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La Combinații! siderurgic Hunedoara

Tăierea laminatelor
la lungimea optimă efectuată
prin comandă automată

DEVA. — Specialiștii de la Com-

CĂRBUNELE ENERGETIC — 
EXTRAS MAI ECONOMICOS

binatul siderurgic Hunedoara au 
încheiat cu rezultate bune expe
rimentarea unui nou procedeu teh
nic de lucru, aplicat pentru pri- • 
ma dată în țară aici, la laminorul 
de semifabricate. Procedeul constă 
în optimizarea tăierii laminatelor 
prin comandă automată, efectuată 
de un calculator electronic. Prin 

.intermediul unor instalații spe
ciale și pe baza indicațiilor date 
de fototranzistori ' si rola de mă
sură amplasate pe linia de lami
nare, mașina electronică stabilește

în numai cîteva secunde lungime» 
optimă de tăiere a țaglelor lami
nate. 0hiar în timpul prelucrâft! 
lor. Se face automat împărțirea 
și debitarea acestora, în așa fel 
îneît să se reducă la minimum ca
petele retezate. Pe această cale 
se poate realiza anual o economie 
de metal în valoare de circa 3 mi
lioane lei. Instalația de conectare 
a calculatorului > electronic la 
foarfecă rptativă- de retezare a ța
glelor laminate a fost executată 
în combinat' cu elemente electro
nice de fabricație românească.

Primul spărgător de gheafâ 
românesc 
a intrat în probe

Minerii de la Petrila au dezbătut 
zilele trecute sarcinile dc plan pe 
1967, s-au oprit cu spirit analitic 
asupra căilor și mijloacelor pentru 
realizarea ritmică și integrală a 
prevederilor ce le revin pe ceî 
de-al doilea an al cincinalului.

In referatul prezentat de ing. 
Muru Emil, șeful exploatării, s-a 
subliniat faptul că în cursul anu
lui trecut minerii petrileni au dat 
5 625 tone cărbune energetic peste 
sarcinile de plan, iar productivi
tatea muncii a atins în ultimele 
luni ale anului 1,300 tone pe post. 
Cu mult înainte de termen a fost 
realizată șl sarcina de plan la in
vestiții miniere, iar unele sec
toare subterane ca I și II ar atins 
încă . din noiembrie — decembrie 
nivelul de producție prevăzut pen
tru nonl ân 1907.

Activitatea exploatării nu a în
registrat însă în toate comparti-

Scrisori 
despre 

generozitate
,Jr? luna decembrie am fost I 

internat la Spitalul din Petro
șani. Aici m-au îngrijit cit 
se poate de bine. Ii mulțumesc 
tovarășului dr. Filip Mibai, su
rorilor care m-au îngrijit cu a- 
tenție și bunăvoință" — ne 
scrie minerul pensionar NAS- 
TAI ANDREI, din Lupeni.

Iată o scrisoare ce ne-a so
sit de Ia VULCAN, de la mi
nerul TUDOR GRIGORE. „In 
luna trecută am fost grav ac
cidentat. Salvarea m-a trans
portat de urgență la spital. 
Chemat prin telefon, medicul 
Vasilica Cornel s-a prezentat 
în cîteva minute la spital și 
țmediat m-a operat. Am fost 
dat apoi în îngrijire sorei 
Aneta T6r6k. Atît tovarășa 
Tordk cît și surorile Vilcsek 
Irina, Crainic Maria și Orban 
Irina, precum și asistenta A- 
dam Eva și-au dat toată si-, 
lința . să-mi facă tratamentul 
corect. Cp ajutorul medicului 
și al surorilor mi-a fost salva
tă viața. Le mulțumesc din ini
mă".

„Sutele de muncitori, gospo
dine și copii care merg pen
tru consultații și tratament la 
policlinica din Petrila, condusă 
de medicul Drăghici Gheor- 
ghe, sînt serviți cu amabilita
te" — ne scrie tov. VAIDA 
NICOLAE, contabil la prepa- 
rația PETRILA.

Trei scrisori despre genero
zitate. Trei scrisori care conțin 
cuvinte de admirație față de 
oameni în halate albe, adevă- 
rați apărători ai sănătății, care 
iși pun forța de muncă, întrea
ga pricepere și talentul in 
slujba binelui omului.

Francisc VETRO

„Voinicul", primul spărgător de 
gheață construit la Șantierul na
val din Oltenița, a intrat în probe. 
Cei. 2 200. de cai putere ai motoa
relor au trecut cu succes primul 
examen. O altă navă asemănătoare 
se află în construcție pe acest 
șantier.

Spărgătoarele de gheață care se 
deplasează cu o viteză de 13,5 no
duri (25 km) pe oră, sînt destinate 
să asigure navigația- pe Dunăre în 
tot cursul anului. Ele pot tăia 
gheața' de grosimi pînă la o ju- 

mătate de metru, fiind prevăzute 
cu întărituri pentru navigația prin
tre7 blocurile de gheață. De ase
menea ele sîht înzestrate cu insta
lații de salvare, de remorcaj și 
împotriva incendiilor, precum și 
cu stații de scafandru. Aparatele 
moderne, materialele și procede
ele superioare folosite la construc
ția lor asigură noilor nave o auto
matizare complexă Și o exploatare 
rațională.

, (Agerpres)

Mecanicul Ion Bai de Ia puțul central de extracție al minei Petrila, este unul 
din cei mai pricepuți meseriași, care își face conștiincios datoria.

Iată-1 ia locul său de muncă vorbind Ia telefon cu unul din orizonturile subtera
ne pentru începerea extracției de cărbune.

AMT1ETA
VOASTRĂ Ce faceți SÎMBĂTĂ

Q Clubul vă oferâ mijloace sufici
ente de distracție ?
Cum ați vrea sâ vâ petreceți 
timpul liber ?

$ Cine credeți câ ar trebui sâ se 
ocupe de organizarea plâcutâ a 
timpului dumneavoastră liber ?

SEARA ?

{ Prilej
I de 

bucurie 
j șțuden-

(Ieri, i ianuarie, ia 
Institutul de mine Pe- 

Itroșani. Oră festivă. 
Studenții anului al V- 
lea, noua -promoție de 

I ingineri care va părăsi 
în curind băncile fa- 

Iculțăților, au sărbătorit 
ultima oră de curs. îna
intea ultimei sesiuni de 

I examene, tradiția, îm- 
Ipămîntenită aici ca și în 

toate institutele de în- 
Ivățămînt 'superior, le 

cere viitorilor absolvenți 
organizarea unei ore 
festive în care se des-

I part cu emoții de acei 
Icare le-au călăuzit pă

șii adueîndu-i în pragul

ultimului asalt. 0. bu
curie nețărmurită ' -ivi 
stăpînit ieri pe toți. Pro
fesorilor care le-au pre
dat în timpul studiilor, 
invitați la această ‘ in- 
tîlnire a entuziasmului 
tineresc, li s-au oferit 
cărți și buchete de fori.

In numele conducerii 
Institutului toV. prorec
tor Constantinescu Ilie, 
a felicitat pe toți absol
venții urîndu-le ■ succes 
in apropiata sesiune fi 
■realizări de seamă in 
viitoarea muncă din pro
ducție. Din partea noi
lor absolvenți s-au 
transmis mulțumiri căl
duroase pentru cunoștin
țele predate și acumu
late în cursul celor cinci 
ani. Cîntecul studențesc 
de mulțumire „Gaudea- 
mus igitur" , a: răsunat 
la început prin toate să
lile institutului, prelun- 
gindu-se apoi și în stra
dă. Veselia a fost de- ne- 
stăpînit. Fie ca acest 
entuziasm să alimenteze 
dorința unanimă de a 
încheia cu succes ulti
ma sesiune.

V. TEODORESCU

Problema timpului liber 
a devenit în ultimul timp o 
adevărată problemă. Ea es
te pe larg .comentată în 
presă, în relațiile verbale 
dintre oameni. După 8 ore 
de muncă fiecare om simte 
nevoia să se odihnească, să 
se reconforteze. Și posibili
tăți . de petrecere a timpului 
liber sînt multiple. Folosite 
din plin, cu chibzuială, ele 
oferă clipe plăcute de odih
nă, de destindere, de re- 
creere.

Ancheta întreprinsă de noi 
în rîndul. mai multor tineri 
din Valea Jiului pe tema pe
trecerii timpului liber sîm- 
bătă seara a scos la iveală, 
posibilitățile existente în

acest sens, lipsa de preocu
pare a unor organe compe
tente pentru organizarea 
timpului liber, pasiunea unor 
tineri pentru diferite acti
vități. întrebările noastre au 
primit răspunsuri1 oarecum 
asemănătoare. Iată cîteva 
dintre ele :

ANDREESCU CONSTAN
TIN : Sîmbătă seara merg 
Ia cîte un film (atunci cînd 
am fericirea să găsesc bilete 
pentru că eu n-am ■ pe ni
meni cunoscut la cinemato
grafele din Lupeni) sau 
merg la vreun prieten la 
televizor și rareori la cîte o 
reuniune la club (rareori 
pentru că foarte rar se or

ganizează la noi asemenea 
manifestări distractive).

Aș vrea să particip la 
unele acțiuni cultural-spor
tive organizate la club sau 
la unele excursii inițiate de 
întreprinderea noastră. Din 
păcate nu mi se oferă ase
menea posibilități.

Cted că tovarășii din co
mitetele sindicatelor și din 
organizațiile U.T.C. ca și 
conducerea clubului mun
citoresc din localitate ar 
putea organiza mai multe 
acțiuni cultural-sportive și 
instructiv-educative pentru 
tineret, lucru ce nu prea se 
face.

RÎNCU IRINA : In gene
ral, sîmbătă seara sînt ocu
pată cu gospodăria. O ajut pe 
mama, Uneori, împreună cu

D. GHEONEA 
I. CIOC LEI

(Continuare la pag. a 3-a)

„Sita" iernii cerne din văzduh fulgi albi și grei 
de nea. Plimbarea, la braț cu mămica, pe promenada 
albă, este o adevărată desfătare pentru omulețul de-.p 
șchioapă. | MOLDOVEANU
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CONCURS

TARĂ
Țară, priveliște a dragostei, 
unde cuvintele spuse odată 
le regăsesc in urmă-mi 
prefăcute în schele

O săniuță, sau patine. 
Apoi a dispărut vicleanul 
blsind in urmi umed geamul...

Oana FAG

ori drumuri.

Țară, priveliște a 
inima îmi suie 
la 
ca
Să

dragostei,

zenitul tău 
toate sunetele 
bată cu ea.

Vasile POP

Tinerele
Dlrji, comuniste înălțimi suim 
Ca să cuprindem roata zării. 
Urcăm și din pămîntul bun al țării 
Sorbim puteri și nu ne istovim.

Noapte de iarnă
Din cupa infinitului, 
steluțele bizare 
tivesc aerul- cu foșnet. 
Parfumul norilor se presară, 
în moliciuni de vată, 
deasupra florilor 
de piatră ale pămîntuluL 
Ascult respirația cerului 
ce așterne lumină 
peste sineala crengilor 
La fereastra deschisă, 
lacrimi se topesc 
în căldura sufletului.

înconjurați de rod și frumusețe, 
Ne imprimăm adine in vreme pașii. 
Ne-or aminti fn cîntul lor urmași! 
Ca veșnică, aprinsă tinerețe.

Pe unde cîntă 
viorile viatului ?!...

a c
Ion CHIRAȘ

ștrins culorile,

Un fulg
Din fulgii care cad pe geam 
Și se topesc în drumul lor, 
Doar unul s-a oprit puțin 
Și mi-a șoptit încetișor : 
De-acuma iarna a venit 
Și pe aici va sta mai mult. 
Tu, pregătește-ți pentru tine,

Emoția și-a 
in petale, 
pe-un lujer 
Trăire scurtă, 
sub sărutarea soarelui, 
arzînd, se pierde. 
Reculegere de-o clipă 
la marginea cimpulul. 
Tăcută risipă 
vinovată, 
a gindului.

verde.

MaHa DINCA

Ș_chjJ_a

î N T î L IRE A
7n vara aceea terminasem 

armata. Am hotărît împre
ună cu prietenul meu Fane să 
mergem tot în orășelul în care 
am lucrat și înainte.

Locuință am găsit undeva la 
periferia orașului, pe o străduță 
liniștită și curată, străjuită 
ambele părți de plopi înalți 
pletoși.

de 
și

der ucram Ia un șantier
JL construcții aproape de cen

trul. orașului.
Timpul trecea foarte repede. De 

la un timp Fane a început să se 
schimbe. Uneori venea de la ser
viciu, se așeza pe scaun fără 
mă întrebe nimic. Acest 
ml-a 
ceva 
i-am 
ving

Intr-o
devreme. Fane era plecat în 
Adormisem. Deodată becul se a- 
prinse. M-am trezit. Ușa s-a des
chis ușor și Fane păși alene pra
gul camerei, crezînd câ dorm. Se 
așeză pe scaunul de lîngă masă 
și-și aprinse o țigară. Sta cu ca
pul în palme, nemișcat ca o sta
tuie. Eu am readormit. Nu mai 
știu ce-a făcut. Știu doar că din 
buzunar a scos o fotografie pe 
care a așezat-o atent în albumul 
său.

In ziua următoare m-am făcut 
c* nu știu nimic despre cele pe
trecute. După-amiază i-am propus 
să mergem 1» un film. A refuzat.

— De ce ? l-am întrebat curios. 
—■ O să-ți spun diseară cînd te 

întorci.
Eu am plecat, dar nu cu inten

ția de a mai merge Ia film ci la 
un prieten care locuia aproape 
de hoi. Discutam cu prietenul meu 
șl din cînd în cînd îmi aruncam 
privirile prin geam. Lîngâ plopul 
din fața casei Fane sta de vorbă

să 
lucru 

dat de gîndit. Observasem că 
îl 
zis 
de

frămîntă. La 
nimic. Voiam 
adevăr.
seară m-am

început nu 
să mă con-

culcat mai 
oraș.

pornit cu pași rnă- 
I-am văzut dis-

cu o fată. Am 
run ți spre casă, 
cutînd aprins dar m-am făcut că 
nu-i cunosc. Am intrat în cameră. 
Mi-am luat un ziar și m-am așe
zat' la geam prefăt îidu-mă cft-1 
Citesc. Dar ochii mei se uitau pe 
furiș la cei doi.

Plopul din fața casei noastre 
își cernea frunzele uscate 

printre crengile mișcate de vînt. 
Cite una se așeza pe ziarul meu, 
altele cădeau alături 
care se intîlniseră aici 
o oră. După un timp 
pe Fane de mînă și, 
ceva, au plecat, 
mul. Peste puțin 
apariția. Pe față 
faeția unui lucru
ne. Trase scaunul lingă masă și 
bătîndu-mă pe umăr îmi spuse 
încet, aproape în șoaptă:

— S-a rezolvat, Mihai ! S-a re
zolvat.

— Ce mă ? Ce s-a rezolvat ?
— Știi, fata aceea la care Ii 

scriam eu din armată ? Uite, asta 
din fotografie.

Era fotografia 
atunci seara în

— Da. o știu,
— O cunosc de aproape 3 

de zile. Ne-am împăcat foarte 
ne. In seara aceasta am avut una 
dintre întUnirile hotărîtoare cu 
ea. M-a invitat acasă. Am vor
bit amănunțit cu viitorii mei so
cri.

Și a continuat să-mi povesteas
că despre toate cele petrecute...

de cei doi 
de aproape 
ea l-a luat 
spunîndu-i 

închis gea-Am
timp și-a făcut 
îi citeam satis- 

îndeplinit cu bi-

pe care o pusese 
album.
ce-i cu ea ?

ani
bi-

4 u trecut două săptămîni de 
la această discuție. Pe stra

da îngustă de la periferia orașu
lui, străjuită de o parte și de alta 
de plopi înalți și pletoși, a fost 
o nuntă mare și frumoasă.

Iordache IULIAN

I 
I 
I 
I 
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I 
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5^'enisetu acasă 
v vacanța de i 

intr-o seară ttrzie.
te toată lunca 
era 
tai 
cut 
am 
mii 
deal pină la capătul uli
ței mele. In întuneric 
doar albul zăpezii pur
ta liniștea pădurilor a- 
propiate. Vecinul a auzit

i în 
vacanța de iarnă, 

Pes- 
satulu) 

o ceață deasă, s-o 
cu cuțitul. Am tre- 
de-a lungul salului, 

cotit apoi printre po- 
și casele de sub

LUPUL 
SATU- 
L U I

scîrțîltul porții de la o- 
gradă și dimineața mi-a 
zis :

— Bre, da-ndrăzne| 
mai ești! Cum de-ai ve
nit așa tîrziu acasă ? 
Apoi cu un ton de glu
mă : avem un lup ce ne 
păzește satul!

Sătenii mi-au vorbit 
apoi despre lup; cutare 
l-a văzut în drumul ma
re, o namilă cit un vi
țel, șchiop ca și clopota
rul satului; lui cutare i-a 
intrat în ogradă și i-a 
făcut recenaămintul pur
ceilor, dar i-a lăsat să 
mai crească; lelii de 
peste drum i-a luat 
curcantțl cel cu moțul 
siișiat de ger; preotul 
satului l-a întilnit cin ti 
mergea la slujbă ; lupul 
I s-a oprit jn față ca șl 
cind ar fi vrut să se 
spovedească iar preotul, 
poate 
țeles 
crucii 
tal.

Cred că fiecare sătean 
șlia cite ceva despre 
lup. Păcatul meu e că 
nu i-am ascultat pe toți. 
N-am avut nici măcat

pentru că l-a in- 
a tăcut seninul 
și l-a binocuvîn-

Primul
Ionică nu putea să adoarmă. 

Se tot frămîntă în așternutul 
moale al patului uitîndu-se 
mereu la ceas. Parcă arătătoa
rele erau melci iar secunda
rul... Ah, secundarul acesta bu
clucaș... Parcă stă pe loc. Ce 
repede au trecut agii școlii 
de ucenicie I Ca un vis, un 
vis Inimos cu cărți și piese, 
cu zburdălnicii și bucurii.

Și acum noaptea asta albă 
părea o noapte polară, așter
nutul un generator de curenți 
ai emoției. Ceasul bătu ora 1. 
Ionică tresări și privi marca 
albă de pontaj. Era la locul ei. 
Alături o legitimație din care 
reieșea că era meseriaș : lă
cătuș. Privi îndelung legitima
ția apoi jetonul in care avea 
să ponteze primul schimb la 
uzină. Inima-i batea puternic 
și el în loc să adoarmă liniș
tit își făcea 
Moș Ene nu 
el pînă către 
sirena uzinei
5 Ionică era deja echipat, pu
țin cam palid și tras la față. 
Doi bujori îi răsăriră în o- 
braji cînd vocea caldă a tată
lui ii spuse hotărît:

— Dragul 
și tu om de 
pundere față 
de muncă.

zeci de gînduri. 
mai trecu pe Ia 
dimineață. Cind 
sună scurt ora

meu. de azi ești 
nădejde, cu răs- 
de colectivul tău

ocazia, la venirea mea 
în sat să dau piept cu 
lupul. Poale a crezut că 
m-am înstrăinat de sat 
și n-a vrut să mă ia in 
seamă. După cite am a- 
fiat nu făcuse mari stri
căciuni sătenilor. Veci
nul, care e morar și stă 
acasă pentru că au în
ghețat apele rîului, mi-a 
spus la un pahar de 
vin:

— Bătrinul lup șchiop 
se mulțumește cu cite o 
rață care măcăie in 
somn, cu cite o gîscă 
mofturoasă, căreia nu-i 
place cotețul în care stă 
și face zarvă noaptea. 
Rareori a strîns o oaie 
de gît dar, conștient 
parcă de stricăciunea 
ce-a făcut-o, alegea oaia 
cea mai slabă 
gă.

II lauda,
vecinului,

și belea-

zice ma- 
vrea să 
cu lupul 

să nu-i țină calea

ma 
se pună bine 
ca 
cînd trece noaptea spre 
moară!

— Ba, lupul procedea
ză ca un înțelept. Noap
tea el e stăpînul satu
lui. Lupii ceilalți nici nu 
îndrăznesc să se apropie, 
rămîn pe culmile dea
lurilor din apropiere și 
urlă văzduhului amorțit. 
Pentru că se simte stă- 
pîn, pedepsește cu moar
tea, ca un tiran, pe toți 
cîinii — urmași ai stră
moșilor 
vîndut 
strînge de gît în întune
ricul nopții.

Devenise între timp 
o preocupare de seamă 
pontru mine orice știre 
despre aventurile bătrî- 
nului lup. Poate a aflat 
că nu sint indiferent ia 
tă de sat că, într-o noap
te a vrut să mă con
vingă. L-am auzit în uli
ță tușind răgușit.

„E ger, bunicule I" — 
am zis in sinea mea și 
mi-am văzut mai departe 
de lectură, în noaptea 
tirzie.

lui, care și-au 
libertatea. Ii

Ioan MOC1OI

s u t
Ionică sărută 

și o zbughi ca 
poartă.

— Ionicăăă...

fruntea mamei 
o sfirtează pe

mustăcios 
întrebă

Atunci 
banc, 
dat în

un- 
un 

dar 
is-

lăcălușerie.

cii emoție

treci deo-

primire șe-

de ele

ionicăăă... pa
chețelul cu mîncare...

Dar Ionică dispăruse deja 
după colț. Ajunse la secția 
de fusese repartizat. Aici 
maistru înalt,
CU ochi blînzi, îl 
roditor :

— Cunoști ceva 
puștiule ?

— |Da... îngăimă 
în glas.

— Bine, 
camdată Ia

Ionică fu
fului de echipă, un tînăr care 
se ocupa împreună cu echipa 
sa de montajul compresoare- 
lor. Nu-și închipuise vreodată 
că aceste compresoare au a- 
titea taine. Fu cucerit
din prima zi de lucru la uzi
nă.

Timpul trecea. Compresoare- 
le începeau să-l asculte din ce 
în ce mai mult pe Ionică. Toți 
îl priveau acum cu seriozitate, 
cu mîndrie. Segmenții ajustați 
de el erau 
lele, la fel.
scurt timp evidențiat. Startul 
primului șut fusese luat co
rect.

buni. Bilele venti- 
lonică a devenit in

POȘTA 
LITERARĂ

Alte și alte încercări 
literare au sosit pe a- 
dresa redacției cu men
țiunea „Pentru concurs', 
Dintre ele am selecțio
nat din nou cîteva mai 
reușite. La alte producții 
și la unele întrebări vom 
da răspuns în rîndurile 
ce urmează.

• POPESCU IOAN, Petro
șani : Chiar dacă nu ne scriați 
că sînteți începător, noi tot am 
fi bănuit. Ne-a îngăduit-o lec
tura versurilor dumneavoastră. 
Cu toata bunăvoința însă nu 
vă putem publica nimic deo
camdată. Versurile pe care ni 
le-ați trimis conțin mult ade
văr, afecțiuni sincere, dar 
dati-le o formă artistică adec
vată. Rima — si ea destul de 
simplă — o mai realizați cum
va, dar ritmul.,. Iar în ceea cc 
privește imaginile artistice 
sînteți complet deficitar.

0 DEAK IOAN, Lupe ni : 
Recitiți ceea ce v-am răspuns 
ia Poșta literară din 27 noiem
brie 1966. $i dacă vă veți con
forma modestelor noastre sfa
turi veți putea scrie și ver
suri publicabile.
• POPESCU EMIL: Cele 

două poezii pe care ni le-ați 
trimis „Mușcata din fereastră" 
și „Melancolia dimineții" nu 
au nimic poetic în ele. Ne 
dăm seama că au existat fră- 
mîntări sufletești care v-au în
demnat să le așterneți pe hîr- 
tie, dar ele au rămas dea; in 
intenție. Vă sfătuim să citiți 
mai multă literatură în gene
ral și poezie în special, să vă 
puneți la punct cu cerințele 
pe care le impune această 
specie literară.
• DAN IOAN, Petroșani :

1 Am primit versurile pe care ni 
le-ați trimis și le-am lectorat 
cu atenție. Ați încerca! să daț: 
glas unor sentimente sincere, 
curate. Din păcate ați reușit 
aceasta intr-o prea mică mă
sură.
• VERDEȘ ELARION, Vili- 

caii : Din bogata dvs. produc
ție literară n-am reușit să se
lecționăm nimic. Aveți unele 
aptitudini în versificație, dar 
ele trebuie completate cu un 
studiu temeinic, cu o muncă 
asiduă pe manuscris, cu dă
ruire totală. In genera], ver
surile dvs. sint scurte, curgă
toare dar ele nu merg decît 
cu unele retușfiri pentru bri
gada artistică de agitație a 
școlii sau a clubului din lo
calitate. Cît privește monolo
gul „Nu scrie în nici o carte 
să plătesc eu geamurile spar
te" conține unele expresii exa
gerate, grotești. De altfel, a- 
veți dreptate cînd spuneți: 
„Nu-i ușor să folosești imagi
nea artistică, ritmul, rima". 
Intr-adevăr nu-i ușor.
• AURELIAN C„ Lupeni: 

Cele trei poezii nu satisfac, 
așa cum ziceți dvs., exigentele 
critice. Le-ati scris din fuga 
condeiului după cum începeți 
una din poezii : „Condeiul meu 
drag / Scrie... / Scrie... / Să 
știe / O lume întreagă j Să 
afle răspuns în rîndurile ta
le...". Deci, tot după expresia 
dvs., nota „Pentru concurs" 
cade. Păcat.
• N. V., Uricani: Da, pri

mim și culegeri de folclor. 
De altfel, în anunțul nostru 
am menționat acest lucru. Pri
mim, de asemenea, programe 
pentru brigăzi artistice de a- 
gitatie, piese de teatru într-un 
act, reportaje literare, moni- 
loguri. Cu o singură cond 
tie: să fie bine realizate.
• MOCIOI IOAN, Vulcan 

După cum vedeți schița „Lupin 
satului" vede lumina tiparulu 
chiar în acest număr al zia
rului nostru. Cealaltă schiți 
„Refugiul savantului" este în 
să prea... savantă. Nici none 
logul „Domnul Mitică" nu lo 
trunește condițiile publicării 
De fapt, dvs. sînteți autoriza! 
să știți că... „E ușor a scrie 
versuri..'1.

Gheorgbe BOZU
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EXTRAS Vi li ECONOMICOS
(Urmare din pag. 1)

în curs de execuție alte lucrări de 
pregătiri și deschideri la diferite 
orizonturi, asigurîndu-se fronturi 
de lucru pentru toate sectoarele mi
niere, au arătat în cuvîntul lor 
ing. Ștefan Octavian, Apostol Va- 
sile, Popescu Grigore și alții. Ei 
au reliefat însă și faptul că există 
în această direcție posibilități mai 
mari, prin sporirea vitezei de a- 
vansare în abatajele cameră, or
ganizarea de înaintări rapide în 
scopul pregătirii din vreme a fron
turilor de lucru, îmbunătățirea a- 
slstenței tehnice ca TOATE BRI
GĂZILE să-și realizeze ritmic sar
cinile de plan încă din primele 
zile ale lunii. Aceasta este o re
zervă foarte importantă care tre
buie folosită complet în acest an.

Alți vorbitori s-au oprit asupra 
capitolului economii. Ing. Matiaș 
Franclsc, Schreter Carol, tehni
cienii Tenczler Ștefan, Moldovan 
Mircea, contabilul șef Șuluțiu Mir
cea și alții au arătat că trebuie 
militat mai insistent pentru redu
cerea consumului de material 
lemnos care, cu toată introduce
rea masivă a armării metalice, nu 
a scăzut decît foarte puțin. La ex
ploatare se pot face, de asemenea, 
economii 
schimb, 
depășire
prin lichidarea 
vocate de locații 
ca și lichidarea unor utilaje... neu-

tilizate ca stilpi metalici — în va
loare de 442 000 lei; mașină de 
rambleu — 79 000 lei; pompă de 
ciment —■ 69 000 lei etc. (bani care 
stau blocați). Și cîte asemenea re
zerve nu au fost arătate de to
varăși ca Cenaru Gheorghe, secre- 

al unei organizații de bază, 
Stoica

tar
Covaci Ferdinand, ing.
Emil, Hannig Emeric și alți parti
cipant! la discuții.

O temeinică analiză a probleme
lor care stau în noul an spre re
zolvare în fața colectivului minei 
Petrila a făcut, în cuvîntul său, 
tovarășul Lazăr David, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani. Vorbitorul a re
levat faptul că succesele obținute 
anul trecut de minerii petrileni 
constituie o bază de plecare pen
tru noi izbînzi, că denotă posibi
litățile colectivului minei pentru o 
ridicare calitativă a întregii acti
vități economice, prin folosirea la 
maximum 
tente.

Una din 
se pun în 
noul an —
Lazăr David 
mai rațională a muncii 
la bază o activitate 
de perspectivă, 
științifică. Corpul tehnic al ex
ploatării este chemat să țină seama 
de această cerință și să desfă
șoare o muncă de cercetare știin-

a posibilităților exis-

cerințele principale ce 
fața fiecărui colectiv în 
- a subliniat tovarășul 

— este organizarea 
— avînd

de concepție, 
o atentă cercetare 

al

țifică mai susținută, să aibă o con
cepție de perspectivă. Atunci nu 
vor mai fi atîtea „surprize*1 în si
tuația geologică a minei, se vor 
putea prevedea și elimina pierde
rile provocate de falii, laminări, 
presiuni, viituri care mai iau cî- 
teodată șj acum prin surprindere 
colectivul exploatării răsturnînd 
planificarea producției. De aseme
nea, folosirea integrală a capaci
tății de producție — în specia) 
în domeniu] mecanic — folosirea 
completă a fondului de timp exis
tent, îmbunătățirea corelației din
tre salariații direct șl indirect pro
ductivi, a disciplinei muncii și a 
protecției muncii, sînt tot atîtea 
căi de urmat spre obținerea unei 
producții sporite de cărbune, o efi
ciență 
pentru 
muncă 
Iițativ 
munca 
partid, 
la o luptă susținută, 
tru realizarea sarcinilor sporite de 
plan.

economică ridicată. Insă 
aceasta trebuie ca întreaga 
să fie dusă la un nivel ca- 

mai înalt, îmbunătățită 
politică a organizațiilor de 
antrenat întregul colectiv 

tenace, pen-

serioase la piese de 
unde există o serioasă 
a normelor fixate, apoi 

cheltuielilor pro- 
de vagoane etc.

uni- 
A- 

Maria 
suprave- 
de doc-

Spitalul 
ficat Petrila. 
sistenta 
Giscă 
gheată 
torița Maria Ga
lea efectuează o 
nouă analiză 
laborator.

ds

ILEANA TEREK

a Co- 
partid 

munca

Hmitii- [iBiiiitiioi 
ut iui joiiiilț

In raza de activitate 
njitetului orășenesc de 
Vulcan își desfășoară
politică 72 organizații de bază 
în care sînt cuprinși peste 2 300 
de comuniști. Printre organi
zațiile de bază ce s-au preocu
pat de dezvoltarea continuă a 
nucleului comuniștilor 
primirea de noi 
partid se numără 
și b, 6 a, de la 
cele de la liceu) 
3 din localitate,
rația din Coroeșli și altele.

Intărindu-și in permanentă 
rîndurile, prin primirea în 
partid a celor mai buni din
tre cei buni, organizațiile de 
bază din Vulcan, vor reuși 
conducă și să îndrume
mai multă competență activi
tatea economică, socială și cul- 
tural-educativă.

prin 
membri de 

2 și 3 b, 5 a 
mina Vulcan, 
și școala nr. 
de la prepa-

să
cu

D. C.

v

Astăzi, pe pirtiile din împreju
rimile Predealului se inaugurează 
sezonul oficial de schi. Specia
liștii probelor alpine se vor în
trece pe Clăbucet în proba de 
slalom special, iar fondiștii își 
vor disputa întîietatea pe Poliș- 
toacă în probele de 10 km seniori, 
5 km senioare, 5 km juniori și 
3 km junioare.

La start vor fi prezenți fruntașii 
schiului din țara noastră, printre 
care Cornel Tăbăraș, Kurt Gohn, 
Mihaela Casapu, Gheorghe Cincu, 
Dinu Petre, Marcela Bratu.

★

LENINGRAD 7 (Agerpres). — 
La Leningrad s-a desfășurat un 
turneu internațional universitar 
de șah cu participarea echipelor 
Universităților din Belgrad, Bu
dapesta, București și Leningrad. 
Victoria a revenit tinerilor șahiști 
iugoslavi care 
puncte, urmați 
ningradului cu 
dapestei cu 9,5 
reștiului cu 7,5

au totalizat 16,5 
de formațiile fee- 
14,5 puncte, Bu- 
puncte și Bucu- 

puncte.
(Agerpre»)

Ce faceți SÎMBĂTĂ SEARA?
(Urmare din pag. 1)

în vizită la o fa- 
care la rîndul său

părinții merg 
milie prietenă 
ne întoarce vizitele. De asemenea, 
mă pregătesc pentru admiterea din 
vară la o facultate de matematică.

Mi-ar place să facem excursii cu 
prietenele mele și, firește, să dan
săm, dar...

Sigur că organizațiile de tinerei 
ar putea face mai mult în privința 
organizării utile și plăcute a tim
pului liber al tinerilor.

Sînt prie- 
eelor spa
de multe

IONESCU MARiIETA : 
tenă cu Irina și subscriu 
se de ea. Menționez că 
ori sîmbătă seara sîntem împreună
la televizor pentru a urmări pe 
„Baronul" și că ultima oară am 
dansat acum... cîteva luni la o o- 
nomastică. Și eu învăț pentru 
miterea la facultate.

ad

De 
fac

trec timpul liber cit mai frumos. 
Nu mi se oferă însă asemenea 
prilejuri din partea celor com- 
petenți s-o facă.

pe de organizarea plăcută a tim
pului nostru liber.
neavoa8tră. De fapt 
dar degeaba...

Ii știți dum- 
se știu și ei

VANDRAȘ CLARA : Aproape in 
fiecare sîmbătă seara sînt la 
clubul muncitoresc din localitate 
unde activez în formația de mu
zică ușoară. Așa timpul trece fru
mos și plăcut. Alteori merg la 
filme sau la spectacole.

Sînt multe forme de a-ți petrece 
în mod plăcut timpul liber. Eu 
consider că participînd la forma
țiile artistice te folosești de o 
formă foarte eficientă. Se orga
nizează însă cam rar dans la club.

ANTON IRIM'IE : 
prietenii la restaurant.

— Dai- Ia Casa de cultură mer
geți ?

— Nu,, nu mă atrage. Nici spec
tacolele.

Comentariile sînt de prisos.

Eu merg ca

să 
să

BRADFALEANU 1RONIM : 
multe ori nici nu știu ce să 
sîmbătă seara. La spectacole nu se 
găsesc bilete, la club nu se organi
zează ceva frumos, interesant; la 
televizorul de la clubul prepara- 
ției Lupeni nu poți viziona pro
gramul deoarece în sala alăturată 
e dans (dar numai dans nu e 
acela).

Sînt tînăr și mi-ar place să pe-

Surorile SIMION MARIA și 
LEONTINA : Avem preocupări co
mune și păreri comune, 
bâtă seara mergem 
sau la diferite 
neînțeles, dacă 
Pentru că la noi 
bătoare cînd poți
spectacole sau filme. Cînd e dans 
la club nu 
organizează 
nepoliticoși. 
nu prea se 
prea puțină
timpului liber al tineretului.

Sîm- 
la ființe 

spectacole. Bi- 
găsim bilete, 

în Lupeni e săr- 
obține bilete la

lipsim, dar nu prea se 
bine iar băieții sînt 

Ne plac excursiile, dar 
organizează; se acordă 
importanță organizării

TATOMIR PETRE : De multe 
ori 'sîmbătă seara merg la televi
zor Ia un prieten. Alteori 
film. Aș vrea să joc un

merg la 
șah, o

VLADIMIR IOAN : îmi place 
mă plimb și din cînd în eînd 
văd- cîte un film.

— Dar Ia club mergeți ? 
tit, citiți ?

— Pasiunile astea nu-s 
mine !

Toți I 
vorbă 
cepții, 
Fiecare 
drept, că cei care 
ocupe de organizarea plăcută și 
utilă a timpului liber al tineretului 
nu-și îndeplinesc atribuțiile. Fie
care și-a manifestat o dorință sau 
alta de petrecere a timpului liber. 
Nici unul însă n-a venit cu Idei, 
cu propuneri concrete în acest 
sens. Nici unul n-a spus ce parte 
îi revine lui ca ins al societății la 
organizarea plăcută, instructiv- 
educativă a timpului său liber, a 
timpului liber al semenilor săi. 
Oare noi tinerii nu putem face 
nimic ? Trebuie mereu ca altcineva

De CI-

pentru

stat detinerii cu care am
au dat, cu unele mici ex- 
răspunsuri asemănătoare. 

■ a afirmat, și nu pe ne
ar trebui să se 

de organizarea plăcută

TELEVIZIUNE
8 IANUARIE

8,30 Ora exactă.
8,32 Pentru noi, femeile !
9,15 Emisiune pentru copii și 

tineretul școlar.
11,00 Concert simfonic. 
12,00 Emisiunea pentru sate. 

Reportaj filmat; Elicop
terele și agricultura. 
Program muzical în in
terpretarea unei forma
ții condusă de Ionel Ba- 
nu.

18,00 Magazin... duminical. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Interpretul preferat — 

muzică populară la ce
rerea telespectatorilor.

19.45 Aventuri de vînătoare. 
2015 Baschet (masculin). Re

priza a II-a a întâlnirii 
dintre echipele Dinamo 
București — Royal An- 
derleehtoise (Belgia) din 
cadrul „Cupei Cupelor*’. 
Transmisie din Sala 
Sporturilor Floreasca.

20.45 Recital Ludovic Spiess. 
21,05 Film artistic: „Vinetou". 
22,35 Cîntă Charles Asnavotu 
22,50 Telesport.
23,05 Telejurnalul de noapte 
23,15 închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
9 ianuarie

partidă de ping-pong, dar la Casa 
de cultură din Petroșani nu ți se 
oferă asemenea satisfacții. Sînt 
mulți cei care ar trebui să se ocu-

să se ocupe de noi ? Să ne orga
nizăm noi timpul liber, să ni-1 fa
cem noi util și plăcut. Putem. 
Avem toate condițiile.

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineața; 5,30 Gimnastică; 
6,00 Sport. Buletin meteo-rutier; 
6,15 ACTUALITATEA AGRARA; 
6,25 Program muzical de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Bu
letin meteo-rutier; 7,15 In sunet 
de fanfară; 7,30 Refrenele dimi
neții; 7,45 Emisiune pentru pio
nieri; 8,00 SUMARUL ZIARULUI 
„SCÎNTEIA**; 8,10 Viață nouă, cîn- 
tec nou; 8,25 MOMENT POETIC; 
8,30 La microfon, melodia prefe
rată: 9,30 Sfatul medicului : Pro
tecția organismului în timpul ier
nii; 9,35 Emisiune de folclor; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,20 Emi
siune de folclor; 10,30 ROZA VÎN- 
TURILOR; 10,55 Ciclul „Să-nțe- 
Jegem muzica’*; 11,20 Afiș radiofo
nic; 11,30 Muzică ușoară; 11,45 
Cîntă Nicoleta Vasilovici și 
Gheorghe Zamfir; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic: 
12,10 Selecțiuni din opereta „Stu
dentul cerșetor** de MillBcker- 
12,45 Concertul pentru vioară și 
orchestră de Mihail Andricu (so
list Virgil Pop); 13,15 Muzică 
ușoară de Paul Urmuzescu13,30 
Intîlnire cu melodia populară și

interpretul preferat; 14,00 BULE
TIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-ru
tier; 14,08 Două inimi și un cîn- 
tec; 15,00 Muzică populară pe 
discuri Electrecord; 15,30 Calei
doscop muzical; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic ; 
16,15 Muzică ușoară; 16,30 O po
veste pentru voi, copii; 16,40 Rap
sozi ai plaiurilor mușcelene; 17,00 
Cîntă Cristian Popeșcu; 17,10 Pa
gini orchestrale din opere; 17,30 
Muzică ușoară; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18.15 Varietăți mu
zicale- 18,40 RITMURILE CINCI
NALULUI. „Realizarea ritmică a 
planului de investiții**: 19.00 O me
lodie pe adresa dumneavoastră:
19.30 Melodia zilei : „Lupa" de 
Florin Bogardo; 19.35 Concert de 
melodii românești; 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARA; 20,20 Scurt 
program de muzică românească:
20.30 TEATRU RADIOFONIC ,- 
Premiera „Călător fără bagaje" de 
Jean AnouiJh: 21,45 Din reperto
riu] soliștilor Pompilia Stoian si 
Bobby Solo- 22,00 RADIOJUR
NAL. Sporț. Buletin meteorologic: 
22,20 Intîlnire cu jazz-ul; 23,00 
De la un disc la altul; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI..

I. €. O. Petroșani
angajează imediat:

O mecanici auto calificați, categoria 6-8
O lăcătuși
• conducători auto pentru autobuze, 

cu condiția de a avea cel pufln 5 ani vechi
me de conducător auto

0 muncitori necalificați cu posibilități de 
calificare ia locul de muncă și școlarizare în 
întreprindere în meseria de mecanic auto

Oferim condiții de salarizare optime, iar 
pentru personalul de mișcare auto, pe lîngă sa
larizare, se va acorda spor de vechime.

Cererile, însoțite de acte, se vor depune la 
serviciul cadre din întreprindere, strada Repub
licii nr. 31.



STEAGUL ROȘU

VIETNAMUL DE SUD.

Atac de avengură al patrioților
asupra unui aeroport american

SAIGON 7 (Agerpres). — Uni
tăți ale Frontului Național de eli
berare din Vietnamul de sud au 
declanșat sîmbătă dimineața, du
pă cum relevă agenția France 
Presse, „un atac de avengură asu
pra aeroportului american de la 
Holloway și a unui important 
post saigonez vecin, situat la 4 
km est de localitatea Pleiku". For
țele patrioților au reușit să pă
trundă în perimetrul aeroportului, 
distrugînd clădiri, elicoptere și a- 
vioane, menționează aceeași agen
ție. Atacul patrioților a fost pre
cedat ; de un bombardament eu 
mortiere. Timp de 30 de minute, 
proiectilele mortierelor au explo
dat în perimetrul de la Holioway. 
După această pregătire de artile
rie, b puternică unitate a F.N.E. a 
atacat postul saigonez însărcinat

1 629 avioane americane doborî te 
pe teritoriul R. D. Vietnam

HANOI 7 (Agerpres). — După cum anunța agenția V.N.A., la 
6 ianuarie unități ale Armatei Populare Vietnameze din provinciile 
Th'anh Hoa și Yen Bai au doborî* trei avioane americane, au ava
riat numeroase altele și au capturat o serie de piloți-pirați.

Astfel, numărul total al avioanelor americane doborîte pină în 
prezent pe teritoriul R.D. Vietnam se ridică la 1 629.

— IN ACEASTA REGIUNE

A VIETNAMULUI AM ASI

GURAT PACEA!

(„SZPILKI" — VARȘOVIA»

Realități sud-afri
La Pretoria a fost 

declarată mobilizarea 
generală a poliției. 
Dotați cu elicoptere, 
mașini de luptă și di
ni polițiști, „păzitorii 
ordinei" din capitala 
Republicii sud-africa- 
ne au pornit într-o 
„misiune" de verifi
care. Șeful poliției este 
satisfăcut. „Operația" 
a fost încununată cu 
succes Au fost arestați 
17 „infractori" care au 
încălcat așa-zisa lege 
a permiselor. Erau 17 
muncitori africani care 
nu aveau asupra lor 
„păss-ul" care să le 
permită rămânerea în 
zonele urbane.

Conform legilor din 
Republica Sud-Africa
nă orice om de culoa
re este practic întot
deauna „infractor". O- 
rașele sînt pentru albi. 
Negrii pot doar să 

muncească aici. In 
rest, pentru ei au fost 
create „town-ship-uri- 
le", niște ghetouri i- 
mense, mizere, la o 
distanță de aproxima
tiv 30 de kilometri de 
oraș, unde sînt înghe- 
suiți zeci de mii de 
negri. Și aici acționea
ză însă „legile" albi
lor. Soțiile nu au drep
tul să fie împreună cu 
soții lor fără un per
mis special eliberat de 
poliție. In caz contrar 
ele , sînt expulzate in 
rezervațiile îndepărta
te, in bantustanele su
prapopulate și subdez
voltate, unde este în
ghesuită cea mai mare- 
parte a populației din 
Republica Sud-Africa
nă. Din bantustane au 
voie să iasă, pe' bază 
de „permise", doar cei 
valizi de muncă. A-

să asigure securitatea în jurul ta
berei americane. „Pierderile au 
fost foarte grele in rîndul forțelor 
saigoneze", menționează A.F.P., 
care citează surse militare ameri
cane. Tabăra militară Holloway a 
fost atacată pentru prima dată de 
patrioți Ia 7 februarie 1965. De 
atunci, un alt aeroport a fost con
struit în aceeași regiune, dar ta
băra Holloway posedă cele mai 
bune instalații pentru elicoptere. 
Atacînd acest perimetru, patrioții 
sud-vietnamezi au reușit să lo
vească punctul cel mai concentrat 
al armatei americane și saigoneze 
din regiunea Pleiku. Agenția As
sociated Press arată că „la Pleiku 
se găsesc cartierele generale ale 
corpului 2 de armată de Ia Sai
gon si alte trei mari corpuri de 
armată americane".

Hotărîre privind înființarea
unei Piețe comune
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Douăzeci de șefi de state din emis
fera occidentală au declarat ofi
cial hotărîrea lor de a înființa o 
Piață comună latino-americană, 
relatează agenția Associated Press 
In concepția lor, această comuni
tate economică, care va cuprinde

cane
cestora doar li se face 
onoarea de a li se 
permite să munceas
că în minele, uzinele 
și pe fermele albilor. 

Republica Sud-Afri
cană este o imensă 
tablă de șah. împărți
tă în zone albe și ne
gre, o satanică separa
ție politică și geogra
fică între negri și albi. 
Aceasta este țara ra
sismului. Aici au fost 
elaborate peste 100 de 
legi împotriva popu
lației de culoare.

Apartheidul — (fap
tul de .a fi separat) — 
această rușine a zilelor 
noastre, relicvă a unei 
epoci apuse și con
damnată pe toate me
ridianele lumii, sinte- 

realitatea dra- 
a contempora- 
sud-africane f

N. CREȚU

tizează 
matică 
neității

Lirâili! [owuliii PaitHiloi Iwniil frantez
se vor Indicia azi

PARIS 7. Corespondenții Ager
pres, Al. Gheorghiu și Georges 
Dascal transmit : In noul Palat al 
sporturilor din suburbia pariziană 
Levallois Perret au continuat lu 
crările celui de-al XVIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Fran
cez. In cursul zilei de sîmbătă au 
rostit cuvîntări pe marginea ra
portului prezentat de Waldeck Roc-

Vizita primului ministru danez
în Polonia a luat

VARȘOVIA 7 (Agerpres) — 
Sîmbătă s-a încheiat vizita oficială 
pe care Jens Otto Krag, primul 
ministru și ministrul afacerilor ex 
terne al Danemarcei, a făcut-o in 
Polonia. EI a avut convorbiri ofi
ciale cu Josef Cyrankiewicz, pre 
ședințele Consiliului de Miniștri.

Inundații 
catastrofale 
în Malavezia

KUALA LUMPUR 7 (Ager
pres). — In urma ploilor to
rențiale care s-au abătut neîn
trerupt în ultima săptămînă 
asupra regiunilor de nord . șt 
nord-est ale Malayeziei, în 
întreaga țară fluviile s-au 
revărsat provocînd inundații 
catastrofale. Sute de orașe, 
relatează agenția France 'Pres
se, au fost acoperite de apă. 
Comunicațiile rutiere și fe
roviare au fost complet în
trerupte, firele telefonice rup
te. Regiunile orientale Kelan
tan și Trenganu, cele mai 
afectate de inundații, sînt 
complet izolate de restul ță
rii iar 70 000 de persoane au 
’•ost evacuate. „Sînt cele mai 
grave inundații din istoria 
țării"’, a apreciat Tun Ra
zak, vice-prim-ministru al 
Malayeziei.

latino-americaiie
o regiune a lumii cu o populație 
de aproximativ 250 milioane de 
locuitori, „va trebui să fie în în
tregime un efort latino-american, 
cu toate că se va face apel la a- 
siste*ța tehnică și financiară ex
ternă". Scopul declarat al acestui 
organism ar fi acela de a „acce
lera dezvoltarea economică și 
socială printr-o deplină partici
pare a tuturor membrilor ei". Sta
tele Unite vor avea legături foar
te strinse cu țările comunității, fă
ră însă să fie membră cu drepturi 
depline.

Șefii de state au cerut unui grup 
de experți să facă propuneri con
crete privind realizarea practică a 
acestei hotăriri, care urmează să 
fie luată în dezbatere la confe
rința șefilor de state de la Punta 
del Este (Uruguay), ce se va ține în 
vara acestui an.

COMUNICAT 
AL GUVERNULUI 
CONGOLEZ

KINSHASA 7 (Agerpres). — Nu
mai „Societatea generală congo
leză de minereuri" va exploata în 
viitor toate bogățiile din Katanga 
care au aparținut în trecut con
cernului „Union Miniere du Haul 
Katanga", se arată într-un comu
nicat al guvernului congolez, di
fuzat de postul de radio Kinshasa. 

het, secretar general al P.G.F. nu
meroși reprezentanți ai federațiilor 
P.C.F. Congresul a fost salutat de 
șefi ai delegațiilor partidelor co
muniste și muncitorești.

Lucrările Congresului urmează 
să se încheie duminică prin ale
gerea organelor conducătoare ale 
P.C.F. și adoptarea documentelor 
corespunzătoare.

sfîrșit
în legătură cu schimburile comer
ciale polono-daneze și cu unele 
probleme internaționale. Sîmbătă 
dimineața el a fost primit de Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secrefar al 
C.C. al P.M.U.P.

Otto Krag este primul președinte 
al Consiliului de Miniștri danez 
care face o vizită în Polonia. El 
a mai vizitat această țară în 1959 
în calitate de ministru al afacerilor 
externe al Danemarcei.

Guvernul Zambiei a hotărîf să trimită 
trupe la frontiera cu Angola

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
Intr-o scrisoare adresată secreta
rului general al O.N.U., U Thant, 
ambasadorul Zambiei la Națiunile 
Unite, J. B. Mwemba. a anunțat 
că guvernul zambian a hotărît să 
trimită trupe la frontiera cu An
gola „ca o măsură de precauție 
pentru a proteja pe cetățenii zam 
hieni împotriva unor noi atacuri" 
din partea trupelor portugheze. In 
scrisoare se subliniază că „in
cursiunile portugheze în teritoriul 
zambian au loc aproape în fiecare 
zi" si pînă la data de 27 decem-

Se anunță un „an al polemicilor dure“ 
între țările membre ale C.E.E.

VIENA 7 (Agerpres). Anul 1967 
va deveni „anul polemicilor dure" 
între țările membre ale C.E.E., scrie 
ziarul „Die Presse" într-un comen
tariu pe marginea relațiilor dintre 
partenerii Pieței comune. Ziarul 
subliniază că în pofida optimismu
lui care se afișează în unele țări 
membre ale acestui organism eco
nomic vest-european, încă în luna 
ianuarie va avea loc prima ciocni
re și anume cu prilejul negocie
rilor finale ale „rundei Kennedy" 
privind reducerea taxelor vamale 
la o serie de produse agricole și 
industriale. „Politica scaunului gol" 
practicată <5e Franța în timpul cri-

O MANILA. — Un avion 
al armatei americane de tip 
„P-5" s-a prăbușit vineri în 
Marea Chinei de sud, provo
cînd moartea celor 10 mem
bri ai echipajului. Avionul 
decolase de la o bază mili
tară aeriană americană de pe 
Insula Corregidor pentru un 
zbor de antrenament. Cau
zele accidentului nu sînt cu
noscute.
• MOSCOVA. — In pre

zent, televiziunea , din Uniu
nea Sovietică acoperă un te
ritoriu. pe care locuiesc 120 
de milioane de oameni. In 
acest an ea se va extinde în 
continuare. Vor apare noi 
centre de televiziune cu pro
gram în orașele Elista și Orsk, 
precum și puternice stații de 
retransmitere în alte centre 
urbane.
• MASERU. — Regele 

Moshoeshoe II și primul mi
nistru din Lesotho, Jonathan, 
au dat publicității vineri un 
apel comun cerînd poporului 
și partidelor politice „să co-

ComltetBl special al 0.H.II. 
însărcinat m examinarea 
politicii de aparilieid 
ți-a început sesiunea

NEW YORK 7 (Agerpres). — Co
mitetul special al O.N.U. însărcinat 
cu examinarea politicii de apartheid 
a guvernului R.S.A. și-a început 
sesiunea pe anul 1967. Președintele 
Comitetului, Ochkar Marof (Gui
neea), a propus ca acesta să-Și 
extindă activitățile de la examina
rea practicilor rasiale din Repu
blica Sud-Africană, la toate țările 
africane care se mai află încă sub 
dominația albilor. El a sugerat în 
special ca membrii comitetului să 
se ocupe de situația din Africa de 
sud-est, Rhodesia și din noile state 
— Lesotho și Botswana, dependente 
de Africa de Sud, precum și din 
Swaziland, care continuă să fie un 
teritoriu britanic.

Marof a comunicat că a primit o 
telegramă din partea partidului Con
gresul pan-african din R.S.A. care 
îl informează că 9 africani au fost 
condamnați Ia moarte de autori
tățile din Republica Sud-Africană. 
„Comunitatea internațională — a 
spus el — nu va permite niciodată 
executarea acestor africani".

brie militari portughezi „au ocu
pat localitatea Kemba din Zam
bia". Guvernul zambian a arătat 
că la sfîrșitul lunii noiembrie și; la 
sfîrșitul anului 1966 au avut loc 
mai multe atacuri ale forțelor por
tugheze asupra teritoriului Zain- 
biei, între care și bombardarea 
localității Musala care s-a soldat 
cu uciderea a două persoane și ră- 
■>irea altora.

Ambasadorul Zambiei a cerut 
ca această scrisoare să fie difuzată 
ca document al Consiliului de Se
curitate.

zei din 1966, arată ziarul, a fost 
urmată de „politica ordinei de îi 
fără conținut".

Aprecierile ziarului austriac sînt 
confirmate și de unii purtători de 
cuvînt ai țărilor membre ale Pie
ței comune care relevă că va fi 
imposibil să se rezolve în 1967 
problemele fuzionării celor trei or
ganisme executive vest-europene 
— Euratom, Piața comună și 
C.E.C.O., ale dumpingului sau alte 
bariere netarifare, ca și problemele 
ridicate de o serie de produse a- 
gricole — și toate acestea înain
te de termenul limită dip iunie a.c.
.... ■ , ..... , ———
laboreze în vederea asigurării 
liniștei și prosperității țării".

O DELHI. — Grevei func
ționarilor de la instituțiile de 
stat din statul indian Uttar Pra
desh s-au alăturat 22 000 de 
muncitori și funcționari de 
la Departamentul irigațiilor, 
relatează agenția Press Trust 
Of India. De asemenea, în nu 
tneroase localități a fost pa
ralizat transportul orășenesc. 
Pe străzile orașului Pathna, 
unde au avut loc ciocniri în
tre demonstranți și poliție, con
tinuă să patruleze unități ale 
armatei.
• DAR — ES — SALAAM. 

Frontul de Eliberare din Mo- 
zambic (Frelimo) a dat 
publicității un comunicat îț> 
care se arată că în ultimele 
zile un număr important de 

'soldați din trupele colonia
liste portugheze s-au alăturat 
detașamentelor Frelimo. Do 
cumentul menționează că 
Frontul de eliberare acționează 
acum pe tot cuprinsul țăriL
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