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Peste 13000000 lei economii 
la prețul de cost

Ieri, Ia Combinatul carbonifer Va
lea Jiului s-au încheiat calculele le
gate de cheltuielile efectuate de 
către unitățile combinatului în 
1966, Ia producția marfă realizată. 
După cum ne-a informat tov. MA
RINESCU RODICA, economist prin
cipal, .rezultatele sînt îmbucurătoa
re : au fost obținute economii în 
valoare de 13 668 000 Iei, Aceasta 
înseamnă că cheltuielile planificate 
pentru fiecare tonă de cărbune ex
trasă au fost reduse cu 0,99 Iei. 
Sursa principală a economiilor o 
constituie depășirea productivității

muncii planificate cu 0,044 tone 
pe post.

Iată și unitățile care au știut să 
gospodărească cu chibzuință banii 
ce li s-au acordat reușind să cu
muleze economii substanțiale : pre- 
parația Petrila (3 787 mii lei), mina 
Uricani (2 461 mii Iei), U.R.U.M.P. 
(1 885 mii lei), mina Lupeni (1873 
mii lei), mina Lonea (1 103 mii lei), 
mina Aninoasa (964 mii lei).

De menționat că economiile au 
rezultat îndeosebi din reducerea
cheltuielilor la energie și cheltuieli 
de secție^
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Solemnitatea înmînării Ordinului 
„Steaua Republicii Socialiste România" 

clasa I, tovarășului Mihai Dalea
Prin Decret al Consiliului de 

Stat a fost conferit Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" • cla
sa I, tovarășului; Mihai Dalea, se
cretar al C;C. al P.C.R., pentru me
rite deosebite în opera de con
struire a socialismului, cu prile
jul împlinirii vîrstei de 50 de ani

La solemnitatea înmînării înal
tei distincții,. care a avut loc vi
neri la amiază, la Consiliul de 
Stat, au participat tovarășii Ni- 
colae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 'Emil 
Bodnăraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, .Ilie .Verdeț. 
Maxim Berghianu, Petre Borilă, 
Leonte Răutu, Ștefan Voi tec,. Iosif 
Banc. Petre Blajovici, Dumitru 
Coliu, Florian Dănălache, Janos 
Fazekaș, Mihai Gere, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa, 
.Vasile Patilineț, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
membri ai C.C. al P.C.R.

Tovarășul Chi-vu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat, a în- 
mîn'at Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I, tova
rășului Mihai Dalea și l-a felicitat 
călduros, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și 
al .guvernului, urîndu-i multă . să
nătate, succese tot mai mari în 
activitatea sa.

Mulțumind - pentru’- malta- dis
tincție acordată,, tovarășul Mihâi 
Dalea a încredințat conducerea 
partidului și statului că nu-și va 
precupeți forțele pentru îndeplini
rea sarcinilor' ce i s-au încredin
țat, că va depune' eforturi'și- mâi 
mari în activitatea sa viitoare, pen
tru cauza poporului, a partidului 
nostru. ’ • ■ ’

Conducătorii de -partid - și 1 de 
stat, ■ toți tovarășii prezenți la 
solemnitate au felicitat pe tova
rășul Mihai Dalea.!

(Agerpres)

Manifestări consacrate sărbătoririi
CÎMII PLANIFICAREA
NU ȚINE (ONI DE RinilCITATE

zilei de 24 Ianuarie
Pe agenda Comitetului orășe

nesc pentru cultură și artă Petro
șani sînt înscrise în această peri
oadă o serie de manifestări prile
juite de sărbătorirea zilei de 24 
Ianuarie, ziua Unirii Principatelor 
Române. Astăzi, la cluburile mun
citorești din Lonea, Vulcan, Ani
ni sa, Paroșeni și Uricani se vor 
organiza seri literare pe tema: 
„Unirea Principatelor Române re
flectată în literatură". Pentru mîi- 
ne, 22 ianuarie, la cluburile mun
citorești din Lupeni și Petrila sînt 
prevăzute simpozioanele : „Unirea, 
moment important în istoria pa
triei", iar la căminele, culturale 
din Banița, Iscroni, Dîlja Mare, 
Paroșeni, Dealul Babii, Cîmpu lui 
Neag se vor ține conferințe legate 
de importanța actului Unirii Care 
vor fi urmate de programe artis
tice. Tot mîine, la Casa de cultură 
dip Petroșani, ya avea loc simpo
zionul intitulat „Unirea Principa

BUCURIA 
PENSIILOR MAJORATE

O lege dreaptă și plină de umanism a depus 
cu cîtva timp în urmă garanția unei bătrîneți 
lipsite de griji. Ea urma unei alte legi similare 
ce privea o altă categorie de oameni care au 
închis cartea de muncă: țăranii cooperatori. Și 
iată că litera legii se transformă, în casele pen
sionarilor, în lucruri materiale, în posibilitatea 
ca această categorie de oameni — pensionarii
— să ajungă a realiza venituri apropiate de 
cele realizate în producție.

Poștașul e omul care aduce cel mai adesea 
bucurii o dată cu reunea lui. Luna aceasta 
poștașii care distribuie pensia de bătrîrîețe său 
de boală, au adus c bucurie mai substanțială
— pensia majorată. Se bucură de avantajele
noi acordate prin lege fiecare om care și-a în
chinat o viață întreagă muncii șl căruia: i-a so
sit timpul să închidă acest capitol^ Le-a dat 
mult de lucru noua lege ce,lor de la'asigurările 
sociale. Nu s-au supărat pentru asta. Am citit 
bucurie în glasul funcționarului căruia i-am 
cerut relații în această privință. Recunoașterea 
meritelor muncii altora îl bucura și pe el. E 
primul om care a văzut transformată în cifre I 
concrete, binefacerea noii legi a pensiilor. I

Mich Vasile a lucrat 30 de ani ca maistru mi- < 
nier la mina Aninoasa. Poate a primit deja sau j 
va primi în curînd pensia care se cifrează la 
2121 lei. Cesovan Dumitru din Petroșani are 
șl el motiv de bucurie. A lucrat 27 de ani în 
subteran, iar pensia lui a crescut cu 228 lei. 
Are acum 1 428 lei, Sîngereanu Gheorghe din 
Lupeni după 31 de ani de muncă Ia mină va 
primi în fiecare, lună cîte 1 592 lei. Dar în care 
familie de pensionar nu va poposi în luna 
aceasta bucuria de a ști că posibilitățile de a 
duce o viață mai bună s-au înmulțit ? Nici ur
mașii celor ce au dispărut nu au fost uitați de 
noua lege. Pensia de urmaș a văduvei Tresteanu 
Tereza a crescut de la 600 de lei la 816 lei, iar 
a Văduvei Schvischer Margareta — de la 600 
la 815 lei.

Reacția noii legi se face simțită. E rodul grijii 
pe care partidul și statul nostru o poartă oame
nilor de toate categoriile; o grijă omenească.

ic.

telor Române". In cadrul simpo
zionului vor fi expuse conferințele 
„Unirea Țărilor Române, visul de 
veacuri al poporului nostru", „Ro
lul maselor în Unirea Principate
lor" și „Personalități de seamă ale 
Unirii". Simpozionul va fi urmat 
de un film artistic românesc cu 
temă istorică.

Manifestări asemănătoare vor a- 
vea loc și în ziua de 24 Ianuarie. 
La Petroșani, la Casa de,cultură, 
actorii teatrului din loctpnate vor 
prezenta piesa „Cuza. . Vodă" în 
timp ce Ia cluburile din . Lonea, 
Petrila, Vulcan, Lupeni, Paroșeni 
și Uricani se vor prezenta spec
tacole speciale închinate Unirii, 
iar la căminele culturale din, Cim- 
pa, Maleia și Bărbăteni, vor avea 
loc conferințe legate de însemnă*- 
tatea Unirii eare vor fi urmate, 
de asemenea, de programe artis
tice.

C. COSTIN

691 apartamente în lucru
• Ritmul lucrărilor este nesatisfăcător

Iarnă în sensul : complet al cu- 
vîntului. Gerul pișcă obrajii și 
transformă aerul expirat în fu
ioare de ; abur. Cîmpiile și dealu
rile au încremen t sub . mantia 
groasă a zăpezii, iar apele' și-au 
pus pe mâluri horbotă de gheață. 
Pe șantierele de construcții âu 
fost oprite glisările.' Dar,' acolo un
de s-au creat cbndiții, în multe 
interioare oamenii'' zidesc, țenru- 
iesc, exâcută djferite1 nibntaje. Se 
lucrează și afară — la săparea și 
turnarea fundațiilor blocurilor. Es
te greu într-adevăr: pămîntul în
ghețat poate fi spart doar eu târ
năcopul. In schimb acest fapt ofe
ră și anumite avantaje : , malurile 
șanțurilor nu se mai surpă cS pri
măvara. cînd p.ămîntul mustește 
de apă economisindu-se cantitățile 
de cherestea necesare la sprijini
rea malurilor...

Sesiunea de examene de Ia 1. M. P.

forțelor în unele trimestre- și la o 
suprasolicitare a acestora’ în alte 
•trimestre ! Actuala planificare nu 
asigură nici ca la jumătatea anului

Mihai ȘTEFAN

REZULTATE, PĂRERI, PRONOSTICURI
■- >

De la Institutul de mine din Petroșani, 
ne provin noi vești despre succesele obți
nute de studenți în sesiunea de examene 
și uneori... da, uneori și despre unele in
succese. Ce să-i faci, așa sînt examenele : 
cu bucuriile și necazurile lor sau, după 
cum spune un vechi proverb românesc 
„După muncă și răsplată".

Referindu-se la actuala sesiune de exa
mene, tovarășul conf. univ. Kecs Wilhelm, 
decanul facultății de electromecanică, mi
nieră, ne mărturisea cu satisfacție : „După 
primele examene susținute, deși nu se 
poate trage o concluzie certă, aceasta o 
vom face la sfîrșit, se pare că studenții 
facultății noastre vor avea o comportare 
bună în actuala sesiune. Rezultatele cele 
mai bune le-au, obținut pînă în prezent 
studenții anului V, grupele nr. 2 11’5, 2 117, 
note bune obțînînd Mirița loan, Sâv Cor
nel, Ionescu Aurel, Irimescu Mircea,, Mî- 
cula Mirceâ la disciplina „Tehnologia con
strucțiilor și repararea utilajului mihier".

, O comportare mai puțin- constantă- o au 
Studenții anului IV. De exemplu, ia a- 
ceeași disciplină, la „Electronică indus
trială1,.-mașini și apărate -electrice", < stu
denții grupelor 2120 și 2118 au obținut 
rezultate diferite. In timp ce- studenții 
primei grupe au avut doar 9’ prezenți din 
20 cît numără grupa și doar 6 au luat e- 
xamenul, la cea de-a doua, din 22 s-au 
prezentat 18 și au promovat 17.. Mă în-

C. COTOȘPAN

(Continuare in pag. a 3-a)

In clișeul de sus: Doi dintre studenții 
grupei 1 130, anul V mine la examenul de 
„Exploatări miniere subterane". In cel din 
dreapta : Un grup de studenți din anul I — 
electro, bucurîndu-se de nota 9 obținută de 
colegul lor, Mathe tadislau la „Algebră și 
analiză matematică".

. Anul acesta, constructorii au 
de executat , 1 494 apartamen
te, îmbogățind localitățile Văii 
Jiului cu încă 43 567 metri pătrați 
de suprafață locuibilă.

Din numărul total de aparta
mente care se vor- 1 construi 'în 
acest an, pînă în prezent sînt puse 
în lucru,. aflîndu“-se' în ’diferite.fa
ze de execuție, un număr de blo
curi ce totalizează 68 Ț apartamente. 
(UîieJe, însă i— £>• S — Vulcan, F 4. 
Petrjjla .sînt' glisate de ânuî trecut).

Lucrările începute acoperă *— 
după părerile constructorilor — 
necesitățile. . Ce reiese însă, lă « 
examinare mai atentă a cifrelor ? 
Planificarșa ' obiectivelor, a- activi
ty nu- răspunde obligativității 
de a munci ritmic, fără 'salturi.' 
Astfel planificarea, .prevede exe
cutarea în prupâ jumătate a- anu
lui a 600 apartamente, iar în a 

doua jumătate a- 900 apartamente 
Trimestrul III are un plan• cît are 
întreg semestrul I. In timp ce 
pentru trimestrul ,1 se prevede, pre
darea a 112 apartamente, pentru 
trimestrul II • s-au planificat 491 
apartamente, iar pentru al treilea 
cea. 600 apartamente. Unde este 
aici ; ritmicitatea, sarcina impor
tantă trasată . de Plenara, s CdC. 
al P.C.R. din 21-23 decembrie 
1966 ca unitățile economice, in
clusiv șantierele^ să-și realizeze 
ritmic sarcinile de plan, lună 'de 
Itină, trimestru- de' tnmeStEUț* fără 
goluri în unele perioade și încăr
cări' suplimentare îrf. ăTtdJe ?T )

Și mai pregnant iese în evidență i 
această situație, dacă arătăm că, 
dilpă . planificarea Grupului ÎI de 
șantiere, în trimestrele I și IV ale 
acestui an, constructorii trebuie să . 
predea în folosință cca. 400 apar
tamente, iar în trimestrele ,11 și 
III Cea. .1 100.. de aproximatiy trei 
ori mai mult!

La ce .duce o asemenea planifi
care,? La o incompletă . folosire • a

(Continuare în pag.- a 3-a)



/ CALEIDOSCOP
Cîi de exacte
sfint traducerile

E P 1 <3 R A M E
Magazinul Alimentara din La magazinul „Incalțămin-
Coroești e 6lab aprovizionat tea” din Vulcan nu s-au 

găsit în ultimele luni ghe-Cînd obosit sosești de la 
serviciu le bărbătești suficiente, 

ceea ce a dat naștere laȘi-n Coroești te-abați
1-Alimentara. unele favoritisme

In loc de marfă, cumperi un Gerul s-a lăsat avan,
„indiciu" : Insă ghete, în Vulcan,

Poftiți în „centru", noi servim Cumperi numai cu „ciubucul",
doar... vara l Altfel,... cînd o cînta cucul.

I Noi cuceriri ale științei 
I și tehnicii romanești 
I Procedeu original 
| de fabricare a toroizilor

I
I

>ștea limba veci- - 
dreapta. Sorții au I
>ă germanul. El a g

I”1
il

iul a așternut pe * 
propozițiunii din I 
iolă, si a înmî- 8

I
I
Iprefe- §

t
I
I
I
I
I
I
I
I

npensa a
pentru |
istoric. I

I
I
I, I
I 
;l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Pentru a analiza cît de exacte 
sînt traducerile dintr-o limbă în 
alta, un grup de lingviști francezi 
a făcut următoarea experiență.

In jurul unei mese s-au așezat 
14 translatori eu experiență, de 
diferite naționalități, în așa fel In
cit fiecare cunoștea 
nului său din < 
hotărât să înceapă 
scris pe o foaie de hîrtie propozi- 
'țiunea : „Arta fabricării berei .es
te tot atît de veche ca și istoria 
omenirii", apoi a dat hîrtia veci
nului din stînga sa, în așa fel in
cit ceilalți să nu poată vedea ce 
scrie pe ea. Vecinul a așternut pe 
hîrtie traducerea j 
germană în spaniolă, și a înmî 
nat-o vecinului său din stînga. In 
felul acesta, propozițiunea a fost 
tradusă, pe rînd, de toți partici- 
panții la experiență, ajungînd în 
cele din urmă înapoi la german. 
Acesta a tradus din limba ungară 
în germană, următoarea propozi- 
țiune : „Din vremuri străvechi, be
rea este una din băuturile 
rate ale omenirii".

și în efectuarea unor analize ra
pide în chimia analitică și anor
ganică, servind totodată studiului 
unor combinații complexe.

NOTĂ:

Dimineață 
mulțime de

de mari dimensiuni Calculatorul • electronic

Rafa cu ouă
de aur

1
cum se 
Kovac?

a

Pentru a sărbători așa 
cuvine Anul nou, Lajos 
din Madosca (R. P. Ungară), 
cumpărat din piață, o rață minu
nată. Cînd soția sa a desfăcut-o 
i-a găsit în stomac o monedă grea 
de aur purtînd o inscripție 
dată.

Omul 
muzeul 
fost identificată ca monedă 
ceașcă bătută în secolul al XV-lea. 
S-au efectuat imediat săpături în 
balta în care stătea de obicei 
rața cu pricina și s-au descoperit 
numeroase monede asemănătoare 
ascunse, probabil, acolo de un 
ocupant turc în secolul al XVI-lea 
sau al XVII-lea.

Kovacs își va primi recompensa 
ce se acordă, de 
descoperirea unui 
Intr-un fel, pentru 
Intr-adevăr ouă de

ciu-

nostru a dus moneda la 
din localitate, unde ea a 

tur-

obicei, 
tezaur 
el rața o ouat 
aur.

Pamîrul crește
In vestita Vale a morții, într-o 

regiune înaltă a Pamîrului, bîn- 
tule adeseori geruri cumplite, din 
care cauză nu pot trăi acolo nici 
oameni, nici animale. Recent, pe 
acest loc, arheologii au descoperit 
o așezare — tabăra unor oameni 
preistorici. In jurul vetrelor au 
fost găsite resturi de copaci, care 
cresc astăzi cu mult mai jos, pe 
pantele munților. Oamenii de ști
ință au tras concluzia că Pamirul 
„crește" lent în înălțime, 
calculat că în 10 000 de ani, el 
înălțat cu circa 800 m.

Constanfă
a sentimentelor

Un 
liști

D I IV
O 

stu-

V I N A CUI?

S-a
s-a

Giuseppe Di Prima, în vîrstă 
de 78 de ani, și Giuseppina Di 
Martino, în vîrstă de 67 de ani, 
»-au căsătorit la Palermo, după 
ce au fost logodiți timp de 55 de 
ani.

Mai bine maî tîrziu decît ni- 
cfaxiată I

colectiv alcătuit din specia- 
de la fabrica „Porțelanul", 

catedra de mineralogie a Univer
sității din Cluj și Institutul de 
fizică atomică din București a 
pus la punct un procedeu original 
de fabricare din materii prime ce
ramice indigene a toroizilor 
mari dimensiuni 
zați la betatron, în corpul căruia 
formează 
Tehnologia 
s-a ajuns, 
numeroase 
roizilor o 
la șoc termic, 
comportare la vid înaintat, dato
rită în primul rînd compoziției și 
structurii speciale a porțelanului 
care permite confecționarea, din
tr-o singură bucată, a unor ca
mere de accelerare de dimensiuni 
considerabile.

tranzistorizat CET-501

de
care sînt utili-

camera de accelerare, 
de fabricație la care 

după mai mulți ani de 
încercări, asigură to- 
excepțională rezistență 

precum și o bună

Separări 
de înaltă puritate

Un nou succes al școlii româ
nești de radiochimie : pentru pri
ma dată un cercetător român, 
conf. dr. Gheorghe Marcu, de la 
Universitatea din Cluj, a realizat, 
pe baza unor principii moderne, 
aplicate astăzi în puține locuri 
din lume, separări de înaltă pu
ritate și extrem de rapide a unor 
elemente. Se remarcă noutatea 
științifică a metodei, care are po
sibilități largi de aplicabilitate în 
separarea uraniului și plutoniului, 
în obținerea unor elemente ra
dioactive foarte pure și cu o ac
tivitate specifică mare, precum

La Institutul de fizică atomică 
a fost pus în funcțiune un nou 
calculator electronic tranzistorizat 
CET-501.

Față de predecesorul său CET- 
are perfor- 
ceea ce pri
de lucru — 

secundă, me-

500, noul calculator 
mante superioare în 
veste viteza maximă 
10 000 de adunări pe 
moria operativă realizată cu inele 
de ferită —' 4 096 cuvinte din cite 
37 cifre binare, intrare și ieșire , 
alfanumerică, / citirea fotoelectrică ' 
a benzii perforate — 300 cifre ze
cimale sau octale pe secundă, con
trolul automat al parității și al 
depășirii capacității registrului și 
altele.

Majoritatea pieselor componente 
ale calculatorului' sînt produse în 
țară, inclusiv cele aproximativ 
3 000 de tranzistoare cu germaniu 
și un .număr aproape egal de 
diode. Cititorul fotoelectric a fost 
proiectat și executat în atelierul 
de prototipuri al institutului.

Utilizările noului calculator vor 
fi foarte numeroase, în primul 
rînd în domeniul științei și teh
nicii, unde vor putea fi făcute, 
între altele, diferite aplicații de 
programare automată; de aseme
nea, vor putea fi rezolvate pro
bleme cu caracter economic, în 
special după instalarea în acest 
an a unui dispozitiv de scriere ra
pidă a rezultatelor, cu o viteză de 
800 caractere pe secundă.

In prezent, la Institutul de Fi
zică atomică se află în construc
ție un nou calculator electronic cu 
performanțe superioare.

(Agerpres)

de iarnă, 
elevi și 

denți așteaptă în gara Lu- 
peni. Orologiul indica 6,53 — 
ora plecării „trenului școlari
lor". Dar acesta nu, pleca și 
„școlarii" întîrzle. Studentul 
Mânu Dumitru se interesează 
de întfrziere. Mersul trenuri
lor nu e schimbat. La casierie, 
fapt curios, nu ti se pot 
da lămuriri asupra întîrzierii. 
Merge la șeful stației. Acesta 
ÎI poartă prin vreo două bi
rouri și pină la urmă n arată 
mersul trenurilor. Bine, dar 
peste „mers" au trecut 22 de 
minute și trenul era tot în Lu- 
peni. Șeful stației îl trimite... 
la Petroșani fără foaie de par
curs. In sfîrșit, trenul pleacă 
la ora 7,16.

In Petroșani îl cauți pe e- 
peratorul 
buie să 
Ghinion : 
încuiată.

serviciu. El tre- 
cauza întîrzierii. 
la operator e 
tăbliță „Intrarea 

i" te îndeamnă

de 
știe 
ușa 
O 

strict interzisă' 
și ea să te lași păgubaș. Mai 
întrebi un ceferist. Ridică din— 
uniformă.

Studenții Barbu Lucian, Hi- 
șt anu Aurel, Ghiorti Ernest, 
îcnescu Petru, Tudor Pilu și 
mulți alții împreună cu elevii 
de la liceu și profesională nu 
mai prind1 prima oră de curs. 
Au mai pierdut ore și în alte 
zile tot datorită întîrzierii cu 
care acest „personal" ajunge 
în Petroșani. Din vina cui ?

N. ARBOREANU

Mi-a venit așa din senin ideea să mă 
schimb. Am vrut mai intii să mă întorc 
pe dos. $tiți cum ? Așa cum prietenul 
meu, croitorul, întoarce hainele cînd sînt 
rupte pe la guler (fără să pretindă ciu
buc), Ițe întoarce cu prețul cu care mi-aș 
putea comanda un costum nou, dar le în
toarce de juri că-s nai-nouțe. Așa m-aș 
întoarce și eu. Zău tare mult doresc să 
mă pot transforma. Cal m-aș preface, să 
mor de nu. Cînd se poticnesc autobuzele, 
mi-a? pune pielea in ham ți nu m-aș lăsa 
pină nu le-aș urni din loc. Pasagerii ar 
fi scutiți de nervi și timpul pierdut, n-ar 
mai renunța la abonamente, iar șoferii

DE PUTEA 
TRANSFORMA
n-ar mai avea motiv să înjure. Dar nu 
mă pot transforma și pace I

Mi-ar plăcea să fiu birou de sesizări și 
reclamații, cu o condiție : funcționarul să 
pună doleanțele cetățenilor in niște do
sare și să nu tot umble cu ele ca să mă 
umple de praf. Să lase praful să se așeze 
pe acte nu pe mine. Peste un ața „om" 
dacă aș da, am duce împreună o viață. 
Nu mă descurajez însă. Am să-l caut, și 
birou mă fac.'

Dar... mai bine să fiu vară. M-ar pre
fera, sînt sigur, și cei care fac iarna șan
țuri care pină vara se astupă singure. Nu 
le compar cu cele din jurul școlii din Pa- 
roșeni sau din strada Independenței din 
Petroșani. Nu, vai de mine (!) îmi ma
nifest doar o dorință.

Nici iarna n-ar fi rău de-aș fi. In Piața 
Victoriei — Petroșani, în fața depozitului 
I.R.V.A. — Ițupeni, la ușa sectorului l.C.O. 
— Vulcan aș face un drum întins, cum 
e pielea pe tobă. Nu mi-ar trebui nici 
bitum și nici prea multă osteneală și cred 
că ar fi destui care să mă prindă în brațe,

utilii 
fîjăratilii

Vechea cetate 
a Făgărașului, 
important monu
ment de arhitec
tură militară, a- 
flată în centrul 
orașului cu ace
lași nume, va fi 
restaurată.

In forma ac
tuală, cetatea a 
fost înălțată pe 
la 1538 pe locul 
unde se afla o 
construcție mai 
veche. Ea este 
formată dintr-un 
castel cu patru 
turnuri și o in
cintă pătrată for
tificată cu ziduri 
din cărămidă.

pentru că le-am făcut o treabă pe care ei o 
tot amină... l.C.O. însă nu mă vrea iarnă : 
e nevoie de sare multă care mai trebuie 
și împrăștiată pe șosea. Dar las' că ei nici 
cu asta nu-și fac 
„sărează" și o lasă 
străzi. Vehiculele și 
lurile" de omăt ca sportivii prin 
le“ cu obstacole.

Nu-mi convine nici 
„trece" prea repede 
pină oi vedea și la . 
la punct!

Mai bine membru 
păciuire să fiu. A? ști ce are fiecare în 
casă (din cei care vin la împăciuire), ce 
discută în familie, ce mănîncă. In legă
tură cu felul cum „se înțeleg" aici, cu 
limbajul folosit, le-aș cere să fie mai con
trolați.

Bine dar poate celorlalți din comisie 
le convine „limbajul" pe care-l folosesc 
„părțile"! ? Și decît să am conflicte cu 
vreun „colega", mai bine renunț.

Numai locuință nu mi-aș dori să fiu. 
Unii, cînd și-ar găsi omul cu care să le 
meargă, m-ar schimba ori de cite ori ar 
fi nevoie să mă zugrăvească. Alții, spu- 
nind că vînd mobila, m-ar vinde pe mine. 
Cum ? Interesați-vă la apartamentul 18, 
din strada Aleea Narciselor nr. 4 Lupeni. 
Ilănțoiu Ioan a dat 5 000 de lei, iar Rusan 
Ștefan i-a primit. Pentru ce ? Să facem 
„inventarul": o ramă de dormeză veche, 
un dulap cu 2 uși, făcut de ocazie și uzat, 
2 scaune și o măsuță de același „tip" și 
grad... de uzură. 5 000 de lei ? ! Ce mobilă 
se poate cumpăra cu acești bani ! Asta-i. 
Hănțoiu loan nu avea nevoie de mobilă 
ci de 
și la 
parte 
mine, 
mi-ar

De-aș fi... orice numai ce mi-am dorit 
inițial în materialul de față, 
vrea să fiu. Nu ! Nu ! Nu ! In 
de față, categoric nu ! Aș avea 
de lucru.

probleme ! Zăpada o 
tot necurățată de pe 
pietonii trec prin itva- 

„curse-

i anotimp să fiu. Aș 
și vreau să trăiesc 
l.C.O. lucrurile puse

al comisiei de im-

locuință^ Dar dinsul a sesizat cazul 
miliție și n-o să prea aibă Rusan 
de bani. Și de ce să dea vina pe 
care am fost apartamentul lui ? Nu 
conveni.

cal, n-aș 
momentul 
prea mult

P. b&eben

kiULTIMELE
I CUVINTE

FRANCOIS RABELAIS, autorul celebrului ro
man „Gargantua și Pantagruel": „Jos conțină, 
comedia s-a sfîrșit".

THOMAS HOBBES, filozof materialist englez 
din secolul al XVII-lea : „îndată am să fac un 
mare salt în beznă".

ROBERT BURNS, poet 
înmormîntarea mea să nu 
de salve".

NAPOLEON : „Ah, de-aș 
tea armatei Ț“

BEETHOVEN (care, după 
zit încă din tinerețe): 
am să aud din nou ?“

scoțian vestit: „La 
se tragă nici un fel

ajunge iar în frun-

cum se știe, a asur- 
„Oare pa lumea ceqlaltă

MAXIM GORKI : „Mă tem de un singur lu
cru : să nu mi se oprească inima înainte de 
a-mi termina romanul".

JULIUS FUCIK: 
Moartea noastră nu este 
spre binele oamenilor".

„...știm pentru ce murim, 
zadarnică, ea va fi

VOLTAIRE: „Lăsați-mă

A. V. LUNACEARSKI : 
niștit, așa cum am trăit : 
rialist, ca bolșevic".

să mor în pace1“

„Dacă mor, mor li
ra filozof, ca mate-

„Sînt atit de înda-NICOLAI OSTROVSKI :
torat față de tineret. Vreau șă trăiesc... Trebuie 
să trăiesc...

,4)ii, căluț cu sănioara mea...
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PREJUL
IMPRUDENTEI

O Jarul buclucaș
O Țigara care a adus 

60000 lei pagubă
O Afumătoarea lui Petri- 

că prefăcută în... scrum
Combaterea incendiilor consti

tuie o datorie a fiecărui cetățean. 
Cu toate acestea, apărarea avutu
lui obștesc și personal împotriva 
incendiilor mai lasă de dorit din 
partea unor persoane. Iată cîteva 
exemple mai recente.

La „Librăria noastră" din Uri- 
cani, responsabila a aruncat ce
nușa cu jar aprins în subsolul li- 

, brăriei. Aici erau depozitate am
balaje combustibile. Acestea s-au 
aprins și au pus în pericol de in
cendiu cărți și alte rechizite de 
valoare. Intîmplarea a făcut ea 
formația P.C.I. a minei Uricani să 
intervină în cel mai scurt timp si 
să limiteze întinderea incendiului.

• In una din zile, cetățeanul Tul- 
bucan Nichita, din Petroșani, str. 
Oltului nr 9, a făcut focul încer- 
cînd să afume niște stupi de al
bine. A lăsat focul nesuprave
gheat, s-au aprins stupii și lucru
rile din jur punînd în pericol gos
podăria proprie și construcțiile 
vecine. Subunitatea P.C.I.-— M.A.I. 
se afla la o aplicație la cîteva su
te de metri, astfel că intervenția 
promptă a lichidat incendiul înain
te de a lua proporții.

Nu de mult, familia medicului 
S^moilă Ioan a petrecut o noapte 
pînă la ore tîrzii, îhtr-un anturaj 

. plăcut. Dimineața, unul dintre lo
catarii casei, în timp ce a scos

Rezultate, 
păreri, 
pronosticuri

, (Urmare din pag. 1)
■v

grijorează însă în mod deosebit 
studenții anului III care ne-au cam 
dat de furcă".

De altfel părerile cadrelor di- 
dactie sînt împărțite: Prof. univ. 
ing. Covaci Ștefan: „La disciplina 
pe care o predau, „Exploatări mi
niere subterane", rezultate bune 
au obținut studenții anului V, fa
cultatea de mine. Mai slab s-au 
comportat cei din anul II topo
grafie care din 16 prezenți (gru
pa 1 504) doar 9 au promovat". 
Conf. univ. ing. Popescu Nicolae: 
„Am avut examen la „Rezistența 
materialelor" cu studenții grupei 
1 147 anul III mine. Și deși din 
22 prezenți au luat examenul nu
mai 12, consider că a crescut 
mult, din punct de vedere cali
tativ, pregătirea studenților față 
de anii trecuți". Prof. univ. doc- 
tor-docent Dobrescu Eugen: „Du
pă examenul pe care l-am avut 

. cu studenții anului I mine, con
cluzia nu le este prea favora
bilă. Mi se par sub nivelul ani
lor trecuți”.

Păreri, concluzii... Desigur, se
siunea se află abia la început. 
Pe parcurs vor apare date noi și 
poate chiar răsturnări de pro
nosticuri. Am dori însă ca toate 
sâ fie în bine.

* Brigada științifică 
la căminul cultural

In acoste zile de iarnă activita
tea la căniinsi cultural din Paro- 

. șeni este în toi. Duminică, 15 ia
nuarie, o brigadă științifică a fost 
prezentă în mijlocul a peste 75 de 
săteni. La întrebările puse cu o săp- 
tămînă în urmă au dat răspunsuri: 
medicul veterinar Alicu .Mircea, 
medicul uman Bîscă loan, juristul 
Szilagy Lucia și prof. Stănescu A- 
lexandru. 

haina din șifonier, a lăsat țigara 
aprinsă pe raftul de sus unde se 
găseau lucruri combustibile. Ți
gara, fiind „neinstruită" și rămî- 
nînd singură, și-a făcut de lucru 
aprinzînd întîi hainele din șifo
nier, prefăcîndu-1 apoi și pe acesta 
în scrum. Incendiul a luat pro
porții și a distrus toate lucrurile 
din încăpere. Pagubele s-au ridicat 
la aproximativ 60 000 lei.

Cetățeanului Burdea Ilie, din 
satul Cimpa, electricianul Co- 
dreanu Ionel de la I.R.E.H., secția 
Petroșani i-a executat instalația 
electrică. Acesta a montat tabloul 
electric de distribuție pe material 
combustibil și cu legături neizo
late ceea ce a dus la provocarea 
unui incendiu, punînd în pericol 
viața a doi copii care se aflau în- 
cuiați în cameră.

In ziua de 9 ianuarie a.c., fami
lia Vlăduț Nicolae din Lupeni a 
plecat la serviciu lăsînt un reșou 
improvizat sub masă, pentru a 
găsi căldură la întoarcere. Reșoul 
a aprins hîrtia ce era pe masă in
cendiind lucrurile din încăpere 
și punînd în pericol un grup de 
barăci. Concluzia este firească : 
nu este bine a se lăsa aparate e- 
lectrice sub tensiune cînd nu este 
nimeni în încăpere.

Afumătorile pentru carne au pre
zentat din totdeauna un pericol 
de incendiu, atunci cînd la con
strucția lor nu se respectă normele 
de P.C.I. Cetățeanul Petre Petru 
din Petrila și-a cumpărat un porc 
pe care I-a plătit cu 3 200 
lei. Ge s-a gîndit omul nos
tru : ce să mai dea bani și 
pentru afumat cînd ar pu
tea să facă economii și chiar cîști- 
guri. A construit o afumătoare im
provizată din material combusti
bil anunțînd prin vecini că el 
poate afuma carne și pentru alții 
Dar într-o noapte a fost trezit din 
somn de vecini. Flăcările îi jucau 
în geam ca zmeii înaripați. Re
zultatul : Petrică plătește mai 
mulți porci, care au fost la afu
mat. De aceea, cum s-a mai arătat, es
te recomandabil ca afumătorile să 
fie construite din material in- 
combustibil, iar focul să Se facă 
în exterior și la afumătoare să 
ajungă numai fumul, dirijat pe un 
canal.

Din cele cîteva exemple se poa
te vedea unde duce imprudența. 
Oricine poate trage concluzia că 
este necesar ca vigilența să fie 
trează în permanență iar normele 
P.C.I. să fie respectate cu 
strictețe pentru că focul nu iartă 
pe nimeni!

Cpt. Mihai GEMIGA 
inspector S.P.L Petroșani

PROGRAM DE RADIO
22 ianuarie

PROGRAMUL I ; 6,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 6,10 Concert de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Suma
rul presei; 7,18 Fanfara reprezenta
tivă a Armatei; 7,30 Cîntec și voie 
bună; 7,45 „Satul nostru a-nflorit"; 
8,00 CLUBUL VOIOȘIEI; 8,30 Pa
gini muzicale de mare popularitate;
8,45 „Vacanță la munte" — pro
gram de muzică ușoară; 9,15 Mu
zică populară; 9,30 Transmitem 
pentru sate; 10,10 Muzică ușoară; 
10,30 Ascultătorii ne cer... (muzică 
de operă),- 10,45 Piese vocale și 
instrumentale de Franz Schubert; 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 Ra
dio atlas; 11,15 Concert folcloric,-

CINEMATOGRAFE
22 ianuarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Feri ti-vă, automobilul!,- Republica: 
Casa din Montevideo,- PETRILA: 
Calea Victoriei; LIVEZENI: Șoare
cele din America; ANINOASA : 
Notre Dame de Paris; CRIVIDIA: 
îndrăgostitul,- VULCAN: Gentleme- 
nul din Cocody; PAROȘENI: Tom 
Jones,- LUPENI — Cultural: Um
brele strămoșilor uitați; Muncito
resc ; Haiducii.

Strungarul Pop 
Iosif de la sec
torul electrome
canic al minei 
Petrila, este cu
noscut ca un 
muncitor price
put, care în de
cursul anilor a 
calificat multi 
tineri în fru
moasa meserie 

de strungar

Foto :
N. Moldoveanu

Plenara C. C. al Uniunii 
Generale a Sindicatelor 

din România
In zilele de 19 și 20 ianuarie 

1967 a avut loc plenara Consiliu- 
I lui Central al Uniunii Generale 

a Sindicatelor din România.
Plenara a dezbătut „Raportul a- 

șupra activității desfășurate de 
sindicate în mobilizarea oamenilor 
muncii la îndeplinirea planului de 
stat pe anul 1966 și sarcinile ce 
le revin pe baza Hotărîrii Plena
rei C.C. al P.C.R. din 21-23 de
cembrie 1966 în înfăptuirea planu
lui de stat pe anul 1967" pre
zentat de tovarășul Constantin Dră- 
gan, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, „Raportul 
cu privire la executarea prelimi
nată a bugetului de asigurări so
ciale șl a bugetului sindicatelor pe 
anul 1966 și a proiectelor de bu
get pe 1967" și „Informarea cu 
privire la activitatea internațională 
a Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia desfășurată în cursul anu
lui 1966".

Plenara și-a însușit întrutotul 
sarcinile trasate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 21-23 decembrie 1966,

11,45 Cîntă Aura Urziceanu și Ni
cola di Bari; 12,00 DE TOATE 
PENTRU TOȚI,- 13,00 RADIOJUR
NAL; 13,13 ESTRADĂ DUMINICA
LĂ; 14,15 Programul orchestrei de 
muzică populară a Radioteleviziu- 
nii; 14,40 Valsuri celebre; 15,00 
Melodii de ieri, interpreți de azi;
15,15 Ciclul „Cîntăreți români de 
operă pe scenele lumii"; 15,30 Cîn- 
tece și jocuri populare; 15,45 Me
lodii de Ion Vasilescu,- 16,00 Ca
leidoscop muzical; 17,00 Pagini din 
opera „Samson și Dalila" de ,Saint-

TELEVIZIUNE
21 ianuarie

16,25 Campionatul mondial de 
handbal (masculin). Me
ciul pentru locurile III și 
IV. Transmisiune de la 
Stockholm.

17,45 Telejurnalul de seară.
17,55 Finala campionatului mon

dial de handbal.
19,15 Pentru copii: Ecranul cu 

păpuși: „O aventură neo
bișnuită". 

concluziile cuprinse în cuvîntarea 
rostită cu acest prilej de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al G.C. al P.C.R., și a sta
bilit sarcinile care revin sindica
telor în mobilizarea oamenilor 
muncii la înfăptuirea obiectivelor 
planului de stat pe anul 1967.

De asemenea, plenara a aprobat 
proiectele bugetelor de asigurări 
sociale și al sindicatelor pe anul 
1967 și activitatea internațională a 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România 
desfășurată în anul 1966.

Plenara a eliberat din funcția 
de membru al Comitetului Executiv 
al U.G.S.R. pe Iov. Bălan Vichente 
în legătură cu trecerea sa în altă 
muncă și a ales pe tov. Constan
tin Herescu ca memljiru al Comi
tetului Executiv și secretar al 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor.

In încheierea lucrărilor plena
rei, a luat cuvîntul tovarășul 
Virgil Trofin, Secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român.

Saens; 17,15 Formația Bebe Prisa- 
da; 17,25 „Hora Unirii"; 17,30 Con
cert simfonic popular; 18,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 18,05 La microfon 
interpreții de muzică populară Ma
ria Butaciu și Florea Cioacă; 18,20 
TEATRU SCURT; 18,40 Varietăți 
muzicale; 19,30 Programul orches
trei de estradă a Radioteleviziunii; 
20,00 RADIOJURNAL. SpoH; 20,15 
Intîlnire cu melodia populară șl in
terpretul preferat; 20,45 Cîntă Anda 
Călugăreanu și Adriano Celentano; 
21,00 Cavalcada ritmurilor; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport; 22,25 Can
țonete cu Ion Stoian și Robertino 
Loretti; 22,40 De la un dans la al
tul; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

19,45 Pe-uh picior de plai: ba
lada.

20,00 Tele-enciclopedla.
21,00 Parodii vesele.
21.20 „Baronul" film serial.
22.10 Panoramic.
22.30 Studioul mic „Acciden

tul" de Camil Baciu.
23.10 Telesport.
23.20 Telejurnalul de noapte.
23.30 Închiderea emisiunii.

Mra siliniilm 
de aufiditare

de [ilie ambasadorul 
nedumirii Pugulare 
Demouaie Im 

la iiimitili
La 20 ianuarie, președintele Con

siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, 
a primit pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
Kim The Hi, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej, Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
Kim The Hi, ambasadorul Repu- 
Ijlicii Populare Democrate Co
reene, au rostit cuvîntări.

Intre președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, și ambasadorul 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, Kim The Hi, a avut loc 
apoi o convorbire prietenească.

(Agerpre^

In legătura 
cu declararea, 

cercetarea și evidenta 
accidentelor de muncă 
și a bolilor profesionale

Consiliul de Miniștri a elaborat 
o hotărîre în legătură cu declara
rea, cercetarea și evidența acci
dentelor de muncă și a bolilor pro
fesionale. Hotărîrea reglementează, 
printr-o serie de precizări, ce se 
înțelege prin accident de muncă 
sau boală profesională, cum tre
buie clasificate acestea, cum se 
fac declararea, cercetarea și evi
dența lor. Hotărîrea a fost publi
cată, împreună cu tabelul bolilor 
profesionale declarabile, în bule
tinul oficial nr. 2 partea I din' 4 
ianuarie a. c.

Instrucțiunile pentru aplicarea 
acestei hotărîri au fost publicate 
în buletinul oficial nr. 6 partea I 
din 14 ianuarie.

Prevederile hotărîrii și instruc
țiunile emise, care intră în vigoa
re începînd cu data de 1 ianuarie 
1967, se aplică, în cazurile de ac
cidente sau boli profesionale, an- 
gajaților tuturor organizațiilor de 
stat, cooperatiste și ai celorlalte 
organizații obștești, membrilor co
operativelor de producție agricole 
și meșteșugărești, precum și ele
vilor, studenților și ucenicilor, da
că aceștia se accidentează în tim
pul îndeplinirii practicii profesio
nale în organizațiile productive.

(Agerpres)

Cînd planificarea 
nu fine cont 
de ritmicitate

(Urmare din pag. 1)

să se realizeze jumătate din plan. 
Este necesară deci o revizuire se- â 
r-ioasă a planificării predării blo
curilor pentru a se asigura reali
zarea ritmică a sarcinilor de plan 
pe .șantiere, în lumina prevede
rilor plenarei C.C. al P.C.R. din 
21-23 decembrie 1966.

Iarna se găsește acum în plină 
ofensivă. Dacă ' însă nu se poate 
lucra la glisare sau zidăria exte- 

x rioară, în schimb se pot exe
cuta fundații, pregătindu-se d.u 
timp condițiile necesare pentru 
ca, la momentul oportun, să se 
poată trece la glisări — zidării. 
Situația existentă pe teren arată 
că nici pregătirea fundațiilor nu 
se face în ritmul posibil; nici ju
mătate din fundațiile necesare 
nu sînt atacate.

Constructorii de pe șantierele 
Văii Jiului au obligația să se în
cadreze și ei în ritmul de muncă 
ce asigură îndeplinirea planului 
fără „asalturi". In acest sens, con
ducerile de șantiere să revizuias
că planificarea actuală a lucrări
lor, prevăzînd lunar și trimestrial 
un volum corespunzător de lu
crări pentru ca, colectivul să rea
lizeze ritmic sarcinile de olan 
ce-i revin.
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Declarația Ministerului Afacerilor Externe
al R. D. Vietnam

HANOI 20 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al Repu
blicii Democrate Vietnam a dat publicității joi o declarație în care 
condamnă cu asprime raidurile aeriene ale avioanelor americane dea
supra orașelor Viet Tri și Thai Nguyen în perioada 15-18 ianuarie. In 
declarație se arată că pătrunzînd în spațiul aerian al R. D. Vietnam 
avioanele americane au atacat în repetate rînduri cele două orașe și 
satele învecinate, au bombardat cartiere populate, instituții publice. în
treprinderi. Au fost uciși și răniți civili și au fost distruse numeroase 
locuințe. Guvernul R. D. Vietnam cheamă toate guvernele și popoarele 
iubitoare de pace și dreptate din lume să condamne aceste crime ale 
S.U.A. și să întreprindă acțiuni hotărîte pentru a-i opri pe agresori.

1615 aiioane americane floborlte la R. D. Vietnam
HANOI 20 (Agerpres). — Agenția V.N.A. transmite că la 19 ianua

rie avioane americane au bombardat regiuni dens populate din provin
ciile Thanh Hoă și Ha Bac din Republica Democrată Vietnam. Forțele 
armate și populația din aceste regiuni au doborît trei avioane ameri
cane. In prezent numărul total al avioanelor americane doborîte dea
supra teritoriului R. D. Vietnam se cifrează la 1645.

Patrioții sud-vietnamezi au atacat 
baza militară de la Phu Bai

SAIGON 20 (Agerpres). — For
țele patriotice sud-vietnameze și-au 
intensificat activitatea în provincia; 
Thua Thien, în împrejurimile o- 
rașului Hue. Vineri dimineața, u- 
nitâțile F.N.E. au atacat baza mi
litară de la Phu Bai, unde este

33 DE BAZE SI INSTALAȚII 
MILITARE 

AU FOST ÎNCHISE

instalat comandamentul unei di
vizii americane, Proiectilele lansa
te de mortierele patrioților au ră
nit și ucis numeroși militari ai ba
zei si au distrus o parte din in
stalațiile și materialele de război 
ale garnizoanei.

Tot în ultimele 24 de ore, 
pele F.N.E. au eliberat unul 
satele transformate în lagăre 
concentrare de către armata
neralului Kv. Cu prilejul eliberă
rii acestui sat, 
Dinh, patrioții 
tari inamici și

•••1 ■- i

WASHINGTON 20 (Ager
pres). — Ministrul apărării al 
S.U.A., Robert Mc-Namara a 
anunțat joi, în cursul unei con
ferințe de presă, hotărirea Pen
tagonului de a închide 39 de 
baze și instalații militare, din 
necesitatea de a face economii 
de fonduri pentru războiul din 
Vietnam. Un număr de 33 de 
instalații se află pe teritoriul 
S.U.A. și numai șase în străi
nătate, în emisfera occidentală 
și în regiunea de nord a Pa
cificului. El a ținut să precize
ze că nici una dintre acestea 
nu se află in Franța. Suma e- 
conomisită se ridică la 47,4 mi
lioane dolari. Prin desființarea 
acestor baze au fost eliberați 
peste 4 300 de angajați, din 
care jumătate civili. Incepînd 
din 1961 și pînă în prezent, 
Pentagonul a închis sau desfi- 

■ ințat 917 baze sau instalații 
militare înzestrate cu materiale 
învechite, economisind 1,5 mi
liarde dolari, care au fost des
tinați războiului din Vietnam.

t ru
di n 
de 

ge-

din provincia Binb 
au ucis șase mili- 
au rănit alți zece.

S.U.A.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Senatorul Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate din Senatul 
american, a cerut reducerea sub
stanțială a trupelor americane 
staționate în Europa înainte ca 
alte țări membre ale N.A.T.O.. ur- 
mînd exemplul francez, să ceară 
retragerea soldaților americani de 
pe teritoriile
genția U.P.I. El 
tica N.A.T.O. ca 
deoarece Europa 
este- cea care a
20 de ani. Mansfield a declarat 
nici o altă țară din N.A.T.O.

lor, informează 
a calificat j 
fiind „i 
de azi nu 

fost în urmă

Semnurea unui plan 
de colaborare 
rom âno-so vietic

20. Corespondentul
S. Podină, transmite: 
Casa prieteniei popoa- 

Moscova a
colaborare

fost semnat 
între Aso- 

legăturile de 
și Asociația

MOSCOVA
Agerpres, 
Vineri, la 
relor din 
planul de
ciația română pentru 
prietenie cu U.R.S.S. 
sovieto-română din cadrul Uniunii 
Asociațiilor Sovietice de prietenie 

țărileși legături culturale cu 
străine.

In continuare, a avut loc 
cadrul

I de colabo- 
asociații, pe 

manifestări

o con-
căreiaferință de presă în i 

s-a arătat că planul 
rare dintre cele două 
anul acesta, prevede 
în legătură cu principalele aniver
sări și evenimente, comemorări ale 
unor personalități culturale din 
cele două țări.

Discursul președintelui
guvernului chilian

SANTIAGO DE CHILE 20 (A- 
gerpres). — In Piața Constituției 
din Santiago de Chile a avut loc 
joi seara, așa cum se anunțase, o 
mare adunare a locuitorilor capi
talei chiliene. De la balconul pa
latului guvernamental, președintele 
țării, 
țimii 
după 
cepta
o călătorie în

El a anunțat 
pune un proiect de reformă con
stituțională care 
dizolve Congresul 
noi alegeri. După 
poziția și Senatul
paralizeze acțiunile întreprinse de 
guvernul său, șeful statului a anun-

Eduardo Frei, a vorbit mul- 
despre situația politică creată 
refuzul Senatului de a ac- 
cererea sa de a întreprinde 

Statele Unite.
intenția sa de a pro-

să-i permită să 
și să organizeze 
ce a acuzat o- 
că încearcă să

Lucrările celei de-a 3-a conferințe 
internaționale de solidaritate 
cu poporul din Aden
DAMASC 20 (Agerpres). — La 

Damasc s-au încheiat lucrările ce
lei de-a 3-a conferințe internațio
nale ’ de solidaritate cu poporul 
din Aden, la care au luat parte 
delegați reprezentînd 60 de orga
nizații muncitorești și sindicale 
din mai multe țări ale lumii. Con
ferința a adoptat o rezoluție ge
nerală, în care condamnă toate 
formele de asuprire colonialistă, 
represiunile autorităților coloniale

s-au încheiat
britanice din Aden, cerînd, tot
odată, evacuarea imediată a tru
pelor străine din Aden, lichidarea 
bazelor militare străine de pe te
ritoriile altor țări și acordarea 
libertății tuturor popoarelor care 
se mai află încă sub dominația co
lonialismului. Conferința a adop
tat, de asemenea, un mjesaj, către 
oamenii muncii din Anglia, în ca
re îi 
jinul 
care 
sa.

Participanții la conferință 
adresat secretarului general 
O.N.U. o telegramă în care cer 
guvernul Angliei să fie obligat 
îndeplinească rezoluțiile O.N.U.
privire la Aden. Conferința și-a 
exprimat, totodată, sprijinul acor
dat luptei poporului sirian împo
triva companiilor străine petro
liere. Intr-un mesaj adresat oa
menilor muncii și poporului viet
namez, delegații la conferință și-au 
exprimat solidaritatea frățească cu 
lupta eroică a poporului vietna
mez, împotriva agresiunii impe
rialismului american.

cheamă să intensifice spri- 
acordat poporului din Aden 
luptă pentru independența

au 
al 
ca 
să 
cu

refuzat cererea de 
celor 14 miniștri 
pentru a nu da

derut
ai ca-

curs

tuturor obstacolelor și în 
Președintele 

că renunță la proiec- . 
în Statele Unite, așa 
să se creadă în anu- 
informate.

călătorie 
s-a lăsat 
cercuri

țat că a 
sionare a 
binetului
speranțelor acelora care urmăresc 
în permanentă să provoace o criză 
în guvern. „Programul guvernului 
meu, a spus Frei, se va aplica în 
ciuda
spiritul constituției".
nu a anunțat 
tata 
cum 
mile

După discursul președintelui, în
trerupt de aclamațiile partizanilor 
săi, mulțimea a plecat în grupuri 
pe străzile centrale ale capitalei, 
organizînd mai multe demonstrații, 
cea mai mare avînd loc în jurul 
sediului Partidului radical din o- 
poziție. Poliția, cu efective sporite, 

,a intervenit împotriva manifestan- 
ților, folosind gaze lacrimogene.

in ciuda presiunilor exercitate

de Statele Unite
'■l? •

Guvernul englez 
a hotărît să garanteze 
credite Republicii Guba

t a- 
poli- 

,peri mată”, 
mai 

i cu 
că
cu 

excepția S.U.A. nu și-a îndeplinit 
obligațiile ce 
tatul acestei 
„In Europa,

îi reveneau 
organizații 

a spus el,

din tra- 
militare 
există o

convingere crescîndă că coexis
tența pașnică este mai mult decît 
o posibilitate pentru viilor". Man
sfield a precizat că încercările 
guvernului american de a „atra
ge pe vest-europeni la asumarea 
unei părți mai mari din obligați
ile N.A.T.O. a avut un efect con
trar". „Vorbind deschis, a men
ționat el în cuvintul pregătit pen
tru introducerea în Senat a unui 
proiect de rezoluție privind redu
cerea trupelor americane staționate 
în Europa, cred că trebuie să fa
cem fața în prezent perspectivei 
că alte țări membre ale N.A.T O., 
urmînd exemplul Franței, vor 
tea considera numărul mare 
contingente americane aflate 
teritoriile lor ca inconfortabil
excesive în viitorul nu prea înde
părtat. Ar fi înțelept să anticipăm 
alte invitații de reducere a tru
pelor noastre din aceste țări".

Proiectul de rezoluție al sena
torului Mike Mansfield a primit 
sprijinul a 42 de senatori, atît 
democrați, cît și republicani.

LONDRA 20 (Agerpres). — Gu
vernul englez a hotărît să garan
teze Cubei creditele necesare pen
tru a achiziționa o fabrică de în
grășăminte, evaluată la 14 
oane lire. Hotărîrea a fost 
după cum s-a indicat din 
oficiale, în ciuda presiunilor 
citate de Statele finite care fîs-âu 
opus livrării către Cuba a insta
lațiilor acestei fabrici. După cum 
transmite agenția France Presse, 
observatorii din Londra consideră 
că hotărîrea britanică depășește 
cadrul strict comercial „și repre
zintă o respingere a politicii de 
boicot comercial față de Cuba 
practicată de Statele Unite".

Lupta dintre Union Miniere 
și autoritățile congoleze continuă

Tensiune în Guatemala
O serie de știri din ultima vre

me atestă dificultățile crescînde 
pentru guvernul președintelui gua
temalez, Mendez Montenegro, și nu 
lipsesc pronosticuri în sensul că 
forțele de extremă dreaptă ar pu
tea pregăti o încercare de lovitură 
de stat. Organizațiile teroriste, în
tre care una deosebit de virulentă 
denumită „Mina albă", au trecut 
la ofensivă pe un front larg. Unii 
reprezentanți oficiali au primit a- 
menințări scrise, iar cîțiva lideri 
sindicali ati fost ținta unor aten
tate dintre care unul mortal.

Acțiunile extremei drepte, des
pre care ziarul „El Caribe" scrie 
că „e alimentată cu dolari, in sco
puri mai ascunse decit le putem 
percepe", trec printr-o fază de re
crudescență îndeosebi de cînd au
toritățile au anunțat un proiect de 
reformă agrară și cîteva măsuri 
de „asanare economică", printre 
care una ce impune anumite res
tricții tranzacțiilor comerciale ex-

terne de pe urma cărora benefi
ciază în cel mai înalt grad un sec
tor al oligarhiei.

Paralel cu această situație se 
conturează un conflict între pre
ședintele Montenegro și vicepre
ședintele Maroquin Rojas, deși 
ambii fac parte din același partid 
politic, „Partidul revoluționar", 
care are o orientare centristă. In
tr-un interviu acordat recent zia
rului „Los Angeles Times", Rojas 
declara că dacă ar fi el președin
tele Guatemalei, s-ar dispensa de 
serviciile „alianței pentru progres" 
și ale „Corpului păcii" din 
ar elimina totodată și alte 
me înșelătoare.

Acest conflict complică 
mult poziția guvernului zdrunci
nată de uneltirile cercurilor de ex
tremă dreaptă care amenință cu o 
încercare de forță.

VASlLE oros
Corespondentul Agerpres 

la Rio de Janeiro

S.U.A., 
progra-

yi mai

mili- 
luată, 
surse 
exer-

pu-
de
pe
de

cu 
lup- 
bel-

KINSHASA 20 (Agerpres). 
Deși părea încheiată o dată 
hotărîrea guvernului Mobutu, 
ta dintre uriașa companie
giană Union Miniere și autorită
țile congoleze, prelungită sub alte 
forme, continuă să domine .viața 
politică de la Kinshasa. „Nici un 
specj 
panii
tanga nu va. putea să părăseasc?ă 
Congo înainte de sfîrșitul nego
cierilor dintre guvernul de la

rjpiist străin angajat de com
is Union Miniere du Haut Ka-

Kinshasa și cel de la Bruxelles", 
a anunțat joi seara postul de ra
dio din capitala congoleză. Decla
rația, care se referă Ia cei 1 500 de 
tehnicieni și ingineri, majoritatea 
belgieni, care lucrează la minele 
de cupru din Katanga, a fost pro
vocată de faptul că conducerea 
companiei. încercînd să aducă pre
judicii economiei congoleze, i-a 
avertizat pe aceștia că dacă vor 
mai rămîne în Congo vor pierde 
toate avantajele și beneficiile rea
lizate anterior.

*

+ MOSCOVA. La 20 ianuarie, de pe banda 
de montaj a Uzinelor de tractoare din Harkov a 
coborît tractorul cu numărul 1 000 000. Uzina este 
prima din U.R.S.S. care a produs 
de mare de tractoare.

un număr atît

municipalități 
și de nord ale

ritoriul țării și programele ei vor putea fi vizio
nate de 86 la sulă din populație. Pînă la sfîrși- 
tul anului, numărul posesorilor de televizoare 
va atinge cifra de 3 milioane.

+ TOKIO. Din inițiativa unor 
și prefecturi din regiunile de vest 
japoniei, precum și a reprezentanților unor cer
curi de afaceri care au vizitat U.R.S.S. în anul 
1966, la Tokio a luat ființă o nouă organizație 
comercială pentru dezvoltarea comerțului de 
coastă între cele două țări.

WASHINGTON. Comisia pentru energie a- 
tomică a S.U.A. a anunțat că joi la poligonul din 
Nevada a fost efectuată prima explozie nucleară 
subterană din acest an.

♦ WASHINGTON. Seismografele de la Insti
tutul „Coast and Geodetic Survey" din Washing
ton au înregistrat joi un puternic cutremur al 
cărui epicentru a fost stabilit în insulele Noile 
Hebride. (In sudul Oceanului Pacific în apropiere 
de Australia). Avînd o intensitate de 6—7 grade 
pe scara Richter, seismul a produs mari pagube.

■S'- ADEN. In districtul Lahej din protectoratul 
britanic Aden, autoritățile militare au instituit 
restricții de circulație pe timp nelimitat, anunță 
agenția Associated Press. Această măsură a fost 
adoptată deoarece în ultimul timp patrioții din 
Aden și-au intensificat acțiunile 
pelor britanice, din rindul cărora, 
niți numeroși soldați.

împotriva tru- 
zilnic, sînt ră

♦ VARȘOVIA* Rețeaua de televiziune polo
neză va cuprinde anul acesta 72 la sută din te-

+ LONDRA. Editura londoneză 
publicat, în colecția U.N.E.S.C.O., 
prezentative ale literaturilor europene, romanul 
„Răscoala" de Liviu Rebreanu.

Peter Owen a 
de opere re-
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