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Noi pași pe treptele 
eficienței activității economice

Lupeni. In gara minei, un du-te- 
vino necontenit de vagonete goale 
și .pline, de cărucioare încărcate 
cu lemn sau tuburi. Ora 13. Pe 
galeria de coastă nr. 2 iese loco
motiva' electrică nr. 8 urmată de 30 
vagonete cu cărbune și 10 cu ste
ril,. Dispecerul Ardei Petre ne in
formează că de la începutul schim
bului a ieșit la ziuă cel de-al 
1 401-lea vagonet. Minerii Lupeniu- 
lili nti se dezmint nici în ’67 în 
privința hărniciei.

In urmă cu o săptămînă au fost 
dezbătute sarcinile care revin ex
ploatării în anu-1 II al cincinalului. 
S-a stabilit ce va realiza co
lectivul peste plan.
. — Ne-am propus să încheiem 
anul 1967 cu o depășire de 5 000 
tone cărbune, 150 ml la. pregătiri 
și 50 ml la deschideri, 250 000 lei 
economii la prețul de cost al pro
ducției, și 1 500 000 lei economii la 

^..activitatea de investiții, mă lămu

Doi meseriași apreciați în colectivul atelierului de întreținere de la 
mina Lonea II, pentru merite deosebite în muncă : forjării Pătuleanu Du
mitru și Horvat loan.

La curăfat de vagonefi
La mina Dîlja, deo

camdată nu funcțio
nează o mașină de cu- 
rgțat vagoneți. (Urmea
ză' să fie montată la 
SEÎrșitul acestei luni). 
Datorită acestui fapt, 
o mare parte din va
goneți rulau cu depu
neri de steril și căr
bune înghețat.

Curățirea vagoneți- 
lor. âflați în circuitul 
de transport al minei, 
a constituit obiectul 
unei; acțiuni de mun
că patriotică la care 
gu participat 27 de u- 
teciști de la organiza
țiile de bază ale minei

S-ă lucrat voinicește, 
cu mult elan și bună 

dispoziție, timp de 
peste patru ore; deci, 
în total 108 ore de 
muncă patriotică. Re
zultatul : 85 vagoneți

0 inițiativă 
a uteciștiior

redați transportului: cu 
toată capacitatea de 
încărcare.

Printre cei care au 
lucrat cu multă trage
re de inimă se numă
ră : minerii Haidamac 
Nicolae și Eascurski

rește, răspunzînd între timp la cî- 
teva solicitări telefonice, inginerul 
șef ăl minei, tov. POPESCU IOAN.

— In afară de entuziasmul, 
de hotărîrea oamenilor ce are 
la bază acest angajament.?

— O serie de măsuri care vi
zează organizarea, introducerea 
tehnicii, capacitatea de producție 
lată și cîteva exemple : La fron-

KEPORTAJ-A^CHETâ 
LA MIM LtIPEN!
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talele din stratele 8 și 9 s-a trecut 
la susținerea metalică; la sectorul 
VII, în aceste zile intră în exploa
tare două abataje frontale; în 
blocul III A, în locul susținerii cu 
stîlpi G.H.H. au fost introduși 
stîlpi hidraulici. Sîntem pe cale 
să rezolvăm situația dificilă de la 
un frontal' al sectorului VIU, care 
ne-a cauzat pierderea a 1 5bG-
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Aurel, lăcătușii Deme
ter Zoltan, Borbely Ion 
și Kecikeș Mozeș, elec
tricianul Burza Ștefan 
și mecanicul Belciu 
Dumitru.

Uteciștii de la mina 
Dîlja s-au angajat : în 
cadrul unei discuții 
purtate la comitetul 
U.T.C., ca în următoa
rele zile să întreprin
dă o nouă acțiune de 
muncă patriotică âvînd 
drept scop curățirea a 
150 de vagoneți, con
tribuind în felul aces
ta la o mai bună fo
losire a parcului de 
vagoneți.

Ing. M. PÂSCULESCU
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1 600 tone cărbune. Trecem prin 
momente grele... In curîpd, ,sînt 
convins, șe va putea scrie iarăși 
lucruri frumoase despre . mina 
Lupeni...

★

— Cu cit și-a propus, colec
tivul ce-l conduceți să contri
buie la angajamentul exploa
tării 1 întrebarea am adresat-o 
ing. RASPOPA NICOLAE, ?e- 
șul sectorului V, sector cu 
cea mai mare pondere în pro
ducția exploatării.

— 3 000 tone cărbune, 100 000 lei 
economii, 100 ml depășire la planul 
de pregătiri.

— Nu-l considerați prea în
drăzneț angajamentul ?

—• Am venit din august.’ anul 
trecut, la sector. Cunosc deja bine 
puterea de muncă a oamenilor de 
aici. Mai ales că în sector lucrează 
brigăzi cum sînt cele conduse de 
Petre' Constantin ' și ’ Ghioancă 
Sabin...

*

.Vicepreședintele comitetului sin
dicatului, tovarășul CRISTBA ȘTE
FAN, a participat la mai multe 
adunări de dezbateri, de la sec
toare

— Ce vi s-a-. părut mai ca
racteristic la aceste adunări ?
Competența cu care s-a dis

cutat. In felul cum minerii pretind 
să li se creeze ■ condiții optime de 
muncă, cum prezintă propuneri, 
cum și cu cît se angajează să de
pășească planul, se simte maturi
zarea.

Ideia vicepreședintelui este com
pletată de tov. FBIEȘ LUDOVIC, 
inginer șef-adjunct.

— Ai putut citi chibzuință și 
maturitate în angajamente. Se în- 
tîmpla, in anii trecuți, că. brigă
zile își luau angajamente mari. Cînd 
le totalizai pe exploatare, te spe- 
riai.

Aici se poate spune, a fost o 
adevărată planificare rațională în 
acțiune. S-a dovedit, cit este de 
binevenită măsura de a lansă ci
frele de plan cu cîteva luni mai 
devreme. y

As mai adăuga Ia factorii enu- 
merați, care vor asigura realiza
rea angajamentului, faptul că de 
un timp la nivelul conducerii

Francisc VETRO

(Continuare în pag. a 3-a)
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• De la ora 9,00, în sala 
de sport din Lupeni se desfă
șoară etapa pe centru a cupei 
F.R.H. juniori, la .handbal, la 
care participă echipele asocia
țiilor sportive din Valea Jiului.
• Ora 20. In sala de dans 

a Casei de cultură din Petro
șani : „Balul sportivilor".

M I I X E .
• Incepînd de la ora 9,00, 

pe pîrtia Straja au loc con
cursuri de schi organizate în

avuiciaiul yUKNdl a! bunii ie lunii ventral
al P. C. R., Nicolae Ceaușescu,

a primit pe ministrul afacerilor externe 
al Olandei, Joseph Luns

Secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit vineri după-amiază, la Predeal, 
pe ministrul afacerilor externe al 
Olandei, Joseph Luns, care face o 
vizită în tara noastră.

Au participat Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, și 
George Elian, ambasadorul Româ
niei în Olanda.

Ministrul afacerilor externe olan
dez a fost însoțit de Joost B. Ha- 
verkorn van Rijsewijk, ambasado
rul Olandei la București.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri referitor la 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
dintre România și Olanda și la

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit pe ministrul 

afacerilor externe al Olandei,
Joseph

Vineri după-amiază, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit, la 
Predeal, pe ministrul afacerilor ex
terne al Olandei, 'Joseph Luns. .

Au participat Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Geor
ge Elian, ambasadorul României 
la , Haga.

Semnarea acordului cultural 
româno-olandez

La Ministerul Afacerilor Externe 
a avut loc vineri dimineața sem
narea acordului cultural româno- 
olandez.

Acordul a fost semnat de Cor-

* ★

La amiază- ministrul afacerilor 
externe al Olandei Joseph Luns, 
împreună cu persoanele cale îl

In apărarea sănătății 
celor care muncesc 

în subteran
Specialiști din Combinatul car

bonifer Valea Jiului consideră anul 
1966 an de salt calitativ în ceea 
ce privește asigurarea unor con
diții de muncă optime în subte
ran, pentru apărarea vieții și să
nătății celor care lucrează în adîn- 
curile și la suprafața minelor ba
zinului nostru. O dovadă eloc
ventă : în acest scop s-au cheltuit 
în minele din bazinul nostru peste 
27 milioane lei.

Unitățile C.C.V.J. au fost înzes
trate cu 1 900 pulverizatoare pen
tru combaterea prafului de 'căr
bune, 430 perforatoare speciale 
pentru perforaj umed, 1 700 măști 
antipraf din import, 7 000 perechi 
mănuși de protecție pentru mun
citorii din subteran. De eurînd au 
sosit, în scop . de experimentare, 
200 perechi bocanci cu , bombeu 
metalic și 495 jambiere. i

Se prevede ca în 1967, în scopul 
protecției muncii -să se cheltuiască 
pe C.C.V.J. în jurul a 27 milioane 
lei. ,

cadrul Spartachiadei de iarnă. 
Participă sportivi de Ia „A. S. 
Minerul" Vulcan.
• La Casa de cultură din 

Petroșani, oră 10,00: simpozio
nul ; „Religie, morală, umanism", 
susținut de tovarășa profesoa
ră' Codreanu Marioara.
• Teatrul de stat Valea Jiu

lui, ora 19,00 : premiera anche
tei polițiste „Clinii" de Tone 
Burlin.
• Ea Casa de cultură din 

Petroșani, ora 19,30: concert 
de muzică ușoară „Cei care se 
iubesc" dat de o formație de 
artiști amatori. 

I

probleme actuale ale situației in
ternaționale.

In timpul convorbirii s-a expri
mat satisfacția pentru dezvoltarea 
relațiilor economice, culturale și de 
colaborare multilaterală dintre cele 
două țări, cit și pentru condițiile 
existente de extindere a acestor 
relații. S-a subliniat de asemenea 
că dezvoltarea colaborării dintre 
România și Olanda contribuie la 
crearea unui climat favorabil pro
movării relațiilor de înțelegere și 
colaborare între popoarele euro
pene, pentru pace în lume.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Luns
A fost de față Joost • B. Haver- 

korn van Rijsewijk, ambasadorul 
Olandei la București.

In cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
de interes comun.

(Agerpres)

neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România și de Joseph Luns, mi
nistrul afacerilor externe al Olan
dei.

★

însoțesc a părăsit Capitala, ple
când într-o călătorie în regiunea 
Brașov.

(Agerpres)

„Steluțe" 
născute 

din rîvnă
Îa capătul axelor de la benzi

4 era nevoie de piese în for
mă de stea, pentru angrenaj. Se 
comandau la fabrica constructoare. 
Pînă ajungeau la mina Uricani 
trecea timp. Și prezentau deza
vantaje : costul ridicat, cheltuieli 
de transport mari. Pînă la urmă 
piesele respective se executau la 
U.R.U.M.P. Dar nici aiei prețul 
unei „steluțe" nu cobora sub 400 
de lei. Intr-o seară, după ce se în
cheiase emisiunea Ia televizor, 
Gheorghe îi spusese soției să se 
culce lîngă băiețaș. Mai avea ceva 
treabă. Râsfoise cărțile și revis
tele pe care nu de mult le stu
diase în amănunțime. Nimic din 
ce căuta. Dimineața, cam abătut; 
plecă la lucru. Gîndurile nu și le 
mai lua de la „stea". Ar încer
ca s-o facă ei, aici în atelierul mi
nei. . Dar eu. ce ? Avea nevoie de 
un dispozitiv cilindric, cu canale.

— Lasă frate, nu-ți face capul 
calendar, o faci tu — încerca cîte 
un coleg .să-l liniștească.

— Ușor de spus, zicea Gheorghe. 
Alt coleg, Marina Constantin i-a 

spus o dată ■
— Dacă pentru tine. Georges- 

cule, care ai cinci inovații la activ, 
e greu...

In una din zile. Georgescu 
Gheorghe terminase lucrul mai re
pede. Se apucase de d.ispozitjv. II 
lucrase după dimensiunile pe care 
Ie avea pe schiță, în fată. Mai ră- 
mînea de confecționat „sieluța". A- 
ceașta era greutatea cea mare. 
Dimensiunile nu admiteau nici cea 
mai mică eroare. Dar el strunjea 
cîte puțin si apoi verifica cu șu- 
blerul

Așa se născuse prima „stea" în 
mîinile comunistului Genrenscu 
Gheorghe. Au urmat altele și altele.

P. BREBEN



. ărtăria, un sat mic din 
■d apropierea Orăștiei, a 

devenit pe neașteptate cen
trul atenției arheologilor. Ti- 
nărul Nicolae Vlassa, cerce
tător la Muzeul de istorie
din Cluj, a descoperit aici 
trei tăblițe din lut ars, pre
zentând o serie de semne
curioase, un fel de scriere 
primitivă cu caracter picto- 
grafic, a căror asemănări 
duc spre orizontul cronolo
gic de cultură al anilor 3 000 
î.e.n. din Asia Mică, leagă
nul unor străvechi civilizații. 
Mai exact, tăblițele tărtărie
ne seamănă cu tabletele așa- 
numitei „Arhive arhaice" de 
la Uruk-Warka, din Meso
potamia, care datează dintr-o 
perioadă imediat anterioară 
așezării, în aceste teritorii, 
a sumerienilor. Deosebit de
important în descoperirea 
cercetătorului clujean este 
faptul că prezența tăblițelor 
la Tărtăria (șl a culturii Tur- 
daș-Vinca, în cadrul căreia 
apar) include o bună parte 
a teritoriului actual al Ro
mâniei în zona de influență 
a culturilor dezvoltate ale 
Orientului Apropiat, încă din 
cel de-al treilea mileniu

dinaintea erei noastre. După 
cum se știe, specialiștii con
siderau că făcînd parte din 
această sferă doar regiunea 
greacă și lumea insulară a 
Egeei, Aprecierea semnelor 
de pe tăblițele tărtăriene ca 
scriere, fie și rudimentară, 
schimbă, de asemenea, o se
rie de date privitoare la a- 
pariția și originea scrisului

prin metoda carbonului ra
dioactiv, a dovedit că aces
tea datează din anul 2815 
î.e.n., cu o probabilitate de 
plus-minus 85 ani. Rezulta
tul analizei corespunde cu 
durata vechimii tăblițelor 
tărtăriene presupusă de cer
cetătorul român, adică anii 
2900—2700 î.e.n.

Descoperirea, adusă la cu

TĂBLIȚELE 
TĂRTĂRIENE

în Europa. Scrierea pictogra- 
fică cretană și scrierea „li
niară A", socotite pînă acum 
ca cele mai vechi, sînt pre
cedate astfel cu nu mai pu
țin de un mileniu. O confir
mare în acest sens aduc re
centele săpături de la Vruk 
unde, în același strat de cul
tură cu cel de la Tărtăria, 
apar tăblițe analoge. Analiza 
resturilor lemnoase din u- 
nele relicve aflate la Uruk,

Apă peiahilă ta ajHteml wtatilor
Combinatul chimic de îngrășăminte din Bad 

Kestritze (R.D.G.) a început să producă tablete 
care transformă apa de mare în apă potabilă. 
Preparatul este extrem de prețios pentru naufra- 
giați. Procentul de săruri din apa mării scade, 
după tratarea cu noile tablete, la 0,2 la sută (în 
mod normal el este de circa 3,2 ia sută), apa 
devenind potabilă. Noul preparat are o acțiune 
de două ori mai rapidă decît cunoscutul prepa
rat „900". El transformă în numai jumătate de 
oră apa de mare în apă de băut.

EA POARTĂ HA MĂRIUCA
I

noștința specialiștilor prin 
intermediul unor reviste ști
ințifice românești, precum și 
la cel de-al VI-lea Congres 
internațional de științe pre 
și? protoistorice de la Roma, 
a trezit un larg interes și a 
suscitat vii discuții. Ea arun
că o lumină în mult contro
versata problemă a posibili
tăților de racordare a date
lor neoliticului sud-est euro
pean la cronologia absolută

a Asiei Mici. O seamă de 
cercetători de mare presti
giu din diferite țări ale lu
mii subliniază importanța 
descoperirii de la Tărtăria 
prin articole publicate în re
vistele de specialitate. Sem
nificative sînt aprecierile ar
heologului Vl. Milojici șl ale 
sumeriologulul A. Falken- 
stein din revista de preisto
rie „Germania". In cuvinte 
elogioase, ei evidențiază în
deosebi concluziile trase in 
urma descoperirii, la care 
își dau adeziunea cu entu
ziasm. Revista franceză „Re- 
vue Archeologique", intr-un 
articol semnat de cercetăto
rul. iugoslav VI. Popovith, o- 
pinia chiar pentru concluzii 
mult mai îndrăznețe. Desco
perirea celor trei tăblițe pe 
șantierul arheologic al unei 
așezări neolitice aparținînd 
culturii Turdaș-Vinca deschi
de noi orizonturi în interpre
tarea unor fenomene deose
bit de interesante ale preis
toriei țării noastre.

L. ROMAN 
corespondent „Agerpres" 

în regiunea Cluj

DIN LUMEA 
ȘTIINȚEI Șl 

TEHNICII
Calendarul 
viitoarelor 

descoperiri

Capacitatea vizuală 
și arta plastică

După 10 ani de cercetări, dr. 
Pal Weinstein, profesor titular la 
catedra de oftalmologie a Institu
tului pentru perfecționarea me
dicală din Ungaria, a realizat un 
studiu intitulat „Vedere și viziune 
în pictură".

Autorul a folosit ca material do
cumentar colecții artistice celebre 
existente în lumea întreagă. ( El a 
studiat, printre altele, capodope
rele meșterilor penelului aflate la 
muzeele și galeriile din Viena, Pa
ris, Londra, Leningrad, Dresda, 
Miinchen, Roma, Madrid, New 
York,. etc.

Dr. Weinstein a constatat, pe de 
o parte, că omul privește cu 
ochii, dar vede cu creierul. Indi
vizi ai căror globi oculari au ca
racteristici analoge văd aceleași 
obiecte într-un mod diferit, potri
vit percepției realizate în mod di
ferit Ia ■ nivelul scoarței cerebrale. 
Aceasta înseamnă că apariția di
verselor tendințe artistice poate ti 
pusă în raport cu funcționarea 
„vederii" cerebrale. Pe de altă par 
te aceeași formă, aceeași culoare 
sînt văzute diferit de un artist cu 
ochi sănătoși, de un pictor miop

sau prezbit, de un bătrîn sau de 
un tînăr.

Capitole speciale din această 
carte analizează conexiunile din
tre ochiul artistului și opera aces
tuia, pornind de la miniaturiști și 
încheind cu adepții tendinței „op
art". Astfel, de exemplu, capitolul 
consacrat raporturilor oftalmolo- 
gice în curentul impresionist' dez
văluie amănunte surprinzătoare — 
40 la sută dintre pictorii impre- 
sioniști sufereau de miopie. Ce
zanne, Monet, Pissarro, erau foar
te miopi, iar Renoir și Degas — 
aproape orbi.

Lucrarea oculistului ungur cu
prinde și o serie de aspecte care 
țin de domeniul curiozităților, Sînt 
analizate astfel sub raport oftal
mologie capodoperele pictorilor 
Van Gogh, Gauguin, Csontvăry și 
Gulâcsy, realizate în perioadele în 
care își pierduseră autocontrolul, 
precum și acele ale lui Toulouse- 
Lautrec și Modigliani, create în 
stare de ebrietate. Doctorul Wein
stein amintește și cazul unui pictor 
care, cu toate că suferea de dal
tonism, a realizat opere de valoare.

Din fuga condeiului
In Polonia s-a obținut în labo

rator cea mai pură sare din isto
ria chimiei. Ea este folosită în sco
puri experimentale.

★
In U.R.S.S. se pregătește con

struirea unor aparate de radio 
care vor prezenta pe ecran culori 
corespunzătoare caracterului sune
telor muzicale transmise.

In Anglia ș-a construit un dis
pozitiv electronic cu ajutorul că
ruia se poate vedea și în întune
ricul cel mai deplin. Aceasta, da
torită faptului că dispozitivul in
tensifică razele de lumină de un 
milion de ori. Noul aparat va pu
tea fi utilizat atît în fotografie cit 
și în televiziune.

★
In R.F.G s-au pus în vînzare se-
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VARIE T Ă T II
^Automobilul și morala

I „Ce influență are dezvoltarea in
dustriei automobilelor asupra mo
ralei din țara noastră" ? — au în
trebat organizatorii unei anchete 
de sociologie din orașul Nerv Jer
sey (S.U.A.).

Ei au primit următorul răspuns : 
„Pe măsura dezvoltării automobi
lismului, au scăzut brusc furturile 
de cai".

Pentru salvarea 
faunei africane

In stepele Africii a murit o ti- 
groaică, lăsînd orfani puii năs- 
cuți de cîteva zile. Aceștia ar fi 
murit și ei, dacă nu ar fi fost aduși 
ta adăpostul pentru fiare săl
batice unde se bucură de o îngri
jire atentă. In Africa există două 
asemenea adăposturi — unul în 
Kenya și altul în Uganda. In fe
lul acesta fauna africană, deci
mată în bună parte datorită expe

dițiilor de vînătoare (safori); orga
nizate fără nici un control, .'numai 
din simpla plăcere de a ucide, va 
putea fi salvată de la dispariție.

Acrobație riscanfâ
Acrobatul de circ Bill / Deal din 

Florida (S.U.A.) își execuită nume
rele sale deasupra unuz. bazin cu 
crocodili. Un pas greșit și Deal 
s-ar putea găsi întE-o situație de loc 
de invidiat. De aceea., spectatorii 
dornici de senzații t?ari se înghe
suie la spectacolul rla care parti
cipă temerarul aero/oat. Iar patro
nilor circului nici. i’>rin gînd nu le 
trece să ia cea ir» ai mică măsură 
de precauție pent» u prevenirea e- 
ventualelor accidente : pentru ei 
numărul ar înce/ta âtuncî să mai 
prezinte vreun interes.

Curiozități de savant
Fizicanul francez Joseph Mon- 

golfier, care împreună cu fratele 
său Etienne /a creat primul balon, 
era extrem/de pedant. Pe fiecare

carte, scrisoare, însemnare cît de | 
mică, el nota data primirii sau a . 
achiziționării pe care o trecea | 
apoi într-un registru special. Ace- . 
lași lucru făcea și cu unele obiecte I 
de uz cotidian. După moartea lui ’ 
Joseph, moștenitorii lui au găsit I 
într-un sertar al biroului, printre J 
obiectele personale ale fizicianului, I 
un pachet cu bucățele de sfoară • 
cu eticheta „Bucățele de sfoară I 
care nu mai pot fi folosite la I 
nimic". |

vorbă de duh | 
lui Churchill |

La Londra încetase din viață . 
un funcționar superior din guver- I 
nul conservator. Un pretendent la ’ 
acest post s-a adresat lui Churchill, | 
pe atunci prim-ministru:

— Sir, aveți ceva împotrivă să I 
ocup locul defunctului ?

— Eu nu am nimic împotrivă — I 
i-a răspuns Churchill, dar totuși * 
ar trebui să vă adresați și direc- | 
ției cimitirului. •

mințe de ciuperci care pot fi cul
tivate și în casă. Introduse îrr. pă- 
mînt, semințele (care se vînd în 
pungi de material plastic), încolțesc 
și dau rod în numai 10-12 zile.

★
In Franța s-a realizat un aparat 

special care pus Ia priză electrică 
are capacitatea ca, într-un interval 
de timp foarte scurt, să usuce 
6 kg de lenjerie.

★
Aparatura de birou din Germa

nia Federală s-a îmbogățit cu un 
nou instrument cu ajutorul că
ruia se șterg semnele dactilogra
fiate său multiplicate. Greutatea 
noului aparat este de numai 230 
grame.

KADIOCIB
In magazinele din Franța s-au 

pus în vînzare aparate de radio 
cu tranzistori, de dimensiuni foar
te mici, îmbrăcate într-un tip nov 
de carcasă. Ea se prezintă sub 
forma unui cub, confecționat din 
material plastic de diferite culori 
și ale cărui laturi nu depășesc 15 
cm. Așezat pe una sau alta din la
turile sale, aparatul va transmite 
una sau alta din emisiunile dife
ritelor posturi de radio.

Revista sovietică „Za 
Rubejom" a publicat re
zultatele unei anchete în 
rîndurile oamenilor de ști
ință, care, fără să se a- 
ventureze într-un viitor 
incert, pronosticheazâ 
realizările tehnico-știin- 
tifice din următoarele cî- 
teva decenii. Răspunsu
rile savanților se referă 
la realizări ce decurg în' 
mod logic din cele exis
tente. Surprizele nu sînt 
însă excluse. Iată cîteya 
pronosticuri din acest 
calendar al viitoarelor 
descoperiri,

O In perioada 1967—1972, 
chirurgii vor practica în mod 
curent transplantarea organe
lor naturale sau artificiale.

O Pînă în 1972, omenirea 
va fi în posesia unor pronos
ticuri meteorologice sigure,
• Intre 1975 și 1995 se va

produce un sensibil progres în 
domeniul teoriilor fizice, care 
vor îndepărta teoriile contra
dictorii ale relativismului cuan
tic, simplifieîndu-se astfel teo
ria particulelor. 4
• Intre 1980 și 2000 vor fi 

folosiți în mod curent stimu
latori nenarcotici care vor de
termina modificări în caracte
rul șl comportarea oamenilor.
• In perioada 1980—2000 va 

fi realizată reacția termonu
cleară controlată, adică va În
cepe producția de etîetgie c- 
lectrică prin dirijarea procese
lor ce se petrec in timpul ex
ploziei bombei cu hidrogen.
• In ultimele două decenii 

ale secolului nostru se va rea
liza „viața în eprubetă" In for
ma ei cea .mai primitivă — sta 
dlul de autoreproducere a mo
leculei.
• Intre 1985—2015 va crește 

considerabil procentul de vin
decare a bolilor psihice cu a- 
jutorul preparatelor chimice ș: 
fizioterapiei.
• Intre 1985—2000 oamenii 

vor căpăta imunitate împotriva 
tuturor bolilor contagioase n- 
xislente.
• 80 la sută din savanți 

consideră că între 2000 și 2020 
se va înfăptui stimularea bio
chimică a creșterii unor orga
ne noi în corpul omenesc.
ț 60 Ia sută din savanți sînt 

de părere că între 1990 șl 2020 
va deveni posibilă simbioza 
„om—mașină", adică integrarea 
mecanică directă dintre creier 
șl mașina de calculat.
• 50 la sută din experți so- 

cot că între 2000 și 2020 se va 
pune la punct obținerea pe 
cale artificială a metalelor, a- 
vantajoasă din punct de ve
dere economic prin produce
rea unor elemente chimice 
preuranice.
• Același număr de oameni 

de știință sînt de părere că 
între 2010—2020 se va putea 
produce artificial starea letar 
gică, ceea ce va îngădui omu
lui să întreprindă călătorii foar
te lungi.
• In anul 2020 va fi impo

sibilă realizarea controlului a- 
sppra gravitației terestre.
• Aproape niciunul din ex

perți nu crede că pînă în anul 
2020 unele animale superioare 
(maimuțele, delfinii) vor fi în 
vățate să execute munci ne 
calificate.
• Se -consideră unanim că 

pînă în anul 2020 nu va 11 po
sibilă stabilirea de legături te
lepatice între oameni.
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„CÎIMI“ de Tone Brulin DINTRE ZECILE DE SCRISORI
O nouă premieră pe scena 

Teatrului de stat din Valea 
Jiului va avea loc la numai 
cîteva zile de la începutul 
noului an, prin prezentarea 
piesei „dinii" de Tone Brulin.

Scriitor cu vaste preocupări, 
regizor, scenarist, Tone Brulin 
abordează in piesa „dinii" o 
problema ce a fost ți este o- 
biectul unor mari discuții, a- 
legind ca loc de acțiune Afri
ca, pentru a deschide o an
chetă publică in jurul unei 
crime săvîrțite la o fermă 
condusă prin .teroare de o fa
milie de „albi".

Intr-o convorbire avută cu 
cîțiva din cei ce au ales ți 
pregătit această piesă, aceștia 
ne-au spus: prof. STOIC AN 
PETRV, directorul Teatrului 
de stat „Valea Jiului": „Pie
sa a fost, inclusă în repertoriu 
tocmai pentru ca spectatorul 
nostru să aibă posibilitatea 
unei întîlniri cu un scriitor 
progresist din Occident, o

Noutăți interesante 
pentru publicul românesc

In agenda artistică a acestui 
an sînt înscrise cîteva nou
tăți interesante pentru publi
cul românesc. Aproape 20 de 
formații — de teatru, balet, 
circ, de cîntece și dansuri, de 
muzică ușoară din străinătate 
— vor da spectacole în Capi
tală și in alte orașe ale țării. 
Afișele vor anunța turneele pe 
care le vor întreprinde în ța
ra noastră „Deutsches Thea
ter" din R. D. Germană, Tea
trul de dramă din Bonn, Tea
trul „Pepino de Filippo" din 
Italia, alte teatre dramatice 
din U.R.S.S. și R. P. Polonă, 
Ansamblul de balet din R. P- 
Chineză, formații artistice din

î P O R T
Campionatul mondial de handbal

România — Canada 27-3
STOCHOLM 13 (Agerpres). — Vi

neri, în localitatea Boerlange, în 
ziua a doua a preliminariilor cam
pionatului mondial masculin de 
handbal, în 7 (Grupa C), selecțio
nata României, deținătoarea trofeu
lui, a jucat în compania echipei 
Canadei. Handbalist ii români au 
arătat o superioritate evidentă, 
cîștigînd cu scorul de 27—3 (9— 1). 
In acest joc am utilizat următorul 
let : Penu, Nica, Moser, Lieu, Sa- 

Noi meciuri disputate în cadrul „Cupei 
campionilor europeni'* la baschet

piesă care dezbate procesul 
uneia din cele mai anacroni
ce ți odioase idei care dăinuie 
încă azi — rasismul. Lumea 
asistă indignată la o încălca
re, lipsită de scrupule, a celor 
mai elementare drepturi ale o- 
mului. Participarea noastră la 
spectacol esțe o declarată ma-

AVANPREMIERĂ

nifestare de protest, o măr
turisire a solidarității noastre 
cu lupta acelora care urmă
resc salvarea umanismului se
colului nostru"; Arhitecta 
TEODORA DINULESCU care 
a pregătit decorurile acestor 
interesante secvențe, ne-a a- 
mintit că mobilul crimei pe
trecute la acea fermă — pe 
care a căutat să o redea cit 
mai expresiv — stă în orga

R.P.D. Coreeană, R. P. Mon
golă, R. D. Vietnam, un an
samblu de circ din R. P. Un
gară, formații de muzică ușoa
ră din Anglia, Austria, Fran
ța, S.U.A., Turcia .etc. De ase
menea, pe linie de impresa
riat se prevăd o serie de 
schimburi de mici formații, 
precum și de artiști indivi
duali.

Aceste turnee, care vădesc 
preocuparea de a oferi publi
cului românesc manifestări ar
tistice de calitate vor permi
te cunoașterea mai deplină a 
valorilor culturale create de 
alte popoare.

(Agerpres)

mungi, Iacob, Oțelea, Gațu, Goran 
și Gunesch. In urma acestui joc 
echipa noastră a totalizat trei 
puncte în grupa C a preliminari
ilor.

Astăzi este zi de odihnă. Dumi
nică, de la ora 18, echipa tării 
noastre întîlnește la Stockholm în 
ultimul joc al preliminariilor echipa 
U.R.S.S. Stațiile noastre de radio 
vor transmite în întregime acest 
meci pe programul I. 

nizarea socială a „albilor" ca
re vor cu orice preț să-și păs
treze privilegiile; In fine, PE
TRE SAVA BĂLEANU, cu
noscut publicului nostru de la 
televiziune cit ți din alte spec
tacole puse în scenă la tea
trul nostru ți care a regizat 
această piesă, ne spune că a 
fost preocupat de imprimarea 
unui ritm cit mal adecvat 
pentru a crea atmosfera unul 
interogatoriu ce se desfășoară 
în timp de 24 de ore.

Făptașii crimei, așadar, îi 
vom afla duminică seara cînd 
va avea loc premiera acestui 
interesant spectacol din dis
tribuția cărui fac parte : Cos- 
tin Iliescu, Violeta Berbiuc, 
Gheorghe lordănescu, Florin 
Plaur, Ion Roxin, Eugen Apos
tol, Nae Nicolae, Cornel Ferat, 
Marcel Popa, Mircea Pînișoară.

In concluzie o „anchetă" in
teresantă ce invită la vizio
nare.

Adrian SOARE

Noi pași pe 
treptele eficienței 
activității 
economice

(Urmate din pag. 1)

domnește spiritul colaborării, al 
exigenței.

RAȘITARU IL1E, șeful unei bri
găzi care lucrează într-unul din 
marile frontale ale Lupeniulul, a 
ieșit din mină și acordă primul 
interviu din acest an.

— Care este angajamentul 
brigăzii dv pe 1967 ?

— 600 de tone.
— Realizabil ?

— M-am consultat cu toți or
tacii înainte de a mă pronunța. 
Vom lucra tot anul la același loc 
de muncă, 5 vest — 3 vest. II cu
noaștem bine și nici nu ne gîndim 
să nu realizăm angajamentul.

— A existat și în alți ani răs
punderea cînd se prezenta anga
jamentul. De data aceasta s-a putut 
vedea însă mai multă chibzuință, 
este de părere secretarul comite
tului de partid al minei, tovară
șul RACZEK IOAN. Nimic for
mal, ci cu competență. La adună
rile de dezbatere a planului, oa
menii au vorbit și s-au angajat 
în spiritul Plenarei din decem
brie a C.C. al P.C.R. Am certitu
dinea că lunile acestui an vor fi 
noi pași urcați pe Ireptele eficien
ței activității economice.

...La suprafața minei s-a așter
nut pentru un scurt timp liniștea. 
Bănui pe cei care acolo, in adîn- 
curi, înfruntă roca dură, presiu
nile, întunericul. Despre ei, despre 
rezultatele muncii lor nu peste 
mult timp vom putea scrie 
frumos.,.

Cu nemiluita 
sau de loc

Tovarășul Crlstea Nicolae ne re
latează următorul fapt regretabil 
petrecut la cofetăria „Trandafirul" 
Vulcan. In văzul mulțimei de cum
părători, vînzătoarea Datu Viorica 
scoate, din locul unde fuseseră 
„puse bine", trei cutii și le întinde 
unui cumpărător: Ce conțineau 
cutiile ? Portocale, că doar pen
tru asta așteptau la rînd mal mulți 
cetățeni.

„Dar nu e rău, își ziceau cei 
care erau în față, putem cumpăra 
și noi mai multe".

Cinci sau șase clienți ajunși la 
tejghea sînt serviți după preferin
țe : 2, 3 și chiar 4 kg. Apoi por
tocalele s-au terminat. Ceilalți 
cumpărători au fost serviți apoi 
cu „nu mai avem"...

Ar fi de dorit ca pe viitor la 
„Trandafirul" marfa să fie mai ju
dicios împărțită.

încasări și aiit
Un grup de cetățeni din Paro- 

șeni sesizează ziarul că I.C.O. Vul
can nu ridică gunoiul, iar echipele 
de vidanj nu au mai vizitat gos
podăriile lor de nu mai țin minte.

Cum de nu uită cei de Ia I.C.O. 
să treacă pe lâ Paroșeni cînd e 
vorba de încasări ? !

Program ciuntii
Studentul Albu Gheorghe este 

nemulțumit, și pe bună dreptate, 
că la lacto-barui „Miorița" din 
Petroșani — deși programul este 
pînă la ora 22 — uneori se face 
închiderea mult mai devreme. Așa 
s-a procedat în ziua de 7 ianuarie 
a. c., cînd, pe la ora 18, scaunele 
au intrat în „repaus", pe mese. 

I. C O. Petroșani
angajează imediat:

® mecanici auto calificași, categoria 6-8
O lăcătuși
© conducători auto pentru autobuze, 

cu condifia de a avea cel puțin 5 ani vechi» 
me de conducător auto

© muncitori necalificati cu posibilități de 
calificare ia locul de muncă și școlarizare în 
întreprindere în meseria de mecanic auto

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

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

Fețele de masă au fost ridicate, 
pe jos a început să se apel», ier 
ușa s-a închis.

„Dacă vrei să mănînci vioȘ 
peste un ceas!“ l-au intîmpinat. 
voci dinăuntru pe clientul în 
cauză.

A trebuit să se lase păgubaș.
Mai bine s-ar lăsa tovarășii de 

la lacto-bar de ciuntirea progra
mului.

„Desfundînd" astfel, 
poate să li se înfunde

Tovarășa Păun Ana din Lupeni 
ne scrie că homarii nu, curăță co
șul numai dacă locatarii îi plătesc, 
deși aceștia au contracte încheiate 
cu I.L.L.-ul. S-ar putea ca prin 
astfel de practici, desfundîtid pe 
ciubuc, să li se înfunde,..

Un calmant 
și o aniversare

O cititoare a ziarului, tovarășa 
Nicoleta Valcoan ne informează 
despre unele stări de lucruri din 
Uri câni.

1. Ca să vezi aici un spectacol 
e nevoie să te „alimentezi" din 
plin cu antinevralgice, calmante, 
deoarece spectacolele se progra
mează... să se țină eu cîte două 
ore mai tîrziu. Așa a fost șj cu 
piesa „Io, Mircea Voievod" pro
gramată pentru ora 18. dar a în
ceput abia după ora 20. Care e 
motivul ?

2. La E. M. Urlcani, în atelierul 
de întreținere se aniversează 4 ani 
de cînd... mașina de găurit cu nr. 
46 287 este... „pe butudf"... Condu
cerea sectorului V, de care ține 
mașina, este chemată s-o repare 
cît mai grabnic.

Joi s-au disputat noi meciuri în 
cadrul „Cupei campionilor euro
peni" la baschet.

In competiția masculină forma
ția spaniolă Real Madrid jucînd 
pe teren propriu a întrecut echipa 
bulgară Lokomotiv Sofia cu sco
rul de 85—52 (36—28).

La Praga, Slavia a obținut o 
nouă victorie întrecînd cu 80—63 
(36—24) formația Vorwartz Leip
zig (R. D, Germană), iar la Liu-

bliana, Olympia Liubliăna a ob
ținut victoria în partida cu echipa 
franceză Villeurbanne pe care a 
învins-o cu scorul de 87—78 (45- 
47).

In competiția feminină s-au des
fășurat două jocuri : D.H.F.K.
Leipzig — Akademik Sofia 50—70 
(20—31); Sparta Praga — Reco- 
aro Vicenza (Italia) 75—52 (36—24).

(Agerpres)

Rezultate din turneul zonal masculin de șah
BELGRAD 13 (Agerpres). — In 

turneul zonal masculin de șah 
pentru titlul mondial de la Vrnjac- 
ka Banja s-au desfășurat partidele 
din runda a doua în care cam
pionul român Florin Gheorghiu l-a 
întîlnit pe marele maestru iugos
lav Matanovici. După 21 de mu
tări cei doi șahiști au convenit a- 
supra remizei. Același rezultat a 
fost consemnat și în intîlnirile: 
Pachmtm-Lengeyel, Hindle-Guars- 
son. Haman a pierdut la Vizam 
tiades. Barczay a întrerupt Ia 
Fuchs și Bilele la Vacko.

în clasament conduce Mohrlack 
cu 1,5 puncte, urmat de Vizșntia- 
des cu 1 punct (1), Gheorghiu, Ma

tanovici, Pachman, Kostro, Hamal 
șî Lengyel cu cîte 1 punct fiecare. 
La turneu încă nu s-a prezentat 
Boboțov (Bulgaria). In runda a 
treia Gheorghiu va juca cu Ivkov 
(Iugoslavia).

★

BEWERVJJK 13 (Agerpres). — 
In runda a doua a tradiționalului 
turneu internațional de șah de la 
Bewervijk reprezentantul Rdmâ- 
niei Teodor Ghițescu a remizat cu 
danezul Larsen. Marele maestru 
sovietic Spasski a cîștigat la Ku- 
pers, iar partidele Langeveg — 
Kavalek și Van Get — Liutikov 
s-au întrerupt.

TELEVIZIUNE
14 ianuarie

18,00 Pentru copii și tineretul 
școlar: Mici interpreți, 
mari speranțe. Intilnire 
cu eroi îndrăgiți din filme 
românești.

18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară,
19,20 Buletinul meteorologic.
19,25 Cincisprezece minute cu 

iluzionistul italian Genaro 
Trevizan.

19.40 Actualitatea cinematogra
fică.

20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 „In ianuarie... e iulie iar" 

montaj din melodiile lui 
Lopez.

21.40 Contrapunct ritmic cu 
formația condusă de Ri
chard Oșanitzki.

22,00 Filmul serial „Baronul".
22,50 Telesport.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
15 ianuarie

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 6 10 Concert de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Su
marul prăsei Buletin meteo-ru- 
tier; 7,30 Duete vocale și instru
mentale de muzică ușoară; 7,45 
Emisiune de cîntece și jocuri; 
8,00 CLUBUL VOIOȘIEI; 8,45 Me
lodii vesele; 9,15 Muzică popu- 
Iară; 9,30 TRANSMITEM PENTRU 
SATE; 10,10 Muzică ușoară; 10,30 
Ascultătorii ne cer... (muzică din 
opere); 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,03 Radio atlas; 11,15 Concert 
folcloric; 11,45 Cînță Pompilia 
Stoian și Pino Donaggio; 12,00 DE 
TOATE PENTRU TOȚI; 13,00 RA
DIOJURNAL. Buletin meteorolo
gic; 13,13 ESTRADA DUMINI
CALA; 14,15 Programul orrhes- 
trei de muzică populară a Radio- 
televiziunii. Soliști ; Lucretia Cio- 
banu și Emil Drosu; 14.40 O chi
tară cînta; 15,00 Muzică ușoară 
interpretată de actorii Brigitte 
Bardot și Ion Dichiseanu; 15,15 
Cîntăreți români de operă pe 
scenele lumii : Arta Florescu; 15,30

„In vîrtejul jocului"; 15,45 Me
lodii de dragoste interpretate de 
Lucky Marinescu; 16,00 Caleidos
cop muzical; 16,35 Noutăți pen
tru iubitorii de folclor; 17,00 Pa
gini din opere; 17,15 Orchestra 
Sergiu Malagamba; 17,32 Concert 
simfonic popular; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,05 Cîntece de petre
cere și jocuri populare; 1J. .u 
TEATRU SCURT : „Comedia Celui 
care și-a luat de nevastă o femeie 
mută", de Anatole France; 18,59 
Varietăți muzicale; 19,30 Progra
mul orchestrei de estradă a fiadio- 
televiziunii. Soliști Margareta Pîs- 
laru și Jean Păunescu; 20,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 20,15 Intilnire 
cu melodia populară și interpretul 
preferat: 20,45 Vechi trubaduri ai 
muzicii ușoare ; Cristian Vasile și 
Titi Botez; 21,00 Ritm și tinerețe: 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,25 Canțo
nete; 22,40 Program pentru prie
tenii dansului; 23,52 BULETIN t>£ 
ȘTIRI.
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LOVITURĂ DE STAT IN TOGOVIETNAMUL DE SUD

Succese ale trupelor
Frontului Național de Eliberare

SAIGON 13 (Agerpres). — Agen
ția sud-vietnameză de presă „Eli
berarea" a dat publicității o serie 
de comunicate privind succesele 
repurtate de trupele Frontului Na
țional de Eliberare în diverse 
provincii din Vietnamul de sud. 
Potrivit unuia dintre comunicate, 
detașamentele de patrioți au supus 
în dimineața zilei de 12 ianuarie 
unui puternic tir de mortiere ae
rodromul american construit re
cent în provincia Can Tho, pre
cum și instalațiile militare ale 
forțelor saigoneze din nord-vestul 
aceleiași provincii. Luați prin sur
prindere, saigonezii au suferit pier
deri Însemnate, iar aerodromul a-, 
merican a fost avariat în diverse 
puncte.

Ea 10 ianuarie, se anunță într-un 
alt comunicat, forțele patriotice din 
provincia Binh Dinh au doborît 
Un, elicopter american aparținind 
diviziei I-a americane aeriene, pre
cum și un avion american. La 11 
ianuarie, un avion american de 
tipul „UH-34" s-a prăbușit în Ma
rea Chinei de sud, în apropierea 
bazei aeriene de la Chu Lai. Toți 
cei 10 militari americani aflați pe 
bord au fost uciși. In noaptea de

Conferința de presă de la Hanoi

Dezvăluiri despre crimele comise 
de agresorii americani

HANOI 13 Agerpres). — Cunos-, 
eutul om de știință francez, fizi
cianul Jean Pierre Vigier, unul 
din membrii comisiei de anchetă 
a Tribunalului internațional pen
tru cercetarea crimelor de război 
săvîrșite de S.U.A. în Vietnam, a 
declarat într-o conferință de pre
să ținută la Hanoi că „deține do
vezi că S.U.A. au folosit bombe 
cu napalm împotriva Vietnamului 
de nord". El a declarat, de aseme
nea, că S.U.A. au făcut din Viet
nam „un teren de experimentare 
a armelor moderne". Dovada aces
tei afirmații o fac diversele bom
be și arme utilizate, a spus fizi
cianul francez. „Fapt deosebit de 
grav, a arătat el, bombe brizante 
(bombe cu mii de schije), care vi
zează în exclusivitate populația 
pașnică, sînt folosite de aviația a- 
mericană în mod sistematic. Din

I ntrevederile franco^vest-germane
Vineri, la Paris au 

început convorbirile în
tre generalul de Gaulle 
și cancelarul Kiesinger 
în cadrul tratatului de 
cooperare franco-vest- 
ger-man semnat în oc
tombrie 1963. Devenite 
în ultimii ani mai mult 
un prilej de consemna- 
.e a pozițiilor din ce în 
ce mai îndepărtate din
tre cele două țări ac
tualele convorbiri par 
să iasă, cel puțin pentru 
moment, din sfera obiș
nuitului. După o serioa
să criză, la a cărei ori
gine factorii de politică 
externă n-au avut un 
rol secundar, Bonnul 
trimite la Paris pe can
celarul Kiesinger și pe 
Willy Brandt, ministrul 
vest-german de externe. 
Și, pentru a accentua și 
mai mult dorința Bonn
ului de a se crea im
presia unei noi orien
tări, din delegația vest- 
germană nu face parte 
jostul ministru de ex

6 ianuarie, patrioții au declanșat 
un puternic atac în provincia Ben 
Tre, în cursul căruia au scos din 
luptă trei companii saigoneze, au 
ucis sau rănit, în total, 300 de sol
dați inamici, saigonezi și ofițeri 
americani, au fost capturate mari 
cantități de armament, inclusiv 
mortiere si radioemițătoare.

La 9 și 10 ianuarie, unități ale 
F.N.E. din provincia Quang Nam 
au provocat pierderi grele arma
tei saigoneze, distrugînd aproape 
în întregime trei posturi guverna
mentale.

Aceeași agenție a transmis un 
comunicat-bilanț al operațiunilor 
desfășurate de patrioți în lunile 
octombrie și noiembrie 1966, în 
provincia de sud-vest a Saigonului. 
In această perioadă, precizează co
municatul, forțele de eliberare au 
fost angajate în aproximativ 700 
de acțiuni, în cursul cărora au 
scos din luptă 6 000 de soldați ina
mici, dintre care 673 americani. Au 
fost în același timp distruse sau 
avariate 39 de vehicule militare, 
capturate aproape 900 de arme au
tomate și doborîte sau avariate 
mai multe avioane.

.constatările noastre, jumătate din ' 
bombele aruncate asupra Vietna
mului de. nord sînt. de acest ger:. 
In districtul provinciei Thanh Hoa, 
bombardierele americane au arun
cat 20 000 de bombe explozive și 
25 000 — brizante. Totul arată că 
se procedează la experiențe de 
distrugere în masă a populației".

Avocatul francez Leon Mataras- 
so — președintele primei misiuni 
de anchetă, relevă agenția France 
Presse, a declarat de' asemenea că 
„S.U.A. recurg la bombardamen
te masive și sistematice împotriva 
populației și a obiectivelor pur ci
vile din Vietnamul de nord". „Pă
rerea mea, ca jurist, a spus el, es
te că S.U.A. folosesc mijloace și 
procedee contrare normelor si 
uzanțelor dreptului internațional, 
și comit acte care constituie o 
crimă de genocid".

terne Schroeder, care, 
în actuala lui funcție de 
ministru al apărării, ar 
fi trebuit, după cum se 
obișnuia, să stea la ma
sa tratativelor în fața 
colegului său Messmer. 
In vechiul guvern, ală
turi de Erhard, Schroe
der era promotorul u- 
nei strînse alianțe cu 
S.U.A. De altfel, lor li 
s-a reproșat, in mai 
multe rînduri, de a fi 
imobilizat aplicarea a- 
corâului franco-vest-ger- 
man.

Observatorii consideră 
pe drept cuvînt că re
lațiile cu S.U.A. consti
tuie principala proble
mă de care depinde o 
reactivare a tratatului 
franco-vest-german. A- 
genția France Presse a- 
rată că „guvernul de la 
Paris admite că guver
nul de la Bonn nu se 
gîndește să afecteze re
lațiile sale cu Statele 
Unite, dar pentru gene
ralul de Gaulle fondul

problemei continuă să 
fie independența Euro
pei față de Washing
ton". Cu acest prilej, 
guvernul , francez va 
căuta să afle care sînt 
intențiile noului guvern 
vest-german în acest 
sens.

La ordinea de zi a 
convorbirilor franco- 
vest-germane se află 
teme a căror abordare 
ar putea duce la obți
nerea unor anumite re
zultate. De pildă, în 
fața intenției guvernului 
britanic de a adera la 
Piața comună, guvernul 
rancez își manifestă re

zerve. El cere adeziunea 
strictă și completă a 
Londrei la Tratatul de 
la Roma, acest punct de 
vedere fiind însușit tot 
mai mult și de vest-ger- 
mani. O altă temă im
portantă este cea a re
lațiilor est-vest. In 
declarația guvernamen
tală a lui Kiesinger s-a 
afirmat că noul guvern

LOME 13 (Agerpres). — Criza 
politică latentă din statul african 
Togo a luat o turnură bruscă joi 
noaptea, cînd forțele armate au 
preluat puterea, înlăturind toate 
organele civile, Etienne Guassingbe 
Eyadema, șeful statului major ai 
armatei togoleze, într-o declarație 
radiodifuzată, a arătat că armata 
a preluat putetea pentru „a pune 
capăt confuziei politice din țară". 
Agențiile de presă relevă că fostul 
președinte, Nicolas Grunitzki, și-a 
dat demisia și se află la reședința sa 
oficială. Potrivit știrilor sosite din 
Lome, capitala statului Togo, în
lăturarea autorităților civile s-a 
făcut fără să se producă incidente. 
La primele ore ale dimineții de 
vineri, conducătorii armatei au de
cretat starea excepțională pe întreg 
teritoriul țării, închiderea frontiere
lor și suspendarea activității tutu
ror partidelor politice. In prima de- 
clafație-program dată publicității, lo
cotenentul colonel Eyadema a men
ționat că Togo va respecta Carta 
O.N.U., va îndeplini toate acordu
rile încheiate pînă acum pe plan

Confruntare generală a principalilor 
acuzați în cazul Ben Barka

PARIS 13 (Agerpres). 
La Palatul Justiției 
din Paris a avut loc 
joi o confruntare ge
nerală a principalilor 
acuzați implicați . în 
răpirea liderului opo
ziției marocane Ben 
Barka. Confruntarea a 
fost cerută de avocații 
colonelului Dlimi, fos
tul director adjunct al 
siguranței marocane, 
aflat în prezent in de
tențiune preventivă la 
Paris, după ce s-a pre

dat în mod voluntar 
autorităților franceze. 
Avocații au aflat des
pre o întîlnire secretă 
din aprilie 1965 a fos
tului șef în serviciile 
de contraspionaj frun
ze, Marcel Le Rog — 
Finville, cu Antoine 
Lopez, agent al acestor 
servicii studentul ma
rocan El Mahi — toți 
trei acuzați în proce
sul Ben Barka — și 
cu alte persoane, în

Declarația președintelui Mobutu
KINSHASA 13 (Agerpres). — 

Președintele Mobutu a declarat, 
în cadrul unui interviu publicat 
de revista tunisiană „Jeune Afri- 
que", că hotărîrea autorităților de 
la Kinshasa de a desființa socie
tatea „Union Miniere du Haut Ka
tanga" a fost determinată. în 
primul rînd. „de refuzul conducă
torilor ei de a coopera cu oficia
litățile congoleze". „Union Mi
niere du Haut Katanga", a preci
zat Mobutu, cucerise o putere e- 
conomîcă si financiară atit de 
mare, îneît își. permitea să exeri ite 
presiuni pentru a împiedica orice 
control al statului asupra opera
țiunilor sale de extragere si co

vest-german năzuiește 
spre îmbunătățirea re
lațiilor sale cu țările so
cialiste, intenție saluta
tă de către guvernul 
francez. Rămîne de vă
zut care sînt căile pe 
care guvernul vest-ger
man le va aborda pen
tru realizarea acestei 
intenții și cum vor fi 
primite ele de guvernul 
francez.

Avînd în vedere di
versitatea și numărul 
mare al problemelor pe 
care le implică rela
țiile franco-vest-germa- 
ne, nu se așteaptă re
zultate imediate, concre
te și precise de la a- 
ceste tratative. Totuși, 
întîlnirea de Gaulle — 
Kiesinger ar putea să 
constituie un prilej de 
clarificare a pozițiilor, 
clarificare hotărîtoare 
pentru evoluția de vi
itor a relațiilor anglo- 
vest-germane.

C. VARVARA 

extern și va rămîne membru al 
Organizației Unității Africane 
(O.U.A.) Prin dizolvarea Adunării 
Naționale și suspendarea constitu
ției, a spus Eyadema, urmează să 
se constituie un comitet de recon
ciliere națională care va avea ca 
sarcină crearea unor instituții pro
vizorii pentru o perioadă scurtă, 
la sfîrșitul căreia vor fi organizate 
alegeri generale. El a arătat, tot
odată, că armata se angajează să 
transmită puterea civililor cînd se 
va instaura ordinea și securitatea.

★

Republica Togo, stat african si
tuat pe țărmul golfului Guineei, 
și-a proclamat independența Ia 27 
aprilie 1960. Pînă atunci a fost te
ritoriu sub tutela O.N.U., adminis
trat de Franța. învecinat cu Gha
na și Dahomey, Togo are o supra
față de 56 600 km pătrați.* Relieful 
țării este mai mult muntos, cu 
unele suprafețe de ses — litoralul 
Atlanticului. Populația se cifrează, 
potrivit datelor din 1965, la circa 

care apărătorii lui 
Dlimi doresc să vadă 
dovada existenței unui 
complot împotriva lui 
Ben Barka fără parti
ciparea serviciilor se
crete marocane.

Confruntarea nu a 
dus la nici un rezul
tat, cei interogați afir- 
mînd că la întîlnirga 
menționată nu a fost 
pronunțat de loc nu
mele lui Ben Barka, 
subiectul discuției fi
ind cu totul altul.

mercializare a cuprului katanghez, 
venind în contradicție cu politica 
noastră de a pune economia în 
serviciul națiunii". „In afară de a- 
ceasta, societatea continua să prac
tice în Congo o politică neocolo- 
nialistă, pe care noi sîntem hotărîți 
să o combatem. Katanga, "a conti
nuat Mobutu, nu va mai fi exnha- 
tată ca în trecut de marile trus
turi internaționale, pentru că noua 
societate creată în locul lui ..Union 
Miniere" are o majoritate congo
leză".

Acte ostile ia adresa
R. P. 0. Coreene

PHENIAN 13 (Agerpres). — A- 
genția Centrală . Telegrafica Co
reeană anunță că, la Panmur,Jcn 
a avut loc o nouă ședință a Co
misiei militare de armistițiu în 
Coreea, la care partea coreeano- 
chineză a protestat împotriva ac
telor - ostile de violare a apelor 
teritoriale de către nave de război 
americane si împotriva provocări
lor comise de partea americană în 
zona demilitarizată.

■Printre altele, s-a arătat că, de 
la 30 decembrie 1966 și pînă în 
prezent, peste 35 de nave au pă
truns în apele teritoriale ale 
R.P.D. Coreene, iar personalul mi
litar ăl părții americane a atacat 
personalul părții coreeano-chineze 
din zona demilitarizată, ținîndu-! 
sub un foc continuu timp de peste 
opt ore.

Reprezentantul părții coreeano- 
chineze a cerut să se ia măsuri 
urgente pentru a se pune capăt 
acestor acte ostile.

1 642 000 locuitori cu o densitate 
de 29 locuitori pe km pătrat.

Subsolul conține bogate zăcă
minte de minereuri de fier, crom, 
mangan, bauxită, fosfați. Cele mai 
dezvoltate ramuri ale industriei 
sînt cea extractivă, alimentară și 
textilă. In agricultură, unde lu
crează aproape jumătate din popu
lația țării, se cultivă îndeosebi mei, 
sorg, orez, porumb, manioc, ba- 
tate, bumbac, cafea, copra, cacao, 
iar o parte a populației se ocupă 
cu creșterea ovinelor, bovinelor șl 
caprinelor. Principalele orașe ale 
țării sînt Lome (capitala). Sokode, 
Sonane Mango.

♦ TOKIO. Vătămarea auzu
lui din cauza zgomotelor in
dustriale poate fi combătută 
cu vitamina B 1, sulfat de con- 
droitină și benzilimidazolină. 
In anumite împrejurări, aceste 
substanțe pot chiar îmbunătăți 
auzul. La muncitorii industriali, 
tratamentul cu vitamina B 1 a 
oprit chiar un proces lent de 
pierdere a auzului.

MOSCOVA. Recent s-au 
încheiat filmările pentru epo
peea cinematografică „Război 
și pace", la care cunoscutul 
regizor și ador sovietic Ser- 
ghei Bodnarciuc a lucrat timp 
de peste patru ani. Primele 
două serii ale filmului ■ sînt 
gata și vor fi prezentate în. 
curînd pe ecranele din țar^i 
noastră.

♦ NEW YORK. Societatea 
constructoare de automobile 
„General Motors" a anunțat 
că, începînd de la 27 ianuarie, 
un număr de 10 400 muncitori 
de la uzinele din Oshawa (On
tario) vor fi concediați.

♦ TEL AVIV. In localitatea 
Dir El Assaad a încetat din 
viață, în vîrstă de 121 de ani, 
cel mai bătrîn om din Izrael 
— Abou Juma El Assadi. Po
trivit unor documente care 
s-au aflat în posesia sa, cam- i 
pionul longevității din Izraef 
s-a născut în 1845 și a servit 
mulți ani în armata turcă. El
a supraviețuit celor 84 de co
pii, nepoți și strănepoți ai săi. 
nu a fost bolnav niciodată,

0 RIO DE JANEIRO. Ca 
urmare a temperaturilor ex
trem de ridicate, în primele 
9 zile ale anului au murit în 
statul brazilian Sao Paulo 53 
de copii, iar alți 442 au fost 
spitalizați, se anunță într-un 
comunicat dat publicității la 
Rio de Janeiro. Comunicatul 
relevă că în această perioadă 
au fost înregistrate 2 450 de 
cazuri de deshidratare infan
tilă. .

HAVANA. La inițiativa 
Federației femeilor cubane, în 
capitala Cubei a avut loc c 
întîlnire a reprezentantelor 
femeilor din Columbia, Gua
temala, Peru, Republica Do
minicană și din țara gazdă. 
S-a făcut un schimb de păreri 
în. problema rolului femeilor 
în lupta de eliberare națio
nală.

♦ LONDRA. După cum a 
anunțat ziarul „Daily Sketch", 
o parte din tehnica militară pe 
care Statele Unite sînt nevoite 
să o evacueze din Franța, este 
transferată în Anglia. Potrivit 
ziarului, un număr de 100 de 
nave, ce reprezintă „rezerva 
mijloacelor navale ale arma
tei americane" care au părăsit 
porturile Franței, vor ancora 
la baze navale engleze.

♦ CIUDAD DE MEXIC. In 
urma valului de frig care s-a 
abătut in ultimele zile asupra 
celei mai mari părți a Mexi
cului, îndeosebi în regiunile 
septentrionale, au murit 29 de 
oameni, dintre care 23 în ca
pitala țării.
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