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Ce obiective mai importante 
stau in prezent în centrul a- 
'tenției conducerilor cluburi
lor ?

ț - Datorită timpului rece, activita
tea cluburilor se desfășoară mai 
mult în interior, la sedii. Deci, 
mhi mult activități specifice se- 
ionului friguros. Ca obiective mai
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Reîntîlnire
cu... vara

La ’Clubul sindicatelor din 
Lupeni a fost deschisă expozi
ția 'de> fotografii a medicului 
losif Bocșă.

In timp ce afară fwlguie și 
gerul a coborît mercurul ter- 
mometrultii cu multe grade 
sub zero, expoziția prezintă 
impresii din... Delta Dunării 
și de pe litoral. Fotografiile 
la care vizitatorii. se opresc 
mai. îndelung ’sînt: „In inima 
deltei", „Țara stufului", „La 
Mamaia", „Primul spectator", 
„Mărea nisipurilor", „Paradi
sul copiilor".

Toate cel 27 de fotografii 
expuse sînt reușite, constituind 
O’ veritabilă reîntîlnire cu va
ra, marea și plaja însorită.

GH. BOZU 
corespondent

la Cimpa

Zilele de iarnă friguroase și mai ales scurte nu 
permit organizarea unor acțiuni cultural-artisțice 
în aer liber. Iată de ce, în această perioadă, clu
burile și căminele culturale sînt locurile prefe
rabile ale oamenilor muncii pentru petrecerea 
timpului liber. Firește, acest lucru impune con
ducătorilor cluburilor și căminelor culturale or
ganizarea zilnică a unor asemenea acțiuni cui- 
tural-artistice care să prezinte interes, nu numai 
din punct de vedere al recreerii ci și al scopulu 
educativ și mai ales al ridicării nivelului dt 
cultură generală și profesională al celor ce vin 
aici pentru a-și petrece cîteva ore din timpul 
lor liber, în tovărășia cărților, audiind un con
cert, ascultînd o conferință ori vizionînd progra
me artistice. Pentru a cunoaște mai bine acțiu
nile ce se desfășoară la cluburi în această pe
rioadă, obiectivele mari pe care le au de reali
zat, ne am adresat cu cîteva întrebări tovarășului 
Dan Gavrilă, activist cu problemele culturale 
Consiliul local al, U.G.S.R.

la

a- 
le-

importante ne-am propus în 
ceasta perioadă următoarele.: 
garea cît. mai strînsă a activității 
cluburilor de sarcinile producției, 
printre care în mod special de în
tărirea disciplinei în producție, 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan, combaterea unor .fenome
ne negative în activitatea între
prinderilor, popularizarea hotărî- 
rilor partidului și guvernului, ac
țiuni cultural-artistice pentru ti
neret, organizarea unor manifes
tări culturale legate de evenimen
tul de la 24 Ianuarie aniversa
rea Unirii principatelor române,, 
pregătirile, formațiilor pentru șefei 
de-al Vlll-lea concurs al formați
ilor artistice de amatori ș. a.

muncitoresc din
.Calitatea 
onoare", 
de cul- 
mîine", 
la Clu-

Concret, ce s-a prevăzut in 
activitatea cluburilor pentru 
traducerea în viață a acestor 
obiective ?

Programele cluburilor cuprind o 
diversitate de acțiuni. Aș mențio
na printre acestea: expunerea ți
nută la Clubul 
Lonea avînd ca temă „< 
produselor, o sarcină de 
simpozionul ținut la Casa 
tură „Valea Jiului azi și 
sau expunerea făcută tot 
bul muncitoresc din Lonea despre 
„Divorțul și influența lui asupra 
copiilor". Mai evidențiem unele 
acțiuni care urmează sâ se țină
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cum sînt: ciclul de conferințe pe 
tema „Disciplina socialistă în mun
că", la Clubul muncitoresc din U- 
ricani; seară de odihnă închinată 
evidențiaților în producție, la Clu
bul muncitoresc din Lupeni;. infor
marea tehnică „Importanța meca- 
îizării în subteran", la Clubul 
nuncitoresc din Petrila sau ciclul 

de expuneri pe teme științifice, 
Casa de cultură din Petroșani 
altele.

Ați amintit printre alte 
biective și acela al pregătirii 
formațiilor pentru cel de-al 
Vlll-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori. Ce ne pu
teți spune despre stadiul lor 
de

Pînă 
de la 
înscris 
artistice de amatori jnsumînd peste

C. COTOȘPAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Comisiile pe probleme pot desfășura 
o muncă substanțial

bilit|ți pentru aplicarea acestora. 
De asemenea, cu ajutorul' comi
siei de protecție a muticii s-a or
ganizat în subteran un control 
obștesc privind analizarea princi
palelor cauze care, duc la produce
rea unor accidente.' Comisiile de 
asigurări sociale de la exploatările 
miniere Petrila, Uricani, Lonea, 
Lupeni și Vulcan, au fost instruite 
și îndrumate să organizeze con
troale obștești în. legătură cu, prin
cipalele cauze , care duc la, îmbol
năvirea muncitorilor cil și posibi
litățile. de îmbunătățire a , condi
țiilor igienico-sanitare.

Acțiuni importante au fost ini
țiate și' cu ajutorul altor comisii 
care activează pe lîngș comitetele 
sindicatelor.

Cu toate rezultatele . bune obți
nute în activita.tea. comitetelor 
sindicatelor, cti comisiile" pe pro
bleme, mai există ■ și’ • deficiențe. 
Pentru exemplificare, vom arătă că 
la, Autobaza T.A. nr. 3, I.P.I.P. Li- 
vezeni și tO.I.L. comisiile pe pro
bleme desfășoară o activitate spo
radică. dovadă că comitetele sin
dicatelor respective se preocupă în 
prea puțină măsură dfe antrenarea 
acestora la rezolvarea sarcinilor ce 
le revin. Din această cauză, comi
siile organizatorice, economice și 
chiar cele culturale din aceste 
unități nu-și întocmesc planuri lu
nare de acțiune, iar contribuția 
lor la rezolvarea unor probleme

Eficiența muncii desfășurate de 
sindicate în sprijinul producției 
depinde în mare măsură de. modul 
cum acestea reușesc să antreneze 
la rezolvarea sarcinilor trasate de 
căLre partid un . larg activ 
obștesc, de îmbunătățirea activită
ții. comisiilor pe probleme și de 
perfecționarea stilului de muncă 
folosit cu acestea.

Potrivit cu acest deziderat și in 
lumina noilor sarcini ce le revin, 
comitetele , sindicatelor au acordat 
o atenție sporită îmbunătățirii 
muncii comisiilor, instruirii lor,.an
trenării acestora la rezolvare.a u- 
npr probleme ridicate de specifi
cul unității în care ,,își desfășoară 
activitatea.

La. Aninoașa, comitetul sindica
tului a dobîndit o bună experiență 
în activitatea sa cu comisiile pe 
probleme. In fiecare lună, aceste 
comisii sînt instruite și ajutate la 
întocmirea planurilor de acțiune, 
planuri care cuprind sarcini reieșite 
din planul de muncă al comitetu
lui. .Cu ajutorul cdmisiei'eConbmice 
s-a organizat un schimb de expe
riență pe tema extinderii 
plasei metalice, un altul 
aplicarea inițiativei „două 
pe schimb și aripă" în 
cameră.. La aceste schimburi 
experiență au participat mineri, 
șefi de brigăzi și de schimb, mai
ștri minieri și artificieri de la lo
curile de muncă unde există posi-

folosirii 
privind 
cîmpuri 
abataje 

de

Din adîncul minei, 
pentru oțelârii

Printre participanții la aceas
tă acțiune s-au aflat Popescu 
Gheorghe, Vulpe Vasile și Ra- 
potțean Victor, secretari de 
organizații de bază U.T.C., ti
nerele Caracutea Susana, Vass 
Poliescuia și Varga Ana. Pre- 
zenți au fost și inginerul Să- 
bău Ioan, șeful exploatării, in
ginerul Avrămescu Ovidiu și 
»—etarul organizației de partid 
dih sectorul III al minei, tov. 
Chetmiu Aurel.

fier
La orizontul 480 al minei 

Vulcan se găseau însemnate 
cantități de fier vechi cate, in 
loc să fie valorificate, încurcau 
bunul mers al transportului 
Pentru strîngerea și trimiterea 
tui spre oțelăriile Hunedoarei, 
Comitetul U.T.C. al minei a 
organizat o muncă patriotică 
în ziua de 15 ianuarie. La che
mare au răspuns 30 de tineri. 
Ei au efectuat 
că patriotică, 
strîns și scos 
de fier vechi.

120 ore de mun- 
vtimp în care au

la ziuă 20 tone

Au început lucrările 
unui mere complex hidrotehnic 
în Valea Jiului

DEVA. — In Valea Jiului au în
ceput lucrările unui mare com
plex hidrotehnic, unic în felul lui 
în țară, care va asigura regulari
zarea cursului Jiului și îmbunătă
țirea alimentării cu apă potabilă și 
industrială a centrelor miniere din 
acest bazin.

La „Valea de Pești" se ridică 
baraj care va forma un lac 
acumulare de 4,5 milioane mc, 
unde apa va fi adusă prin con
ducte la Vulcan.

un 
de 
de

pregătire ?
în prezent, în Valea Jiului, 
cluburile muncitorești s-au 
în concurs 65 de. formații

(Agerpres)

Schimbul condus de Minoci Simion, din brigada Iui Cucoș Gheor- 
ghe din sectorul I al minei Petrila, care' în anul trecut a fost lună de 
lună evidențiat în întrecere.

MOCLȚA TLDOR
corespondent

r»

La Jieț vor fi săpate 10 puțuri 
de mare capacitate. Ele vor 
gura debitul necesar de apă 
tabilă localităților Petroșani, 
trila și, Lonea. De asemenea,
tnează să înceapă lucrările de „do
molire" a Jiului 
strucții hidrotehnice 
malurilor, indiguiri 
stațiilor de epurare 
najere.

asi- 
po- 
Pe- 
ur-

prin ample con
dei apărare a 

și protejarea 
a apelor me-

îmbunătățită
legate de producție, este mult sub 
nivelul posibilităților existente și 

.....al cerințelor actuale.
La grupul II construcții,' I.F.; 

T.C.M.M.-și, complexul C.f.R. c©mi- 
tetele.. sindicatelor .nu asigură in
struirea operativă . și în mod dife
rențiat a comisiilor pe probleme, 
planurile de acțiune întocmite âu 
un > caracter formal, iar problemele 
prevăzute spre a ti realizate ..nu 
pornesc întotdeauna de.la necesi
tățile concrete ce, se ivesc în ca
drul întreprinderii respective.' Este 
cunoscut faptul că la-1. F. 'Petro
șani planul nu. s-a realizat ;lâ .toăte 
sortimentele,, iar ; la grupul II con
strucții utilajele aflate în dotare 
nu sînt folosite la întreaga lor ca
pacitate. Totuși, comitetele sindi
catelor respective .011 au îndrumat 
comisiile economice - să analizeze 
.cauzele care au .condus la aceste 
deficiente. , .

Fenomenele negative manifestate 
în: activitatea, unor . comisii pe 
probleme își găsesc explicația în 
faptul că uneori comitetele sindi
catelor se preocupă insuficient de 
rezolvarea operativă a propuneri
lor făcute de către acestea. Spre 
exemplu, la E. M. Lonea comisia 
economică a organizat un studiu 
cti privire la cauzele rămînerii sub 
plan a brigăzilor și altul pe tsma 
îmbunătățirii calității cărbunelui. 
Aceste studii nu au avut eficiență 
deoarece comitetul sindicatului, hu 
a luat măsuri pentru a prelucra 
cu factorii competenți concluziile 
desprinse și nu a insistat suficient 
pentru, aplicarea în practică t 
propunerilor făcute. Asemenea de 
ficiențe se întîlnesc și în aetivits 
tea comitetelor de sindicat de 1. 
exploatările miniere Petrila. Vul 
can și Lupeni. . i

Complexitatea sarcinilor ce îs 
vorăsc din documentele -CongCt 
sului al IX-lea al P.C.R. fac,, in 
perios necesară îmbunătățirea col 
tinuâ a activității sindicatelor c 
activul obștesc, a Stilului și metod 
lor de muncă folosite în actîVit 
tea desfășurată cu comisiile > 
probleme.

VOINIC PAtlt, 
activist al Consiliului local 

Petroșani al U.G.S.R.
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CE ARATĂ BAROMETRUL ACTITITÂTH
ECONOMICE la jumătatea primei luni

Pulsul muncii, 
plnâ In 
15 ianuarie, la:

Mina Dîlja Complexul C.F.R. Petroșani
------------ t-------------------------------------------------------

C.C.V.J.

Depășiri 
la producfie 
și investiții
'In prima jumătate a lunii ia

nuarie, colectivul minei Dîlja și-a 
depășit sarcinile de plan cu 300 
tone de cărbune. Și la lucrările de 
investiții s-au obținut rezultate 
îmbucurătoare avansîndu-se, peste 
sarcinile de plan, cu 8 metri li
niari. La rezultatele bune obținute 
la mina Dîlja au contribuit în spe
cial sectorul 11, brigăzile conduse 
de Bartoș loan, Scredeanu Petre 
și Miron Petre.

Aceste rezultate își găsesc expli
cația în faptul că întregul colectiv 
își îndeplinește obligațiile de ser
viciu cu simț de răspundere. De 

' altfel, cu ocazia dezbaterii sarci
nilor de plan pe anul 1967 s-a 
desprins pregnant concluzia că, în 
acest an, colectivul minei Dîlja 
este hotărit să elimine greutățile 
întîmpinate în anul trecut și încă 
de la începutul anului să obțină 
rezultate bune în producție. Mai 
multe măsuri au fost luate, sau 
urmează să fie realizate, în urma 
analizării de către comitetul de 
partid al minei a activității de la 
sectorul de transport și de la sec
torul I producție. S-a pus în 
funcție circularul de confecționat 
jumătăți de molid, s-a trecut la 
lucru în acord la puțul auxiliar 
nț1. 1 și la complexul de haldare 
a sterilului, s-a intensificat ope
rațiunea de curățire a vagonete- 
lor (deocamdată manual) și, ceea 
ce este mai important, s-a început 
o campanie susținută de comba
tere a absențelor nemotivate. Sînt 
fapte care explică succesul obținut, 
faptul că situația producției la 
mina Dîlja s-a îmbunătățit. A- 
ceasta în ciuda faptului că mai 
avem greutăți în aprovizionarea 
CU diverse materiale a brigăzi
lor, în special cu material lem
nos și îndeosebi material pentru 
beton are.

Sîntem hotărîți să învingem a- 
ceste greutăți, să ne organizăm 
munca în mod chibzuit pentru a 
realiza sarcinile în mod ritmic și 
la un nivel calitativ superior.

Ioan BRINZAN, 
inginer șef al minei Dîlja

27 811 tone mărfuri
încărcate peste

Activitatea la calea ferată nu cu
noaște întreruperi. Pe vreme bună 
sau rea, trenurile trebuie să cir
cule. Muncitorii ceferiști de la uni
tățile C.F.R. din Valea Jiului, se 
străduiesc să asigure circulația tre
nurilor după grafic și în depline 
condiții de siguranță.

Deși in cele 15 zile ce au trecut 
din acest an vremea nu a fost toc
mai prielnică desfășurării muncii la 
calăa ferată, prin munca plină de 
avînt a ceferiștilor din complexul 
Petroșani au apărut deja primele 
realizări.

Asigurarea la timp a stațiilor cu 
vagoane goale și colaborarea strin- 
să cu întreprinderile eliente a fă
cut ca în această perioadă planul 
de transport să fie depășit sim
țitor și să se încarce, peste plan, 
27 811 tone mărfuri. In frunte s-au 
situat colectivele stațiilor Vulcan, 
Lupeni și Petroșani. O atenție co
respunzătoare a fost acordată și 
circulației trenurilor după grafic. 
Deși din cauza timpului nefavora
bil au fost înregistrate unele aba-

teri de la graficul de circulație, 
datorită urmăririi îndeaproape a 
fecărui tren de către personalul de 
la R.C.M. și stații, și cu concursul 
personalului de locomtivă, s-a reu
șit ca o bună parte din întîrzieri 
să fie recuperate iar regularitatea 
înregistrată la îndrumare și în par
curs să fie de 97,5 la sută. In ace 
lași timp, prin urmărirea de către 
toate colectivele a parcului de va
goane, la încărcare-descărcare și 
în tranzit, prin reducerea normei 
de staționare, s-a reușit să se re
ducă cu 20 la sută sarcina planifi
cată la rulajul vagonului de marfă.

La depoul de locomotive, întregul 
colectiv de mecanici și fochiști con
tinuă acțiunea de remorcare a tre
nurilor cu tonaj sporit. In fiecare 
zi din acest an, au plecat din sta
ția 
rit 
din 
în

Mina 
Mina 
Mina
Mina 
Mina
Mina 
Mina
Mina
C.C.V.J.

Lonea 
Petrlla 
Dîlja 
Aninoasa 
Vulcan 
Paroșeni 
Lupeni 
Uricani

90,8%
93,3%

105,5%
94,7%
94,1 %
40,2%
98,2%
97,9%
94,7%

** l
minusul

Grupul de șantiere

Petroșani trenuri cu tonaj spo- 
compuse la cererea mecanicilor 
acest depou. Semnificativ este 

această direcție remorcarea, in
ziua de 14 ianuarie, de către meca
nicul Stanciu Vasile a trenului 
2 523 avînd 1 854 tone în loc

Lipsa frontului de lucru — 
nefolosirea integrală 
a forței de muncă

nr. 
de

nu 
nu 
la 

lu-

Pînă ieri dimineața,
pe C.C.V.J., la-producția ex
trasă, a scăzut de la 11 790 
tone cărbune (cît era în ziua 
de 13 ianuarie) la 7 590 tone.

I.O.I.L. PETROȘANI

plan
1 500. Deși zăpada trecea cu peste 
20 centimetri deasupra coroanei și
nei și continua să ningă, mecanicul 
Stanciu a reușit să ducă garni tiîra 
de tren la destinație.

Colectivul reviziei de vagoane 
din Petroșani s-a preocupat de asi
gurarea pregătirii temeinice a tre
nurilor pentru ca circulația să 
aibă de suferit; pînă în prezent 
s-a înregistrat nici o întîrziere 
îndrumarea trenurilor din vina
crătorilor de la revizia de vagoane.

O muncă susținută pentru reali
zarea și depășirea planului s-a 
desfășurat și în cadrul Atelierului 
de zonă. Deși aici munca se desfă
șoară în aer liber, în cele 15 zile 
ce au trecut din acest an, pe poarta 
atelierului au ieșit 79 de vagoane 
reparate.

Munca în unitățile de calo ferată 
din complexul Petroșani se desfă
șoară fără întrerupere, ziua șl noap
tea. Toate colectivele de munci
tori în frunte cu comuniștii, sînt 
hotărîte să obțină și în perioada 
următoare noi și valoroase realizări.

Ing. DRAGAN VASILE
R.C.M. Petroșani

C. C. V. J. t

Morile
Carierele de piatră 
Vată
Tapițerie
Confecții textile

100%
50%

101 %
100%
100%

DUPĂ PRIMA DECADA

Tîmplăria de binale 
și mobilă Livezeni

Tîmplăria de mobilă 
fină Petroșani

50%

F.F.A. „VISCOZA" LUPENI

Fire de mătase 100,4%
Sulfură de carbon 103,0%

Un indicator ce ridică probleme: 
CALITATEA CĂRBUNELUI

Noul an de muncă a pus proble
me deosebite în fața constructori
lor pentru a căror realizare se de
pune în aceste zile mult efort. In 
prezent se execută lucrările de fun
dație la 3 blocuri cu cîte 31 de a- 
partamente fiecare și unul cu 120 
de garsoniere, la Petrila,- se exe
cută, de asemenea, lucrările de 
fundații Ia blocurile C 3 A și C 3 C 
în Petroșani. In curînd va începe 
glisarea blocurilor F 7 și F 4 cu 
cîte 40 apartamente la Vulcan iar 
în blocurile F 4 Petrila, D 8 Vul
can și A 1 Lupeni se montează 
planșeele sau se îac pregătiri in
tense în acest scop. Cu toate a- 
cestea, frontul de lucru este insu
ficient pentru întreaga forță de 
muncă existentă pe șantiere. Ne
cesitatea creării frontului de lucru 
pentru diferite formații (de zidari, 
echipe de la finisaj) a fost bine 
înțeleasă de brigăzile de dulgheri 
conduse de Neagoe Gheorghe, Că- 
plescu Ioan, GyOrgy loan, Catri- 
noiu Gheorghe și alții, care nu se 
lasă înfrînți de asprimea iernii. Lu

crează de asemenea bine echipa de 
instalatori și una de sudori care 
zjlnic întinde mai bine de 100 me
tri de conductă de aducțiune pen
tru apă de la captarea Herța la 
Vulcan. Merită să fie arătat spiri
tul de organizare dezvoltat al unor 
formații de instalatori cum sînt cele 
conduse de Istodor Vintilă și An- 
draș Ștefan care execută tronsoa
ne de instalații ale viitoarelor blo
curi, în ateliere, prefabricînd dife
rite secțiuni ale instalațiilor, ce vor 
fi asamblate ulterior în bloc. De 
asemenea, se lucrează la zidărie 
la complexul comercial din Petrila, 
se execută tencuieli în blocul D 8 
din Vulcan, se glisează în condiții 
de frig (cu atenția necesară) blocu
rile din Lupeni și Petroșani. Dar 
pentru a folosi, la întreaga ei ca
pacitate forța de muncă existentă 
pe șantiere, mai sînt încă mari re
zerve pe care vom căuta să le fo
losim mai din plin.

ANGHEL CONSTANTIN
președintele Comitetului sindicatului 
Grupul II construcții — Petroșani

La exploatările noastre miniere 
este cunoscut că activitatea de 
îndeplinire a planului de produc
ție trebuie strîns împletită cu preo
cuparea continuă pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui. Căr
bunele brut, sau preparat, este 
calitativ superior dacă conți
nutul său de cenușă și umiditate 
este mai redus.

Cărbunele brut, îmbunătățit ca
litativ, duce la depășirea cantita
tivă a producției de cărbune co
mercializat, prin realizarea recu
perărilor sporite la preparații, iar 
îmbunătățirea calitativă a cărbu
nelui comercializat satisface exi
gențele beneficiarilor.

Din examinarea datelor de ana
liză pe prima jumătate a lunii 
ianuarie, se constată că la cărbunii 
bruți, pe C.C.V.J., s-a depășit con
ținutul de cenușă cu 1,5 puncte 
față de norma admisă.

Depășirea conținutului de ce
nușă admis se datorește îndeo
sebi exploatărilor miniere Uricani, 
Vulcan, Dîlja și Petrila care la 
rîndul lor au întrecut procentul 
admis de cenușă cu 3, 2, 2,8 și 1,6

La silozul de cărbune al minei Dîlja a sosit un nou tren pentru încărcare.
Foto: N. MOLDOVEANU

procente. La unele exploatări e- 
xistă într-adevăr, parțial, cauze 
obiective care au contribuit la de
pășirea cenușii, cum este interca-

lația friabilă de la stratul 15 al 
minei Vulcan, cărbune cu nume
roase intercalații șistoase lă stratul 
3, blocul I, al minei Petrila, ex
ploatarea cu abataje frontale eu 
transportoare blindate sau podire 
cu plasă de sîrmă la Lupeni, Le
nea și Aninoasa unde, practic, cu 
greu se poate alege șistul vizibil. 
Dar la celelalte locuri de muncă 
și exploatări înrăutățirea calității 
se datorește în mare parte unei 
slabe preocupări ce continuă să se 
manifeste față de calitatea produc
ției extrase. Pentru remedierea a- 
cestui neajuns este necesar să Se 
insiste asupra aplicării unor mă
suri cunoscute cum sînt : alegerea 
șistului vizibil la toate locurile 
de muncă în cărbune, inclusiv 
pregătiri; extinderea exploatării se
lective; asigurarea brigăzilor cu 
vagonete goale și lemn pentru a 
se evita munca în asalt și, în fine, 
personalul tehnico-ingineresc să 
pretindă respectarea măsurilor sta
bilite pentru îmbunătățirea cali
tății. Rezerve de îmbunătățire a 
calității cărbunelui există la toate 
exploatările miniere și ele trebuie
fructificate -prin aplicarea măsuri
lor preconizate în acest sens.

Ing. V. PLASICIUC
șef birou C.T.C. de la C.C.V.J.

Cîieva concluzii
• Acolo unde s-a lucrat cu 

simț de răspundere și au fost 
întreprinse măsuri eficiente în 
vederea desfășurării optime a 
activității — cum este cazul 
Ia F.F.A. „Viscoza" Lupeni, mi
na Dilja, Complexul C.F.R. — 
greutățile cauzate de iarnă, sau 
cele inerente oricărui început 
de an, au fost învinse cu suc
ces.
• Colectivele care trebuie 

să se mobilizeze în mod deose
bit pentru recuperarea produc
ției nerealizate și îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan 
pe luna ianuarie sînt: exploa
tările miniere, șantierele de

construcții, întreprinderea fo
restieră Petroșani, întreprinde
rea orășenească de industrie 
locală.

• Măsuri energice se impnn 
pentru asigurarea frontului de 
lucru pe șantiere, îndeosebi 
prin impulsionarea lucrărilor 
de glisare fn vederea grăbirii 
închiderii blocurilor.

9 In acțiunea întreprinsă 
la nivelul C.C.V.J. pentru re
cuperarea minusului, există 
tendința de a se neglija total 
calitatea cărbunelui. Atenție la 
acest indicator tovarăși mi- 
ceri I

Pagină îngrijită de.: 
Francisc VETRO șl 

Ștefan MIHAI
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Activități 
cultural-artistice 
specifice 
anotimpului

(Urmare din pag. 1)

cu-1 400 de artiști. După cum este 
noscut, pînă la începutul lunii mar
tie, trebuie să se desfășoare faza 
interintreprinderi pe localități. Din 
verificările noastre pe teren, for
mațiile înscrise în concurs și-au în
ceput pregătirile. De menționat fap
tul că au fost înființate o serie de 
formalii artistice noi ori au fost 
reactivizate altele, care de mai 
mult timp nu și-au desfășurat ac
tivitatea pe măsura cerințelor și a 
condițiilor create.

Pentru a veni în sprijinul for
mațiilor antrenate în concurs, Con
siliul local, împreună cu președin
ții comitetelor sindicatelor și di
rectorii de cluburi, au întocmit un 
plan de deplasare al formațiilor 
artistice pe localități, cu scopul 
de a organiza un schimb de ex
periență între artiștii amatori și 
cu această ocazie, susținîndu-se o 
serie de spectacole, așa cum cere 
de fapt regulamentul concursului.

Legat de sarcinile, care ne stau 
în față, aș vrea să mai adaug fap
tul că noi (consiliul — N.R.), inten
ționăm să organizăm în a doua 
jumătate a lunii februarie o con
sfătuire cu colectivele de condu
cere ale cluburilor din Valea Jiu
lui în legătură cu îmbunătățirea 
metodelor folosite în munca edu
cativă în rîndul oamenilor muncii 
și mai ales al tineretului, cu ac
țiunile ce vor fi desfășurate în a- 
cest domeniu.

j Deci acțiuni multiple, va
riate în funcție de specificul 
localităților, pentru gusturi și 
profesii diferite ?

Așa sperăm și noi. Și credem 
că amicii cluburilor vor fi mulțu
miți de acțiunile ce se vor des
fășura în unitățile culturale din 
localitățile noastre pe toată •perii- 
oada anotimpului friguros.

DINTRE ZECILE DE SCRISORI
Bine venit, 
dar închis

Corespondentul nostru lot- 
dache Iulian ne relatează în- 
tr-o scrisoare că în Vulcan s-a 
construit un chioșc de difuza
re a presei. Ideea e salutară: 
preparatorii de la Coroești și 
locatarii de prin apropiere vor 
putea să-și procure la timp și 
mai ușor ziarele și revistele 
preferate.

Ar fi de dorit însă ca secția 
de difuzare a presei din ca
drul oficiului P.T.T.R. Petroșani 
să urgenteze împlinirea dorin
ței, deschizînd acest chioșc.

Cu mai multă ••• 
căldură

La cantina bufetului „Pălti
niș", din Uricani, se servește 
mincare bună, înăuntru e cu
rat, dar...

La clubul din Petrila adesea 
pot fi văzute filme bune și a- 
tractive însă...

Sala de așteptare clasa a 
Il-a, a stației C.F.R, din Petro
șani, este spațioasă, cu bănci, 
are și sobe, ce păcat că...

...Ce păcat că Ia toite aces
te lucruri bune nu se adaugă 
și căldura focului. Ar fi de 
dorit ca cei în drept să se 
gîndească Ia această problemă 
cu mai multă... căldură.

(După corespondente de 
la tovarășii Ciur loan. 
Bota Nicolae și un grup 

de călători)

De mîntuială.
Locatarii s-au bucurat Ia în

ceput. I.L.L.-ul trimisese meș
teri să repare acoperișurile Ia 
blocuri. Cit au lucrat, parcă 
și natura a ținut cu ei. Au 
venit însă ploile și... Acum ta
vanul indică starea vremii:

In numărul 5 321 din 30 noiem
brie al ziarului nostru a apărut 
articolul: „O reclamantă, victimă 
a propriei neglijențe și un păgu
bit : avutul obștesc". A trecut de 
atunci multă vreme, dar nici Co
mitetul orășenesc pentru cultură și 
artă Petroșani, nici Sfatul popular 
al comunei Iscroni și nici condu
cerea Căminului cultural din loca
litate nu au răspuns ziarului des-

însemnare

CÎND VOR OAMENII
măsurile întreprinse pentru 

situației comentate îp 
tovarășa Zamfirescu 

a trecut pe la redacție 
ne încunoștiința că totul 

ca mai înainte.
a constata de ce nu s-a

pre 
remedierea 
articol. Doar 
Elisabeta 
pentru a 
a rămas

Pentru
întreprins nimic, de ce nu s-a răs
puns la semnalele critice ale ziaru
lui, ne-am deplasat zilele trecute 
la Iscroni. Am luat din nou legă
tura cu tov. Matei Ilie, președin
tele Sfatului popular comunal, cu 
tovarășa Băncilă Minodora, direc
toarea fără voie de cîtva timp a 
căminului cultural, cu tov. Bălșan 
Rusalin, din partea Comitetului 
orășenesc pentru cultură și artă și

Campionatul mondial de handbal

ROMÂNIA UNGARIA 20-19
STOKHOLM 17 (Agerpres). — 

Marți seara la Sport-hallen din 
Linkoping, reprezentativa de hand
bal a țării noastre a repurtat o 
frumoasă victorie in sferturile de 
finală ale campionatului mondial. 
Intîlnind puternica echipă a R. P. 
Ungare, handbaliștii români au ju
cat cu multă hoțărîre, mai ales în 
partea a doua a meciului, termi- 
nînd victorioși cu scorul de 20—19 
(13—12). In urma acestei victorii, 
echipa «oastră s-a calificat pentru 
semifinalele competiției. In jocul

4

pete mai mari sau 
pe tavan. Conduce- 

nu verifică cum sînt 
unele lucrări de că- 

săi ? Dacă sînt 
Ie recepționează ? 
recepționează de

ii așteaptă tova- 
C. din Lupeni

plouă afară, plouă și în apar
tament, topirea zăpezii e „mar
cată" de 
mai mici 
rea I.L.L. 
efectuate
tre salariații 
proaste cum 
Sau nu le 
Ioc ? !

Răspunsul 
rășii: Beura
str. T. Vladimirescu nr. 84 (blo
cul F) ap. 59; Feorma Micoară 
din strada Oituz, blocul 2, ap. 
13 și Karacsoni Iuliu, strada 
Păcii, bloc 1, ap. 29 (ambii 
din Petroșani). Și probabil mai 
sînt și alții, lucru ce confirmă 
că pe unde au trecut „ileliștii" 
cu reparațiile e... tot nereparat.

O lămurire 
cu ELBA

Tovarășul Gavrilă Ilie își pu
ne întrebarea : de ce la maga
zinul fero-metal din Lupeni nu 
se găsesc baterii ELBA ?

Așteptăm să ne lămurească 
conducerea O.C.L. Produse In
dustriale Petroșani, pe unde 
curge ELBA (aluzie la baterii 

nu la rîul cu același nume) 
din aprovizionarea magazinu
lui ferometal din Lupeni.

Să le facă 
„deodată”

Alexandru, 
Informează 
Alecsandri

Locatarul Fodor 
din Petroșani, ne 
că în strada Vasile 
locuințele au fost tencuite cu
4 ani în urmă, dar zugrăvitul 
exterior nu s-a făcut nici pînă 
astăzi.

I.L.L.-ul Petroșani așteaptă 
probabil cu zugrăvitul pînă va 
cădea tencuiala pentru a face 
deodată două lucruri: tencui- 
tul și zugrăvitul (mult aștep
tat). 

cu tovarășa Zamfirescu Elisabeta. 
Direcția: spre școală și de aici 
spre cămin. Dar... pană. Nimeni 
din cei de față, nici măcar direc
toarea căminului, nu avea cheia 
de la cămin. Ne-a salvat însă fe
meia de serviciu care locuiește în 
apropiere.

Cu mai multă inițiativă decit in 
cei doi ani și ceva de cînd tov. 
Zamfirescu nu mai este directoa

rea căminului cultural, dar conti
nuă să aibă asupra sa gestiunea a- 
cestuia, o comisie formată din pre
ședintele Sfatului popular comunal, 
contabila aceluiaș sfat și repre
zentantul Comitetului orășenesc 
pentru cultură și artă a procedat 
la predarea inventarului de către 
fosta directoare. Dar nu noii di
rectoare, Băncilă Minodora, așa cum 
era legic, pentru că dinsa a refuzat 
cu tărie preluarea 
S-a predat atunci 
gestiune operatoarei cinematogra
fului sătesc, Petris Ida, și altă par
te bibliotecarei comunale, Ureche 
Tina.

Așadar, prin întocmirea a două 

inventarului, 
o parte din

inițiind o serie 
și a echilibrat

In minutul 18,

de
si-

(8—8).
10—9 în urma unei 
la 7 m executată
5 minute înainte 
încheiere a primei

am 
lo
de 
de 
re

cu
de

Cu

de aseară echipa noastră s-a „în
călzit" din nou mai greu decît 
ne așteptam. In prima parte a 
partidei inițiativa a aparținut 
handbaliștilor maghiari care au 
condus cu 2—0, 3—2, 4—3, 6—4 
și 8—6. Selecționata noastră și-a 
revenit apoi 
contraatacuri 
tuația 
condus 
vituri 
Iacob.
fluierul de 
prize, scorul era egal: 11—11. Mo
ser a adus echipa noastră în a- 
vantaj, însă Kallo a egalat. In 
minutul 29, Gațu s-a infiltrat ra
pid în apărarea echipei maghiare 
și a marcat spectaculos: 13—12.
scor cu care s-a încheiat repriza.

După paufeă, echipa noastră a 
jucat mult mai bine. Am condus 
cu 14—12 și 17—14. In minutul

TELEVIZIUNE 19 ianuarie

ianuarie
copii și tineretul 

Aritmetica glu- 
Completarp la o

18
18,00 Pentru 

școlar: 
mește. 
lecție de istorie. Trans
misiune de fa Muzeul de 
istorie a orașului Bucu
rești.

Î8.50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00
19,20
19,23
19,40
20,05

Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Șah.
Din viața animalelor. 
Cabinet medical Tv: Bo
lile inflamatorii ale fica
tului. Vorbește proî. dr. 
Tiberiu 
misiune 
„Vasile 
Cronica 
Filmul
toarcerea Iui Don Juan". 
Gong — emisiune de ac
tualitate teatrală.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Spîrchez. 
de la 

Roaită". 
discului, 
artistic :

Trans- 
spitalul

22,15

22,55
23,05

CINEMATOGRAFE
19 ianuarie

PETROȘANI 
Week-end 
blica : Verificat, nu 
PETRILA : Fiii marii 
NEA: Titanic Vals; 
Oameni și drapele; 
Repulsie; CRIV3EMA :

7 Noiembrie:
la Zuydeoote;) Repu- 

există mine; 
ursoaice,- LO- 

LIVEZENI : 
ANINOASA :

Ultima va- 

procese verbale, tov. Zamfirescu a 
fost, în sfîrșit, absolvită de ges
tiunea asupra căreia nu mai avea 
dreptul și posibilitatea de control 
de mai bine de doi ani de zile.

Starn și priveam la acesle ope
rații La refuzul tovarășei Băncilă 
de a mai activa ca directoare dacă 
i se va da în primire inventarul 
căminului, la satisfacția sa lăun
trică văzînd că scapă de răspun
derea gestiunii, la discuțiile con
troversate dintre tovarășii Matei 
Ilie, Zamfirescu Elisabeta. Bălșan 
Rusalin și Ureche Tina, la situația 
tristă în care a ajuns Căminul 
cultural din Iscroni datorită lipsei 
de răspundere, neglijenței, refuzu
lui unor oameni.

De ce a fost nevoie ca pentru 
acest lucru să intervină a doua 
oară redacția ziarului ? Considerăm 
că toate acestea denotă o metodă 
necorespunzătoare de muncă. Nici 
Comitetul orășenesc pentru cultură 
și artă, nici Sfatul popular comu
nal Iscroni n-au intervenit cu 
promptitudine Ia momentul opor- 
tun pentru a pune lucrurile la 
punct. Toți s-au mulțumit să dis
cute, să facă adrese, să emită pre
tenții și promisiuni dar cînd 
trebuit să șe treacă concret 
țiune, nimeni n-a îndrăznit 
înainte. Acum problema e 
vată. In sfîrșit... e rezolvată.

a 
Id ac- 
s-o ia 
rezol-

Dumitru GHEONEA

minutul 55 în urma 
de la 7 m executată 
reprezentativa țării 
numai 1 punct avan- 
In minutul 57, Mo-

înscris superb (20—18). La 
cîteva secunde, Adorian a 

din handicap.
semifinalele competiției, joi

de la ora 21,30 pe pro- 
I desfășurarea meciului
— Cehoslovacia.
pentru stabilirea clasa- 
de la locurile 5—8 vor

50 tabela de marcaj indica 18—16 
în favoarea handbaliștilor noștri. 
Echipa maghiară nu a cedat însă 
lupta și în 
unei lovituri 
de Marosi, 
noastre avea 
taj (19—18). 
ser a 
numai 
redus

In 
în orașul Vasteras, se vor întîlni 
România și Cehoslovacia și 
U.R.S.S. cu Danemarca. Stațiile 
noastre-de radio vor transmite cu 
începere 
gramul 
România

Astăzi 
mentului
juca echipele învinse din sfertu
rile de finală. Iată celelalte re
zultate înregistrate în sferturile 
de finală : Cehoslovacia — Suedia 
18—11 (9—3): U.R.S.S. — R. F.
Germană 19—16 (10—7); Dane
marca — Iugoslavia 14—13 (7—5) 
— mare surpriză.

5,30 Gimnastică; 
muzical de dimi- 

RADIOJURNAL.
6,15

PRESEI; 8,10 Melodii

PROGRAMUL 1 : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață;
5,40 Program 
neață; 6,00 
Sport. Buletin meteo-rutier; 
Actualitatea agrară; 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,45 EMI
SIUNE PENTRU PIONIERI; 7,00 
RADIOJURNAL- Sport. Buletin 
meteo-rutier; 7,15 Muzică popu
lară; 7,30 Muzică ușoară; 8,00 SU
MARUL
populare interpretate la țambal și

< larinet;
8,30 La microfon,
rată; 9,30 Sfatul medicului : Vita- 
minizarea organismului copiilor 
iarna; 9,35 Melodii populare; 9,50 
Recital vocal Cornelia Gavrilescu: 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,15 
Muzică populară; 10,30 RADIO- 
RACHETA PIONIERILOR; 11.00 
Ansamblul Teatrului de stat de 
operetă; 11,20 CĂRȚI CARE VA 
AȘTEAPTA; 11,35 Orchestra de 
studio a Radioteleviziunii pre
zintă muzică de estradă; 11,45 So
liști de muzică populară : Ana 

8,25 MOMENT POETIC; 
melodia prefe-

canță; VULCAN: Finala buclu
cașă; PAROȘENI : Inspectorul; 
LUPENI — Cultural : Umbrele 
strămoșilor uitați; Muncitoresc: 
Cele 4 zile ale orașului Neapole; 
BARBĂTENI: Steaua fără nume; 
URIGANI; Bocceluța.

Ț A Rl L E
SOCIALISTE
UD 001 ioslliU 
de (eratiii științifice

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
Lingă Moscova se crează in
stitutul pentru fizica presiuni
lor mari care va deveni un a- 
devărat orășel științific. Insti
tutul se va ocupa de sinteza 
diamantelor mari, de crearea 
unor substanțe cu proprietăți 
dinainte 
nucleare, 
stitutului 
portarea 
siuni și

fixate, de cercetări 
In laboratoarele In- 
va fi studiată com- 

substanțelor la pre- 
temperaturi foarte .

mari, adică în condițiile exis
tente la mari adîncimi sub 
pămînt. Scopul cercetărilor 
este de a ști ce se intîmplă 
cu substanțele obișnuite în a- 
ceste condiții și de a obține 
noi materiale cu proprietățile 
necesare tehnicii moderne.

încă de pe acum în acest 
centru științific locuiesc peste 
3 000 de persoane, iar pînă în 
1970, populația lui se va ri
dica la 12 000. Pînă în acel an 
se va termina construirea in
stitutului pentru fizica pre
siunilor mari, precum și a 
unei filiale a Institutului de 
Fizică al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., a unor laboratoare 
ale Comisiei pentru spectro
scopie etc.

Mintii! de irahile 
pe haze mperatltte
• PRAGA 17 (Agerpres). 

In Republica Socialistă Ceho
slovacă ia o amploare tot mai 
mare construcția de locuințe 
pe baze cooperatiste. In țară 
există 2 500 de cooperative de 
construcții din care fac parte 
300 000 de cetățeni.

Potrivit agenției C.T.K., din 
totalul de 460 000 de aparta
mente, care vor fi construite 
în Cehoslovacia pînă în anul 
1970, aproximativ 270 000 vor 
fi realizate de cooperativele1 » 
de construcție.

Bălăci și Costel Moisă; 12,00 BU
LETIN ’ DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic; 12,10 Ascultătorii ne cer... 
(muzică din operete); 12,20 Mu
zică ușoară interpretată de Lizeta 
Chirculescu; 12,30 Aici, Cluj !; 
12,50 Din creația compozitorului 
Constantin Bobescu; 13.20 Muzică 
ușoară; 13,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier; 14,08 Refrene cu
noscute: 15,00 Orchestra de muzică 
populară „Doina Argeșului" diti 
Pitești; 15,30 Casa de discuri Elec
trecord prezintă opera „Rigoletto" 
de Verdi; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,15 
Melodii de H. Mălineariu; 16.30 
O poveste pentru voi, copii; 16,40 
Premiere de operă de-a lungul a- 
nilor; 17,10 DE LA 
voronețulUi LA 
INFINITA : Prefață la 
tic internațional; 17,30 
în istoria muzicii; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI: 18,03 IN JURUL GLO
BULUI; 18,15 Varietăți muzicale;
18,40 RITMURILE CINCINALU
LUI. „REALIZAREA RITMICA A 
PLANULUI DE INVESTIȚII; 19,00 
SEARĂ PENTRU TINERET; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARA. Con
tinuarea emisiunii „Seară pentru 
tineret"; 22.00 RADIOJURNAL ■ 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Arthur, Rubinstein prezintă Va- 
riațiunile simfonice pentru pian și 
orchestră de Cesar Franck; 22,55 
Șirag de melodii; 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

FRESCELE 
COLOANA 
Anul turis-
Incursiune

x
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VIETNAMUL DE SUD După 300 de ani de dominație coioniaiă

• ATACURI SIMULTANE ALE PATRIOȚILOR
• 600 MILITARI AMERICANI SCOȘI DIN LUPTA ÎNTR-O 

PROVINCIE ÎN ȘAPTE ZILE
• PRIZONIERI S^rlGONEZI ELIBERAȚI DE CĂTRE PA- 

TRIOȚI
In
u- 
E- 
au 
în-

forțelor patriotice. In ajutorul 
mericanilor 
avioane de

a-
si

Primui guvern 
alcătuit din negri în Bahamas

PREZENTE
ROMANEȘTI

SAIGON 17 (Agerpres). — 
primele ore ale zilei de marți, 
nitățile Frontului Național de 
liberare din Vietnamul de sud 
lansat trei atacuri simultane
tr-un sector din provincia Binh 
Thuan. la 160 kilometri nord-est 
de Saigon. Cele trei obiective au 
fost aerodromul situat la 4 kilo
metri de orașul Phan Thiet, pos
tul trupelor saigoneze situat la 6 
kilometri de acest oraș și o tabă
ră de cantonament din vecinăta
tea acestui post.

Atacurile patrioților au conti
nuat, în același timp, și în împre
jurimile Saigonului, precum și în 
sudul țării, unde o unitate saigo- 
nezâ de represalii a căzut într-o 
ambuscadă organizată de patrioți, 
în apropiere de Ben Tranh, sufe
rind pierderi.

In cursul zilei de luni s-au sem
nalat ciocniri între nave militare 
ale patrioților sî ale americanilor 
pe rîul My Tho, la 88 kilometri 
sud-vest de Saigon. Șalupele ame
ricane au fost supuse unui puter
nic tir de mitraliere atît de pe 
țărm, cît și de pe ambarcațiunile

au sosit elicopter^ 
luptă.

★ 
comunicat difuzat

de presă 
că în prima 
ianuarie 1967 
eliberare din 
au scos din

deIntr-un 
agenția sud-vietnameză 
Eliberarea se arată 
săptămînă a lunii 
forțele armate de 
delta Mekongului
luptă peste 600 de militari ameri
cani în provincia Ben Tre. In a- 
celași timp, au fost capturate o 
mare cantitate de diferite arme 
și muniții.

★
Agenția, Eliberarea a făcut cu

noscut că la 7 ianuarie au fost e- 
liberați 62 de militari ai armatei 
saigoneze, luați prizonieri în cursul 
unui atac organizat de patrioți la 
9 decembrie 1966 asupra taberei 
militare a trupelor saigoneze de 
la Van Kiep. Totodată, 'în comuni
catul agenției se menționează că 
cu prilejul sărbătorilor de Anul 
Nou unitățile Frontului Național 
dă Eliberare au pus în libertate 
mai multe sute de prizonieri din 
rîndul trupelor saigoneze, captu
rați cu prilejul luptelor anterioare.

„S.U.A. s-au făcut vinovate de crime 
împotriva păcii și umanității în Vietnam

NASSAU 17 (Agerpres). — Pen
tru prima oară în istoria de 300 de 
ani a coloniei engleze Bahamas, 
începind de luni acest teritoriu 
este administrat de un guvern al
cătuit în întregime din negri. Acest 
lucru a devenit posibil după ce 
Partidul liberal-progresist, al popu
lației de culoare, ‘ a obținut o vic
torie surprinzătoare în alegerile

desfășurate săptămînă trecută. Li
derul partidului, Lynden O. Pind- 
ling, a depus 
prim-ministru.
menea, postul 
această colonie
rismului și dezvoltării, 
la sută din veniturile 
Bahamas provin din turism.

luni jurămîntul ca 
El ocupă, de ase- 
important pentru 
de ministru al tu-

Peste 50 
teritoriului

RO MA

Prima 
primui

George

HAGA 17 (Agerpres). — Re
cent, la Haga, cu sprijinul In
stitutului Român pentru Re
lațiile Culturale cu Străinăta
tea, s-a deschis o expoziție de 
fotografii dedicată marelui 
poet român George Coșbuc 
La vernisaj au participat oa
meni de cultură și presă. Des
pre viața și opera poetului d 
vorbit prof. G. P. de Ridder.

l

I

HANOI 17 (Agerpres). — „Sta
tele Unite s-au făcut vinovate în 
mod deliberat de acțiuni agresive 
și, de crime împotriva păcii și u- 
manltății atit în Vietnamul de nord, 
cît și în Vietnamul de sud”, este 
concluzia la care a ajuns Comite
tul japonez pentru cercetarea cri
melor de război comise de S.U.A. 
în Vietnam. Ea a fost comunicată 
în cadrul unei conferințe de presă.

In comunicatul dat publicității 
de acest comitet se arată, printre 
altele că S.U.A. au folosit baze mi
litare în Okinawa și în alte țări 
asiatice — Coreea de sud, Tailan- 
da, Filipine — pentru a disloca tru
pe și a 
pentru < 
Laos și 
ele au i

pacea în Vietnam, ci și pacea în 
Asia ți în întreaga lume.

In comunicat sînt trecute apoi in 
revistă mijloacele folosite de S.U.A. 
pentru exterminarea în masă a 
populației sud-vietnameze, bombar
darea sistematică a orașelor și sa
telor din R. D. Vietnam.

ROMA 17 (Agerpres). - 
etapă a turneului pe care 
ministru britanic, Harold Wilson, 
și ministrul de externe,
Brown, îl întreprind în capitalele 
țărilor membre ale Pieței comune, 
pentru a sonda atitudinea „celor 
șase" față de candidatura Angliei 
la C.E.E., a luat sfîrșit. Marti s-au 
încheiat tratativele de la Roma 
dintre delegația britanică și cea 
italiană, tratative pe a căror a- 
gendă au figurat probleme ca 
implicațiile politice ale tratatului 
de ia Roma, poziția engleză față 
de controversata problemă a poli
ticii agrare a C.E.E., situația în 
perspeclivă a comerțului britanic 
cu țările Commonwealthului în ca
zul aderării Angliei la Piața Co
mună.

Judecind după rezultatele aces- 
convorbiri, optimismul manifes- 
în cercurile oficiale de la Lon- 
in legătură cu bilanțul aces- 

convorbiri — și nu întîmplător

Britanii

ministru 
a decla- 
la Roma 

' pentru

tor 
tat 
dra 
tor
a fost aleasă Roma drept prima 
escală — s-a dovedit numai în 
parte justificat. După cum a re
ieșit din declarația lui Aldo Moro. 
președintele Consiliului- de Miniș
tri al Italiei, în cadrul tratati-

velor care au avut loc partea 
italiană și-a reafirmat atitudinea sa 
favorabilă intrării Marii 
în Piața comună.

La rîndul său, primul 
britanic, Harold Wilson, 
rat că întrevederile de 
constituie „un start bun'
turneul vest-european pe care îl 
întreprinde.

Comentatorii politici consideră că 
termenii moderați ai declarației 
premierului britanic se explică 
prin faptul că în fata Angliei con
tinuă să se afle etapa cea mai 
importantă a turneului, și anume 
Franța din partea căreia sînt de 
așteptat obiecțiuni importante.

Comentînd rezultatul tratativelor 
lu> Wilson la Roma, agenția Fran
ce Presse subliniază că acesta pă
răsește capitala Italiei „convins că 
drumul care poate conduce Ma
rea Britanie spre Piața comună es
te plin de obstacole pe care el în
suși le-a calificat drept formida
bile". .

HAGA 17 (Agerpres). — Marți a 
luat sfîrșit la Haga conferința mi
niștrilor de finanțe ai „celor șase" 
țări membre ale Pieței' comune. 
In cadrul celei de a doua zi a 
discuțiilor a fost abordată proble
ma reformei sistemului monetar 
al lumii capitaliste. Miniștrii de 
finanțe din țările membre ale 
C.E.E., precum și guvernatorii pon
eilor centrale au hotărît să con- 
tinuie examinarea problemelor pe 
care le ridică reforma sistemului 
monetar interoccidental cu prile
jul conferinței F.M.I., care va 
avea loc la Londra .spre sfîrșitul 
acestei luni.

Dezbateri privind politica externă 
a guvernului S. U. A. ț

i internaționaliza războiul, 
a extinde agresiunea în 
Cambodgia. In felul acesta, 

pus în primejdie nu numai

și izraelulx Siria 
au răspuns pozitiv 
apelului lui U Thant

NEW YORK 17 (Agerpres). — Si
ria și Izraelul au anunțat că, răs- 
punzînd la apelul adresat de se
cretarul general al O.N.U., U 
Thant, privind adoptarea de mă
suri pentru slăbirea încordării la 
frontiera dintre cele două țări, au 
acceptat organizarea unei reuniuni 
extraordinare a Comisiei mixte 
de armistițiu siriano-izraeliană.

tf

NEW YORK 17 (Agerpres). ;— 
Un purtător de cuvînt al senato
rului Robert Kennedy a anunțat 
că intre familia Kennedy și auto
rul cărții „Moartea unui președin
te", William Manchester, s-a ajuns 
la un acord în ce privește publi
carea acestei cărți. Ca urmare ca- 
șa de editură „Harper and Row" 
va edita cartea lui William Man
chester, care va apare în librării 
cel mai tîrziu în luna aprilie a.c.

Acordul stipulează că vor trebui să 
fie respectate următoarele condi
ții : benzile de magnetofon înre
gistrate de d-na Kennedy in cursul 
convorbirilor ei cu William Man
chester vor fi sigilate și plasate în

După sechestrarea bunurilor societății 
„Union Miniere du Haut Katanga**

Președintele Mobutu a declarat: 
Poporul congolez 

în mod legitim în
KINSHASA 17 (Agerpres). — Un 

comunicai dat publicității 
seara de președintele 
(Kinshasa) arată că ar 
fantezie" să se creadă 
rile anunțate duminică 
„vizează reluarea discuțiilor cu re
prezentanții defunctei societăți 
„Union Miniere du Haut Katanga" 
Se face aluzie la ședința de dumi
nică a guvernului congolez în care 
s-a hotărît să se renunțe la se
chestrarea tuturor proprietăților 
concernului „Societe Generale Bel
gique", care controla „Union Mi
niere du Haut Katanga".

Comunicatul subliniază că înce
pind de la 8 decembrie nu au mai 
avut loc convorbiri de nici un fel 
între reprezentanții Congoului si

*

luni 
Congo-ului 
fi o „pură 
că hotărî- 
dimineața

biblioteca memorială John F. Ken
nedy, unele pasaje ale cărții cu 
un caracter particular vor fi eli
minate sau modificate, iar scriso
rile adresate de Lyndon Johnson 
d-nei Kennedy nu vor fi publicate 
în carte fără consimțămîntul vă
duvei fostului președinte. De a- 
semenea, s-a hotărît ca manuscri
sul original al cărții împreună cu 
documentele, probele și diferite în
registrări pe bandă de magnetofon 
să fie sigilate și păstrate intr-un 
loc sigur. Agenția Reuter aprecia
ză că in urma acestui acord toate 
documentele legate de cartea 
„Moartea unui președinte" vor ră- 
mine ascunse pentru 100 de ani.

*

a intrat 
drepturile sale" de stat, Dean

M. du Haut 
că poporul 
mod legitim

cei ai societății „U. 
Katanga" și adaugă 
congolez „a intrat în 
in drepturile sale, controlînd două
treimi din economia provinciei 
Katanga superioară, dominată pî- 
nă nu de mult de fosta societate 
belgiană". In încheiere, comunica
tul precizează că nu se mai poate 
pune problema vreunei intervenții 
din partea unei societăți „care nu 
mai are • existență juridică pe te
ritoriul congplez".

W ASH 1NGTON 17 (Agerpres). — 
Comisia senatorială pentru proble
mele externe a Congresului S.U.A. 
a început luni dezbaterile privind 
politica externă a guvernului a- 
merican. In prima ședință, care a 
avut loc cu ușile închise, a fost 
audiat secretarul
Rusk. La încheierea ședinței, el a 
declarat corespondenților de presă 
că a făcut în fața membrilor co
misiei o trecere în revistă a poli
ticii externe a guvernului ameri
can in Vietnam, în problemele 
N.A.T.O. și altele. Rusk a afirmat 
din nou că „Statele Unite vor con
tinua să bombardeze Vietnamul 
de nord", repetînd cunoscutele 
„tentative de pace" ale S.U.A., me
nite să înșele opinia publică. El a 
mai informat Comisia senatorială 
pentru problemele externe despre

situația din Tailanda și Orientul 
Mijlociu.

Președintele Comisiei senatoriale 
pentru problemele externe, William 
Fulbright, a declarat la rîndul lui, 
corespondenților de presă că de
clarațiile secretarului de stat, Dean 
Rusk, nu au fost de natură să Slă
bească îngrijorarea în legătură cu 
războiul din Vietnam. Subliniind 
că Statele Unite duc în Vietnam 
un război nedeclarat, el și-a ex
primat părerea că escaladarea lui 
va duce la „un punct de unde nu 
mai există ieșire". „Noi nu putem 
fi o 
cind 
spus 
duce 
me sociale interne și 
este de datoria Congresului să exa
mineze politica externă americană 
și să impună o revizuire a ei.

națiune mare a 
acest război", 
că războiul din 
in detrimentul

spus el, du- 
Fulbright a 
Vietnam se 

unor progra- 
a afirmat că

• BONN. începind din anul 1958, cină a iz
bucnit criza din 
bunelui, au fost 
minele existente 
1958 se aflau in 
cent numărul lor a scăzut la 78.

industria vest-germană a căr- 
închise aproape 

în bazinul Ruhr, 
producție 141 de

jumătate din 
Dacă în anul 
mine, în pre-

început marți• MOSCOVA. La Moscova au 
convorbirile dintre o delegație a companiei „Pan 
American" și un grup de specialiști tehnici ai 
Agenției Federale de Aviație din S.U.A. și re
prezentanți ai Ministerului Aviației Civile al 
U.R.S.S. In cadrul convorbirilor vor fi discu
tate probleme referitoare la condițiile comerciale 
și tehnice de exploatare a liniei aeriene Moscova 
— New York.

9 VARȘOVIA. Navele de transport și de pa
sageri ale ,R. P. Polone deservesc 10 linii ocea
nice regulate, trei linii, care leagă porturile po
loneze de cele ale Mediteranei și două linii re
gulate Polonia — Marea Britanic. Recent a fost 
inaugurată o nouă linie maritimă poloneză în
tre porturile poloneze și porturile litoralului 
vestic ale America de sud — prin Canalul Pa
nama.

• LOMfi. Nicolas Grunitzky, fost președinte 
al Republicii Togo, a părăsit Togo, plecînd spre

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii nr. 44. Tel. 1662. 269 (G.G.VJ).

Cotonou (capitala Dahomey). Grunitzky a fost 
destituit în urma recentei lovituri de stat con
duse de locotenent-colonelul Eiadema.

• NEW YORK. Aproximativ 7 500 de lucră
tori din serviciile sanitare din New 
York au declarat grevă, cerînd majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și trai. Comitetul sindicatului lucrătorilor a ce
rut administrației încheierea unui nou contract 
colectiv de muncă in locul celui expirat la 
decembrie anul trecut.

31

se 
pe 
al 
in

* RIO DE JANEIRO. Din Rio de Janeiro 
anunță că poliția braziliană a arestat luni 
Youssef Beidas fostul director și fondator 
băncii libaneze „Intra". Arestarea a avut loc 
baza unui ordin emis de Ministerul de Justiție 
din Brazilia, la cererea guvernului libanez. r

• MOSCOVA. Un băiețel de patru ani, care 
a căzut de la etajul al treilea a unui bloc din- 
tr-o suburbie a Moscovei, a scăpat nevătămat 
deoarece a nimerit intr-un troian de zăpadă.

• ROMA. Intre 26 și 28 ianuarie va avea 
loc la San Remo „festivalul cîntecului italian 
pe anul 1967“. Programul festivalului va fi re
transmis de Televiziunea italiană în peste 50 
de țări.
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