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PDINA DECADĂ EĂ (XVI
Un start nereușit

Aceste 
parte

o de-
Toate

Dezbaterea sarcinilor 
de plan pe 1967

a realizat 
cărbune.
au luat un start

Mult s-a vorbit în anul trecut, 
mai ales spre sfîrșit, despre „pre
gătirile temeinice care se fac pen
tru a extrage producția ritmic, din 
primele zile ale anului”,
promisuni au rămas în bună 
doar... promisiuni.

Doar mina Dîlja 
pășire de 199 tone 
Celelalte exploatări
nereușit, mina Petrila încheind pri
ma decadă cu — 2 072 tone căr
bune, mina Lupeni cu — 2 023 to
ne, — 1 694 tone mina Loriea, — 
984 mina Vulcan, — 952 mina Pa
roșeni, — 866 tone mina Aninoasa, 
iar mina Uricani — 378 to
ne. Pe combinat, rămînerea în ur
mă se ridică la 8 770 de tone.

Din cele 33 de sectoare produc
tive, 22 au rămas sub plan. O si
tuație de-a dreptul îngrijorătoare 
gîndindu-ne Ia perioada de asalt 
care urmeaza, conform unui obi
cei mai vechi,. pentru recuperarea 
rămînerii în urmă...

Felicitări pentru colectivul sec
torului II de la mina Dîlja, pentru 
onorabilul loc I ocupat în rîndul 

Jcelor vrednici.

Avansare 
eu încetinitorul ?
--Dintre sectoarele de investiții, 

cșie de la Uricani, Dîlja și~ Ani- 
uOasa s-au achitat onorabil de sar
cini în prima decadă a lunii, rea- 
lizînd din prevederea lunară, Ia 
indicatorul metri liniari săpare -f- 
betonare. 34, 30 și respectiv, 29 la 
sută.
.La investițiile minelor Lonea, 

iPetrila, Vulcan, Paroșeni și Lu- 
peni să se fi avansat oare cu în
cetinitorul către fronturil» de 
cărbune ? Ce explicații se pot pre
zenta de vreme ce s-a realizat doar

12 — 21 Ia sută din sarcina lunari, 
în loc de 28 la sută ?

Semn că și la investiții, ca și la 
producție, promisiunile din 
trecut n-au fost respectate, 
vele interne și condițiile 
nu au fost folosite din, plin,
prima decadă a anului majorita
tea colectivelor miniere au rămas 
corigente la capitolul ritmicitate.

anul 
rezer- 
create 
că în

Francisc VETRO

I

INDICI TEKNICO-ECONOMICI
SUPERIORI ÎN TRANSPORTUL AUTO
• Baza de plecare, rea

lizările din anul trecut
• Măsuri tehnico-organi 

zatorice chibzuite

Sectorul Față de plan 
u/o

II Dîlja 164
I Lupeni IU
I Vulcan 110
VI Lupeni 110
III Lupeni 107
IV Vulcan 106
I Petrila 105
I Uricani 104
IV Aninoasa 103
J Aninoasa 102

Cum e și firesc cînd un colectiv 
pornește la muncă pentru înfăp
tuirea unui nou obieativ își repar
tizează în mod judicios forțele, știe 
cu precizie de unde pornește și 
unde trebuie să ajungă. In această 
optică au fost dezbătute sarcinile 
de plan pe 1967 la Autobaza T.A. 
nr. 3 Petroșani.

• Baza de plecare spre înfăptuirea 
sarcinilor de plan ce-i revin. în 
1967 colectivului autobazei au . con
stituit-o realizările din primul an 
al cincinalului. Sînt ele pe măsura 
posibilităților ? In unele direcții da, 
în altele nu. Bilanțul îndeplinirii 
planului pe anul 1966 arată o de
pășire de 4.5 la sută la tone ki
lometrice. convenționale, de 2,3 la 
sută la tone kilometrice, de

la sută lă călători, 
transportate o rămînere în 
de 2,7 la sută (Un minus de 56 405 
tone). Deci, cum s-ar spune, în ac
tivitatea colectivului autobazei au 
existat părți pozitive dar și ne
gative. Nemulțumitor este îndeo
sebi faptul că depășirile de plan 
la tone kilometrice nu se dato- 
resc atît realizării indicilor teh- 
nico-economici, ci plusului de ca
pacitate pe care l-a avut autobaza.

In al doilea an al cincinalului 
sarcinile de. plan ale autobazei sînt

iar la tone 
urmă

D. CRIȘAN

(Continuare în. pag. a 3-a)

Sosirea în Capitală 
a ministrului 
de externe • *•
al Olandei

La invitația- guvernului -Repu
blicii Soțialiste România,, miercuri 
după-anaiază a sosit rn Capft; ' 4 mi
nistrul de externe al Olandei. Jo
seph Luns, care ‘ va face o vizita 
oficială în țara noastră. Oaspetele 
este ' însoțit de ■ funcționarii1' -supe
riori din Ministerul de ' Ex
terne1 al» Olandei : JobnUheer” J. A. 
de Ranitz, director generăl? al a- 
facerilor politice, Mi‘ Jan Nîeijer, 
directo generai al Cooper'ării in
ternaționale,'.P. J. Polak, șeful Bi
roului pentru Europa orieHtaiă, și 
baron ' van- Voorst tot Voorst, șe
ful dș1 cabinet *al fhînjstFttftii afa
cerilor'externe. ... ' '

La sosire, pe aeroportul'-jbineasa, 
au fost prezenți Co/nelju NÎÎnescu, 
ministrul afacerilor exteth^j -Geor^ 
ge Macovescu și . Vașile , Gliga, 
adjuheți ai' ministrului ‘ afa.ee ri'lbr 
externe,' Ion Pas, președinție In
stitutului român penttîj ’relațiile 
culturale cu străinătatea, Virgil 
Brădățeanu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Titus Cristureanu. 
vicepreședinte al Camerăi de 
Comerț, George Elian, ambasado
rul României în Olandă.'.func
ționari superiori ' din Ministerul 
Afacerilor Externe. ‘

Au fost de față Joost B, .Haver- 
korn van Rijșewijk, ambasadorul 
Olandei, la . București,, și membrii 
ambasadei.

•Ă «» (Agerpres)
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înaintea începerii
sesiunii de examene la I.M.P.

Munca de bla- 
chist cere înde- 
mînare, pricepe
re și operativi
tate. Toate aces
te calități sînt 
înmănuncheate în 
persoana tînăru- 
lui Firu Marin, 
blaciiist în statia 
C.F.R. Petroșani. 
Calitățile 
reflectate 
zuttatele 
dite în

lul sînt 
în re- 
dobîn- 

muncă.

Un drum cu multe bariere
sau cum ajunge alo
cația de cărbune la 
beneficiarii din Vulcan

Secția mobilă 
țină a ■ l.O.I.L. 
Petroșani. Trei 
muncitoare din- 
tr-o brigadă 
fruntașă: șefa
brigăzii Girada 
Sava, Sutana Va- 
gonski și Mari- 
nela Cristea.

suri: mergînd chiar pînă ■ la larcitil 
pe fiecare cadru didactic. -

— Ne puteți, enumera cîteva din 
măsurile întreprinse ? , r

— Desigur; Pe . tgată ’ perioada 
pregătitoare, .adică. în pres^siune, 
.a ifiecare. catedră ■ au fâst .qj«mi- 
zate consultații permanente. Jștf' a- 
cestea au fost de două feluri-;, con
sultații colective, organizate «ai îiț- 
'reăga masă de studenți^pe 'facul
tăți, .ani și" grupe de studii1,1 mai' 
ales la acele capitole Unde s-au 
observat unele 
șirea lor cît și

iMai mulți salariați ai 
ploatării miniere Vulcan 
res beneficiază de alocația de 
cărbune și nu locuiesc la în
călzire centrală au reclamat 
lafrtUl că nu primesc la timp 
acest drept. Ce împrejurări 
aii născut această anomalie 
de pe urma căreia familiile 
acestor reclamanți și ale al
tera’suferă? Ancheta noastră 
lămurește aceste împrejurări.

Cînd am sosit la distribu
ția- de cărbune a preparației 
Goroești, un număr de circă 

de oameni așteptau lă 
rînd să se înscrie în registru 
de „reclamații" -sperînd cti 
astfel' combustibilul negru va 
ajunge mai repede în boxele 
lor. Circa 20 de zile pierdute 
din timpul cetățeanului sau, 
în unele cazuri, din produc ■ 
ție. De ce nu urmează oame
nii aceștia calea normală aș- 
teptînd rîndul în ordinea pla
nificării distribuirii cărbune- 
lijl’pe străzi și cartiere? Cei 
mai multi răspund „pentru că 
astfel ăm aștepta cărbunele 
luni de zile". Pentru că, spu
nem noi din capul locului, o 
astfel de planificare, practic, 
nu1 există. Ce spune salaria
ta de la distribuția cărbune
lui : „Nu mai știu cum să a-

ex-
ca

copăr reclamațiile care se ne-au răspuns: „Calitatea 
fac. N-am la dispoziție decît cărbunelui care se dădea. în 
două mașini peiltru Vulcan' toamnă drept 
și două pentru Aninoasa. Se
lectez cazurile care mi se par 
mai ■ dificile șl trimit mașina 
cu cărbune, dar șoferul se
duce tot acolo unde vrea el". 
Chiar în ziua anchetei noas
tre se afla acolo și cetatea 
nul Pițiguș Mircea. Respon
sabila de la distribuire a di
rijat pe șoferul Pop să-i du- 
ră acestuia cărbune acasă. 
Șoferul însă a preferat, din- 
motive pe care jiumai el le 
cunoaște, să servească un alf 
client. E numai unul din mul
tele cazuri de indisciplină ît 
respectarea
care acest șofer 
zilnic. Din necazurile oame
nilor el își face o sursă de 
relații. Sesizată pe această 
cale, conducerea S.T.R.A. va 
trebui să ia măsuri. „Am in
trat în iarnă, spunea tovară
șa Pop Aurelia, responsabila 
cu distribuția cărbunelui, cu 
o restantă de peste 4 000 
tone cărbune la alocații. Cu 
mijloacele actuale de trans
port nu facem față acestei si
tuații". De ce s-a ajuns la 
această 'complicație 7 Cei mai 
mulți beneficiari de alocație

dispozitiilor . de 
dă dovadtT

alocație era 
mult inferioară. Ce măsuri a 
luat conducerea preparației 
Corcești pentru a îndrepta 
lucrurile ? Ne răspunde ingi
nerul șef al preparației : „In 
loc să dăm cărbuhe brut la 
alocații, dăm cărbune spălat 
în granulație: 20 la sută sor
țul Q—10 mm și 80 la sută 
sortul 10—80 mm. Dacă oa
menii nu-s mulțumiți, nici a- 
Cum, vom; încerca să dimi
nuăm procentul de 20 la sută 
al sortului 0—10 mm. Nu în
țelegem aceste veșnice ne
mulțumiri aie oamenilor". 
Granulația cărbunelui, spun 
și acum unii beneficiari, nu 
e satisfăcătoare. Nici noi nu 
înțelegem modul de a privi 
lucrurile al conducerii prepa
rației. Ți se vorbește despre 
ele de ai avea impresia â 
livrînd cetățenilor un cărbu
ne care nu cade jumătate 
prin grătarul sobei, li s-a fă
cut cine știe ce favor, cînd 
de fapt, acesta e un drept ai

(Co&Unuor* In pag. 2-a)

Pînă la sesiunea de examene 
studențești de la I.M.P. ne mai 
despart doar cîteva zile. In pre
zent cursurile fiind încheiate, 
studenții au 'intrat în perioada 
de recapitulare a materiei pe 
Baza studiului individual.

Legat de pregătirea acestei 
sesiuni la I.M.P., am solicitat 
tovarășului conf. univ. iug. 
IL1E CONSTANTINESCU, se
cretând Comitetului de partid, 
prorectorul institutului, sS ne 
dea cîteva relații la întrebările 
redacției.

—- Ce măsuri 
au fost luate de 
către comitetul 
de partid, condu
cerea institutului, 
comitetul U.T.C.. 
și A.S. pentru, pregătirea și desfă
șurarea în bune condițiuni a apro
piatei sesiuni studențești ?

— Pregătirea și desfășurarea se
siunii a stat în atenția comitetului 
nostru de partid. De altfel, noi am 
avut o ședință specială, consacrată 
acestei probleme și ea a fost ur
mată de un plan de măsuri con
crete. La rîndul lor, comitetul 
U.T.C: * șf A.S. au analizat stadiul 
de pregătire al studenților .și- mă
surile ce se impuneau. Cît privește 
conducerea institutului, a ținut o 
ședință de-consiliu eu toate ca
drele didactice cu care ocazie s-au 
luat, de asemenea, o serie -de mă

IMT E RVIUL 
M D S T R U

dificultăți în însu- 
consultații indivi

duale, în care 
studenții se pu
teau adresa ca
drelor didactice, 
pentru a li se lă
muri o serie de 

am . încheiat lec- 
la flecare discipli-

probleme. Noi 
țiile de sinteză 
rjă în parte.

Pentru a veni in ajutorul stu
denților în asigurarea, unor .condi
ții mai bune de studiu și pregăti
re, sălile de seminar Și cursuri au 
fost împărțite pe bază unuj plan 
pe ani de studii. De asemenea, o- 
rarul bibliotecii a fost . prelungit 
în. această perioadă pînă ,1a.'ora 22.

— De ieri cursurile s-ău . înche
iat. Ce alte măsuri, sînt prevăzute 
in aceasță perioadă pfn(î da se
siune ? . ■ . _.

.— In primul rînd lecțiile, de, sin
teză pe care noi practic lă-ăm in- 

■ • i t
(Continuare în pag..a 2ra)
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UN DRUM CU MULTE BARIERE 
s&u cum ajunge alocația de căr
bune la beneficiarii din Vulcan

întrebări 
cu ținta:

(Urmare din pag. 1)

Ier. Mai notăm un aspect din mul
tele negative ale acestei compli
cate (vedem acum) mașinării de a 
pune oamenii în drepturile lor. 
Foarte muiți cetățeni vin la recla- 
mații cu bonurile în original. Dar 
cînd sosesc la biroul de distribuire 
constată că contramărcile acestor 
bonuri nu au ajuns la distribuție și 
astfel ei nu pot primi cărbune. 
Alte drumuri, alt timp pierdut. De 
ce ? Tovarășa Pop ne spune : „Toa
te unitățjjș.' ai căror salariati pri
mesc cărbune de la noi sînt obli
gate, printr-o circulară a G.C.V.J., 
să depună la noi contramărcile bo
nurilor emise. Nu fac acest lucru 
E.D.M.N., E. M. Uricani, E. M. Lu- 
peni, Fabrica de oxigen, T.C.M.M. 
Nu-1 fac cu regularitate. Și această 
contramarcă e actul justificativ 
pentru noi. Fără el nu putem livra 
cărbunele". De ce nu-și îndeplinesc 
serviciile administrative ale respec
tivelor întreprinderi o obligație de 
serviciu ? Le invităm pe această 
cale, a răspunde.

Dar unitățile ai căror salariați 
suferă de pe urma sistemului de
fectuos de distribuție cunosc fap
tul acesta? Discuția cu gospodarul 
minei Vulcan ne lămurește. 
„Vă rugăm să ne spuneți dacă sa-

Vești bune 
de la O. O. L. Alimentara

Corespondentul nostru din 
Petrila, Găină Petru, ne scrie: 
„Una din măsurile bune pe ca
re le-a luat conducerea O.C.L. 
Alimentara pentru îmbunătăți
rea deservirii consumatorilor 
din Petrila, este trecerea ma
gazinului nr. 42 la orar per
manent. Datorită acestui tapt 
aglomerația din magazin in a- 
numite ore, a cedat locul unei 
deserviri prompte, civilizate, 
iar lucrătorilor din maga
zin li se adresează, prin cu 
tia de sugestii și sesizări nu
mai cuvinte de mulțumire".

O altă măsură bună luata 
• de această organizație comer

înaintea începerii sesiunii 
de examene la I.M.P.

(Urmare din pag !i

cheiat, în această perioadă, vor li 
reluate în cadrul programului de 
consultații. Vor continua consul
tațiile individuale, iar cadrele di
dactice vor fi în permanență în. 
rîndul studenților pentru a le da 
sprijinul necesar. De altfel, cadrele 
noastre didactice vor fi prezente 
nu numai la catedre ci și la că
mine pentru a urmări studiul stu
denților, felul cum îsi împart a- 
eeștia timpul de care dispun, luînd
măsurile corespunzătoare cînd se 
ivesc anumite nereguli.

.Au fost luate măsuri în această 
perioadă, ca de altfel și în timpul 
sesiunii, ca masa la cantină să fie 
mult îmbunătățită dat fiind efor-
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In Editura politică
a apărut:

VOLUMUL AL IV-LEA 
„DICȚIONARULUI ENCICLOPE
DIC ROMÂN" (Q—Z), elaborat de 
un colectiv al Academiei Republicii 
Socialiste România și al Editurii 
Politice; au colaborat peste 400 de 
oameni de știință și cultură.

Volumul cuprinde circa 12 000 de 
articole, 1 200 de fotografii și de- 
săne, precum și 20 de planșe poli
crome. 24 de planșe alb-negru, 4 
hărți in culori, numeroase hărți și 
tabele statistice în text.

Cu acest volum se încheie edi- . 
tarea „Dicționarului < 
rămân", care pune la îndemîna 
titorilor un prețios instrument de 
informare științifică.

Tirajul total al celor patru vo
lume ale „Dicționarului enciclo
pedic român" este de 500 000 de 
exemplare. 

I
enciclopedic | 
ndemîna ci- |

I
I

lariații minei Vulcan primesc la 
timp cărbunele pentru alocație". „II 
primesc cu regularitate". Un răs
puns care dovedește necunoașterea 
situației. Cînd am explicat starea 
de fapt, gospodarul minei a înălțat din 
umeri a nedumerire. „Noi dăm bo
nurile la timp; Restul, e vina pre- 
parației", încă o optică greșită. Ea 
ne demonstrează că conducerea mi
nei e prea puțin interesată despre 
privațiunile la care sînt supuși oa
menii cu care scot din adîncuri, în 
fiecare zi, mii de tone de cărbune 
pentru îndeplinirea planului.

Să concludem :
Mijloacele de transport cu care 

cărbunele ajunge Ia beneficiari sînt 
insuficiente. La aceasta se mai a- 
daugă și actele de indisciplină ale 
unor șoferi. Unitățile economice e- 
mitătoare de bonuri nu-și fac pînă 
a capăt datoria. După emiterea bo

nului către salariati se consideră 
achitați de obligații, cînd de fapt 
obligația morală de a veni în aju
torul salariaților lor pentru ca a- 
ceștia să intre la timp în drepturi 
nu și-o îndeplinesc. Faptele arătate 
au dovedit-o. Și încă ceva : toate 
aceste unități sînt subordonate 
Combinatului carbonifer care are 
căderea și posibilitatea să îndrepte 
ituatia. S-o facă ’ 

cială este amenajarea în cen
trul orașului Petroșani a untn 
magazin de cafea și produse 
zaharoase. Noul magazin, si
tuat lingă alimentara cu auto
servire, va fi deschis zilele a- 
cestea. Amatorii de cafea vor 
găsi aici cafea caldă pentru 
consum preparată pe loc pre
cum și un sortiment bogat de 
■iroduse zaharoase.

Le dorim tovarășilor de ia 
U.C.L. Alimentara reușită de
plină în cit mai multe astfel 
de acțiuni bune, spre iolOsul 
consumatorilor si lauda come; 
țului socialist.

tul suplimentar ce li se cere stu
denților în timpul examenelor. Or
ganizațiile U.T.C. și A.S. vor ține 
la zi o „oglindă" a examenelor în 
care vor fi afișate cu regularitate 
notele obținute de studenți în tim
pul sesiunii.

— Așadar măsurile au fost luate. 
Să așteptăm acum și rezultatele 
sesiunii.

— Intr-adevăr. Conducerea insti
tutului este încredințată că aces
tea nu se vor lăsa așteptate și vor 
fi din cele mai bune.

printr-o desco- 
obișnuitul. Un 
își inchelau o 
satul Brad de 
găsirea cetății 
amintită de.

rheologia românească intra 
in anul 1966 

perire ce depășea 
grup de cercetători 
serie de căutări în 
lingă Roman prin 
dacice Tamasidava,
Ptolomeu în „îndreptarul geogra
fic". Apoi, alte descoperiri aveau 
să lumineze pagini din istoria vie
țuirii continue a omului pe me
leagurile țării noastre din cele mai 
îndepărtate timpuri pînă azi. Ea 
Pitești, brațele de oțel ale exca
vatoarelor secolului energiei nu
cleare dezgroapă din adîncuri u- 
nelte rudimentare, cărora arheolo
gii le atribuie uluitoarea vîrstă de 
500 000 de ani. In regiunea Crtșa- 
na, o așezare din epoca de bronz 
de lingă Sălacea scoate la- iveală 
cel mai mare șanț de apărare cu 
o asemenea vechime cunoscut pînă 
azi în Europa, bingă București, la 
Căscioarele, arheologii au avut 
primii posibilitatea de a-și imagi
na locuințele și mobilierul folosit 
cu 5 000 de ani in urmă, datorită 
unor străvechi machete miniatu
rale găsite în pămînt. A Iți arheo
logi au descoperit că pămîntul ca
pitalei petrolului românesc — Plo
ieștii — a fost locuit încă acum

B I B L I O T 
CENTRAL

Pornind pe urmele 
unor sesizări primite 
la redacție, am vizitat 
Biblioteca centrală o- 
rășenească. Fiind cea 
mai mare bibliotecă 
publică din Petroșani 
(cea de la Casa de 
cultură încă nu s-a 
deschis dty lipsă de... 
rafturi) această biblio
tecă este frecventată 
de numeroși cititori. 
Cum sînt deserviți în
să cititorii ? Care sînt 
condițiile in care-și 
desfășoară activitatea 
această bibliotecă ?

Iată întrebări ale că
ror răspunsuri converg 
către aceeași constata
re, de loc îmbucură
toare. ACTIVITATEA 
BIBLIOTECII CEN
TRALE ORĂȘENEȘTI 
SE DESFĂȘOARĂ NE
SATISFĂCĂTOR. Bi
blioteca posedă apro
ximativ 40 000 volume 
și ocupă trei încăperi. 
Toată activitatea insă 
e concentrată într-o 
încăpere mică în care 
se află doar un raft 
cu aproape 500 volu
me. Cărțile din cele
lalte camere, conside
rate una „depozit" iar 
alta „sală de lectură", 
nu ajung în mîinile ci
titorului. Colecțiile de 
ziare nu sînt răsfoite 
decît foarte rar de că

tre vreun cititor. Nici 
n-ar avea unde! Zil
nic cele două camere, 
în afara celei de pri
mire, sînt închise. Da
că cineva solicită q 
carte anume care nu 
se găsește în stocul 
restrins pus la înde- 
mina publicului, i se 
răspunde, ori că aceas
tă carte este dată la

însemnare

cititor ori că, doar bi
bliotecarul șef, tov. 
Bălșan Rusalîn are 
cheia însă... e' plecat. 
De ce nu se permite 
accesul în celelalte 
săli ? Cum poate cine
va ca, de la cea mai 
mare bibliotecă din 
Petroșani, să-și aleagă 
o carte din cele 500 
uzate la maximum ? 
Ajung aceste cărți 
pentru a satisface ce
rințele cititorului care 
dorește cărți din cele 
mai variate domenii ? 
Oare numai din litera
tura beletristică se so
licită aici cărți ? De 
ce se ajunge la repe-

Tînăra filatoa
re Rozalia Sze- 
kely de la „Vis- 
coza“ Lupeni se 
bucură de stimă 
și apreciere în 
colectivul său de 
muncă. Ea depă
șește ritmic pla
nul lunar cu 120- 
150 kg fire. Re
cent Rozalia a 
trăit o mare bu
curie : a fost pri
mită în rîndul 
membrilor de 
partid.

r

4 000 de ani. Citeva bucăți de lut 
ars, vechi de 5 000 de ani, zgîriate 
cu o unealtă anume, descoperite 
la Tărtăria, pe malul Mureșului, 
aveau să indice că pe acest teri
toriu oamenii au folosit scrisul 
printre primii din Europa. In sfîr- 
șit, cetatea nouă a Romanulu- 
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construită de Ștefan cel Mare, des
pre care nu se mai știa nimic de 
secole, a fost și ea găsită.

Cu un asemenea bogat antece
dent, arheologia noastră, ale cărei 
realizări se bucură azi de un deo
sebit prestigiu 
șește în anul 
se deschid noi 
tiv căruia i se 
ță cu totul deosebită îl 
regiunea Porților de Fier. Aici se 
urmărește a se depista și cerceta 
în totalitate orice urmă lăsată de 
vechile culturi care au înflorit pe

internațional, pă- 
1967. Se 
șantiere, 
acordă o

reiau sau 
Un obiec- 
importan- 
constituie

E C A
Ă

tarea permanentă a 
titlurilor de cărți pc 
fișele cititorilor ? Nu 
putem conchide că 
doar unele cărți ar fi 
citite, ci că celelalte, 
care zac ticsite în pra
ful rafturilor din ca
merele alăturate, nu 
sînt puse în circulație. 
De ce ?

Starea de lucruri ar 
trebui să pună pe gin- 
duri pe toți cei ce răs
pund de buna desfă
șurare a muncii cu 
cartea de aici. Dacă 
Comitetul orășenesc 
pentru cultură și artă 
ar controla și sprijini 
mai mult activitatea 
bibliotecii^ dacă „sala 
de lectură" n-ar mai 
fi închisă și friguroa
să, ci ar da intr-ade
văr prilejul celor in
teresați să consulte în 
condiții optime presa, 
dacă toate cele 40 000 
de volume ar fi fru
mos aranjate și bine 
întreținute în rafturile 
din toate încăperile, 
în așa fel încît să pri- 
lejuiască cititorilor a- 
legerea cărților dorite, 
numărul cititorilor se 
va mări considerabil 
iar activitatea biblio
tecii va fi: considerată 
ca bună. Pînă atunci 
însă...

Dan RAREȘ

malurile Dunării, deoarece nu 
peste multă vreme apa va pune 
definitiv stăpînire peste aceste lo- ■ 
euri. In același timp, ca și în anii 
precedenți, o vastă rețea de șan
tiere arheologice va fi organizată 
în întregul teritoriu al (arii noas- 
Ire, de către muzeele regionale în 

colaborare cu Institutul de arheo
logie al Academiei. Alături de șan
tierele acestui institut, ele urmă
resc să realizeze pagini cit mai e- 
xacte ale celei mai îndepărtate is
torii a oamenilor care au locuit 
pe pămîntul țării noastre. Cerce
tările au ca obiectiv cea mai ve
che cultură materială — paleoliti
cul. La Căscioarele, lingă Oltenița, 
la Cucuteni, la Ripiceni și în alte 
puncte, neoliticul cu splendida sa 
ceramică va dezvălui noi secrete 
din comorile sale, și la Histria vor 
continua săpăturile, iar pe litor

In întreaga țara au ioc 

Wiii iniei» in vtâiH 
alegerilor de Mii 
In slaiwile dohH» 
Moale

In întreaga țară a fost terminată 
acțiunea de constituire a birouri
lor comunale ale Frontului De
mocrației Populare.

In prezent, se iau o serie de mă
suri, menite să asigure cadrul 
organizatoric necesar desfășurării 
alegerilor de deputați în sfaturile 
populare comunale. Potrivit pre
vederilor cuprinse în legea cu pri
vire la alegerea deputaților în Ma
rea Adunare Națională, si în sfa
turile populare au fost stabilite în 
total 127 759 circumscripții elec
torale comunale. De asemenea, au 
fost constituite comisiile electo
rale comunale, care sînt formate 
din 21 295 membri reprezentanți ai 
oamenilor muncii. S-au tipărit și 
difuzat la comitetele executive ale 

I sfaturilor populare comunale liste 
de alegători necesare alegerilor. 
Totodată, a început acțiunea de 
constituire și confirmare a comi
siilor electorale de circumscripție 
ale sfaturilor populare comunale, 
care cuprind un număr de 638 795 
de membri.

Pentru buna desfășurare a cam
paniei electorale, comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare au 
luat măsuri pentru delimitarea, 
numerotarea și publicarea circum
scripțiilor electorale.

de Munte, la 
Stîncești etc 

așteaptă a cla- 
ale evoluției

(ară, iar la 
urmărește e- 
și extinderii 
Dunărea de

este de așteptat ca Tomisul să o- 
fere cheia pentru dezlegarea mis
terelor în care sînt învăluite ca
nalele sale subterane. Cultura dacă 
se va bucura ca și pînă acum de 
întreaga solicitudine a arheologi
lor. Ea Grădiștea 
Tilișca, Zimnicea, 
noi descoperiri se 
rifica alte aspecte 
poporului dac. Stăpînirea romana 
și romanizarea Daciei sînt proble
me pe care le vizează săpăturile 
de la Romula, Sucidava, Dinogeția, 
sau alte centre din 
Sendreni-Barboși se 
lucidarea pătrunderii 
lăpînirii romane la

Jos. La Tîrgșor, lingă Ploiești, 
sau la Dăbica, în nordul Transil
vaniei, se așteaptă noi mărturii ca
re să se adauge la cele aflate pînă 
acum in legătură cu continuitatea 
poporului nostru pe aceste melea
guri. In fine, șantierele de pe ma
lul Dunării, cele din Maramureș, 
de la Suceava și Alba-Iulia au ca 
scop luminarea unor probleme pri
vind apariția și evoluția societății 
feudale pe cuprinsul patriei.

GH. BRATESCU
■-edactor la „Agerpres"
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Indici tehnico^economici 
superiori în transportul auto

(Urmare din pag. 1)

mult sporite. De îndeplinirea lor 
ritmică depind în bună măsură 
realizările multor unități econo
mice din Valea Jiului. Cum își va 
îndeplini colectivul autobazei a- 
ceastă obligație de răspundere ? 
Creșterea volumului de transport 
este prevăzut să se realizeze pe 
baza obținerii unor indici tehnico- 
economici superiori celor înregis
trați în anul trecut. De asemenea 
s-a preconizat reducerea cu 2,34 
la sută a prețului de cost, ceea ce 
ar duce Ia economii în valoare de 
568 000 lei.

Ce și-a propus să facă colectivul 
autobazei în vederea atingerii aces
tui scop ? Răspunsul îl dau pre
vederile planului de' măsuri teh- 
nico-organizatorice, precum și mă
surile politice preconizate în planul 
organizației de bază. In vederea 
realizării planului la transportul 
de marfă și călători s-a prevăzut, 
printre altele, repartizarea judici
oasă a parcului de autovehicule la 
coloane, stringerea colaborării cu 
beneficiarii, planificarea rațională 
a transporturilor. Starea tehnică a 
parcului de mașini va fi asigurată 
de brigăzi complexe de întreținere 
și reparații, iar controlul calității

PREPARAflA
P E T R I L A

Măsuri chibzuite — 
garanția 
succeselor viitoare

Din referatul prezentat în adu
narea de dezbatere de la Prepara- 
ția Petrila s-au desprins rezulta
tele îmbucurătoare obținute în 
cursul anului trecut : recepționa- 
rea peste prevederile planului a 
13 232 tone de cărbune brut, pre
pararea, peste plan, a 41 132 tone, 
din care 13 301 tone cărbune spe
cial pentru semicocs, îmbunătăți
rea indicelui de recuperare cu 1,2 
puncte, producerea a 2 021 tone 
brichete peste plan șț înregistrarea 
a peste 1 500 000 lei economii la 
prețul de cost.

In 1967, colectivul de la Prepa- 
rația Petrila urmează să îmbună
tățească indicele de recuperare cu 
0,4-puncte față de 1966, iar înca
drarea în planul de efective va 
trebui făcută cu o atenție deose
bită, prin repartizarea judicioasa 
a oamenilor pe locuri de muncă 
și folosirea integrală a timpului 
afectat pentru lucru, asigurării bu
nei funcționări a utilajelor prin 
revizii și reparații de calitate.

Partieipanții la discuții au pre
zentat mai multe propuneri din 
care redăm cîteva.

DOBOȘ EMILIAN, șef de 
schimb : „Urgentarea lucrărilor 
privind mărirea capacităților de 
descărcare și transport la secția

Informație
Comitetul de conducere al 

Filialei de vînătoare și pescuit 
sportiv Petroșani, face cunos
cut membrilor vinători ai fi
lialei că, datorită scăderii e- 
iectivelor și în vederea asigu
rării stocului de reproducție, 
a hotărit închiderea sezonului 
de vînat a iepurilor, pe fondu
rile aflate în folosință, cu în
cepere din 16 ianuarie a. c.

Totodată, se aduce la cunoș
tința membrilor vinători și 
pescari ai filialei că a început 
viza permiselor pe anul 1967 
Fiecare membru trebuie să se 
prezinte personal cu permisul 
la viză aducind și o fotografie 
necesară la preschimbarea per
misului expirat. 

lucrărilor efectuate se face cu exi
gență și -în mod sistematic. Se va 
acorda, de asemenea, toată aten
ția mișcării de inovații și raționa
lizări, ridicării calificării și îmbo
gățirii cunoștințelor prin organi
zarea cursurilor de pregătire pro
fesională. Măsuri bine gîndite s-au 
luat și privind securitatea circu
lației, protecția muncii.

In vederea îndeplinirii și depă
șirii sarcinilor de plan, a angaja
mentelor de întrecere, biroul or
ganizației de bază a prevăzut, în 
planul de măsuri, îndi-umarea con
ducerii tehnico-administrative, re
partizarea de sarcini concrete 
membrilor de partid privind întă
rirea disciplinei, întărirea muncii 
politice de masă, extinderea expe
rienței pozitive etc.

Discuțiile purtate în cadrul a- 
dunării de dezbatere a sarcinilor 
de plan pe anul 1967, au scos în 
evidență hotărîrea unanimă a 
colectivului autobazei de a înde
plini sarcinile de plan pe acest an. 
Vorbitorii au cerut conducerii au
tobazei să le acorde tot sprijinul 
spre a-și putea îndeplini în bune 
condiții obligațiile ce le revin. Re
dăm în acest sens cîteva spicuiri 
din cuvîntul participanților.

BIRO CAROL. „Colectivul co- 

separație avînd în vedere că mi
nele Dîlja și Lonea sporesc consi
derabil producția; îmbunătățirea 
iluminatului în această secție*'.

Tehnicianul RADESCU 1OAN. 
șef de sector : „Darea în exploa
tare a semnalelor luminoase de pe 
traseurile de transport, în scopul 
asigurării siguranței circulației**.

Tehnicianul FILIMON IOSIF I, 
șef de secție : „Asigurarea funicu- 
larului de Ia haldă cu cablu purtă
tor avînd diametrul de 49 mm și 
piese de schimb corespunzătoare, 
pentru a fi evitate ștrangulările 
în funcționarea funicularelor de 
șist".

Iată și cîteva din sarcinile mai 
importante desprinse din planurile 
de măsuri prezentate în adunare:

— repararea egutărilor din 
silozurile de cărbune spălat;

— înlocuirea valțurilor la 
două prese de brichete;

—repararea tobelor de ames
tec nr. 1 și 2 de lă brichetaj 
și înlocuirea rotoarelor la de
zintegratoare;

— înlocuirea conductelor 
uzate de la benzile de trans
port a cărbunelui uscat;

— perfecționarea instalației 
de captare a prafului de la us- 
cătorie;

— folosirea la capacitatea 
maximă a utilajelor, pentru re
ducerea consumurilor speci
fice Ia toate genurile de ener
gie;

— urmărirea riguroasă a 
staționărilor de vagoane, pen
tru eliminarea locațiilor.

Au luat apoi cuvîntul KC>R- 
MOCZKY IOAN, inginer sef al 
C.C.V.J. și conf. univ. CONSTAN- 
TINESCU ILIE, membru al birou
lui Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani. Vorbitorii au accentuat 
asupra necesității desfășurării pro
cesului de preparare fără ștran
gulări, necesității respectării N.T.S., 
îndeplinirii întocmai a planurilor 
de măsuri prezentate,. acordarea 
unei atenții crescînde activității de 
cercetare științifică în scopul ex
ploatării la un grad ridicat a uti
lajelor, pentru îmbunătățirea con
tinuă a cărbunelui preparat.

GH. ECOBESCU,
tehnician, Preparația Petrila

Ioanei din Vulcan vă munci cu 
rîvnă pentru realizarea sarcinilor 
de plan pe 1967, va folosi din plin 
întregul parc rulant din dotare. 
Pentru aceasta avem nevoie de 
piese de schimb și materiale la 
timp pentru repararea mașinilor’.

B1NȚINȚEAN ȘTEFAN’ „Ne 
vom strădui să executăm reparați
ile la timp și de calitate. In ve
derea creșterii productivității mun
cii, și spre a nu stagna activitatea 
a 5-6 șoferi, cînd e vorba de a 
scoate un motor, solicităm o ma
cara portativă cu care echipa de 
mecanici auto ar putea ușor efec
tua această operație".

CEALÎCU IOSIF. „La îndepli
nirea planului sporit al autobazei, 
coloana întîia va contribui prin 
depășirea cu 2 la sută a sarcinilor 
ce-i revin privind tonajul și cu 4 
la sută la tone kilometrice. Vom 
obține acestea prin folosirea de
plină a mașinilor, prin respecta
rea riguroasă a orelor de prezen
tare la beneficiari".

NIȚULESCU NICOLAE. „Con
tribuția noastră la îndeplinirea 
planului de transport se va face 
simțită prin lucrări de calitate și 
la timp, prin recondiționarea de 
piese".

GOTHVELD MATEI. „In auto
bază muncesc mulți tineri. Avem 
datoria să ne ocupăm zi de zi, asi
duu, de creșterea profesională și 
de educarea lor multilaterală. De 
munca de educare a tinerilor sa- 
lariați trebuie să se ocupe mai ’sis
tematic organizațiile U.T.C.".

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tovarășul BLA.J TRAIAN, 
membru al biroului . Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani, pre
ședintele Sfatului popular orășe
nesc. Vorbitorul a subliniat făptui 
că îmbunătățirea continuă a acti
vității autobazei este strîns legată 
de scoaterea la iveală a deficien
țelor. Vor trebui preîntîmpinate 
defecțiunile în cursă; în acest scop 
eliminate reparațiile și reviziile de 
mîntuială. Din rădăcini să fie li
chidate întîrzierile și staționările 
inutile !

Sarcinile de plan ce-i revin în 
1967 Autobazei T.A. nr. 3 Petro
șani, deși sporite, sînt pe deplin 
realizabile; înfăptuirea lor soli
cită din partea întregului colectiv 
o muncă perseverentă și entu
ziastă, o mai bună folosire a ma
șinilor, ridicarea continuă a cali
ficării, a simțului de răspundere.

TELEVIZIUNE
12 ianuarie

18,00 Pentru copii și tineretul 
școlar : Filmele „Trofeul 
indian" și „Nasul furat". ,■ 
Studioul pionierilor.

18.50 Publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară. 
19,20 Buletin meteorologic.
19,23 „Mult e dulce și frumoa

să" — Emisiune de lim
bă română contemporană.

19.35 Artă plastică.
19.50 Transmisiunea părții 1 

a concertului orchestrei 
simfonice a Radiotelevi- 
ziunii. In program : Trei 
imagini pentru orchestră 
(primă audiție) de Lu
dovic Feldman; Concer
tul in Si bemol major 
pentru violoncel și or
chestră de Luigi Becha- 
rini. Solist : Takeichiro 
Hirai (Japonia). Dirijor : 
Emanoil Elenescu.

21,00 Film artistic : „Misiunea 
extraordinară" producție 
a studiourilor sovietice.

22.35 Telejurnalul de noapte. 
23,05 închiderea emisiunii.

Slarlal in Dreliminariile celei 0-a l-a utilii 
a camMoi mondial imslin le handbal

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — 
Astăzi, în 8 orașe suedeze, încep 
preliminariile celei de-a 6-a ediții 
a campionatului mondial masculin 
de handbal, competiție așteptată 
cu mare interes de amatorii de 
sport din lumea întreagă. Selec
ționata României medaliată cu 
aur la ultimele două ediții, va 
juca astăzi de la 20,30 (ora Bucu- 
reștiului), cu echipa R. D, Ger
mane. una din favoritele compe
tiției. Jocul se va desfășura la 
Stockholm pe „Eriksdalhalen". In 
acest meci vom alinia următorul 
lot de jucători ; Penu, Redl, Oțe- 
lea, Gruia, Lieu, Moser, Nica, Sa- 
mungi, Goran, Iacob și Costache 
I’I. Jocul va fi arbitrat de suede
zul Janerstam. Vineri lâ Borlaen- 
ge echipa română va juca de la 
ora 20,30 cu echipa Canadei, iar 
duminică la Stockholm, în ultima 
Zi a preliminariilor grupei C, se
lecționata noastră va întîlni de la 
ora 18 echipa U.R.S.S.

Fără îndoială, după părerea tu

ALTE VEȘTI SPORTIVE
Inaugurat duminica trecută, se

zonul competițional de schi con
tinuă la șfîrșitul acestei săpta- 
mîni cu „Cupa Predeal", progra
mată sîmbătă și duminică. între
cerea cuprinde atît probe alpine 
eît și de fond. Sîmbătă, pe pîrtia 
din Clăbucet se va disputa slalo 
mul . special, iar duminică sla
lomul uriaș (două manșe). Fondiș- 
tii se vor întrece pe Valea Poliș- 
toacă în probele de 15 km seniori, 
5 5km senioare. 5 km juniori și 
ștafetele de 3x10 km seniori, 3x5 
km senioare și 3X3 km junioare.

★

Astăzi de Ia ora 18 în sala spor
turilor de la Floreasca echipa fe
minină de volei a Mexicului în- 
tîlnește formația bucureșteană Ra
pid. Vineri oaspetele vor juca dc 
la aceeași oră cu echipa I.C.F.

★

PHILADELPHIA. In cadrul ri
nei conferințe de presă care a 
avut loc la Houston, campionul 
mondial de box la categoria 
,,grea“ Cassius Clay a anunțat că, 
m cazul că va termina victorios

PROGRAM DE RADIO
13 ianuarie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastică; 
6,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 6,15 ACTUALI
TATEA AGRARA; 6,45 Emisiune 
pentru pionieri; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo-rutier;
7.30 Muzică ușoară: 8,00 SUMA
RUL PRESEI;’ 8.10 Emisiune de 
folclor: 8,25 MOMENT POETIC:
8.30 La microfon, melodia prefe
rată; 9,30 Sfatul medicului : Pre
venirea sterilității; 9,35 Muzică 
populară: 10,00 BULEȚIN DE
ȘTIRI; 10,15 Din repertoriul inter- 
preților de muzică populară Vic
toria Baciu sî Gheorgbe Stănicâ;
10.30 Vreau să știu: 11,20 MERI
DIANE — agendă culturală; 11,35 
Cîntă Vali Manolache si Octavian 
Cadia; 11,45 Cîntece de dragoste 
și jocuri populare; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic ;
12.30 „Măreț pămînt al patriei 
iubite" — program de cîntece; 13,10 
Cîntă orchestrele dirijate de Sile 
Dinicu și Helmuth Zacharias; 13,30 
Intîlnire cu melodia populară șl 
interpretul preferat; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier; 14,08 Concert distractiv; 
15,00 Din folclorul muzical al po
poarelor; 15,30 Caleidoscop mu
zical; 16,00 RADIOJURNAL. 

turor specialiștilor, cele mai inte
resante întreceri din preliminarii 
se anunță în grupa C. Comentînd 
această grupă corespondentul a- 
genției „France Presse" remarca 
printre altele : „România campi
oană mondială în 1961 și 1964 poa
te și în acest an să-și păstreze ti
tlul. Echipa posedă încă pe unu! 
dintre cei mai valoroși jucători din 
lume, Ion Moser și1 alte vedete de 1 
talie internațională ca portarul 
Redl și Hnat. In meciurile acestei 
grupe handbaliștii români au de 
făcut față unor echipe puternice 
ca U.R.S.S. și mai ales R. D. Ger
mană, care se află în formă bună 
și în care excelează jucători va
loroși ca Papusch și Tiedemann".

Din fiecare grupă pentru sfer
turile de finală se califică primele 
două echipe.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite astăzi dă la ora 20,30 
desfășurarea meciului Româ
nia — R. D. Germană. Trans
misia se va face pe progra
mul 1.

meciul de la 6 februarie cu salan- 
gerul său Ernie Terrel, el își Va 
pune titlul în joc în. fața lui Floyd 
Patersson. Clay a anunțat că dacă 
va boxa cu Patersson, meciul se 
va desfășura la Tokio.

★

ACKLAND 10 (Agerpres). — Du
pă 11 runde, în turneul interna- 
(Noua Zeelandă) în clasament con
duce marele maestru internațional 
Iuri Averbach (U.R.S.S.) cu 10 
punfcte. Șăhistul filipinez Cordoso 
se află' pe locul doi cu 8,5 puncte 
urmat de Satapu (Australia) cu 
8 puncte. ‘

★

ALTENBERG 11 (Agerpres). — 
Cursa de 15 km din cadrul con
cursului internațional de biation 
pentru tineret de la Altenberg a 
fost dominată de schiorii cehos
lovaci Sourek și Fenzel care au 
fost cronometrați cu timpurile de 
lh 05’36" și respectiv lh 07’38". Pe 
locul trei s-a clasat sportivul din 
R. D. Germană, Koch — lh 08’25“ 
urmat de Stoian (România) — 
lh 09’33”.

Sport. Buletin meteorologic; 16,15 
Cîntece de dragoste de Vasile Ve- 
selovski; 16,30 O poveste pentru 
voi, copii; 16,50 Studioul tinărului 
interpret; 17,10 IN SLUJBA PA
TRIEI; 17,40 Muzica și dansul; 
18.00 BULETIN DE ȘTIRI: 18,03 
IN JURUL GLOBULUI; 18.15 
Concert-ghieitoare (muzică de 
operă); 18,40 RADIOSIMPOZION : 
Forțe motrice ale dezvoltării no
țiunii socialiste; 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Melodia zilei : „Luna"; 19,35 Con
cert cu melodii românești; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Concert de melodii românești (partea 
a Il-a); 21,05 ATENȚIUNE, PĂ
RINȚI I; 21,20 De la un cîntec la 
altui; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 22.20 Viața 
de concert a Capitalei; 23,00 Mu
zică ușoară; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
13 ianuarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Fantomele se grăbesc; Republica : 
Femeia nisipurilor; LONRA — 
7 Noiembrie t A fost cîndva hoț; 
ANINOASA: Fantomas; CRIVI-
DIA : Ce s-a întîmplat cu Bate’ 
Jane;



4 STEAGUL ROȘU

Scrisori adresate 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 11 (Agerpres). — REPREZENTANTUL PERMANENT AL 
SIRIEI LA O.N.U., GEORGES TOMEH, a trimis o scrisoare Consiliului de 
Securitate în care atrage atenția asupra recentelor incidente de la gra
nița Siriei cu Izraelul, acuzînd guvernul izraelian că întreține sistematic 
tensiunea in regiunea de frontieră și că intenționează să suprime drep
turile arabilor din zona demilitarizată cu scopul de a „ocupa ilegal" a- 
ceste terenuri.

O SCRISOARE ASEMĂNĂTOARE A TRIMIS CONSILIULUI DE SE
CURITATE ȘI IZRAELUL, în care acuză Siria de trimiterea unor ele
mente înarmate pe teritoriul Izraelului pentru a planta mine, punind ast
fel , în pericol viața cetățenilor. Nici unul dintre cei doi reprezentanți 
nu au cerut însă convocarea Consiliului de Securitate.

• NEW YORK 11 (Agerpres). — REPREZENTANTUL PERMANENT AL 
CAMBODGIEI LA O.N.U., HUOT SAMBATH, a dat publicității o scrisoare 
adresată președintelui Consiliului de Securitate, în care arată că guver
nul Statelor Unite și regimul de la Saigon poartă întreaga răspundere 
pentru actele de agresiune din zona graniței dintre Cambodgia și Viet
namul de sud. Scrisoarea subliniază că, la 30 decembrie, trupe ameri- 
Cano-sud-vietnameze au atacat un sat de graniță cambodgian și au ucis 
patru persoane, dintre care doi copii.

<

Declarația Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam

HANOI 11 (Agerpres). — La Ha- 
rîoi’ a avut Ioc o conferință de pre
să în cadrul căreia s-a dat citire 
declarației Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam în care 
estjș condamnată hotărîrea . guver
nului tailandez de a trimite în 
Vietnamul de sud 1 000 de soldați

Arătînd că autoritățile tailandeze 
participă activ la agresiunea S.U.A. 
în‘ Vietnam, punînd la dispoziția 
Statelor Unite baze pe teritoriu] 
lor pentru incursiuni aeriene asu
pra R. D. Vietnam, Vietnamului

VIETNAMUL DE SUD

Ui kiltini sumar si aiarului piirioiiioi 
asDota Razei Mitane de la Pleika

SAIGON 11 (Agerpres). — Postul 
de radio „Eliberarea" a difuzat un 
comunicat cuprinzînd date, deocam
dată incomplete, cu privire la ata
curile lansate de forțele de elibe
rare națională în noaptea de 6 ia
nuarie, în provincia Gia Lai, în
deosebi cu privire la puternicul 
atac cu mortiere împotriva bazei a- 
mericane de la Pleiku. După 30 de 
minute de luptă, se spune în comu
nicat, trupele F.N.E. erau stăpîne 
pe cîmpul de bătaie. Ele a distrus 
60 de avioane și au avariat nume
roase altele, au ucis sau rănit 150 
de soldați americani, au aruncat în 
aer 5 depozite cu muniții și nume
roase vehicule militare.

In strînsă colaborare cu artileria, 
trupele F.N.E. au atacat în același 
timp două aeroporturi, numeroase

Protocol semnat 
de R.D.G. și R.A.U.

CAIRO 11 (Agerpres). — La Cai
ro au luat sfîrșit lucrările celei 
de-a Ii-a reuniuni a „Comitetului 
economic comun R.D.G. — R.A.U." 
prin semnarea unui protocol.

Iritr-un comunicat dat publici
tății se arată că cele două părți 
au hotărît să întărească colabo-
rarea în domeniile agriculturii, in
dustriei petroliere și chimice.

Dialog polono-turc
VARȘOVIA 11 (Agerpres). —• 

Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, l-a primit marți pe mi
nistrul comerțului exterior al 
Turciei, Tekin Muftuagolu.

In. aceeași zi, ministrul turc al 
comerțului exterior a avut convor
biri. cu ministrul de externe po
lonez, Adam Rapacki, precum și 
cu Witold Trampczynski, minis
trul comerțului exterior al R. P. 
Polo fie. 

de sud și regiunilor eliberate din 
Laos, în declarație se arată că gu
vernul R. D. Vietnam și poporul 
vietnamez condamnă cu hotărîre 
aceste acțiuni îndreptate spre ex
tinderea războiului agresiv în Viet
nam. In declarație se cere autori
tăților tailandeze să interzică ime
diat decolarea avioanelor ameri
cane de pe aeroporturile din Tai- 
landa. precum și trimiterea de 
trupe tailandeze în Vietnamul de 
sud.

barăci și alte instalații, ale bazei. 
Exploziile s-au auzit pînă în dimi
neața zilei de 7 ianuarie, inamicul 
fiind complet paralizat. Numeroși 
tehnicieni și piloți au fost uciși.

„DueluE aurului" continuă
WASHINGTON 11 

(Agerpres). • — Presa 
internațională relatea
ză din nou despre 
„duelul aurului", re
luat o dată cu cuvîn- 
tarea ministrului de 
finanțe al Franței, 
Michel Debre. ținută 
la sfîrșitul săptămînii 
trecute, în care a pro
pus „o examinare in
ternațională a proble
mei". El invocă din 
nou necesitatea majo
rării prețului aurului. 
Statele Unite au res
pins însă „fără expli

cații" orice idee de ri
dicare a prețului au
rului, indiferent de ar
gumentele care se pol 
aduce în sprijinul a- 
cestei măsuri. Minis
terul Finanțelor din 
S.U.A. a calificat o 
astfel de idee „complet 
inacceptabilă", afirmîricl 
că „prețul aurului este 
determinat în relație 
cu dolarul american" 
Potrivit acestei relații, 
în 1934 s-a stabilit că 
o uncie de aur valo
rează 35 de dolari și

• WASHINGTON. Potrivit 
presei americane, la baza mi
litară aeriană tailandeză de 
la Sattahip, situată la 80 de 
mile sud-esi de Bangkok, se 
jac pregătiri pentru sosirea 
unor bombardiere de tipul 
„B-52“, care vor fi folosite în 
Vietnamul de sud.

BONN. „Stabilitatea poli
tică din Vietnamul de sud este 
egală cu zero" — aceasta este 
concluzia la care ajunge cu
noscutul' ziarist vest-german 
Federsohn, care a vizitat re
cent Vietnamul de sud. Impăr- 
tășindu-și impresiile în pagi
nile ziarului „Neue Rheine 
Zeitung", Federsohn subliniază 
că „guvernul Ky nu se bucură 
de nici un sprijin în rîndul

PREZENTE
ROMANEȘTI

HELSINKI 11 (Agerpres). — 
O expoziție de grafică româ
nească a fost deschisă în ora
șul Jyvaskvla, important cen
tru universitar și cultural din 
Finlanda, sub auspiciile Aso
ciației de prietenie Finlanda- 
Romănia și Institutului Român 
pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea.

Consiliul He Miniștri fraotoz 
a examinai leii sitnalla 
eionomită |I financiara 
a lăill

PARIS 11 (Agerpes). — Consi
liul de Miniștri francez a exami
nat în ședința sa de miercuri si
tuația economică și financiară a 
Franței la începutul acestui an. 
Michel Debre, ministrul econo
miei și finanțelor, a prezentat o 
expunere în care a apreciat că 
situația economică și financiară 
este „sănătoasă în ansamblu". El 
a relevat că în 1966 producția in
dustrială a sporit cu 7 la sută, 
ritm superior celui prevăzut de 
planul guvernamental, în condiți
ile în care timpul de lucru a ră
mas stabil, iar numărul angajați- 
lor a crescut cu 1,7 la sută.

Rezervele monetare ale țării au 
crescut cu 86 milioane dolari, a- 
tingînd suma de 5 745 milioane do
lari. Ministrul a făcut de aseme
nea cunoscut că rezervele de aur 
ale Franței au revenit Ia nivelul 
lor din 1938, rezerve apreciate 
atunci la un sfert din întreaga can
titate de aur din lume.

Totodată, guvernul a exâminat 
și deficiențele ce au fost consta
tate : insuficiența investițiilor in
dustriale, deficitul comerțului ex
terior. înregistrat ca urmare a 
sporirii importurilor și reducerii 
unor achiziții efectuate în Franța 
de anumite țări, în special R.F.G. 
și Anglia.

guvernul american do
rește să se mențină a- 
cest raport. Chiar su
gestiile de majorare a 
prețului aurului în 
scopul îndeplinirii ne
cesităților de lichidi
tăți monetare interna
ționale sînt respinse 
categoric de Statele 
Unite. In consecință, 
ele au declarat că „a- 
cordurile monetare in
ternaționale ce se vor 
perfecta, probabil, în 
viitor trebuie să ex
cludă problema majo
rării prețului aurului".

poporului și că nu există nici 
o verigă care să lege popu
lația de conducătorii de Ia 
Saigon".

• WELLINGTON. Primul 
ministru sud-vietnamez, gene
ralul Nguyen Cao Ky, va face 
o vizită în Noua Zeelandă, a 
anunțat miercuri la Welling
ton premierul neozeelandez, 
Keith Holyoake.

• MOSCOVA. La Institutul 
de fizică din Erevan a fost 
terminată construcția unui 
sincrofazotron cu o energie de 
șase miliarde electron-volți, 
cel mai mare accelerator din 
Uniunea Sovietică. Cu ajuto
rul lui se vor putea obține 
fascicule puternice de elec

Mesajul președintelui Johnson 
cu privire la „Starea Uniunii"

WASHINGTON 11 
(Agerpres). — Preșe
dintele S.U.A. a pre
zentat marți seara în 
ședința comună a Se
natului și Camerei Re
prezentanților Congre
sului american, mesa
jul cu privire la „Sta
rea Uniunii" în care a 
expus programul gu
vernului în principa
lele probleme de poli
tică externă și inter
nă. Mesajul, ca și cel 
de anul trecut, se a- 
xează îndeosebi pe 
problemele ce decurg 
din agresiunea ameri
cană în Vietnam. 
„S.U.A., se spune în 
mesaj, Sînț hotărîte să 
continue eforturile lor 
militare în Vietnam. 
Johnson a prevenit 
poporul american că 
războiul riscă să fie. 
„scump, lung și peni
bil și că sfîrșitul aces
tuia nu poate fi între
văzut încă". „Avem de 
înfruntat cheltuieli și 
mdi mari, pierderi și 
mai mari, suferințe și 
mai mari. Nu pot să 
vă promit, a declarat

★

el, că războiul din 
Vietnam se va termi
na anul acesta sau a- 
nul viitor". „Trebuie 
să mergem în conti
nuare pe drumul nos
tru actual". In mesa] 
se arată că în regiu
nea Vietnamului se 
află în prezent 500 000 
de soldați americani. 
Pentru a face față 
cheltuielilor cauzate de 
război, vor fi sporite 
impozitele cu 6 la sută 
pe o durată de doi 
ani, urmînd să se asi
gure pe această cale o 
sumă suplimentară de 
4,5 miliarde dolari în 
cursul primului an de 
la aplicarea acestei 
majorări.

Mesajul repetă apoi 
cunoscuta poziție a 
guvernului american 
în ce privește așa-zi- 
sele „negocieri de pa
ce" fără condiții pen
tru a pune capăt con
flictului vietnamez.

In legătură cu rela
țiile Est-Vest, se cere 
din nou Congresului să 
aprobe convenția con-

★
NEW YORK 11 (Agerpres). — Cererea de sporire a impozitelor for

mulată de președintele Johnson în mesajul său asupra Stării Uniunii a 
provocat miercuri o puternică scădere a cursului acțiunilor la bursa 
din New York. Indicele valorilor industriale Dow Jones a scăzut la uh 
moment dat cu 11,47 puncte.

____________________________——-----— , pz • ■

SR1A- Bătălia petrolului 
s-a deplasat pe plan popular

DAMASC 11 (Agerpres). — Mo
hammad al-Zuhbi, ministrul in
formațiilor si orientării naționale 
al Siriei, a ținut marți o confe
rință de presă la Damasc, consa
crată în cea mai mare parte con
flictului cu Iraq Petroleum Com
pany. „Bătălia petrolului, a spus 
Zuhbi, s-a deplasat pe plan popu
lar, ceea ce înseamnă că statui 
ar putea recurge la orice măsură 
considerată capabilă să garanteze 
drepturile poporului in cazul în 
care I.P.C. se va încăpățîna în 
atitudinea actuală. Poporul sirian 
este gata să renunțe mai degraba 
la cele 100 de milioane de lire 
siriene, cît reprezintă redevențele

Programul noului guvern 
din Luxemburg

LUXEMBURG 11 (Agerpres). — 
Pierre Werner, premierul noului 
guvern de coaliție al partidelor 
creștin-social și socialist din Lu
xemburg, a făcut o declarație în 
parlament asupra programului Ca
binetului său. Primul ministru a

troni, pozitroni și fotoni de 
energii uriașe

• NEW YORK. Se pare că 
pugllistul american de culoare, 
Casius Clay, campion mondial 
la toate categoriile, va ii în
rolat în armata S.U.A. pentru 
a fi trimis în Vietnam. Acțiu
nea sa prin care face cunoscut 
că nu vrea să satisfacă stagiul 
militar din motive de conștiin
ță a fost respinsă în unanimi
tate de către Comitetul de a- 
pel din statul Kentucky.

ROMA. Potrivit unei sta
tistici oficiale date publicită
ții la Roma, costul vieții in 
Italia a înregistrat în primele 
11 luni ale anului 1966 o creș
tere de 2 la sută. Se mențio
nează că, în această perioadă, 

sulară între S.U.A. și 
U.R.S.S., precum și 
măsurile preconizate 
anul trecut pentru; a 
favoriza comerțul Est- 
Vest.

Un capitol din me
saj se referă la buge
tul S.U.A. pe anul fi
nanciar 1967—1968, ca
re va fi deficitar atît 
în cursul acestui an, 
cit și în anul, viitor. 
Deficitul pe anul fis
cal in curs va fi de 
9,7 miliarde dolari.

Referindu-se la pro
gramul politicii inter
ne, mesajul, după ce 
relevă, că economia a- 
mericană a cunoscut 
„o perioadă de expan
siune", recunoaște to
tuși că prețurile au 
crescut cu 4,5 la sută 
în cursul ultimelor 18 
luni. ,.Cea mai mure 
decepție economică a 
noastră în 1966 a , fost 
creșterea excesivă a 
taxei de scont și res- 
trîngerea creditului. 
Ele au impus o sar
cină severă cumpără
torilor și constructori
lor de locuințe".
■ir

petroliere, decît să accepte să fie 
aservit imperialismului". Referindu- 
se la atitudinea Irakului față de 
conflictul Siriei cu I.P.C., Zuhbi 
a declarat că guvernul și poporul 
irakian s-au declarat gata să ia 
toate măsurile de natură să aducă 
servicii drepturilor lor și dreptu
rilor noastre" (ale Siriei — N. EJ.)

Ministrul sirian s-a . referit, de 
asemenea, în conferința sa de 
presă și la incidentele ce au loc 
în ultimele zile Ia frontiera CU 
Izraelul* „In caz de agresiune, a 
avertizat el, acordul de apărare 
comună încheiat cu R.A.U. va in
tra imediat în acțiune".

subliniat dorința actualului gu
vern de a continua să se axeze în 
politica sa externă pe aceleași 
principii pe care le-a respectat în 
trecut, rămînînd fidel Comunității 
Economice Europene și Pactului 
nord-atlantic.

prețurile cu ridicata au cres
cut cu 1,6 la sută, iar cele au 
amănuntul cu 2,3 la sută.

9 CIUDAD DE MEXICO. 
Un val de frig însoțit de nin
sori abundente s-a abătut a- 
supra regiunilor nordice ale 
Mexicului. Ninsori de amploa
rea celor din zilele acestea nu 
s-au mai înregistrat în Mexic 
de un sfert de secol.

9 LAGOS. Potrivit unor sur
se din Lagos. în cursul unor 
demonstrații desfășurate în re
giunea de est a Nigeriei, trei 
persoane au fost ucise iar alte 
24 au fost arestate de poliție. 
Demonstranții cereau separa
rea acestei regiuni de stattil 
nigerian.
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