sa- tu Mare au realizat un nou tip de transportor mobil destinat mecanizării lucrărilor pe șantierele de construcții, precum și în ma

Invitație Ia drumeție spre cabana Rusu

ANUL TURISTIC 1966-1967
In anul 1966, activitatea turisti

că din țara noastră a fost bogată, 
ătît in ce privește turismul intern, 
cit și cel internațional. Numărul 
celor peste 1 200 000 de turiști ca
re au participat în acest an la ac
țiunile organizate de agențiile și 
filialele Oficiului Național de Tu
rism dovedește că turismul devi
ne, pe zi ce trece, una din mo
dalitățile preferate de odihnă și 
recreere pentru lat mai mulți oa
meni ai muncii.

In fiecare simbătă și duminică., 
de-a lungul întregului an, sute de 
autocare, alături de garnituri și 
vagoane speciale de tren au pornit 
din diferite orașe și localități ru
rale, purtîndu-i pe iubitorii de 
drumeție spre valea Prahovei, Ol
tului, Oituzului și Gernei, spre 
cabanele situate in cele mai fru
moase masive muntoase.

Numărul participanților la ac
țiunile organizate de O.N.T. tre
buie completat cu cei peste 23 000 
de turiști, care au parcurs cu tre
nul, autocarele și cu motonavele 
„Oltenița" și „Carpați" diferite 
itinerarii in Bulgaria, Cehoslova
cia, R. P. Chineză, R. D. Germa
nă, Iugoslavia, Polonia, Ungaria 
și Uniunea Sovietică. 

tele de cetățeni în fruntea cărora se află deputății Krakov- sky Andrei, Mikloș Mozeș, Popa Pavel, Kinsky Robert, Bulgaru Nicolae, Dumitraș Maria, Barbu Maria, Bălin Mihai, Cristea Aurel, Tanczer Gheza, Cosma Florica, Feier Nicolae, Cioica Nicolae, Anca Dumitru, Șortan loan, Tomușa Olga și Tudoroiu loan.Merită a fi scoasă în evidentă și inițiativa lăudabilă a cetățenilor din circumscripțiile 40 și 42 care, împreună cu deputății Anca Dumitru și Tomușa Olga, au reparat trei poduri. In circumscripția nr. 28, din inițiativa comitetului de cetățeni, a fost construit un canal cu o lungime de 56 de metri, lucrare la care s-au e- fectuat peste 200 ore de muncă patriotică. Activitate bună au desfășurat și deputății Cristea Aurel, Niculescu Elena, Barbu Maria, Tudoroiu Ioan și alții.
Șimo XOSIF

gaziile marilor centre de recepțio- nare a cerealelor.Noul tip de transportor poate ridica material granulat la înălțimea de circa 6 metri.(Agerpres)

Creșterea bazei 
materiale turistice

Pentru valorificarea celor mai 
pitorești zone turistice, în anul 
care a trecut au fost date în ex
ploatare numeroase construcții, 
printre care : hotel „Nord" și noua 
aripă a hotelului „Athenâe Palace" 
din Capitală, hotelul „Poiana" de 
la Poiana Brașov, noua aripă a 
hotelului „Carpați" din Brașov, 
complexul hotelier de la Mamaia, 
hotelul „Europa" de la Eforie Nord 
și hotelul „Ceahlău" din Piatra 
Neamț. In același timp, au fost 
date în folosință noi terenuri de 
camping la Căciulata, Potoci, Bi- 
caz, Vatra Dornei, Sighișoara, Sna- 
gov și Băneasa. Pentru îmbunătă
țirea gradului de confort și de de
servire asigurate celor ce iubesc 
drumețiile, pe cărările munților au 
fost efectuate lucrări de amenaja
re, paralel cu lucrări de moder
nizare și reparații la O serie de 
cabane, printre care Cheia, Padi
na, Mălăești, Peștera, Rențea, Se- 
menic, Brădișor.

Pentru perioada anilor 1967— 
1970, în aproape 200 de localități 
se vor construi noi capacități de

GHID M
Etimologia cuvîntului concert 

derivă de la latinescul „concertare1*, 
care înseamnă „a se întrece** sau 
de la cuvintul italian „concerto", 
care înseamnă „înțelegere, armo
nie".

Termenul de concert închide în 
el două noțiuni diferite și anume :

1. Interpretarea unei opere mu
zicale în fața unui auditoriu;

2. O lucrare muzicală scrisă pen
tru unul sau mai multe instru
mente acompaniate de orchestră, 
sau o compoziție muzicală numai 
pentru orchestră.

Această din urmă noțiune con
stituie obiectul preocupărilor de 
față. Genul de concert a apărut în 
secolul XVII, ca o urmare a per
fecționării instrumentelor și a 
dezvoltării teoriei muzicale. Punc
tul de apariție al concertului tre
buie găsit în celebrele concerti 
grossi care erau dialoguri între 
orchestră (ripieno) și un grup de 
instrumente (concertino). Prin în
locuirea grupului de instrumente 
concertino cu un instrument solis
tic a luat ființă concertul.

Părintele concertului clasic este 
considerat compozitorul W. A. Mo
zart (1756-1791), care i-a dat o gîn- 
dire echilibrată și o formă care 
s-a păstrat pînă în zilele noastre 
(3 părți).

Aspecte noi în desăvîrșirea con
certului le aduce ft. V. Beetho
ven (1770-1827), care nu va mai 
lăsa concertul fără cadența scrisă. 
Cadenț.. care este un pasaj mai 
mare de virtuozitate solistică, era 
improvizată de solist, nepăstrîn- 
du-se astîel. In afară de fixarea 
cadenței în scris, Beethoven dă 
concertului o concepție simfonică 
plină de profunzime și drama
tism.

TRANSMISIUNEA Șl ÎMPĂRȚEALA MOȘTENIRII 
IN DREPTUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Lucrarea — constituind o monografie care întregește tratatul de drept civil ce se e- laborează în cadrul Institutului de cercetări juridice al Academiei Republicii Socialiste România — tratează a- profundat al doilea grup de mari probleme legate de instituțiile succesiunilor în dreptul socialist român, și anume teoria transmisiunii 
și împărțelii moștenirii.In temeiul unei analize aprofundate și dispozițiilor Codului civil, menținute în vi-

MIHAIL ELIESCUgoare de legiuitorul socialist cu un nou conținut și o nouă finalitate, precum și al incidențelor legilor noi, adoptate de statul socialist, asupra dreptului succesoral, valorifi- cînd un vast material de literatură și practică judiciară, lucrarea reușește să reînnoiască sintetic configurarea instituțiilor proprii succesiunilor.Lucrarea se împarte în două părți.
în partea întîi, sînt tratate, în titlul I : transmisiunea activă a

găzduire cu un total de circa 
35 000 locuri. Intre acestea, pe li
toral se vor construi noi hoteluri 
cu o capacitate de 20 000 locuri. 
Altele, cu un total de 9 900 de lo
curi, se vor construi în diferite 
orașe și centre turistice importan
te cum sînt: București, Craiova, 
Cluj, Tîrgu Jiu, Lacul Roșu, Tuș- 
nad și altele.

Și acum o noutate : hanurile tu
ristice, o nouă formă cu un pro
nunțat specific românesc, desti
nate călătorilor, construite în sti
lul vechii arhitecturi românești, 
caracteristice regiunii respective, 
vor fi înzestrate eu un confort co
respunzător.

Se vor construi, de asemenea, 
alte 69 de cabane în Paring și 
Ceahlău, la Bicaz și la Vîrful cu 
Dor, în munții Cernei și Rodnii.

Anul turistic 
internațional

Interesul crescînd de care se 
bucură România turistică peste ho
tare este oglindit de faptul că 
O.N.T. întreține în prezent relații 
cu peste 300 organizații turistice 
sau de voiaj din numeroase țări

CZICAL
Printre compozitorii care au 

adus schimbări in forma concer
tului menționăm pe Felix Mendels- 
sohn-Bartholdy (suprimă expoziția 
orchestrală), pe Franz List (con
centrează cele 3 părți ale concer
tului in una singură), I. Brahms 
(compune concertul cu 4 părți) 
etc.

Spre sfîrșitul secolului XIX și 
începutul secolului XX în Europa 
intervine o adevărată criză în do
meniul concertului, determinată, 
pe de o parte, de faptul că accen
tul începe să se pună pe latura 
tehnică, iar pe de altă parte, de 
influența concurențelor decadente. 
Cu toate acestea apar în secolul 
XX în creația compozitorilor, con
certe instrumentale deosebit de 
valoroase, care continuă, în forme 
noi și personale, tradiția concer
tului clasic. Așa sînt de pildă con
certele de B. Bartok, M Ravel, 
Szymanovski și alții.

Compozitorii români care au 
compus concerte pentru intrumen- 
te solistice cu acompaniament de 
orchestra sînt : Paul Constantines- 
cu, Alfred Mendelssohn, Pascal 
Bentoiu, Mircea Basarab, Valentin 
Gheorghiu etc.

Ca o caracteristică a unui bun 
concert, trebuie relevat faptul că 
tehnica, virtuozitatea, nu apar ni
ciodată ca un scop în sine, ci ca un 
mijloc de redare a conținutului de 
idei și sentimente a lucrării.

Genul concertului a cunoscut o 
răspîndire amplă și o deosebită a- 
preciere din partea auditorilor și, 
prin resursele sale nefolosite încă, 
ne oferă garanția unor perspec
tive ample de dezvoltare în viitor.

Prof. Teodora JURCA

moștenirii, în titlul al doilea: transmisiuneapasivului succesoral, iar în titlul al treilea : dovada calității de succesor, petiția de ereditate și moștenirea vacantă.
în partea a doua, care se ocupă de împărțeala moștenirii, sînt tratate, în titlul întîi : indiviziunea, în titlul al doilea: acțiunea de împărțeală, căreia autorul îi consacră zece capitole, corespunzător importanței teoretice și practice a acesteia.

ale lumii, de faptul că în cursul 
anului 1966 țara noastră a fost 
vizitată de peste 800 000 de turiști 
din aproape toate țările europene, 
precum și din țări ale America 
șl Asiei. România și-a făcut cu 
succes intrarea în circuit turistic 
internațional. O dovedește faptul 
că numeroase case editoriale din 
străinătate au tipărit în ultimii ani 
un număr important de ghiduri 
și broșuri de prezentare a țării 
noastre. Totodată, diferite socie
tăți de televiziune au realizat la 
rîndul lor filme despre România.

In anul viitor, O.N.T. va orga
niza un colocviu cu tema „Turis
mul — mijloc de cunoaștere a is
toriei și artei popoarelor", la care 
vor participa membri ai Federa
ției internaționale a ziariștilor și 
scriitorilor de turism. Se va orga
niza, de asemenea, un mare nu
măr de expoziții turistice în străi
nătate și va fi tipărit un număr 
mai mare și mai diversificat de 
publicații de specialitate.

Pe linia dezvoltării turismului 
internațional, in preocupările 
O.N.T.-ului se înscrie punerea în 
valoare, într-o măsură tot mai ma
re, a potențialului turistic al ță
rii noastre, ca și introducerea în 
circuitul turistic a unor noi zone, 
îmbogățirea traseelor turistice, ex
tinderea capacităților de găzduire 
și a programelor turistice.

S. LUCIANredactor Ia Agerpres

DINTRE
ZECILE
DE
SCRISORI

Ca-n filme!
Un copil este urmărit de o 

femeie furioasă. In goana ei. 
urmărltoarea mai scapă și cîte 
o înjurătură. Pe ușa sălii este 
un continuu du-te-vino. Femeia, 
pe nume Beldeanu, a ajuns 
copilul și-l bate virtos în vă
zul și auzul spectatorilor.

Nu, nu-i o secvență din 
vreun film ci relatarea unor 
fapte care au Ioc la CINEMA
TOGRAFUL DIN VULCAN. 
Tov. Beldeanu este aici plasa
toare. Să urmărim și alte în- 
tîmplări.

Filmul, în sfîrșit s-a termi 
nat. Dar, stupoare ! Ușile sînt 
ferecate. Unii își fac deja pla
nul cum să sară pe fereastră. 
In cele din urmă, cineva scoa
te spectatorii din încurcătură 
descoperind că ușa de la in
trare nu este încuiată. Aici, un 
copii, instalat pe post de șef de 
pază (de tov. Beldeanu), dă 
lămuriri. Plasatoarea — dispă
rută. Intîmplări ca-n Btee I

Verificare 

prelungită
ln noiembrie 1965, cetățea

nului OPREA DUMITRU din 
LUPENI i s-a ridicat contorul 
electric. I s-a spus atunci că 
instrumentul trebuie dus la 
verificat. A trecut un an șl 
două luni dar contorul n-a re 
venit la matcă.

Omul a fost de mai multe 
ori Ia sectorul I.R.E.H. al ora
șului și de fiecare dată i s-a 
spus să mai aștepte. Și, nea- 
vînd încotro, tov. Oprea aș
teaptă și iar așteaptă. Oare să 
fie vorba de vreun deranja
ment în activitatea sectorului 
I.R.E.H. din Lupeni ?

Ședința 

stomatologilor
Studentul FODOR ALEXAN

DRU a avut într-o zi dureri 
de măsele. S-a îndreptat cu 
încredere spre complexul sto
matologic din cartierul Live- 
zeni. A ajuns acolo la orele 
14,15. N-a avut însă cine să-1 
consulte deoarece specialiștii 
stomatologi erau... în ședință. 
Să se fi discutat oare acolo 
„Despre buna deservire a popu
lației" ? Deocamdată nu știm. 
Așteptăm răspunsul conducerii 
policlinicii.

Pămînt fermecat
Despre un fapt neelucidat 

pe deplin, deocamdată, ne scrie 
tov. IONESCU MARIN, din 
Vulcan. La scara a IlI-a a blo
cului B 53 (din Vulcan), dimi
neața și seara, mereu la ace
leași ore, apare o lemeie, pe 
nume Ambruș Susana (locuieș
te în blocul A 52) și imprăs 
tie pămiut galben de-a lungul 
scărilor. Unii trăiesc cu impre
sia că femeia umblă cu ceva 
farmece (!?) deoarece pămîntul 
ar proveni de la cimitir...

Farmece-nefarmece, dar scara 
este mereu murdară și cinema' 
trebuie s-o convingă pe Susa
na să lase pămîntul în pace. 
Poate o va face comitetul de 
locatari,

Francisc VETRO



STEAGUL ROȘ® 3

NOTĂ 

„Cavalerul" nepăsării 
din autobuzul de Uricani

Autogara Petroșani. Hume 
multă așteaptă autobuzul de 
Uricani. Mașina sosește. Abia 
încep să se deschidă ușile și 
unii pasageri mai „grăbiți" dau 
buzna în cursă. Printre cei 
cîțiva care-și jac „liberă tre
cere" cu coatele, dîndu-i pe 
cei din jur la o parte, este și 
un tinăr student. Ochește un 
loc și il ocupă.

In jurul „cavalerului" ne
păsător de pe scaun, bărbați 
în virstă, femei cu copii în 
brațe stau în picioare. Stu
dentului Ana Constantin pu
țin îi pasă că alături o femeie, 
trecută de tinerețe, stă în pi
cioare. II lasă rece că Păun 
Maria are un copil în brațe, 
altul de mină și merge toc

Turneul echipei olimpice 
de fotbal a tării noastre 
în UruguayMONTEVIDEO 5 (Agerpres). — Echipa olimpică de fotbal a României a susținut miercuri în nocturnă ia Montevideo primul meci al turneului, întîlnind o selecționată a Uruguayului, care se pregătește pentru campionatul sud- a.nerican. Jocul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1(1—0). Scorul a fost deschis în minutul 7, cînd la un atac al echipei românești, inițiat de Fră- țilă, Varela a înscris în proprie poartă. Egalarea a survenit în minutul 66, balonul fiind trimis în plasa porții lui Constantinescu, de aripa stingă Urruzmendi. Comen- tînd acest meci, corespondentul a- gențieî „France Presse“ remarca printre altele : „Fotbaliștii români 

au realizat un joc bun. omogen și au dat dovadă de o excelentă pregătire fizică. înaintașii însă au fost ineficaci“.Au jucat următoarele formații :ROMANIA (echipa olimpică) : 
Constantinescu, Sătmâreanu, Boc, 
Florea, Deleanu, Nâftănăilă, Li- 
bardi, Năsturescu, Frățilă, lonescu, 
Gyorfi.

URUGUAY : Valleros, Baeza,

PROGRAM DE RADIO
7 ianuariePROGRAMUL I : 5,00 BULETIN DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de dimineață; 5,30 Gimnastică; 5,40 Program muzical de dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- teo-rutier; 6,15 ACTUALITATEA AGRARĂ; 6,25 Program muzical de dimineață; 6,35' Anunțuri și muzică; 6,45 Program muzical de dimineață; 7,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteo-rutier; 7.15 In ritm de vals,- 7,30 Melodii distractive; 7,45 Emisiune pentru pionieri; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Muzică populară; 8,25 MOMENT POETIC;8.30 La microfon, melodia preferată; 9,30 Sfatul medicului : Infecțiile dentare și reumatismul; 9,35 Jocuri executate la diferite instrumente,- 10,00 BULETIN DE ȘTIRI;10.15 Soliști de muzică populară;

10.30 Emisiune muzicală pentru șco
lari; 11,45 Melodii populare; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 12,30 Clasici ai muzicii corale românești; 12,45 Pentru dumneavoastră am ales aceste melodii;13.15 Uvertura de concert de Pascal Bentoiu,- 13,30 Intilnire cu me
lodia populară și interpretul pre
ferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRE Buletin meteo-rutier,- 14,08 Revista muzicii ușoare; 15,00 Program’ de muzica populară; 15,20 Caleidoscop

mai la Uricani, că Bornemisa 
' Camila și lonescu Elvira îl 

fac atent pe studentul nostru. 
El... nu vede, nu vrea să 
audă. In mintea lui otrăvită 
de înfumurare cugetă cam 
așa: „Ce, pe mine, student în 
anul II Facultatea de electro
mecanică să mă învețe alții 
cum să mă comport în lume ? 
Nu învăț eu destule materii în 
institut ? Ia să mă slăbească 
cu lecțiile lor de politețe
Dar uite că nu-l slăbim. Și 
recomandăm organizației de 
tineret de la Institutul de 
mine din Petroșani să-l în
demne pe studentul în cauză 
să învețe și „abecedarul"... 
comportării.

N. ARBOREANU

PORT
Varela, Cincunegui, Montero, Cae- 
tano, Perez, Oyarbide, Acuna, Sal
va, Urruzmendi.

Dinamo Pitești pleacă 
într-un lung turneu 
în străinătateAstăzi urmează să plece într-un lung turneu echipa de fotbal Dinamo Pitești. Fotbaliștii dinamo- viști vor juca mai multe întîlniri în Liban, Siria și Grecia. Primul joc va avea Ioc la 8 ianuarie la Beirut.
S-a stabilit meciul retur 
între echipa franceză 
de rugbi Su Agen 
și Dinamo BucureștiPARIS 5 (Agerpres). — S-a stabilit ca meciul retur dintre echipele de rugbi Su Agen și Dinamo București, contînd pentru finala „Cupei campionilor europeni”, să aibă Ioc la 4 iunie la București. In cazul că echipa franceză se va califica pentru finala competiției „Chalange de Manoir", care este programată în aceeași zi la Parc des Princes, din Paris, atunci Su Agen va întîlni pe Dinamo la II iunie.

muzical; 16,00 . RADIOJURNAL.Sport. Buletin meteorologic; 16,30 
Emisiune muzicală de la Moscova; 17,10 Oameni de seamă din istoria 
culturii: Bertholt Brecht; 17,40 Introducere și Allegro appassionato 
în Sol major pentru pian și orchestră de Schumann,- 18,00 BUfcETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURWB GEO- BULUI; 18,15 Varietăți muzicale; 18,40 ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ, FANTEZIE; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,30 Concert de melodii românești; 20,00 RADIO- GAZETA DE SEARĂ,- 20,20 Sport;20,30 Concert de melodii remâneșli

TELEVIZIUNE
6 ianuarie

18,00 Emisiunea pentru copii 
și tineretul școlar: Ala- 
Bala. Imagini de va
canță.

18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletinul circulației ru

tiere.
19,30 Dicționar de personaje

— Litera G (I).
20,00 Săpțămîna.

PRODUCȚIA CĂRBUNELUI COCSIFICABIL — 
în pas cu exigențele celui 
de-al doilea an al cincinalului

(Urmare din pag. 1)s-au folosit cu peste 25 000 posturi mai puține, ceea ce a condus ca unele lucrări să fie într-o stare necorespunzătoare. Realizarea ritmică a planului presupune, de a- semenea, dirijarea corespunzătoare a lucrărilor de rambleere precum și întărirea asistenței tehnice.In ceea ce privește creșterea 
productivității muncii s-au relevat, de asemenea, numeroase rezerve interne cum ar fi : creșterea vitezelor de avansare în abataje și galerii, folosirea la capacitatea maximă a utilajelor, organizarea rațională a procesului de producție, repartizarea judicioasă a efectivelor în scopul creșterii numărului de muncitori direct nroduc- tivi și al celor ce lucrează în acord. Printre neajunsurile existente în acest domeniu s-a amintit că în multe cazuri normele de muncă nu reflectă înzestrarea tehnică de care dispune mina; în multe locuri se preferă a se lucra cu ciocane de abataj în loc să fie folosite havezele din dotare: nu se întrebuințează judicios pompele e- xistente pentru umectarea strate- lor, iar echipamentul de susținere metalică rămîne uneori nefolosit în timp ce abatajele se armează în lemn. Tov. Tivig Nicolae, inginer șef adjunct al minei, a relatat numeroase exemple de lipsă de 
grijă față de diferite utilaje, a criticat faptul că pentru diferite utilaje din dotarea minei nu se asigură de către C.C.V.J. piesele de schimb necesare. Minerul Petre 
Constantin s-a arătat nemulțumit față de calitatea reparațiilor ce se 
execută în cadrul sectorului elec
tromecanic al minei atît Ia utilaje cît și la diferite piese pentru armături metalice. Inginerul Meiuș 
Dumitru a subliniat necesitatea de a se persevera mai mult pentru mecanizarea operației de tăiere.
SÂ STĂM DE VORBA 

FARA CATALOG
(Urinare din pag. 1)

Doar trei elevi. Stau de vorbă. In
tervin în discuția lor: Ce faceți, 
de ce stați degeaba ?

— N-avem patine !! (altfel n-am 
da pe-aici).

— Be ce nu mergeți la școală ? 
Aveți acolo activități organizate.

(partea a Il-a); 21,05 CINE ȘTIE CtȘTIGĂ. Concurs muzical distrac
tiv : „Muzică populară româneas
că"; 21,35 Muzică de dans,- 22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin' meteorologic,- 22,20 Pentru fiecare dansul preferat; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
7 ianuarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:Minunata Angelica; Republica: Insulele fermecate; LONEA — 7 Noiembrie: Beata; CRJV1DIA : Medicamentul care ucide; LU- PENI — Cultural : Fantomele se grăbesc.
21,00 Avanpremieră.
21,05 Teleglob — Emisiune de 

călătorii geografice : Jur
nal de bord (VI) — film 
realizat de studioul de 
Televiziune București.

21,40 Seară de romanțe. Gintă 
Ioana Radu.

22,00 Muzică instrumentală,
22,30 Telejurnalul de noapte.
22,45 închiderea emisiunii. 

pentru introducerea metodei de pușcare cu apă sub presiune, intensificarea degazării stratelor.Mulți vorbitori s-au oprit asupra unei rezerve de primă importanță pentru creșterea productivității muncii — intensificarea uti
lizării timpului de lucru. Aceasta eu atît mai mult cu cît în anul 1966 timpul de lucru în cadrul exploatării, din cauza numărului mare de absențe de boală, motivate și nemotivate, a fost folosit abia în proporție de 91,9 la sută. Despre necesitatea de a lua măsuri eficiente în scopul întăririi disciplinei au vorbit și inginerii 
Bucur Nicolae, Musti Ștefan, iar ing. Meiuș Emilian a vorbit despre ușurința cu care unele cadre medicale acordă foile de boală.Există încă risipă de forțe de muncă și datorită unei slabe orga
nizări a muncii. Sînt dese cazurile cînd diferiți muncitori rămîn la ziuă pentru lucrări de transport. A crescut în mod nejustificat numărul de supraveghetori (exemplu sectoral VI) deoarece există situații cînd se înființează cîte un post de supraveghetor pentru o persoană sau alta fără să fie necesar. îmbunătățirea folosirii timpului de lucru impune creșterea numărului de muncitori direct productivi și a celor care lucrează în acord, mecanizarea unor operații de suprafață, reducerea absențelor și a numărului de accidente precum și îmbunătățirea condițiilor de muncă.In cadrul dezbaterilor s-a vorbit pe larg despre sarcinile colectivului exploatării în ceea ce privește 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție. Deși economiile la prețul de cost s-au ridicat în 1966 la peste 1,6 milioane lei, în activitatea economică a minei au existat numeroase deficiențe. Astfel cheltuielile neproductive s-au ridicat 
la peste 304 000 lei, datorîndu-se

— Nu e nici un copil Ia școală !
Și într-adevăr așa eră, deși în 

programul de activități al coman
dantului de unitate de la Școala 
nr. 2 (absent din localitate) exista 
notată „zi de activitate". Păcat de... 
hîrtie.

• PETROȘANI. Ajun de an 
nou în orașul copiilor. La toate 
chioșcurile amenajate aici (la care 
pe atunci încă se' mai servea) mare 
afluență. In față la „Alimentara" 
numai vîrstnici. M-am apropiat. 
Aud un glas „Nenea, dați-mi și 
mie o portocală de 2 lei". O cerere 
îndreptățită urmată de o intercep
ție incalificabilă : „Treci la rînd, 
puștiule!". Fără comentarii.

• ORAȘUL COPIILOR DIN PE- 
TRILA. Marți 3 ianuarie. Tov. prof. 
Tămășan Traian a prezentat îm
preună cu elevii Școlii generale 
nr. 5 un frumos program artistic. 
Toți copiii sînt bucuroși. Le-a 
plăcut. A plăcut și asistenței. Dar 
programele nu sînt zilnice. Sîntem 
informați că și în zilele cînd nu e 
activitate, aici există profesori 
care supraveghează timp de 4 ore 
dimineața și după-amiaza !! Pe 
cine ? Pe cei trei-patru copii din 
jurul toboganului ! Timp irosit de 
pomană. Pot să stea și nesupra- 
veghiați. In școli s-ar putea orga
niza și alte activități.

• LICEUL PETRILA. Miercuri 
4 ianuarie. In club se aud țăcă
niturile mingii de celuloid. Mi-am 
zis : aici e activitate intensă. Dar... 
nimic. Doar doi elevi. Tov. prof. 
Bardan M. îmi spune : „Culmea, 
zilnic sînt atîția elevi aici să joa
ce tenis, iar azi, cînd era progra
mat un concurs pentru pionieri, 
nimeni"! Oare cine poartă vina că 
elevii ocolesc ciobul scolii cînd sini 
organizate aici programe pentru ei. 

îndeosebi penalizărilor pentru ne- descărcări de vagoane, accidente etc. Există încă numeroase armături TH nefolosite, iar neutilizărea vagonetelor de mină și a altor utilaje conduce, de asemenea, la majorarea cheltuielilor de producție. S-a accentuat, de asemenea, necesitatea respectării normei in
terne de calitate, indicator la care a rămas deficitară mina Lupeni anul trecut.In ceea ce privește îmbunătăți
rea protecției muncii și reducerea accidentelor, deși s-au obținut unele rezultate, ele nu se ridică la nivelul cerințelor. Există mari neajunsuri în ceea ce privește preocuparea conducerilor de sectoare, a conducerii exploatării, a personalului mediu tehnic față de respectarea monografiei de armare, bandajarea locurilor de muncă și întreținerea căilor de transport. Pentru îmbunătățirea protecției muncii și pentru întărirea 'disciplinei este necesar să se creeze o opinie puternică în fiecare sector.In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Furdui Gheor- ghe, secretar al Comitetului orășenesc de partid Petroșani. Vorbitorul a insistat asupra sarcinilor' ce revin organizațiilor de partid și sindicale, conducerilor tehnico- administrative în vederea valorificării depline a rezervelor interne ce există în cadrul exploatării spre a ridica calitatea întregii ac- tivifâți economice. O deosebită a- tenție să fie acordată mai ales îmbunătățirii calității cărbunelui, folosirii intensive a utilajelor din de- tare, realizării ritmice a sarcinilor de plan, perfecționării pregătirii cadrelor precum și întăririi disciplinei și a răspunderii față de N.T.S.Tovarășul Furduî Gheorghe și-a exprimat convingerea că, în frunte cu organizațiile de partid, minerii Lupeniului îsi vor îndeplini cu cinste sarcinile sporite ce le revin și în al doilea an al cincinalului.
AUTOBAZA T.A. 
nr. 3 Petroșani

Angajează muncitori necali
ficați pentru a fi calificați la 
locul de muncă îu următoarele 
meserii:

— MECANICI AUTO

— ELECTRICIENI AUTO

— TINICHIGII AUTO
Condițiile de angajare sînt 

următoarele :
Candidații să fie absolvenți 

a 7 clase, în vîrstă de 25—30 
ani, cu stagiul militar satisfă
cut și cu domiciliul stabil în 
raza orașului regional Petro
șani.

Informații suplimentare se 
pol primi la sediul Autobazei 
T. A. nr. 3 Petroșani.

I.L.L. Petroșani
ANGAJEAZĂ 

IMEDIAT
Fochiști calificați din rfndul 

pensionarilor pe timp de 4 
luni.

Angajarea se face la sediul 
întreprinderii din str. Mibai 
Viteazul or. 9.
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VAL DE PROTESTE ÎMPOTRIVA 
AGRESIUNII AMERICANE ÎN VIETNAM

HANOI Ministerul Afacerilor Externe al R. D.
Vietnam a dat publicității o declarație în care condamnă crimele 
Comise de trupele americane și sud-coreene în Vietnamul de sud. 
In declarație sînt citate numele unor localități rase de pe supra
fața pămîntului de către solda[ii din armata S.U.A. precum și de 
mercenarii sud-coreeni. Trupele agresoare și satelite — se spune 
în declarație — au săvîrșit numeroase masacre în rîndul populației 
civile, omorînd bătrîni, femei și copii. Chau Son, Cam Len, Vinh 
Phuong, Oan Giang, Kim Tai, Binh An, Bau Trai și An Ngu sînt 
numai cîteva din lungul șir de sate sud-vietnameze, ai căror lo
cuitori au fost uciși cu sutele și ale căror case au fost aruncate 
în aer de bombele trupelor inamice. In declarație se subliniază că 
aceste crime încalcă cele mai elementare principii ale dreptului 
internațional.

ATENA
Comitetul de luptă pentru pace din orașul Pireu, a dat pu

blicității o declarație in care își exprimă indignarea țață de con
tinuarea războiului agresiv dus de S.U.A. împotriva poporului 
vietnamez. Declarația subliniază solidaritatea deplină a poporului 
grec cu lupta eroică a poporului vietnamez și se pronunță pentru 
retragerea trupelor americane din Vietnam, în favoarea dreptu
lui fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără nici un ames
tec din afară.

OTTAWA
In Canada continuă campania de protest împotriva agresiunii 

americane în Vietnam. Peste 300 de profesori și studenți de la Uni
versitatea din Toronto au semnat o petiție prin care cer guvernu
lui canadian „să se pronunțe într-o manieră neechivocă pentru în
cetarea imediată și necondiționată a bombardamentelor asupra 
Vietnamului de nord și de sud, pentru retragerea forțelor ameri
cane din această regiune a lumii".

I-ONDRA îMiercuri a apărut la Londra cartea filozofului britanic Bertrand Russel intitulată „Crime de război în Vietnam". Potrivit aprecierilor făcute de autor, actuala politică a S.U.A. în Asia de sud- est nu poate duce decît la o catastrofă mondială. Referindu-se .la războiul agresiv pe care S.U.A. îl duc împotriva poporului vietnamez, cunoscutul filozof englez scrie că „S.U.A. trebuie să fie constrînse să părăsească Vietnamul, imediat și fără condiții". Cartea se adresează, de asemenea, opiniei publice americane, ce- rîrtdu-i să condamne cu tărie folosirea de către aviația americană în Vietnam a gazelor toxice și a napalmului.
Alte avioane agresoare doborîte 
deasupra teritoriului R. D. Vietnam

HANOI 5 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că în dimi
neața zilei de 4 ianuarie forțele armate vietnameze au doborî! 
două avioane americane deasupra provinciilor Thai Binh și Ninh 
Binh. In după-amiaza aceleeași zile, alte două avioane americane 
au fost doborîte pe teritoriul provinciei Thai Binh.

Numărul total al avioanelor americane doborîte pînă în pre
zent pe teritoriul R. D. Vietnam se ridică la 1 625.

„Ne aflăm în fața 
mari în Vietnam"WASHINGTON 5 (Agerpres). — Wilbur Mills, democrat din partea statului Arkansas, a declarat că va cere Congresului să ridice plafonul datoriei publice pentru a se face față cheltuielilor sporite necesitate de ducerea războiului din Vietnam. „Sîntem pe cale de a
Consfăfuire secretă 
a unor conducători 
militari din NigeriaACCRA 5 (Agerpres). — Timp de o zi, principalii conducători militari din Nigeria au participat la o consfătuire secretă în afara hotarelor țării, pe teritoriu] ghanez. în apropierea Accrei, relatează a- genția Reuter. Un purtător de cu- vînt militar nigerian a dezvăluit, că printre personalitățile, prezente la această consfătuire s-a aflat și președintele Nigeriei, colonelul Gowon. Citind surse ghaneze, a- geriția Reuter relevă că șefii militari nigerieni „consideră pe mai departe negocierile drept singura posibiltate de a se ajunge la o rezolvare în ceea ce privește viitorul constituțional al Nigeriei". Și de această dată, „colonelul rebei" O- jukwu, guvernatorul militar ăl provinciei Nigeriei de est, nu s-a deplasat pentru a participa la tratative, considerînd că nici în străinătate nu i se poate asigura deplina securitate.

unor cheltuieli

atinge și depăși nivelul stabilit al plafonului datoriei publice și ne aflăm în fața unor cheltuieli mari în Vietnam", a declarat el unui redactor al agenției Associated Press.Plafonul datoriei publice stabilit de Congres în anul trecut a fost, potrivit agenției A.P., de 330 miliarde dolari. Oficialitățile trezoriei americane au făcut cunoscut că acest plafon a fost atins iar o ridicare a plafonului ar avea menirea să evite complicații financiare. Mills nu exclude necesitatea sporirii taxelor dar, a spus el, înainte de a proceda la sporirea taxelor va trebui să luăm în considerare reducerea alocațiilor acordate în vederea unor programe interne.
♦ BRAZZAVILLE. Ministe

rul Informațiilor din Congo 
(Brazzaville) a interzis, cu în
cepere de la 1 ianuarie, difu
zarea în această țară a revis
telor americane „Time", „Life" 
și „Play Boy‘. Interdicția pri
vește, în același timp, și unele 
cărți din literatura de aven
turi provenind din diferite 
țări occidentale.

+ IRKUȚSK, După cum 
transmite agenția TASS, la Ir
kutsk a fost înregistrat la 5 
ianuarie un cutremur de pă- 
mînt de gradul 5—6. Epicen
trul cutremurului s-a aflat în

Mesajul lui Kim Ir Sen 
în problema unificării CoreeiPHENIAN 5 (Agerpres). — La Phenian a fost dat publicității mesajul adresat de Kim Ir Sen, președintele Cabinetului de Miniștri al R. P. D. Coreene, lui Kim Rem Dijun, directorul Institutului din Washington pentru problemele Coreei. In mesaj se arată că problema unificării Coreei este o problemă internă a națiunii coreene, care trebuie să fie rezolvată fără nici un amestec din afară, în spiritul principiului independenței, pe baze democratice și pe cale pașnică. Calea principală spre unificare constă în retragerea tuturor trupelor străine și crearea unui guvern central democratic unic, prin ținerea de alegeri generale libere în sud și în nord.Kim Ir Sen amintește în mesajul său că R. P. D. Coreeană a prezentat numeroase propuneri și a depus eforturi pentru restabilirea legăturilor naționale si realizarea unificării Coreei, dar că, de la bun început, aceste eforturi au întîmpinat și întîmpină o atitu-Lucrările conferinței unor partide social-democrate vest-europeneROMA 5. — Corespondentul A- gerpres, Giorgio Pastore, transmite : Liderii unor partide social-democrate s-au întrunit la Roma într-o conferință avînd ca temă problemele politice- și economice actuale ale Europei occidentale. Importanța pe care o acordă social- democrații acestei reuniuni este dovedită de faptul că aceștia și-au trimis ca reprezentanți pe principalii lideri, unii dintre ei avînd și funcții în guvern. (Anglia, R. F. a Germaniei, Italia, Suedia și Danemarca — țări în care partidele reprezentate la Conferința de la Roma se află la conducerea țării). Tematica inclusă pe ordinea de zi a lucrărilor dovedește cu claritate preocuparea soci al-democraților pentru consolidarea pozițiilor lor. In acest context trebuie privită și abordarea problemei „relațiilor între social-democrați și comuniști în Europa". Partidele social-democrate își reexaminează . în prezent pozițiile datorită succesiunii evenimentelor politice, se apreciază
In competiția aur-dolar

Franța ocupă locul II
PARIS. 5 (Agerpres). 

Franța a încheiat anul 
1966 cu o rezervă de 
aur de aproape 5 000 
tone, situîndu-se pe 
locul doi după S.U.A., 
ale căror rezerve au 
totalizat 13 000 tone 
aur. Cu toate acestea, 
agenția France Presse 
subliniază că rezervele 
monetare franceze, in 
aur și devize, au repre
zentat la 31 decembrie 
1966, 28,4 miliarde
franci, adică 5,7 mili
arde dolari, cu 1,4 mi

liarde franci mai mult 
decît la 1 ianuarie 
1966, că urmare a fap
tului că guvernul fran
cez a transferat, la 17 
august 1966, Fondului 
Monetar Internațional, 
244 milioane franci, în 
baza unei înțelegeri 
privind creșterea con
tribuției sale la acest 
organism cu 25 la sută. 
In luna septembrie 
1966, guvernul francez 
a rambursat, de ase
menea, în mod antici
pat, unele datorii, în

regiunea munților Hangai din 
Republica Populară Mongolă. 
Potrivit unor date primite din 
Ulan-Bator, în zona epicentru
lui, cutremurul a fost de gra 
dul 10.

+ BONN. Intr-o declarație 
făcută presei, Otto Brenner, 
președintele Sindicatului mun
citorilor metalurgiști, unul din 
cele mai mari sindicate din 
R.F.G., s-a pronunțat împotri
va majorării impozitelor, ca 
mijloc de lichidare a defici
tului bugetar vest-german pe 
anul 1967.

Pentru echilibrarea bugetu

dine negativă din partea autorităților sud-coreene.Vorbind despre activitatea desfășurată în ultimii ani de autoritățile sud-coreene, Kim Ir Sen a declarat că, după cum arată faptele, conducătorii Coreei de sud au început să urmeze calea sprijinirii pe forțe externe și nu cea a independenței și suveranității naționale și nu sînt cîtuși de puțin interesați în realizarea coeziunii naționale și unificării patriei.„Dacă în Coreea de sud, va fi creat un regim politic independent sau dacă Coreea de sud va fi neutralizată, se arată în mesaj, nu vor mai exista piedici în calea unificării țării de către însuși poporul nostru".„Unificarea patriei este sarcina cea mai urgentă care se află în fața poporului nostru. Nu putem să lăsăm urmașilor noștri o patrie scindată. Sîntem ferm hotărîți să ne unim țara în cursul vieții generației noastre", se spune în încheierea mesajului.

la Roma în cercurile competente. Pornind de la recentul acord la care s-a' ajuns în Franța. între partidul comunist și Federația stîn- gii democrate și socialiste, în vederea participării la viitoarele a- legeri și avînd în vedere situația din Finlanda, unde comuniștii se află în guvern alături de social- democrați, participanții au evaluat posibilitatea unor acțiuni comune, pe viitor, ale comuniștilor și so- cial-democraților. După Franța și Finlanda, asemenea acțiuni se profilează și în alte țări, îndeosebi în nordul Europei.In cadrul lucrărilor s-au discutat relațiile între Comunitatea E- conomică Europeană și Asociația Europeană a Liberului Schimb, a- vînd în vedere intenția Angliei de a adera la Piața comună. Ministru] afacerilor externe englez, George Brown, a făcut o adevărată pledoarie în favoarea aderării Marii Britanii la C.E.E., fiind sprijinit și de ceilalți participanți la conferință.

special față de S.U.A., 
în valoare de 351 mi
lioane franci. Ca ur
mare a acestei situa
ții, începind din luna 
octombrie 1966, rezer
vele monetare france
ze au început să sca
dă, înregistrînd în de
cembrie 1966, 53 mili
oane dolari. La cauzele 
enunțate mai sus, s-a 
adăugat și deficitul în
registrat în balanța 
comercială, ca urmare 
a creșterii importuri
lor.

lui, a subliniat Brenner, este 
necesară reducerea cheltuieli
lor militare, care reprezintă 
peste 25 la sută din bugetul 
țării și nu majorarea impozi
telor.

+ SOFIA. Recent în orașul 
bulgar Karlovo a început pro
ducția în serie a unei noi ma 
șini viticole universale. Cu a- 
jutorul ei, aproximativ 70—75 
la sută din lucrările ce se e- 
fectueazâ în podgorii sint me
canizate.> BAGDAD. Din BagUao' se anunță că liderul kurd Mustafa Barzani a trimis în

Ieri m început lucrările 
Parlamentului grecATENA 5. Corespondentul A- gerpres, C. Alexandroaie, transmite : La Atena s-au deschis joi lucrările Parlamentului grec. Vineri, declarația-program, aprobată deja de Consiliul de Miniștri, va fi prezentată în fața depuțațllor. Dezbaterile pe marginea ei urmează să înceapă luni.Ședințele de joi au fost consacrate unor chestiuni de ordin procedural.
Agenți ai C. I. A. 
arestați în CubaHAVANA 5 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Interne al Cubei a dat publicității un comunicat în care anunță că grănicerii cubanezi și unitățile securității de stat au arestat un grup de agenți ai C.I.A., care în ajunul Anului nou au încercat să pătrundă ilegal pe teritoriul Cubei, în regiunea Dolores (provincia Las Villas).După cum șe subliniază în comunicat, membrii grupului intenționau să scoată ilegal din țară un număr de 20 de persoane. A- cestea au fost, de asemenea, a- restate. Conducătorul grupului, Enrique Gonzales Rodriques, a recunoscut legăturile sale cu serviciile americane de spionaj.
Dialog 
polono-danezVARȘOVIA 5 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la recepția oferită miercuri seara în cinstea lui Jens Otto Krag, prim-ministru și ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, a declarat că tendința spre dezvoltarea colaborării dintre cele două țări în toate domeniile reprezintă un element trainic al politicii guvernului polone2.La rîndul său, oaspetele danez a subliniat că dialogul polono-danez are o importanță substanțială, nu numai pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, ci și pentru crearea unui climat propice coexistenței în Europa.
Aversiune justificatăNEW YORK 5 (Agerpres). — In- tr-un raport anual al F.B.I.-uluî a- dresat ministrului justiției • al S.U.A. se arată că în anul 1966 un număr de 450 de americani, adică aproape de două ori mai multi decît în 1965, au fost condamnați la închisoare pe diferite termene pentru încălcarea legii cu privire la serviciul militar. Directorul F.B.I., Edgar Hoover, . explică sporirea acestui număr prin aversiunea pe care tinerii americani' o au față de războiul pe care Statele Unite îl duc în Vietnam.
cursul lunii decembrie o notă guvernului irakian, în care îl informează că de lâ declararea armistițiului — în iunie 1966 — între triburile kurde și armata irakiană au măi ă- vut loc unele incidente care ar putea să se transforme în- !r-o „situație foarte serioasă".

< BOGOTA. Toate cele 29 
de persoane care se aflau la 
bordul avionului de pasageri 
columbian prăbușit la 24 de
cembrie, au pierit. Avionul ca
re dispăruse fără urmă a fost 
descoperit miercuri de echi
pajul unui elicopter.
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