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Plecarea din Capitală a ministrului afacerilor externe al OlandeiLuni dimineața a părăsit Capitala ministrul afacerilor externe al Olandei, Joseph Luns, care, la invitația guvernului Republicii Socialiste România, a făcut o vizita
oficială în tara noastră. Oaspetele a fost însotit de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe al Olandei. (Agerpres)

Profluneri de candidai! 
In vederea alegerilor 
nenlni stalurile 
popdlaie Huile

In ziua de 15 ianuarie a. c. 
în circumscripțiile electorale 
comunale din Valea Jiului au 
avut loc adunări populare în 
care s-au făcut propuneri de 
candidați ai F.D.P. pentru ale
gerile de deputați în sfaturile 
populare comunale.

Cei 231 de participant la a- 
dunările populare ce au avut 
loc la Bănița, au propus drept 
candidați ai F.D.P. pe cei mai 
buni și destoinici gospodari ai 
comunei. Printre candidații pro
puși se numără Jitea Zamfira, 
Stoica Vasiie, Voin Eufinia și 
alții.

Participanții Ia adunare au 
susținut cu căldură propune
rile făcute.

Transformările înnoitoare ce 
au avut loc în comună în anii 
noștri au fost reliefate de cei 
27 participant! Ia discuții și în
deosebi de tovarășul Lazăr Da
vid, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Petro
șani.

Adunările populare din Bă
nița au lost urmate de frumoa
se programe artistice prezen
tate de elevii școlilor din Cri- 
vadia și' Bănița.

Adunări populare pentru de
semnarea candldaților în ve
derea alegerilor de deputați în 
sfaturile populare comunale din 
5 martie au avut loc și la Ani- 
noasa, Iscronj și Cîmpu lui 
Neag. La aceste adunări au 
participat tovarășii Furdui 
Gheorghe, Pîinișoară Titus, 
Negruț Clement, secretari ai 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani și alți activiști de 
partid și ai sfatului popular 
orășenesc.

Iarna nu a intrat In planul lor ?Frig. Termometrul, parcă zgribulit și el, oamenii îmbrăcați gros, strada, trotuarele înghețate — arată că iarna a intrat în plină atăpînire pe meleagurile noastre.Toți au așteptat-o ? Au prevăzut-o în planurile lor ? Nu prea ’ lată cîteva aspecte.— Sîntem la mijlocul: lunii ianuarie dar întreprinderea forestieră Petroșani nu ne-a livrat încă nici o bucată de lemn — spune tov. Podraski. șeful depozitului de Combustibil Petroșani. Din discuția purtată, reiese că încă pe anul trecut I. F. Petroșani a rămas datoare depozitului cu pește 2 500 000 
kg lemne. Depozitul eâte gol.— Centralele duc lipsă de cărbuni pentru că nu avem suficiente mașini să -le a- provizionăm — arată tov. Boța. șeful distribuției de cărbune di fi Petroșani. Prepa
rați» Petrila asigură

cantitatea necesară de cărbune. Ar trebui însă ca S.T.R.A. să mai repartizeze două autobasculante care să asigure transportul cărbunelui la cele 10 centrale termice din oraș-. De asemenea, să ni se dea un mijloc meca-
Insemnare

nic de încărcare — e- ventual un mic excavator sau tractor dotat cu cupă de excavator — ca mașinile să poată circula mai intens, fără staționări inutile.— In ultimele săp- t.ămîni, nu am putut alimenta normai mașinile cu benzină pentru că ducem lipsă, fiind nevoiți să trimitem uneori autocisterna în alte localități după carburanți — a- rată tov. Schmidt, șeful serviciului- de transport auto al I.C.O 
Rezultatele acestei si

Dezbaterea sarcinilor de pian pe 1967

SPRE NOI SUCCESE 
IN MUNCA CEFERIȘTILORColectivul secției L 5 Petroșani a depus în anul 1966 o muncă susținută pentru ca sarcinile de.plan să fie îndeplinite înainte de termen, cu respectarea condițiilor de calitate, asigurarea circulației trenurilor fără evenimente și fără accidente în muncă.Din referatul prezentat cu ocazia dezbaterii cifrelor de plan pe anul 1967 de către inginerul Dră- ghici Ilie, șeful secției, s-a desprins faptul că în anul 1966 planul global a fost depășit cu 2,5 la sută. S-au înlocuit șinele de cale ferată pe 8 685 m 1, s-au reparat scule și s-au confecționat piese de schimb care întrec cu 17 264 kg planificarea, s-a făcut o economie la prețul de cost de 245 000 Iei și s-a îmbunătățit numărul kilometrilor de linie cu calificativul „foarte bine11 cu 30 la sută.In anul 1967 colectivul secției L 5 Petroșani urmează să efectueze un volum sporit de lucrări, cu 20 la sută mai mare decît în a- nul 1966.Participanții la discuții în cadrul dezbaterii au venit cu pro- 

tuații se văd în transportul public ; numărul autobuzelor în circulație este mai redus, tocmai din cauză' că Competrolul nu ne poate asigura cantitatea de benzină cerută...lAspectele arătate.șe datoresc faptului că u- nitățile în cauză nu au 
luat în serios pregăti
rile de iarnă: să lași depozitul de lemne fără lemne, autobuzele fără benzină și distribuția de cărbuni cu insuficiente mijloace de transport, toate a- cestea sînt mărturii e- locvente ale acestui fapt. Iarna, după cum bine se știe, crește consumul de lemne, de cărbune, mașinile consumă mai multă benzină din cauza dificultăților drumului, iar cetățenii preferă... autobuzul în locul mersului pe jos 1Oare în planificarea tovarășilor de la I. F. Petroșani, S. T. R. A., Competrol, nu a figurat anotimpul rece ?

Mihai ȘTEFAN 

puneri valoroase, menite să contribuie la îmbunătățirea muncii și obținerea de,noi realizări. Astfel, picherul Dobre Marin a propus înființarea unei echipe speciale pentru întreținerea joantelor izolate care în stația Petroșani sîrit foarte multe^și cer o întreținere specială, pichera! Jude Idăn a propus dotarea districtului cu două boghiuri pentru transportarea șinelor, iar Popescu Petre, șeful . atelierului a propus aprovizionarea ritmică cu lemn rotund și cablu pentru bariere și- cu oțel lat pentru racordări. Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe anul
I. CRIȘAN

(Continuare în pag. a 3-a)

PRODUSUL

A TREI

INTELIGENTE
yDe-i întrebai,. în urmă cu 4—5 ani, pe oricare dintre ei, așa cum se obișnuiește : „Și, altceva ce mai faceți î" — foarte ' probabil că răspunsul ar fi fost:— Inventăm !— Ce ?— Lucrăm, trei inși, la un aparat cu care să se determine modul cum funcționează motorul organismului — inima.

★In ultima zi a anului trecut, poștașul a adus un plic adresat celor trei — medicului specialist car
diolog Krauss Simion, tehnicianului 
Konyar Tiberiu și studentului Bre- 
ben Ilie, ultimii doi de la Stația de cercetări pentru securitate minieră din Petroșani. Conținutul plicului : brevetul unei invenții. Un excelent cadou de Anul Nou ! Rodul căutărilor înfrigurate, al învingerii perioadelor de cumpănă, al unei vaste documentări și corespondențe cu specialiști și-a aflat recunoașterea oficială. Ceea ce au preconizat ■ trei oameni, s-a realizat! Incepînd de atunci, Pe- troșaniul se poate mîndri cu încă trei inventatori.

Ideea de a construi un astfel de 
aparat a existat mai de mult, a 
frămîntat mai multe minți. Un

A început sesiunea 
le examene milniiltaie 
la I. N. P.Ieri dimineață, la Institutul de mine din Petroșani, a început sesiunea de examene universitare de iarnă.Timp de trei săptămini, studenții vor trece prin fata comisiilor dă examene pentru a face dovada cunoștințelor asimilate, a seriozității cu care s-au pregătit.

... Eruaii._carg_g-aiî; prgggntaț.ța comisiilor de examinare au fost studenții anilor IV, V și VI, secția exploatări și V preparare din cadrul Facultății de mine și ai anilor IV, V zi și III seral de Ia Facultatea de electromecanică- minieră.Azi, și în zilele următoare, se vor prezenta în fața examinatorilor și studenții celorlalți ani de studiu din cadrul Institutului de mine Petroșani.

medic din Cluj a construit chiar o instalație care înregistrează, prin mijloace mecanice, date despre puls și tensiune din mica circulație.Aparatul construit pe baza invenției celor trei,’, intrat în analele Oficiului de stat pentru invenții 
sub denumirea de „Aparat elec
tronic pentru înscrierea oscilosco- 
pică sau oscilograiică a pulsului și 
tensiunii în vasele pulmonare", 
prezintă avantajul, deosebit de 
important, că poate fi transportat

Plenara 
Comitetului Central 

al Uniunii Tineretului 
Comunist

Luni, 16 ianuarie a. c., a avut loc 
ședința plenară a C.C. al U.T.C.

Plenara a dezbătut „Raportul eu 
privire la sarcinile ce revin Uniu
nii Tineretului Comunist pentru mo- ■ 
biîizarea tineretului din industrie și 
agricultură la realizarea planului 
de stat pe anul 1967", prezentat 
de tovarășul Petru Enache, prin- - '■ 
secretar al C.C. al U.T.C., și ,,In
formarea cu privire Ia ■ activitatea 1 
internațională desfășurată de U- 
niuriea Tineretului Comunist și U- • 
niunea Asociațiilor Studenților din 1 
România în anul 1966 și acțiunile 
stabilite pentru anul 1967".

In cadrul dezbaterilor, vorbitorii 
s-au referit la răspunderile mari 
ce revin tineretului din industrie și 
agricultură in lumina hotăririlor

.plenarei C.C. ai P.C.R. din 21—23 
decembrie 1966, a indicațiilor pre
țioase cuprinse în cuvîntul rostit 
cu acest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R.

In încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tovarășul Virgil Tto- 
fih, secretar al C.C. al P.C.R.

In sectorul transporturilor auto .se., ju^xad ln._ acest, an considera- 6ife îmbunătățiri. Astfel, parcul de autovehicule destinat transportului de mărfuri va, fi sporit cu 5 800 autocamioane, tractoare cu șa și autobasculante. Penttu transporturile de călători,, numărul de autobuze va crește cu peste 800.Exploatarea cît mai eficientă a. autovehiculelor va fi înlesnită și de construirea a 83 de stații de întreținere cu o capacitate medie de 300 autovehicule fiecare. (Agerpres)

Ia locul de muncă și, printr-o metoda simplă, înlesnește determinarea tensiunii și -pulsului din vasele pulmonare, permite stabilirea unui diagnostic mai precoce în îmbolnăvirea vaselor pulmonare de silicoză, iar prin folosirea lui apar perspective noi în diagnosticarea bolilor de inimă.In construirea aparatului, la care
Francisc VETRO

(Continuare în pag. a 3-aJ
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tendințe de a ieși din mediocritateLa Minerul Aninoasa

Au început adunările de dări de seamă 
și alegeri in asociațiile sportive
Sîmbătă după-amiază în sala de 

ședințe a E. M. Aninoasa a avut 
ioc adunarea de dare de seamă 
și alegeri la Asociația sportivă 
Minerul Aninoasa. Această aso
ciație numără peste 2 100 membri 
U.C.F.S. care activează în 9 secții 
sportive, dintre care fotbalul, 
handbalul și voleiul sînt repre
zentate de echipe care activează 
în campionatul regional.Din darea de seamă prezentată 
de tovarășul ing. Tarcea loan, pre
ședintele asociației, a reieșit că ac
tivitatea sportivă de masă și cea 
competițională au cunoscut în anul 
1866 un avînt continuu. Sub con
ducerea permanentă a comitetului 
de partid al minei, cu sprijinul 
comitetelor U.T.C. și sindical, A. S. 
Minerul Aninoasa a reușit ca 
în cadrul spartachiadelor de iarnă 
și de 
ciației 
„Cupa 
marea 
U.C.F.S.activitatea

vară, campionatului și competițieiMinerul"majoritate săa
aso- de masă antreneze membrilor

echipa de volei a ocupat locul II în turul campionatului regional, cea de handbal — locul V la sfîr- șitul campionatului regional ediția 1966, iar cea de fotbal — locul 9 în turul campionatului regional.S-au evidențiat instructorii voluntari Tamaș Vasile, Bolunduț Petru, Nedesca Gheorghe, fotbaliștii Golgoțiu Costel și Boyte Bela, handbaliștii Gabor Francisc, Husar Zoltan, Nedeșca loan, voleibaliștii Predoiu George și Mitrică Dianu, precum și alți instructori voluntari și sportivi.In general, activitatea Asociației sportive Minerul Aninoasa a fost satisfăcătoare, dar nu la nivelul posibilităților existente Această părere a fost exprimată de multi participanți la discuțiile purtate pe marginea referatului prezentat în adunare. Tovarășii Golgoțiu Mareei, Bolunduț Mircea, Furdui Gheorghe au arătat că nu întotdeauna membrii consiliului sportiv al asociației s-au crearea de condiții

echipamentul necesar, nu i-au mobilizat cu mai multă forță de convingere la manifestările sportive inițiate, pe membriiAlți vorbitori ca Rusu CTistea Aurel au arătat conducerile sectoarelor nu dat importanța cuvenită sportului, că unii fotbaliști, chiar juniori, sînt certați cu disciplina, că nu s-au plătit cu regularitate cotizațiile de membru U.C.F.S.Cei care au luat cuvîntul s-au angajat totodată să ajute mai mult consiliul asociației, să participe activ la manifestările organizate pentru ca Asociația sportivă Minerul Aninoasa să înregistreze rezultate care să depășească nivelul mediocru.

U.C.F.S. Ioan și că nici au acor-

S. AUREL

Un luptător cu perspective

preocupat 
materialecompetition ala,
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Concurs de schiIa Petroșani

La finala pe țară a campio
natului republican de lupte li
bere (juniori) găzduită la Bra
șov în 1966, printre tinerii fi- 
naliști evidențiați de F.R.b. ca 
elemente talentate și de pers
pectivă a fost și tînărul Moț 
Florian care a ocupat pentru 
a treia oară consecutiv locul 
IV pe țară la categoria 56 kg.

Moț Florian s-a născut în 
comuna Mogoș, regiunea Cluj, 
la 21 mai 1950. Cu excepția 
locului său de naștere el este 
petrilean, venit in Valea Jiu
lui la vîrsta de 7 ani, tind 
face cunoștință cu 
sport a A. S. Jiul, 
„puștiul" prieten al luptători
lor.

In loc să se joace, asista la 
antrenamentele secției de lup
te și apoi iși încerca și el for
țele cu colegii lui de-o șchioa
pă care constituiau „galeria" 
echipei.

mata de 
rămînind

Antrenorul echipei Jiul, 
Grăjdan Grigore, cit și cei
lalți luptători, prietenii tal 
mai mari, văzînd că din zi in 
zi se detașează din rîndul 
„puștilor" i-au sugerat Ideea 
să devină luptător legitimat 
și să se antreneze serios.

In anul 1964 este legitimat 
și debutează cu succes în cam
pionatul republican de juniori, 
ajungînd finalist și cîștigînd 
locul IV pe țară la Sibiu. In 
1965 — la finala campionatu
lui republican disputată la 
Craiova — ocupă același loc.

Anul 1966 ii aduce pe lingă 
locul IV pe țară la juniori și 
alte satisfacții. Cîștigă toate 
meciurile din cadrul campio
natului categoriei B seria nord, 
aducînd puncte prețioase e- 
chipet sale de seniori, deve
nind un luptător de bază al 
echipei Jiul.

Calitățile sale împletite cu 
conștiinciozitatea in pregătire 
au făcut să fie solicitat în lo
tul republican de juniori.

Revelionul și primele zile 
ale anului 1967 le-a petrecut 
la Brașov împreună cu lotul 
republican de juniori al țării.

Reîntors, nutrește speranța 
ca în actuala ediție a campio
natului republican de lupte 
libere să 
devenind 
campion 
categoria

Nouă, iubitorilor 
nu ne rămîne decit să aștep
tăm îndeplinirea promisiuni
lor lui Florian.

ocupe locul 1 sau li
campion

al R.S.R.56 kg.

sau vice- 
la juniori,

de lupte.

Din tară și de peste hotareLa sfîrșitul acestei săptămâni, la Predeal, pe pîrtla din Valea Po- liștoacă, se va desfășura un concurs internațional de biatlon care 
Va reuni la start selecționatele 
U.R.S.S., R. D. Germane, Franței 
șl României. Vjneri se va disputa 
proba individuală de 20 km, sîm- bâtă este prevăzută zi de pauză, 
iar duminică va avea loc 
rea de ștafetă, 
sțitui o utilă campionatelor 
mațe între 17 
Altenberg (R.D.G.).pupă concursul de la Predeal, blationiștil din lotul nostru repu
blican vor mai participa la alte 
două întreceri de verificare. Este 
vorba de Spartachiada de la Ober
hof (24—28 ianuarie) și concursul preolimpic de la Grenoble.(Agerpres)

★

cu scorul de 3—1 echipa Brabo. Voleibaliștii români s-au calificat pentru turul următor al competiției.
★

întrece- va con- înaintea prograCompetiția verificare mondiale și 19 februarie la

SYDNEY 16 (Agerpres). — In cadrul unui concurs de natatie desfășurat la Sydney, tînărul înotător John Bennett (Australia), în vîrstă de 19 ani a stabilit un nou record mondial în proba de 800 m liber cu timpul de 8'47"3/10.
★

Astăzi, în 4 orașe suedeze se 
desfășoară sferturile de finală 
«le campionatului mondial 
masculin de handbal in 7. Se
lecționata României, deținătoa
rea trofeului, va întîlni in ora
șul Linkoping echipa Ungariei, 
Stațiile noastre de radio vor 
transmite cu începere din ju
rul orei 20,30 pe programul I 
desfășurarea meciului. Iată ce
lelalte partide din sferturile 
de finală : Iugoslavia — Da
nemarca Ia Kristianstadt, Sue
dia — Cehoslovacia I» Hal- 
slngborg și R. F. Germană- 
U.R.S.S. la Stockholm.

MONTEVIDEO 16 (Agerpres). — 
Selecționata olimpică de fotbal a 
României iși continuă pregătirile lă 
Montevideo. Fotbaliștii români ur
mau să plece în Brazilia, însă n-au 
putut efectua călătoria, alin cauza 
grevei personalului companiei de 
aviație. In primul meci, echipa Ro
mâniei va juca cu formația Palraei- 
ras, campioana statului Sao Paulo. 
Data meciului urmează să fie sta
bilită.

★

★
BRUXELLES. în meci retur pen

tru ^>Cupa campionilor europeni" 
la volei (masculin) la Anvers, 
•daipa Rapid Recurești a întrecut

BELGRAD 16 (Agerpres). — După patru runde, în fruntea turneului zonal masculin de șah de la Vrnjancka Banja se află Barczay, Mohrlock și Byluap cu cîte 3 puncte fiecare, urmați de Lengyel și Hindle cu cîte 2,5 puncte, Gheorghiu, Pachman și Zuidema cu cîte două puncte.In runda a patra, șahistul român a remizat cu Boboțov (Bulgaria) în 15 mutări. Același rezultat a fost înregistrat și în partidele Barczay — Ivkov, Pachman — Matanovici, Zuidema — Fuchs, Mohrlock — Jansa.
In runda a 5-a Florin Gheorghiu 

II iatilnaște pa Barczay.

I

din Petro- pregătirea întrecerii cu „Cupa

Aurel SLABII

Asociația sportivă „Parîngul" Petroșani, -în colaborare cu comisia o- rășenească de schi, a organizat duminică un frumos și reușit concurs de schi la punctul trigonometric I.M.P. Timpul excelent, zăpada bună au permis ca pe cei 250 metri ai pîrtiei tinerii schiori șani să-și verifice forța, în general în vederea viitoare ce va fi dotată 24 Ianuarie".La întreceri s-au prezentat schiori din asociațiile sportive Paringui, Voința și Școala sportivă — toate din Petroșani. Dimineața s-au întrecut juniorii și seniorii, iar după- amiază copiii.Iată rezultatele tehnice înregistrate : Slalom special — 2 manșe 
— juniori: I. Mihuț Victor, S.S.E.; II. Matius Mihai, Parîngul; III. An- ghel Andrei, Voința. Seniori: I. Bîrlida Dumitru; II. Todor Gheor- ghe; III. Lauran Iosif — toți de la Parîngul.După proba de avut loc o probă coborîre. Traseul : metric — P.T.T.R.trei clasați au fost : tru, Ovigher Francisc tor.Copiii — băieți și

slalom special u demonstrativă de punctul trigono- Petroșani. Primii Bîrllda Dumi- și Mihuț Vic-fete — și-au disputat o singură probă • slalom uriaș. Tinerele speranțe și-au împărțit astfel locurile : băieți: 1. Bicskei Alexandru; II. Matiuș Ludovic; III. Rusu Cornel. Fete : I. Mai- can Camelia; II. ” Viorica,-III. Vișan Florica.

Escaladarea pere.; 
telui abrupt # 
grea. Dar cei doi
— Nevezi Nico- 
lae (sus) și Ta- 
maș Vasile — o 
execută cu în
drăzneala proprie 
alpiniștilor. Deși 
iac parte din co
lective diferite
— primul de Ia 
C.F.R. Petroșani,

cel de-al dot- 
de la Mine- 
Aninoasa — 

fața peretelui 
drept ținta lor e 
aceeași : piscul

SPARTACHIADA
DE IARNAS-au scurs 45 de zile de la darea startului în întrecerile Spar- tachiadei de iarnă Au mai rămas doar 30 de zile pînă la încheierea primei etape — etapa pe asociații — dar rezultatele înregistrate nu sînt în măsură să ne mulțumească.Făcînd bilanțul a ceea ce realizat pînă acum, pe drept vînt, trebuie să consemnăm consiliile asociațiilor sportive acordat o slabă atenție acesteitreceri. Dacă totuși asociațiile sportive Minerul Aninoasa, Parîngul Petroșani, Minerul Vulcan, Energia Paroșeni, Minerul Lupeni și Parîngul Lonea, au organizat în această perioadă întreceri la schi și săniuțe, iar Preparatorul Lupeni a inițiat primele întreceri de patinaj pe patinoarul amenajat încă

s-a cucă 
au în-

din luna decembrie 1966, în celelalte asociații sportive nu s-a făcut aproape nimic.Deși timpul a fosi favorabil practicării sporturilor de iarnă (schi săniuțe, patinaj), amenajării de patinoare, se observă totuși un slab interes din partea consiliilor asociațiilor sportive care dispun de posibilități în această direcție. Cu toate că în cluburile existente în Valea Jiului sînt condiții pentru organizarea întrecerilor de șah și chiar de tenis de masă, a- cestea nu se organizează din lipsa de preocupare a asociațiilor sportive. Arenele de popice de la Vis- coza Lupeni și Paringui Lonea sînt de mai multă vreme închise, iar pe celelalte (Vulcan, Uricani și Petroșani), deși aproape zilnic se

pî- 
(15 
de de orga-competi- etapa a asociații pe aso-

joacă popice, întrecerile nu au caracterul unui concurs de masă.In timpul care a mai rămas nă la epuizarea primei etape februarie), dacă nu se vor lua pe acum măsuri hotărîte nizare a unor activități ționale, ne vom trezi în II-a fără ca multe din să-și cunoască campioniiciație și deci nu se va ști cine va merge mai departe în întrecerile pe localitate la ramurile sportive prevăzute de regulament: schi, șah, patinaj, săniuțe, gimnastică, haltere, tenis de masă, tir și turism.
A mai rămas o lună de zile care, folosită gîndit, poate să scoată din inerție activitatea sportivă a asociațiilor, în cadrul Șparta- chiadei de iarnă. Să folosim din plin timpul ce ne-a mai rămas și să trecem la organizarea de către fiecare asociație a întrecerilor sportive posibile acum.

Staicu BALOI 
activist S.S.O. Petroșani
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In Editura politică
a apărut:

Culegerea de față cuprinde cele mai importante lucrări ale lui Marx și Engels, care pun în lumină cele trei părți constitutive ale marxismului — filozofia, economia politică și socialismul.Volumul începe cu documentul- program, „Manifestul Partjdului Comunist" — o expunere clasică a ideilor principale ale socialismului științific.Cele trei lucrări ale lui Marx privitoare la istoria Franței în secolul al XIX-lea, care fac parte din prezenta culegere — „Luptele de clasă în Franța", „Optsprezece Brumar al lui Ludovic Bonaparte" și „Războiul civil din Franța", — constituie exemple strălucite de aplicare a metodei materialismului istoțjc la analiza evenimentelor istorice concrete. Ele au în același timp o mare importanță teoretică pentru dezvoltarea învățăturii marxiste despre revoluția proletară și despre dictatura proletariatului.Esența materialismului istoric, adică aplicarea principiilor materialismului dialectic la viața socială, este genial formulată de Marx în prefața sa la „Contribuții la critica economiei politice".Culegerea cuprinde și lucrările lui Marx „Muncă salariată și capital" și „Salariu, preț, profit", lucrarea lui Engels „Contribuții la problema locuințelor", documente ale Internaționalei a I-a, scrise de Marx precum și alte importante lucrări ale întemeietorilor marxismului.
Spre noi succese 
în munca 
ceferiștilor

(Urmare din pag. 1)1967, colectivul secției L 5 Petro-- șani s-a angajat să depășească planul producției globale cu 1 la su
tă; planul productivității muncii cu. 1,5 la slută; planul reducerii prețului de cost cu 0,5 la sută; să realizeze economii la prețul de cost de 100 000 lei și să îndeplinească planul anual cu 10 zile 
mai devreme.In vederea ducerii la îndeplinire a acestor angajamente au fost propuse o serie' de măsuri tehnico- organizatorice.întregul colectiv este animat de dorința de a traduce în viață sarcinile mobilizatoare stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 fiind hotărît să-și respecte întocmăi angajamentele luate, să întărească disciplina în muncă, contribuind astfel la sporirea siguranței și regularității circulației trenurilor.

CINEMATOGRAFE■
18 ianuariePETROȘANI — 7 Noiembrie :Week-end la Zu.vdcoote; Repu

blica ; Verificat, nu există mine; PETRILA : Fiii marei ursoaice: L1VEZENI : Oameni și drapele; CRIVIDIA : Ultima vacanță; PA- ROȘENI : Inspectorul; LUPENI — 
Cultural: Minunata (Angelica;
Muncitoresc : Cele patru zile ale orașului Neapole; BARBĂtENI : Steaua fără nume: URICANI : Boc
celuța.

EVOLUȚIE tlVOBABIU 
DONÂNO-OLANDEZE

IN RELAȚIILE
Cu dineul oferit duminică seara în saloanele Hotelului bucureștean Athenee Palace, ministrul de externe al Olandei, Joseph Luns, și-a încheiat vizita oficială de 5 zile pe care a făcut-o în România, la invitația guvernului român.Așa cum s-a apreciat atît ia București cît și la Haga, recenta vizită a domnului Lung în țara noastră se înscrie ca o contribuție de valoare la lărgirea relațiilor bilaterale româno-olandeze. Statornicite încă de la sfîi’șitul secolului trecut, in anul 1880. relațiile diplomatice dintre cele două țări au o bază trainică, determinată de respectul reciproc al celor două popoare pentru bogatele lor tradiții, pentru dorința lor vie de a

INVOCARE
O Zeus, zeu al zeilor!... ji 

așa mai departe... (restul in
vocării este secret). Destul că 
îndată ce am terminat invo
carea aud un glas de tunet:

— Ce vrei și de ce mă de
ranjezi ?

— Vreau să vorbesc cu Zeus 
sau măcar cu Posseidon, căci 
am nevoie de un cutremur' și 
eîteva fulgere.

— Dar ce ți-a venit așa deo
dată ?

— Mi-a venit rău de mare 
ieri, de două ori și nu mai 
suport... Aș vrea să schimb 
relieful local.

— Cum ți-a vent rău de 
mare eind ești la munte ? 
Vorbești prostii cetățene, Am 
plecat.

— Stai, stai, nu vorbesc 
prostii. Aici e o mare, o mare 
care lipsește de pe toate hăr
țile geografice dar o mare... 
de indiferență, aproape un o- 
cean care mai anul trecut 
(am aflat și noi cu surprinde
re) pe alocuri a atins cota de 
1 500 000 lei... ăsta metri și 
după toate probabilitățile nu , 
are nici o intenție ca pe 1967 
să-și scadă nivelul. Iar eu stau 
rău cu tangajul și nu suport 
răul de mare. Uite, teri, am 
luat un autobuz, adică vapo
rul — iarță-mă dacă greșesc 
mereu, dar mai sînt și acum 
amețit ■- și, cum îți spuneam, 
m-au scuturat valurile de era 
să vărs tot focul lăuntric pe 
bietul șofer, vreau să zic ti
monier — care de altfel era 
nevinovat. Dimpotrivă, își fă
cea griji pentru starea vapo
rului său în cazul dnd valu 
rile vor mai persista. După ce 
am ancorat cu bine in portal , 
din Piața Victoriei am pornit 
amețit spre magazine. Do
sind am deschis ușa de la 
„Librăria noastră", unitatea, 
nr. 26 era să leșin din nou. 
Cred insă că de data aceasta 
numai fiindcă eram sensibili
zat, deoarece am constatat pe 

TELEVIZIUNE
17 ianuarie

18,00 Pentru cei mici: A fost odată... „Hăinuța 
cu picățele" — scenetă de Titel Constan- 
tinescu. Pentru tineretul școlar: „1001 de 
întrebări". Fire nevăzute — telemetria" — 
transmisiune de la Institutul de igienă.

18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletinul meteorologic.
19,23 Recital poetic: „Rondelul".
19,40 Figuri celebre ale ecranului: Jean Renoir 
20,00 Moment muzical cu Luminița 'Dobrescu și 

cvintetul „Studio".
20,15 Seară de teatru: „Fizicienii" de Fr. Dur- 

renmatt. Interpretează colectivul Teatrului 
de Comedie. In pauză — Poșta televiziunii.

22,45 Telejurnalul de noapte.
22.55 închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
18 ianuariePROGRAMUL I : 6,25 Program muzical de dimineață; 6,35 Anunțuri și muzică; 6,45 

Emisiune pentru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. Sport;7.15 Cîntă fanfara; 7,30 Rit murile dimineții; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Viață nouă, cîntec nou; 8,25 MOMENT POETIC; 8,30 La microfon, melodia preferată; 9,30 Sfatul medicului; 9,35 Hore și sîrbe; 9,45 Recital de chitară Andres Segovia; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 „Cel mai frumos și scump cuvînt : mama" — program de cîntece;10.15 Auzite din bătrîni; 10,30 EMISIUNE LITERARA PENTRU ȘCOLARI; 11,20 Limba noastră; 11,30 Refrene pentru

dumneavoastră; 11,45 Cîntă Maria Cornescu și Victor Bulzan,- 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 Corul Filarmonicii „Banatul" dirijat de Ion Românu; 13,15 Cîntă Ilbna Moțica și Alin Noreanu; 13,30 Intilnire cu melodia populară și interpretul preferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Sport; 14,15 Flori muzicale; 15,00 Din muzica popoarelor; 15,20 Anunțuri și reclame; 15,30 Caleidoscop muzical; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 16,15 Cîntă Marieta Bătrînu și Dan Georgescu; 16,30 O poveste pentru voi, copii; 16,40 Muzică corală la cererea ascultătorilor; 17,00 Recital de o-

se cunoaște mai bine, și a-și aduce contribuția la colaborarea europeană. Suspendate în mod accidenta] în timpul celui de-al doilea război mondial ' relațiile româno- olandeze sînt reluate o dată cu stabilirea păcii în Europa și cunosc o evoluție continuă. In luna august a anului trecut guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Regatului Țărilor de Jos au hotărît, de comun acord, să ridice la rang de ambasadă legațiile celor două țări. Numirea reciprocă de ambasadori la Haga si București marca — după c.urn subliniau cei doi șefi de misiuni diplomatice. cu prilejul depuneiHfccriso- rilor de acreditare, — o nouă etapă pe planul colaborării reciproce,
MIC KOFO1 LETON

urmă că nivelul mării aici nu 
atingea decit 4—5 cm, iar 
cîțiva copii încercau cu pati
nele pe luciul ei dacă nu cum
va au dat de un patinoar. Așa 
stînd lucrurile mi-am zis că 
situația e serioasă și trebuie 
să fac ceva. De aceea te-am 
chemat. Declanșează, te rog, 
un cutremur așa, potrivit ca 
intensitate. Mă gîndesc că u- 
nul.de gradul trei, ar ajunge.

— Ți-am spus eu că ești ne
serios. Asemenea probleme mi
nore nu mă privesc. Fă mai 
bine o „convocare" cu secția 
gospodărie, I.C.O. și alte forțe 
și rezolvă situația pe plan 
local.

— Dar bine Zeus, crezi că 
nu au altă . treabă decit să-și. 
piardă vremea eu asemenea 
lucruri ?

— Nu știu, nu mă amestec 
— și bum a plecat.

Dar eu ce mă fac, cum să 
rezolv acest rău care mă chi- 
nuie ? Cetățeni — dati-mi o 
mină de ajutor. Ce-ați zice de 
această idee ? Dacă am încer
ca noi... să spargem gheata că 
cei de la I.C.O.... Dar ce să 
mai vorbim. Vă vînd și eu un 
secret. Sare se mai găsește pe 
ici, pe colo, pe la magazine și 
după toate legile fizicii, sarea 
topește gheața deși tempera
tura scade sub 0 la 2—5°. 
Atunci se poate interveni (și 
este napărată nevoie) cu ci- 
teva lopeți, cazmale, mături și 
gata — putem îndepărta mă
car cîțiva metri cubi din ma
rea „indiferență", din punctul 
cel mai apropiat de noi. &c 
ziceți, ar fi și aceasta un în
ceput. Apoi pentru alte idei 
mai putem cere sprijinul ce
lor din Cluj, Sibiu și chiar 
Hațeg, poate dispun de mai 
multe resurse decit noi.

Dar pină una alta — eu mă 
culc, căci sînt foarte obosit 
(poate se vor trezi alții).

A. S. 

influențată pozitiv de posibilitățile sporite de a extinde și diversifica relațiile româno-olandeze.întrevederile avute de domnul Luns în timpul șederii sale în România au oferit omului de stat olandez un bilanț si o perspe tivă îmbucurătoare. Căci o scurtă trecere în revistă a schimburilor e- conomice, culturale și de altă natură, efectuate în ultima perioadă între România și Olanda și evoluția lor favorabilă nu pot decit să confirme o adincire continuă a unor legături rodnice, reciproc a- vantajoase. De exemplu valoarea schimburilor comerciale dintre cele două țări a fost în anul 1966 cu circa 50 la sută mai mare decît în 1965. România vinde pe piața olandeză masini-unelte pentru prelucrarea metalelor, motoare electrice și transformatoare de forță, tractoare de diferite tipuri și puteri și alte produse ale industriei constructoare . de mașini. De asemenea, se exportă în Olanda o gamă variată de produse ale industriei chimice și de prelucrare a lemnului, diverse materiale de construcție, produse ale industriei ușoare și, agroalimentare. Comparativ cu 1963, România exportă în prezent în Olanda de două ori mai multe produse. La rîndul lor, partenerii olandezi livrează României mașini și utilaje, instalații pentru dotarea unor noi obiective industriale, diverse materii prime, produse siderurgice, chimicale, produse ale industriei ușoare, alimentare etc. Schimburile de mărfuri între cele două țări se desfășoară pe baza acordului comercial pe termen lung aflat în vigoare. Reprezentanți ai unor firme olandeze vor vizita în curînd Bucurestiul pentru tranzacții și încheierea unor contracte de import-export.Relațiile culturale româno-olandeze înregistrează, de asemenea, o dezvoltare pozitivă. Ca urmare a. interesului manifestat de ambeie țări de a încuraja contactele și schimburile în diversele domenii ale științei, învățămîntului și artei, domnul Luris și colegul său român, Corneliu Mănescu, au semnat în ziua de 13 ianuarie un acord cultural româno-olandez.Dar vizita în' România a ministrului de externe al Olandei a prilejuit nu numai un schimb de păreri referitor lâ dezvoltarea relațiilor de colaborare bilaterală ci si o subliniere a contribuției pe care cele două țări o pot aduce la promovarea unui climat de înțelegere
Produsul a trei inteligente

(Urmare din pag. 1)un sprijin prețios l-au acordat șl aiți specialiști, printre care se numără inginerii Râul Băltărețu. Piso Ioan și Loy Tiberiu de la S.C.Ș.M., și dr. Dîrlea George, și-a găsit aplicarea eletronica; afli pulsul și tensiunea vaselor pulmonare după curbele ce le descrie 

și cooperare europeană — menția- nată de altfel și în comunicatul dat publicității concomitent, la Bucii- . rești și Haga. In acest context, domnul l.uns sublinia cu prilejul conferinței de presă avute duminică după-amiază, că discuțiile purtate cu secretarul general al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, cu premierul Maurer și cu ministrul afacerilor externe român s-au încheiat cu rezultate bune, fructuoase.Râspunzînd întrebărilor puse de ziariști, ministrul de exerne olandez a scos în evidență rolul pozitiv, creator pe care țările mici și mijlocii îl pot aduce la cauza destinderii internaționale, la statornicirea unui climat de încredere între state, indiferent de orînduirea lor politică și socială, la dezvoltarea cooperării lor. Toate țările Europei — sublinia domnul Luns vor trebui să-și aducă contribuția la rezolvarea problemelor de interes comun și a problemei cheie, în momentul de , față, problema Germaniei. Și — adăuga ministrul de externe olandez — evoluția politicii externe din ultimii ani a arătat în mod fericit că este posibil să se dea o rezolvare pozitivă . problemei coexistenței pașnice. Țin să aduc un omagiu guvernului României care prin politica sa ne-a arătat un drum în acest sens.In încheierea conferinței de presă, domnul Luns a avut cuvinte de caldă apreciere la adresa eforturilor depuse de poporul român pentru dezvoltarea multilaterală a patriei sale. Am fost frapat — sublinia oaspetele — de prosperitatea societății românești, constatată nu numai la București ci și în provin- . cie. Există Ia dv. o dezvoltare con- ți siderabilă a industriei în toate orașele țării, și aceasta .. datorită felului în care guvernul român organizează șl planifică economi».Prifi intermediul presei, domnul Luns și-a exprimat satisfacția pentru vizita oficială în Olandă, la o dată ce va fi stabilită ulterior, a premierului român Maurer- si ă ministrului de externe, Mănescu, la invitația făcută de d-sa în numele guvernului olandez și acceptată cu plăcere de oamenii de stat români.Pe agenda evenimentelor politice de acest început de an, vizita în România a ministrului de externe olandez, domnul Joseph Lunș se înscrie fără îndoială ca o manifestare de bun augur.
Mircea MOARCAȘ

un punct luminos-verzui în mișcare, sau prin citirea lor de pe o diagramă.Din înmănuncherea a trei inteligente a rezultat un aparat de construcție modernă, care, foarte probabil, va putea fi întîlnit, peste un timp, într-un cabinet medical din București, Cluj ori Suceava, sau cine știe în ce colț din lume.
peretă Valeria Rădulescu; 17,10 Unirea principatelor o- glindită în literatură; 17,30 Muzica și natura; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 TRIBUNA RADIO. DEZVOLTAREA CONTINUĂ A PRINCIPIILOR DEMOCRATICE ÎN ACTIVITATEA DE STAT; 18,15 Viața de concert a Capitalei; 18,40 JURNAL Ă- GRAR; 19,00 O melodie pe a- dresa dumneavoastră; 19,30 Melodia zilei; 19,35 Concert de melodii românești; 20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 Concert de melodii românești (partea a Il-aj; 21,00 Melodii-magazin — emisiune muzical-distractivă; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 22,45 Cîntă ansamblul, polifonic din Paris; 23,00 Dragoste, poveste veche — muzică ușoarăi 23,52 Bl LETIN DE ȘTIRI.
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STEAGUL SOSO4

Vizita delegației C.N.C.Ș. 
din Republica Socialistă România în U.R.S.S.

MOSCOVA 16. Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite: 
Luni a sosit la Moscova delegația 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice din Republica Socialistă 
România, condusă de Roman Mol- 
dovaii, vicepreședinte al Consi
liului ' de Miniștri, președintele 
C.N.C.S., cate face între 16 și 24 
ianuarie o vizită în Uniunea Sovie
tică Ia invitația Comitetului de Stat 

.pentru Știință și Tehnică de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

Pe lîngă convorbirile pe care de
legația le va purta cu conducerea

LUPTELE DIN VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 16 (Ager

pres). — Operațiunea 
„Cedar Falls" din zona 
așa-numitului „Tri
unghi de fier" (la 30 
km nord-est de Sai
gon), la care coman
damentul • american a 
antrenat aproape 30 000 
de soldați americani, a 
continuat în cursul zi
lei de duminică, fără 
a se semnala vreun 
contact cu patrioții. 
Nu s-a anunțat decît 
evacuarea din această 
zonă a unei mari părți 
din populația civilă 
sau descoperirea unor 
depozite de orez și ne
însemnate cantități de 
arme individuale.

Violante lupte s-au 
produs din nou dumi

nică între patrioți și 
infanteria saigoneză, în 
delta fluviului Me
kong. Potrivit declara
ției unui purtător de 
cuvînt militar saigo- 
nez, acțiunea a fost de
clanșată de patrioți în 
apropierea localității 
Cau Ngang, la circa 
100 km sud de Saigon 
Soldații saigonezi, spri
jiniți de forțele regio
nale guvernamentale și 
de artilerie, n-au reu 
șit însă să „se răfuias
că" decît cu populația, 
civilă. Duminică du- 
pă-amiază, în apropie
rea localității Cantho, 
tot în deltă, patrioții 
au doborît elicopterul 
uriaș american „Chi

Inuione crestînflă 
It sinul „jowMlui” 
laigooez

NEW YORK 16 (Agerpres). 
Revista „Newsweek" informea
ză că, potrivit informațiilor pe 
care le deține de la Saigon, 
între junta militară a genera
lului Ky și membrii Adunării 
constituante saigoneze se înre
gistrează o tensiune crescin- 
dă, care ar putea să ducă la 
înfruntări sîngeroase pe stră
zile Saigonului. Potrivit revis
tei, membrii Adunării consti
tuante doresc ca Ky să pără
sească puterea «pîna în toamna 
acestui an.

A început turneul premierului britanic 
în țările membre ale Pieței comuneROMA 16 (Agerpres). — Primul ministru britanic, Harold Wilson, însoțit de ministrul de externe. George Brown, a sosit duminică seara la Roma, prima sa escală în cadrul turneului pe care îl întreprinde în capitalele țărilor membre ale Pieței comune.Intr-o declarație făcută pe aeroportul din Roma. Wilson și-a exprimat părerea că vizitele și convorbirile sale „vor avea o profundă influență asupra viitorului u- nității europene". Premierul bri-
Va demisiona secretarul 
Departamentului de sfat 
al S. U. A. ?WASHINGTON 16 (Agerpres). — In numărul de duminică al ziarului „Washington Daily News" a fost publicată o știre în care, citind unele informații neconfirmate încă, se afirmă că secretarul Departamentului de stat al S.U.A.. Dean Rusk, intenționează să demisioneze. In știre se arată că el va lua locul președintelui Universității din Yale, care la rîndul său va fi numit ambasador al S.U.A. în Filipine.

Comitetului de Stat pentru Știință 
și Tehnică de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., în cursul 
cărora va avea loc un schimb de 
experiență în problemele organiză
rii și dezvoltării cercetării științi
fice și tehnice, delegația va vizita 
institute și unități de cercetare ști
ințifică și tehnică ale Academiei de 
știință a U.R.S.S., învățămintului su
perior și ministerelor. In afară de 
Moscova, vor mai fi vizitate uni
tăți de cercetare științifică din o* * 
rașele Leningrad și Novosibirsk.

tanic se va întîlni cu primul ministru italian, Aldo Moro, cu ministrul de externe, Fanfani, precum și cu alte oficialități italiene. Se consideră că Italia sprijină eventuala aderare a Angliei la Piața comună.Următoarea escală a Iui Wilson și/totodată, etapa cheie a turneului său va fi Parisul.
• BRAZZAVILLE. Buleti

nul Agenției congoleze de in
formații anunță că la Palatul 
Justiției din Brazzaville a de
pus jurămîntul de avocat 
Alois Mudileno. El este primul 
avocat african, în istoria a- 
cestei țări, care ocupă o func
ție în ierarhia judiciară.

• AȘHABAD. Recent a fost 
dată în exploatare cea de-a 
doua parte a canalului Kara- 
Kum, care unește fluviul Amu- 
Daria cu rîurile Murgab și 
Tedjen. Suprafața de teren iri
gată de acest canal este de a- 
proximativ 100 000 ha.

Potrivit prevederilor, în no
iembrie’ 1967, în cinstea celei 
de-a 50-a aniversări a Marii

nook", la bordul că
ruia se aflau nouă mi
litari americani. între
gul echipaj ?i-a pier
dut viața.

Agenția France 
Presse semnalează lup
te și în apropierea 
bazei americane de la 
Da Nang, în cursul că
rora pușcașii marini 
americani au înregis
trat pierderi. Pe flu
viul My Tho, la 28 km 
sud-vest de orașul pur
tând același nume, pa
trioții au atacat cu 
arme automate și mor- 
tiere două vedete a- 
mericane. Au fost grav 
avariate atît vedetele 
atacate, cît și alte 
două, sosite în ajutor.

Rezultatele convorbirilor 
franco-vest-germanePARIS 16. Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite : Rezultatele concrete ale convorbirilor pe care le-a avut la Paris cancelarul Kiesinger cu general' d de Gaulle și cu celelalte personalități ale guvernului francez se referă la reanimarea tratatului de colaborare franco-vest-german din 1963. Aceasta va însemna instituirea /unui grup de lucru franco- vest-german pentru a examina problemele tehnologice și' industriale care se pun Europei occidentale. Afară de aceasta, Michel Debre, ministrul economiei și finanțelor va examina împreună cu ministrul vest-german Strauss criza oțelului

Ambasadorul 
României 
în Danemarca 
și-a prezentat 
scrisorile 
de acreditare

COPENHAGA 16 (Agerpres). 
La 16 februarie a. c. regele 
Danemarcei, Frederik al IX- 
lea, l-a primit în audiență pe 
Eduard Mezincescu, care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia în Danemarca.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, regele Dane
marcei a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Re
publicii Socialiste România. In 
aceeași zi, regina Ingrid a 
Danemarcei l-a primit în au
diență de prezentare pe am
basadorul român.Comunicat cu privire la luptele forțelor patriotice laoțieneXIENG KUANG 16 (Agerpres). Postul de radio „Vocea Patet Lao“ a transmis un comunicat cu privire la luptele desfășurate de forțele patriotice laoțiene de la înce-

(de supraproducție și de prețuri). Miniștrii și experții celor două țări vor studia, de asemenea, problema fabricării în comun a unor armamente.Din comentariile presei pariziene se desprinde faptul că această parte concretă a rezultatelor convorbirilor franco-vest-germane se va dezvolta numai în măsură în care Parisul și Bonnul își vor armoniza punctul de vedere în problemele europene în ansamblu. In legătură cu relațiile cu țările socialiste din răsăritul Europei, comentatorii parizieni afirmă că noul cancelar vest-german ar avea o concepție mai realistă cu privire la evoluția internațională decît predecesorii săi.Presa franceză relevă, de asemenea, realizarea unei înțelegeri franco-vest-germane privind întîlnirea la nivel înalt de la Roma din primăvara aceasta a „celor șase" țări membre ale Pieței comune cît și convergența punctelor de vedețe ale celor două țări cu privire la oportunitatea de a nu se pronunța asupra candidaturii engleze la Piața comună, decît după ce va fi ascultat Harold Wilson care urmează să viziteze atît Parisul cît și Bonnul.
Revoluții Socialiste din Octom
brie, lungimea totală a cana
lului va atinge 837 km.

• CHICAGO. Sala expozi
țiilor din Chicago a fost dis
trusă în noaptea de duminică 
spre luni în urma unui puter
nic incendiu. Incendiul, a iz
bucnit aproape de miezul nop
ții fiind precedat ,de o serie 
de explozii. Flăcările s-au pro
pagat cu o rapiditate extraor- < 
dinară, de la un stand al unei 
expoziții care trebuia ■ să se 
deschidă luni, și a cuprins 
întreaga clădire.

0 SIMFEROPOL. In Crimeea 
a fost terminată o serie de cer
cetări .ale cîmpului magnetic

NOI „STATE ASOCIATE" 
CU MAREA BRITAN IE

LONDRA 16 (Ager
pres). — Șapte dintre 
insulele Antilele Mici, 
Saint Kitts, Nevis, An
guilla, Antigua, Domi
nica, Sf. Lucia, Grena
da, colonii britanice de 
mai multe secole, vor 
deveni între 27 februa
rie și 3 martie „state 
asociate" cu Marea Bri- 
tanie, a anunțat luni 
Ministerul Commonwe- 
althului. Aceste colonii.

care au refuzat să se 
constituie într-o fede
rație a Antilelor Mici, 
așa cum le propusese 
guvernul britanic, vor 
alcătui cinci state sepa
rate, insulele Saint 
Kitts, Nevis și Anguilla, 
formînd un singur stat.

In baza noilor lor 
constituții, elaborate a- 
nul trecut la Londra, 
aceste teritorii vor dis
pune de dreptul de

ANGLIA

Demonstrații și contrademonstrații 
la LondraLONDRA 16 (Agerpres). — La Londra au avut loc duminică demonstrații și contrademonstrații, precum și ciocniri violente, în legătură cu Rhodesia. Elemente conservatoare favorabile regimului rasist din Rhodesia au organizat g adunare, cerînd guvernului bri- 

putul sezonului uscat, din luna noiembrie 1966, pînă în primele zile ale anului 1967. In această perioadă, precizează comunicatul, au fost scoși din luptă 400 de soldați inamici. Sînt relevate îndeosebi a- tacurile lansate de patrioți la mijlocul lunii noiembrie, în provincia Xieng Kuang, în cursul cărora au fost uciși 114 soldați și făcuți prizonieri alți nouă, din rîndul forțelor armate de dreapta. Și în provincia Luang Prabang, în care se află sediul regelui, forțele patriotice și-au intensificat în ultima vreme atacurile. In perioada 1-4 decembrie, patrioții au atacat prin surprindere mai multe baze militare și aerodromuri din această provincie, fiind avariate 15 elicoptere. Au fost atacate și aerodromurile din Phou Hong, în perioada 11-13 decembrie 1966, cînd au fost uciși numeroși soldați inamici și aruncate în aer depozite de benzină și muniții.
Union Miniere a încetat să mai existe 
pe teritoriul Congoului

KINSHASA 16 (Ager
pres). — Guvernul de 
la Kinshasa, întrunit 
pentru a dezbate pro
bleme legate de dispu
ta financiară cu con
cernul „Union miniere 
du Haute Katanga", a 
adoptat hotărîrea de a 
trece sub controlul sta
tului 'toate bunurile 
mobile și imobile din 
Katanga care au apar
ținut concernului. In 
acest fel, statul a in
trat în posesia tuturor

bunurilor mobile și
imobile ale celor 12
companii ale concernu
lui care au acționat în 
Katanga. Incepînd cu 
15 ianuarie, ora zero, a 
precizat postul de ra
dio Kinshasa, Union 
Miniere a încetat să 
mai existe, de fapt și 
de drept, pe teritoriul 
Congoului (Kinshasa). 

Măsură a fost luată, 
după cum se știe, du
pă ce conducătorii con

solar, în urma cărora s-a ajuns 
la concluzia că cimpul magne
tic general al Soarelui este 
concentrat în elemente foarte 
mici cu polarități și mărimi di
ferite. Totodată, în Soare s-au 
observat cîteva mii de elemen
te distribuite haotic și avînd 
o existență scurtă — de apro
ximativ 24 de ore. Cea mai 
mare parte a lor au o singură 
polaritate, adică Soarele în an
samblu se comportă ca un 
magnet *cu  un singur pol.

• CIUDAD DE MEXICO. 
Corespondentul din Ciudad de 
Mexico al agenției Prensa La
tina transmite că gerurile și 
căderile de zăpadă, care s-au 
abătut săptămîna trecută asu

a-și rezolva singure 
problemele, cu excep
ția acelora privind do
meniul apărării și al a- 
facerilor externe. Ele 
vor avea, de asemenea, 
dreptul de a rupe în 
mod unilateral ultimele 
legături cu metropola.

Noul statut al aces
tor teritorii va fi apro
bat formal de Parla
mentul britanic în 
cursul lunii ianuarie.

tanic să reia tratativele cu guvernul de la Salisbury și să ajungă la un acord cu el. Participanții la a- dunare au demonstrat apoi pe străzile Londrei simultan cu un important număr de membri ai Partidului laburist care se opun rasiștilor rhodesieni. Intre cele două coloane de demonstranți s-au produs ciocniri. Puternice întăriri polițienești au fost aduse la fața locului. Demonstranții de. ambele o- rientări s-au îndreptat în cele din urmă spre reședința primului ministru, pentru a-și exprima de oe poziții opuse dezacordul făț$i- de politica guvernamentală. Nouă'persoane au fost arestate.
Apelul lui U Thant 
către guvernele 
Izraelului și SirieiNEW YORK 16 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a adresat un apel guvernelor Izraelului și Siriei de a se abține de la orice acțiuni militare care ar putea provoca un conflict. Apelul urmează recentelor incidente intervenite la frontiera dintre cele două țări.U Thant cheamă, totodată, cele două guverne să accepte convocarea Comisiei mixte de armistițiu izraeliano-siriene.Textul apelului a fost remis și membrilor Consiliului de Securitate.

cernului Union Miniere 
au refuzat să plătească 
Congoului suma de 7,5 
miliarde franci belgieni, 
rcprezentînd valoarea 
minereurilor de cobalt 
șl alte metale scoase 
din țară.

Comunicatul guver
namental prevede, de a- 
semenea, că s-a hotărît 
ca disputa financiară 
cu Union Miniere să 
fie deferită unor io*  
stanțe internaționale.

pra unor regiuni din Mexic^ 
au provocat moartea a 85 'de 
persoane. Mii de locuitori dm 
cele 11 state afectate au râ 
mas fără adăpost.

• NEW YORK. Greva de
clarată sîmbătă noaptea de a- 
proximativ 5 000 de salariați 
ai societății de transporturi ur
bane din Philadelphia a luat 
sfîrșit luni dimineață, după ce 
conducerea societății a accep
tat cererile muncitorilor pri
vind mărirea salariilor. Greva 
a afectat transporturile cu au
tobuzele și tramvaiele din a- 
cest oraș care sînt folosite zil
nic de aproximativ 1 000 000 
de pasageri.
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