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Un nou atac al patrioților asu-
Marți pra aeroportului american de

la Holloway
10 ianuarie • Deschiderea Congresului

1967 al 90-lea al S.U.A.
• încheierea lucrărilor Con-
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Majorarea impozitului 
pe veniturile 
persoanelor 
fără copii

Succes ia învățătură 
în noul trimestru

DEZBATEREA SARCINILOR DE PLAN
Cele două săptămîni de vacanță au zburat cu 

repeziciune de pe agenda elevilor si a cadrelor 
didactice. Zile frumoase, reconfortante, recreative. 
Elevii au fost oaspeții permanenți ai orașelor 
copiilor. Cei mai buni din ei au fost în atenții 
lui Moș Gerilă care i-a trecut la panoul frun
tașilor la învățătură ori le-a înmînat diferite ca
douri.

Toate acestea au rămas însă de domeniul tre
cutului. De azi din nou la școală! Un nou tri
mestru își deschide jurnalul de bord înregistrînd 

'înaintările vertiginoase și uneori... neplăcutele 
poticniri. Există însă de acum un precedent: ex
periența primului trimestru cu succesele și... in
succesele lui. Oricum, vacanța de iarnă a consti
tuit un bun prilej de analiză a rezultatelor pri
mei etape a anului școlar și bineînțeles, un mi
nunat prilej de învățăminte. Rezultatele primului 
trimestru, chiar dacă au fost bune, ele 
nu trebuie să mulțumească pe deplin. Firește, 
se poate și mai bine. Noul trimestru de învăță
tură, care începe azi, cere din partea tuturor 
elevilor și cadrelor didactice eforturi sporite, 
strădanie și perseverență în muncă și învățătură 
pentru a face față cu succes cerințelor mereu 
crescînde pe care le pune societatea noastră so
cialistă în fața școlii. Este necesară deci concen
trarea tuturor forțelor și maximum de randament, 
o sporire generală a exigențelor pe toate pla
nurile : profesorii față de elevii lor, precum și 
față de ei înșiși, directorii de școli față de ca
drele didactice pe care le conduc și îndrumă.

- La rîndul ei, munca pionierească va trebui să 
cunoască revirimentul așteptat. „Activitatea pio
nierească — așa cum spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R. la 

Consiliului Națio- 
— trebuie să fie

consfătuirea de constituire a 
nai al Organizației Pionierilor 
interesantă, vie, astfel, încît copiii să participe 

. cu. .plăcere și bucurie la toate manifestările ce 
le sînt ,destinate".

Trimestrul al Il-lea în care pășim de azi va 
însemna, firește, noi pași pe drumul anevoios 
al învățăturii, dar care la capăt va fi încununat 
de. bucuria 
mutate noi 
sibiUtăților 
tură create

Dorim elevilor și cadrelor didactice succes la 
învățătură și spor la muncă în noul trimestru !

t

ti

reușitei, de mindria că au fost acu- 
cuhoștințe temeinice pe măsura . po- 
și a minunatelor condiții de învăță- 
de partidul nostru tineretului studios.

Rezervele existente — 
valorificate lin pito

In anul încheiat de curînd, mina 
Vulcan și-a depășit sarcina la 
producția extrasă cu 5 340 tone 
de cărbune și a întrecut prodm. 
tivitatea planificată cu 0,055 tont, 
cărbune pe post; se prevede reali
zarea de economii și la prețul de 
cost. In ce direcție vor fi orien
tate eforturile colectivului minei 
în acest an ? La această întrebare 
s-a răspuns pe larg cu prilejul 
adunării de dezbatere a sarcini
lor de plan pe 1967.

Din referatul 
ing. Sabău loan, 
a rezultat că în 
Vulcan urmează 
sarcini sporite comparativ cu 1S66. 
Producția 
70 000 , 
muncii 
țul de 
3.62 lei 
domeniul investițiilor se prevede 
să fie excavați 35 900 mc steril 
și să se betoneze .2 500 ml lucrări: 
pentru lucrările geologice au fost 
alocați 499 000 lei.

Ce se va întreprinde în vede-, 
rea îndeplinirii și depășirii aces
tor, sarcini ? Ge se va face pentru 
ca în noul an să nu se mai per
petueze lipsurile anului trecut — 
neritmicitatea la extragerea" căr
bunelui, rămînerea sub plan a 
unui procent ridicat de brigăzi 
(19 ia sută),’ neîndeplinirea preve-

prezentat de 
șeful exploatării, 
acest an mina 
să îndeplinească1

extrasă va crește: cu 
de tone, productivitatea 

cu 0.115 tone pe post, pre- 
cost urmează să scadă cu 
pe tona de cărbune. In

*

ț Global bine, pe sortimente... mai pu 
țin bine

• 14 beneficiari... oftează
• 60 000 mc de lemn dați uitării 

Utilajele — o mare rezervă de creș-
- tere a productivității muncii

In ciuda zăpezii și a 
gerului pădurea întroie- 
nîtă, Văile răsună de tu
multul muncii forestie
rilor : ferăstraiele me
canice taie și secțio
nează copacii, funicula- 
rele transportă trunchiu
rile peste creste și văi 
tractoarele scot și apro
pie materialul dirijat în 
albia pîraielor iar auto- 
încârcătoarele duc spre 
depozite cîte 7—8 m c 
bușteni dintr-o dată. 
Muncitorii forestieri, se 
străduiesc să , asigure 
material lemnos econo
miei naționale.

La dezbaterea sarcini
lor de plan pe 1967 ale 
■întreprinderii forestiere 
Petroșani s-a arătat pe 
larg strădania depusă

— indiferent de ano
timp — de colectivul de 
aici pentru 'realizarea 
sarcinilor anului trecut. 
Astfel, planul producției 
globale a. fost realizat 
în proporție de 100,1 la 
sută, producția marfă 
100 la sută, productivi
tatea muncii de 100,1,1a 
sută.

In spatele ■ indicilor 
globali realizați se as
cund însă aspecte măi 
puțin'. îmbucurătoare.: 
din cele.30 de sortimen
te planificate, au fost 
realizate . doar 16, ceea 
ce înseamnă că 14 be
neficiari au rămas să 
ofteze” după cei 4 000 
m c bușteni de fag, du-

• ■ X ' ' ...... r
(Continuare în pag. 3-a)

A fost dat publicității decretul 
Consiliului de Stat privind majo
rarea impozitului pe veniturile 
persoanelor fără copii.

Decretul prevede ca În-.epînd.de 
la 1 ianuarie 1967 să fie majorai 
impozitul datorat de toți săiariații 
care nu au copii, cu 10 Ia sută în 
cazul celor cu venituri lunare im
pozabile între 801 și 2 000- lei in
clusiv și cu 20 Ia sută în cazul ce
lor cu venituri lunare impozabile, 
de peste 2 000 lei. Totodată, se 
majorează impozitul datorat de 
oameni de litere, artă și știință, li- 
beri-profesioniști, meseriași, pro
prietari de bunuri închiriate și alte 
persoane 
cum și i 
gricole, i 
lui nr. 379/57, de persoanele care 
nu au 
la sută asupra impozitului calculat 
Ia venitul mediu lunar, pentru ve
niturile anuale impozabile, între 
9 601 și 24 000 ,Iei și-eu 20, la sută 
asupra impozitului calculat .. in 
același mod ca mai sus' pentru 
veniturile anuale impozabile de 
peste 24 000 lei.

Decretul -precizează că majora
rea de impozit se aplică atîț băr
baților, cît' și femeiloi, fără' ‘copii, 
de la vîrsta de 25 .ani, împliniți, 
indiferent dacă sînt sau nu căsă
toriți. •'' ,. , ,

Se exceptează de- la plata, .ma
jorării de impozit persoanele cate 
au avut 
soanele 
gradul 1 
realizate 
cum și. , 
sînt căsătorite cu persoane 
au> copii ■ dintr-o, căsnicie 
oară sau din afara căsătoriei..

■ • " ■ • x' - - -U' i i -

(Agerpre^)

; asimilate acestora,; pre- 
impozitul pe veniturile a- 
datorate. potrivit Decretu-

copii, cu un procent de 10

copii și,-au decedat, per- 
care-' au invalidități.- de 
și 2, pentru veniturile 

în afara . pensiei, ,pre- 
i. persoanele fără copii cațe 

cate 
anteri-

Vw — ----- — —— —

Poștașul care m-a tri
mis până acum de câte
va ori pe drumuri cu 
misivele lui enigmatice 
a venit zilele. ' 
mine să mai 
un taifas „pe

— Ce spui, 
că am să-ți 
niște lucruri care au să 
te pună pe ginduri ?

— Bine că nu mă pun 
pe drumuri. Așa, sînt 
bucuros să te ascult.

— Era un ger straș
nic că mi se roșise na
sul ca un morcov în 
timp ce umblam prin 
oraș pentru a distribui 
corespondența.' Ce-ar fi, 
mi-am zis, să mă încăl
zesc cu un coniac ? ți
nui : mic! Și am intrat 
la bufetul nr. 6 de la 
halele din Petroșani. Am 
intrat și am băut.

— Aii, crezi, că un 
coniac băut de tine la 
Un bufet de clasa a IlI-a 

Z poate fi pentru mine un 
subiect ? Ia vezi, poa
te-mi devii tu subiect

trecute la 
stăm la 
viu".

zicea, da- 
povestesc

pentru că bei în timpul 
serviciului i

— Iavași, iavași, bă
iatule. întotdeauna ești 
ața grăbit ? Inchipuieș- 
teți că atunci cînd am 
cerut coniacul, barmăna
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ALI

îfi depozitul fo
restier Lupe*fai se 
descarcă un nou ■ 
transport de buș-

Francisc VETRO

țările miniere
1 395 perforatoare elec-

Utilaje pentru exploa-

(Continuare in pag. a 3-a)

— Șt ai băut tu co
niac cu zahăr intr-un 
bufet de clasa a IlI-a ?

—- Am băut I
— Hm I Asta mă pu-- 

ne pe ginduri. Te pome 
nești că la T.A.P.E. s-a

SURPRIZELE
I

m-a întrebat: „ll do
riți cu zahăr ? — de 
fapt ar trebui să vi-l 
servesc cu lămâie și za
hăr, dar astăzi n-am lă- 
rnîie". Și, culmea, nu 
mi-a luat pentru Zahăr 
nici măcar 
în plus peste 
niacului!
. — Nu ți-a

— Nu mi-a

cinci bani 
prețul co-

luat. Aii ? 
luat.

produs vreo întorsătu
ră ?! Numai de-ar fi 
ce gîndesc eu. De n-ar 
fi „o singură floare cu 
care nu se face primă
vară", adică vreau să 
zic, nu se împlinește 
dezideratul de deservire 
civilizată.

— Și-ți mai povestesc 
una.

— Tot d-asta... bună ?

— Tot. De la bufet 
am plecat prin hale;, să 
iau pulsul pieții. Eram 
obișnuit să gust de ici 
și de colo brînzeturile 
expuse pe mese, așa, ca 
să le gust.

— Ca Hagi Tudose, 
Aii ? (Aii a tăcut. Se 
pede că nu i-a convenit 
comparația). Ei și ?

— Și. N-am mai pu
tut să gust căci brînze- 
turile erau expuse in 
niște vitrine mici de 
sticlă cum mă gîndeam 
eu de mult că trebuie 
să fie.

— Chiar așa, Aii ?
— Chiar. Dacă 

crezi du-te și vezi și
M-am duș, dm văzut, 

am băut (coniac cu za
hăr) și am notat aici 
ca să se știe. Să se știe 
că lucrurile bune nu 
scapă vederii' consuma
torului. El le aprobă dar 
le vrea prezente și în 
alte locuri.

TH. MARCUȘ

Secția de 
fină de la 
Petroșani, 
de secție, 
Oliver și 
rul < 
Gurlup, 
calitatea unei pie
se ce va folosi la 
canapeaua 
..Diham".

mobilă 
I.O.I.L.

Șeful 
Victor 

tfmpla- 
Constantin 
, verifică

I 
I 
I
I 
I

In cursul anului , 1966,. la 
Combinatul carbonifer Valea 
Jiului au fost recepționate uti
laje în valoare de *156 1 35 000 
lei din care cele destinate pen
tru dotare și înlocuire se ri
dică la o valoare de 113 081 000 
lei.

Printre utilajele primite din 
import se află: 10 000 lămpi 
electrice de cap (inclusiv in
stalațiile corespunzătoare pen
tru încărcare), -25 de mașini de 
încărcat steril, 1 700 , stâlpi me
talici pentru abataje și -7 son
deze pneumatice pentru foraj. 
Din producția indigenă s-au 
recepționat: 1 063 ciocane de

r ’ . »

abataj,
trice și pneumatice 3 600 de 
vagoneți, 363 de transforma
toare cu raeiete Și 44 locomo
tive de mină.

Printre utilajele sosite în ul
timele zile se numără 500 . de 
grinzi metalice tip „Vanwersh" 
(R.F.G.) — care urmează să fie 
experimentate Ia. mina l.upenl 
— și o mașină de extracție tip 
„Bamert" (R.P;U.) 

'nei Lonea.
Se prevede ca 

lajelor ce vor fi
în acest an să fie de 186 987 000 
lei.

destinată mi-

valoarea uti- 
achiziționate

ep%25c3%25aend.de
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SPORT - SPORT
SCHI

Concurs de verificare la Straja
Antrenorul echipei de schi 

„Energia" Paroșeni, Gheor
ghe Lupaș ne-a transmis te
lefonic :

„Duminică a avut loc pc 
pîrtia de schi de la Straja 
un concurs de verificare a 
loturilor înaintea reluării ac
tivității competiționale. Au 
participat 45 de schiori de la 
„Energia" Paroșeni si „Mine
rul" Lupeni. Timpul bun, ză
pada abundentă au permis 
schiorilor comportări merito
rii, ținînd seama de faptul că 
este prima confruntare, și 
așa neoficială, a sportivilor 
din cele două asociații.

Iată rezultatele obținute: 
3x3 km ștafetă fete: I. E- 
nergia,- II. Minerul. 3x3 km 

Să acordăm toată atenția 
adunărilor de dări de seamă 
și alegeri în asociațiile sportive

La 15 ianuarie, în întreaga țară 
încep adunările de dări de seamă 
ți alegeri în asociațiile sportive. 
Aceste adunări constituie un bun 
prilej de analiză temeinică a acti
vității sportive, de evidențiere a 
rezultatelor bune obținute, de re
flecții asupra rezultatelor slabe.

In urma analizării activității 
sportive pe anul 1966, consiliile 
asociațiilor spor
tive din Valea 
Jiului își întoc
mesc planuri de 
măsuri corespun
zătoare pentru

DIN VIAȚA ORGANI
ZAȚIILOR U. G. F. S.

anul acesta, dezbat calendarul 
sportiv șl bugetul pe 1967, astfel 
incit întreaga activitate are per
spectiva să se ridice la un nivel 
superior anilor precedenți.

Pentru buna pregătire și des
fășurare a adunărilor de dare de 
seamă și alegeri, biroul C.S.O. Pe
troșani, sub conducerea comitetu
lui orășenesc de partid, a stabilit 
încă din 15 noiembrie 1966 un plan 
de măsuri corespunzător. In ca
drul acestui plan de măsuri pu 
fost iiistruiți pe rînd membrii bi
roului și ai consiliului sportiv oră
șenesc, activul voluntar și pre
ședinții asociațiilor sportive.

Ptnă in prezent majoritatea aso
ciațiilor sportive au întocmit do
cumentele pentru alegeri, au cla
rificat evidența membrilor, și-au 
intensificat activitatea sportivă de 
masă prin mobilizarea unul nu
măr cit mal mare de membri ai 
U.C.F.S. la acțiunile din cadrul

Alte vești sportive
Selecționate olimpică de fotbal 

a României va susține astăzi în 
nocturnă la Montevideo cel de-al 
doilea joc în compania echipei U- 
ruguayului. In primul joc rezul
tatul a fost egal 1—1. Meciul se 
va desfășura pe stadionul Cente- 
nario. Comentînd evoluția olimpi
cilor la Montevideo coresponden
tul agenției „France Presse", scria 
printre altele: „Fotbaliștii români, 
care au obținut un meci nul la 4 
ianuarie, au lăsat o excelentă im
presie, aStfel că meciul de marți 
ește așteptat cu interes"

★

Echipa de fotbal Dinamo Pitești 
a susținut duminică la Beirut o 
întîinire amicală cu echipa Racing 
Club, campioana Libanului. Fotba
liștii români au obținut victoria 
cu scorul de 3—1 (0—1).

★

Sala sporturilor de la Floreasca 
a găzduit duminică seara meciul

ștafetă băieți: I. Energia; II. 
Minerul. 3 km junioare; 1. 
Imling Maria, Energia,- II. 
Sicht luliana, Minerul,- III. 
Jiboc Monica, Minerul. 5 km 
juniori: I. Nemeș Gavrilă, 
Minerul; II. TorCk Iosif,- III. 
Kovary Alexandru, Energia. 
5 km seniori: I. Peter Aron, 
Energia; II. Peter Ion, Mine
rul. Slalom special copii : I. 
Kato Adalbert Ii, Minerul,- II. 
Perva Andrei, Energia. Sla
lom special junioare : I. Sicht 
Ana, Minerul; II. Keltz Lidia, 
Energia. Slalom special ju
niori : I. Velovan Gheorghe; 
II. Marinescu Gheorghe,- III. 
Feier Ion, Minerul. Slalom 
special seniori: I. Munteanu 
Gonstantin, Energia; II. Kato

Adalbert I, Minerul,- III. On 
Nicolae, Energia. Slalom uriaș 
copii: I. Kato Adalbert 11,- II. 
Costici Vasile, Energia; Iii. 
Perva Andrei. Slalom uriaș 
junioare: I. Keltz kidia; II. 
Sicht Ana. Slalom uriaș ju
niori : 1. Velovan Gheorghe. 
II. Marinescu Gh„- III, Torbk 
l.osil. Slalom uriaș seniori : 
1. Munteanu Constantin,- II. 
Kato Adalbert I; III. On Ni
colae.

★

Un concurs asemănător a 
avut loc duminică pe pîrtiile 
de la cabana I.C.F. din masi
vul Paring, unde și-au dat în- 
tîlnire schiori din Petroșani, 
Petrila, Lonea.

Spartachladei de iarnă și prin or
ganizarea concursurilor pentru ob
ținerea insignei de polisportiv.

Merită evidențiată preocuparea 
asocațiilor sportive Elevul Petrila, 
Școala profesională Lupeni, Mine
rul Aninoasa, C.F.R. Petroșani. 
Constructorul minier Petroșani 
pentru buna pregătire a alegeri
lor.

Tinind seama de timpul scurt 
care a rămas pină 
la data adunări
lor, în unele a- 
soclații sportive 
stadiul pregătiri
lor este nesatis

făcător. Astfel, consiliile asociați
ilor sportive I. F. Petroșani, Pre
paratorul Lupeni, Minerul lupeni, 
Dinamo Petroșani nu s-au preocu
pat pentru Îmbunătățirea muncii, 
nu au întocmit calendarele spor
tive și planurile de venituri și 
cheltuieli pe anul acesta. De aceea, 
este necesar ca toate organele 
U.C.F.S., toate consiliile asociați
ilor sportive să desfășoare o mun
că mai concretă la pregătirea a- 
dunărilor de dare de seamă și ale
geri, să mobilizeze la aceste adu
nări pe toți membrii U.C.F.S., să 
stabilească cele mai corespunză
toare măsuri pentru îmbunătăți
rea activității sportive de viitor în 
Valea Jiului.

AUREL SLABII,
secretar C.S.O. Petroșani

internațional de baschet dintre e- 
chipele Dinamo București și Royal 
IV Bruxelles, contînd pentru „Cu
pa cupelor". Baschetbaliștii dina- 
moviști au repurtat o frumoasă 
victorie cu scorul de 86—70 (37— 
38). Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost Mihai Albu, care a 
înscris 35 de puncte. Returul va 
avea loc la 19 ianuarie, la Bru
xelles.

★

Reprezentativa masculină de 
handbal a României și-a încheiat 
pregătirile în vederea campiona
tului mondial jucînd în sala din 
Hamburg cu selecționata Moers din 
Landul Nordga Rhein Vestfalen. La 
capătul unui joc în care au fost, 
superiori, handbalist!) români au 
terminat învingători cu scorul de 
21—9 (11—5).

Luni echipa română a plecat în 
Suedia.

Decor de ia
nuarie în Pa
ring.

In Editura Politică

au apărut:

• m prlilie ia 
alegerea ilepaiatilor in

. Marea limiare halii- 
nali ii In sfaturile 
populare

Broșura a fost tipărită 
intr-un tiraj de masă

• lege privind pensiile 
de asigurări sociale le 
stat si pensia supli- 
meniaiă

Broșura a fost tipărită 
intr-un 'tiraj de masă

Aspect cotidian din cetatea de 
oțel a Hunedoarei — puternic pi
lon al industriei noastre socialiste.

Foto: I. TOROK

* NOUTĂȚI DIN ȚARĂ
Materiale noi 
de construcfii

Panourile din beton cu zgură, ar
mate metalic folosite ca pereți des
părțitori sint noi materiale de con
strucții realizate de un colectiv de 
specialiști din cadrul Trustului re
gional de construcții Cluj. Tehno
logia lor de fabricație este simplă, 
iar produsul realizat nu are nevoie 
de tratament termic. IJn perete des
părțitor din beton cu zgură este 
Cu circa 50 la sută mai ieftin decît 
unul asemănător, construit din că
rămidă și mai ușor decît acesta cu 
aproximativ 60 la șută. El poate fi 
utilizat foarte bine în construcția 
blocurilor de locuințe, de la par
ter pină la ultimul nivel. Incepînd 
dig acest an, unitatea amintită va 
produce in serie panourile din be
ton cu zgură.

Un nou tip 
de televizor

A ieșit de pe banda de montaj 
un nou tip de televizor, denumit 
„Intim", pregătit încă din anul pre
cedent de specialiștii uzinelor „E- 
lectronica" din Capitală. După cum 
ne informează inginerul șef al în
treprinderii, Eugen Statuie, primele 
bucăți, din cele 9 000, cîte se vor 
produce luna aceasta, vor fi livrate 
unităților comerciale în următoa
rele zile.

Noul televizor este o variantă a

■■■■■■■■■■■ avaaanaMmaaaa
modernului „Dacia", fabricat anul 
trecut; are geam de protecție ca 
„Grigorescu" și este destinat încă
perilor mai mici, avînd un ecran 
de 47 cm în diagonală. El se ca
racterizează prin stabilitate in func
ționare și performanțe înalte, di
fuzoare de calitate superioară, în
treținere și depanare ușoare. Ca și 
celelalte televizoare, „Intim" este 
asamblat in Casete furniruite cu 
nuc, cireș și lemn exotic, într-o 
gamă mai variată de nuanțe.

Pentru anul în curs, specialiștii 
uzinelor „Electronica" pregătesc și 
alte tipuri de televizoare la nivelul 
tehnicii actuale. Producția de tele
vizoare a întreprinderii va spori 
față de anul precedent cu 35 000 
de bucăți.

țAgerpres)

Metode moderne 
și eficiente 
de diagnosticare 
a miopatiei

Sanatoriul din Vîlcele, regiunea 
Brașov, este unul dintre laboratoa
rele noastre principale de neuro- 
genetică. Aici s-a realizat recent, 
pentru prima dată în țară, integra
torul electronic pentru electromio- 
grafie. Acesta este Un aparat cu 
ajutorul căruia diagnosticul mio
patiei (boală a mușchilor) dă erori 
minime. Tot aici s-a obținut, după 
o metodă proprie, dozarea fosfo- 
creatinazei, cea mai specifică pro
bă pentru diagnosticul miopatiei. 
Noile posibilități de diagnosticare, 
contribuie la reducerea numărului 
nașterilor de copii miopatiei.

Cercetările de patologie genetică 
ce se fac la Vîlcele sînt urmărite 
Cu viu interes atît în țară, cit și 
în străinătate. Apreciindu-se con
tribuția pe care o aduce la eluci
darea unor probleme deosebite din 
domeniul respectiv, dr. Radu Ho- 
ria, directorul acestui sanatoriu a 
fost ales, de purînd membru cores
pondent al comisiei de boli neuro- 
musculare de pe lingă Federația 
mondială de neurologie și al Fe
derației canadiene de eiectromio- 
grafie: Comunicările și lucrările 
realizate în sanatoriul românesc 
s-au bucurat, de asemenea, de un 
viu interes în Italia, Belgia și R. F. 
Germană —- unde au fost publicate. 
Alte lucrări se află sub iipar in 
Franța și Uruguay.

O specie rară, 
în fauna pădurilor 
de câmpie: căpriorul

Trecînd acunt cîțiva ani pește 
Dunărea înghețată și stabiiindu-se 
mai întii in pădurile de baltă dih 
sudul raionului Călărași, căpriorul 
— originar din Bulgaria — s-a răS- 
pîndit trbptat în zona teraselor șt 
a cîmpiilor românești. In prezent, 
aceste animale sălbatice rare sînt 
întîlnile în pădurile Vărăști, Chi- 
ciu-Duduitu, Șoimului, Bogadana, 
Floroaica, precum și în satele Ște
fan Vodă, Călărașii Vechi, Ciiza- 
Vodfl, Ceacu.

Vara, căpriorii trăiesc în lucer- 
niere, iar în timpul iernii se retrag 
la adăpostul pădurilor și perdele
lor de protecție din zona cîmpiilor. 
In toate anotimpurile, cu excepția 
perioadelor de împerecheri, Că
priorii merg în grupuri.
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DEZBATEREA SARCINILOR DE PLAN TELEVI2IUHE
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(Urmare din pag. 1)

»

foc 
nu 
au

Rezervele existente valorificate din plin 18,00

(Urmare din pag. 1)

derilor în ceea ce privește vitezele 
de avansare la abatajele frontale, 
nerealizarea sarcinilor de pregă
tiri, numeroasele avarii miniere și 
electromecanice, depășirea procen
tului admis de cenușă (cu 2,3 
puncte) ?

Răspuns la aceste întrebări a 
fost dat în planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice
suri politico-organizatorice. 
zentate 
planuri se prevede între 
intrarea

pfc cele 24 000 tone lemn de 
și alte asemenea produse care 
le-au fost livrate... Oare nu 
avut forestierii suficient material ?
Starea de fapt infirmă această 
părere. Există aproape 30 de par
chete vechi nelichidate, cu peste 
60 000 m c masă lemnoasă nedată 
în producție. Iată o rezervă im
portantă în activitatea forestierilor.

Folosirea deplină a utilajelor 
constituie, de asemenea, o rezervă 
mare în realizarea sarcinilor de 
plan. Anul trecut, de pildă, la cele 
90 de ferăstraie mecanice planul 
la doborît secționat a fost 
doar în proporție de -50 
Folosind din plin aceste 
prețioase, care depășesc 
de ori „randamentul"

realizat 
la sută, 

utilaje 
de zeci 
vechilor

joagăre, producția lor s-ar fi du
blat. Din păcate, cu randamente 
insuficiente lucrează încă și alte 
utilaje ca funiculare, tractoare ru
tiere, parcul de transport C.F.F„ 
autocoloana I.M.T.F. — ceea ce a 
influențat negativ ritmicitatea pla
nului.
i. Valorificarea superioară, comple
xă a lemnului — această materie 
primă atît de necesară economiei 
•— trebuie să stea permanent în a- 
tenția forestierilor — a spus în 
cuvîntul său tovarășul Negruț Cle
ment, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani. Gospo
dărind cu grijă materialul lemnos, 
valorificând complex trunchiul fie
cărui copac pentru a scoate din el 
produse de valoare înaltă —- buș
teni de derulaj, celuloză etc. — se 
realizează una din cerințele impor
tante ale eficacității economice a 
muncii forestierilor. Folosind inte
gral fondul de timp, lichidînd ab
sentele nemotivate și incapacitățile 
provocate de accidente s-ar ctștiga 
circa 10 000 zile/om pe acest an 
(adică cit ar lucra un forestier cu 
ferăstrău mecanic — în 30 de ani). 
Iată doar unele din multele 
ve interne pe care colectivul 
prinderii forestiere Petroșani

rezer-
Intre- 

este
chemat să le folosească pentru a 
ridica pe o treaptă mai înaltă ac
tivitatea economică pe care o des
fășoară.

în exploatare 
taje cameră și 
rea în funcție 
filatoare de la 
boi, a turnului 
7 Noiembrie și a mașinii de ex
tracție de la puțul nr. 8: extinde
rea susținerii metalice în abataje 
frontale; extinderea lucrului în 
acord la personalul de deservire; 
mecanizarea 
lor de masă 
rea utilizării 
Ia toate lucrările 
prevede totodată 
tică de masă si cultural-educativă 
să fie axată pe creșterea produc
ției, a productivității, întărirea 
disciplinei, folosirea intensă a re
zervelor interne existente.

Din cuvîntul participanților la 
adunare, printre care ing. Popescu 
Mircea, ing. Constantinescu N. 
ing. Isfrate loan. ing. Vișan loan. 
Dobner Carol, Hogman Anghel, 
Roșia
Cimpeanu Alexandru 
tărîrea colectivului 
îndeplini și depăși 
îi revin în acest an. 
dintre propunerile valoroase pre
zentate în cadrul adunării.
• „Să se organizeze schimburi de 

experiență cu mineri și din alte 
bazine carbonifere din țară. Din 
abataje să fie recuperat lemn care 
să se folosească la armare" (Drob 
Gheorghe, șef de
• „Studierea 

rambleu a minei 
planificări juste 
nări raționale a 
coară Alexandru,

4* ..Introducerea 
talice a suitorilor din 
(ing. Voiculescu Vasile).
• „Reducerea numărului 

scripte care șe cer sectoarelor de
oarece la întocmirea lor pierd 
timp prețios cadrelor 
(ing. Doczi Ludovic).
• „Dotarea sectorului 

vestiții cu mașini de încărcat ac
ționate cu aer comprimat pentru 
a fi plasate la înaintările cu ema
nații de metan" (ing. Stanciu I).
• „Cadrele tehnice din condu

cerea sectoarelor să dea mai mare 
atenție aspectelor economice ale 
producției îndeosebi ale eficienței

Ion Minulescu
Recent apărute, cele două volu

me de „Scrieri" din opera unui re
prezentant tipic al poeziei simbo
liste prezintă ca o primă valoare 
unitatea conținutului. Necesară și 
așteptată, ca și alte opere în pro
cesul valorificării moștenirii lite
rare a trecutului, această selecție 
din creația minulesciană supune 
analizei cititorului de azi o ediție 
de creații în versuri și proză ă 
principalului popularizator al sim
bolismului. Primul volum cuprinde 
o parte din cele mai reprezentati
ve poezii ale autorului. Prin „Ro
manțe pentru mai tîrziu". „De vor
bă cu mine însumi" și „Nu sînt 
c£ par a fi..." Ion Minulescu își re
vendică dreptul de a subscrie o 
pagină specială în istoria literatu
rii române.

Poet hulit de semănători știi con
servatori. neobișnuiți cu stridența, 
neologismele șî exoticul uneori 
maladiv al poeziilor, Minulescu a 
fost totuși apreciat pentru „ciu- 
datele-i versuri" (cum i le caracte
riza I. L. Caragiale) de critica vre
mii, iar acum este citit cu plătere 
de oricine pentru muzicalitate^ 
ă»terioăra singulară a versurilor, 
pentru spontaneitatea deoaebită

și cel de mă- 
pre- 

în adunare. In cele două 
altele :

a 13 aba- 
a 4 frontale; pune- 
a stațiilor de ve»- 

puțul nr. 10 și Pri
de apă de la puțul 

și a mașinii de

încărcării materiale- 
în depozite: extinde- 

cofrajelor metalice 
de betonare. Se 
ca munca poli-

Carol, Hogman
Carol, Țarină Valerian și 

a reieșit ho- 
de aici de a 

sarcinile ce 
lată și cîteva

brigadă), 
capacității de 
în vederea unei 

și a unei esalo- 
rambleierii" (Ni- 
șef de brigadă), 

susținerii me- 
cărbune"

de

tehnice"

de in-

ei" (Botoșiu Rudolf, contabil șef 
al minei).
• „Urgentarea executării pro

iectului tabloului de distribuție de 
la centrala electrică Vulcan în 
vederea evitării întreruperilor în 
alimentarea minei cu energie 
trică" (Radu Nicolae, inginer 
adjunct electromecanic).

In încheierea discuțiilor a 
cuvîntul tov. LAZĂR DJ 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani. Vor
bitorul a arătat că din activitatea 
anului trecut se desprind concluzii 
deosebit de importante pentru îm
bunătățirea muncii, că în realiza
rea sarcinilor există rezerve care, 
dacă sînt valorificate din plin, pot 
să conducă la asigurarea îndepli
nirii sarcinilor în mod ritmic, in
tegral și la un nivel calitativ su
perior. I,a mina Vulcan există con
diții, baza tehnică materială este 
asigurată ca să se realizeze sar
cinile anului 1967. Aici activează o 
organizație de partid puternică, 
în măsură să exercite singură 
rolul de organizator și conducător.

O altă rezervă o constituie acor
darea unei atenții sporite 
zării raționale 
de concepție, 
trebui să fie 
propunerile ce

elec-
șef

orsani- 
a muncii, activității 
de perspectivă. Va 
studiate cu atenție 
le prezintă șefii de

care degajă euforie și sete de via
ță. Avînd în mare măsură toate 
calitățile și într-o măsură mai re
dusă defectele curentului pe care-1 
reprezintă, Ion Minulescu ne dă o 
poezie sonoră, declamatorie, ca
racteristică printr-o uimitoare in
ventivitate verbală și prin armo
nie. Vioiciunea versurilor este tai
na succesului poeziilor lui. In poe-

Note de lector
zia lui Minulescu nu găsim accen
te pesimiste specific bacovierie, 
nici suferințe dureroase ca la Ște
fan Petică, ci doar optimism, de
seori exagerat, sete de plăceri și 
exaltarea iubirii. Motivul de ins
pirație al poeziilor lui Minulescu 
este exotic dar și real, chiar dacă 
surprinderea vieții citadine este 
redată uneori în culori stridente- 
Tendința multor poezii este satiri
că, deseori sarcastică, iar senzuali
tatea prea descoperită 
intențiile autorului.

Poezia lui Minulescu
tuși, atrage tocmai prin farmecul 
acesta deosebit, neobișnuit la alți 
popiți. Dintre romanele lui Minu-

atenuiază

place to-

brigăzi, minerii cu. experiență, să 
fie folosite din plin multiplele po
sibilități de a realiza economii. Ca
drele tehnice au datoria de a 
găsi noi căi pentru reducerea e- 
fortului fizic, să dovedească prin 
fapte că stăpînesc conducerea 
producției.

Rezerve există și în folosirea 
forței umane, prin reducerea ne
motivatelor și a învoirilor. Tot
odată trebuie revizuit raportul 
dintre cei care muncesc în abataje 
și ceilalți angajați deoarece este 
necorespunzător în momentul de 
față. Care este rezultatul planuri
lor. al măsurilor 
acest sens ?

Va trebui, de 
acordată atenția
tații geologice, pentru a fi evitate 
surprizele.

In încheierea cuvîntării, tov. 
Lazăr David, după ce a accentuat 
asupra necesității ca toate cadrele 
de conducere să studieze cu aten
ție cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 21-23 decembrie 1966, și-a ex
primat convingerea că, ținînd sea
mă de
forțele de care dispune, colectivul 
minei Vulcan este în măsură să 
îndeplinească în mod exemplar 
sarcinile ce-i revin în anul acesta.

preconizate în

asemenea, să fie 
cuvenită activi-

capacitatea, experiența și

OPINII

In autobuzul
Petroșani-Lonea și retur"

Te-nveselești, sigur 
că da! Ai și motive. 
Nu faci tu să rîdă 
toate persoanele din 
autobuz ! Uneori poate 
ridem și noi. Ridem 
amar însă. Haz de 
necaz. Ți-amintești di
mineața aceea ? Era 
devreme și frig. Stă
teai comod, nu te de
ranja nimeni. Glumeai 
și rîdeai. Ai strigat 
deodată: „Să nu mai 
oprească că nu e loc". 
Erai „pus pe poante". 
Cind taxatoarea s-a 
adresat cu veșnicul 
„avansați mai în 
ță", adăugind că și 
din stație doresc 
meargă la șut, i-ai 
tezat-o scurt „Și 
dacă!“. Sigur că 
ce-ți păsa că și alții 
s-au sculat de la 5 și 
așteaptă în frig să o- 
prească vreun autobuz 
(pentru că... multe nu 
opresc). Cineva le-a 
spus celor de jos să 
meargă la local (e vor-

fa
cet 
să 

re- 
•ce 
da.

.Numai o limbă și două urechi ți-a dat 
natura, pentru 
mai mult decît vorbești".

ca să asculți de două ori

ba de cursa locală A- 
eroport—Petrila). Ți-ai 
scormonit 
și-ai spus-o 
să caute la 
cuma, abia 
chide la 
nia". .li ‘atras 
privirile. Ce 
părea. Jubilai.
că simțeai cum creș
ti?! Ești tînăr, se ve
de. Și totuși cînd taxa
toarea s-a adresat unei 
persoane mai în virs- 
tă cu „Mata de ce nu 
avansezi ?“ iar ți-ai 
plasat-o „N-are studii, 
doamnă !". Crezi ? 11
cunoșteai pe respecti
vul 
poate 
mei" 
gurii.
că vorbești fără rost ? 
Nu crezi că ai putea 
să-ți folosești altfel 
inteligența (...pe care 
doar tu crezi c-o ai)? 
O glumă 
savurată 
clanșează

inteligența 
tare : „Ce 

local de-a- 
la S des- 

„Transilva- 
toate 

bine-ți 
Așa-i

cetățean 1 Sau 
de dragul „glu- 
ai dat drumul

N-ai impresia

bună este 
de toți, de- 
un rîs colec-

(Epictet, sec. 1 î.e.n.)

tiv. Dar, oare, n-ai ob
servat că „poantele" 
tale au trezit și ne
mulțumiri ?
cite
cu dezgust 
aud „glumele" (pe care 
tu le crezi reușite). 
Ai noroc că opinia ce
tățenilor din autobuz 
nu se manifestă uni
form. Crezi, că dacă 
toți oamenii și-ar da 
seama că gama 
„glume" pe care

Observi
capete se-ntorc 

cînd îți

de 
o 

folosești nu este nimic 
altceva decît insolen
ță, impertinență, și 
lipsă de bun simț, ți-ar 
fi bine ! Nu ai haz, 
tinere. Citește și as
cultă mai mult umo
rul adevărat sănătos 
al altora. Și caută să 
vorbești puțin dar bi
ne. Ce părere ai Pe
trie ? Nu e vorba, oa
re, și de... anii aceia 
de-acasă !

Dan RAREȘ

IERI
lescu cu puternice note moderniste 
și nuanțe de incredibil ca „Roș, 
galben, albastru", „Bărbierul re
gelui Midas". „3 și cu Rezeda 4”, 
„Corigent la limba română", în 
volumele de „Scrieri" apare doar 
ultimul, roman cu caracter auto
biografic și repetate efuziuni li
rice. caracteristice simboliștilor. 
Romanul este ușor, recreativ, pă- 
cătuind doar prin libertinajul exa
gerat în expresii și sentimente. In 
proză menționăm schițele din vo
lumul „Casa cu geamuri portoca
lii" pline de vervă dar și de mis
ter și farmec straniu, intenționat 
introdus de scriitor. Nuvelele și 
povestirile fantastice din volumul 
„Cetiți-le noaptea" se deosebesc de 
similarele aceluiași gen literar din 
creația altor scriitori tocmai prin 
maniera nouă, specific simbolistă, 
de a fi concepute. Creația dramati
că, deși inegală, merită a fi citi
tă, reținîndu-ne atenția în primul 
rînd vizibila intenție a scriitoru
lui de a introduce efecte de u- 
mor abstract. Cele două volume 
de „Scrieri” dau prilejul unei cu
noașteri profunde a sensibilității 
mlnulescîene.

Viorel TEODORESCU

Și strungul a pornit 
din nou... iar hotărîrea 
strungarului Bogza Ni
colae, ' 
este 
acest 
bună

18,50
19,00
19,20
19,23

19,45

20,10

20,30

23,00
23,10

Pentru copii: Povestiri pe 
degete: „Băiatul și păpu
șa" de Victor Sivetidis. 
Pentru pionieri și șco
lari : 1 001 de întrebări. 
Publicitate.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.
Seară de poezie populară 
românească.
Pagini din istoria filmu
lui în România (III).
O invitație pentru cei 
care n-au vizitat... Vîrfui 
cu Dor.
Istoria teatrului univer
sal. Prezintă conf. unlv. 
dr. Ovidiu Drîmba.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
11 ianuarie

Program muzical
Gimnastică;

Sport. Bu-
Program

6.45 Emi-
7,00 RA-

Să cîntăml;
PRESEI; 8,10

8,25
mi
ll,30

PROGRAMUL I: 5,90 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 
de dimineață; 5,30 
6,00 RADIOJURNAL,
letin meteo-rutier; 6,25 
muzical de dimineață; 
siune pentru pionieri; 
DIOJURNAL. Sport. Buletin me
teo-rutier; 7,30 
8,00 SUMARUL
Cîntece și jocuri populare; 
MOMENT POETIC; 8,30 La 
crofon, melodia preferată; 
Sfatul medicului; 9,35 Cîntăreți ai
plaiurilor noastre; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,03 Program 
tece; 1
10.30 
PENTRU 
mul simfonic „Don 
Richard Strauss; 11,20 
tră; 11,30 Culori pe portativ; 11,45 
Cîntă orchestra de muzică popu
lară a Filarmonicii de stat din 
Arad; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic; 12,25 
gini din opera „Grădinărită 
dragoste" de Mozart; 13,10 
mâții vocale de muzică ușoară : 
Trio Caban și Los Paraguayos;
13.30 Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin me
teo-rutier; 14,08 Sport; 14,15 Tine
rețea cîntă; 15,00 Din folclorul 
muzical al popoarelor; 15,30 Ca- 
leidoscqp muzical; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 16,15 Melodii interpretate 
de Roxana Matei și Jean Păunes- 
cu; 16,30 O 
copii; 16.40 
rului nostru; 
peretă; 17,10
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 

18,03 TRIBUNA RADIO : REGIU
NILE ȚĂRII — POTENȚIAL ȘI 
PERSPECTIVE ECONOMICE; 18,40 
JURNAL AGRAR; 19,00 O melo
die pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Melodia zilei : „Luna" de Florin. 
Bogardo; 19,35 Concert de melodii 
românești; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARĂ; 20,30 Concert de me
lodii 
21,00 
sodia 
22,00 
letin 
iubitorii 
Mic album coral:
lodiilor lirice; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

10,15 Muzică 
EMISIUNE 

f ȘCOLARI;
simfonic

de cîn- 
populară; 

LITERARĂ 
10,55 Poe- 
Juan" de

Limba noas-

Pa- 
din 

For-

poveste pentru voi, 
Din comoara folclo- 

17,00 Recital de o- 
ANI DE UCENICIE; 

DE

românești (partea a II-a) 
Melodii-magazin; 21,45 Rap- 
a II-a de Marțian Negrea; 
RADIOJURNAL. Sport. Bu- 
meteorologic; 22,20 Pentru 

muzicii de cameră; 22.40 
23,00 Ora me-

de la mina Dilja, 
să realizeze și în 
an numai piese de 
calitate.



STEAGUL ROȘ®

VIETNAMUL DE SUD

Ou nou alai al gatrioliloi 
asupra aeroportului american 
de la Holloway

SAIGON 9 (Agerpres). — Luni 
dimineața, pentru a treia oară con
secutiv, tabăra militară și aeropor
tul american de Ia Holloway, si
tuate la 4 km est de Pleiku, au 
fost atacate cu mortiere si grenade 
de patrioții sud-vietnamezi. Bom
bardarea perimetrului de la Hollo
way a durat, după cum precizează 
agenția France Presse, aproape două 
ore. La fel ca în timpul primului 
atac, obuzele mortierelor au incen
diat depozite de carburanți și au 
distrus mai multe elicoptere. La 
HolMway se află cea mai mare 
bază de elicoptere din regiunea 
Pleiku.

Draga americană 
„Jamaica Bay“ 
distrusă de patrioți

SAIGON 9 (Agerpres). — 
Potrivit știrilor transmise de 
agenția France Presse, unități 
ale Frontului Național de E- 
Jiberare din Vietnamul de sud 
au distrus luni draga ameri
cană „Jamaica Bay", care în 
ultimele luni efectua lucrări 
de curățire și lărgire a căii 
fluviale spre Mytho, unde, du
pă cit se crede, se află baza 
permanentă a trupelor ameri
cane staționate în delta Me
kong.

A patra ca mărime, din lu
me, draga americană, valora 
aproximativ trei milioane do
lari. Ambarcațiunea avea 60 
m lungime și 40 m lățime. 
Doi ingineri americani, care 
se aflau la bordul vasului, au 
fost omorîți, unul a fost dat 
dispărut, iar al patrulea a 
f.ost rănit. Amplasarea bazei 
americane în delta fluviului 
Mekong a fost ținută pînă a- 
cum de comandamentul S.U.A. 
in strict secret tocmai pentru 
a împiedica o acțiune a pa- 
trioților sud-vietnamezi. Con
silierii militari americani con
sideră că înlocuirea ambarca
țiunii „Jamaica Bay“ va în- 
tirzia. cu mai multe luni de
barcarea trupelor americane, 
în delta Mekongului, acțiune 
care după cum se știe a în
ceput în urmă cu cîteva zile.

Un nou episod al
BEIRUT 9 (Agerpres). — După 

fuga misterioasă a directorului ge
neral, Youssef Beidas, afacerea 
„Intra" a înregistrat un nou epi
sod spectaculos : dispariția neaștep
tată a trei dintre conducătorii băn
cii, Fritz Marroum, Badr Fahoum 
și Alexandre Ayoub cei mai apro- 
piați colaboratori ai lui Beidas.

Luni dimineața, transmite din 
Beirut corespondentul agenției 
France Presse, judecătorul de in
strucție însărcinat cu anchetarea 
înalților funcționari ai „Intrei", 
pentru a stabili responsabilitatea 
fiecăruia în declanșarea crahului, 
i-a convocat Ia un interogatoriu pe 
cei trei directori. Ei au refuzat însă 
să se conformeze, anuntînd că sta
rea sănătății nu le permite isă se 
prezinte la Palatul Justiției. Jude
cătorul de instrucție a numit o co
misie medicală, dar aceasta a pre
cizat că nici unul dintre ei su este 
bolnav. Un sfert de oră mai tîrziu, 
cîțiva polițiști, avînd asupra lor 
mandate de arestare au fost trimiși 
să-i aducă la interogatoriu pe cei 
trei toști directori. Dar niciunu). 
dintre ei nu se mai afla acasă.

Fuga color trei cerwiucdteri ai

Deschiderea Congresului 
al 90*lea al S.IJ.A*

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Astăzi încep lucrările celui de-al 
90-lea Congres al S.U.A. Casa Albă 
a anunțat deja că președintele 
Johnson a acceptat să prezinte 
mesajul său privind Starea Uniu
nii imediat după începerea lucră
rilor, într-o sesiune comună a Se
natului și a Camerei Reprezentau-, 
ților.

Congresul își începe noua legis
latură în condițiile în care majo
ritatea americanilor își pun între
barea : cum și încotro se îndreap
tă acum țara ? Povara războiului 
din Vietnam va constitui, fără în
doială, după cum apreciază majo
ritatea comentatorilor, o problemă 
majoră a discuțiilor din cele două 
camere, din comisii, și se va re
flecta asupra tuturor programelor 
luate în dezbatere.

Președintele Johnson va trebui 
să expună liniile directoare ale po
liticii sale în noul an într-un mo
ment cînd popularitatea sa se află 
la cel mai scăzut nivel de la a-

Cea mai mare acțiune militară 
a S.U.A. după al doilea război mondial

WASHINGTON 9 (A- 
gerpres). — După cum 
rezultă dintr-un raport 
dat publicității luni de 
Ministerul Apărării ai 
S.U.A., în momentul de 
față numărul militarilor 
americani participant) 
la războiul din Viet
nam a ajuns să întreacă 
totalul efectivelor fo
losite de S.U.A. în raz- 
boiul din Coreea. Ra
portul arată că 473 000 
de militari americani 
participă) direct sau 
indirect, la intervenția 
din Vietnam, față de 
472 000 cit era efecti
vul maxim al forțelor 
S.U.A. angajate în răz
boiul coreean. Potrivit 
datelor cuprinse în 
acest raport, în pre
zent în Vietnamul de 
sud se găsesc J90 000 
militari americani. Din

tre aceștia 245 000 fac 
parte din unități te
restre, 23 000 aparțin 
marinei, 54 000 — avia
ției și 68 000 reprezintă 
trupe ale infanteriei 
marine. La aceste e- 
fective se adaugă 
50 000 de militari a- 
parținînd flotei a 7-a 
dislocată în apele Asiei 
de sud-est, 25 000 mi
litari staționați în lai- 
landa și 8 000 în Insu
la Guam, care sprijină 
trupele din Vietnamul 
de sud.

Raportul Pentagonu
lui lasă să se înțe
leagă că Statele Unite 
intenționează să pro
cedeze la o sporire a 
efectivelor dislocate în 
Vietnamul de sud. In 
legătură cu aceasta, a- 
genția Associated
Press relatează că e-

Va fi redus efectivul 
în Europa?

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
„Există în prezent prea multe tru
pe americane în Europa", a de
clarat într-un interviu televizat

afacerii „Intra"
„Intrei", apreciază corespondenții 
de presă, pare să\ confirme păre
rea tot mai răspîndită în capitala 
libaneză, conform căreia crahul băn
cii ar fi fost provocat, printre al
tele, de grave nereguli comise de 
cei mai înalti funcționari ai săi.

• TOKIO. Partidul liberal
democrat din Japonia (partid 
de guvernămînt) a respins pro
punerea Partidului Socialist ca 
in timpul actualei campanii e- 
lectorale să se organizeze o 
discuție deschisă, cu participa
rea conducerilor tuturor parti
delor din țară, pentru expli
carea platformei electorale a 
fiecărui partid. Partidul de gu
vernămînt a declarat că ar fi 
de acord cu o astfel de discu
ție, însă cu condiția ca la ea să 
nu ia parte și Partidul Comu
nist.

• VARȘOVIA. Duminică a 
încetat din viață, în urma unui 
accident feroviar, apreciatul 
actor polonez Zbignev CybuL 
ski, cunoscut publicului româ

legeti, iar membrii Congresului se 
declară mai conservatori. Admi
nistrația va trebui, totodată, să 
facă față criticilor ascuțite din 
partea liberalilor la adresa politi
cii de continuare a bombardării 
teritoriului R. D. Vietnam și de 
escaladare a războiului din Viet
namul de sud. Costul excesiv al 
războiului din Vietnam va deter
mina punerea problemei dacă pre
ședintele va putea să îndeplineas
că politica sa proclamată sub de
numirea de „tunuri și unt“. Pre
ședintele urmează să prezinte pen
tru anul fiscal viitor un buget în 
care cheltuielile ar putea să ajun
gă la suma cuprinsă între 135— 
140 miliarde dolari, cu aproape 50 
la sută mai mult decît se preve
dea în bugetul prezentat Congre
sului anterior. El va fî nevoit, în 
sfîrșit, să anunțe membrilor Con
gresului dacii s-a hotărît sau nu 
să majoreze impozitele pentru a 
opri procesul inflaționist.

fectivele americane tri
mise să lupte împotri
va poporului vietnamez 
vor crește lunar cu a- 
proximativ 7 000 de oa
meni. Potrivit agenției, 
se prevede că, pînă la 
sfîrșitul acestei luni, 
17 000 militari din di
vizia a 9-a, recent în- 
ființată, vor pleca spre 
Vietnamul de sud. La 
Pentagon se consideră 
că numai pentru lup
tele din Jelta fluviului 
Mekong vor fi necesa
re trei divizii a'e S.LLA.

In cercurile observa
torilor din Washington 
se subliniază că prin 
amploarea intervenției 
în Vietnam, Statele Lj' 
nite' participă acum la 
cea mai mare acțiune 
militară în care au fost 
angajate după cel de-al 
doilea război mondial.

trupelor americane

senatorul Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate din Senat. 
Ei a anunțat că va prezenta noii 
sesiuni a Congresului, care urmea
ză să înceapă astăzi 10 ianuarie, 
o rezoluție recomandînd reduce
rea acestor forțe. O astfel de re
ducere nu va însemna, după pă
rerea lui Mansfield, renunțarea de 
către S.U.A. la „angajamentele 
lor prevăzute în tratatul N.A.T.O.". 
Mansfield se face totodată ecoul 
acelora care „învinuiesc" pe ceilalți 
membri ai alianței de a nu-și fi 
respectat obligațiunile lor în ceea ce 
privește efectivele militare.

nesc din filmele „Cenușă și 
diamant", „Ucigașul și fata" 
etc.

41 MOSCOVA. La Moscova 
a încetat din viață în vîrstă de 
67 de ani Nikolai Ohloțkov, 
artist al poporului al W.U.R.S., 
remarcabil actor de teatru și 
cinematograf, regizor, pedagog, 
critic și publicist.

• CAIRO. Potrivit cifrelor 
definitive ale recensămîntului 
efectuat anul trecut, populația 
Republicii Arabe Unite se ri
dică la 30 083 419 locuitori 
dintre care 15 179 312 bărbați.

• WASHINGTON.- Un a- 
vion de cercetare aparținînd 
forțelor militare marine ale 
Statelor Unite s-a prăbușit în 
apropierea orașului Apper-

încheierea lucrărilor 
Congresului P. C. Francez

PARIS. — Corespondenții A- 
gerpres Al. Gheorghiu și G. Das
căl transmit: Duminică au luat 
sfîrșit lucrările celui de-al XVIII- 
lea Congres al Partidului Comu
nist Francez. In ultima zi a dez
baterilor au luat cuvîntul Wal
deck Rochet secretar general al 
P.C.F., care a tras concluziile pe 
marginea discuțiilor, precum și 
Etienne Fajon, membru al Birou- 
lui Politic, care ă prezentat Con
gresului raportul Comisiei de re
zoluție.

Congresul a adoptat în unanimi
tate Rezoluția Politică împreună 
cu amendamentele aduse. A fost

PROTEST AL GUVERNULUI CAMBODGIEI
PNOM PENH 9 (Agerpres). — 

Ministerul de Externe al Cam- 
bodgiei a trimis o telegramă gu
vernului Statelor LTnite, în care 
protestează împotriva atacării în 
cursul lunii decembrie a mai mul
tor sate de frontieră cambodgiene 
de către trupele americano-saigo- 
neze. Ultimul act agresiv de acest 
fel a avut Ioc la 30 decembrie, 
cînd unități ale armatei S.U.A.

Infîlnirea europeană a organizațiilor 
nafionale studențești a luat sfîrșit
GENEVA 9 (Agerpres). — Ln 

Ruschlikon, lîngă Zurich, s-au des
fășurat lucrările întîlnirii euro
pene a organizațiilor naționale 
studențești. La această întîlnire 
tradițională (a 7-aj au participat 
delegații studențești din 29 de țări 
printre care și o delegație română, 
condusă de Romulus Oerca, șeful

Smith e convins că Anglia nu 
în Rhodesia

SALISBURY »9 (Agerpres). — 
In presa sud-africană a fost pu
blicată o declarație a primului 
ministru rhodesian, Smith, în care 
acesta și-a exprimat convingerea 
că Anglia nu va recurge, în nici 
un caz. la forță pentru înlătura
rea regimului său. „In Anglia, a 
relevat Smith, există puternice

PREZENTE ROMÂNEȘTI
CAIRO 9. — Cores

pondentul Agerpres, 
C. Oprică, transmite : 
Grupul soliștilor ro
mâni de operă, care au 
prezentat timp de trei 
săptămîni spectacole pe 
scena Operei din Cairo, 
și-au încheiat ’ turneul 
în H.A.U. Artiștii de 
la teatrele de operă 
din mai multe orașe 
ale țării noastre au

prezentat pe scena e- 
gipteană: „Mme But
terfly" de Puccini, 
„Carmen" de Bizet, 
„Trubadurul" de Ver
di și au dat un recital 
cu lucrări ale com
pozitorilor clasici uni
versali și ale compo
zitorilor români con
temporani.

Intr-o cronică consa
crată „sezonului liric

Marlboro (statul Maryland), 
Cele nouă persoane care se 
aflau Ia bord au pierit.

• ROMA. In orașul italian 
Massa-Carrare a avut loc o 
demnostrație de protest împo
triva acțiunilor agresive ale 
S.U.A. în Vietnam. Demon
strația, una din numeroasele 
acțiuni de protest care au loc 
în prezent în Italia, a fost 
inițiată de Comitetul partiza
nilor păcii, și sprijinită de or
ganizațiile locale de tineret.

• NEW YORK. Săptămâna
lul american „Newsweek" a- 
nunță că în cercurile Pentago
nului circulă zvonul potrivit 
căruia ministrul apărării, Ro
bert McNamara, ar demisiona

adoptai, totodată, un mesaj a» 
dresat președintelui R. D. Viet
nam, Ho Și Min, prin care se con
damna agresiunea S.U.A. în Viet
nam și se exprimă hotărîrea de a 
intensifica mișcarea de solidari
tate în Franța cu lupta eroică a 
poporului vietnamez.

Congresul a ales apoi noul Co
mitet Central al partidului pre
cum și Comisia Centrală a Con
trolului Financiar.

Comitetul Central a reales pe 
toți membrii Biroului Politic. In 
unanimitate a fost reales în func
ția de secretar general al parti
dului Waldeck Rochet.

din Vietnamul de sud au atacat 
satul cambodgian Bathu din pro
vincia Svyrieng, ucigînd 4 per
soane, rănind două și răpind alte 
12 persoane.

Ministerul de externe cambod
gian a adresat note asemănătoare 
si guvernelor Australiei și Tailan- 
dei, ale căror trupe au comis, de 
asemenea, acte de agresiune îm
potriva teritoriului Cambodgiei, 

comisiei Internaționale a U.A.SJt.
La reuniune au fost dezbătute, 

printre altele, probleme ale struc
turii și funcțiilor universității în 
condițiile. actuale, subliniindu-se 
necesitatea adoptării unor reforme 
democratice în sistettiul de învă- 
tămînt superior în eadrul unot 
țări.

va recurge la forță

forțe interesate în menținerea la 
putere a minorității albe în Rho
desia. Dacă Wilson va recurge la 
forță, a subliniat Smith, el va 
risca să piardă totul. L-ar aștepta 
nu numai ostilitatea, dar și com
plicațiile în sînul propriului partid, 
lucru pe care nu îl dorește cît se 
află la putere".

românesc", ziarul „Pro
gres Egyptien" a elo
giat școala de operă 
românească. Directorul. 
Operei din Cairo, Saleh 
Abdun, — referindu-se 
la binemeritatul sttc- 
ges al artiștilor români. 
— a relevat calitățile 
lor vocale excepțio
nale.

în primăvara aceasta. In antu
rajul lui McNamara,subliniază 
revista, se crede că el va ac
cepta conducerea unei univer 
sități americane.

O HANOI. Președintele Ho 
Și Min a hotărît să decerne ti
tlul de „erou" unui număr de 
45 unități ale Armatei popu
lare vietnameze si unor lu
crători din diferite ramuri in 
dustriale, din agricultură, co
municații, transporturi, radio.

Titlul de „erou al forțelor 
armate populare" a fost confe 
rit unui număr de 43 de ofi
țeri și luptători din Armate 
populară vietnameză, din mili
ția populară și din forțele de 
securitate populară.

REDACȚIA ȘI ADttlftH’rrfca.flA : Petroșani, str. Republicii nr. 44. ȚeL 1662. 269 (C.C.V.J). Tiparul; I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


