
V'bir’doA.-K-D'v», t
Pr Citeț firi din fnnfp tnrîlp unffKvfi 1

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

Anul XIX
XXIV Nr. 5367

Marți
24 ianuarie

1967

4 pag. 25 bani

CITIRI .IN PAGINA 4 4-A
• Vizita ministrului co

merțului exterior al României 
in Franța

• Conferința de presă de la 
Hanoi

• Va Ji readus la viață Ja
mes Bedford ?

• William Fulbright a pre

zentat un pian în 8 puncte de 
încetare a războiului în Viet
nam

• Incidente violente în Ni
caragua

• Curtea de Apel din Ham 
curg a respins plîngerea re
vistei americane „Look"

UNIREA — moment
important 
în istoria patriei

In fiecare an, la 24 Ianuarie, poporul nostru 
sărbătorește cu adîncă venerație ziua Unirii Prin
cipatelor Române. Moment crucial în istoria pa
triei noastre, actul de la 24 Ianuarie 1859 — 
Unirea celor două principate. Moldova și Țara 
Românească — a pus temelia statului național 
român, visul de veacuri al poporului nostru.

Ideea de unire, manifestată încă cu veacuri 
în urmă prin sentimentele de solidaritate ale 
poporului român, nu s-a putut realiza decît în 
a doua jumătate a secolului trecut, ca urmare 
a luptei neobosite dusă de către masele popu
lare pentru afirmarea ființei naționale.

Revoluția din 1848 a propus-o în programul 
ei cu timiditate, fiindcă la înfăptuirea unirii se 
opuneau cele două mari puteri reacționare ve
cine : imperiul habsburgic și turcesc.

Infrîngerea revoluției de Ia 1848 a dovedit, 
după cum spune N. Bălcescu, că: „libertatea 
din lăuntru nu se poate înfăptui fără libertatea 
din afară", adică fără unirea principatelor și 
fără independență politică.

In înfăptuirea unirii erau interesate, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, toate păturile 
sociale cu excepția boierimii care vedea în unire 
desființarea relațiilor feudale și a tuturor pri
vilegiile lor de clasă.

Burghezia, noua clasă în ascensiune, era inte
resată în formarea unei pieți naționale unice, 
care să-i asigure mari cîștiguri. Dar forța socială 
șU politică care a luptat cu cea mai mare ener
gie pentru unire a format-o masele populare de 
la orașe și sate, care vedeau în unire prefaceri 
adînci în viața socială, economică și politică și 
în primul rînd desființarea clăcii, înfăptuirea 
împroprietăririi țăranilor și egalitate politică. 
Atît masele populare cît și burghezia nădăjduiau

(Continuare în pag. a 3-a)

Azi la Teatrul 
de stat Petroșani Spectacol festiv.eu piesa „Cuza Vodă“

Vizita de prietenie în Iran 
a tovarășului ( orghe Rădulescu

Teatrul de stat „Va
lea Jiului" prezintă, azi 
24 ianuarie, a. c. 'ora 
19,00, in sala teatrului, 
cu prilejul aniversarii 
UNIRII PRINCIPATE
LOR ROMANE evoca
rea dramatică „Cuzc. 
Vodă" de Mihail Davi- 
doglu.

Spectacolul este mon
tat în regia lui Marcel

Soma și scenografia E- 
lenei Zăbavă. Distribu
ția cuprinde pe actorii: 
Marcel Popa, Mircea 
Pînișoară, Jean Tomes- 
cu, Alexandru Codrea- 
nu, Eugen Apostol, Du
mitru Dobrin, Florin 
Plaur, Ion Negrea, Mi
hai Clita, Ion Roxin, 
Carmen Tăutu, Paulina 
Codreanu.

Strădaniile 
instalatorilorMuncitorii instalatori de pe Șantierele de construcții de locuințe din Valea Jiului au obținut anul trecut numeroase succese: s-au executat instalații ia 1 762 apartamente noi, centrale și puncte termice la Lu- peni, Vulcan, Petroșani, s-au executat lucrări de aiimentare cu apă și diverse canalizări în noile ■- artiere de locuințe.In noul an de muncă instalatorii se străduiesc -ă-și dezvolte succesele. In acest scop ei preconizează extinderea metodei de prefabricate

în atelier a nodurilor sanitare, trecînd cu pre- fabricarea și la nodurile de încălziri centrale. De asemenea, o preocupare c entrală este calitatea lucrărilor de instalații. In același timp, colectivul de instalatori este hotărît să realizeze o economie de 100 000 lei la prețul de cost, să îndeplinească sarcina de plan fizic pînă la 25 noiembrie a. c. iar pia- rțiițl valoric, să-1 depășească .cu 40 000 lei.Cîrstoiu VALENTIN corespondent

La chioșcul de

ziare <1 reviste

nr. 2 din Petro

șani

Sîmbătă seara a sosit la Teheran vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Gheorghe Rădulescu, care, la invitația primului ministru A- mir Abbas Hoveida, face o vizită de prietenie în Iran.La 22 ianuarie tovarășul Gheorghe Rădulescu a făcut o vizită

primului ministru Hoveida. Cu a- cest prilej a avut Ioc un schimb de vederi privind relațiile bilaterale dintre România și Iran. După- amiază, oaspetele român a avut o convorbire cu președintele Societății naționale iraniene de petrol, dr. Eghbal.
AGENDA ELECTORALA

Adunări pentru propuneri 
de candidați ai F. D. P.Intr-o atmosferă plină de entuziasm, în zilele de 21 și 22 ianuarie, în circumscripțiile electorale comunale din Valea Jiului au continuat să se desfășoare adunări populare în care s-au făcut propuneri de candidați ai F.D.P. pentru alegerile de deputați în sfa turile populare comunale.In cadrul celor 35 adunări populare, ce au avut loc sîmbătă și duminică la Bănița, Iscroni, Ani- noăsa și Cîmpu lui Neag, au fost

depuse tot atîtea candidaturi. Par- ticipanții la discuții au susținut cu căldură candidații de deputați subliniindu-Ie contribuția la transformările înnoitoare ce au avut loc în localitățile lor. Printre cei care alaltăieri au fost propuși candidați de deputați Ia Banița,. în alegerile de la 5 martie, se numără Vladislav Ioan. Vladislav Lazăr, Stoica Petru și Corbei loan.
Pregătirile de alegeri 
prim graiul cifrelor

• .La alegerile de deputați în sfaturile populare comunale 
ce vor avea loc la 5 martie a.c„ la Bănița, Iscroni, Aninoasa și 
Cîmpu 1U< Neag Vor fi aleși ea gospodari ai treburilor obș
tești 128 de cetățeni, cu 18 rnai mulți fată de legislatura actuală.

In perioada 15-22 ianuarie au avut loc 98 de adunări popu
lare în care au fost proptiși candidați de deputați 98 de cetă
țeni.

9 La adunările populare ce au avut loc pînă în prezent au 
participat 5 761 de alegători.

0 Au fost delimitate deja cele 10 .secții de votare și con
fecționate 48 de cabine și 16 urne.

9 Pînă în ziua de 22 ianuarie, numărul cetățenilor din co
munele Văii Jiului înscriși în listele de alegători se ridică la 
6 026.

MATEI VIORELȘeful secției secretariat a Sfatului popular al orașului Petroșani
MESAGERI Al ARTEI
ROMÂNEȘTI
IN 1967

ÎN LUME,
Fizionomia lui 1961 în 

domeniul relațiilor cul
turale ale României se

Călătorului îi șade bine cu drumul 
dar nu și cu ••e frigulE adevărat că un proverb vechi spune.: „iarna e de stat acasă" dar uneori n-ai încotro, vrei nu vrei, trebuie să și călătorești. Dacă călătorești mai rar, nu poți să observi diferite aspecte negative în desfășurarea transportului feroviar. Dar atunci cînd faci zilnic naveta cu trenul și vitregiile iernii le simți Ia orice pas amplificate de neglijența unora, nu mal poți să le treci cu vederea....Sîntem mai multi călători, majoritatea elevi, care avem ca stație de plecare Bănița. Pînă la Petroșani este o distantă relativ mică, doar 12 km, dar .cite' nu avem de suportat pe această distanță.In primul rînd, chiar în stația Bănit, o completă delăsare a celor de aici face ca sala de așteptare să fie în permanentă neîncălzită. La aceasta se adaugă starea de murdărie din această sală de așteptare. Am încercat să venim la stație doar cu un minut-două înainte de sosirea trenului. dar cum acesta întîrzie de regula, tot trebuie să luăm contact cu sala de așteptare (la minus 20 de grade nu poți sta afară!). Cînd în sfîrșit a sosit trenul în stație, altă pacoste avem de înfrun

tat : trebuie să ne croim drum prin nămeții care stau grămadă pe peron. Dacă cei mai mari se mai descurcă cumva, elevii de școală, cînd ajung să se urce în vagon, sînt mai obosiți ca de la o cursă cu obstacole. Apoi, în tren, iar ne lovim de rezultatele nefaste ale nepasâ-
zătoare de- călătorie cu trenul pe timp de iarnă, mai ales că atît stația Petroșani cît și stația . Bănița. au în efectiv oameni pentru a face acest lucru. Oare condu- cera celor două stații nu analizează, din cînd în cînd, felul cum se desfășoară ac-

SCRISORI CĂTRE
REDACȚIE

rii (sau reavoință în îndeplinirea obligațiilor de serviciu) unora : majoritatea garniturilor trenurilor nr. 2 112 și 2 354, cu care călătorim noi, sînt neîncălzite.La înapoierea de la Petroșani, nu putem spune că în tren nu este căldură, dar lipsa focului din sobă tot o simțim în sala de așteptare clasa a Il-a din stația Petroșani. E inadmisibilă această neglijență în asigurarea condițiilor core6puD-

tivitatea și ce condiții sînt create călă- • torilor ? Care sînt cerințele cu privire la I circulația trenurilor de călători și de buna deservire, a publicului călător ? Dacă I nu au cunoștință de aceste cerințe să • întrebe vecinii. Spunem acest lucru, de- 1 oarece în stația Peștera Bolii, deși mult | mai mică din. toate punctele de- vedere, > în sala de așteptare e în permanență I căldură iar curățenia e exemplară 1 Cum ! se poate descurca colectivul acestei sta- I ții, care nu are în normare personal pen- * tru curățenie, noi nu știm. $tim în schimb j altceva: organele C.F.R. au obligația să , ia toate măsurile pentru a crea condiții ■ optime de călătorie cu trenul și cerem . cu tărie respectarea acestei obligații!
Un grup de călători j

din Bănița •

conturează încă din a- 
ceste zile.

Cinstea de a purta în 
1967 mesajul României 
artistice dincolo de ho
tarele țării revine în 
primul ■ rînd unor for
mații fruntașe. Teatrul 
de Operă și Balet va 
întreprinde turnee în 
Iugoslavia și Austria, 
Filarmonica de stat 
„George Enescu" in Tur
cia și U.R.S.S., Teatrul 
Mic în Polonia, Teatrul 
„Țăndărică" în R: P. 
Chineză, Teatrul „C. 
Tănase" în Franța, Co
rul „Madrigal" în R. F. 
a Germaniei, Ansamblul 
de folclor în U.R.S.S., 
Elveția, Franța, Olanda 
etc. In afara acestora, 
se vor deplasa în străi
nătate formații mai 
mici de muzică de ca
meră, de muzică ușoară, 
de circ.

Arta plastică româ
nească va fi și ea pre
zentă pe diferitele me
ridiane ale globului. Ex
poziții de profiluri di
ferite : de artă . plas
tică contemporană în 
U.R.S.S., Polonia, Iugo

slavia, Italia, Belgia, In
dia; de tapiserii în Gre
cia. Turcia, R. F. a Ger
maniei, ' R.A.U., Finlan
da; de pictură pe sticlă 
și xilogravură în Olan
da, Finlanda, Elveția, 
Austria; expoziția „Ion 
Țuculescu" în Franța, 
R. F. a Germaniei, El
veția; numeroase expo
ziții de carte vor da 
posibilitate iubitorilor 
de frumos să aprecieze 
stadiul la care a ajuns 
arta românească. Genu
rile artei plastice ro
mânești vor fi repre
zentate și la cele aproa
pe 21 de bienale și ex
poziții internaționale, la 
care România se va nu
măra printre partici- 
panți.

Participarea în acest 
an la diferite concursuri 
de interpretare muzica
lă printre care „Primă
vara la Praga", Con
cursul muzical de la 
Munchen, Concursul in
ternațional de vioară și 
pian Margueritte Long- 
Jocques Thibaut (Fran
ța), Concursul tinerilor 
soliști de operă de la 
Sofia, concursurile in
ternaționale de canto 
„Madame Butterfly" (To
kio), la Montreal, Rio

Sanda IONESCUredactor Ia Agerpres(Continuare în pag. 3ja)



Miez de iarnă. (Sînd afară 
temperatura scade cu 

multe grade sub zero, căminul 
nostru, cu atmosfera sa fa
milială, ne trage parcă îna
poi de poala paltonului de 
cîte ori trebuie să mergem în 
oraș după 
nostru în 
fie cald și 
totdeauna 
Căminele 
centrală cu cărbune. Că si
tuația e altfel, că de multe ori 
temperatura în cameră nu de
pășește 17 grade, deci cu mult 
sub cea normală, că accesorii 
ca: soba, radiatorul electric, 
reșoul sînt acum folosite la 
maximum in locuințele cu 
încălzire centrală, ne-o dove
desc scrisorile de nemulțumi
re sosite la redacție. Și mai 
pregnant ne-a dovedit-o an
cheta pe care am întreprins-o 
pe această temă în Petrila și 
Petroșani. Ce se întîmplă de 
fapt de nu e căldură în că- 

- minele noastre ?
Să pornim deci pe firul pro

blemei.

treburi. Căminul 
care ar trebui să 
bine ! Dar nu e în- 
așa. In special în 
care au încălzire

Că

Cine deservește 
aceste instalații ?

în bine sau din căminul centrală, termică nr. 4 mai i
în rău celor de■ din Pe- nevraigic ne fiecare

Personalul care deservește centralele termice de încălzire alcătuiește cel de-al doilea factor care influențează temperatura la încălzireCentralatrila, poate cel punct al problemei de care ocupăm, e deservită în schimb de cîte patru oameni. L-amîntrebat pe șeful echipei din schimbul I dacă cunoaște schema de funcționare a instalației, dacă știe care e corelația dintre temperatura de afară și cea a apei din cazan. Ne-a răspuns :nici o schemă de funcționare nici tabelul Sînt fochist cp ceea ce schimburi e cat". Nu aufuncționare și graficul de corelare a temperaturilor nici centralele nr.

„Nu am aici și pentru temperaturi, vechi și mă descurc știu. Și pe celelalte cîte un fochist califi- aceste instrucțiuni de

3 Petrila, nr. 2, 4, 6 din Aeroport.E un contrast izbitor însă între modul de a se gospodări al celor de la nr. 4 și de la nr. 3. La aceasta din urmă în sala cazanelor e ordine, ir. timp ce la nr. 4 trebuie să te ca- țeri pe mormane de cenușă ca să ajungi de la un cazan la altul. La relativa necunoaștere de către personal a caracteristicilor instalației și a modului ei de exploatare se adaugă lipsa simțului gospodăresc. Un „amănunt" interesant ne spunea fochistul Paliu Dumitru de la centrala termică din cartierul „7 Noiembrie". „Instalația, așa cum e ea construită, poate da căi dură dacă știi cum s-o exploatezi. Deși la alte centrale termice, acum pe timpul gerului mare s-a suspendat apa caldă menajeră, noi dăm și căldură, dăm și apă caldă". Am verificat spusele fochistului la apartamentul locatarului Toacă Nicolae. „Nu ne putem plînge de

în privința căldurii și a apei după program" — ni s-a Deci mai e vorba de price- și tragerea de inimă a per- un- 
gre- vom sînt

nimic calde spus, pereasonalului de exploatare. Acolo de ele există, chiar în condițiile le pe care le-am arătat și le arăta în continuare, locatarii mulțumiți.Indisciplina de care dau dovadă unii fochiști pune și ea piedici în calea căldurii. In ziua anchetei, la ora 19, la centrala termică nr. 4 din cartierul Aeroport nu se prezentaseră la serviciu decît 2 fochiști. Doi fochiști la 10 cazane în funcție ! „Și așa, spunea fochistul Gherghel Aron, personalul cu care e încadrată centrala e insuficient, dar cînd mai și absentează cîte unul". Toate centralele termice din cartierul Aeroport sînt încadrate cu cîte' trei schimb, în condiții în tarea i manual, orientare personal care sînt,18-20 de ani fără experiență, fără calificarea necesară.
eu E! înal

oameni pe care alimen- se face lipsă decărbunepuțină această încadrare cu instalațiilor. Și acei mulți sînt tineri între

„TEMPERAT ERA“ CRITICA
A DEFICIENȚELOR

Instalații
in „repaus

total"

cameră 16 grade. Din 17 cazane, funcționează Pe rampă, doar o can- de cărbune șl acela în- sala cazanelor — fum,

Ora 9. Temperatura de afară, minus 20 grade. Temperatura apei la plecarea din cazan la centrala termică nr. 4 din Petrila, 52 grade. Temperatura pe radiator în locuința minerului Stănoiu Ilie, 26 grade, iar în totalul de numai 12. tltate mică ghețat. Ingaze, murdărie.In „repaus total" se află la a- ceastâ centrală și instalația de în- silozat cărbunele (electropalanul) 
ca și instalația de tiraj artificial, Centrala termică nr. 3 Petrila. Aici temperatura apei la plecare era de 58 de grade, iar din cele 12 cazane funcționau 9. Nici aici nu funcționează instalația de însi- lț>zare și nu există o instalație de aerisire. Instalația de tiraj artificial în schimb, deși se află în stare de funcționare, nu e folosită. „Ce rost are s-o folosim — spunea fochistul Florian Gavrilă- Suflă aer rece pe elemenții cazanului și scade și mai mult temperatura apei". Cu toate acestea, în centrală e ordine și curățenie, iar locatarii pe care i-arh vizitat acasă și cu care am discutat nu de obiectat în privința locuința artificierului Ioan, situată în blocul depărtat de centrală, în cameră era de 24 de grade. La - fel la locatarul Heintz Wilhelm și la alții. Am dat doar cîteva exem
ple. Dar dintre toate centralele de încălzire pe care le-am vizitat: nr. 2, 4, 5, 6 din cartierul Aeroport, și cea din cartierul 7 Noiembrie din Petrila, doar la aceasta din urmă funcționau toate caza- nele, era curat, temperatura apei la plecare graficul de exterioare.La nr. 6

labilă. Fochistul Andrei Nicolae ne-a explicat că coșul de fum e înfundat și din această cauză nici tirajul natural nu e bun.La centrala nr. 5 funcționau 9 din 12 cazane, iar instalația de insilozare nu mai funcționează de mult. Din instalația de tiraj artificial au rămas doar niște tuburi agățate de cazane.La nr. 4 un fochist și un ajutor alergau de la un cazan la altul din cele 10 aflate în funcțiune. Și aici transportul cărbunelui se face cu roaba.Iată una din cauzele insuficienței căldurii în apartamente. O alta o constituie defectele de pe rețea. La centrala nr. 3 din Aeroport, de pildă, se înregistrează de multă vreme pierderi de apă din instalație, dar defectul tot nu a fost depistat. De cite ori se oprește apa, instalația se golește prin pierdere.
Cărbunele
din sortul
10—80 mm

Microin
terviu cu
• Ing. LAZĂRESCU IOAN, di

rector general al C.C.V.J.

— De ce calitatea cărbune
lui pentru alocații e slabă, iar 

I granulația nu e cea prescrisă ?
— Și cărbunele de o granulație 

mai mică și cel din sortul mixt tre
buie folosit la ceva. Totuși pentru 
îmbunătățirea în general a calită
ții cărbunelui extras se depun e- 
forturi susținute de către colecti
vele exploatărilor. Personal consi
der că soluționarea care s-a 
încălzirii centrale — cu zeci 
centrale de capacitate mică — 
e cea mai judicioasă.

dat 
de 
nu

la
• IANCU IOAN, Inginer 
I.L.L.

șei

trebuie. Care

Una, care ne 
personalul de

— Încălzirea centrală nu e 
organizată eum

> sînt cauzele ?
— Sînt mai multe, 

aparține nouă, e că
la centrale nu-și face conștiincios 
datoria. Am luat măsuri de întărire 
a controlului asupra activității lor.

• COȘEREANU ANTON, tehni
cian la Inspectoratul sanitar de 
stat Petroșani.

A

In ce condiții
de
ne

nu

aveau căldurii. In Călușeriu cel mai în- temperatura

era în concordanță cu corelare a temperaturii
toate trei trece con- apă a in- în urmă

din Aeroport se aflau în repaus trei cazane și lingă extremitatea unde ducta de alimentare cu stalației. Cu o noapteconducta de apă înghețase. Pericol pentru instalație și lipsă de căldură în case toată noaptea. Locatarii din zona respectivă, printre care Albiță Stelian și Gergely Io- Sif, și-au manifestat totala nemulțumire față de încălzirea centrală și apa caldă.La centrala nr. 2 din Aeroport, la ora 19, cînd temperatura de afară era de minus 15 grade, funcționau 7 din cele 8 cazane, iar at- 
moșfera din centrală era insupor-

In calculul termotehnic care a stat la baza dimensionării instalațiilor de încălzire centrală s-a luat în considerație că ele vor funcționa cu părbune de o granulație potrivită, cu o putere calorică de circa 5 00C Kcal, și cu un conținut de cenușă de pînă la 30 la sută. E respectată calitatea cărbunelui pe care-1 livrează preparația Petrila drept alocație ? Intr-un fel da. Am mers pe fluxul tehnologic al sortului de cărbune de granulație 10-80 mm. Pe banda rulantă nimic de reproșat. Probele de laborator sînt optime — sută conținut de cenușă, rea calorică fochiștii din ciu în ziua ținut să ne tatea cărbunelui pe care-1 primesc. Cărbunele conține un procent mare de steril. Ca dovadă, după ardere, procentul de cenușă depășește mult pe cel admis. Despre granulație s-ar putea discuta mult. In realitate, sortul 10-80 parte deloc neglijabilă din el că- zînd prin grătarul focarului.La preparația Petrila, tovarășul Jurca Mihai, șeful serviciului desfacere ne-a spus: „La preparare, din cărbunele care ni se trimite, rezultă o cantitate de 370 tone zilnic, la sortul 10-80 mm. Noi trebuie să livrăm zilnic la alocație peste 650 de tone. Am livrat și 800 de tone atunci cînd beneficiarii din Lupeni luau cărbune tot de la noi. Explicația, cred, e destul de simplă".

17-19 la iar pute- Și totuși de servi- au cali-
5 600 kcal, schimburile anchetei noastre arate „pe viu"

cărbunele nu e din mm ci 0-80 mm, o

Am amintit mai sus, în trecere, că la cele mai multe dintre centralele termice atmosfera în care se lucrează e de-a dreptul insuportabilă. Fumul iese din cazane pe toate părțile, iar instalații de ventilație nu există. Oamenii cu care am stat de vorbă spuneau, eâ nu primesc pentru aceste condiții de lucru nici spor de toxicitate, nici antidot. De ce nu primesc ? Nu e mediul din centrale nociv ? Determinările de laborator pe care le-a făcut Inspectoratul sanitar de stat la cererea I.L.L., anul

nr. 5 din muncitor. Hațeg. Nu posibilitate

— I.L.L. v-a solicitat apro
barea pentru acordarea spo
rului de toxicitate și a ant’ 
dotului pentru muncitorii 
la încălzirea centrală. Ce 
puteți spune ?

— Da, însă noi, ca instituție,
sîntem în măsură să dăm aprobări 
de această natură, Am făcut deter
minările de mediu toxic (CARE 
SINT AȘA CUM AM ARĂTAT 
N. N.) și le-am înaintat I.L.L. Ei 
hotărăsc în funcție de rezultatul 
probelor dacă se acordă sau nu 
sporurile.

• ANTONESCU MARIN, admi
nistrator la centralele 
— Petroșani.

din Aeroport

tre-

sinț 
atîtea

cauzele care
nemulțumiri

O simplă explicație. Dar din fochiștii de la cazane nu „stoarce" o temperatură a mai mare de 60-70 grade, în die. Și raturamita admisă.
care pot apei me-implicit, în cameră tâmpe- rămîne în general sub li-

cut în ianuarie, au dat următorul rezultat : concentrația de bioxid de siliciu din atmosfera centralelor termice depășește pe cea admisă cu 2 pînă la 8 la sută, iar cea de oxid de carbon cu 1-4 la sută. Mediu nociv e evident.La centrala termică Aeroport, trei dintre fac naveta tocmai de la s-a găsit pentru ei o,,de cazare într-unul din căminele de nefamiliști din Petroșani. Sau mai binezis nu s-a căutat. Muncitorii respectivi nu primesc nici contravaloarea abonamentului pe C.F.R. sau abonamente — un drept prevăzut de lege.La întrebarea noastră de ce nu primesc muncitorii de la centrale antidot și spor de toxicitate, conducerea spună căspectoratului sanitar de stat.I.L.L. s-a rezumat s-a cerut aprobarea săIn-

— Care 
generează 
în privința încălzirii centrale ?

— Mai întîi faptul că din lipsă 
de personal centralele nu funcțio
nează cu întreaga capacitate. Apoi
— calitatea slabă a cărbunelui. Vin 
la rînd: faptul că C.C.V.J. nu asi
gură transportul cărbunelui pentru 
salariații săi în mod ritmic, defec
tele de construcție ale instalației
— centrala nr. 4 pierde apă de 
multă vreme, chiar de la început, 
dar nu 
sonalul 
datoria 
nut cu 
s-au făcut foarte sumar.

s-a înlăturat defectul; per- 
de exploatare nu-și face 
decît dacă e controlat mi- 
minut; pregătirile de lamă

Locatari răi de platăSistemul de plată al încălziri, centrale e mixt. Marea majoritate a locatarilor plătesc în bonuri de cărbune primite drept alocație de la C.C.V.J. O altă parte achită costul în numerar. Taxele, penti/l cei ce beneficiază de alocație d< cărbune, reprezintă 40—50 lei.Dar aici sînt două aspecte : plătesc numai unii, iar de beneficiat (facem puțină abstracție de „temperatura beneficiarului") beneficiază toți. Să vedem pe cîțiva dintre cei ce nu-și achită de multă vreme obligațiile. (Datele sînt extrase din situația la 31 decembrie 1966). Vitan Pavel de la U.R.U.M.P. are 450 lei restanță la cărbune, Be- jenaru Constantin de la mina Petrila are 215 lei la cărbune și 92 lei la taxe, Gribincea Valentin de la I.P.I.P. Livezeni are 1071 lei, respectiv 254 lei, Cioabă Nicolae de la mina Petrila are 400 lei restanță la taxe, Codranski Nicolae de la mina Dîlja — 347 lei restanță la taxe, Boca Iosif de la mina A- ninoasa — 427 lei la cărbune și 449 lei la taxe. De notat că, din exemplele arătate mai sus, aproape toți debitorii sînt beneficiari de alocație de cărbune dar nu s-au obosit să meargă să predea bonurile la administrația de clădiri, Cîte luni nu și-a achitat obligațiile un debitor care a ajuns la suma de 450 lei ? Numai de la mi-

na Aninoasa sînt, la o singură ministrație, peste 40 de debitori. Să recunoaștem că atunci cînd n-ai de plătit pentru un apartament decît această taxă rar (se știe să salariații C.C.V.J. nu o suportă aceasta) a crea greutăți tă natură presupune o glijență.

ad-
în nume- unîtăților decît pa de aceas- crasă ne

La cei. care plătesc în bani prețul combustibilului avem nedumerirea de ce tovarăși ca Ștefan P. Ștefan, inspector la Banca de Stat, Leșnican Grațian — tehnician, Mărilă Aurel medic, An- ghel Constantin — contabil șef, Mihai Elena — contabilă etc. etc. sînt debitori cu sume între 1 000 și 3 000 lei ? Iată dar încă o cauză a lipsei de căldură în apartamentele cu încălzire centrală.
Am ajuns cu ancheta noastră la punctul final. După cum s-a 

văzut, cauzele defectuoasei funcționări a încălzirii centrale sînt 
multe. Dar, fapt ușor de remarcat, nici una 
afara Văii Jiului. înlăturarea lor nu e un 
ce s-a făcut de fapt pentru aceasta de către 
nistrațiile de clădiri, locatarii înșiși? Mult 
au mers în virtutea inerției, inerție 
acestei probleme. Dar oamenii au 
acestei inerții, oamenii care ridică 
tențialul economic al Văii Jiului.

Organele vizate in prezenta anchetă au datoria 
problema încălzirii centrale o problemă comună, la 
vare să-și aducă fiecare partea de contribuție ce-i revine. Aceasta 
e concluzia finală a anchetei noastre. Va reuși acțiunea comună să 
învingă inerția ? Rămîne de văzut. însăși țjrija pe care o manifestă 
partidul și statul nostru iată de om impune această acțiune.

nu-și are rădăcina în 
lucru 
I.L.L., 
prea

care a cuprins 
suferit și suferă 
în fiecare an tot

irealizabil. Dar 
C.C.V.J., 

puțin.
toate

de
mai

admi- 
Lucrurile 
aspectele 
pe urma 
mult po-

face dinde a
a cărei rezol-

Anchetă realizată de 
ION CIOCLEI și 

DUMITRU GHEONEA
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(Urmare din pag. 1)că Unirea Ie va aduce eliberarea de sub dominația otomană.Marx și Engels au sprijinit mișcarea revoluționară română. Ei au făcut din problema Unirii Principatelor o problemă europeană și au apărat-o 'în numeroase articole publicate în presa europeană și a- mericană.După înfrîngerea revoluției de la 1848, lupta pentru înfăptuirea Unirii s-a întețit atît în țară cît și în străinătate. Mișcarea națională română a putut infringe puternica o- poziție a reacțiunii europene față de Unirea Principatelor, deoarece a știut să folosească cu pricepere împrejurările externe și în special rivalitatea dintre marile puteri.Lupta crescîndă a poporului ro
mân a determinat marile puteri europene să discute problema Unirii la Congresul de la Paris din anul 1856. Congresul a hotărît ca în privința Unirii să fie consultat poporul din cele două principate prin convocarea divanurilor ad-hoc. Drept urmare, în ambele principate,, se intensifică o puternică mișcare unionistă. Sute de intelectuali progresiști, meșteșugari, negustori, răzeși și clăcași de la orașe și sate semnează actele de adeziune pentru Unire, tida adversă, antiunionistă, Moldova condusă reacționar, Nicolae amenințări, șantaj șește să falsificesub presiunea maselor populare a- legerile falsificate au fost anulate. Cu ocazia noilor alegeri, în ambele^ Principate unioniștii trimit în dtVanuri o majoritate covârșitoare. In lumina acestor succese ale unioniștilor și în ciuda opoziției Turciei și Austriei, Convenția de la Paris, din anul 1858, a hotărît doar o Unire formală a Principatelor sub numele de Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, urmînd ca fjecare să-șî aleagă domnitorul său, adunarea sa si guvernul său.In aceste condiții poporul român, dezamăgit de hotărîrea pre-

Par- din ' de caimacanui Vogoride, prin și teroare reu- alegerile. Dar,

văzută prin Convenție, a intensi- i ficat lupta pentru făurirea statu- I Iui său unitar, național.In Moldova, la 5 ianuarie 1859, partida națională, împărțită în mai multe fracțiuni, a fost silită, prin presiunea exercitată de masa alegătorilor veniți din provincie, să aleagă ca domnitor pe Alexandru Ioan Cuza, revoluționar de la 1848 și înflăcărat luptător pentru cauza Unirii.Cîteva zile mai tîrziu, Adunarea electivă din Țara Românească care se deschisese la 22 ianuarie 1859, sub presiunea maselor populare care se adunaseră pe Dealul Mitropoliei, respinge candidaturile lui Gh. Bibescu și Barbu Știrbei susținuți de Partidul conservator. După două zile de dezbateri și de presiune a maselor populare, la 24 ianuarie 1859 a ales cu mare însuflețire ca domnitor tot pe Alexandru Ioan Cuza. Țara Românească și Moldova a- veau acum un singur domnitor. Unirea Principatelor nuarie 1859 „a fost vîe și logică a marii românilor", — scria ceanu. Prin Unire Statul Național Român care se va desăvîrși în 1918 prin Unirea Transilvaniei cu România.Unirea a fost consecința naturală a dezvoltării poporului român, prin urmare o necesitate istorică. Masele populare care au văzut în Unire începutul unei ere noi sperau că Unirea le va aduce libertatea- socială și națională. Aceste nădejdi însă nu aveau să se realizeze decît într-o foart > mică măsură.Năzuințele scumpe ale poporului nostru au devenit realitate vie după aproape un secol de încercări și lupte grele, cînd harnicul și viteazul nostru popor, ducerea înțeleaptă Comunist Român a cucerească adevărata si să pășească drumul socialiste al bunei muncesc.

I
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I
I

I

Pregătiri intense la JiulEchipa de fotbal Jiul Petroșani, a cărei comportare în prima parte a campionatului categoriei A, ediția 1966-1967, iubitorii fotbalului din Valea Jiului și din țară o cunosc, își continuă cu intensitate antrenamentele, începute încă în primele zile ale lui ianuarie.După terminarea turului, „băieții" au avut o scurtă balistică în care au vacanță fot- fost plecați

participă întreg lotul (cunoscut um tur), mai puțin Libardi, plecat în America de sud cu echipa olimpică a țării noastre, care a obținut recent o victorie de prestigiu, învin- gînd la ea acasă valoroasa formație Penarol Montevideo, cîștigă- toarea ultimei ediții a „Cupei intercontinentale".Prima perioadă de pregătire, în care accentul

încunoștîințați, de ase- toți jucătorii participă la antrenamente, depun interes în pregătire, se află într-obună dispoziție. Iubitorii Ini din Valea Jiului abia să-i revadă pe luptă acerbă cu cere.

Am fost menea, că cu plăcere
jiuliștj pepartenerii

fotbalu- așteaptă teren în de între-s-a pus reaco-

it&ra Unirii
Iași. Orașul în care au trăit 

pentru puțin timp doi titani 
ai literaturii noastre — Mihai 
Eminescu și Mihail Sadovea- 
nu — marele oraș al studen
ților, importantul centru cul
tural, lașul atîtor frămîntări 
social-politice devine din zi în 
zi mai mindru. Prezentul își 
pune tot mai mult amprenta 
noului peste vechea urbe, vi
itorul îl reclamă mai frumos, 
mai înfloritor.

Iași. Aici a fost semnată cu 
108 ani în urmă una din pa
ginile nepieritoare din istoria 
poporului român. Aici s-a le
giferat la 24 Ianuarie 1859 ac
tul Unirii celor două princi
pate — Moldova și Țara Ro
mânească — aspirație de vea
curi a 
de cele 
gtfsist ■ 
mii.

Iași. 
Cuza a 
sfatului
vtrșit în 1918, cînd a fost ali
pită la Țară și Transilvania. 
Atunci, în acel miez al nopții

poporului, exprimată 
mai luminoase și 
personalități ale

pro- 
vre-

IoanAici, Alexandru 
devenit domnitoru l 

național român desă-

de la 24 Ia-
realizat

probelor

I

c

con- 
Pe- 

ulti- 
din

Hunedoara. 
. excelentă, 
i au permis 

să scoată

atunci dau a- stadion progra-

Discuțiile au alunecat re- fâră ezitare, spre fptbal. aflat astfel că după ce au „prin vizita medicală", fot-

să-i găsească pe jiuliști antrenamentele, cu pre- general, pentru ca cea parte a campionatului echipei noastre un loc

In curînd vom 
avea ocazia să 
aplaudăm din 
nou faze frumoa
se, palpitante de 
fotbal, ca cea din 
fotografie, 
semnată la 
troșani în 
mul meci
turul campiona- 
natului : Jiul — 
Politehnica.

9

I
Isub con- a Partidului izbutit să-șî - independență I fermitate pe | construcției

'Ice R
cudeșăvîrșirii— drumul progresului stări a tuturor celor

cîteva zile la Băile Herculane pentru odihnă și tratament. Apoi și-au eontinuat-o în localitate, deoarece raulți jucători sînt studenți la I.M.P. și a trebuit să învețe pentru sesiunea de examene în care se află de cîteva zile. Din 3 ianuarie însă și-au reluat activitatea fotbalistică neoficială. De fotbaliștii petroșăneni își proape zilnic întîlnire la de unde, după efectuareamului de lucru stabilit, se deplasează în grup pe dealurile din împrejurimile orașuluj.Cei doi antrenori ai echipei, Ștefan Coidum și Traian Ivănescu, veghează atepți asupra fiecărui fotbalist pentru ca reluarea campionatului „Ia zi“ cu găti rea în de-a doua să aducăonorabil în clasamentul celor mai 
bune echipe de fotbal din țară.După cum ne-a informat tovarășul Lungu Eustasiu din conducerea A. S. Jiul, la antrenamente

din oră-n ora
de 24 Ianuarie 1859, pe stră
zile lașului s-a cîntat și jucat 
Rara Unirii pînă tîrziu. Po
porul își manifesta bucuria și 
entuziasmul pentru înfăptuirea 
Unirii.

Iași. In centrul orașului U- 
nira un orologiu, instalat pe 
cota cea mai de sus a Palatu
lui culturii din localitate, a- 
mintește din oră în oră de 
marele eveniment. Ingenios 
conceput, la fiecare oră fixă, 
mecanismul său complicat 
(așa numitul Carillon) declan
șează u» circuit care pune in 
funcțiune o placă pe care e 
înregistrată melodia Hora U- 
nirii. Vizitatorul neavizat este 
plăcut impresionat la auzirea 
frumoasei melodii care vine 
de undeva din înalt, răspin- 
dindu-șe prin parcurile, pe a- 
leile din apropiere, ameste- 
cîndu-se cu oamenii grăbiți 
de pe străzi, reamintindu-ți de 
evenimentul crucial din isto
ria poporului nostru — Unirea 
Principatelor Române de la 
24 Ianuarie 1859.

modarea treptata au efortul, pe întregirea condiției fizice generale, s-a încheiat. Săptămîna aceasta fotbaliștii petroșăneni își încep a doua perioadă de pregătire în vederea rioadă susține multe echipeAstfel, joi 26 ianuarie, troșani va juca mația locală Victoria, iar duminică 29 ianuarie, va evolua la Cu- gir în compania formației locale A.S. care activează în categoria B. Săptămîna viitoare îi vom vedea pe jucătorii noștri în primele două meciuri neoficiale ale anului. Joi 2 februarie ne va întoarce vizita Victoria Călan, iar duminică 5 februarie vom avea ca oaspeți pe fotbaliștii de la A. S. Cugjr. In 3 februarie, tot într-o joi, Jiul va juca la Cluj cu Universitatea, duminică 12 februarie vom revedea ■ la Petroșani pe U.T.A., iar joi 16 februarie va evolua tot la Petroșani formația studenților clujeni, Universitatea.

Cupa 24 Ianuarie** 
schi

Mesageri ai artei românești 
în lume, în 1967

(Urmare din pag. 1)

de Janeiro, la diferite concursuri 
de compoziție va înlesni cunoaș
terea in ștrăinătaf- a noi valori 
âle artei interpretative românești.

Jn domeniul cinematografiei se 
preconizează participarea la circa 
40 de festivaluri internaționale cu 
filme artistice de lung și scurt 
metraj, documentare, de animație 
etc. România va fi prezentă la în- 
țîlnirile de la Cannes, Moscova, 
Mar del Plata, Leipzig, Tours, 
Oberhausen, Tokio, Cork, Annecy,

reluării campionatului, pe- în care echipa noastră va acasă și în deplasare jocuri de verificare din categoriile C, B și A.Jiul Pe- la Călan cu for- Victoria, iar

Și-a reluat antrenamentele și Minerul Lupeni

I 
I
I

It I

J
I 
I
I

adusd 
cadrul 
Româ-

In afară de contribuția 
de țara noastră în 
U.N.E.S.C.O., participarea 
niei la reuniunile unor organizații 
culturale internaționale va da 
sibilitate oamenilor de cultură 
mâni să ia contact nemijlocit 
problemele cele mai actuale 
creației artistice, să împărtășeas
că din experiența României în di
ferite sectoare ale culturii.

Toate aceste manifestări vor a- 
testa în măsură din ce in ce mai 
mare prezența spirituală a Româ
niei în lume.

po- 
ro- 
cu 

ale

La redacție ne-a vizitat zilele trecute fostul jucător al Minerului Lupeni, Ștefan Szoke, în prezent antrenor al echipei de juniori Minerul, pede,Am trecutbaliștii de la Minerul Lupeni și-au început antrenamentele în vederea reînceperii sezonului competițional. S-a început cu o intensitate redusă, volumul de pregătire (rescind treptat. Tot treptat s-a trecut la eforturi intense, la reaco- 1 modarea cu climatul atmosferic.•Antrenamentele au loc după un program judicios întocmit și se | desfășoară zilnic la stadion și pe dealurile din apropiere. Jucătorii fac cros, gimnastică, exerciții de | forță.I Antrenorii Alexandru Florea și ' Adrian Qolgoțiu dispun de urmă- i torul lot pe care-I dirijează la antrenamente : Mihalache, Purice, I Hlopetchi (portari), Popescu, Basa- I rab, Pralea, Pal, Șoptereanu, Am- bruș, Foca, Cărare, Vlad, Frank, I Cotroază, Ologu, Farkaș, Grofu, ISima, Macavei, Precup,După terminarea acestei prime perioade de pregătire și Minerul Lupeni va susține o serie de jo
curi de verificare cu echipe din I Valea Jiului și din alte prașe.

Conștiinciozitatea la antrenamente, interesul fiecărui jucător pentru propria pregătire atestă dorința fotbaliștilor din Lupeni de a evada din zona periculoasă a lanternei roșii și de a ocupa la sfîr- șitul campionatului un loc cit mai bun în seria a Ii-a a categoriei B, în care activează. Susținătorii e- chipei, toți iubitorii fotbalului din Valea Jiului așteaptă acest Intri; de la o echipă tînără, cu jucători țalentati, dornici de afirmare.

In zilele de 21—22 ianuarie 
a avut loc pe pîrtia de la 
Straja Lupeni concursul de 
schi dotat cu „Cupa 24 Ianua
rie".

Ajuns la a 8-a ediție, con
cursul s-a bucurat și de data 
aceasta de tsn binemeritat suc
ces. Și-au disputat întîietâtea 
cei mal buni schiori din Va
lea Jiului și din ! 
Timpul bun, zăpada 
organizarea perfectă 
tinerilor concurenți 
rezultate bune.

Iată-le în ordinea 
desfășurate: FOND 10 KM JU
NIORI : I. Nemeș Gavrilă, Mi
nerul Lupeni; II. Ti ok Iosii; 
III, Kovary Alexandru, ambii 
de Ia Energia Paroșeni; FOND 
5 KM JUNIOARE: I. Imling 
Maria, Energia Paroșeni; II. 
Sicht Iuliana; III. Jiboc Maria, 
ambele de la Minerul Lupeni; 
FOND 15 KM SENIORI: I. Lu- 
paș Gheorghe, Energia Paro
șeni; II, Peter Iosif, Minerul 
lupeni; III. Peter Aron, Ener
gia Paroșeni; SLALOM URIAȘ 
600 M, 2 MANȘE LA 42 
PORȚI: I. Boda Moise, S.S.E. 
Petroșani; II. Bojte Bela; III. 
Codrea Gheorghe, ambii de <a 
Parîngul Petroșani; SLALOM 
SPECIAL 350 M, 2 MANȘE LA 
48 RESPECTIV 52 PORȚI: 1- 
Boda Moise; II. Matyus Mihai, 
Parîngul Petroșani; III. Mihuț 
Eduard, S.S.E. Petroșani.

După încheierea concursului 
celor mai buni schiori li s-au 
acordat premii.

ANGER ANDREI 
activist C.S.O Petroșani

Un nou patinoar la Lupeni
Asociația sportivă „Tineretul" 

Lupeni de pe lingă Școala gene
rală nr. 3, împreună cu conduce
rea școlii, a deschis un nou pati
noar în localitate, chiar lingă școa
lă. Meritul deschiderii acestui fru
mos patinoar revine în egală mă
sură conducerii școlii, conducerii 
A. S. „Tineretul", tuturor acelora 
care au muncit fără preget la a- 
menajarea și deschiderea sa. 
funcționează doar de cîteva 
oglinda de gheață a noului 
noar a devenit neîncăpătoare
tru numărul mare de iubitori ai 
patinajului. Vin aici și cei care știu 
și cei care vor șă învețe. Condi
țiile de patinaj sînt foarte bune,

zile ale aces- 
S. „Tineretul" 
pe patinoarul

Deși 
zile, 

pati- 
pen-

chiar și seara, patinoarul fiind ex
celent luminat.

In ultimele două 
tei săptămini, A. 
Lupeni va organiza
său un frumos concurs de patinaj, 
primul din acest sezon în Valea 
Jiului. Pot participa toți iubitorii 
patinajului din localitate. Con
cursul se va desfășura pe categorii 
de vîrstă, avansați și începători.

Asociația sportivă 
zenta cel mai 
concurenți va 
organizatorilor 
Unirii".

care va pre- 
rnare număr de 

primi din partea 
trofeul „Cupa

I. CIOKTEA corespondent
f
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CONFERINȚA DE PRESA DE LA HANOI
HANOI 23 (Agerpres). — Intr-o conferință de presă care a avut Ioc 

la Hanoi, Comisia de anchetă a Tribunalului pentru judecarea crimelor 
comise de americani în Vietnam 
viației americane asupra orașelor 
Membrii Comisiei au arătat că în 
nele americane - au atacat orașele 
dînd și mitraliind fără discernămînt cooperative agricole, diguri, spitale, 
școli și cartiere populate și provocînd numeroase victime omenești.

a condamnat recentele raiduri ale a- 
industriale Viet-Tri și Thăi-Nguyen. 
zilele de 15, 17 și 18 ianuarie avioa- 
menționate și suburbiile lor, bombar-

A-

Aviația americană atacă sistematic
zonele populate din R. D. Vietnam

23 (Agerpres). — Misiunea de legătură a înaltului Coman
dament al Armatei Populare Vietnameze a adresat mai multe telegrame 
Comisiei internaționale de supraveghere și control în Vietnam în legă
tură cu noile acte de război săvîrșite pe teritoriul R. D. Vietnam de tru
pele S<J.A. Intr-una din telegrame este denunțată bombardarea în zilele 
de 21 și 22 ianuarie a orașului Ninh Binh, situat la aproximativ 115 km 
sud de Hanoi, precum și a satelor situate în împrejurimile sale. Aceste 
bombardamente s-au soldat cu numeroase victime în rîndul populației 
civile și cu avarierea multor case. La 21 ianuarie, aviația americană a 
atacat și alte zone populate și obiective economice din provinciile Nghe 
An, Ha Tinh, Bac Thai și altele.

O altă telegramă condamnă bombardarea, la 22 ianuarie, a orașului 
Thai Binh, situat la aproximativ 110 km la sud-est de Hanoi. Au fost 
omorîte numeroase persoane civile, printre care mulți copii. De aseme
nea, au fost avariate o serie de case de locuit precum și instalații pu
blice. In aceeași zi a fost bombardat digul Tra Ly, fiind distrusă o mare 
parte din acest important obiectiv situat în apropiere de orașul Thai 
Binh.

Misiunea de legătură a înaltului Comandament al Armatei Populare 
Vietnameze denunță, de asemenea, actele de război săvîrșite de agresori 
în zona liniei de demarcație militară. Telegrama Misiunii arată că, la 
2jl ianuarie, soldați aparținînd trupelor americane și administrației sai- 
goneze au tras focuri de armă asupra unor sate ca Huynh Thuong, Kinh 
Thi și Kinh Mon situate în nordul zonei demilitarizate și respectiv la 
sud de linia de demarcație militară provizorie. In aceeași zi — se spune 
în telegramă — au fost atacate trei ambarcațiuni pescărești ale localni
cilor ce navigau pe rîul Ben Hai, al cărui curs străbate această zonă.

Misiunea de legătură cere încetarea imediată a bombardării R. D. 
Vietnam și a provocărilor din zona

HANOI

PARIS 23. — Corespondenții gerpres, Al. Gheorghiu și G. Dascăl, transmit: Luni a sosit Ia Paris, la invitația guvernului francez, ministrul comerțului exterior al României, Gheorghe Cioară. Ministrul român este însoțit de Nico- lae Nicolae, adjunct al ministrului comerțului exterior, Ion Morega, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, de consilieri și experți.Pe peronul gării de est, oaspeții români au fost salutați de Charles de Chămbrun, pentru ționari nister, ferului truluiExterior, ai Consiliului național al patronatului francez și de alte persoane oficiale.

secretar de stat comerțul exterior, de func- superiori din același mi- de reprezentanți ai Minis- Afacerilor Externe, ai Cen- Național pentru Comerțul
NIGERIA

demilitarizată. ' ♦’ •-<* • V **• 9

Incidente violente în Nicaragua(Agerpres). — au izbucnit du- canitala Nica- după ce armata
MANAGUA 23 Incidente violente minică seara în raguei, Managua,a deschis focul asupra participan- ților la o demonstrați0 de masă inițiată de opoziție. In cursul ciocnirilor, care au continuat și luni, 20 de persoane au fost omorîte, iar peste 100 rănite. Străzile principale ale capitalei au aspectul u- nui cîmp de bătălie. La palatul prezidențial au fost amplasate tancuri și piese de artilerie. Deasupra orașului zboară avioane militare.Demonstrația de duminică, la care au participat, potrivit agenției United Press International, peste 50 000 de persoane, a fost precedată de un miting în cadrul căruia candidatul opoziției pentru alegerile prezidențiale de la 5 februarie, Fernado asigurarea desfășurării Participanțiide asemenea, să se pună capăt a-

mestecului armatei în campania e- lectorală și au protestat împotriva încercărilor de a impune alegerea în postul de președinte a lui Anas- tasio Somoza, fiul dictatorului care a condus Nicaragua din 1936 pînă în 1956.Președintele Lorenzo Guerrero, a publicat un comunicat în care acuză candidatul opoziției de organizarea unui complot. Guerrero, aflat în turneu electoral într-o localitate situată la 100 km de capitală, a fost chemat de urgență la Managua pentru a lua măsurile necesare. Agenția Associated Press scrie despre posibilitatea declarării stării de asediu.

Va fi 
readus la viafă 
James JRedford ?

WASHINGTON 23 (Ager
pres). — Corpul congelat al 
profesorului dr. James Bed
ford din California, mort de 
cancer la 12 ianuarie, în virstă 
de 73 de ani, a fost depus du
minică la un laborator medi
cal din Phoenix (Arizona), 
unde va fi conservat la o 
temperatură foarte joasă pen
tru a se încerca reînvierea lui 
într-un viitor îndepărtat. Dr. 
Bedford, fost membru al So
cietății internaționale pentru 
prelungirea vieții, a acceptat 

' să fie supus experiențelor 
pentru a se încerca verificarea 
teoriei acestei societăți, potri
vit căreia un om mort ar pu
tea fi readus la viață.

Aguero Roch, a cerut unor condiții normale campaniei electorale, la miting au cerut,

„Infelegerea de la Accra 
nu a dat rezultatele scontateLAGOS 23 (Agerpres). — „înțelegerea de Ia Acera", cum a denumit presa principalelor nigeriene, nu scontate de de la Lagos.jukwu, guvernator militar al Nigeriei orientale, unul din partici- ' :- i-:' ,țj. ■ .  

africană reuniunea personalități politice a dus la rezultatele autoritățile centrale Recent, colonelul O-
Tratative turco americaneANKARA 23 (Acerpres). — La Ankara au început tratativele tur- co-americane în problema revizuirii acordurilor militare bilaterale încheiate în diferite perioade între cele două țări.Hotărîrea privind revizuirea celor 54 de acorduri militare bilaterale existente- a fost adoptată la Ankara și Washington în aprilie anul trecut. Cu patru luni în urmă, guvernul turc a remis Statelor Unite un proiect de acord con- ținînd principiile care ar urma să stea la baza acestor revizuiri. După cum informează agenția France Presse, recent guvernul american a comunicat observațiile sale generale asupra proiectului prezentat. După cum a declarat ministrul afacerilor externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, în cadrul unor dezbateri care au avut loc

în Adunarea Națională a Turciei asupra politicii guvernului în problema revizuirii acordurilor. tare turco-americane, „celeguverne au căzut de acord ca ceasta revizuire să fie făcută baza unor principii enunțate Turcia".
mili- două a- ipe de

Voi fl naiionalizaie bunurile

66

panții la reuniunea de la Accra, a declarat că „trebuie să fie desemnat succesorul generalului Ironsi", confirmînd în acest fel că el nu recunoaște autoritatea Iui Gowon, actualul șef al statului nigerian. Colonelul Ojukwu a fost de părere că „guvernul federal de la Lagos n-a pus în aplicare hotă- rîrile luate de șefii militari în cursul conferinței de la Accra". El s-a referit, în primul rînd, la faptul că trupele din nord au fost menținute în Nigeria occidentală și în regiunea Lagosului. Această intervenție a guvernatorului militar din Nigeria orientală confirmă că Nigeria rămîne în continuare, după părerea majorității, observatorilor politici africani, o țară în care principalii ei conducători sînt divizați.

William Fulbright a prezentat 
un plan în 8 puncte
de încetare a războiului în Vietnam

LouisNews"Wil-,,Saint„DetroitNews", președintele
WASHINGTON 23 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută redactorilor ziarelor americane „Washington Evening Star", Post Dispach", și „New York liam Fulbright,Comisiei senatoriale pentru pro- ‘ blemele externe, s-a pronunțat pentru încetarea imediată a bombardamentelor americane asupra teritoriului R. D. Vietnam, și a cerut să fie recunoscut Național de Eliberare din mul de sud ca participant tant și legal la luptă".Această declarație a fost făcută concomitent cu apariția în librăriile americane a unei cărți scrisă 

de el și care 
8 puncte de din Vietnam.

'că nu existăpărțile în conflict decît

aprecierea reală că de sud este vorba civil, și de aceea altă posibilitate de capitularea- Senato-
Frontul Vietna- „impor-

cuprinde un plan în încetare a războiului Senatorul a declarat o altă soluție pentru „un com-

promis onorabil" care să deschidă calea spre revenirea la prevederile acordurilor de la Geneva din 1954. Potrivit lui Fulbright, Departamentul de Stat al S.U.A. nu pornește de la în Vietnamul de un război Rusk nu lasă alegere decîtrul a subliniat, de asemenea, cheltuielile crescînde legate de ducerea războiului din Vietnam ce se repercutează negativ asupra economiei americane și perspectiva continuării „escaladării". Președintele Johnson nu poate să nu vadă în ce grad războiul din Vietnam afectează economia S.U.A. Senatorul a insistat asupra faptului că Statele Unite nu au — a spus el — nici un „interes vital" în Vietnam. Politica „greșit orientata", care este urmată în prezent, „amenință viitorul țării".

BAGDAD 23 (Agerpres). — Viața politică irakiană continuă să fie dominată de conflictul petrolier intervenit între Siria și compania Iraq Petroleum, și care, dacă hu se va soluționa, amenință să afecteze grav economia țării, întrucît blocarea conductei ce traversează Siria nu mai face posibil tranzitul petrolului irakian spre porturile mediteraneene.„Compania petrolieră, avertizează cotidianul „Al Balad", trebuie să înțeleagă că întreaga responsabilitate a extinderii și intensificării conflictului se va răsfrînge asupra ei înseși și că Irakul nu va permite ca drepturile sale să fie lezate. Guvernul irakian, precizează ziarul, nu se gîndește să accepte formulele de capitulare pregătite de conducerea companiei, ci dimpotrivă va adopta o poziție mai hotărîtă". După unii observatori acest lucru ar putea să însemne

companiei Iraq Petrolenm ?naționalizarea bunurilor companiei, mai ales că recent au avut loc Irak manifestații în acest sens. în
Inirunirea miniștrilor 
de finanțe ai „celor cinci" 
a luat sfîrșitLONDRA 23. — Corespondentul Agerpres, Liviu Rodescu, transmite : Intîlnirea de la Chequers a miniștrilor de finanțe și economie din Marea Britanie, S.U.A., Franța, Germania occidentală și Italia, care a prilejuit o discuție asupra problemelor ce vor fi abordate la Conferința Fondului Monetar Internațional, s-a soldat doar eu o declarație de intenții. Intr-adevăr modestul comunicat dat publicității, „un model de discreție", după cum îl numește „Times", arată că cei cinci principiu, perare pe reducereaturile bancare.

au căzut de acord, în că este de dorit o coo- pian internațional pentru dobînzilor la împrumu-
Curtea de Apel din Hamburg a respins plîngerea 
revistei americane „Look“BONN de Apel plîngerea împotriva man „Stern", care a refuzat aducă textului original al cărții „Moartea unui președinte" a publicistului William Manchester modificările solicitate de familia

23 (Agerpres). — Curtea din Hamburg a respins revistei americane „Look" săptămînalului vest-ger- să
Kennedy. Președintele Curții nu a indicat motivele pentru care cererea revistei „Look" a fost pinsă, acestea urmînd să fie municate în scris celor două blicații.Ediția de marți a revistei trate „Stern" va cuprinde ceatrăia parte a cărții lui Manchester.

res- co- pu-ilus- de-a

© BOGOTA. Peste 1 400 de 
funcționari de la Banca colum- 
biană din Bogota au declarat 
grevă cerînd majorarea sala
riilor. Ca urmare a acestei gre
ve, peste 70 la sută din servi
ciile acestei importante bănci 
sînt paralizate.

© MELBOURNE. Cîteva mii 
de persoane au luat parte la 
o demonstrație de protest îm
potriva prezenței generalului 
Ky in orașul Melbourne din 
Australia. Cu acest prilej, li
derul opoziției din Australia, 
Arthur Calivell, a ținut în fa- 
ța participanților la demon
strație un discurs în care a 
condamnat colaborarea gv-'e^r- 
nului de la Canberra cu regi
mul de la Saigon.

© ROMA. După cum a a- 
nunțat Institutul Central de 
Statistică din Roma, in anul 
1966, populația Italiei a înre
gistrat un spor de 431 000 de 
persoane, numărul total al lo
cuitorilor țării atingînd la sfîr- 
șitul anului cifra de 53 mili
oane.

Totodată, in raportul institu
tului se subliniază că anul 
1966 a cunoscut o intensifica
re a emigrației, 87 000 de fte- 
tățeni italieni părăsind țara, -în 
căutare de lucru.

© QUITO. Autoritățile ma
rine militare din Ecuador au 
reținut un vas american care 
pescuia ilegal în apele terito
riale ale Ecuadorului. Acesta 
este al patrulea vas american 
reținut în ultimul timp. Alte 
trei vase au fost eliberate re
cent după plata unei amenzi 
de 24 000 de dolari.

® BUENOS AIRES. In pro
vincia argentineană Tucuman 
au continuat demonstrațiile 
muncitorilor din industria za
hărului, care cer plata salari
ilor restante. Poliția a interve
nit cu brutalitate pentru a-i 
împrăștia pe manifestanți. In 
urma ciocnirilor care au avut 
ioc, o persoană a fost ucisă și 
multe altele rănite.

© PARIS. La 16 aprilie vii 
fi inaugurat la Auschwitz un 
monument internațional ridi
cat în memoria celor patru 
milioane de persoane ucise de 
naziști în acest lagăr.

© VARȘOVIA. Agenția 
P.A.P. anunță că, în urma con
vorbirilor pe care le-a avut la 
Ciudad de Mexico, o delegație 
economică poloneză cu repre
zentanți ai vieții economice 
din Mexic, s-a hotărit lărgirea 
listei mărfurilor care constituie 
obiectul comerțului dintre cele 
două țări.

@ PARIS. „Marea Britanie 
dorește să adere la Piața co
mună", a declarat George 
Brown, ministrul de externe 
al Angliei, intr-un interviu 
acordat unui corespondent al 
revistei franceze „Realties".

El a recunoscut că o even
tuală aderare a Angliei la Pia
ța comună ar avea efecte ne
gative, „cel puțin în prima e- 
tapă", asupra costului vieții 
și a balanței de plăți a An
gliei.
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