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ZIUA MILIȚIEI
NOASTRE POPULARE

de activitate, în 
elementele infrac- 
de miliție și-au

La 23 ianuarie 1967 se împli
nesc 18 ani de Ia înființarea mili
ției. Trup din trupul poporului, 
organ înarmat al dictaturii prole
tariatului, făurit din inițiativa și 
Sub îndrumarea partidului în pri
mii ani ai luptei pentru construi
rea socialismului, miliția populară 
a primit nobila sarcină de a apăra 
cu fermitate cuceririle revoluțio
nare ale poporului muncitor, pro
prietate obștească șl personală a 
cetățenilor, liniștea și ordinea pu
blică. Miliția s-a format ca ud 
organ profund popular legat prin 
mii de fire invizibile de popor, de 
interesele și năzuințele maselor 
muncitoare.

în cei 18 ani 
focul luptei cu 
toare, organele
perfecționat neîncetat metodele de 
luptă, acționînd cu tot . mai multă 
operativitate și eficacitate. In 
acești ani, în miliție s-au călit ca
dre pricepute, cu o temeinică pre
gătire profesională și politică, 
disciplinate, curajoase și rdîrze ca
re slujesc cu abnegație patria și 
pțpfrorul muncitor.

Conducerea înțeleaptă, îndruma
rea și sprijinul partidului, au fost 
și șînt chezășia succeselor i obți
nute de către organele de miliție 
în decursul activității .Ier. Parti
dul Je-a ajiîtat. cu răbdate și per
severență să înțeleagă perspecti
vele muncii, le-a orientat în dife
rite etape ale construcției socia
liste. a combătut Cil fermitate gre- 

■ șdlile șl lipsiiriîe din muncă lucră
torilor din miliție, ajutîndu-i să te 
înlăture.

Organizațiile de bază de partid 
■din: organele de miliție, au adus o 
contribuție însemnata la îmbună
tățirea muncii, mobilizînd lucră
torii la îndeplinirea exemplară a 

t

misiunilor și a sarcinilor de servi
ciu.

Sărbătorim a 18-a aniversare de 
Ia înființarea miliției noastre popu
lare în condițiile în care. între
gul nostru popor, făcînd bilanțul 
victoriilor obținute în primul an al 
noului cincinal, a pornit cu entu
ziasm să dea Viață sarcinilor 
și însufletitoare ' ale planului 
1967. ;

Dar munca de miliție are 
greutățile di, condițiile în care se 
desfășoară nefiind 
țienii trebuie 
misiunile în 
ploaie, vînt 
chiar cu riscul vieții.

Prin descoperirea și cercetarea 
activității dușmănoase a elemen
telor infractoare, 
averii poporului, 
surilor celor măi 
tuire a bunurilor 
rate, organele și 
liție. au adus, un aport însemnat la 
apărarea avutului obștesc. Ca slu
jitori devotați ai clasei muncitoa
re, lucrătorii de miliție și-au înde
plinit cu cinste misiunea de apă
rare a cuceririlor revoluționare 
ale celor ce muncesc, ti proprie
tății socialiste de asigurare a 
muncii pașnice a poporului, ve
ghind Ia respectarea normelor și 
principiilor conviețuirii^ socialiste.

In lumina > sarcinilor .reieșite din 
documentele celui de-al IX-lea 
Congres al partidului, o latură im
portantă a activității organelor de 
miliție o constituie munca de 
prevenire a comiterii Infracțiuni
lor. împiedicarea * oricăror încăl-

ușoare. Mili- 
sâ-și îndeplinească 
orice condiții,' pe 

sau viscol, uneori

a jefuitorilor 
prin luarea mă- 
eficace de resti- 

și valorilor fu- 
lucrătorii de mi-

laborator fără 
Se poate sta- 
loc rezistența 
un traseu de

La invitația președintelui Habib Burghiba, președintele Consiliului 
de, Stat, al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, împreună cu 
soția, va face o vizită oficială de prietenie în Republica Tunisiană, între 
2 și 7 februarie a. c.

ȘEFUL CATEDREI DE MECANICĂ ȘI REZIS
TENȚĂ DE LA I.M.P., CONF. UNIV. ING. NICO
LAE POPESCU, A REALIZAT O TEHNOLOGIE 
ORIGINALĂ: „ÎNCERCAREA NEDISTRUC-

TIVÂ A MATERIALELOR"

Intervenție la înălțime

4 pag. 25 bani

In numărul de uzi
CULTURA

• Condeie în concurs
(pag. a 2-a)

• Dejun în cinstea vicepre- 
ședtnteiui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

• încheierea conferinței G.A.T.T.

9

ffilanț 
tot nesatisfăcător
• Șase exploatări mini

ere sub nivelul de 
plutire
Și minerii din Lupeni 
au ieșit la plan

• Dîlja continuă să fie 
în frunte

Iată că promisiunile făcute refe
ritor Ia redresarea situației com
binatului carbonifer, la producția 
extrasă, nu au fost îndeplinite. 
După două decade, pe C.C.V.J. mi
nusul s-a ridicat lă 16 800 tone. 
Minele Lonea, Petrila, 
Vulcan, Paroșeni și 
tinuă să 
minusuri 
4 000 de 
sectoare 
îndeplinit sarcina de plan. Toate 
și-au găsit loc în clasamentul hăr
niciei...

bată pasul 
cuprinse 

tone. Din 
productive.

Aninoasa, 
Uricani con- 
pe loc avînd 
între 1 000 și 
totalul de 34 
doar 10 și-au

perspective 
de redresare?

Care este cauza rămînerii în ur
mă, ? Există perspective de redre
sare în decada a III-a ? Am soli
citat părerea tov. KORMOCZKY 
îOAN, inginer șef al G.C.V.J. iată 
ce ne-a răspuns :

— Din cauza temperaturilor scă
zute, în jurul a 19 — 20 de grade

Eugen POPESCU
colonel- de miliție, șeful D.M.R. 

Hunedoara t - .

• Concedieri masive în Anglia
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(Continuare. în pag. a 3-a)

• O nouă crimă a agresorilor 
americani

(pag. a 4-a)

© valoroasă 
lucrare științifică

DEVA. — Conî. univ. ing. 
Nicolae Popescu, șeful catedrei 
de mecanică și rezistență de 
la Institutul minier Petroșani, 
este autorul unei valoroase 
lucrări științifice, care a stîrnit 
interes și. peste hotare., El a 
realizat o tehnologie originală. 

denumirea de 
a 

Cu ajutorul a- 
într-un

cunoscută sub 
„încercarea nedistructivă 
materialelor", 
cesteia se ‘ determină
timp extrem de scurt rezisten
ța fizico-mecanică a diferitelor 
piese, elementelor de construc
ții, armăturilor din betoane, 
din care nu se pot lua probe 
de încercare în 
deteriorarea lor, 
bili de pildă pe 
podurilor de pe

cale ferată pe care urmează să 
se introducă locomotive mult 
mai grele. O dată cu elabora
rea metodelor științifice, auto
rul a realizat mai multe tipuri 
de aparate de încercare numi
te „Ultrasoniscop lin". Ele 
funcționează emițind unde e- 
lastice de frecvență ultrasono- 
ră prin materialele cercetate. 
Măsurarea vitezei de propaga
re a acestora permite să se 
stabilească rezistența materia
lelor.

Specialistul român a fost in
vitat de către numeroase fir
me străine și instituții știil^- 
fice să facă demonstrații prac
tice cu aparatele inventate 
de el.

I
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CLEPSIDRA 
TIMPULUI PIERDUT

noaptea, este stînjenită activitatea 
la halde, descărcarea vagoanelor 
cu cărbune, transportul la supra
față, la preparații. Pentru ..îndru
marea îndeaproape a întregii acti
vități, cadrele din conducerea com
binatului au fost repartizate la u- 
nități, pe schimburi. Au fost pla
sate efective suplimentare la ac
tivitățile de la suprafață; acestor 
oameni le-au fost asigurate haine 
de protecție corespunzătoare. Toa
te forțele colectivului combinatu
lui sînt. mobilizate pentru redre
sarea situației și am convingerea 
— dacă temperaturile scăzute nu 
ne vor mai da de furcă — că vom 
încheia luna cu sarcina de plan 
îndeplinită integral.

Tot cu încetinitorul
In ceea ce privește investițiile, 

doar colectivele de la Aninoasa și 
Dîlja se pot mîndri cu rezultatele 
ce le-au obținut : aninosenii au 
realizat 75 la sută din sarcina de 
plan lunară, față de 64 ia sută 
necesar, iar cei din Dîlja 67,7 la 
sută. La celelalte sectoare de in
vestiții — de la Lonea. Petrila, 
Vulcan, Lupeni, Uricani și mai 
ales la Paroșeni — se pare că s-a 
avansat pe mai departe cu înceti
nitorul, deoarece la aceste unități 
s-a realizat doar 52, 45, 54, 60, 57 
și .35 la Sută din planul lunii, la 
indicatorul metri liniari săpare + 
betonare.

Concluzia : âtît la producția ex
trasă cît și la investiții ‘ bilanțul 
este, ;ca și în prima decadă, nesa- 
tisfâcător.

...Și-au împărțit punctele cardi
nale : eu o iau spre răsărit; tu 
spre apUs; el merge' spre sud; ce
lălalt '"s-6 pdrnedscă spre ' nord ! 
S-au îmbrățișat frățește — * dîn- 
du-și îniîlnire pește un an — și 
punînd traista-n băț, au pornit-o 
fiecare spre zările lui...

Nu credeți ? Și în zilele noastre 
se intîmplă cite' o... poveste, ea 
cele auzite în copilărie, de. rămîi 
cu gura căscată.

...In cursul anului 1966, la între
prinderea forestieră Petroșani S-au 
folosit 2 000 de zile de către ingi
neri, tehnicieni plecați. în ' del^a- 
ții pentru recrutarea' de muncitori. 
Aceasta înseamnă că în medie, 
timp de un an de zile un inginer, 
un tehnician, 2 maiștri au fost plă- 

' tiți și folosiți nu în producție, ci 
numai să colinde țară... Rezulta
tul ? Patru cadre tehnice 'au lip
sit de la organizarea și conducerea 
activității de producție din exploa
tările și parchetele forestiere.

Au fost drumurile ' cu 
recrutat ceva 
d'e altă parte 

8 626 zile de 
existent. —’în 
un om în 30

Valea Jiului. Făcînd calculele .de 
sfîrșit de an nu le Ieșea o produc
ție' îli valoare de 2 700 000 lei. Tare 
mult Și-au'" frămîntat câpUl': Efec
tiva au existat în 1966, materiale 
s-au procurat, norme juste ău fost 
— totuși...-

Un.de a dispărut această sumă ? 
Căutări înfrigurate, cercetări în 
acte, reverificareă normativelor — 
s-au succedat pe toate șantierele 
intr-un carusel amețitor. Pîhă la 
urmă,^unul dintre economiști 
strigat: „Evrika" ! am găsit... 
novate s£nt cele 13 881 zile de 
Voiri și absențe nemotivate
șantiere, petrecute de unii con
structori în plimbări hai-hui, care 
au dus la pierderea unei produc
ții de 2 700 000 lei. O sumă cu care 
s-ar putea construi un bloc cu 10 
etaje cuprinzînd 50 de apartamen
te moderne '

a
Vi- 
în- 
pe

[liiueolnl hîrniciei
Colectivul

Față de;
Plan %

Sect. II Dîlja 154
Sect. III Lupeni 111
Sect. V Lupeni 105
Seci. VI Lupeni 105.
Sect. I Lupeni 104
Sect. IX Lupeni 103
Sect. I Uricani 103
Sect. I Petrila 101
Sect. IV Aninoasa 101
Sect. I Aninoasa. 100

cîșțig ? 
munci- 
au fost 
absențe 
general 
de ani.

Mda... S-au 
tori, dar pe 
înregistrate 
la efectivul 
cît ar lucra .... __  ... __ ___
Așa'că nu prea alegi cîști'gul din 
pagubă...

...E tare cărămida. E și mai , tare 
betonul — darmite fierul ! ' Totuși 
și ele pot fi roase.., încet, încet cu 
încăpățînate ■ — iar la. sfîrșit te 
trezești că nu mai sînt. aceste ma
teriale, îți lipsește o construcție...

O asemenea surpriză au avut 
nu de mult tovarășii din'condu
cerea Grupului tir. 2 de șantiere

Clepsidra timpului pierdut con
tinuă din păcate să funcționeze. Ea 
provoacă și în prezent pagube im
portante unităților economice. Este 
vremea ca această scurgere de 
timp și bșni irosiți să fie oprităf

Mihai ȘTEFAN

Ministerul 
Învățămîntului 

comunică:
Pentru a da posibilitatea persoa

nelor care urmează cl. Xl-a prin 
invățămîntul fără frecvență să se 
prezinte la examenul de bacalaureat 
din sesiunea 
nea a Il-a a 
vență pentru 
va desfășura, 
aprilie , a. c. 
, In perioada 
liceele cu secții fără frecvență vot 
organiza pregătirea pentru exame
nele de bacalaureat.

Pentru celelalte clase (V—X) se
siunea, a II-a la învățămîntul fără 
frecvență se va desfășura între 16 
iunie și 5 iulie.

mai-iunie 1967, sesiu- 
examenelor fără frec- 
elevii din ci. Xl-a se 
între 23 martie — 5

10 aprilie — 15 mai.

Sub conducerea utecis- 
tei Tașca Cornelia, for
mația de lucru din sec
ția brînzeturi se preocu
pă cu atenție de prepa
rarea maielei șl contro
larea permanentă a tem
peraturii laptelui,

Foto : N. MOLDOVEANU

Un.de
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Mare bucurie
V

Ora 13 și 55 de minu
te. Membrii brigăzii de 

, strungari erau neliniș
tiți. Lipsea unul din 
brigadă. Toți stăteau 
îmbrăcați în halate pen
tru a intra in schimb. 
Încă cinci minute și 
trebuiau să înceapă 
munca.

Unde e Vișinică ? De 
ce nu vine ? Vor avea 
mult de lucru și trimes
trul se termină peste 
cîteva zile. O să piardă 
steagul de brigadă evi
dențiată în întrecerea 
socialistă.

— Măcar să ne ți a- 
nunțat că nu poate veni, 
spuse unul.

— Și ce puteam fa
ct ? interveni altul.

— Ah, și tocmai acum 
a trebuit să aducă Cis
ternele pentru export.

— II vom discuta la 
ședință.

— Mă rog, îl discu
tăm dar deocamdată 
n-am rezolvat nimic. 
Haideți mai bine să 
mergem. Mai este un 
minut. Altceva n-avem 
ce face.

In liniște, toți se ridi
cară de pe bănci și 
porniră... Deodată, în 
fața lor apăru, gîfîind, 
Vișinică. Pesemne ve
nise tot intr-un suflet.

— Noroc ! spuse și se 
îndreptă spre ușă.

— Noroc 1 îi răspun
seră.

— Noroc că ai venit, 
zise cineva.

— Ce-ai pățit ? îl în
trebă unul.

— Mergeți. O să vă 
spun. In două minute 
vin și eu.

Au plecat toți către 
locurile de muncă.

Vișinică se duse la 
dulapul său, își puse 
halatul și cînd fu în 
mijlocul camerei se opri 
brusc. Acum chipul său 
trăda mai multă ferici
re decît oboseală.

— Mi s-a împlinit do
rința. E băiat. Am băiat 
zise el și făcu un salt 
spre ușa rămasă des
chisă...

Mircea MUNTEANU

Cauza înălțătoare a unirii 
Țărilor Române intr-un stat na
țional unitar, independent și su
veran, in prima jumătate a seco
lului al XlX-lea, a fost sprijinită de 
o puternică afirmare a, culturii ro
mânești. lancu Văcărescu incă de 
la 1830, in poezia ,.La Milcov" a- 
runca blestemul asupra albiei des
părțitoare, simbol al Înstrăinării se
culare :

„De unde-ți vine numele, 
pîriu fără putere 

(Se despărțirea neamului 
tu îndrăznești a cere".

Literatura contemporană unirii 
iși găsește largă găzduire in presa 
progresistă a vremii, pusă in sluj
ba Unirii: „Dacia literară", „Pro
pășirea", „România viitoare", „Ro
mânia literară", „Steaua Dunării", 
„Gazeta Transilvaniei", „Poporul 
suveran", „Românul". Exprimînc 
poziția > inaintată a milltanților 
pentru unire in primul număr ui 
revistei „Steaua Dunării", M. 
Kogălniceanu nota: „Unirea Ță
rilor române este doar dorința vie 
și logică a marii majorități a ro
mânilor". „Steaua Dunării" este 
jurnalul Unirii. Revista publică 

numeroase versuri închinate Uni
rii : N. Istrate „Luntrașul de la 
Dunăre", G. Crețeanu „Cîntecu 
nou" și „La români", D. Miclescu 
„Cîntecu popular", Al. Donici „Va
porul șl calul" etc.

Scriitorii pașoptiști militează 
pentru răspîndirea ideii unirii și

Unirea Princi
patelor Române 
in creația literară 
afirmarea naționalității români
lor. In scrisoarea adresată de
N. Băicescu prietenului său' V. 
Alecsandri, îndurerat de moar
tea Elenei Negri, marele demo- 
crat-revoluțlonar scria : ...„Să în
toarcem ceea ce ne-a rămas din 
dragostea noastră, s-o întoarcem 
către țara noastră... intr-insa să 
renoitn și să întărim frăția noas
tră... Acum, mai mult decît întot
deauna avem trebuință de a ne, 
grăbi, a dezvolta prin limbă na
ționalitatea noastră". In 1856, 

V, Alecsandri scrie vestita „Horă 
a Unirii" compoziție entuziastă, 
directă „fără umbră de reticiență 
regionalistă" cum o caracterizează 
G. Câlinescu Ia Centenarul Unirii 
și pe ale cărei acorduri, în 1858. 
ia Iași, București, Craiova șl pre
tutindeni 'masele sărbătoreau en
tuziaste, alegerea colonelului Al I. 
Cuza ca domn al Principatelor 
Unite.

In poezia „Anul 1855" tipărită in 
primul număr ăl revistei „Româ
nia literară", V. Alecsandri „ma
rele poet al Unirii" se adresa ast
fel anului : „Fă ca anul care vine 
să aducă-un mîndru soare / Să 
deschid-o cale nouă, de mari fapte 
roditoare / Pentru neamul româ
nesc". Același îndemn pentru uni
re străbate și creația lui G. Sion : 
„La Unire", „Marșul unirii" (Vino, 
muntene j Vin moldovene / Spu
neți Europei / Voi ce doriți / Soar
ta română / Vă stă în mină / De 
voi atîrnă român să fiți"), creația 
lui Cezar Bolliac (Țara Româ
nească Către Moldova", „Acvila 
străbună”, „Răsunet", „La Româ
nia) ca și a lui Gr. Alexandrescu 
„Unirea Principatelor".

Prof. GH. ANTOCE
Liceul Vulcan

IN CONCURS
VESC

PARTIDUL
Partid rostind, mi-arunc spre viitor 
Glndirile-n plutiri cutezătoare. 
Și-u fapte aripile cresc în zbor 
Purtind minunile triumfătoare.

Partid rostesc și sensu-i înțeleg. 
Se limpezește fruntea ca un soare; 
Și ard în focul luptei cu întreg 
Poporul meu spre comunista zare !

I. CHIRAȘ

PEOSAJ
DE OARNÂ

La fereastra mea,
Cu dantele mici de gheață,
S-a oprit un fulg de nea, 
Dis-de-dimineață.
Soarele cu dinți zîmbea
Văzînd fulgul ce se-așează;
Și-a trimis asupra sa,
Doar o mică rază...
Pomii cîntă o melodie
Sub omătul cel pufos.
Fulgii, plini de fantezie.
Se împrăștie pe jos.

DEAR IOAN
Lupeni

PLOAIA...
Pe la amiază a început ploaia. 

O ploaie torențială. Apoi, după 
puțin timp a mai contenit. Se 
pomise și un vînt puternic. Mă 
Uitam pe geam la trecătorii gră
biți și uzi. Le fluturau colțurile de 
la impermeabile... Vîntul încerca 
»ă le smulgă umbrelele...

La un moment dat apăru un bă
iețel cu ghiozdanul în spate. Ve
nea, desigur, de la școală. Se gră
bea și mergea cu capul în piept. 
După cîțiva pași se opri și se 
aplecă. L-am văzut apoi ridicîn- 
du-se. In mină avea ceva. Iși 
înălță privirea spre crengile co
pacului de lîngă el. Apoi porni re
pede. Cînd s-a apropiat de geam 
l-am privit cu atenție. Gu o mină 
ținea cureaua ghiozdanului iar cea
laltă o ținea lipită de față. In 
ea avea o păsărică. Era cu penele 
ude, zgribulită. Probabil un pui 
rătăcit pe care vîntul și ploaia 
îl doborîseră din copac.

Am privit băiețașul pînă cînd a 
dispărut după colț. Am continuat 
șă mă uit la trecători, la copacul 
din marginea trotuarului...

M. M.

Reflecții despre creatori 
și creația populară.

In istoria culturii spirituale a 
omenirii, ca și în istoria literaturii 
fiecărui popor, cel dinții moment 
de creație artistică îl constituie 
folclorul. Legat de evenimen
tele cele mai importante din 
viața colectivității și individu
lui — muncă, sărbători, nașteri, că
sătorii — folclorul însoțește pe om 
la bucurie ca și Ia necaz, îl ajută 
și-l întărește în lupta pentru exis
tență socială. Legat de aceasta, 
folclorul îndeplinește multiple și 
variate funcții: funcție de felici
tări și urare, ceremonială, mobi
lizatoare în lupta de clasă, de ali
nare a durerii, distractivă, satirică 
ei c.

Folclorul a luat naștere și ia și 
astăzi din viața de toate zilele a 
omului; el reflectă realitatea o- 
biectivă, viața poporului și năzu
ințele lui spre progres social, a- 
vînd deci un profund caracter 
realist.

Plecînd de la poziția sa catego
rică împotriva nedreptăților socia
le, poporul nu cruță nimic din 
ceea ce este fals sau nedrept. El 
creează versuri satirice, strigături 
Usturătoare sau eroi anume, care 
prin umor și glumă să pedepseas
că lăcomia și huzurul.

Gercetînd producțiile populare 
din folclorul românesc din trecut, 
observăm că ele oglindesc, direct 
sau indirect, o gamă extrem de 
variată de atitudini și relații cu 
caracter de clasă, chiar și atunci 
cînd creația populară exprimă sen
timente intime, ca de exemplu dra
gostea între tineri :

„La bădia meu la poartă 
Două fete mari se ceartă. 
LJna-i hidă dar bogată 
Alta-i mîndră dar săracă".

Atunci cînd fata bogată zice : 
„Pe mine badea mă ia 
C-am acasă patru boi 
Ș-o turmă mare de oi“.

răspunsul fetei din popor este 
prompt, sigur:

„Nu dă badea gura mea 
Pe toată averea ta.
Nu dă badea ochii mei
Pe toți patru boi ai tăi".

Versurile, al căror creator a ră
mas necunoscut, circulă și azi în 
zona Banatului și Transilvaniei, 
dar le întîlnim și în Valea Jiului.

Condițiile grele de viață a obli
gat țărănimea să-și trimită copiii 
ca slugi prin orașe, la case de tîr- 
goveți sau boieri, înstrăinîndu-i 
astfel șl trăind într-un mediu unde 
aveau de înfruntat mizeria și bă
taia.

Aceasta dă naștere unui alt gen 

de cântece numite „cîntece de în
străinare".

„— Sine-i maică prin străini" ?
— Bine-i maică că m-ai dat 
Binele meu s-a uscat.
Și, maică, de-atîta bine
S-a dus carnea de pe mine".

Sînt multe Cîntece de înstrăina
re, dar puține mai circulă azi, da
torită faptului că au dispărut con
dițiile grele care au generat apa
riția lor. [

CULEGĂTORII DE FOLCLOR 
LĂ LUCRU

LENTO, RuQAtO

Cînd mvn.&s-Ie ste -pin.

a fost el însuși
sociale ale

ca

Reproduc mai jos un asemenea 
cîntec pe care l-am întîlnit în 
zona Hațegului și Văii Jiului. 
(Nr. 1).

Melodia apar
ține unui stil 
vechi cu substrat 
pentatonic, ceea 
ce-i dă o nuanță 
de tristețe și me
lancolie deosebi
tă. Creatorul 
popular, sesizind 
nedreptatea vre
mii respective, 
cînd cei avuți își 
făceau slugi din 
cei săraci, găseș
te cele mai a- 
decvate mijloace 
pentru redarea 
într-o formă e- 
moționantă a stă
rii de lucruri e- 
xistente în acea 
epocă.

Uneori creatorul 
victima nedreptăților 
omenirii și-și deplînge soarta 
în versurile următoare :

l,Cine nu știe ce-i slujitul, 
Poate săruta pămîntul. 
Dar eu pot să nu-l sărut 
Că de prunc l-am cunoscut". 
(Culese de la Siminic Nicolae 
din Petroșani).

Dar nu numai viața grea a ță
rănimii este zugrăvită în tezaurul 
nostru folcloric ci și cea a prole
tariatului. Despre existența unui 
folclor muncitoresc în țara noas
tră se poate vorbi încă de la sfîr- 
șitul veacului trecut, cînd au fost 
întllnite cîntece cu conținut social, 
pe teme folclorice, ce tratau as

pecte din viața plină de lipsuri a 
proletariatului.

„Ca să trăiești un trai de vită 
Vinzi brațele la cel bogat. 
Vinzi capul chiar pe-un

biet 3alar 
Muncește, muncește, neîncetat. 
Și munca-ți este răsplătită 
Cu lipsă, foame, chiar amar. 
Ce trist ți-e traiul,' proletar I 
Să suferi în durere, 
Să vezi în suferință, 
Să rabzi în os cuțitul,

Să nu murmuri măcar. 
Acesta-ți este traiul, 
Aceasta-ți-e obida, 
Sărmane proletar!“
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(Exțras din colecția „Cîntece 
socialiste" apărute la sfîrșitul 
secolului trecut).

Dacă creațiile folclorice munci
torești se apropie mai mult de cele 
culte, se datorește faptului că ele 
au fost uneori scrise de creatori 
mai bine pregătiți decît cei pro- 
veniți din pătura țărănească, iar 
pe de altă parte, putem vorbi și 
despre o oarecare organizare cul
turală a proletariatului cum a fost 
de exemplu „Clubul muncitorilor 
din București", care în anul 1892 
a debutat cu un program de cîn
tece muncitorești.

Au existat de asemenea mari 
compozitori, care au prelucrat fol
clorul muncitoresc al vremii în 
compoziții, care nu și-au pierdut 

nici azi cu nimic din valoarea lor. 
E suficient să ne gîndim în acest 
sens numai la Alex. Flechterma- 
cher cu frumoasa „Horă a mun
citorilor" sau la Ciprian Porum- 
bescu cu publicația „Colecțluni de 
cîntece sociale".

Folclorul muncitoresc a devenit 
cu timpul o armă de luptă in mi
na proletariatului și astfel a luat 
naștere eîntecul revoluționar. Ex
primat în genuri muzicale diferi
te, folosind cele mai felurite pri
lejuri pentru a se manifesta, Cîn- 
tecul revoluționar a adus un aport 
prețios în activitatea mișcării mun
citorești din țara noastră. Cîntecul 
muncitoresc revoluționar a preluat 
și dus mai departe cîntecul țărS- 
nesc cu conținut social, mai ales 
cel de revoltă.

Cercetînd producțiile literare și 
muzicale minerești, întîlnim mul
te cîntece care reflectă viața grea 
a minerilor din trecut. Iată de e- 
xemplu cîntecul „In mină" apărut 
în Valea Jiului probabil în jurul 
anului 1933, an ce a culminat in 
mișcarea grevistă a minerilor.

„Frați muncitori
ce-n mină vă stringeți, 

De colbul cel negru,
de gaz sufocați.

Frați, coborîți dimineața
în mină 

Nu știți dacă seara veți fi 
ridicați. 

Viață cu foame, in chinuri
o duceți, 

Noaptea de frig
în bordeie-nghețate.

Voi cațe scoateți cărbunii
■ cu tone 

Pentru patronii hapsini,
desfrînați".

Autorul acestor versuri a ră
mas necunoscut și tot necunoscută 
este originea lui, în sensul câ nu 
se știe precis, dacă cîntecul a fost 
creat în Valea Jiului sau împru
mutat de la minerii bănățeni de 
la Anina, unde a mai fost întîl
nit. Cert este însă că acesi cîntec, 
cîntat în diferite variante melodi
ce, a servit la vremea lui ca imn 
revoluționar al minerilor.

Am întîlnit în Valea Jiului mul
te cîntece care vorbesc despre 
viața minerilor de aici, despre 
lupta și eroismul lor. Se păstrează 
pînă azi și unele cîntece de jale 
ale minerilor, adevărate comori 
folclorice ai căror creatori au ră
mas necunoscuți. Ele au circulat 
pe cale orală și rareori scrisă, 
transmițîndu-se din generație în 
generație.

Dar, despre folclorul muncitoresc 
din Valea Jiului vom vorbi mai 
pe larg într-un număr viitor.

Prof. TRAIAN TAMAȘAN
Instructor al Casei de cultură 

din Petroșani
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ZIUA MILIȚIEI POPULAI
(Urmare din pag. 1)

cBri ale legalității noastre socia
liste, precum și folosirea opiniei 
obștești, a influenței educative a 
colectivului de muncă pentru com
baterea unor fapte ce contravin 
normelor de conviețuire socialistă, 
capătă o însemnătate tot mai 
mare în stadiul actual al dezvol
tării economice și politice a sta
tului nostru. In vederea îndepli
nirii acestor sarcini, lucrătorii dc 
miliție organizează acțiuni de de
mascare publică a elementelor 
înrăite, popularizează legile statu
lui și consecințele ce decurg din 
încălcarea lor și întreprind ac
țiuni de verificare a modului cum 
SÎnt minuite și administrate bunu
rile poporului. Prevenind sustra
gerea sau înstrăinarea bunuriloi 
ce aparțin avutului obștesc, com
bătând abuzul și risipa în mî- 
nuirea acestora și intervenind pe 
loc pentru restabilirea legalității 
acolo unde ea a fost încălcată, lu- 
cătorii de miliție își aduc contri
buția la înfăptuirea planului de 
dezvoltare economică a patriei 
noastre.

Rezultatele dobîndite pînă în 
prezent, oglindesc conștiința pa
triotică și de clasă mereu cres- 
cindă a lucrătorilor de miliție, 
voința lor fermă de a fi la înălți
mea sarcinilor trasate de partid și 
guvern. Oamenii muncii prețuiesc 
abnegația cu care își fac datoria 
lucrătorii de miliție de pe întreg 
Cuprinsul patriei noastre.

Legătura temeinică, colaborarea 
cu masele de cetățeni este una 
din chezășiile succesului în lupta 
pentru prevenirea și combaterea 
Infracționismului. Oamenii muncii, 
educați de partid, înțeleg tot mai 
bine că apărarea legalității so- 

■Ț.'

SPORT
* ——MlJ

FINALA
CAMPIONATULUI
MONDIAL
DE
HANDBAL

• ECHIPA CEHOSLOVA
CIEI A INTRAT IN POSESIA 
TITLULUI DE CAMPIOANĂ 
MONDIALA

• reprezentativa RO
MÂNIEI S-A CLASAT PE LO-

. CUL TREI

Stochoim 21 (Aqerpres). — 
Ieri, la Vasteras, a luat siirșit cea 
de-a 6-a ediție a campionatului 
mondial masculin de handbal, com
petiție care timp de 9 zile a po
larizat atenția amatorilor de sport 
din lume. La actuala ediție titlul 
de campioană mondială a revenit 
echipei Cehoslovaciei care în fi
nală a învins cu scorul de 14—11 
(8—8) echipa Danemarcei, revelația 
acestei competiții. Handbaliștii ce
hoslovaci au dominat jocul dato
rită paselor rapide' care au sur
prins dese ori apărarea daneză.

Reprezentativa României, câștigă
toarea trofeului la cea de-a, 5-a 
ediție s-a clasat pe locul trei in- 
trind în posesia medaliei de bronz. 
In ultimul meci, handbaliștii ro
mâni au întrecut cu 21-19 (8—11) 
după prelungiri echipa U.R.S.S.

In decursul jocului1 s-a remar
cat Gruia care a înscris 12 puncte. 
A fost utilzat următorul Iot: Pe- 
mi, Gațu, Moser, Gruia, Oțetea. 
Costache II, Iacob, Nica, Goran și 
Gunesch.

Clasamentul finhl al campio
natului mondial: 1. CEHOSLO
VACIA; 2. Danemarca; 3. Ro
mânia; 4. U.R.S.S.; 5. Suedia; 
6. R. F. Germană; 7. Iugosla
via; 8. Ungaria.

cialiste nu este numai sarcina or
ganelor de stat De aceea, apărînd 
cu vigilență proprietatea obștească 
și personală, veghind ca ordinea 
și liniștea publică să nu fie tulbu
rată, ei dau un sprijin activ orga
nelor de miliție în descoperirea 
și prinderea unor infractori. A- 
ceasta dovedește că între organe
le de miliție și oamenii muncii e- 
xistă o strinsâ colaborare, că res
pectarea legalității socialiste șl 
îndeosebi apărarea ordinei publice 
și a avutului obștesc, a devenit o 
cauză scumpă întregului popor 
muncitor.

Pășind in al 19-lea an de acti
vitate rodnică, pusă în slujba po
porului, lucrătorii de miliție sînt 
hotărîți să lupte pentru lichidarea 
lipsurilor, pentru a ridica neînce
tat calitatea muncii lor. întreaga 
activitate a organelor de miliție 
va fi subordonată și pș viitor în
deplinirii sarcinilor izvorîte din 
documentele Congresului al IX-lea 
al partidului. Astăzi, cînd patria 
noastră socialistă pășește pe o nouă 
treaptă a dezvoltării sale istorice, 
în fața lucrătorilor de miliție, ca

Jllhitui tui JH. ij.
Ziarului i-a fost adresată o sezi- 

sare. Drept semnătură purta ini
țialele M. G. Din cuprinsul ei re
ieșea că o lucrătoare de la canti
na Șantierului de construcții din 
Vulcan, despre care se arăta că 
este cunoscută sub numele de dom
nișoara Boby, ar avea o serie de 
ieșiri necuviincioase față de abo
nați. L-am rugat pe autorul sezi- 
sării, prin intermediul „Poștei re
dacției”, să vină pentru a ne fur
niza amănunte. A venit. Atunci 
am aflat numele complet al auto
rului misivei — Marin Guianu, fie- 
rar-betonist pe șantierul din Vul
can.

Din datele suplimentare pe care

AGENDA ELECTORALA

Adunări pentru propuneri 
de candidați ai F. B. P.

La 15 ianuarie 1967, sub sem
nul unui entuziasm deosebit, în 
comunele din Valea Jiului au avut 
loc primele adunări ale oamenilor 
muncii în care au fost depuse can
didaturile de deputați. In zilele 
de 15, 16, 17 și 18 ianuarie au a- 
vut loc - 50 adunări cetățenești în 
care au fost depuse tot atîtea can
didaturi. La aceste adunări au 
participat un număr de 3 262 ce
tățeni fapt ce confirmă pe deplin

REFLEXE DE IARNA
Foto: N. MOLDOVEANU

și în fala oamenilor muncii, se ri
dică sarcini tot mai pline de răs
pundere. Acestea cer desfășurarea 
unei munci mai bine organizate, 
mai multă receptivitate din partea 
lucrătorilor de miliție la sezisările 
și cererile oamenilor muncii, in 
vederea prevenirii Și Combaterii 
cu mai multă eficiență a infrac- 
lionismului. In acest sens lucră
torii din miliție sînt hotărîți să-și 
îmbunătățească stilul lor de mun
că, promovînd metode științifice 
in activitatea de constatare și 
cercetare, dind dovadă de mai 
multă operativitate în rezolvarea 
problemelor.

Cu prilejul celei de-a 18-a ani
versări a miliției, ei își reafirmă 
hotărîrea fermă de a nu precu
peți nici un efort pentru a fi la 
înălțimea sarcinilor încredințate dc 
partid și guvern, pentru a con
tribui la realizarea mărețelor 
idealuri înscrise pe stindardul 
partidului nostru, la succesele lup
tei avîntate a întregului popor 
muncitor, pentru continua înflo
rire a scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România.

ni le-a oferit am și schițat foile
tonul. Părea o temă grozavă. Dar...

Ne-am deplasat la Vulcan, la 
șantier și. apoi la cantină. Ce am 
găsit ? La cantină domnește ordi
nea, în sala de mese era suficient 
de cald. Muncitorii șantierului toc
mai veneau să servească masa. Ei 
au declarat că sint mulțumiți de 
mincare, âtît din punct de vedere 
calitativ cit și cantitativ. De tava
nul sălii de mese sint prinse, și 
acum, serpentine multicolore. 
Le-au montat fetele care lucrează 
ca ospătărițe la cantină, din pro
prie inițiativă, de Anul nou. A 
fost surpriza lor pentru cei care 
vin aici zilnic.

entuziasmul maselor, simțul de 
răspundere în a propune drept 
candidați de deputați pe cei mai 
buni gospodari. Cei 192 cetățeni 
care au luat cuvîntul cu ocazia a- 
cestor adunări au susținut cu en
tuziasm propunerile. In același 
timp ei s-au angajat să muncească 
pentru traducerea în viață a hotă
rî rilor Congresului al IX-lea al 
P.C.R., pentru buna gospodărire a 
localităților.

Un nou 
medicament 
românesc

Consiliul științific al Institutului 
pentru controlul de stat al medica
mentului și cercetări farmaceutice 
a aprobat intrarea in fabricație a 
unui nou produs românesc — „Gas- 
trofibran" — realizat de dr. Al. 
Teodorescu și farm. S. Ștefănescu. 
Noul medicament, care va putea fi 
utilizat In tratamentul ulcerului 
gastric și al obezității, nu prezintă 
nici un grad de toxicitate sau con
traindicați!. EI a fost experimentat 
cu bune rezultate la ciinicile de 
specialitate din București, Cluj și 
Iași.

Metoda de tratament a obezită
ții cu acest medicament, fiind ori
ginală, a fost omologată de către 
Oficiul de Stat pentru Standarde și 
Invenții.

(Agerpres)

Numele celei denumite in seCi- 
nare „domnișoara Boby“ este Jurj 
Elena. Cum se poartă tovarășa 
Jurj ?

La întrebare au răspuns 14 mun
citori și tehnicieni, abonați ai can
tinei. Toate răspunsurile converg 
spre părerea că tovarășa Jurj se 
poartă corect. Numai cei care-și 
permit să-i adreseze cuvinte insu
ficient de controlate tinerei ospă
tărițe Sint puși la punct pe loc de 
ea. (Și bine face).

La conducerea șantierului, la co
mitetul sindicatului nu ~s-au pri
mit niciodată sezisări referitoare la 
atitudinea ospătăriței Jurj. Dimpo
trivă, este cunoscută drept o mun
citoare conștiincioasă.

Spre regretul nostru, pe tovară
șul Guianu nu l-am întîlnit la 
cantină. Doream să-l întrebăm da
că s-a gîndit bine cind a așternut 
pe hîrtie cuvinte acuzatoare ? Pe 
ce s-a bizuit atunci cind a scris 
„despre fire de păr căzute în far
furie”, „trimiterea la restaurant”, 
„favoritisme” etc. Cu ce intenție 
ne-a oferit acel lux de amănunte 
despre pretinsele abateri ale tova
rășei Jurj ? Nu cumva, tovarășe 
Guianu, reclamația dv este o în
cercare de a pune intr-o lumină 
nefavorabilă personalul cantinei 
pentru că acesta nu Vă mai încon
joară cu aceleași atenții ca pe tim
pul cînd aici era ospătăriță o fostă 
prietenă de a dumneavoastră ? Iată 
cum sezlsarea neîntemeiată șt ten
dențioasă vă pune tocmai pe dv 
intr-o lumină nefavorabilă. De 
aceea vă propunem ca atunci cînd 
faceți reclamații să reflectați mai 
adine asupra temeiniciei lor.

Francisc VETRO

I. C. R. M.
PETROȘANI

Sir. Republicii nr. 92 
angajează de urgență :

1. UN REVIZOR GESTIUNE
II, cu îndeplinirea următoare
lor condiții: un an vechime in 
funcții financiar-contabile șt 
studii medii

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

3. DOI MERCEOLOGI PRIN
CIPALI, cu îndejgRairea condi
țiilor de 3 ani vechime în 
funcții economice și st - 
medii.

Informații suplimentare la 
telefon 1954.

TELEVIZIUNE
22 ianuarie

8,30 Ora exactă. Gum va fi 
vremea.

8,32 Jntîlnirea de duminică. 
Emisiune pentru femei.

9,15 Emisiune pentru copii Și 
tineretul școlar.

10.30 Emisiune pentru sate. E- 
misiune cu public în 
transmisie directă cu ca
rul de reportaj de la 
Ploiești.

12,15 Concert simfonic.
18,00 Magazin 111.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Interpretul preferat. Mu

zică populară la cererea 
telespectatorilor.

19,40 Memoria caselor. Mihail 
Kogălniceanu.

20,00 Aventuri de vînătoare.
20.30 Popas la cabană — emi

siune muzicală. Interpre
tează : Constanța Cîm- 
peanu, Trio Do, Re, Mi, 
orchestra condusă de 
Paul Ghentzer, Maria 
Mitrache, Cornel Patri
ciii, Păstorel Ionescu și 
un grup de balerine de 
la Teatrul ,,Barbu Deia- 
vrancea”.

20,55 Filmul artistic „Revista 
visurilor”.

22.30 Telesport.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
23 ianuarie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastică; 
5,40 Program muzical de dimi
neață; 6,00 Sport. Buletin meteo- 
rutier; 6,15 ACTUALITATEA A- 
GRARĂ; 6,25 Program muzical de 
dimineață; 6,45 Emisiune pentru 
pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. Bu
letin meteo-rutiei; 7,30 Caravana
melodiilor; 8,00 SUMARUL ZIA
RULUI „SCÎNTEIA"; 8,10 Cîntece 
și jocuri; 8,25 MOMENT POETIC;
8.30 La microfon, melodia prefe
rată; 9,30 Sfatul medicului; 9,35 
Formația de fluierași din Poln- 
vraci, regiunea Oltenia; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10.03' „Repu
blică, pămînt străbun" — emisiune 
de cîntece; 10,20 Emisiune de fol
clor; 10,30 ROZA VÎNTURILOR; 
10,55 Ciclul „Să înțelegem mu
zica”; 11,20 Atlas radiofonic. E- 
misiunile culturale ale săptămînii;
11.30 Pentru prietenii chitarei; 11,45 
Cîntă Maria Bararu si Ion Gîrbă- 
cea; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bu
letin meteorologic; 12,30 Progrartiul 
corului Radiuteleviziunii. Dirijor 
Carol Litvin; 13,15 Muzică ușoară 
ide George Grigoriu și Temistocle 
Popa,- 13,30 întâlnire cu melodia 
populară șl interpretul preferat; 14.00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier; 14,08 Concert de estradă; 
15,00 Muzică populară pe discuri 
Electrecord; 15,30 Caleidoscop 
muzical; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,15 
Formațiile Florea Mibai și Ro
berto Delgado; 16,30 Concursitl 
„Meșterii de jucării"; 16,40 Rap
sozi ai plaiurilor noastre; 17,00 
Cîteva minute cu Alexandru Jula: 
17,25 Pagini din operete; 17,35 
Muzica și natura; 18,00 TRIBUNA 
RADIO : UNIREA — MOMENT 
DE DEOSEBITA ÎNSEMNĂTATE 
ISTORICA; 18,12 Varietăți mu
zicale; 18,40 RITMURILE CINCI
NALULUI : Realizarea ritmică a 
planului de investiții; 19,00 O me
lodie pe adresa dumneavoastră;
19.30 Melodia zilei t „Gîndește-te 
bine" de Aurel Giroveanu; 19,35 
Concert de melodii românești; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARA; 
20,20 Scurt program de muzică 
românească: 20,30 TEATRU RA
DIOFONIC: „tN ZILELE UNIRII". 
Adaptare radiofonică după piesa 
lui TUDOR ȘO1MARU: 21,32 Pa
gini alese din muzica de estradă; 
21.45 Cîntă Florin Dorian și 
Sheila; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
întâlnire cu jazz-ul; 22,45 Mic con
cert coral; 23,00 Ritm și melodie; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.



4 STEAG Uh ROȘU

Interviul lui Nguyen Van Tien 
acordat ziarului „L’Unita‘* despre :

Situația luptelor 
pe fronturile sud-vietnameze

încheierea conferinței G.A.T.T.

HANOI 21 (Agerpres). — Ngu
yen Van Tien, reprezentantul per
manent al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
la Hanoi a acordat ziarului ita
lian ,,L’ Unita" un interviu în care 
s-a'referit la situația pe frontu
rile sud-vietnameze și la succe
sele înregistrate de forțele patrio
tice în luptele duse împotriva a- 
greșorilor americani.

In anul 1966, a subliniat Nguyen 
.Van Tien, „americanii nu au reu
șit niciodată să împrăștie efectiv 
și fără posibilitate de refacere 
imediată nici o unitate a armatei 
de eliberare. Dimpotrivă, cînd ar
mata de eliberare obține o victorie 
nu ■ este vorba numai de scoate
rea din luptă a unui important nu
măr de americani — morți, răniți 
sau prizonieri, ci de un fapt mai 
important, acela că refacerea po
tențialului militar necesită un 
timp îndelungat".

lien a menționat îndeosebi vic
toria repurtată în lupta de la Tay 
Ninh, eenfrul operațiunii denu
mite de americani „Ăttelboro". In 
cursul acestei bătălii, americanii 
s-au dovedit mai șovăielnici ca 
oricînd. Au fost de-a dreptul inca
pabili să înainteze frontal. Efec
tivele S.U.A. scoase din luptă au 
fost de peste 3 000 în timp ce pier
derile patrioților au fost minime. 
„Westmoreland a trebui să se o-

O nouă crimă
, -r-

a agresorilor americani
HANOI 21 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută recent de un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Economiei Apelor al R. D. Viet- i 
nam este condamnată bombarda
rea lucrărilor de irigație de la Tra 
Ling din provincia Thai Binh. De
clarația precizează că la 16 ianua
rie, aviația americană a aruncat 
numeroase bombe în zona acestor 
lucrări de irigație amplasate în 
districtul Thy Anh al provinciei 
amintite, cu intenția de a distruge 
zecile de mii de hectare de cul
turi cu orez. Bombardamentele 
s-au soldat cu pagube mari, afec- 
tîhd serios producția agricolă din 
provincia Thai Binh.

Purtătorul de cuvînt al Ministe
rului Economiei Apelor al R. D. 
Vietnam a fost autorizat să pro
testeze împotriva acestei noi cri
me comise de agresori împotriva 
poporului vietnamez, exprimînd 
totodată hotărîrea fermă a popu
lației de a înlătura toate dificul- 

prească, iar operațiunea „Attelbo- 
ro" s-a sfîrșit înainte de termen".

Referindu-se la operațiunea a- 
mericană care urmărește scoa
terea deltei Mekongului de 
sub controlul F.N.E., Nguyen Van 
Tien releva că „americanii nu au 
încă ideea numărului de divizii ce 
trebuie angajate" pentru a face 
față forțelor patriotice „care știu 
cum trebuie să lupte împotriva 
americanilor". El remarca, de a- 
semenea, implicațiile politice imi
nente ale înlocuirii forțelor ar
mate saigoneze din deltă, unde pî- 
nă acum americanii nu preluaseră 
direct răspunderea operațiunilor 
militare. Contradicțiile cu gene
ralii armatei marionetă, releva 
Tien, s-ar putea intensifica în 
mod deosebit, iar problema lup
tei pentru putere în Vietnamul de 
sud ar putea dobîndi o valoare ho
tărâtoare... „Creșterea forțelor de 
eliberare, care are loc în fiecare 
zi prin trecerea masivă a unor pă
turi foarte largi ale opiniei pu
blice din sud alături de cauza 
noastră, ar deveni un fenomen de 
nestăvilit. Conștiința politică a 
marii majorități a populației din 
sud, declara Tien, este foarte ri
dicată. Unitateâ în jurul celor 
cinci puncte ale programului F.N.E. 
se extinde dincolo de forțele care 
au aderat sau sînt influențate de 
F.N.E.".

tățile cauzate de acest război inu
man și de a lupta pînă la victoria 
finală.

Proiectul unei noi 
„Confederații rasiste albe"
* ALGER 21. — Corespondentul 

Agerpres C. Benga, transmite: 
„Cabinetul" lui Ian Smith a pus 
la punct un proiect de formare a 
unei noi „Confederații rasiste al
be" între Rhodesia și două teri
torii aflate sub dominația portu
gheză — Mozambic și Angola. In 
prima fază a acestui proces, co
lonii albi din Angola și Mozambic 
ar urma să proclame, la fel ca și 
semenii lor din Rhodesia, „inde
pendența unilaterală" față de me
tropolă. Odată „independente", 
cele două teritorii ar urma să fie 
alipite la Rhodesia pentru a se 
asigura colaborarea rasiștilor albi 
din cele trei țări împotriva popu
lației africane. Observatorii afri
cani consideră că Portugalia nu 
va putea susține multă vreme re-

Socialiste fitaStlia
ATENA 21 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al Gre
ciei, Gouras Economu, a oferit 
sîmbătă un dejun în cinstea vice
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Gheorghe Rădulescu, care 
a făcut o escală la Atena în drum 
spre Teheran. La dejun au parti
cipat Epaminondas Tseilos, minis
trul comerțului al Greciei, Ma- 
notcher Azima, ambasadorul Ira
nului la Atena, și numeroase per
sonalități din viața politică a Gre
ciei.' —

In după-amiaza aceleiași zile, 
Gheorghe Rădulescu și persoanele 
care-1 înioțesc au plecat spre 
Teheran.

EDIL Jill SOt ALISTE BENEfllIAZA DE ERED1IE 
D N PAREEA 81NEII DE EMI-IWI I S.O.B.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Banca de export-import din Sta
tele Unite a anunțat vineri hotă
rîrea sa de a acorda credite pen
tru finanțarea vînzărilor de măr
furi americane în ■ cinci țări so
cialiste : Bulgaria, Cehosjovacia, 
Polonia, România și Ungaria. A- 
ceastă bancă, o agenție a guver
nului S.U.A., care acordă credite 
de garanție pentru exportatorii 
americani, a extins programul său 
de credite și asupra celor cinci 
țări menționate ca urmare a ho
tărî rii Casei Albe de a dezvolta 
schimburile comerciale cil aceste 
țări, In mesajul său asupra „Stării 
Uniunii" președintele Johnson a 
precizat Că Banca de export-im- 
Port din S.U.A. poate să acorde 

presiunile întreprinse împotriva 
mișcării de eliberare coordonate 
de organizațiile Frelimo și M.P.L.A. 
De aceea în previziunea unei e- 
voluții care Vd .duce Angola și 
Mozambicul la independență, co
lonii portughezi văd in proiectul 
lui Smith un colac de salvare.

„Confederația tripartită", sugerată 
de Smith, nu se va opri insă aici. 
La ea ar urma să adere ulterior 
Republica Sud-Africană și Africa 
de Sud-Vest.

„Dacă această mașinațiune va 
reuși, scrie între altele ziarul „El 
Moudjahid", atunci faptul va a- 
vea drept urmare consolidarea pe 
plan economic și politic a bastio
nului rasist in toată regiunea de 
sud a Africii".

MONTEVIDEO 21 (Agerpres). — 
Vineri dupâ-amiază s-au încheiat 
la Punta del Este, în Urguay, lu
crările celei de-a 8-a conferințe a 
Comitetului pentru comerț și dez
voltare al Acordului general pen
tru tarife și comerț (G.A.T.T.), pri
ma care s-a ținut pe continentul 
latino-american. Dezbaterile, des
fășurate cu ușile închise, au con
stituit de fapt o luptă aprinsă în
tre țările industrializate și cele în 
curs de dezvoltare, care au acuzat 
pe primele că „vorbesc mult dar 
fac puțin" pentru a le acorda a- 
cestora un loc mai favorabil în 
comerțul internațional. Plîngerile 
țărilor în curs de dezvoltare s-au 
concentrat îndeosebi asupra pre
țurilor foarte mici la care sînt 
obligate să-și exporte materiile pri
me în țările dezvoltate, precum 
și asupra necesității reducerii ta
xelor vamale protecționiste puse 
pe produsele fabricate de ele, îm- 
piedicîndu-le practic să pătrundă 
pe piețele „celor șase", ale S.U.A., 

credite pentru exporturile ameri
cane în cele cinci țări socaliste a- 
mintite.

Primul ministru Georges Pompidou a declarat televiziunii: j, 

„Cheia politicii externe a Franței 
este apărarea independenței"

PARIS 21 (Agerpres). — Râspun- 
zînd la televiziunea franceză unor 
întrebări puse de redactorul zia
rului „Le Monde"y Viansson Pon
te, primul ministru ăl Franței. 
Georges Pompidou, a declarat că 
„cheia politicii externe a guver
nului francez este apărarea inde
pendenței țării. Ținînd seama de 
aceste considerente, a precizat 
Pompidou, Franța a manifestat o 
oarecare îndepărtare față de 
S.U.A.". Referindu-se la even
tuala intrare a Angliei în Piața 
comună, primul ministru francez 
a subliniat că nu se poate pro
nunța asupra acestei probleme 
decît după vizita premierului bri
tanic la Paris. Agenția France 
Presse menționează că la ultima 
vizită făcută de Pompidou la 
Londra, între cele două guverne 
s-au constatat divergențe impor
tante în abordarea unor probleme 
politice și economice. Apropiata 
vizită a lui Wilson în capitala 
Frăntei va arăta dacă, între timp 
au apărut anumite schimbări în 
orientarea politică a guvernului 
Wilson.

La rîndul său, ministrul de ex
terne Couve de Murville, aliat la 
Lyon, a arătat că „sîntem martorii 
unei emancipări progresive a țări
lor vest-europene față de S.U.A. 
Ținînd seama de această situație 
a precizat el, se poate afirma că 
sînt întrunite condițiile pentru o 
orientare politică a statelor euro
pene în mod djferit de cea exis- 

Marii Britanii etc. S-a subliniat 
că beneficiile pe care acum ță
rile în curs de dezvoltare le pierd 
prin schimburile neechivalente 
„sînt vitale pentru finanțarea pro
gramelor de dezvoltare și îmbu
nătățirea programelor lor econo
mice".

Sub presiunea. țărilor în curs, de 
dezvoltare, țările industrializate 
au fost nevoite șă acorde anumite 
concesii. Cele 35. de recomandări, 
aprobate in ședința plenară a co
mitetului. recunosc necesitatea u- 
nei cooperări internaționale, în 
care să se reducă tarifele vamale 
puse asupra mărfurilor țărilor în 
curs de dezvoltare, iar în unele 
cazuri tarifele să se desființeze. 
S-a afirmat, de asemenea, necesi
tatea de a se lua în dezbaterile 
„rundei . Kennedy" și prețurile 
produselor agricble.

Cu toate acestea, țările latino- 
americane nu s-au declarat decît în 
parte satisfăcute, deoarece preve
derile recomandărilor menționate 
sînt, pentru Argentina., ca și pen
tru alte țări, departe de a cores
punde nevoilor reale ale dezvol
tării comerțului lor. De aceea ele 
nu se arată optimiste față de re
zultatele viitoare ale negocierilor 
G.A.T.T.

tentă în ultimii 20 de ani, în. vede
rea asigurării unei destinderi și 
poate chiar pentru a se începe 
discutarea marilor probleme eu
ropene rămase în suspensie".

Vorbind despre situația din 
Vietnam. Couve de Murville a 
spus : „In Vietnam, unde are loc 
un război dureros, Franța a afir
mat de ani de zile, fără echivoc, 
poziția sa politică", care poate 
oferi bazele posibile reîntoarcerii 
la pace. „In asemenea condițiuni 
este cu totul derizoriu să ascultăm 
pe atîția înverșunîndu-se să vor
bească despre așa-numitul nostru 
naționalism și să pretindă că noi 
trăim în izolare".

CONCEDIERI
MASIVE ÎN ANGLIA

LONDRA 21 (Agerpres). — In 
seara zilei de 20 ianuarie, uzinele 
de automobile din Birmingham și 
Oxford ale companiei „British Mo
tor Corporation" și-au încetat ac
tivitatea. Sistarea producției a fost 
determinată de lipsa unor shban- 
samble produse la uzina de alu
miniu a aceleiași companii din 
Birmingham, und^ muncitorii se 
află de trei săptămîni în grevă, 
revendicînd majorarea salariilor.

Administrația companiei, refu- 
zînd să satisfacă cererile lor, a 
preferat să sisteze producția și să 
concedieze 20 000 de muncitori.

• MOSCOVA. Agenția TASS 
anunță că la Moscova a înce
tat din viață, în vîrstă de 71 
de ani, unul din cei mai mari 
oameni de știință sovietici în 
domeniul fizicii și chimiei, A- 
lexandr Terenin.

• TOKIO. Zece muncitori 
constructori au fost îngropați 
de vii intr-un tunel de cale 
ferată din prefectura Niigata, 
în nord-vestul Japoniei, în ur
ma unei prăbușiri de teren ca
re s-a produs vineri seara. Pî
nă In prezent, doar cu cinci 
din cei zece muncitori s-a pu
tut stabili legătura. Soarta ce
lorlalți este necunoscută.

• ATENA. Iarna este anul 
acesta foarte severă în Grecia. 
Temperatura a coborît în re
giunile nordice ale țării pînă 
la 32 grade sub zero, iar în 
sud, unde iarna este deobiceî 
mult mai blinda, mercurul ter- 
mometrului a coborît mai mul
te linii sub zero. Căderile de 
zăpadă sau poleiul au izolat 
complet unele regiuni. In a- 
numite locuri și-au făcut apa
riția lupii, care atacă anima
lele și oamenii.

• WASHINGTON. La Poli
gonul din Nevada a fost efec
tuată vineri o explozie nuclea
ră subterană. Este a doua ex

plozie nucleară subterană din 
acest an anunțată de Comisia 
pentru energia atomică a S.U.A.

• NEW YORK. Clorofila e- 
xistă și in spațiu, și acest fapt 
itnplică posibilitatea existenței 
vieții și pe alte planete, a de
clarat omul de știință ameri
can, Fred Johnson, la o con
ferință organizată la Universi
tatea din California. El a anun
țat că a depistat existența clp- 
rofilei în particulele de praf 
din formațiile noroase care 
voalează lumina stelelor. A- 
ceastă descoperire, a spus et 
Înseamnă că o chimie a vieții 
se produce probabil in spațiu 

și produsul final al acesteia ar 
putea fi o formă de viață si
milară celei de pe Pămînt.

• KINSHASA. Serviciul Se
curității naționale din Congo 
(Kinshasa) a anunțat vineri că 
soția lui Fulbret Youlou, fost 
președinte al Congoului (Braz
zaville), a fost declarată per
soană non-grata. Potrivit comu
nicatului, hotărîrea se datoreș- 
te faptului că doamna Youlou 
desfășura o activitate îndrep
tată împotr-a suveranității sta
tului congolez. Serviciul Secu
rității naționale a declarat că 
ea a acționat ca agent ri unor 
persoane străine.

® ROMA. In cadrul cena 
clului de artă și cultură „Fă
clia" din Roma, prof. Mariano 
Baffi, de la Universitatea din 
Roma, a vorbit despre „Ani
versarea a 100 de ani de . la 
nașterea poetului George Coș- 
buc".

• DELHI. O iarnă neobis 
nuit de friguroasă s-a abătut 
in ultimul timp asupra regiu 
nilor centrale ale Indiei. Ști 
rile din Delhi anunță că ur
mările acestei anomalii s-au re
simțit mai ales în statul Guja
rat unde, în ultimele trei zile 
21 de persoane au murit de 
frig.
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