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AVEM 
ÎN INVENTAR 
Șl CÎTE 
ÎN FUNCȚIUNE

în atelierul mecanic al mi
nei -Aninoasa stă nefolosit, din 
octombrie anul trecut, adus 
de sectorul de investiții pentru 
reparații, un troliu de 5,5 kW. 
In atelierul electric se află, 
adus în același scop, un a- 
gregat de suduFă de 28 kW.
iar în fața atelierului — în
trerupătoarele laterale ale ci
nei mașini electrice de încăr
cat aparținînd aceluiași sec
tor. Sînt utilaje în care s-au 
investit bani, dar care nu 
aduc nici o contribuție la me
canizarea procesului de pro
ducție si ușurarea muncii mi
nerilor

Dar acesta nu este un fe
nomen izolat. O analiză su
mară pune în evidență faptul 
că în cadrul sectoarelor mi
niere există un număr impor
tant de utilaje care nu sînt 
deloc folosite. In rândurile de 
față nu ne, vom referi la uti
lajele în funcțiune, al .căror 
coeficient de,-utilizare poate 
fi mult îmbunătățit prin creș
terea productivității muncii în 
abataje, prin plasarea com
pletă a fronturilor de lucru.' 
Șe ridică cu acuitate proble
ma utilajelor care nu sînt 
deloc folosite, al căror amor
tisment ' încărcă inutil, prețul

Ing. Ion BRANE A
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Soprana Magda Ianculescu

Iubitorii de muzică 
din orașul nostru vor 
avea fericita ocazie de 
a asculta astă seară pe 
una. din cele măi îndră
gite soliste ale operei 
din București — Magda 
Ianculescu și pe Radu 
Aldulescu, violonist de 
renume mondial.

Soprana Magda lan- 
culescu, Artistă emerita, 
prim-solistă a Teatrului . 
de operă și balet din 
București, și-a asigurat 
succesul pe mările sce
ne lirice ale lumii da
torită talentului și sen
sibilității cu care se a- 
propie de fiecare rol, 
vocii sale calde' cu so
norități cristaline. Năs

In urma unor noi a- 
menajări și a organiză
rii mai bune a servi
ciului, în iarna aceasta 
sanatoriile de pe lito
ral asigură tratamente 
pentru aproape 10 la 
sută mai mulți pacienți 
decît în sezonul trecut. 
Stațiunile Efpfie-Nord, 
Eforîe-Sud, Techirghiol 
și Mangalia au căpătat

caracter permanent. Bol
navii cu afecțiuni reu
matismale pot face aici 
împachetări de nămol, 
băi calde cu apă -le 
mare, cure de hidro și 
electroterapie, sub su
pravegherea unor cadre 
medicale de speciali
tate.

(Agerpres)

In scopul regu
larizării cursului 
Jiului și- îmbună
tățirii ■ alimentării 
cu apă potabilă 
și industrială a 
localităților, in 
Valea Jiului au 
început ample lu
crări hidroteh
nice.

In fotografie: 
In dreptul satului 
Livezeni, cupele 
dragline! și 
ale excavatorului 
mușcă primele 
tobe de prund 
din albia Jiului.

Foto :
N. Moldoveanu

ACCENT PE CONȚINUTUL 
ȘI EFICIENȚA 

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DE PARTID
Recent, comitetul de partid de 

la mina Uricani a analizat desfă
șurarea învățămîntului de partid. 
Din referatul prezentat de tovară
șul Zincă Florea, responsabil cu 
munca de propagandă în cadrul 
comitetului de partid-și din dis
cuțiile purtate a reieșit Că în acest 
an de învățămînt s-âu obținut une
le rezultate bune în ceea ce pri
vește conținutul și eficacitatea. în
vățămîntului de partid.

In organizarea învățămîntului de 
partid a existat o orientare juslă 
dindu-se atenție extinderii cicluri
lor de conferințe în care este cu
prinsă marea majoritate a mem
brilor de partid care lucrează în 
subteran. Din partea comitetului 
de partid se manifestă preocupare

Astăzi la Casa «le cultură 
din Petroșani

RECI TAL
Magda Ianculescu

Radu Aldulescu

cută la Iași, Magda Ian
culescu a făcut paralel 
studii filologice la Fa
cultatea de litere și stu
dii muzicale la Conser
vatorul din orașul său 
natal.

Era încă studentă 
and, în urma unui con
curs, este angajată la 
Opera de stat din Bu
curești. Debutul său in 
rolul Rosinei din „Băr
bierul din Sevilla" de 
Rossini a fost o revela
ție, impunind-o publi
cului și criticii muzi
cale ca pe o cîntăreațu 
de prim rang.
Maria Octavia TREISTAR 

(Continuare in pag. a 3-a) Violoncelistul Radu Aldulescu

pentru legarea învățămîntului de 
partid: de sarcinile economice con
crete. .Acest lucru este ilustrat de 
felul în care au 1 ost întocmite șt 
expuse conferințele, cît și din fe. 
Jul în care se fac expunerile și se 
poartă discuțiile în cercul în căre 
se studiază probleme privind or
ganizarea și conducerea întreprin
derilor industriale.

Conducerea cercurilor învăță- 
mîntului de partid a fost încre
dințată tjnpr membri^de partid'cu 
o1 tfepieințea "pregătire profesio- 
.îală și" politică cum sînt tcv. Go- 
libaba Eugen, șeful exploatării 
miniere, inginerii Caramele Va- 
sile, Voichița loan, economistul 
Geană: loan și alții.

îmbunătățirea conținutului în ■

vățămîntului a contribuit la spo
rirea eficacității sale. Eficacitatea 
învățămîntului este dovedită prin 
atitudinea înaintată a cursanților 
în producție,: în familie și socie
tate. Cursanți cum sînt tovarășii 
Cazan Stelian, Rentea Vasile, Mis- 
chie Grigore și mulți alții consti
tuie exemple. demne de urmat.pen
tru întregul colectiv al minei. Xa 
obținerea rezultatelor bune, în 
producție un aport însșmnat au 
adus acei. cursanți care se preo
cupă de ridicarea nivelului lor po
litic și ideologic.

Deși s-au obținu’: _ unele razul ■ 
tate bune, în ședința comitetului de 
partid au fost dezbătute pe larg 
anumite lipsuri, neajunsuri care 
fac ca învățămîntul să nu fie,, la 
nivelul cerințelor actuale. Sînt unii 
cursanți care vin Ia seminarii ne
pregătiți cum este cazul la cercul 
..Momente din istoria patriei și a 
partidului’1. Sub nivelul cerințelor 
se desfășoară învățămîntul în cer
cul de studiere a Statutului P.C.R. 
Aici frecvența este scăzută, cursan- 
ții nu se pregătesc pentru a parti
cipa, la, dezbateri. Din partea bi
rourilor organizațiilor de bază n-„ 
existat preocupare pentru a se 
asigura cursanților materialul bi
bliografic necesar, se. exercită un

P. UNGUR
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CASA FAR A SUI-LET
- „Gasă- fără suflet" : alt nu

me dat familiei ajunsă în pra
gul . despărțirii. Tristă și rece, 
ea poartă ..în destinul ei ceva 
din destinul apelor ce rătăcesc 
singuratice căutîndu-și- albia.

I.a început casa asta își a- 
vea Sufletul ei : dragostea ce
lor dpi soți; și sufletul își a- 
vea cumpăna lui buna : răs
punderea pentru căminul lor.

Dar a venit o zi cu înnou- 
rări și .descumpăniri în firea 
ușuratică a unuia din ei; A- 
tunci sufletul casei s-a destră
mat cum se destramă f iința șa
pelor ia cumpăna lor : în „ca
sa fără suflet" nu mai bat 
două inimi, ca una singură. 
In locul lor bat două ceasor
nice, sec și monoton, 
rînd penibil timpul unei a 
gonii...

De acum, cei din „casa fără 
suflet" își poartă pașii pe dru
muri care nu șe știe dacă se 
mai întîlnesc: pe drumul cu 
fîntîni fără cumpănă, vom re
găsi, cel mai adeseori, pe soț 
și tată; pe drumul lacrimii, pe

„Hai să dăm 
mînă 
cu mînăa„

Cîntec desprins parcă di. 
paginile nepieritoare ale ista 
riei poporului român — Hor. 
Unirii — ieri a răsunat pU 
ternic pe străzile Petroșanii 
lui, ca semn al bucuriei ș 
entuziasmului patriotic, al e 
vocării evenimentului cșucia 
— Unirea: Principatelor • fe 
mâne de la 24 Ianuarie, 151

108 ani au trecut de la ace 
dată cînd s-a, pus temelia sta 
tului național român, desăvîr 
șit în 1918 cu unirea Tranși 
vanie'i-cu România.

Da, ieri pe străzile orâșuli 
nostru sute de studenți,ai Ir. 
stitutului de mine și-au un 
vocile într-un cor imens. Su 
faldurile steagului tricolor » 
au dat glas sentimentului c 
mîndrie patriotică de a fi. a 
tățeni ai României socialist 
Au cîntat și apoi în Fia’ 
Victoriei s-au prins într-o nu 
re horă, o adevărată Horă 
Unirii, a înfăptuirii năzuințe 
lor de veacuri ale poporali 
nostru. S-au oprit si trecăte 
rii să-i privească ca apoi să; 
se alăture lor cu pasul și glt 
sul.

„Hai să dăm mînă cu mîn>
Cei cu inima română, 
Să-nvîrtim hora frăției. 
Pe pămîntul României"... 
răsuna cîntecul Unirii ș 

purtat de ecou, în plină iarnf 
el încălzea inimile...

mamă și soție;-iar la răspîriti 
acestor drumuri, pe copiii loi 
cei . mai ; nâpâstuiți dintre .. Io 
catarii „casei fără suflet".

l-am auzit, nu o dată, gtasu 
durerii, căci „casa fără'șuflet 
e casa lacrimii...

★
Fetița care ,a intrat la min 

în birou, cu mama ei, abi 
străbătuse cu anii săi de ȘGOr 
lă vreo trei vacanțe mari.

Aducea cu începutul ei . d 
primăvară, gingășia ghiocelull 
abia- răsărit de sub omăt,, și- 
păr, mătasea stelelor.

Dar unde e, în ochii ei, h 
mina dimineților albastre ce 
dau numai privirile de cop 
limpezimea de rouă ? Căci i 
pfivirea-i tulbure și tristă plîr 
ploi reci si cenușii de- parr 
toamne aspre i-au bîntuit pr 
măverile.

M-a fulgerat, atunci, un gîm 
mUșcîhdu-mi inima cil sufli

David MANIU
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i Condiția principală a înde
plinirii integrale a volumului 
le investiții, pentru respectâ- 
ga termenelor de intrare în 
Incțiune si îmbunătățirea ac- 
Vitiții eeonomico-financiare 
^organizațiilor de construcții- 
"ontaj, o constituie EXECU- 
M.REA ÎN MOD RITMIC, 
4că de la începutul anului, a 
tturor lucrărilor.
«Analizînd rezultatele obținu
și de șantierele de construcții 
J sectoarele de investiții din 
idrul exploatărilor miniere 
41 Valea Jiului, rezultă că 

lU primele două decade, ritmul

RITMICITATEA
Id CONSTRUCTII-MONTAJ:

planificate
Ie execuție al lucrărilor de 
const rucțiimontaj a fost nesa- 
tișlăcător, realizindu-se numai 
45 la sută din prevederile pla
nurilor operative. Cu excepția 
sectoarelor de investiții de la 
exploatările miniere Lonea și 
Lupeni, care s-au apropiat cu 
realizările de prevederile ce
lor două decade, celelalte șan
tiere și sectoare de investiții 
au înregistrat mari rămîneri în 
armă. La lucrările miniere sub
terane și industriale de supra- 
•ță din cadrul Combinatului 
’arbonifer Valea Jiului, reali- 
îățile totalizează 52 la sută din 
Jtevederile lunare.
, In execuția lucrărilor in- 
lustriale de suprafață, loturile 
’.C.M.M. de la Uricani, Băr- 
«ătenl, Vulcan, Livezeni și 
iîlja au mari rămîneri în ur- ’ 
lă. Deși la 31 decembrie 1966 
iturile din Valea Jiului n-au 
srminat și n-au predat Com- 
lnatului carbonifer Valea Jiu- 
li un număr de 40 lucrări, 
ici In cele două decade n-au 
redat nici o lucrare. De a- 
eea, consider că este timpul 
a șantierul T.C.M.M., condu- 
arile loturilor, să ia măsuri 
a așa fel ca aceste lucrări să 
e predate producției în cel 
rai scurt timp.
In sectorul social-cultural, 

ezultatele sînt și mai slabe 
Acît per total Grup de șantle- 
■ T.R.C.H. Petroșani s-a reali- 
jat numai 35 la sută din pre
vederile planului operativ lu- 
țar. Toate șantierele au înre
gistrat rămîneri în urmă însă 
lele mai mari sînt la cel de la 
k'ulcan. Aceste nerealizări își 
lăsesc explicația în faptul căNOU TIP DE MASCĂî DE PROTECȚIE,

Pentru prevenirea îmbolnă
virilor de silicoză la locurile 
de muncă din subteran, unde 
mijloace tehnice clasice — 

, perforajul umed, perdele de 
ceață, stropirea materialului 
— nu se pot aplica, nu sînt 
suficient de eficace sau nu 

1 sînt încă aplicate, se folosesc 
măști de protecție contra pra
fului. Pînă în prezent, în mi
nele din țara noastră au fost 
folosite măști de proveniență 
străină — Pirelli, Medi, Drae
ger etc. — și un tip de mască 
fabricată în țară, care n-a 
dat însă rezultatele scontate.

In cursul anului 1966, Sta- 

nu s-a asigurat un front de 
lucru corespunzător execuției 
lucrărilor pe timp friguros. 
Blocurile fiind numai în sta
diu de glisare, majoritatea 
muncitorilor calificați (zugravi, 
parchetari, mozaicari, instala
tori), n-au condiții de lucru 
asigurate. Pentru a nu mai a- 
junge în această situație și cu 
frontul de lucru pe 1967/1968 
se impune ca încă de pe acum 
să fie luate măsuri în scopul 
elaborării, avizării și aprobării 
documentației de execuție, 
pentru a planifica un front de 
lucru care să prezinte un sta-

diu de execuție bine definit.
La lucrările care se execută 

pentru termocentrala Paroșeni, 
cele mai mari rămîneri în ur
mă le prezintă Iotul Energo- 
Construcția, care n-a realizat 
decît 30 la sută din prevede
rile lunare. Cauza principală o 
constituie faptul că acest lot 
nu este îndeajuns de bine or
ganizat.

Intr-o situație cu totul need- 
respunzătoare se află Șantierul 
dș lucrări hidrotehnice specia
le din Lupeni, care în cele 
două decade a realizat numai 
15 la sută din prevederile lunii 
ianuarie. Ținînd seama de im
portanța lucrărilor pe care ur
mează să le execute acest șan
tier și de faptul că în acest an 
volumul lucrărilor de executat 
a crescut cu 175 la sută față 
de realizările anului trecut, 
este necesar ca în timpul cel 
mai scurt el să fie organizat 
și dotat îneît să poată face față 
sarcinilor încredințate, evitînd 
situația din 1966 cînd, la lu
crările de bază, șantierul a 
realizat numai 30 la sută din 
plan.

Dacă din punct de vedere 
al defalcării cifrelor de plan 
pentru trimestrul I, la majori
tatea organizațiilor de con
strucții și la sectoarele de in
vestiții s-a respectat procentul 
de 20—25 la sută din prevede
rile anuale (excepție făcînd nu
mai șantierul T.C.M.M. la ca
re s-a defalcat numai 19,2 Ia 
sută), din punct de vedere al 
execuției, realizările din cele 
două decade nu sînt la niveln’ 
sarcinilor fixate. Acest lucru a 
obligat pe diriginții de șantie-

ROMÂNEASCĂ
ția de cercetări pentru secu
ritate minieră din Petroșani, 
în colaborare cu Institutul de 
cercetări științifice pentru 
protecția muncii din București 
și Uzina de prelucrare a ma
selor plastice din Buzău au 
proiectat și construit masca 
de tipul M.P.-66, cu caracte
ristici la nivelul celor mai 
bune măști străine.

De curînd, noul tip de mas
că românească a fost omolo
gat, urmînd ca Uzina de pre
lucrarea maselor plastice din 
Buzău să livreze unităților 
miniere primele loturi da 
măști din fabricația de se
rie. 

re ca în prima decadă să re
fuze plata unui volum de lu
crări în valoare de 260 mii lei 
la șantierul T.C.M.M. și 515 
mii lei la Grupul de șantiere 
T.R.C.H. Petroșani, iar în de
cada a Il-a de 500 mii lei, res
pectiv, 1 452 mii lei.

In ceea ce privește rentabi 
litatea, șantierul T.C.M.M. Va
lea Jiului prezintă și în acest 
an o situație îngrijorătoare, 
avînd credite restante în va
loare de peste 8 milioane care 
numai în cele 20 de zile au 
condus la plata unor dobînzi 
bancare în valoare de 63 mii 
lei (în medie peste 3 000 lei pe 
71). Această situație este expli
cată de volumul mare de imo
bilizări de fonduri în stocuri 
supranormative de materiale, 
în producție executată și ne
decontată, precum și de lipsuri 
în organizarea activității lotu
rilor. Deși în 11 luni din anul 
trecut șantierul a înregistrat 
pierderi în valoare de 5 582 
mii lei, din care numai dobîn- 
zile bancare s-au ridicat la 
1 170 mii lei, nu s-au luat mă
suri care să asigure rentabili
zarea acestui șantier. Și la 
Grupul de șantiere al T.R.C.H. 
trebuie pus un accent mai ma
re pe lichidarea imobilizărilor 
de fonduri și a creditelor res
tante, care în perioada anali
zată au produs dobînzi ban
care în valoare de 17 mii lei.

Ținînd seama de faptul că 
prin realizarea volumului de 
investiții repartizat beneficia
rilor din Valea Jiului, capaci
tatea de producție a bazinului 
va crește în acest an cu încă 
470 000 tone cărbune și că prin 
rentabilizarea organizațiilor de 
construed i-montaj se vor crea 
condiții tot mai bune de lucru 
pentru colectivele organizațiilor 
respective, se impune ca aii: 
conducerile șantierelor și lotu
rilor de construcții, cit și ale 
forurilor tutelare și ale sectoa
relor de investiții să ia imediat 
măsuri organizatorice, astfel în
eît în trimestrul I al acestui an 
să se realizeze 20—25 la sută 
din volumul anual de lucrări 
stabilite prin plan.

Beneficiarilor de investiții, și 
în mod deosebit colectivelor 
de conducere ale exploatărilor 
miniere din Valea Jiului, ’■? 
revine sarcina de a acorda e- 
xecuției lucrărilor de construc- 
țli-monlaj cel puțin aceeași 
atenție pe care o Acordă rea
lizării planului de producție,

N. CERBU
directorul Băncii de investiții 

filiala Petroșani

In cursul anului 1966, la 
Uzina de reparat utilaj mi
nier . Petroșani a existat o 
preocupare permanentă pen
tru respectarea normelor de 
tehnica securității muncii, re
ducerea accidentelor și a zile
lor de incapacitate, ceea ce a 
dus în final la micșorarea 
coeficientului de frecvență a 
accidentelor.

Luînd ca bază anul de pro
ducție 1965, în anul 1966 s-a 

nâsurl pentru apărarea 
sânâlâfii lucrătorilor uzinei

cheltuit cu 111,8 lă sută mai 
mult pentru asigurarea unor 
condiții optime de muncă, 
îndeosebi pentru îmbunătăți
rea iluminatului și aerisirii 
în secții și ateliere. Drept 
urmare, accidentele care au 
produs incapacitate au scăzut 
față de anul 1965 cu 72 la sută, 
accidentele cu invaliditate cu 
100 la sută, accidente mortale 
n-au avut loc, iar zilele de in
capacitate în muncă au fost 
reduse cu 58 la sută.

I

CÎTE UTILAJE AVEM lN INVENTAR 
Șl CÎTE IN funcțiune

(Urmare din pag. 1)

de cost. Și-n afară de aceasta, 
fiind depozitate în subteran, 
în condiții cu totul necores
punzătoare, utilajele nefolo
site se degradează cauzînd 
pagube economiei naționale.

Un exemplu concludent în 
această privință îl oferă trans
portoarele. In sectorul IV, bu
năoară, se află în prezent în 
funcțiune 5 abataje cameră, 
un abataj frontal și unul în 
trepte răsturnate. In total, în 
aceste abataje se află mon
tate 21 de transportoare, în 
timp ce în inventarul sectoru
lui figurează un număr de 41 
transportoare. Este adevărat, 
în cadrul sectorului mai p«t 
fi puse în funcțiune încă 3 
abataje cameră, iar unele 
transportoare sînt în curs de 
mutăre de la un loc de mun
că la altul, sau în reparații, 
ceea ce justifică un anumit 
număr de utilaje în plus. Dar 
de aici pînă la dublul celor 
aflate în funcțiune este o ma
re diferență.

O situație similară există șl 
în sectorul II. La ora actuală, 
în abatajele acestui sector 
sînt în funcțiune 13 transpor
toare, din totalul de 26 aflate 
în inventar. In sectorul Iii, 
din 41 transportoare aflate in 
inventar numai 20 sînt în pre
zent în funcțiune.

Ridicarea eficienței econo
mice a întreprinderilor la 
nivelul sarcinilor elaborate 
de partid impune examinarea

O ADEVĂRATA
PERFORMANTĂ

Intre sectoarele productive 
ale bazinului nostru carboni
fer, sectorul I de Ia mina Lu
peni are meritul de a fi în
cheiat ultimele 20 de decade, 
consecutiv, cu depășiri. O a- 
devărată perfomanță, cu care 
nu se mai poate mîndri — din 
păcate — și alt sector pro
ductiv.

Aici, munca în asalt nu es
te cunoscută, utilajele și oa
menii nu sînt suprasolicitați.

La nivelul uzinei, coefi- 
ientul de frecvență a acci- 

.lentelor a scăzut cu 8,96 la 
sută comparativ cu anul 1965. 
In acest domeniu rezultate 
bune au obținut secțiile me
canică, reparații mecanice, 
construcții metalice. Aici coe
ficientul de frecvență a fost 
foarte scăzut. Aceste rezultate 
s-au obținut printr-o muncă 
susținută de îndrumare și 
control efectuată de grupele 

sindicale, de conducerile teh
nice ale secțiilor.

Nu același lucru se poate 
arăta însă despre secțiile tur
nătorie și mecanic șef unde 
acest coeficient de frecvență 
este în creștere. De asemenea, 
trebuie arătat că în ciuda 
scăderii ce au înregistrat-o In 
1966 numărul zilelor de in
capacitate, acestea echivalea
ză cu timpul necesar pentru 
producerea a 8 000 kg piese de 
schimb sau 50 de tone armă

atentă a situației utilajelor 
aflate în dotarea sectoarelor 
miniere în vederea ridicării 
indicelui lor de utilizare in
tensivă și extensivă.. Acumu
larea de utilaje peste nece
sitățile de producție, nefolo- 
sirea lor, influențează nefavo
rabil prețul de cost.

Asigurarea condițiilor pen
tru ridicarea indicelui de fo
losire a utilajelor miniere ne
cesită un întreg complex de 
măsuri. Este necesar să se a- 
nalizeze cu atenție ponderea 
amortismentelor în structura 
prețului de cost al cărbunelui. 
Prin luarea de măsuri pen
tru plasarea corespunzătoare 
a locurilor de muncă, crește
rea productivității muncii în 
abataje, concentrarea produc
ției, amortismentele pot fi re
partizate pe un volum mai 
mare de producție, obținîn- 
du-se astfel reducerea prețu
lui de cost.

Dată fiind situația existen
tă, se impune analiza modu
lui în care sînt păstrate uti
lajele temporar nefolosite, în 
scopul evitării degradării lor 
premature. In rezolvarea sar
cinilor de producție de viiter, 
trebuie să se țină seama de 
utilajele existente și numai în 
măsură necesităților să se a- 
chiziționeze noi utilaje.

Preocuparea pentru folosi
rea eficientă a utilajelor, pen
tru creșterea indicelui lor de 
utilizare, trebuie să ocupe un 
loc central în activitatea teh- 
nico-economică.

Sectorul deține titlul de frun
taș și a cumulat în 1966 o de
pășire de 6 707 tone cărbune, 
obținînd totodată realizări 
frumoase și la ceilalți indica
tori economici.

Și primele decade aie aces
tei luni, sectorul 1 de la mi
na Lupeni le-a încheiat cu 
depășiri, iar pînă ieri dimi
neață a cumulat un plus de 
195 tone cărbune, cocsificabil

turi metalice de galerie, ceea 
ce dovedește că în acest do
meniu mai există rezerve.

In acest an se prevede îm- 
ounătățirea în continuare a 
activității în domeniul protec
ției muncii. Vor fi instruițl 
muncitorii necalificați, toate 
locurile de muncă vor fi pre
văzute cu echipamentul de 
protecție și uzură corespun
zător; urmează să fie revizuite 
și completate instalațiile de 
Ia băi și spălătoare; munci
torii din secțiile cu nocivitate 
vor fi supuși unor controale 
periodice.

Avînd la bază experiența 
anilor trecuți, prin înfăptui
rea măsurilor preconizate, co
lectivul uzinei noastre are 
posibilitatea ca în acest au

> să facă noi pași pe drumul 
asigurării unor condiții op
time de muncă, în toate sec
țiile și atelierele.

Ioan BERTOT1
normator-tehnolog

U.R.U.M.P.

Pagină îngrijită de
Francisc VETRO
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Nu sîntem în posesia adre
selor unde își au domiciliul 
cei de la I.R.E.H., secția re
țele Petroșani, dar nici unul 
dintre ei nu locuiește pe stra
da Independenței din cartie
rul Livezeni. Cel puțin în 
cele 11 blocuri de pe această 
stradă, anume : 12, 14, 16, 23, 
25 și alte încă 
la I.R.E.H. au 
o bucată de 
rios program 
zare".

Curiosul program este dia
metral opus celui al 
pe care pur și simplu 
Sute de locatari 
blocuri așteaptă la

6 în care cei de 
introdus, de Ia 

vreme, un cu- 
de „culturali-

televiziunii, 
îl suprimă, 

ai acestor 
ora 18 în-

„EMISIUNEA
I. R. E. H

ceperea emisiunii pe micul 
ecran. In sfîrșit programul 
începe, dar abia acum înfrigu
rarea crește, teama dă dureri 
de cap. Și asta din cauză că 
seară de seară, la ora 18,30 se 
întrerupe curentul electric și 
asupra ecranului televizoare
lor se așterne întunericul. în
cepe deci „emisiunea I.R.E.H." 
care se adresează, precum se 
bănuiește, 
imaginație, 
spectator i se dă 
tința de a da frîu 
puirii, alcătuind 
gramul după cele 
se gusturi. Dacă n-ai nervi și 
ești cuibărit intr-un fotoliu, 
cu atît mai bine : poți visa.

Probabil însă că televiziunea 
fiind de dată recentă, oa
menii nu vor să renunțe la ea. 
Ceva mai mult, 
se 
mai 
oră, 
șese 
ecran 
„Neglijență I.R.E.H.“.

Dacă cei de la I.R.E.H. 
cred — să meargă să vadă. 
Dar să se uite bine !

spectatorilor 
Acestui tip 

așadar pu- 
liber închi- 
astfel pro- 
mai diver

atunci 
întrerupe curentul.

frecvent pentru 
cetățenii susțin că 

să descifreze pe micul 
următoarea inscripție :

Accent pe 
îmrâțămîntului de

(Urmare din pag. 1)

In Editura politică
a apărui

care 
unor
1 B,

de bază, membri ai co
de partid obișnuiesc să 

de la învățămiht. Tolera-' 
asemenea atitudini, ne-

partid
ținutul și ef

slab control asupra felului în 
studiază cursanții. Birouri ale 
organizații de bază cum sînt 
3 C, 5, 6, nu dau atenția cuvenită
conducerii învățămîntului de 
partid

In discuțiile purtate tovarășii 
Brici Vasile, Smaranda Radu și 
alții au arătat că d’n partea unor 
membri de partid se manifestă o 
atitudine înapoiată față de ridica
rea nivelului politic. Tovarăși ca 
Lăcătuș Ladislau, Krișanovschi Eli- 
sabeta, Mogoș Iuliana, Cîrciumaru 
Victor. Doldor Constantin. Bel- 
gum Miron și alții nu participă la 
formele de învățământ din care 
fac parte. Birourile organizațiilor 
de bază trec cu vederea această ît-.- 
călcare a disciplinei de partid pen
tru că chiar unii secretari ai orga
nizațiilor 
mitetului 
lipsească 
rea unor
tragerea la răspundere a celor ca
re neglijează ridicarea nivelului 
lor politic și ideologic au făcut ca 
frecvența la învățămînt să fie în 
general sub posibilități și cerințe, 
calitatea învățămîntului să lese 
uneori de dorit, el- să nu aibă o 
eficacitate din ce în ce mai mare 
Manifestările înapoiate ale unor 
membri de partid și ale altor oa
meni ai muncii de la mina Uri-

PROGRAM DE RADIO
26 ianuarie

preferată;
Sporturi și 
copii; 9,35 
culturale;

PROGRAMUL I : 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,35 Anun
țuri si muzică; 6,45 Emisiune pen
tru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Jocuri populare; 7,30 
îmi place un cîntec vesel; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,10 „De prin 
sate adunate" — muzică popu
lară; 8,25 MOMENT POETIC; 8.30 
La microfon, melodia 
9,30 Sfatul medicului : 
jocuri de iarnă pentru 
Tarafuri ale căminelor
9,50 Recital vocal Mircea Buciu 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
Emisiune de cîntece și 
populare;
PIONIERILOR; 11,00 
Teatrului de stat din 
prezintă fragmente din 
„Mam’zelie Nitouche" 
ve; 11,20 CÂRTI CARE 
TEAPTA; 11,35 Formația 
Gheorghiu; 11,45 Muzică populară: 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,20 
Cîntă Marieta Bătrînu și Alexan
dru Horja; 12,30 Aici, Craiova !; 
13,20 Valsuri; 13,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI: 
14,08 
15,00 
Iară 
giu;
16,00
Melodii
Enrico

10,15 ■ 
de cîntece și jocuri 
10,30 RADIORACHETA 

Ansamblul 
Constanța 

opere’.a 
de Her- 
VA AȘ-

Radu

Vă reamintiți melodiile ?: 
Orchestra de muzică popu- 

a Sfatului popular din Giur- 
15,20 Anunțuri și reclame; 
RADIOJURNAL. Sport: 16,15 

de Paul Urmuzescu și 
Fanciotti; 16,30 O poveste

producției, 
toate zilele 

arată că

In 
in 
in

RECITAL
Magda lanculescu

câni, în domeniul 
comportarea lor de 
familie si societate 
privința sporirii eficacității muncii
de propagandă, a învățămîntului 
de partid mai sînt multe de făcut.

Invățămîntul de partid nu mili
tează suficient la mina Uricani 
pentru întărirea disciplinei socia
liste a muncii, pentru educarea 
moral-cetățenească a oamenilor 
muncii. Cazurile de comportare ne
corespunzătoare a unor membri de 
partid cum sînt Suciu Onisie, 
Droczan Alexandru, Stoi Nistor și 
alții, dovedesc că în acest dome
niu comitetul de partid trebuie 
muncească mai mult.

Scoțînd în relief lipsurile 
s-au manifestat pînă acum 
desfășurarea învățămîntului 
partid, participanții la discuții 
făcut numeroase propuneri 
vind îmbunătățirea activității 
viitor, propuneri
tr-un plan de măsuri. Accentul 
trebuie pus pe îmbunătățirea con
ținutului învățămîntului. Este ne
cesar să se îmbunătățească în con
tinuare munca propagandiștilor, fo- 

a celor

să

ge 
în 
de 
au 

pri- 
în 

concretizate în-

losirea de către aceștia 
mai atractive metode

Comitetul de partid, 
organizațiilor de bază să 
cupe mai mult de 
muncii de propagandă, să efec
tueze un control sistematic asupra 
felului în care se pregătesc pentru 
discuții cei cuprinși în învățămîn- 
tul de partid. De asemenea, se 
cere o mai mare exigență, o grijă 
permanentă pentru a se asigura 
prezența tuturor cursanților la în- 
vătămînt, neadmițînd nici o justi
ficare, nici o tendință de subapre
ciere a muncii ideologice.

Toți participanții la discuții 
și-au exprimat convingerea că ia 
E. M. Uricani există forțe st:1 
ciente pentru a înlătura lipsurile 
ce s-au manifestat în desfășurarea 
învățămîntului de partid, pentru 
ridicarea lui la nivelul actualelor 
sarcini puse de partid.

birourile 
se preo- 

îndrumarea 
, să

Radu
(Urmare din pag. 1)

Premiile obținute la con
cursurile internaționale de la 
București (1953), Praga (1954), 
Varșovia (1955) precum și 
turneele întreprinse în Uniu
nea Sovietică, Cehoslovacia, 
Polonia, Franța, au consacrat-o 
pe Magda lanculescu datorită 
răsunătoarelor succese obți
nute, talentului ei deosebit, 
dublat de o tehnică interpre
tativă perfectă.

Fiecare apariție a sa in ma
rile roluri ale repertoriului 
liric: Violetta din „Traviata", 
Gilda din „Rigoletto", Meli- 
sande din „Pelleas et Meli- 
sande" de Debussy — consti
tuie o creație memorabilă și e- 
moționantă.

Cu o egală măiestrie Magda 
lanculescu interpretează și 
lieduri sau prelucrări de fol
clor ale compozitorilor noș
tri. Cunoscută publicului pe- 
troșănean datorită discurilor 
„Electrecord", emisiunilor ra
diofonice sau ale televiziunii, 
Magda lanculescu ne va oferi 
astă seară pe scena Casei de 
cultură un mănunchi din cele 
mai frumoase flori ale reper
toriului său.

Violonistul Radu Aldulescu, 
Artist emerit, Laureat al pre
miului de ștat, și-a început 
studiile muzicale la vîrsta de 
6 ani. La Conservatorul din 
București intră prin concurs 
in 1930 cînd avea numai 8 
ani. După studii muzicale stră
lucite, încununate de multe 
premii și distincții, Radu Al
dulescu își începe activitatea 
în 1943 la Opera de stat din 
București. Din 1950 este solist

Aldulescu
al Filarmonicii de stat „Geor
ge Enescu".

Premiile 
concursuri 
neva 1946, 
1951), l-au 
apreciat 
invitat apoi să concerteze în 
compania celor mai vestite 
orchestre simfonice din Eu
ropa. Repertoriul său este va
riat, cu lucrări aparținînd u- 
nor epoci și stiluri muzicale 
diferite, de la compozitorii 
preclasici la cei moderni, 
Bacherini, Vivaldi, Bach, Be
ethoven, Ceaikovski, Dvorak, 
Șostakovici, Richard Strauss. 
Nu lipsesc lucrările compozi
torilor români: George Enes
cu, Paul Constantinescu, Al
fred Mendelsohn etc.

Măiestria interpretărilor vio
loncelistului Radu Aldulescu 
este recunoscută în termeni 
superlativi de presa străină. 
Spicuim numai cîteva apre
cieri : „Violoncelistul român 
Radu Aldulescu a cucerit sim
patia auditoriului prin gustul 
său delicat, prin extrema sa 
finețe, prin minunatul simț 
al stilului" („Pravda"); „Radu 
Aldulescu este unul din cei 
mai străluciți reprezentanți ai 
lumii interpretative muzicale" 
(„Muzica", Sofia); Concertul 
solistului român „O seară de 
neuitat" (Daily Express).

Filarmonica de stat „Geor
ge Enescu" ne trimite, lună 
de lună, pe cei mai buni so
liști ai spi pentru a contri 
bui la ridicarea nivelului cul
tural al oamenilor muncii din 
Valea Jiului. Sîntem siguri 
că și de data aceasta, publi
cul nostru va face o primire 
călduroasă celor doi eminent# 
Uujitori ai artei.

obținute la diferite 
internaționale (Ge- 
Praga 1950, Berlin 
făcut cunoscut și 

peste hotare, fiind

i 
j 
4
1

CASA FARA SUF
(Urmare din pag 1)

LET

pentru voi, copii; 16,40 Premiere 
de operă de-a lungul! anilor : „Tos- 
ca" de Puccini; 17,10 DE LA 
FRESCCELE VORONEȚULUI LA 
COLOANA INFINITA; 17,30 Din 
creația de tinerețe a lui George 
Enescu; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18,15 
Varietăți muzicale; 18,40 Ritmu
rile cincinalului : REALIZAREA 
RITMICA A PLANULUI DE IN
VESTIȚII; 19,00 SEARA PENTRU 
TINERET; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARA; Continuarea emisiunii 
„Seară pentru tineret"; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,45 Cîntă corul „Ma
drigal" dirijat de Marin Constan
tin; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

rece a spaimei : copil în 
că, fetița asta suporta iovitur’ 
morale mult prea mari pentni 
copilăria ei.

Înșir uluit, din ochi, pe dru
mul de la mamă la fetiță — 
rămasă lîngă ușă — semne 
peste semne de-ntrebare : 
răsturnări de înțelesuri și 
rînduieli firești pentru anii 
s-au petrecut în sufletu-i 
copil ? Ce zîne rele i-au des- 
cîntat și i-au furat 
de uită să-și culce 
seară de seară ? Ce 
i-au furat basmele, 
cat visurile, i-au pustiit bucu
riile, de-i lăcrimează mereu, 
streașină genelor ?

Răspunsul la atîtea întrebări 
mi l-a adus, pe drum de lacri
mă, mama fetiței : „Sînt pă
răsită de soțul meu, artificie
rul Manea 1. din Lupeni, de a- 
proape doi ani... Am fost bă
tută, umilită și izgonită de el 
din casă, în fata fetitei... Ea a 
fost înainte premiantă... Azi nu 
mai e... Ii este teamă de tain’ 
ei si plînge mereu. Nu se mai 
ioacă și este tot mai tăcu*".. 
Tac și eu căci soțul meu mi-a 
interzis să mai vorbesc în fa
la lui... Lipsește zile și nopți

TELEVIZIUNE
25 ianuarie

A.B.C.... 
„A".

școlar.
Ion

20,30

ce 
de 
ei 

de

copilăria, 
păpușile, 

zmei haim 
i-au fere-

de-a rîndul de acasă. Și-a gă
sit altă femeie...".

Țipăt de suflet rănit, răsco
lii de durere; spovedanie d’ 
om învins în ceea ce are mai 
scump : FAMILIA,- și în ceea 
ce familia are mai sfînt : MA
TERNITATEA și COPILĂRIA. 
Le-am văzut cîndva pe pînza 
unui Tizian, („Sfînta familie"), 
cu surîsul cald, duios al împli
nirii lor. Și azi, le văd ultra
giate, batjocorite și furate de 
neomenia și impietatea unui 
soț și lată renegat. „Sfîntă fa
milie" pînza ta nu lăcrimează 
încă ?

Și fu, omule rău, „hoț" de 
păpuși și de bucurii sfinte, nu 
te cutremuri de neomenia ta ? 
Privește doar o dată, ca și 
mine, lacrima caldă și tulbure 
din ochii fetiței tale. N-ai să 
găsești, în oglindirea lor, nici 
chipul tău și nici dragostea ei, 
perJru tine. Căci i-ai furat 
ce-avea mai scump : copilăria.

Dar cei din jurul tău, au fă- 
■.ut ei, ceva, ca să-ți găsești 
din nou, cumpăna sufletului ? 
De te-ai întoarce din drumul

Rădiță

rătăcirii, la casa ta, azi „casă
fără suflet" I Ar fi atunci iar
casa care-a fost

★

cîndva.

Pe drumul cu fîntîni fără'

soț șt 
pașilor

19,00
19,20
19,23
19,50

Pentru cei mici: 
în imagini. Litera 
Pentru tineretul 
Antologie școlară:
Heliade Rădulescu. 
Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic. 
Din viața animalelor, 
întrebări Ia care s-a răs
puns... întrebări la care

21,20

22,35
22,45

nu s-a răspuns încă. Emi
siune de știință.
La șezătoare. Emisiune 
muzical-coregrafică. Trans
misiune de la Sofia.
Filmul artistic: „Winne- 
toU" (seria a Il-a).
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

cumpănă a rătăcit și 
Eftimie din CJricani.

L-am cunoscut — ca 
tată renegat — în sala
plerduți. Aci, în fața judecății 
își căuta, poate, cumpăna su
fletului de altădată, cînd fusese 
și el OM ca toți ceilalți și nu 
un număr de dosar. Ii ardea 
acum, sub pleoape obosite, a- 
mintirea casei lui din satul 
Gălățeni, raionul Videle, pe ca- 
re-o părăsise mai bine d un 
an. Azi, „cas? fără suflet", 
pustiită de toamnei Cîndva și o 
casa Iui își avea cuib, bucu- 
lia și tihna. își iubea, pe a- 
tunci, soția, căci era bună ca

anei 
grele, cu

■
zi, cu în- 
tulburare

.

i
miezul de pîine caldă și avea, 
hărnicia albinelor, li dăruise, 
ea, și trei copii, veseli ca jo-, 
cui ciocârliei, zgomotoși ca vră-, 
biile și sănătoși ca rumeneai) 
cozonacilor. Ii erau dragi a-, 
cești copii. De cite ori nu le-a- 
vegheat somnul, pîndindu-le. 
visele. Pentru îndestularea lor ’ 
și, poate, ispitit de un cîștig, 
mai bun, s-a hotărît să vină-n' 
Valea noastră și să lucreze ca 
miner. Aducea cu el, aci in 
Uricani, icoana celor dragi lă- 
sați acasă și amintirea 
despărțiri cu lacrimi 
lacrimi multe.

Dar a venit o altă 
lunecare în suflet și
de. nămol în sînge, cînd Rădiță 
nu și-a mai amintit de casa lui. 
Ii apăruse între timp în cale, 
ca lui Ulise, ispititoarea Circe 
— Avram Elena, femeie de 
pripas în Uricani, de loc din 
Medgidia. Avea, femeia asta, 
vorba dulce dar nici un pic 
de suflet. Cu ea trăia, de-acum 
Rădiță— ca și Ulise altădată — 
himericul lui vis de dragoste 
nouă. Nu l-a tulburat nimic, 
nici chiar sentința unui tribu
nal ce-1 obligase să se îngri
jească de copiii lui. Fugea de 
ochii legii, ascunzîndu-se me
reu, cu concubina lui.

...Și undeva în sat la Gălă- 
țeni, d Penelopă — soție și 
mamă-ndurerată — și trei co
pii cu ochii stinși de plîns, tot 
așteptau, pe prispa „casei fărs 
suflet" întoarcerea rătăcitoru ■ 
lui „LUise". Zadarnic însă. Tre
ceau luni după luni dar nici 
soțul și nici tatăl nu se vedeau , 
venind, sub geana fără somn 
a zărilor de Bărăgan.

Și astăzi, poate plîng, cei pă
răsiți în sat la Gălăfeni, pe 
cel ce-și caută c”- ■■’’na sufle
tului în dosul unor gratii de 
osîndă. Căci cine știe dacă vor 
mai poposi, în casa lor, bucu
riile și tihna de altădată I O 
casă fără suflet" !
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Luptele din Vietnamul de sud
— In Vietnamul de sud, patrioții au conti- 
atacurile împotriva a diferite unități ale ar-

SAIGON 24 (Agerpres). 
nuat în ultimele 24 de ore 
matei americane și saigoneze. Elemente ale celei de-a 25-a divizii ameri
cane de infanterie au fost atacate luni seara de către forțele F.N.E., în 
timpul unei misiuni de „pacificare" în provincia Gia Dinh — înțr-o zonă 
situată Iâ 10 km de Saigon. In aceeași seară, o patrulă americană a fost 

| decimată de explozia unor mine telecomandate de către patrioți, intr-o 
zonă aflală Ia circa 3 km de Saigon. Tot în această perioadă, forțele 
patriotice au doborît un elicopter american care zbura deasupra regiunii 
Rang Sat.

ț Pe de altă parte, armata americană a continuat seria de „greșeli", 
t din >ce în ce mai dese în ultima vreme, bombardind satele sud-vietna- 
i oieze Vingh tai și Luong Kim, și ucigind cu acest prilej șase persoane 
ț și rănind alte zece. „Acesta este cel mai recent dintr-o serie de atacuri 
' prost dirijate ale americanilor care au provocat moartea a sute de ci- 
' vili sud-vietnamezi", subliniază agenția Reuter. Cu două zile înaintea 
] bombardării celor două sate, un distrugător al flotei a 7-a americane a 

bombardat un sat de pe coasta sud-vietnameză, ucigind patru persoane 
' șt. rănind nouă.

Vizita minislnilDi 
(Bmerlulii exterior al Miei 
la Franța conllnaă

PARIS 24. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite: 
Ministrul comerțului exterior al Ro
mâniei, Gheorghe Cioară, care se 
află intr-o vizită în Franța la invi
tația guvernului francez și persoa
nele care-1 însoțesc au fost marți 
oaspeții fabricii de sticlărie a Com
paniei Saint Gobain, din Chante- 
reine, și ai centralei termice de Ia 
Vaires.

Seara, Consiliul național al pa
tronatului francez a oferit un dineu 
in cinstea oaspeților.

NICARAGUA

Armata a impus un control sever

S.U.A

Dineu oferit în cinstea 
vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri 
al României

MANAGUA 24 (Agerpres). — 
Ultimele știri sosite din Nicaragua 
anunță că autoritățile au reușit să 
restabilească controlul, după inci
dentele din capitală care au avut 
loc între armată și partizanii can
didatului de opoziție la viitoarele 
alegeri prezidențiale, proiectate 
pentru 5 februarie a.c. In cartierele 
unde, timp de două zile, s-au dat 
lupte de stradă, armata a impus 
„un control sever". Un comunicat 
oficial anunță că în cursul inciden
telor, trei militari din garda pre
zidențială au fost uciși, iar alți 30 
de soldați au fost răniți. Nu se 
cunoaște numărul victimelor din 
rîndul populației civile, care, după 
unele agenții, ar putea fi de ordi
nul sutelor.

Oficialitățile încearcă să arunce 
responsabilitatea
ciocniri pe seama candidatului de 
opoziție, Fernando Aguerro 
afirmă acestea, „a împins pe par
tizanii săi să sfideze forța publica". 
In fapt, după cum relevă agenți
ile de presă, nu există nici o do
vadă concretă care să ateste im
plicațiile lui Aguerro în aceste in
cidente.

Unele știri informează că auto
ritățile se dedau în, prezent la mă
suri represive asupra liderilor de 
opoziție. In legătură cu aceasta,

senatorul american Robert Ken
nedy, a cerut trimiterea de ur
gență în Nicaragua a unui repre
zentant al Comisiei interamericane 
pentru drepturile omului care să 
protejeze pe candidatul opoziției 
la proiectatele alegeri preziden
țiale și să „recomande măsurile 
care se impun înainte de a fi prea 
tîrziu". Mulți comentatori din Ma
nagua își exprimă părerea că prin 
măsurile drastice pe Care junta 
militară le-a luat după aceste in
cidente este foarte greu de pre
supus că opoziția s-ar mai putea 
exprima liber la alegerile de la 5 
februarie.

pentru aceste

Mesajul președintelui Johnson 
eu privire Ia noul buget

j WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
i Președintele Johnson a prezentat 
L marți Congresului american me

sajul cu privire la bugetul pe 
exercițiul fiscal 1 iulie 1967 — 30 
iunie 1968.

In mesaj el subliniază că noul 
buget urmărește atingerea a trei 
obiective: continuarea războiului 
în Vietnam atît timp cît va fi ne
cesar; continuarea într-o manieră 
„controlată și calculată" a progra
melor interne urgente: menținerea 
dezvoltării economice fără a se ac
centua presiunile inflaționiste.

După cum a anuhțat și în me
sajul cu privire la „Starea Uniu-

nii". deficitul bugetar în viitorul 
an fiscal se va cifra la 8,1 miliarde 
dolari. Cheltuielile bugetare gene
rale sînt estimate la 135 miliarde 
dolari față de 126,9 miliarde do
lari în anul financiar curent de
pășind prevederile de la începutul 
anului trecut care erau de 112,8 
miliarde dolari.

Majorarea 
este legată 
agresiunii 
sud-est.

cheltuielilor federale 
direct de continuarea 
americane în Asia de

Un Jilm
comisiei

care confeslă 
Warren

Descoperirea unui complot 
în Congo
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KINSHASA 24 (Agerpres). — 
Guvernul congelez a anunțat iuni 
descoperirea unui complot econo
mic pus Ia cale de un grup din 
care făceau parte, între alții, se
natorul congolez Gaston Diomi și 
șapte oameni de afaceri belgieni, 
care locuiesc în Congo. Ei au 
arestați de organele securității 
ționale congoleze.

In comunicatul postului de 
dio Kinshasa . se menționează
membrii complotului au provocat 
îp mod artificial o lipsă de ali
mente la Kinshasa, organizînd o 
bursă neagră cu principalele măr
furi. Grupul urmărea, de aseme
nea, organizarea unui sabotaj sis- 
ceîri tic al economiei congoleze.

test
na-

ra-
că

din cinematografele din 
a fost prezentat pentru 
un film documentar des-

Lane 
recent

Mark
Comi-

LONDRA 24 (Agerpres). — In
tr-unui 
Londra 
ziariști
pre asasinarea președintelui Ken
nedy. Filmul prezintă fapte des
crise în cartea lui Mark 
„Judecată pripită", editată 
în Statele Unite.

Autorul filmului și cărții, 
Lane, contestă concluziile
siei Warren, care s-a ocupat de 
cercetarea împrejurărilor asasinării 
președintelui Kennedy. In film sînt 
aduse o serie de declarații a nu
meroși martori care contravin 
pregnant versiunii Comisiei- War
ren. Multe din aceste mărturii nu 
au fost consemnate în raportul 
Comisiei Warren, iar unii din mar- 

din viață în îm- 
să

suspiciuni. Ultimul din

tori au încetat 
prejurări care sînt de natură 
stîrneascăConferința ambasadorilor americani din Africa
lonialistă — în special din Angola 
și Mozambîc — mergînd pînă la 
proclamarea în aceste teritorii a 
„independenței unilaterale" după 
modelul Rhodesiei.

ALGER 24. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : Con
ferința ambasadorilor americani 
din Africa, ale cărei lucrări au 
început duminică la Tanger, a 
provocat neliniște în capitalele a- 
fricane. „Sîntem îngrijorați de nu
meroasele reuniuni ale ambasado
rilor americani în Africa, al căror 

nu este greu de bănuit", se 
într-un comunicat dat pu

blicității de Mișcarea pentru au
todeterminarea și independența 
Arhipelagului Insulelor Canare.

Comentînd reuniunea ambasado
rilor americani de la Tanger, nu
meroși observatori din capitalele 
africane afirmă că în intenția di
plomației americane se află ela
borarea unor noi tactici și planuri 
de „regrupare a tuturor statelor 
africane avînd la putere guverne 
reacționare", cu scopul de a le în
drepta împotriva restului continen
tului; stabilirea de noi mijloace 
și metode de divizare a mișcări
lor de eliberare din țările africa
ne aflate încă sub dominație eo

* BAKU. „Nunta de bri
liant", adică 75 de ani de 
viață în comun, au sărbătorit 
luni Hanlar Guseinov în vîrstă 
de 125 de ani și soția sa Salata 
Hale din satul Leninkent (A- 
zerbaidjan). Soții au o familie 
numeroasă alcătuită din 8 fii 
și 66 nepoți, strănepoți etc.

Hanlar Guseinov mănîncă 
moderat. El preferă lactatele 
și nu se atinge de băuturi al
coolice.

• HELSINKI. In Laponia, 
noaptea polară a luat sfîrșit și 
în ciuda gerurilor aspre, local
nicii au început să vorbească

TEHERAN 24 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei făcute în Iran de 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Gheorghe Rădulescu, ministrul 
economiei al Iranului, Aii Naghi 
Alikhani, a oferit în onoarea sa un 
dineu, iar dr. Eghbal, președintele 
Societății naționale iraniene de pe
trol — un prînz. Au participat A- 
mir Abbas Hoveyda, primul minis
tru al Iranului, și 
cabinetului iranian.

Vicepreședintele 
Miniștri, Gheorghe 
ferit în seara zilei
un dineu în onoarea primului mi
nistru Hoveyda.

alti membri ai

de
o-

Consiliului 
Radulescu, a 
de 23 ianuarie

concluziille

aceste decese a fost e& lui 
Jack Ruby, asasinul lui Oswald a- 
cuzat oficial 
ședintelui.

de asasinarea

CH‘LE

fjuardo Fiei

SANTIAGO DE CHILE 
gerpres), — Un comunicat 
nisterului de Externe din

24 
al

(A- 
Mi-

Chile 
arată că președintele Eduardo Frei
a renunțat, „pentru moment". . să 
întreprindă vizita preconizată în 
Statele Unite, la invitația preșe
dintelui Johnson. In același timp, 
a fost dat publicității mesajul șe
fului statului chilian adresat pre
ședintelui Statelor Unite în care 
este refuzată invitația. După ce 
președintele Frei a mulțumit pen
tru invitație, mesajul afirmă că 
guvernul chilian „va pune în miș
care toate mijloacele de care dis
pune pentru a repara prejudiciul 
fără precedent, cauzat Republicii 
Chile" de refuzul Senatului de a 
aproba această vizită.

despre primăvară. In cea mai 
nordică localitate finlandeză, 
Utsjoki, soarele s-a arătat du
pă o absență de 51 de zile. Ca 
o compensație a naturii, vara 
soarele nu apune în această 
regiune timp de 73 de zile. Pe 
cerul capitalei finlandeze, el 
strălucește în luna iunie 19 
ore pe zi.

• PARIS. Valerian Zorin, 
ambasadorul U.R.S.S. în Fran
ța, a făcut o vizită președin
telui de Gaulle. Potrivit agen
ției TASS, în cursul vizitei au 
fost discutate probleme de in
teres reciproc, precum și pro

%

Președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S. ' 
vizitează Italia

care.

Atenfaf în fafa sediului
C.C. al P.C. Italian

ROMA 24. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmi
te : In noaptea de luni spre marți 
s-a produs o puternică explozie la 
Roma, în fața sediului Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ita
lian. A fost avariată aripa sediu
lui C.C. al P.C.I., în care se aflau 
serviciile auxiliare. Pe o rază de 
100 de metri s-au spart geamurile 
clădirilor. Nu au fost înregistrate 
victime omenești.

Secretarul general al P.C.L, Luigi 
Longo, a făcut o 
a menționat că 
atentat criminal 

■EI și-a exprimat
părătorii ordinei publice îi vor de
masca imediat pe cei ce s-au făcut 
răspunzători de acest act, pentru a 
fi pedepsiți.

declarație în care 
explozia este un 
comis de fasciști, 
încrederea că a-

ROMA 24. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmi
te : la 24 ianuarie a sosit la Roma 
într-o vizită de stat, la invitația 
președintelui Italiei, Giuseppe Sa- 
ragat, Nikolai Podgornîi, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Arestări în
Republica Dominicană

SANTO DOMINGO 24 (Ager
pres). — Sub pretextul descoperirii 
unui „complot antiguvernamental", 
poliția dominicană a arestat luni 
33 de persoane. Șeful poliției do
minicane, generalul Luis Ney Te
jeda. a afirmat că. majoritatea 
celor arestați au făcut parte din 
grupul „constituționaliștilor" care 
au declanșat răscoala populară din 
aprilie 1965.

Marți dimineața, din ordinul 
președintelui Joâquin Balaguer, 
persoanele arestate au fost puse 
în libertate. Președintele domini
can a afirmat într-o declarație eă, 
în ciuda zvonurilor privind com
plotul antiguvernamental, „în țara 
domnește liniștea și ordinea". Ba
laguer a declarat că unele elemen
te din forțele armate nu sînt mul
țumite de guvern, dar a afirmat 
că numărul acestora este extrem 
de mic.

LA 21 FEBRUARIE SE PREVEDE

Primul zbor spre Lună 
al unei cabine

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic (N.A.S,A.) a 
anunțat că primul zbor al unei 
cabine spațiale cu trei locuri, de 
tipul „Apollo", destinat debarcării 
viitoare a cosmonauților pe Lună, 
va avea loc la 21 februarie. Ca
bina, compusă din două elemente, 
unul de „comandă" și altul ăe 
„serviciu", va fi propulsată, la 
plecare, de o rachetă „Saturn-1“.

spațiale
N.A.S-A. speră că nava cosmică 
să fie plasată pe o orbită eliptică. 
Durata primului zbor al cabinei 
„Apollo" nu a fost încă stabilită, 

că echipajul
?>- X
dar se subliniază 
uman . va putea să rămînă pe or
bită timp de 15 zile.

Echipajul prevăzut pentru a- 
ceastă misiune se compune din 
Virgil Grisson, Edward White și 
Roger Chaffee. In cursul primului 
zbor „Apollo" vor fi întreprinse 
în total 11 experiențe de ordin 
medical, științific și tehnic.

bleme legate de destinderea 
în Europa.

• ATENA. Guvernul grec a 
anunțat luni seara rechizițio
narea tuturor mijloacelor de 
transport in comun întrucît 
proprietarii acestora au făcut 
cunoscută intenția de a decla
ra o grevă de 48 de ore' cu 
începere de joi, 26 ianuarie.

• LONDRA. Ziarul „Times'1 
a publicat marți dimineața pe 
șase coloane un apel semnat 
de 1470 cadre didactice uni-

versitare în care se cere gu
vernului britanic să retragă 
sprijinul acordat politicii 
S.U.A. în Vietnam. „Războiul 
din Vietnam — se spune în ■ 
apel — provoacă suferințe și 
distrugeri imense. Marea Bri- 
tanie are o răspundere spe
cială pentru a căuta o regie 
mentare.

iQ SOFIA. In Bulgaria tră
iesc 443 oameni în vîrstă de 
peste o sută de ani. Dintre a- 
ceștia, 269 sînt femei și Î74 
bărbați. Vîrstele record le de
țin femeile: una de 115 ani 
și alta de 116 ani.
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