
Proletari din toate țările, unîți-vd i

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Anul XIX
XXIV Nr. 5363

Joi
19 ianuarie

1967

4 pag. 25 bani

erne al Olandei
ministrului

La E. M. Petrila [

Măsuri pentru
realizarea
ritmică
a planului

Una dintre muncitoarele de nădejde de la F.F.A, „Viscoza" din 
Lupeni — răsucitoarea Borșoș Iuliana.IV, datorită unei gre- a intrării abatajelor s-a ajuns în situația să aștepte tot timpul iar altul a fost în

ianua-zilniclucră-

Pînă în ziua de 17 ianuarie, Exploatarea minieră Petrila a înregistrat un minus de 1 315 tone cărbune. Din cele cinci sectoare productive, rămîneri mari în urmă au înregistrat sectorul IV — minus 867 de tone, iar sectorul V — minus 996 de tone.In sectorul șite dirijări în ’rambleu, ca un abatajdupă rambleu, această perioadă în atacare și rear- marea de suitori, imobilizîndu-se în felul acesta o linie de front din 
«tare ar fi putut rezulta 280 tone cărbune. La începutul lunii s-a resimțit lipsa materialului lemnos, din cauza condițiilor grele de a- provizionare de Ia suprafața minei, ca urmare a zăpezii căzute 
cît și a efectivului insuficient de la 
depozitul de lemne. Datorită măsurilor întreprinse de conducerea exploatării, începînd cu 14 rie, sectorul își realizează sarcina de ’plan.La sectorul V, întîrzierearilor de pregătire a patru abataje 
cameră, din stratul 5, care au fost planificate să intre în producție 
de Ia începutul lunii, a dus la pierderea zilnică a 240 tone căr
bune. Aceste întîrzieri s-au datorat emanațiilor de metan apărute la înțeparea stratului cu transversala. 
S-a trecut la degazeificarea stratului, cu ajutorul sondezeî, și rezultatele sînt satisfăcătoare.De asemenea, sectorului V nu i s-a putut asigura efectivul necesar, în raport cu creșterea sarcinilor de plan, creștere care este de a- proape 100 de tone, pe zi. Pe acest temei, conducerea exploatării a

Ing. Emil MURUșeful exploatării miniere Petrila
(Continuare in pag. a 3-a)
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Din agenda sesiunii de examene de la I. M. P

P R I M E LIn aparență nimic deosebit : grupuri de studenți stau de vorbă pe coridoare în fața amfiteatrelor sau sălilor de seminarii, alții se plimbă gînditori. Atmosfera generală e dominată de preocuparea principală a studenților pentru studiu. De . cîteva zile la Institutul de mine a început sesiunea de examene de iarnă. In aceste zile orice altă ocupație este lăsată la o parte: toate gîndurile și forțele sînt. îndreptate spre examene. Firește, ca la orice examen, emoțiile sînt nelipsite mai ales că ne ale potrivă cum secu sesiunea universitară cît și pe cei din anul V, care sînt în ultimele lor zile de studenție. Ba am putea spune că o oarecare emoție îi stăpînește și pe profesori, care acum au posibilitatea să-și verifice roadele muncii.

e vorba de primele exame- sesiunii. Ele stăpînesc deo- pe cei din anul I care a- înțîlnesc pentru prima dată

In scurta noastră vizită prin sălile de examene, am avut posibilitatea să ne întîlnim ’cu mulți din cei peste 1 600 de studenți care trăiesc în prezent febra examenelor. E drept că pe unii i-am întilnit ra- dioși de bucuria succesului primului examen clșt i-am văzut și pe alții...Studenții grupelor 1 206 și 1 205 din anul V — preparare au' obținut un succei cu care se pot mîn- dri pe drept cuvînt : la examenul de „Economie, organizare și planificare a uzinelor de preparare", toți studenții prezentați au promovat e- xamenul. Un succes asemănător au obținut și grupei nr. menul de zi". Dintre
toți cei 19 studenți ai 1 132 din anul V la exa- „Exploatări miniere la aceștia s-au detașat soțiiDulfu Eugenia și Ioan care au obținut note de 10 și, respectiv, 9. Studenții grupelor nr. 2 115 anul V — electro, 1131 din anul.V —
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ANCHETA NOASTRĂ :

A FI Șl A NU FI 
GOSPODAR IN CASA TA

O „împărăție" 
pentru un patinoar

INTERVIU
TARDIV

La întoarcerea sa. în"’patrie Joseph Luns, ministrul afacerilor , externe al Olandei, a trimis ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corne- Iiu Mănescu, o telegramă prin caremulțumește, în numele său perso-nai și al membrilor delegației, pentru călduroasa primire și ospitalitate de care s-a bucurat în Republica Socialistă România, Ministrul de externe olandez își ex-

primă, de asemenea, convingerea că reușita, vizitei sale și convorbirile cordiale și fructuoase avute cu secretarul general al • Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceausescu,cu președintele Consiliului de Mi-niștri, Ion Gheorghe Maurer, Și cu ministrul afacerilor, externe, Corneliu Mănescu, vor" întări legăturile româno-olăndeze și vor putea servi cauzei păcii..
CÎND MUNCA ÎNVINGE
CAPRICIILE VREMIIToată după-amiaza a nins. Parcă se deschiseseră porțile cerului. In stația Petroșani, munca se desfășura destul de greoi din cauza zăpezii ce acoperea cu mult coroana șinelor. Macazele nu ■ se puteau manipula corect și degeaba încercau cei de la L 5 să ledupă cîteva: minute erau din troienite, stație au compuse,cărcare sau încărcare.Seara, cînd la serviciu ș-a prezentat tura condusă: de comunistul

curețe, cănouDin această cauză, în rămas cîteva trenuri ne- vagoane nepuse la des

mine și nr. 2 117, la examenele susținute la „Tehnologia" construcției șl reparării ufilajului minier" și la „Aera] și protecția muncii ’ îti mine" au promova,t examenele, ulti- mile două grupe avînd însă cite un restanțier. Studenții BacOs Emerie, Mustea loan,Stroie Cornelia, Udriște Virgil, Lupsița Ioan, Irimescu Mircea, Nicula Mircea, Tur Iveiiița, Ctf- lotâ loan, Fieraru Alexandru, Marian Alexandru și mulți alții au obținut la primul examăn al Sesiunii nota 10. Acestor succese, desigur, li se vor; adăuga altele pentru că sesiunea e abia la. început. Asupra succeselor care se vor a- dăuga la cele asupra unor...re le-am dori cît mai puține) vom mai reveni.Pînă atunciror studenților
de pînă acum cît și „ghinioane" (pe . ca-
însă le dorim tutu-- succes.

C. COȚOȘPAN

Aseară în gerul care făcea să „crape 
pietrele" am observat un pieton care 
nu se grăbea de loc. Se plimba agale 
pe covorul de nea oprindu-se ici-colo 
cu un aer foarte bănuitor.

Apropiindu-mă de el mi-a făcut im
presia că-l cunosc de undeva. L-am 
urmărit o bucată de drum. După ce 
m-am convins că nu mă înșelasem, 
i-am pus mina pe umăr și iată inter
viul.

— Te știam de mult plecat, Moș Ge- 
rilă, ce cauți la ora asta pe meleagu
rile noastre ?

— Ah! M-ai recunoscut ? Degeaba 
m-am deghizat în pămîntean de-al vos
tru. Acum e totuna. Află că am ve
nit incognito, să inspectez felul cum 
sînt folosite darurile pe care le-am dis
tribuit mai ieri-alaltăieri copiilor. Am 
venit, de asemenea, să cer scuze celor 
care se ocupă cu prognoza timpului că 
le-am Cam încurcat ițele; dar ce să-i 
faci, iarna-i iarnă. Așa

— Bine moșule — îl 
dar pentru atîta lucru 
sarea asta enormă ?

— Nu, nu, nu-mi pare 
făcut acest drum. Plec cu 
impresii plăcute și iți promit că înce-

că...
întrerupsei 
să faci depla-

rău că am 
o serie de

despînd cu acest an vom face mai 
asemenea inspecții inopinate.

— Ei, și ce-ai zgiriat pe calupurile de 
gheață pe care văd că le porți în ser
vietă ?

— Jucăriile sînt exploatate rațional, 
mai sînt cazuri unde necesită repara
ții capitale dar asta e o nimica toată. 
Zăpadă este, schiuri v-am adus bere
chet, ce-i drept s-au mai rupt cîteva 
din ele. Știi, nu stăm nici noi prea bine 
cu problema calității. In general toată 
lumea e mulțumită de darurile pri
mite, așa că mă pot retrage liniștit în 
împărăția mea... (a urmat o tuse vio
lentă, deh, frigul).

Apropo de împărăția mea. Rogu-te 
fă-mi un serviciu. Comunică tovarăși
lor de la sfat, C.S.O. și asociația spor
tivă ,.Jiul“ că dau întreaga mea împă
răție ' pentru un patinoar în orașul 
vostru.

Oare moșul ghiduș a vrut să-l pa
rafrazeze pe Shakespeare, sau pur și 
simplu s-a gîndit la miile de patine 
ce ruginesc în lipsă de un patinoar ? 
Dacă este cineva care crede că încă nu 
e iarnă să scoată degetul pe ușă afară, 
zău așa, poate că totuși...

T. KARPATIAN
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Enășescu Sabin, situația în stație era cît se poate de .grea. De aceea conducerea stației a explicat oamenilor din tura de noapte nou sosită., că trebuie făcut un efort deosebit pentru a îndrepta situația.— Cole.ctivul întregii tare vă asigură că va depune toate eforturile pentru învingerea greutăților,. . iar activitatea în stație se va desfășura normal — a răspuns impiegatul de mișcare Constantines- cu Teodor, secretarul organizației de bază. Din sala de apel, întreaga tdră se îndreptă apoi spre locurile de muncă. Aici, colegii lor din tura de zi se străduiau să mai facă cîte ceva, dar, jumătate înghețați, nu aveau prea mare spor. Abia începuse lucrul tura lui Enășescu și fulgii începură să cadă din ce în ce mai rar pînă se opriră cu totul. Dar o dată cu înseninarea Se lăsă gerul și porni să viscolească. Macazele erau de acum curățate dar vagoanele refuzau să, meargă .pe linie.. Șeful de ta manevra ,J-ă — Ungur loan — împreună cu' partida sa de manevră se străduia' 
pe cît e posibil în timp de noapte să scurteze timpul de compupere- descompunere, dar viteza scăzută 
a vagoanelor se opunea ■ dorinței colectivului de la manevră. Să se accelgreie viteza de triere pe întuneric era iarăși periculos deoarece în orice moment putea să cadă zăpadă între limbile macaze- lor, iar vagonul, odată pornit cu viteză mare, era greu de oprit. Trebuia să se aștepte efectuarea parcursului pentru fiecare grup

I. CRIȘAN

(Continuare în pag. a 3-a)

lama la Muzeul satului din Capitală.

Literatura și arta românească peste hotare
Editurile japoneze au sem

nat recent numeroase contrac
te în vederea publicării - unor 
opere ilustrative pentru scri
sul românesc. Potrivit acesto
ra, cititorii japonezi vor pu
tea face cunoștință cu roma
nele „Răscoala" 
breanu, „Scrinul
George Călinescu, 
de 
de 
de 
cu

de Liviu Re- 
negru" de 

„Desculț" 
Zaharia Stancu, „Groapa"
Eugen Barbu, „Străinul" 
Titus Popovici, precum și 
alte volume cuprinAnd cu-

românești, lu- 
cărți pentru

arta româneas-

legeri de nuvele, aspecte ale 
evoluției artei 
crări de sport, 
copii etc.

Literatura și
că cunosc o tot mai largă răs
pândire peste hotare. . Povesti
rile lui Ion Creangă, de pildă, 
au fost. traduse pînă acum in 
12 limbi. Literatura lui Mihail 
Sadoveanu a ajuns,, la. circa 
40 de ediții apărute în străi
nătate. Recent, o editură din

Bari (Italia) a tipărit în co
lecția intitulată „Cele mai fru
moase povestiri", rezervată u- 
nor opere strălucite ale pro
zatorilor lumii, patru volume 
de Sadoveanu. In peste 20 de 
limbi a fost tălmăcit și Liviu 
Rebreânu. Se anunță din An
glia că după „Ion" și „Răs
coala" a venit rîndul „Pădu
rii Spînzuraților", să se pre
gătească de intîlnirea cu pu
blicul britanic.

(Agerpres)
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ANCHETA NOASTRA
Multe unități industriale din Valea Jiului își 

cazează în cămine muncitorii nefamiliști (sau 
familiști dar ale căror familii se află în comu
nele sau orașele de unde au venit). Acest mod 
de cazare predomină în sectorul de construcții, 
dar se întîlnește și la exploatările miniere, la 
termocentrala Paroșeni și la alte unități econo
mice. O vizită prin aceste cămine îi arată pe 
locatarii
pe niște buni gospodari sau dimpotrivă. An
cheta pe care am întreprins-o noi ni-i arată și 
pe unii și pe alții mai mult... dimpotrivă. Să 
concretizăm.

lor sau pe cei ce Ie administrează ca

• Cămin mediu fa
milial (din dicționare)

• Pentru cinstea casei 
unde locuiești ai fă
cut ceva ?

• Al meu, al u, al 
nostru — declinare 
care nu absolvă de
răspundere

Un cămin care ar putea fi
luat de exemplu...

In căminul Exploatării miniere fcupeni sînt cazați, aproape 400 de. muncitori. Contribuie fiecare cu eîte 72 lei lunar la cheltuielile de întreținere a căminului și a inventarului său. Cum pășești pe coridoare, de la intrare chiar, te în- tîmpină acea atmosferă familială, intimă am putea spune. Curățenia, florile de pe coridoare, preșurile curate dau nota aceasta de intimitate. Trecînd pragul cîtorva camere, la întîmplare, te întîm- pină aceeași grijă, același respei t pentru locul în care conviețuiesc oameni. Camere curate, cu echipament de pat curat și în care fantezia și simțul, de gospodari ale .tinerilor au adus noi elemente „de decor" : tablouri, poze. Intr-una din eamere locuiesc preparatorii Tres- tianu Floricel, Matei Gheorghe și Florea Oliviu. Toți trei au aceeași preocupare extraserviciu : învățătura. Primii doi sînt elevi în clasa a Xl-a la liceul seral, iar ultimul se pregătește pentru admiterea laI.M.P.  — dorință de viitor apropiat și pentru ceilalți doi. Camera îngrijită, pereții „drapați" cu ilustrate și fotografii. Pe mese cărțile 
de studiu. Celor trei li s-a respectat dorința de a locui împreună avînd în vedere preocupările lor comune.Muncitorii Răpănoiu Tudor, Po
pescu Constantin
Gheorghe alcătuiesc o altă „familie". Ocupă camera 
mera lor te simți bine. De pe un 
perete Hercule în luptă din Zalameea, încadrați ramă argintie, amintesc, ca

și Banculeanr. 4. In ca-eu leul de o și din-
La doi pași șiCăminul constructorilor din I.u- peni nu se află prea departe de cel al minerilor Se află însă la o distanță mare prin modul în care 

este gospodărit. însoțiți de gospodarul 'șantierului, Carlaonț Nico
las, am vizitat și în acest cămin 
cîteva camere. O atmosferă rece, 
aer viciat în camere, pe coridoare 
la fel din cauza grupurilor sani
tare veșnic defecte, dușumelele ne
gre, cearșafurile schimbate de o iăptămînă dar murdare ca de trei, 
șl pe deasupra și frig. Discutam cu doi tineri locatari ai căminului — 
Avram lean și Oancea Nicolae.

A FI ȘI A AU FI
GOSPODAR
I\ CASA TA

V-af» făcu* casă. Ingrijifi-o I

colo, de același bun gust. Și cei trei de aici s-au grupat în funcție de preocupările extraserviciu. Toți trei învață. Alte camere, alți locatari, aceeași plăcută notă de intimitate. Iată și alți locatari pe care i-am vizitat „la ei acasă" absolut la întîmplare : Filipoîu Nicolae, Ciobanu Mihai, Godinei Constantin — oameni care-și respectă reciproc preferințele, La ei în cameră nu se fumează. „Doar eu fumez, spunea Filipoiu, dar cînd fumez ies din cameră".Așadar, deși găzduiește un mare număr de tineri, de profesii și moduri de viață diferite, acest cămin, prin grija conducerii minei și prin respectul locatarilor față de locul unde trăiesc, ar putea constitui un exemplu...
...dacăaceeași conducere s-ar fi preocupat mai mult pentru a crea acestor oameni și o cantină, așa cum au făcut alte exploatări, răspun- zînd prin fapte la semnalul unei anchete anterioare a ziarului în această direcție. Muncitorii nefamiliști cu care am discutat servesc masa pe unde pot și nu în cele mai bune condiții. Toți și-au manifestat dorința de a avea o cantină la care să servească masa.£ ar exist» în cămin o cameră — club cu un televizor, o bibliotecă, jocuri distractive, unde tinerii să-și petreacă timpul liber. Căci, după cum spuneau ei, o astfel de cameră a existat în cămin dar a fost desființată.

totuși ce distanta !Amîndoi sînt zidari, axnîndoi cîș- tigă bine. I-am întrebat de ce au cearșafurile murdare. Au motivat că vin murdari de la lucru. „Dar pijamale aveți ?“. „Eu nu am" — a răspuns cel de-al doilea. Și camera lor ca și a instalatorului Ta- tomir Dumitru, era totuși mai îngrijită ca altele. Contrastul izbitor dintre cele 2 cămine muncitorești ne-a condus la întrebarea : n-au constructorii condițiile materiale necesare pentru a exista și în căminele lor o atmosferă plăcută ? Ne lămurește șeful șantierului Lupeni Mandero Romeo. „Exis-

o bibliotecă,Pe foarte multii-am găsit la camere, moduri de viațălocuiesc tinerii Bănică Ioan și

în dezordine pe cuier șiși sticle goale, murdare. Doi din- — Moga Simion și serveau cina.■în ca

Cu cîteva luni în urmă, constructorii de locuințe din Vulcan și Petroșani au primit două cămine noi — clădiri ce puteau face concurență, prin confortul pe ca- re-I ofereau, caselor de odihnă. Să vedem cum arată aceste cămine după cîteva luni ?La Vulcan ne-a însoțit în vizită chiar gospodara șantierului. La intrare — curățenie, flori, perdele, mese pentru ziare și reviste. Ca și la Paroșeni căminul are apă caldă la orice oră, Are și un televizor, cumpărat prin eforturile proprii alg șantierului, o bibliotecă, jocuri distractive, locatari ai căminului la televizor. Trecînd însă, am întîlnit diferite.In camera 34 Szegedi Martin, Ghercu Albert. Primii doi jucau șah, iar Ghercu îi „arbitra" cîntînd la acordeon. Simplitatea din cameră atrage căci e completată prin ordine și curățenie. La camera 24 — contrast. Hainele stau a- runcate pe pat, pe masă și pe jos — resturi de mîncare cearșafurile tre locatari Țuțu Constantin „De ce e atîta dezordine mera voastră ?“ i-am întrebat. Țuțu ne-a „lămurit". „Venim murdari de pe șantier, seara și dimineața mîncăm acasă".Camera 29 îi are ca locatari pe Chifan Mihai și Vulpescu Dumitru. Cînd i-am vizitat stăteau tolăniți pe paturi. In cameră — un miros insuportabil. „Ce faceți la ora asta în cameră ?“. „Ne odihnim". „Dar la noapte ce-o să faceți î". „O să dormim".Am vizitat și alte camere. Contrastul ce există între cele două, luate de exemplu, se menține. Casa nouă are locatari și „locatari". Ar fi ceva de spus aici despre puterea exemplului bun pe care mulți nu-1 dau și mulți nu-1 iau.Frumusețea căminului constructorilor din Petroșani e numai exterioară. In interior ea a fost alterată de neglijența, de crasa nepăsare a unor locatari ai săi. Un e- xerpplu este grăitor. La etajul 1 al căminului, dat în folosință doar cu trei luni în urmă, din peste 20 de camere, doar 5 mai au bune la uși. au dispărut robinete.Ne oprim 
clanțe dușuri de iaRozetele de la ca și rozeteleaici. Căminul a fost dotat cu toate cele necesare — în ultimul timp și cu televizor. Cum de a ajuns înșă o clădire nouă într-un astfel de grad de deteriorare ? Un interlocutor — Toma Gheorghe — spunea : „Mulți dintre noi nici n-ar merita un astfel de cămin". Notăm că în camera

tă aceste condiții. Cînd vin de la serviciu, muncitorii noștri au posibilitatea să facă baie, în timpul liber au la dispoziție jocuri distractive, televizorul, biblioteca — toa- . te ale căminului". Dar ce ați făcut dvs., conducerea șantierului, comitetul sindicatului pentru a imprima la oameni acel respect față de locul unde trăiesc ? „Intr-adevăr, în această direcție am făcut prea puțin. Prea puțin am făcut noi, prea puțin face gospodarul șantierului și chiar portarul căminului".Dacă șeful șantierului recunoaște că s-a făcut prea puțin... 

lui aspectul e mult mai îngrijit. Oare șă nu merite constructorii în- tr-adevăr un astfel de cămin Credem că-1 merită dar și că nu s-a făcut nimic pentru a șe crea acea opinie de. colectiv împotriva dezordinii și relei voin- ți; că gospodarului șantierului îi trebuie mai multă energie; că acele bunuri distruse înainte de vreme ar trebui recuperate pe loc de la vinovați; că față de această situație conducerea șantierului, organizația de sindicat și U.Ț.C. au rămas datoare interesului pe care trebuie să-1 depună pentru îmbunătățirea sub toate aspectele a modului de viață în cămin al sa- lariaților șantierului. Organele igienico-sanitare, cum au mai făcut de altfel, ar trebui să aibă mereu în atenție aceste cămine ale constructorilor, să contribuie în permanență la educarea sanitară a acestor oameni.
Nici aici nu tofi locatarii 
sînt gospodariIn cartierul Aeroport un. bloc cu trei etaje și două scări servește drept cămin salariațîlor nefamiliști de la U.R.U.M.P, și T.C.M.M.Am vizitat mai multe apartamente. Am ales ca exemplu, din cele vizitate, apartamentul 12 în contrast izbitor cu apartamentul 14. La 12 locuiesc muncitorii Fierea Ioan, Gavriliu Marin, Filipaș Emanoil, Vamvulescu Petre, De- dean Petre. Camera mare, mai ales, e rînduită cu mult gust. Dulap curat, aparat de radio, cărți, reviste și ziare, pereții împodobiți cu ilustrate și fotografii, flori, toate dau acea notă de intimitate camerei, în care te simți bine. La 14 în schimb... Deși camerele sînt dotate cu dulapuri, mese, scaune, covoare pe jos, locatarii Nicolae, Manasia Petre, loan și Dovleac Gheorghe ca toate acestea să capeteloare decît cea inițială. Intr-unui din paturi cearșaful de sub plapumă (și aici paturile au plăpumi nu pături), schimbat cu 10 zile in urmă, devenise gri. Apartamentele

Anghe!Gundel au făcut altă cu-

A locui în cămin. Ce implicații de ordin etic și social 
poate avea acest fapt ? In cămin tinărul se obișnuiește cu 
ordinea, cu respectul față de bunurile materiale, își face o 
idee despre modul lui de comportare în viitoarea sa fami
lie. Și apoi o casă de locuit care îți oferă toate condițiile 
— căldură, curățenie, atmosferă intimă — are repercusiuni 
directe asupra puterii de a te concentra asupra unui lu
cru. După cum vedem implicațiile sînt multe.

Vizita noastră prin căminele de nefamilișri din vfelea 
Jiului ne-a demonstrat că prea adesea, unitățile economice 
posesoare de astfel de mijloace de cazare nu țin seama de 
aceste implicații. In special constructorii Exemplele po
zitive dovedesc că in cămine se poate locui „ca acasă" din 
moment ce condițiile materiale sînt create. Nu ne-am pro
pus a da rețete de aranjamente interioare. Am lăsat faptele 
culese de noi să vorbească de la sine. Condiții materiale 
există în toate căminele vizitate dar ele nu sînt fructificate 
în aceeași măsură. Lipsa de pricepere, nepăsarea, lipsa sim
țului respectului față de util și frumos, nasc în cămine as 
pecte ca acelea pe care le-am scos în evidență. In minte; 
eonduei’to! ilor de unități ar trebui să se nască în mod firesc 
întrebarea : „Am făcut totul pentru ca salariații noștri si 
aibă acest respect față de utii și frumos în locul unde tră
iesc ?“. La rîndul lor, gospodarii unităților precum și corn! 
tetele de cămine ar trebui să reflecte mai mult dacă parte, 
lor de contribuție s-a făcut simțită in gospodărirea cănii 
nelor, la formarea acelui simț al răspunderii proprii, Ia 
oamenii din cămin, față de bunurile pe care le folosesc. 
De concluzia Ia care se va ajunge depind toate implicațiile 
pe care le-am arătat mai sus.

Iar concluzia la care , am ajuns in urma anchetei noastre 
e una singură : încă nu s-a făcut totul.

„Cizmarul 
cu ghetele 
rupte"Expresia aceasta datează de multă vreme. Dacă în lumea cizmarilor o fi sau nu reală, adaptată la lumea electricienilor (vizați de noi) e foarte adevărată. Căminul energeticienilor din Paroșeni are cele mai bune condiții pentru a găzdui pe lucrătorii uzinei.are... electricieni; flori care Ce condiții ? Termocentrala are o seră de rivalizează cu serele I.C.O.; are o secție administrativ-gospodărească (deci și zugravi); are apă caldă la orice oră; are o cantină bună; și mjai are o contribuție de 100 lei din partea fiecărui locatar al căminului. Cu toate acestea căminul energeticienilor are pereții nezugrăviți de peste doi ani de zile; pe casa scărilor e întuneric; iar la intrare un geam e spart. O serie de prize, întrerupătoare'și becuri lipsesc; la grupurile sanitare e murdărie. Căminul ar avea de asemenea nevoie de cîteva glastre cu flori pe coridoare.Așadar, căminul energeticienilor din Paroșeni are destule, dar... și nevoie de multe. Tînărul Buzu- loiu Constantin spunea că față de chiria de 100 lei pe lună, condițiile de locuit ar putea fi mai bune. Intr-adevăr. Mobilierul din camere, după aparențe, a depășit de mult termenul de amortizare si căminul a rămas tot cu aceeași dotație de acum 6-7 ani. Fiind vorba de energeticieni, conducerea uzinei ar trebui să facă lumină în problema cazării șalariaților săi nefamiliști.

necăsătorițiT.C.M.M. situația nu se pre- mai bine. Vizitînd și aici apartamente am constatat : curați, dar parchet murdar mesele, dulapurile, scau.. ' -.

15 și 16, vecine, au aceeași Soartă : sînt plouatp pe dinăuntru. In 16, două ligheane opresc apa să nu curgă la cei d.e dedesubt.Pe scară a doua a blocului, unde sînt cazați salariații de la zintă cîteva pereți ca șiLenjeria tocmai se schimba. Frații Szicszov Alexandru și; Teodor, ex- cavatorișfi și colegi de... bucătărie, ne spuneau : „Avem condiții bune de locuit. Insă e cam frig în camere, n-avem nici un mijloc de distracție la cămin și mai mult — nu avem o cantină. Fiecare luăm masa prin oraș pe unde putem".La ambele cămine deci situația nu e corespunzătoare. Conducerile celor două întreprinderi — U.R.U.M.P. și T.C.M.M. — trebuie să facă mai mult pentru salariații lor necăsătoriți, gospodării ' să treacă mai des pe la cămine, jar locatarii să dovedească mai multă grijă pentru camerele în care locuiesc, pentru propria lor viață.



IARNA Șl ȘOSELELEMajoritatea instituțiilor și întreprinderilor care au autovehicule în administrare au luat măsuri ca circulația acestora să se desfășoare în condițiuni bune pentru a evita comiterea de accidente. In ce privește însă gospodărirea căilor de circulație — străzi și șosele — a- ceasta mai lasă de dorit, neluîn- du-se măsuri operative de curățire a gheții și zăpezii, ceea ce creează greutăți circulației rutiere. Astfel, șefuL districtului de drumuri și poduri „Livadea" — Ceuță loan, nu asigură suficient material antiderapant pe porțiunea de șosea națională Bănița- Petroșani; doar cîte o grămadă de nisip ici, colo, dar și acesta nu poate fi întrebuințat pentru că e înghețat. De asemenea, districtul nu a fost aprovizionat cu sarea necesară, iar echipele nu intervin la timp pen
tru a împrăștia cantitatea de material antiderapant existentă.Secția de drumuri și poduri Li- 
vezeni a pus la dispoziția districtelor utilajele necesare pentru curățirea zăpezii de pe șoseaua națională. Dar, cînd a căzut zăpada (în serile zilelor de 6 și 7 ianuarie 1967) șeful districtului și-a adus aminte că utilajul este stricat și nu are mașină să deplaseze oameni pentru deszăpezire. Datorită acestui fapt, aproape două zile, porțiunea de șosea Bănița — Petroșani a fost parțial înzăpezită, circulația desfășurîndu-se greoi. Nici districtul Iscroni condus de tov. Pleavă Gheorghe nu a făcut mare lucru pentru circulațieiIn regulamentul pentru aplica
rea normelor de circulație se pre
vede că : „Organele de stat care 
administrează drumurile publice 
sînt OBLIGATE să ia măsurile ne
cesare pentru securitatea circula
ției pe timp de ninsoare sau polei 
ori în alte situații asemănătoare''. I.C.O. Petroșani, deși are în administrație străzile pe raza orașelor din Valea Jiului, nu a luat măsuri suficiente de a pune material an-

PE TEME 
DE CIRCULAȚIE

ȘTIRI 
SPORTIVEBELGRAD 18 (Agerpres). — După șase runde, în turneul zonal de șah de la Vrnjacka Banja conduce Mohrlock cu 4 puncte, urmat de Byluap 3,5 (1), Gheorghiu, Matanovici, Pachman, Lengyel și Kostro cu cite 3,5 puncte.

★BEVERWIJK 18 (Agerpres). In turneul internațional de șah de la Beverwijk, după 6 runde, marele maestru internațional Boris Spasski (U.R.S.S.) l-a egalat, în clasament, pe Llutikov (U.R.S.S.), conducînd împreună cu cîte 5 puncte fiecare. Pe locurile următoare se află Ka- valek și Larsen cu cîte 5 puncte, Cirici și Van Geet cu cîte 2,5 puncte (2), Ghițescu, Donner și Gligorici cu cîte 2,5 puncte (1).In runda a 6-a Ghițescu a întrerupt cu Gligorici, Van Geet l-a învins pe Donner și Larsen pe Szabo.In cea de-a doua rundă a competiției feminine, Alexandra Nicolau a remizat cu olandeza Timmer.
★

Stațiile noastre de radio vor 
transmite astă-seară, cu înce
pere din jurul orei 20, desfă
șurarea meciului de handbal 
România — Cehoslovacia de 
la Vasteras, din cadrul semi
finalelor campionatului mon
dial. Transmisia se va face pe 
programul 1.

Telespectatorii vor putea ur
mări acest meci, cu începere 
de la ora 20. De asemenea, pe 
micul ecran va putea îi urmă
rită de la ora 22,10 repriza a 
doua a meciului U.R.S.S. — 
Danemarca, din cadrul semifi
nalelor aceleiași competiții.

(Agerpres)

tiderapant la timp. Dacă s-au pus materiale antiderapante în prima zi, a doua zi și a treia zi nu s-au mai pus deși era necesar, iar sarea ce a fost împrăștiată pe străzi a fost aruncată doar grămadă, for- mînd gropi, îngreunînd și mai mult circulația.In decizia nr. 721/1962 a Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii Hunedoara, la art. 7 alin. 2 se prevede că pe timp de 
iarnă PORȚIUNEA DE TROTUAR 
DIN FAȚA IMOBILULUI se va 
curăța de zăpadă, polei sau gheață 

ori de cîte ori es
te nevoie, asigu- 
rînd pietonilor o 
bună circulație.Deci, toți cetățenii sînt OBLIGAȚI să ia măsuri pentru curățirea porțiunii de trotuar ce le revine în acest sens fiind chemate să-și aducă contribuția și comitetele de blocuri pentru a mobiliza locatarii în vederea respectării prevederilor legale de mai sus. (In 1966, pe raza orașului Lupeni, două persoane au alunecat de pe trotuar în stradă, sub roțile autovehiculelor, fiind accidentate mortal !).

SA FIE LUATE TOATE MĂSU
RILE PENTRU A SE ASIGURA O 
BUNĂ CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI 
PE TIMP DE IARNĂ.

Lt. major Fuiorea PETRUD.M.R. Hunedoara —Serv. insp. auto și circulație
CÎND MUNCA ÎNVINGE 
CAPRICIILE VREMII

(Urmare din pag. 1)de vagoane. Manevranții Gabor Ioan, Berna Petru și Gabiei loan erau numai ochi și urechi la dispozițiile șefului1 de manevră. Prinderea vagoanelor la sabot trebuia făcută cu mai multă atenție, iar pentru intrarea la legat sau dezlegat se cereau eforturi deosebite. Oamenii aveau însă o singură dorință; să facă față cerințelor de circulație. Șeful de tură era și ei prezent printre oameni, supraveghind desfășurarea lucrului și în- curajînd echipa de manevranți.In cabina turei, impiegații de mișcare Constantinescu Teodor și Svichiu Viorel urmăreau cu multă atenție desfășurarea muncii în stație, se interesau de circulația trenurilor și de apropierea lor. Din cînd în cînd, la difuzoarele de pe piața de manevră se auzeau vocile acestora :
PROGRAM DE RADIO

20PROGRAMUL I : 6,25 Program muzical de dimineață; 6,35 Anunțuri și muzică; 6,45 Emisiune pentru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Marșuri de concert;7.30 Melodii cu și fără cuvinte; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Muzică populară din diferite regiuni ale țării; 8,25 MOMENT POETIC;8.30 La microfon, melodia prefe
rată; 9,30 Sfatul medicului; 9,35 Pe strune de vioară — emisiune de folclor; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Piese corale de Ion Morozov;10,15 Am crescut cu cîntecul;
10.30 Vreau să știu; 11,20 MERIDIANE — agendă culturală; 11,35 Tineri interpreți de muzică ușoară : Elena Neagu; 11,45 Muzică populară; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 Selecțiuni din operetele lui Nieolae Kirculescu; 12,30 Cîntece patriotice; 13,11 Cîntecele străzilor; 13,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul pre-

CINEMATOGRAFE
20 ianuariePETROȘANI -r 7 Noiembrie : Feriți-vă automoDilul; Republica: Verificat, nu există mine; LO- NEA : Titanic vals; ANINOASA : Repulsie; CRIVIDIA ; îndrăgostitul; VULCAN : Finala buclucașă; LUPENI — Cultural: Umbrele strămoșilor uitați.

Măsuri peniru realizarea 
ritmică a planului

(Urmare din pag. 1)luat măsura ca toți angajații noi să fie îndrumați spre sectorul V și a transferat de la sectorul 111, la sectorul V, o brigadă compactă de abataj (16 oameni). S-a analizat situația efectivului auxiliar de la acest sector si s-a luat hotărî- rea ca 20 de muncitori să fie plasați la lucrări direct productive.Avînd în vedere faptul că sectorul V se află îrt faza de trecere de la exploatarea straielor subțiri, cu abataje în trepte răsturnate, la exploatarea cu abataje cameră si că muncitorii sînt în perioada de adaptare la acest gen de lucrări, la fiecare abataj au fost plasați muncitori cu experiență. Pe baza acestor măsuri, începînd din 12 ianuarie sectorul își realizează sarcina de plan în mod ritmic și pî- nă în prezent a recuperat o bună parte din minus. Avînd în vedere linia de front creată, sectorul V are posibilitatea ca pînă la sfîrși- tul lunii să recupereze minusul de producție și să-și realizeze integral sarcina de plan.La cele arătate mai sus se adaugă și greutățile întîmpinate în a-

— Se apropie trenul, pregătiți linie liberă și curățiți macazele pentru efectuarea parcursului. Din greu se desfășura munca și în sectorul de activitate al manevrei a Il-a. In afară de faptul că au mai rămas din tuia de zi ci— teva vagoane nepuse, trenurile ce sosiseră în cursul nopții mai aduseseră și ele vagoane cu mărfuri. Colegii lor de la manevra I-a șe grăbiseră și imediat după descompunerea trenurilor le-au adus vagoanele respective. Șeful de manevră Vladislav Ioan, împreună cu manevranții Ciungu loan, Barna Ioan și Drăgan Ioan se străduiau din răsputeri să facă față lucrului sporit și să învingă greutățile create de natură. Aproape la fel se desfășura activitatea și la grupul tehnic. Aici zăpada era și mai mate. Dar partida de manevră condusă de Făget Vasile era pre-
ianuarie

ferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Uverturi și potpuriuri; 15,00 Soliști și orchestre de muzică populară; 15,20 Anunțuri și reclame; 15,30 Caleidoscop muzical; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 16,15 Cîntece de dragoste de Ion Vasilescu; 16,30 O poveste pentru voi, copii; 16,40 Cîn- tă capela corală bulgară „Svetos- lav Obretenov"; 17,10 IN SLUJBA PATRIEI; 17,40 Muzica și dansul: 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03
TELEVIZIUNE

19 ianuarie
18,00 Pentru copii și tineretul 

școlar : In loc de cinema 
Filmele: „Robinson" și
„Cele 18 luni". Studioul 
piouierilor.

18,50 Publicitate,
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,10 Buletinul meteorologic.
19,15 Ancheta Tv.
19,55 Campionatul mondial de 

handbal (masculin). In- 
iîlnirea dintre echipele 

României și Cehoslovaciei. 
Transmisiune din Suedia 
(Repriza I).

20,30 „Mult e dulce și frumoa

provizionarea cu material lemnos și vagonete goale din cauza frigului și căderilor abundente de zăpadă. Probabil că tot din aceste motive nici Preparația Petrila n-a putut să ne satisfacă cerințele în legătură cu recepționarea ritmică a producției. Ca urmare a opririlor repetate ale benzii preparației au existat dese strangulări în procesul nostru de producție. Extracția a mai fost întreruptă și din cauza lipsei de vagoane C.F.R.Colectivul minei Petrila, prin a- nalizele făcute, la indicația comitetului de partid, la fiecare sector în parte și prin asigurarea condițiilor de lucru corespunzătoare la fiecare loc de muncă, printr-o mai bună organizare a deservirii la suprafață cît și a unei aprovizionări ritmice a brigăzilor din subteran, sprijinite de o funcționare normală a agregatelor și utilajelor, recuperează zi de zi din minusul creat și este convins că la sfîrșitul decadei a Il-a minusul de producție va scădea substanțial, în așa fel ca să poată raporta la sfîrșitul lunii realizarea integrală a sarcinii de plan pe luna ianuarie.

zentă pe toată piața de manevră. Impiegatul de mișcare Juga loan nu putea nici el să stea în birou pe o astfel de vreme. Și el era prezent pe piața de manevră și conducea personal operațiile de compunere si descompunere. Orele treceau parcă mai greu ca în alte nopți.Dimineața, cînd a sosit schimbul, tura condusă de comunistul Enă- șescu Sabin a putut raporta :— Activitatea în stație se poate desfășura în continuare fără dificultăți. aveți toate condițiile asigurate 1Conducerea stației a felicita* călduros întreaga tură pentru felul cum a muncit, pentru faptul că a asigurat primirea tuturor trenurilor în stație, iar trenurile compuse din „loco" au putut pleca conform graficului și în același timp toate vagoanele sosite pentru „loco" au fost introduse la rampe.
IN JURUL GLOBULUI; 18,15 
Concert — ghicitoare (muzică de operă); 18,40 RADIOSIMPOZION : FAMILIA, MODEL ETIC PENTRU TÎNÂRA GENERAȚIE; 19,00 O me
lodie pe adresa dumneavoastră;
19,30 Melodia zilei; 19,35 Concert de melodii românești; 20,00 RA- DIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 Concert de melodii românești (partea a Il-a); 21,05 ATENȚIUNE, PĂRINȚI 1; 21,20 De la un cîntec la altul; 22,00 RADIOJURNAL’. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Viața de concert a Capitalei; 23,00 „Cînt și îmi amintesc" — muzică ușoară; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

să" — emisiune de limbă 
română

20.40 Repriza a doua a întîl- 
nirii de handbal dintre e- 
chipele României și Ce
hoslovaciei.

21.15 Clubul tinereții.
22,10 Repriza a 2-a a întîlnirii 

de handbal din cadrul 
campionatului mondial 
dintre echipele U.R.S.S. 
și Danemarcei. Transmi
siune din Suedia.

22.40 Invitata noastră : cîntă- 
reața de muzică ușoară 
Lili Ivanova Uu' ’ia).

23,06 Telejurnalul de noapte.
23.16 închiderea emisiunii.

In Editura politică
au apărui:

320 p„ 6.50 lotLucrarea constituie o culegere, cuprinzînd materialele : Republica Socialistă România — stat al oamenilor muncii de la orașe și sate; Constituția Republicii Socialiste România — lege fundamentală a statului nostru; Sistemul organelor statului în Republica Socialistă România; Rolul economic al Statului Socialist;. Rolul statului în înfăptuirea politicii culturale; Dezvoltarea democrației socialiste — caracteristica fundamentală a statului nostru; înflorirea națiunii în condițiile socialismului; Suveranitatea de stat în condițiile; socialismului; Activitatea externă a statului nostru.

488 p., 12,50 leiLucrarea tratează perspectivele aplicării ciberneticii în științele sociale și în practica social-poli- tică. Sînt abordate probleme privind : intercondiționarea proceselor sociale, conducerea societății socialiste, planificarea, conducerea unor ramuri de producție, teoria cunoașterii, conștiința socială etc.
I. C. R. M. 

PETROȘANI
Sir. Republicii hr. 92 

angajează de urgență:

1. NJN REVIZOR GESTIUNE
II, cu îndeplinirea următoare
lor condiții: un an vechime în 
funcții financiar-contabile și 
studii medii,

2. UN PLANIFICATOR PRIN
CIPAL — TRANSPORT, cu în
deplinirea condiției de 3 ani 
vechime în funcții economice 
și studii medii.

3. DOI MERCEOLOGI PRIN
CIPALI, cu îndeplinirea condi
țiilor de 3 ani vechime îi» 
funcții economice și r' > 
medii.

Informații suplimentare la 
telefon 1954.
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VIETNAMUL DE SUD

„Tactica pămîntului pirjolit" 
aplicată pe scară largăSAIGON 18 (Agerpres). — „Tactica pămîntului pirjolit", cum a fost denumită noua inițiativă a Comandamentului american de Ia Saigon, începe să fie aplicată pe 

o scară tot mai largă în teritoriile sud-vietnameze.Miercuri dimineața, relatează a- gențiile de presă, bombardierele americane „B-52“ au lansat bombe cu fosfor asupra zonei D, incendiind o suprafață de aproximativ 50 de kilometri pătrați, pentru 
a distruge întreaga vegetație a solului și orice așezare omenească.
Vizita generalului Ky 
în AustraliaCANBERRA 18 (Agerpres). — însoțit de o numeroasă delegație alcătuită din membri ai guvernului, primul ministru sud-vietnamez, generalul Nguyen Cao Ky, a sosit miercuri dimineața la Canberra, unde urmează să facă o vizită oficială.Poliția din Canberra, mobilizata în stare de alarmă, a luat toate măsurile pentru a-1 feri pe Ky de eventuale „întîlniri" neplăcute. Cu toate acestea, informează corespondentul agenției France Presse, în fața clădirii parlamentului a avut loc o puternică manifestație de protest împotriva războiului din Vietnam.Mari grupuri de demonstranți au manifestat miercuri pe străzile, Capitalei. cerînd lui Ky să părăsească Australia. La demonstrație, care a început la hotelul unde era găzduit Ky, au luat parte șeful o- poziției australiene, Arthur Calwell și grupuri mari de ștudenți și membri ai sindicatelor australiene.
Martin Bormann fotografiat 
în ascunzătoarea saNEW YORK 18 (Agerpres). — Martin Bormann, fostul adjunct al lui Hitler, se află în viață și se găsește în Argentina, afirmă ziaristul american Myron Brenton Intr-am articol publicat, în exclusivitate, de revista „Argosy". Două fotografii inedite însoțesc acest ar- ticoi. Ele au fost realizate de un fotograf care dorește să-și păstreze anonimatul și îl reprezintă pe Bormann în ascunzătoarea sa situată în Munții Anzi. Fotografiile seamănă foarte mult cu o a treia imagine oficială a adjunctului lui Hitler, deși aceasta a fost făcută în urmă cu 20 de ani.Brenton a refăcut traseul pe care Bormann l-a străbătut după ce
„ OBSTÂ COLE F ORM1DA B1LE“

Marți, primul ministru al An
gliei, Harold Wilson și ministrul 
afacerilor externe, George Brown, 
s-au reîntors din Roma, încheind 
prima etapă de sondare a pozi
ției guvernului italian în problema 
aderării Angliei la Comunitatea 
Economică Europeană. Prin vizita 
efectuată pe malurile Tibrului, 
conducerea actualului guvern la
burist a deschis seria de vizite 
în capitalele celor șase țări mem
bre ale Pieței comune, pentru a 
examina posibilitatea pătrunderii 
Angliei în această grupare eco
nomică.

„Anglia a înlăturat prima barie
ră în calea spre Piața comună", 
— acest titlu al ziarului „Daily 
Mirror" rezumă de fapt bilanțul 
întîlnirilor de la Roma. După cum 
a reieșit din declarația președinte
lui Consiliului de Miniștri al Ita-

Zona fusese înainte una din cele mai populate regiuni din Vietnamul de sud. Toate așezările au fost însă evacuate, populația sud- vietnameză fiind „adăpostită" în așa-numitele lagăre pentru refu- giați, în realitate adevărate lagăre de concentrare.întreaga „operație", al cărei singur rezultat este distrugerea satelor sud-vietnameze a fost declanșată în urma bănuielilor Comandamentului american că aici, s-ar afla un număr sporit de patrioți. Ca deobicei însă, după ce au lansat cîteva atacuri prin surprindere, aceștia s-au repliat, acționînd in alte regiuni sud-vietnameze.După cum informează corespondentul agenției France Presse, în ultimele 24 de ore patrioții și-au semnalat prezența în împrejurimile capitalei, în provincia Gia Dinh și în Delta fluviului Mekong, unde importante efective americane sînt angajate în cadrul operației „Deck House five". Grupuri de patrioți au atacat cu mortiere și obuze tabăra de Ia Duc Long, provocînd pierderi foarte grele trupelor sud-vietnameze.
: întrunirea 

al N. A. T. 0.ROMA 18 (Agerpres). — Cu prilejul deschiderii lucrărilor celei de a 30-a sesiuni a Colegiului a- părării al N.A.T.O., la Roma a fost inaugurat noul sediu al a- cestuia, transferat în luna noiembrie de la Paris. Au participat o- ficialități italiene, precum și reprezentanți ai statelor membre ale N.A.T.O. Generalul Lemnitzer, comandantul suprem al forțelor ar

a reușit să scape din încercuirea Berlinului. El a străbătut Tirolul, Italia, unde a fost recunoscut, și Spania. Aici s-a îmbarcat pentru destinația sa finală, unde a ajuns în anul 1946, situată în regiunea Rio Negro, în apropierea granițe! Argentinei cu Paraguay-ul. După cum arată ziaristul american, fotograful a relatat că ferma în care se ascunde Bormann se află pe o proprietate imensă, păzită de un mic grup de persoane înarmate. In această fortăreață se află un întreg arsenal compus din armament modern și un sistem de a- larmă electronic care funcționează pe o rază de 30 km.

liei, Aldo Moro, „Italia este fa
vorabilă intrării Angliei în C.E.E.", 
ceea ce nu a constituit o surpri
ză, întrucît poziția guvernului ita

lian este cunoscută de mai multă 
vreme.

Chiar și la Roma, care potrivit 
aprecierilor observatorilor politici 
a fost cea mai facilă escală a a- 
cestui sondaj de mari proporții 
inițiat de guvernul laburist, și 
unde dorințele delegației britani
ce au găsit înțelegere, Harold Wil
son a constatat, potrivit agenției 
France Presse, „că în fața intrării

MOSCOVA

Senm nani atoid
[orâo-sovielit 
iii Diivire la livrarea
moi iasialalii industrialeMOSCOVA 18. — Corespondentul Agerpres, Silviu Podină transmite : La 18 ianuarie a fost semnat la Moscova un acord între Republica Socialistă România și U.R.S.S. cu privire la livrarea de către U.R.S.S. a unor instalații din domeniul energiei electrice, metalurgiei și prelucrării deșeurilor din lemn.Din partea română acordul a fost semnat de Nicolae Nicolae, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea sovietică de M. N. Suloev, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru relații economice externe.

Colegiului apărării

mate ale N.A.T.O. din Europa, s-a pronunțat pentru întărirea în continuare a Alianței atlantice. In a- celași timp, el a arătat că sarcinile colegiului apărării N.A.T.O. nu sînt ușoare. „Un mare număr de lucruri care ni se păreau normale la Paris vor trebui aici să fie reconsiderate" a spus Lemnitzer.La rîndul său, Manlio Brosio, secretar general al N.A.T.O., a declarat că „în alianță latura politică și militară trebuie să fie strîns legate una de alta". El a precizat că „libertatea de acțiune a statelor membre ale N.A.T.O. este supusă obligațiilor tratatului". „Ar fi inexact să se spună că a- liații sînt în întregime liberi de a modifica sau a reduce forțele lor militare, fără să țină seama de nevoile militare generale ale alianței", a spus Brosio.
Noul buget militar al S.U.A.WASHINGTON 18 (Agerpres). — Președintele Johnson a anunțat marți, în cadrul unei conferințe de presă, că bugetul militar al S.U.A. va fi în anul fiscal 1967/68 de cel puțin 73 miliarde dolari.Această sumă reprezintă o creș-

Angliei în Piața comună se află 
obstacole formidabile". Pe bună 
dreptate se pune întrebarea dacă 
această concluzie a fost trasă de 
Wilson la Roma, unde misiunea 
britanică a înregistrat un succes, 
atunci care vor fi concluziile în 
urma întrevederilor de la Palatul 
Elysee care deține cheia porții 
Pieț-ii comune ?

Ținînd seama de complexitatea 
problemelor care vor fi dezbătute, 
de faptul că fiecare din părți so
licită concesii economice și politi
ce cu vaste implicații, este greu 
de prevăzut dacă strădaniile lui 
Harold Wilson vor fi încununate 
de succes și dacă președintele de 
Gaulle se va arăta dispus să apese 
pe butonul care declanșează lu
mina verde a semaforului Pieții 
comune.

GH. CIOBANU

Guvernul chilian 
și*a prezentat demisia

SANTIAGO DE CHILE 18 (Ager
pres). — Senatul chilian a refuzat 
marți, cu 23 de voturi contra 15, 
să aprobe cererea președintelui ță
rii, Eduardo Erei, de a întreprinde 
o vizită oficială în S.U.A., la invi
tația președintelui Johnson, în pri
mele zile ale lunii februarie. îm
potriva acestei vizite s-au pronun
țat senatorii reprezentînd partidele 
radical, comunist, socialist și na
țional, iar în favoarea ei, sena
torii partidului de guvernămînt, 
democrat-creștin.

La puțin timp după ce a deve
nit cunoscută această hotărîre, gu
vernul și-a prezentat demisia. Un 
purtător de cuvînt al guvernului 
demisionar a anunțat că președin
tele Frei va rosti o cuvîntare ra
diotelevizată în care se va ocupa 
de situația creată.

Potrivit agenției France Presse, 
cercurile apropiate de palatul pre
zidențial au apreciat că situația 
„este extrem de gravă". Intr-ade
văr. este pentru prima oară în is
toria, de 145 de ani, a Republicii 
Chile, cînd Parlamentul nu per
mite președintelui să facă o vizită 
în străinătate. In cercurile diplo
matice din Santiago de Chile se 
consideră că hotărîrea Senatului 
reprezintă, înainte de toate, o lo
vitură dată prestigiului președin
telui Johnson.

Cu toate să senatorii nu au ex
plicat votul lor, observatorii din 
capitala chiliana consideră că re
prezentanții Frontului de acțiune 
populară, o coaliție alcătuită din 
socialiști și comuniști, s-au împo
trivit vizitei lui Frei în S.U.A. din 
cauza politicii Washingtonului în 
Vietnam. Votul celorlalte partida 
este interpretat ca fiind determi
nat de motive interne.

Protocol semnat
de R.P. Ungară și AngliaBUDAPESTA. 18 (Agerpres). — La Budapesta a fost semnat marți un protocol care reglementează livrările de mărfuri dintre R. P. Ungară și Anglia în cel de-al cincilea an al acordului comercial pe termen lung existent între cele două țări. Protocolul prevede extinderea în continuare a schimburilor de mărfuri dintre Ungaria și Anglia.

tere cu 5 miliarde dolari față de cheltuielile militare ale anului fiscal în curs, cheltuieli care au depășit deja cu aproximativ 8 miliarde dolari, adică cu 13,5 la sută, previziunile făcute în ianuarie 1966. Bugetul militar va reprezenta 54 la sută din totalul cheltuielilor prevăzute în anul fiscal 1967/68, care, după cum a anunțat președintele Johnson în mesajul său anual despre „Starea Uniunii", va fi de 135 miliarde dolari.Observatorii politici consideră că această sporire a bugetului destinat forțelor armate se datorește cheltuielilor uriașe legate de războiul dus de Statele Unite în Vietnam.Totodată, președintele Johnson a declarat că, în curînd, va adresa Congresului o cerere de sporire a creditelor suplimentare în valoare de 914 miliarde dolari, pentru finanțarea războiului din Vietnam, sumă care va intra în bugetul pe anul fiscal în curs și urmează să fie cheltuită pînă la 1 iulie.Președintele a declarat corespondenților de presă că Administrația intenționează să limiteze pe cît 
va fi posibil deficitul bugetar de 8,1 miliarde dolari, prevăzut pentru anul fiscal 1967/68, pe seama reducerii cu 400 milioane dolari a unor programe sociale interne.

Unele surse au declarat că Frei 
ar putea să facă această vizită 
chiar fără aprobarea Senatului, 
dar în cercurile oficiale știrea a 
fost dezmințită, întrucît, dacă ar 
proceda astfel, președintele Frei 
ar crea o problemă constituțională. 
Potrivit constituției Republicii Chi
le, de fiecare dată cînd trebuie să 
părăsească țara, președintele are 
obligația de a solicita aprobarea 
Senatului.

• BONN. Intr-o clinică din 
Dusseldorf o mamă a născut 
marți seara cinci copii gemeni 
— patru băieți și o fată. Copiii 
au fost de îndată plasați la in
cubatoare. Datorită unor tul
burări circulatorii, trei dintre 
ei au încetat miercuri din via
ță. Starea sănătății mamei este 
satisfăcătoare.

Nu este pentru prima dată 
cînd se nasc cinci gemeni în
R. F.G. In mai 1964, un eveni
ment similar s-a produs la Mun- 
chen dar nici unul dintre ge
meni nu a supraviețuit. Chiar 
cu cîteva zile în urmă, o ma
mă a dat naștere Ia patru ge
meni în localitatea Oberluebke.0 BERLIN. întreprinderea de 
stat „Veb Porzellanwerke Hah- 
la" (R. D. Germană) este cea 
mai mare fabrică de porțelan 
din Europa. Ea va livra ' în 
cursul anului 195,1. șapte mii 
tone de porțelan pentru uz cas
nic. Produsele fabricii sînt ex
portate în 30 de țări ale lumii.

• KUALA LUMPUR. Recen
tele inundații din Malayezia 
au produs pierderi materiale in 
valoare de circa 7 milioane lire 
sterline, a anunțat marți pri
mul ministru malayezian, Tun- 
ku Abdul Rahman. El a decla
rat că inundațiile au constituit 
un dezastru fără precedent 
pentru Malayezia, cu consecin
țe îngrijorătoare. In afara fap
tului că 35 de persoane și-au 
pierdut viața și alte 15 sînt 
dispărute, pagubele materiale 
provocate de ele au determinat 
creșterea prețului unor produ
se cu peste 50 la sută.9 ROMA. După cum a a- 
nunțat Direcția căilor ferate de 
stat din Italia, aproape o trei
me din rețeaua feroviară a ță
rii, și anume 5 200 km, urmea
ză să fie închisă. Această ști
re a provocat neliniște în rîn
dul oamenilor muncii care lo
cuiesc în regiunile unde căile 
ferate urmează să fie demon- 
late, întrucît închiderea lor va 
avea consecințe grave pentru 
situația lor materială,

• BRATISLAVA. Volumul 
producției industriale a Slova
ciei a sporit în 1966 cu 12,4 la 
sută față de 1965, înregistrînd 
cea mai mare creștere din 
ultimii cinci ani.

In cursul anului trecut, in 
Slovacia au intrat în funcțiune 
78 obiective industriale impor
tante.O CAPE KENNEDY. Pe po
ligonul de la Cape Kennedy a 
fost lansată miercuri o rache 
tă purtătoare care a plasat pe 
orbită 8 sateliți de comunica
ții. Aceștia vor fi folosiți, po
trivit comunicatului N.A.S.A., 
Ia transmiterea de mesaje mi
litare ale Pentagonului către 
diferitele baze militare ale
S. U.A., și îndeosebi a mesaje
lor dintre Washington și Sai
gon.
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