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Dezbaterea cifrelor de plan pe 1967 
la șantierul T. C. M. M. Valea Jiului

SARCINILE SPORITE IMPUN 
RECONSIDERAREA 
- - - - - - - -  DE MUNCĂ

STILULUI

Acord roniâno-spaniol 
privind înființarea de reprezentanțe 

consuiar-comerciale

• CK de greu atîrnă in balanță „balastul" ne- 
realizărilor din anul trecut

Q 0 bună coordonare a tuturor eforturilor va 
chezășui realizarea obiectivelor pe 1967

Sa- șantierul T.C.MJVf. Va
lea Jiului au fost dezbătute 
în după-amiaza zilei de 5 ia
nuarie cifrele de plan pe a- 
nul 1967. Prilej bun de tre
cere în revistă a carențelor 
activității trecute, de a hotărî 
calea de urmat pentru înlă
turarea lor, dezbaterea cifre
lor de plan a ocazionat tot
odată exprimarea hotărîrii 
colectivului de aici de a nu 
precupeți nici un efort pen
tru realizarea sarcinilor spo
rite din 1967.

Anul de activitate încheiat 
de curînd nu Ie-a adus con
structorilor de la „industria
lei''. satisfacțiile dorite. Planul 
producției valorice a-fost rea
lizat, dar cu o diminuare în... 
luna decembrie de circa 6- 
țnihoape lek "Productivitatea 
muncii — indicatorul care ca
lifică drept .satisfăcătoare sau 
nesatisfăcătoare folosirea for- 
țelor de muncă — nu a fost 
nteî ee realizată. Cea mai 
nevralgică latură a activității 
r-ămîne însă cea a planului 
fi2ic și economico-financiar. 
La plănui fizic, din 106 lu
crări, intre care 9 cu plan 
dfat de. C.S.P.. au fost reali
zate și predate 90 de lucrări 
inclusiv cele 9 cu plan C.S.P. 
Dar numărul de 106 a fost 
contrazis de tov. ing. loan 
Pompiliu. șeful serviciului 
urmărire-recepție din direcția 
de investiții a C.C.V.J., el fi
ind în realitate mult mai ma
re. Prețul de cost a fost, de 
asemenea, depășit.

iată deci un „balast" care 
cînt'ărește greu în balanța 
activității pe acest an.

Sarcinile de plan au cres
cut față de anul trecut cu 42 
Ia sută. Productivitatea mun
ții- va trebui să înregistreze 
și ea o creștere de 16,5 la 
sută.

Care vor ■ fi căile ce și le 
propun a Ie urma construc
torii de la șantierul T.C.M.M. 

pentru realizarea cu succes a 
acestor sarcini ? Planurile de 
măsuri tehnico-organizatorice 
și politice prezentate, le-au 
scos în evidentă pe cele mai 
importante. Participanții Ia 
discuții au adus completări 
de valoare. Ele sînt: meca
nizarea în proporție de 80 
pînă la sută la sută a lucră
rilor de terasamente, meca
nizarea rampelor de descăr
care și încărcare a agrega
telor, centralizarea operațiilor 
de preparare a betoanelor, 
centralizarea atelierelor de

AU ÎNCEPUT EXAMENELE 
LA FĂRĂ FRECVENTĂ

De cîteva zile a înce
put prima sesiune de e- 
xamene la cursurile fă
ră frecvență pentru cla
sele V—XL Sute de oa
meni ai muncii din Va
lea Jiului susțin lucră
rile scrise la obiectele 
cerute de examene pen
tru completarea stadiilor 
elemehtăr© sau liceale. 
Din nou deci etnoții, 
frămîntări. Pe coridoare 
e liniște deplină dar în 
spatele ușilor sălilor de 
clase se simte freamătul 
ușor al goanei peniței 
pe hîrtia albă. La Petro

UNDE MERGEM ? ’-.“'“T./’d“
AZI

• Sala Teatrului de 
stat din Petroșani, ora 
1»: „Io, Mircea Voie
vod piesă istorică în 
trei acte de Dan Tăr- 
chtlă.

MÎINE
• Incepînd de la ora 

9, pe pîrtiile de schi de 

confecții metalice, întocmirea 
graficelor de execuție de că
tre șefii de loturi și maiștri, 
iar, în funcție de acestea, a- 
sigurarea bazei tehnico-mate- 
riale a fiecărei lucrări. O 
hotărîre bună, ținînd seama 
de specificul șantierului, este 
aceea de a nu mai ataca lu
crări cu valoare sub 500 mii 
lei, pîriă ce acestea du au 
asigurate toate condițiile ca 
execuția lor să nu dureze 
mai mult de 90 de zile. Asi
gurarea unei asistepte tehni
ce la locul de muncă, de că
tre personalul tehnico-ingî- 
neresc existent, este încă una 
din măsurile bine gîndite pe

Ion CIOCLEI

tCantinuare în pag. a 3-a)

șani, de exemplu, peste 
600 de tineri și vîrstnici 
iau zilnic loc în bănci 
la liceul din localitate 
pentru a-și așterne pe 
hîrtie cunoștințele asi
milate de la sesiunea 
trecută și pîhă în pre
zent. La Petrila în schimb, 
la Școala generală nr. 5 
au loc examenele numai 
pentru clasele V—VIII 
(clasele IX—XI dau la 
liceu). Aici numărul ce
lor prezenți la examene 
este nemultumitor. Din 
cei 236 de elevi înscriși

doar 166 s-au prezentat 
la examene, restul de 
70 fiind absenți. De fapt 
situații asemănătoare e- 
xistă și în alte,centre de 
examinare din Valed 
Jiului. De aceea n-ar 
strica mai mult control 
din partea conducerilor 
întreprinderilor, a insti
tuțiilor cît și din nartoa 
comitetelor sindicale și 
de U.T.G. asupra prezen
ței la examene a celor 
înscriși la Cursurile fără 
frecvență, a nivelului lor 
de pregătire.

Ia Straja și Parîngul sc 
organizează concursuri 
de schi pentru verifica
rea loturilor asociațiilor 
sportive, participante la 
campionatul republican.

• In cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă, la clu
burile muncitorești din 
Valea Jiului se organi
zează, incepînd de la ora

• In sala de dans a 
Casei de Cultură din Pe
troșani, incepînd de la 
ora 19 — reuniune to- 
vărșească și program ar
tistic.

O Ora 19, sala Tea
trului de stat „Valea 
Jiului": piesa istorică 
„Io, Mircea Voievod", 
de Dan Tărchilă.

In urma tratativelor dintre dele
gațiile guvernului Republicii Socia
liste România și guvernului Statului 
spaniol, ia 5 ianuarie 1967 a fost 
semnat la Paris • un Acord privind

înființarea, pe bază de reciprocita
te, de reprezentante consuiar-co
merciale.

Prin acest Acord s-a stabilit că 
reprezentantele vor exercita func
țiile consulare recunoscute în prac-
tica internațională și se vor ocupa 
de executarea acordurilor comer
ciale și de plăți și a oricăror' altor 
acorduri de colaborare economică, 
industrială și tehnică, existente sau 
care urmează a se încheia între 
cele două state.

Reprezentanțele vor încuraja și 
promova, de asemenea, schimburile 
cultural-științifice și turistice între 
cele două țări.

Din partea guvernului Republicii 
Socialiste România, acordul a fost 
semnat de Victor Dimitriu,vamba- 
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Paris, iar din partea guver
nului Statului spaniol de Pedro Cor
tina Mauri, ambasadorul Spaniei la 
Paris.

Cerb carpatin 
cu troleu 
de mare valoare

Pe Valea Oituzului a fost vînat 
un cerb carpatin cu un trofeu de 
o mare valoare cinegetică : 18 ra
muri impar, în 'greutate de 13 kg. 
Potrivit normelor internaționale el 
întrunește 242,40 puncte.

In afară de trofeul din Iugosla
via care are 248,57 puncte și de-

Lăcătușul Trifu Gheorghe, 
unul din cei mai priceputi me
seriași ai secției a III-a de la 
„Viscoza" Lupenl, reparind Cu 
indemînare o mașină de bobi
nat mătase artificială.

ține recordul mondial, în Europa 
există doar cîteva alte exemplare 
mai valoroase decît trofeul recol
tat pe Valea Oituzului.

Noul trofeu Confirmă încă o da
tă marea frumusețe și valoare a 
cerbului carpatin din România.

(Agerpres)

Ocrotirea sănătății, pe ordinea de zi 
a sesiunii deputațiior

Recent, sesiunea Sfatului popu
lar al orașului Uricani a analizat 
felul cum șe desfășoară activita
tea sanitară în localitate. Refera
tul prezentat de dr. Viszel Eugen, 
a scos în evidență preocuparea 
cadrelor medico-sanitare de la 
spitalul din Uricani pentru ocro
tirea sănătății oamenilor muncii, 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

In ultimele luni, activitatea cu
rativă s-a îmbunătățit atît la 
spital cît și în cadrul circumscrip
ției. sanitare. Aceasta ea urmare a 
faptului că la Uricani au fost re
partizați trei medici tineri care se 
achită." conștiincios de, atribuțiile 
ce le ^evin. S-a îmbunătățit sim
țitor și calitatea , consultațiilor. Au 
fost efectuate peste 4 400 de vac
cinări la adulți și copil, luîndu-se 
o serie de măsuri de prevenire a 
îmbolnăvirilor.

Este un fapt pozitiv, s-a subli
niat în.cadrul, discuțiilor, că lu
crătorii spitalului din localitate au 
efectuat în cursul anului trecut 
242 vizite la domiciliu, corisultînd 
cu aceasță Ocazie. 1 821 persoane. 
O ătentie deosebită s-a acordat 
îngrijirii copiilor. S-au organizat 
controale periodice acordîndu-se, 
atunci cînd a fost, cazul, asistența 
medicală solicitată. La liceul din 
localitate se țin cu regularitate 
lecții de educație sanitară în fata 
elevilor claselor V și IX.

Merită a fi relevată activitatea 
de propagandă sanitară depusă 
prin prezentarea de filme docu
mentare și conferințe. Un interes

deosebit au suscitat conferințele : 
„Cum să ne ferim de silicoză", 
„Alcoolismul", „Cum să ne îngri
jim dantura și necesitatea contro
lului stomatologic", „Despre apa
riția ulcerului și regimul alimen
tar" etc.

Apreciind activitatea desfășu
rată de colectivul medieo-sanitar 
din Uricani, mai mulți deputați 
s-au referit în cuvîntul lor și la 
neajunsurile care mai există. Ei 
au arătat, spre exemplu, că la 
spitalul din localitate se simte ne
voia unui cadru calificat pentru 
laborator, și-au exprimat nemul
țumirea față de programul vizite
lor la bolnavi care se fac după 
gustul vizitatorilor. Medicii ac 
făcut prea puține vizite la locu
rile de . muncă ale minerilor. E 
bine ca personalul sanitar să cu
noască condițiile în. care își des
fășoară minerii activitatea pentru 
a-i putea învăța cum să-și apere 
sănătatea. Discuțiile ău dezvăluit 
că deși există cutii sanitare atît 
în mină cît și la suprafață, aces
tea nu sînt întotdeauna dotate cu 
medicamentele necesare ‘ primului 
ajutor.

Luînd cuvîntul în încheierea dis
cuțiilor dr. Ponova Teodor, medic 
șef adjunct al secției sănătate a 
Sfatului popular al orașului Pe
troșani a subliniat necesitatea îm
bunătățirii continue a _ activității 
sanitare din Uricani dînd unele 
indicații în acest sens.

V. COCHECI
Uricani

Nou tip de cargou în
Institutul de cercetări și pro

iectări pentru construcții navale 
din Galați proiectează un nou tip 
de cargou pentru mărfuri gene
rale, cu o capacitate de 6 000-7 500 
tone. Cargoul va avea întreaga su
prastructură etajată la pupă, ceea 
ce creează mai mult spațiu pentru 
mărfuri. Concepția de proiectare

curs de proiectare
va asigura la maximum de încăr
cătură, o manevrabilitate lesni
cioasă și, o bună stabilitate de na
vigație. Nava va fi dotată cu in
stalații de încărcare și descărcare 
cu acționare hidraulică șl apara
tură de comandă de cel mai nou 
tip- t

(Agerpres)
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FABLLA
CITE BORDEIE,

. ATÎTEA OBICEIE

DIN LUMEA ȘTIINȚEI Șl TEHNICII

Fulgi de nea,
lulgi albi de gheața. 

Flori mărunte de cristal. 
Cad, din ceas de dimineață, 
învelind cu albul val 
De zăpadă, pomi ți case, 
Și-n văzduhul cenușiu, 
Dans cu lOșnet de mătase 
9e-ntețește tot mai viu.

★

Pe o cracă aplecată 
De puî alb șl sclipitor 
Stă o cioară — neagră toată - 
Croncănind stăruitor.
Și uimită și surprinsă 
Ea constată, împrejur, 
Cum întreaga fire ninsă 
Se modifică-n contur. 
Cioara-și zice-ngîndurată 
Privind negrul ei costum. 
„Ce-ar fi cu zăpadă mată 
Să mă învelesc de-acum ? 
Fiindcă astfel îngropată 
In al, fulgilor troian, 
N-aș mai fi nici cît o pată 
Dintr-un vers topîrcenean'

Dar cu timpul, fulguirea 
S-a oprit și dintr-un nor 
Soarele a cuprins firea 
Incălzind-o-ncetlșor...
Fără mantia-nspumată 
Și luată cu-mprumut, 
Cioara a rămas, de-odată 
Cum a fost la început.

MORALA:

Cînd ești negru și pătat, 
Chiar in alb fnvestmîntat 
Ți-e degeaba bucuria; 
Tot răzbate murdăria.

MARIA DINCĂ

Există pe lume foarte 
multe sărbători neobiș
nuite, ciudate, care au 
la bată evenimente is
torice, legende, credințe 
populare, tradiții profe
sionale,.. lată cltivâ diri 
ele:

„Bucurie" 
pe copul bărbaților
In fiecare an, în ziua de 8 ia

nuarie, în sațul grecesc Monocli- 
sia, puterea este preluată de femei. 
In această zi, ele se ocupă de toa
te treburile socotite uh privilegiu 
al bărbaților — taie găini, iepuri, 
miei, se duc la circiumă să stea 
de vorbă la un păhar de vin. In
tre timp, reprezentanții sexului 
„tare" se luptă cu crătițile și ti-

PEȘTERA — 
SANATORIU

Recent, în apropiere de Die- 
trichsberg (R.D.G.) s-a deschis un 
sanatoriu într-o peșteră. Tempe
ratura constantă de 8 grade con
tribuie la vindecarea multor ma
ladii cronice ale căilor respira
torii. O secție importantă este 
aceea pentru tratarea astmaticilor. 
Funcționează, de asemenea, o sec
ție pentru copii suferinzi de tuse 
convulsivă.

EPIGRAME
Cooperativelor meșteșugărești 

Remarca mea, v-o spun cinstit, 
(De ce mi-afi dat acest

„canon" ?)
E, că în vară negreșit
Ies campion la... maraton.

La restaurantele „Cina" din 
Lupeni și „Transilvania" din 
Petrila curățenia, deservirea șl 

meniul lasă de dorit

Intrind la voi, foarte mirat 
Am ridicat dintr-o sprinceană. 
Că nu-i nici vesel, nici curat 
Și nici cina... transilvăneană.

I.L.L. Vulcan întîrzie desfunda
rea conductei de scurgere din 
blocul 4 Aleea Crizantemelor, 
iar locatarii (pentru a nu-i 
inunda pe cei de la parter) 

închid apa în întregul bloc

Au florile nevoie de-umezeală. 
Dar nu și blocul

(care-i nou-nouț) 
Și de n-o să veniți

la „repezeală",
Găsi-veți: etaj III — lac;

I — puț.

Unui obraznic

Eu îfi doresc în noul an
(ți fără să lungesc „pelteaua") 
Să nu-mi fie urarea-n van; 
Mai „subfiază-ți“...

cheresteaua.

D. M.

AVEȚI UN FOC ?
Se însera. Expresul gonea spre 

Pygros (Grecia). In lumina difuză 
a amurgului, mecanicul de loco
motivă a observat un trup culcat 
de-a curmezișul liniei și a frînat 
brusc. Cînd, eu multe eforturi, el 
a reușit să oprească locomotiva 
„disperatul" care se culcase pe 
șină cu gindul să se sinucidă, s-a 
ridicat liniștit în picioare și s-a 
apropiat de mecanic :

— Aveți cumva un foc ? — l-a 
Întrebat el foarte calm.

Feroviarii, la început furioși, 
s-au calmat și ei, oferindu-i nu 
numai foc, dar și țigări, înainte de 
a-și relua cursa. Ajunși la desti
nație, ei au explicat motivul ciu
dat al întîrzierii trenului.

• Automatele și autoapărarea
După cum se știe, cuvîntul 

japonez „sarnbo" înseamnă 
autoapărare fără arme. Auto
matele comerciale sînt neînar
mate, fapt de care profită ho
ții. In Occident, problema o- 
crotirii automatelor comer
ciale de hoți devine an de an 
ot mai acută.

Inginerul suedez A. Sviften- 
berg a patentat cîteva dispo
zitive pentru automate, cu a- 
j uterul cărora mecanismele,

| • T'gara preferată
Orice fumător pasionat iși 

are țigările sale preferate. Re
cent, la Tokio s-a făcut o 
experiență interesantă cu 100 
de fumători. Aceștia au fost 
legați la ochi șl tratați apei 

găile, cu mătura și copiii. Ei gă
tesc, deretică, spală șcutece, cbn- 
solîndu-se cu gîndul că această 
„bucurie" nu le cade pe cap decît 
o dată pe an.

Stîrpirea pisicilor 
împăiate

In fiecare an, pe străzile ora
șului belgian Ypres trece o pro
cesiune ciudată. Cetățenii tîrăsc 
după ei, duc în brațe sau împing 
șute de pisici împăiate, mari și 
mici. La sfîrșitul procesiunii so
lemne, un bărbat în costum de 
bufon medieval aruncă din clo
potnița bisericii o pisică împăiată, 
iar cei care stau jos o prind și o 
pun pe un rug mare.

Obiceiul de a ucide pisici datea
ză din secolul al X-Iea. Pe atunci. 
Ia Ypres, pisicile se înmulțiseră 
atît de mult, încît o dată pe an 
Oamenii erau nevoiți să organize
ze o mare campanie pentru stîr- 
pirea lor. In prezent, aceasta este 
interzisă de autorități, dar obiceiul 
a rămas și oamenii se răfuiesc a- 
cum cu pisici împăiate.

Ceaiul necăsăforifilor
La primăria din Ecossine-Lalin 

(Belgia) se organizează în fiecare 
an, cu mare pompă, un ceai la 
care nu sînt invitați decît bur
laci, fete și femei necăsătorite din 
oraș. Bărbații vin în ținută de gi
neri, iar femeile se gătesc cu 
toalete de mireasă. Oaspeții sînt 
întîmpinați solemn de primar, 
membrii consiliului orășenesc și 
orchestră.

Statistica arată că jumătate din 
numărul de căsătorii din orașul 
respectiv sînt contractate in ur
ma acestui ceai.

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l Să ocrotim
1 Natura a înzestrat Valea noas- 
| tră Cu un peisaj montan care a-
• trage, indiferent de anotimp, sule 
I de iubitori de diumeții. După ore-
• le de muncă, simți o adevărată

I plăcere să poposești, în zilele căl
duroase de vară, lîngă apa crista- 

Ilină a unui izvor de munte, să te 
odihnești ascultînd trilurile mă- 

Iiestre ale păsărilor care populează 
pădurile întregind frumusețea pei- 

I sajului.
• In anotimpurile prielnice, pădu- 
■ rile noastre găzduiesc privighetori, 
• mierle, sturzi, pițigoi, sticleți etc. 
£ dintre care unele, prin penajul 
• viu colorat, altele prin cîntecul 
I lor, atrag atenția iubitorilor de

pînă acum lipsite de apărare, 
pot lupta cu răufăcătorii. In 
momentul cînd răufăcătorul 
incepe să umble . Ia broasca 
compartimentului unde se află 
banii, ,unul din dispozitive îi 
dă în cap o lovitură puter
nică. Un altul stropește pe 
fața hoțului o vopsea cape nu 
șe ia. Mai departe este trea
ba poliției să descopere ătesti 
oămeni „marcați".

cu diferite țigări. Majoritatea 
fumătorilor — 70 la sută din
tre eî — au reușit să recu
noască dintre toate țigările 
fumate sortimentul lor prefe
rat.

Hiii lip iie aaioiu 
trtoslowt

Uzina de construcții de au
tomobile din Vysoke Myto (R.S. 
Cehoslovacă) a realizat un 
nou tip de autobuz — „Ka- 
rosa SS-ll" — pentru trans
portul în comun. Motorul este 
așezat între osii' sub podeaua 
vehiculului. Un dispozitiv hi
draulic special împiedică ac
cidentele și deteriorarea cau
ciucurilor, datorită denivelări
lor de teren. Autobuzul este 
prevăzut cu un sistem de ilu
minare fluorescentă și cu o 
aparatură cuprinzînd un mi
crofon cu tranzistori. care per
mite conducătorilor auto să 
informeze pasagerii din vehi
cul și cei din sălile de aștep
tare. Viteza maximă a auto
buzului este de 65 km/h.

s AN EC
' PE O TĂBLIȚA din parcul ora
șului Melbourne scrie : „Cine calcă 
pe iarbă, plătește doi șilingi amen
dă. Pentru grupuri — reducere".

l/ CUNOSCUTUL compozitor aus- 
Ztrlac Arnold Schonberg, care trăia 
' intr-un orășel în apropiere de 

Viena, este vizitat odată de un 
prieten din alt oraș. Plimbîndu-se 
pe stradă amindoi, prietenul, plă
cut surprins că toți tinerii pe care 
ii întîlnesc îl salută respectuos pe 
muzician, îi spune :

— Se vede că ai ajuns, într-a- 
devăr, celebru... pînă șl copiii te 
cunosc.

— Este adevărat — răsprtnde 
Schonberg. Știi, fiul meu este 
centru înaintaș în echipa de fot
bal a școlii.

INTR-O florărie intră un client 
btșnuit al magazinului și coman

dă două duzini de trandafiri.
— Trimiteți, vă rog, buchetul la 

această adresă, spune el, împreu
nă cu cartea mea de vizită. Ițe a-

păsările cîntătoare
frumuseți. Spre a ne da seama de 
foloasele de care beneficiază omul 
de pe urma păsărelelor vom da 
un exemplu. Un pițigoi consumă 
zilnic, primăvara, 50-60 omizi. A- 
ceasta înseamnă că în decurs dt- 
.10 de zile, el consumă în medie în
tre 1 500-1 800 de omizi. Dacă ți
nem seama că o omidă distruge 
pe zi circa trei flori, în timp de o 
lună 1 500 de omizi ar putea dis
truge pe puțin 4 500 de flori și,

Rutele ptaira mittdla
ogoarelor

In Asia centrală sovietică 
au început să se utilizeze ra
chete pentru ferirea culturiloi 
de grindină. Aceste rachete 
sînt lansate în norii aducă
tori de grindină și împrăștie 
agenții chimici care preîntîm- 
pină formarea boabelor de 
gheață.

In acest fel o expediție 8 
Institutului hidrometeorologk 
din Tașkent a i-eușit să fe
rească anul trecut de grindină 
50 000 ha de plantații de bum- 
tac și grădini. In același 
timp, în regiunile învecinate 
neprotejate a căzut, grindină 
de mărimea unui ou de găi
nă, unele bucăți cîntărind pînă 
la 790 grame.

DOTE
ceasta scrisese : „Petru tine, dra
ga mea, cite un trandafir de fie
care an al vieții tale".

După plecarea clientului, stăpi- 
nul florăriei spune unei vînză- 
toare :

— Domnul este cel mai bun 
client al nostru. Mai adaugă, te 
rog. din partea mea încă o duzină 
de trandafiri la buchetul pe care 
l-a comandat

\fl UN SCOȚIAN este invitat la un 
f dejun. După masă aprinde o . ți

gară și oferă una și vecinului din 
dreapta sa. Acesta refuză :

— Mulțumesc, nu fumez !
Scoțianul, amabil, oferă o țigară 

vecinului din stînga.
— Mulțumesc, nici eu nu fu

mez !
— De ce nu oferi o țigară gaz

dei ? — îi șoptește soția scoțianu
lui.

— A nu ! Gazda e fumătoare! 
— răspunde tot în șoaptă, scoția
nul.

deci, ar diminua cu tot atîtea uni
tăți producția de fructe.

Păsările fac parte integrantă 
din peisajul natural al pădurilor 
noastre fapt ce ne obligă să le 
ocrotim.

O dată cu sosirea iernii, a ză
pezilor, păsările sînț expuse la nu
meroase primejdii, cea mai mare 
prezentînd-o lipsa de hrană. Pe 
lîngă aceasta, trebuie arătat că 
Sînt unii cetățeni care practică 
condamnabila îndeletnicire de 
prindere a păsărilor folositoare si 
ținerea lor în colivii. Intrucît pro
tecția păsărilor folositoare este 
asigurată de lege, este necesară o 
acțiune de masă pentru a demasca 
si condamna pe acești răufăcători. 
De ce să, punem la chin o fiirtță 
obișnuită să zboare în văzduhul 
nemărginit. condamnînd-o să-si 
ducă viața într-o colivie? Fiecă
rui cetățean să-i fie clar că păsă
rile întregesc frumusețea peisa
jului care ne înconjoară si de 
aceea ele trebuie ocrotite. Cei so
licitați, în primul rînd, să le pro
tejeze sînt coniii. Ei ar trebui să 
construiască hrănitori pentru pă
sări. In acest scop a>’ nevoie de o 
sticlă de */2 litru, capacul unei 
cutii de cremă, de puțină sîrmă si 
semințe. (Hrănitorul de păsări 
poate fi confecționat după mode
lul din desen).

Sticla se umple cu semințe de 
floarea soarelui, cînepă etc. și se 
fixează pe un cui sau în’tr-un pom 
din dreptul geamului casei unde 
locuim în așa fel ca pisicile să 
nu aibă acces la ea. Osteneala 
noastră va fi îndoit răsplătită cînd 
vom vedea stolurile de- păsări 
flămînde venind cu încredere la 
hrănitor.

BENDE ȘTEFAN
profesor
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Rolul predării fizicii
în formarea inginerului de mină

Una din sarcinile principale ale 
învățămîntului universitar este 
aceea de a crea cadre capabile să 
facă față problemelor mereu mai 
complexe pe care le ridică pro
ducția, industria noastră în con
tinuă creștere.

In cazul nostru, viitorul ingi
ner minier va lucra în condiți
ile mecanizării și automatizării 
unui număr tot mai mare de pro
cese de producție. Pentru el, exe
cutarea unor calcule va trece trep
tat pe seama creierilor electro
nici. De aceea fel va trebui să dis
pună de elasticitate în gîndire și 
fantezie tehnică, să fie capabil să 
folosească cu măiestrie varietatea 
fenomenelor fizice și a aparataju- 
lui matematic modern.

Iată de ce, pentru formarea vi
itorului inginer, cursul de fizică 
dintr-un institut de învățămînt 
tehn4c devine de o importanță 
fundamentală. însușirea unei pre
gătiri de bază matematică și fi
zică , va deveni condiția esențială 
pentru pregătirea oricărui ingi
ner, pentru a putea înțelege func
ționarea unor instalații care vor 
intra în producție, pentru a le per
fecționa si a construi altele noi.

Prin introducerea în pianul de 
învățămînt a cursului de fizică la 
anii III (curs de zi) și anii IV 
(curs seral), se asigură tratarea 
unor cunoștințe moderne, pe o 
bază matematică corespunzătoare 
și pe baza cunoștințelor acumulate 
în anii mici, Ia studiul fizicii cla
sice și la disciplinele de cultură 
tehnică genferală.

Astfel, la capitolul mecanică, 
după o prezentare succintă a legi
lor fundamentale de cinematică, 
dinamică clasică si analitică, se 
dezvoltă mecanica relativistă. La 
capitolul de electricitate și magne
tism, după o scurtă recapitulare 
a electrodinamicii clasice (studiată 
Ia cursul de electrotehnică) se 
aprofundează optica electromagne
tică și electrodinamică relativistă 
Termodinamica se tratează mai 
mult pe baza unei dezvoltări a fi
zicii statică. In continuare, cursul 
de fizică dă o importanță mai mare 
capitolelor fizicii moderne ca : 
mecanica analitică, fizica nucleu
lui și a particulelor elementare, 
fizica solidului.

Fizica este o știință bazată pe 
experiență. Ea nu se poate învăța

In Editura Politică a apărut:

Legea fundamentala 
9 României Sotialiîfe

Lucrarea cuprinde un număr de 
studii semnate de autori cu funcții 
de răspundere în organele și apa
ratul de stat privind reglementările 
din noua Constituție a țării noas
tre, care consacră actualele reali
tăți politice-sociale și economice ale * 
tării, schimbările din viața poporu
lui și asigură cadrul constituțional 
al desăvîr'șirii construcției socia
liste. Studiile evidențiază trăsătu
rile principale ale legii fundamen
tale a țării noastre, caracterul ști
ințific al prevederilor sale, profun
dul lor realism și democratism, u- 
manismul acestora.

Perfecționarea continuă a organi
zării statului ce se manifestă în
deosebi pe calea dezvoltării și a- 
dîncîrii democratismului socialist, a 
creșterii rolului conducător al Parti
dului Comunist Român, sînt subli
niate în studii ca : Drepturile și în
datoririle fundamentale ale cetățe
nilor, Organele supreme ale puterii 
de stat din Republica Socialistă 
România, Organele centrale ale ad
ministrației de stat, Organele locale 
ale puterii și administrației de stat, 
Organele judecătorești, Organele 
Procuraturii, Participarea cetățeni
lor la formarea organelor puterii 
de stat și la rezolvarea treburilor 
de stat și obștești, Conducerea oa
menilor muncii în spiritul respec
tării stricte a legilor statului.

Dezbătînd diferitele aspecte ale 
construcției de stat, lucrarea repre
zintă o contribuție de seamă la în
țelegerea modului de organizare și 
funcționare a organelor puterii de 
stat și administrației de stat, adre- 
sîndu-se unui cerc larg de cititori. 

numai la cursuri și la bibliotecă, 
ci în primul rînd în laborator. Lu
crările de laborator ilustrează cu
noștințele căpătate la curs și le dă 
o semnificație practică mai adîn- 
că. Pentru deprinderea viitorului 
inginer cu modul de interpretare 
a datelor experimentale este in
dicat studenților studiul diverse
lor metode de prelucrare a aces
tor date, acesta lărgind sfera posi
bilităților de interpretare a feno
menelor tratate.

însușirea temeinică a unui ast
fel de curs de fizică, completat cu 
lucrările de laborator, deschide 
largi perspective viitorului ingi
ner minier pentru abordarea cit 
mai competentă a diverselor pro
bleme tehnice si științifice, apă
rute în procesul de producție.

Rolul fizicii în dezvoltarea tutu
ror domeniilor de activitate știin
țifică si tehnică a crescut așa de 
mult în ultimii ani îneît nu mai 
poate fi concepută pregătirea unui 
viitor inginer fără o bază de cu
noștințe fundamentale de matema
tică si fizică. De aceea, studenți
lor mineri. Ie este mereu reco
mandată însușirea temeinică a a- 
cestor științe, ele constituind baza 
tuturor disci clinelor de cultură teh
nică generală si de specialitate

Stelian IONIȚA
șef lucrări I.M.P.

Sarcinile sporite impun reconsiderarea
/

stilului de muncă
(Urmare din pag. 1)

care și le-au propus con
structorii.

Iată cîteva obiective care, 
traduse în fapt, nu pot decîl 
să conducă la realizarea sar
cinilor sporite. Depinde însă 
de seriozitatea și operativita» 
tea cu care ele vor fi trans 
formata în realități împlinite. 
N-am spus întîmplător acest 
lucru. Un participant la dis
cuții amintea: „anul trecut 
în aceeași ocazie am ascul
tat și am aprobat să devină 
hotărîri foarte multe din pro
punerile pe care le-am ascul
tat și azi. Dacă ele erau în
deplinite cu seriozitate atunci, 
nu mai era nevoie să apară 
din nou ca propuneri de îm
bunătățire; căci nu e nevoie 
să-ți propui a realiza un lu
cru pe care deja l-ai făcut". 
Semnatarul acestor rînduri a- 
participat și anul trecut la 
dezbaterea cifrelor de plan Ia 
șantierul T.C.M.M. și a con
statat cam același lucru. Deci 
se cere mai multă seriozitate 
Ia traducerea în fapt a mă
surilor propuse, maximum de 
exigentă fată de cei ce-și

TELEVIZIUNE
7 ianuarie

18,00 Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar: Noile a- 
venturi ale echipajului 
Val Vîrtej : „Taurul îna
ripat".

18.50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletinul meteorologic.
19,23 Rapsozi populari.
19,40 Actualitatea cinemato

grafică.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Atențiune, metronom ! 

Emisiune muzical-dis- 
tractivă.

21,30 Amintirile micului ecran. 
22,00 Film serial: „Baronul".
22.50 Telesport.
23,00 Telejurnalul de noapte. 
23,10 închiderea emisiunii.

Timplarul Alexandru Biro de Ia secția mobilă a I.O.I.L. Petroșani 
(în clișeu), împreună cu oamenii din echipa sa își depășește cu 40—50 
la sută sarcinile de plan.

i

„uită" îndatoririle pe care șl 
le asumă sau care le revin 
din funcția lor. E recoman
darea pe care a făcut-o to
varășul Pîinișoară Titus, se
cretar ai Comitetului orășe
nesc Petroșani al P.C.R. — 
participant la adunarea de 
dezbatere, e lucrul pe care-l 
cere comitetul de partid al 
șantierului de la salariați.

Discuțiile pe care le-au 
purtat oamenii în adunare și 
îndeosebi reprezentanții băn
cii de investiții și beneficia
rului au scos în evidență ne
cesitatea unei corelări optime 
între toate compartimentele 
de activitate care concură la 
realizarea construcțiilor in
dustriale. „Este surprinzător 
faptul că se discută despre 
viitoarele construcții indus
triale de la suprafață fără a 
se aminti măcar de legătura 
permanentă care trebuie să 
existe între conducerile lotu
rilor și conducerile exploată
rilor miniere — spunea tov. 
ing. Ioan Pompiliu. Această 
legătură trebuie neapărat în
tărită și permanentizată".

Slaba organizare a Stației 
de utilaje de transport care

PROGRAM DE RA
8 ianuarie

DIO
PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN

DE ȘTIRI; 6,10 Concert de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Suma
rul presei; 7,18 Fanfara reprezen
tativă a Armatei; 7,30 Muzică u- 
șoară interpretată la havaiană; 7,45 
Emisiune de folclor nou; 8,00 CLU
BUL VOIOȘIEI; 8,30 Pagini alese 
din muzica de estrada; 8,45 Fredo
nați cu noi; 9,15 Melodii popu
lare; 10,10 Melodii de Gelu Solo- 
monescu și Mișu Iancu; 10,45 Piese 
vocale și instrumentale de Edvard 
Grieg; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI, 
11,03 Radio atlas; 11,15 Concert 
folcloric; 11,45 Cîntă Constantin 
Drăghici; 12,00 DE TOATE PENTRU 
TOȚI; 13,00 RADIOJURNAL; 13,13 
ESTRADA DUMINICALĂ; 14,15 Pro
gramul orchestrei de muzică popu
lară a Radioteleviziunii; 14,40 Val
suri; 15,00 Din repertoriul soliștilor 
Ipnel Miron și Maria Toldi; 15,15 

deservește șantierul a fost, 
în anul trecut, urmarea ace
leiași lipse. de colaborare a- 
vînd repercusiuni grave în 
realizarea producției și a pre
țului de cost. InlereseJe eco
nomice ale celor două sub
unități aparținînd aceluiași 
trust trebuie să fie comune.

In cuvîntul rostit la dezba
teri tovarășul Pîinișoară Ti
tus a atras atenția asupra 
deficiențelor din activitatea 
trecută menționînd totodată 
că înlăturarea lor neintîrzia- 
tă va fi o garanție pentru 
realizarea sarcinilor pe acest 
an. Recomandările făcute 
participanților la adunare, o- 
rientepză prin natura Ier 
practică, în direcții bune ac
tivitatea constructorilor de la 
șantierul T.C.M.M. Valea Jiu
lui în anul 1967. Ele se refe
ră la folosirea rațională a for
ței de muncă, ă utilajelor, la 
buna gospodărire a materia
lelor, la grija față de om, Ia 
rentabilizarea șantierului în 
lumina hotărîrii Plenarei C.G. 
al P.C.R. din 21—23 decem
brie 1966, a hotărîrilor con
ferințelor regionale și orășe
nești de partid.

Ciclul „Cîntăreți români de operă 
pe scenele lumii": Zenaida Pally; 
15,35 „Jocu-i din bătrîni lăsat"; 
15,45 Muzică ușoară românească; 
16,00 Caleidoscop muzical; 17,00 
Arii din opere; 17,10 Formațiile 
Sergiu Malagamjia și Bert Kaemp- 
fert; 17,28 Concert simfonic popu
lar; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 
Cîntă Benone Sinulescu; 18,20 TEA
TRU SCURT; 18,55 Varietăți muzi
cale; 19,30 Programul Orchestrei de 
estradă a Radioteleviziunii. Soliștii 
Uinca Cerbacev și Nicolae Nițescu; 
20,00 RADIOJURNAL. Sport; 20,15 
întîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 20,45 Soliști 
de muzică ușoară; 21,00 Doriți să 
dansați î Sînteți invitații noștri; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport; 22,25 
Canțonete interpretate de Nicolae 
Herlea; 22,40 Dansați în ritmul pre
ferat; 23.52 BULETIN DE ȘTIRI.

O întrebare 
pentru I. O. 
Petroșani

CÎND VA FI

PUS „PE ROATE*1
TRANSPORTUL
ÎN COMUN ?

înmulțirea mijloacelor de trans- - 
port în Petroșani este o înfăptuire 
demnă de relevat. Dar, cu toată 
dezvoltarea acestei ramuri de de
servire a populației, cred că I.C.O. 
Petroșani nu a reușit incă să se 
ridice la nivelul cerințelor, al po
sibilităților. Repetarea, an de an, în 
lunile noiembrie și decembrie, 
drept „scuză" lipsa de benzină nu 
o găsesc justificată. Deși mașini 
sînt destule, foarte des călătorim 
înghesuiți sau rămînem îi» stații.

Pasagerii, în majoritate munci
tori, trebuie să ajungă la ore fixe 
la locul d» muncă. Dar pentsu 
I.C.O. nu contează că de multe ori 
oameni fără vină sînt puși în dis
cuția colectivelor pentru întîrzieri 
de la serviciu, sînt criticați și chiar 
sancționați. Și aceasta din vina 
cui ? A I.G.O.-ului, ale cărei auto
buze trec prin stație fără să opreas
că; pite ori circulă mai mult la voia 
întîmplării, cîte 3—4 la aceeași oră 
într-o direcție. Asta în timp ce în 
stația de la celălalt capăț al liniei 
aștepți aproape o oră pînă, în sfîr- 
șit, apare unul care... își întrerupe 
pentru un timp mersul. Zilnic, Ia 
capătul de linie din cartierul Llve- 
zeni se adună cîte 2—3 și chiar 4 
autobuze; toate au ușile închise. 
Călătorii, derutați, aleargă de la o 
mașină la alta, de la o ușă la alta. 
Unii mai optimiști păzesc tablă 
„stației de autobuz" și încearcă Să 
ghicească care dintre autobuze va 
pleca, pentru că nici șoferii, nici 
taxatoarele, nici dispecerii nit cu
nosc și nu sînt în stare să dumi
rească pasagerii. La un moment 
dat, cina nici nu te aștepți, unul 
dintre autobuze țișnește vertiginos 
și, dus a fost I

Așa procedează șoferul Lășanschi 
Vladislau de pe autobuzul 31 — 
F1D — 1 623. Așteptam în stație 
vreo 30 de persoane, dar cursa n-a 
oprit decîl Ia strigătul disperat al 
nostru. Cei mai iuti de picior „au 
prins" autobuzul la vreo 100 de 
metri de stație. Spre marea noastră 
mirare, la bordul autobuzului se 
afla doar un pasager. După ce am 
urcat, taxatoarea și șoferul ne-au 
tras o muștruluială...

Cele relatate mai sînt valabile 
pentru mai toate traseele unde au
tobuzele I.C.O. fac curse: Uricani 
— Petroșani, Coroești — Lupeni, 
Aninoasa — Petroșani,

Cred că a venit timpul ca I.C.O. 
să nu Se mai acopere cu tot soiul 
de „justificări", să ia măsuri efi
ciente. Probabil că este cazul ca 
și organele competente ale sfatului 
popular să intervină pentru a pu
ne „pe roate" transportul în co
mun. Acest lucru este așteptat de 
mii de cetățeni ai Văii Jiului.

CAROL ANDRAȘ 
vicepreședinte al Comitetului 
sindicatului de la T.C.M M.

CINEMATOGRAFE
8 ianuarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Minunata Angelica; Republica : 
Insulele fermecate; PETRILA : 
Tranzit; LIVEZENI: Judex; A- 
NINOASA : Catifeaua neagră; 
CRIVIDIA : Medicamentul care 
ucide; VULCAN : Cea mai fru
moasă; PAROȘENI: Camera 
albă; LUPENI — Cultural: Fan
tomele se grăbesc; Muncito
resc : Coliba unchiului Tom; 
BĂRBATENI: Păcat de benzi
nă; URICANI : A trecut o fe
meie.
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VIETNAMUL DE SUD
Trupele americane harjuite și atacate 
în delta Mekongului

efective masive în

unei acțiuni de 
„pregă-

SAIGON 6 (Agerpres). — Co
mandamentul american de la Sai
gon a dislocat 
delta fluviului Mekong, în vede
rea declanșării
amploare. Pretextând că 
țese terenul", bombardierele ame
ricane au efectuat în continuu rai
duri deasupra deltei Mekongului, 
bombardînd-o de patru ori tntr-o 
singură neapte. Dar trupele ame
ricane, hărțuite și atacate neîn
trerupt de unitățile patriotice, că
rora le-a venit în ajutor configu
rația terenului, n-au reușit să ac
ționeze concomitent cu raidurile 
de bombardament pentru „curăți-

res regiunii", astfel că operația 
plănuită a eșuat.

In apropierea localității Dung 
Ha, unde a fost înființată ultima 
bază militară americană din Viet
namul de sud, au avut loc de ase
menea ciocniri. Trupele americane 
angajate într-o operațiune 
propierea bazei au fost 
prin 
după 
s-au

In 
genția 
ter american a fost doborît 
timp ce se afla deasupra zonei 
„C“, la 27 kilometri nord-vest de 
Tay Ninh.

în a- 
bazei au fost atacate 

surprindere de patrioți, bare, 
ce le-au provocat pierderi 
repliat.
aceeași noapte, precizează a- 

France Presse, un elicop- 
a fost doborît în

HANOI 6 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că la Hanoi s-au 
deschis lucrările celui de-al patru
lea Congres al eroilor și luptăto
rilor evidențiați în lupta împotriva 
agresiunii S.U.A. La Congres parti
cipă conducători de partid și de

frunte cu președintele Ho 
precum și reprezentanți ai

Populare Viet-

Lucrările 
Congresului 
P. C. Francez

Opinia publică din S.U.A. condamnă 
politica guvernului în Asia l__

WASHINGTON 6 (A- 
gerpres). — In Statele 
Unite crește numărul 
organizațiilor și perso
nalităților care protes
tează împotriva politi
cii guvernului în Asia 
de sud-est și a bom
bardamentelor ameri
cane asupra. Republicii 
Democrate Vietnam. In 
cadrul unei conferințe 
de presă, conducătorii 
organizației „America
nii pentru o acțiune 
democratică" au cerut 
guvernului S.U.A. să 
înceteze bombardamen
tele asupra Vietnamu
lui de nord. Organiza
ția face parte din parti
dul democrat.

„Consiliul național al 
bisericilor", împreună 
cu alte organizații a- 
mericane desfășoară e 
•largă campanie de pro
test față de intensifi
carea bombardamente
lor aviației americane

de sud-est
Republicii De- 

Vietnam. Re- 
grup de repre-

asupra 
mocrate 
cent un _ .
zentanți ai opiniei pu
blice din Baltimore au 
adresat secretarului De
partamentului de Stat, 
Dean Rusk, o petiție 
în care protestează îm
potriva politicii agre
sive a S.U.A. în Viet
nam. Lideri ai organi
zațiilor studențești din 
peste. 100, de universi
tăți și colegii din S.U.A. 
aii adresat 
lui Johnson 
re deschisă, 
glementarea 
vietnamez.

In fața situației crea
te în întreaga țară, ca 
urmare a numărului 
protestelor față de po
litica S.U.A. în Vietnam, 
se așteaptȘ ca dezbate
rile din cadrul sesiunii 
Congresului care se va 
deschide la 10 ianua
rie să aibă un caracter

președinte- 
o scrisoa- 
cerînd re- 

conflictului

furtunos, datorită nu
meroaselor critici la a- 
dresa guvernului pen
tru politica dusă în a- • 
ceasta parte a lumii.

Waslrington-ul nu 
este mai puțin îngrijo
rat de amploarea pe 
care au luat-o și în 
străinătate protestele 
față de politica guver
nului în Vietnam. „Ati- 
tudîpea de condamnare 
a cursului politicii Wa- 
sliington-ului nu a a- 
tinș încă ' niciodată a- 
semeneâ proporții” scrie 
revista „U. S. News 
and World Report". 
„Prețul politicii, pe ca
re, S.U.A. îl plătesc 
pentru bombardarea 
Vietnamului de nord, 
nu poate să nu neliniș
tească", arată ziarul 
„Baltimore Sun". Intr-un 
articol de fond ziarul 
cere guvernului să în
ceteze raidurile asupra 
Vietnamului

SAO PAULO (Agerpres). — 
Youssef Beidas, fondatorul și 
președintele băncii falite „In
tra" din Liban, se găsește în 
prezent pe teritoriul brazilian, 
fiind găzduit la o fermă din 
statul Sao Paulo. In urmă cu 
două luni, guvernul libanez a 
lansat un mandat de arestare 
împotriva lui Beidas, conside
rat principalul vinovat de cra
hul băncii „Intra". Autorități
le de la Beirut speră ca Bei
das să se reîntoarcă în țară 
pentru a fi anchetat. S-ar pu
tea însă ca Interpolul să în
treprindă o acțiune împotriva 
fostului președinte al „Intrei" 
în cazul cînd acesta își „va 
prelungi" refugiul în Brazilia.

stat în 
Și Min, 
unităților Armatei 
nameze, ai întreprinderilor indus
triale și cooperativelor agricole din 
R. D. Vietnam.

In numele Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, al Adunării Naționale și 
al' guvernului, președintele Ho Și 
Min a salutat pe delegații la Con
gres. „Poporul nostru, a spus el, 
este un popor eroic. In ultimii 20 
de ani partidul și guvernul nostru 
au condus cu hotărîre lupta con
tinuă și victorioasă a poporului 
împotriva agresorilor imperialiști, 
obținînd victorii în toate dome
niile". El și-a exprimat convinge
rea în victoria definitivă a luptei 
juste a poporului vietnamez împo
triva agresiunii americane.

Georges 
Palat al 

pariziană 
lucrările 

al Parti-

PARIS 6. — Corespondenții Ager
pres, Al. Gheorghiu și 
Dascal, transmit : In noul 
sporturilor din suburbia 
Levallois Perret continuă 
Congresului al XVIII-lea 
dului Comunist Francez.

De la tribuna Congresului, nu
meroși delegați, membri ai Birou
lui Politic, secretari ai G.C. al 
P.C.F., reprezentanți ai federațiilor 
P.C.F. au rostit cuvîntări pe mar
ginea raportului prezentat de Wal
deck Rochet, 
P.C.F.

Congresul a 
ai delegațiilor 
și muncitorești.

In ședința de 
a luat 
Vîlcu, 
xecutiv 
munist 
vîntare

secretar general al 

fost salutat de șefi 
partidelor comuniste

vineri după-amiază 
tovarășul Vasile 

al Comitetului E- 
al Partidului Cț>-

cuvîntul 
membru 

al C.C.
Român, care a rostit o du
de salut.

de nord.,

Ultimatumul lui „Union 
de Haut Katanga"

miniere

BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 
In prima sa. declarație după for
marea noului cabinet, Adalbert 
Krieger Vasena, ministrul, econo
miei din Argentina, a arătat joi 
că, numai printr-o stabilitate mo
netară și printr-o reglementare a 
pieței capitalurilor, Argentina va

Prima fisură a marii coaliții din R.F.G.

BRUXELLES 6 (Agerpres). — So
cietatea „Union miniere de Haut 
Kătanga", ale cărui bunuri au fost 
confiscate de guvernul Republicii 
Congo (Kinshasa), a dat un ultima
tum celor 2 000 de salariați ai săi 
europeni care se află în Congo, 
pentru a alege între repatriere sau 
colaborarea cu noua societate crea
tă de guvernul congolez. In scopul 
de a intimida pe salanații de ori- 

z gine europeană, un purtător de cu
vînt al societății belgiene a decla-

rat că acei funcționari; 
semna un contract cu 
congoleză „vor pierde toate drep
turile și le vor fi desfăcute con
tractele".

care vor 
societatea

BONN 6 (Agerpres). — Armis
tițiul stabilit în disputa politică in
ternă între cele două mari partide 
din Germania occidentală U.C.D.— 
U.C.S. și P.S.D.G. cu prilejul for
mării marii coaliții a fost pentru 
prima oară încălcat zilele trecute. 
Purtătorii de cuvînt ai celor două 
partide au făcut declarații cuprin- 
zînd acuzații reciproce referitoare 
la diferite aspecte alg politicii ce
lor două partide. Duelul verbal din
tre creștin-democrați și social-de- 
mocrați a fost provocat de apariția 
unui articol semnat de unul din 
liderii U.C.D., Dufhues, apărut în 
„Deutsches Monatsblatt", care, po
trivit Observatorilor politici, urmă-

Iniidente la frontiera 
dintre Siria si Izrael

(Agerpres). — Po- 
unor purtători 
precum și co

DAMASC 6 
trivit declarațiilor 
de cuvînt militări, 
municatului transmis de postul de
radio Damasc, vineri dimineața, 
la frontiera dintre Siria și Izrael, 
au avut loc noi incidente. Timp de 
cîteva ore, cu intermitențe, atît o 
parte cît și cealaltă a deschis focul 
asupra punctelor de frontieră. S-au 
înregistrat morți și răniți în rîn- 
dul țăranilor care lucrau terenu
rile situate de-a lungul liniei de 
frontieră.

Un mesager britanic neoficial 
a plecat spre Rhodesia
LONDRA 6 (Agerpres). — La 

Londra s-a anunțat plecarea în 
Rhodesia a Iui Viscount Head, 
fost ministru al apărării în gu
vernul conservator.

Deși această vizită nu are un 
caracter oficial, este semnificativ 
faptul că Head, după cum a re
ieșit din declarația sa pe aeropor
tul din Londra, va avea întreve
deri cu Ian Smith și cu membri 
ai cabinetului rhodesian pentru 
„a se convinge la fața locului asu
pra situației existente 
sia“. El a adăugat, de 
că- va avea întrevederi 
natorul britanic din 
Humphrey Gibbs.

Deplasarea în Rhodesia a uhei 
personalități cunoscute în viața 
politică din Anglia, prima după 
ruptura definitivă dintre metro
polă și fosta sa colonie, atrage a- 
tenția observatorilor politici,

rește să-și consolideze poziția sa 
în disputa pentru postul de pre
ședinte al partidului. In 
ticol, Dufhues stabilește 
viitorului președinte’ al 
El consideră un pericol 
noul cancelar, Kiesinger, 
jn vedere realizarea 
cît mai largi posibile în’ cadrul gu
vernului, în timp ce partidul do
rește în continuare să se diferen
țieze în mod evident ;de noul său 
partener de coaliție, P.S.D.G. Duf
hues preconizează o împărțire a sar
cinilor : în cadrul guvernului, Kei- 
singer ar trebui să se îngrijească 
ca marea coaliție să obțină anu
mite rezultate; în ceea ce privește 
conducerea partidului, ea 
să fie preluată de o altă 
pentru a se ocupa de 
profilului propriu al 
U.C.D. față de alegători.

acest ar- 
sarcinile 

partidului, 
faptul că 

ar avea 
unei unități

ar trebui 
persoană, 
păstrarea 
partidului

în Rhode- 
asemenea, 
cu guver- 
Rhodesia.

fiind înclinați să o aprecieze drept 
o încercare de a relua pe căi oco
lite și neoficiale . dialogul' anglo- 
rhodesian. In favoarea acestei a- 
precieri pledează nu numai faptul 
că Head va avea întrevederi cu 
Ian Smith și cu anturajul său, ci 
mai ales declarația acestuia că Her
bert Bowden, ministru al Common- 
wealthului, „va fi informat 
pra rezultatelor călătoriei 
în cazul în care voi avea ce 
raportez".

asu- 
mele 

să-i

unii

Cutremur de pămînt în
ATENA 6. — Cores

pondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmi
te : In regiunea orașu
lui Eghion, din nord- 
vestul Peloponezului, 
s-au semnalat puterni
ce zguduiri seismice 
care au provocat mari

Grecia
pagube. Sute de case 
din 8 sate ale regiunii 
au fost transformate în 
ruine, iar cele rămase 
în picioare sînt nelo
cuibile. Satul Salmenico 
a' fost aproape complet 
dărîmat.

In același timp în

regiunea orașului 
tras peste 100 de 
și clădiri publice 
fost dărîmale, alte 
de locuințe fiind 
riate.

Zeci de oameni
fost internați în spitale, 
fiind grav răniți.

Pa- 
case 

au 
sute 
ava-

aU

putea să înlăture actualele difi
cultăți economice în care se află. 
El a preconizat . pătrunderea ma
sivă a capitalului străin în econo
mia țării, care să fie investit în 
mari întreprinderi industriale și 
în lucrări de interes public. Va
sena a insistat asupra stabilității 
monetare, considerînd-o ca pi-îmă 
condiție a dezvoltării economice, 
deoarece pesosul argentinian 's-a 
devalorizat de mai m,ulte ori în 
ultimii ani, ajungînd Ia cel mai 
scăzut nivel. Față de 1956, rfnd un 
dolar era evaluat la 40 de pesos, 
în prezent ei se schimbă. la cursul 
oficial pentru 250 pesos.

SIDNEY 6 (Agerpres). — O 
patrulă militară australiană tri
misă într-o regiune îndepărta-, 
tă de munte din districtul Pa
pua pentru a ancheta un fripta 
asasinat, a descoperit un trib 
de oameni primitivi care nu au 
mai văzut niciodată pînă acum 
pe albi. Membrii acestui trib, 
denumit Kukukuku, trăiesc în 
peșteri sau bordeie săpate în 
pămînt într-o regiune situată 
între 200 și 2 000 metri dea
supra nivelului mării. La înce
put*, ei au fugit la vederea pa
trulei, dar apoi s-au înapoiat 
și s-au dovedit a fi prietenoși.

Mama lui Lee Oswald a 
deschiderea unei anchete

cerut

NEW YORK 6 (A- 
gerpres). — D-na Mar
guerite Oswald, mama 
lui Lee Harvey Oswald 
care a fost acuzat de 
comisia Warren că ar 
fi asasinat pe preșe
dintele Kennedy, a ce
rut deschiderea unei

anchete în legătură cu 
împrejurările în care 
a murit Jack Ruby, a- 
sasinul fiului ei. Intr-o 
conferință de presă, 
ținută la locuința ei 
din Fort Worth (Te
xas), Marguerite Os
wald a declarat că

moartea lui Ruby con
stituie încă un element 
la un șir de „i 
dențe stranii", 
nou — a spus 
se petrece un 
exact la momentul o- 
portun".

,coinci- 
„Din

ea. — 
lucru

+ KAMPALA. Autoritățile din Uganda an 
hot.ărît să rețină la sol un avion englez care a 
făcut o aterizure neprevăzută pe aeroportul En
tebbe, după ce la bordul acestuia a fost găsită 
o cantitate de arme ușoare. Echipajul avionului 

. a fost reținut, de asemenea, pentru cercetări.

+ CAIRO. La Cairo, s-au deschis lucrările 
celei de-a doua reuniuni a „Comitetului eco
nomic comun R.D.G.—R.A.U.". Din partea R. D. 
Germane participă o delegație guvernamentală 
sub conducerea lui Gerhard Weisș, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
din partea Republicii Arabe Unite, 
guvernamentală condusă de Hassan 
ministrul economiei și comerțului 
Consiliului executiv al R.A.U.

R.D.G., iar 
o delegație 

Abbas Zaki, 
exterior al

+ MANILA. Două autobuze înțesate cu pa
sageri s-au ciocnit vineri în apropierea loca
lității Cavite (situată la sud de Manila), rosto-

golindu-se într-o prăpastie de peste 20 metri. 
Aproximativ 40 de persoane au fost ucise. .

VARȘOVIA. Chirurgii polonezi au efectuat 
anul trecut șapte operațiuni de transplantare a 
rinichilor. In urma unei anchete efectuate de 

, agenția P.A.P., privind primele 10 realizări ale 
științei și tehnicii poloneze 
rațiunea de transplantare a 
primul loc.

Sănătatea a cinci din cei 
rați, este satisfăcătoare. Doi 
din cauza altor afecțiuni.

BEIRUT. Societatea „Iraq Petroleum Com
pany'' a anunțat că este dispusă să plătească 
guvernului sirian suma de 5 700 000 lire sterline 
cu condiția ca guvernul de la Damasc să auto
rizeze redeschiderea conductelor care transportă 
petrolul spre Marea Mediterană.

Guvernul Siriei nu a dat încă nici un răspuns 
acestei oferte.

din anul 1966, ope- 
rinichilor a ocupat

șapte pacienți ope- 
pacienți au decedat
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