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La noua mină Bărbăteni

A fost dată tn exploatare 
linia de înaltă tensiune

De pe șantierul tinerei mine de la Bărbăteui 
am primit ieri o veste îmbucurătoare. A fost dală 
în exploatare linia de înaltă tensiune intre Lu
peni și Bărbăteni și o stație de transformare. 
Punerea liniei sub tensiune a permis intrarea în 
funcție a stației principale de compresoare și a 
altor mașini și utilaje care vor contribui la ac
celerarea ritmului lucrărilor pe acest șantier.

O dată cu terminarea acestui important obiec
tiv, lucrările de la mina Bărbăteni au intrat în- 
tr-o nouă etapă. A început săparea planului în
clinat și montarea unor trolii pentru urgentarea 
lucrărilor la galeria de cercetări geologice.

O nouă promoție 
de ingineri

Vineri, la Institutul de mine din Petroșani, au 
început examenele de stat pentru promoția 1966. 
Primii care își vor susține proiectele de diplomă 
vor îi absolvenții facultății de exploatări mi
niere, urmînd ca săptămina viitoare să le sus
țină și cei de la facultatea electromecanică mi
nieră. După terminarea examenului de Stat, in
ginerii din noua promoție, vor primi repartiza
rea in producție I 
lea Jiului și din

K

VIZITĂ DE DOCUMENTARE

la exploatările miniere din Va- 
țară.

Timp de 1,0 zile, un grup de mecanici de ma
șini de extracție de la întreprinderea minieră 
„Barza", raionul Brad vor fi. oaspeții colegilor 
lor de la Lunea și Aninoasa. Oaspeții vor stu
dia în mod amănunțit modul de funcționare a 
instalațiilor de extracție moderne din Valea Jiu
lui, unde în cursul probelor de rodaj s-a acu
mulat o bogată experiență. Mecanicii de puț ve- 
riiți în vizită vor aplica apoi experiența însu
șită în exploatarea unei instalații similare cu 
fiele din Valea Jiului care urmează să fie pusă 

funcțiune la întreprinderea minieră „Barza"

Activitate susținută
în comerțul nostru
cu alte țări

a anului s-a caracte- 
susținută activitate 

nostru cu alte țări.

Prima lună 
rizat printr-o 
în comerțul 
Iată cîteVa din ultimele noutăți:

Un nciu lot de aproape 100 detrac
toare de tipurile U-450 U-520 
U-650 a fost livrat 
rea românească de 
„Auto-Tractor" în 
Olanda și Spania, 
prindere „Metalimport" a 
noi aranjamente comerciale ue 
export-import: cu o firmă italiană 
a contractat vînzarea a 10 000 tene 
lingouri de oțel, iar cu firme din 
Elveția. Franța, R.F.G. și Italia a 
perfectat tranzacții privind impor
tul a 200 tone silico-mangan, 500 
tone tablă decapată, 200 tone tablă 
subțire laminată la cald, 2 600 tone 
țevi de. construcții și 1 560 tone oțel 
și profile.

Pe de altă parte, în portul Con 
stanța au sosit de curînd 7 700 tone 
laminate și 2 800 tone de antra
cit din diverse țări, 1 600 tone ce
luloză din S.U.A., 1100 tone 
bac puf din Siria, 2 900 tone 
congelat din R. 
tone portocale 
ne cafea boabe

Și
de întrepriride- 
comerț exterior 

Italia.
O altă

ti

Libia, 
între- 

stabilit

bum-
pește
2 000P. Chineză, 

din Izrael, 950 to- 
din Brazilia.

(Agerpres)
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Tovarășul Chivu Stoica 
va vizita 

Republica Somalia
La invitația președintelui Republicii Somalia, Aden Abdullah Osman, 

președintele Consiliului de Stat ai Republicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, împreună cu soția, va efectua o vizită oficială de prietenie în 
Somalia intre 7 si 11 februarie 1967.

COMUNICAT COMUN
mai bune cu- 

și a dezvoltării 
Republica Socia- 
Republica Vene- 
celor două țări

In dorința unei 
noașteri reciproce 
colaborării dintre 
listă România și 
zuela, guvernele 
au hotărît să stabilească relații di
plomatice la rang de ambasadă.

Vaccinarea
anfipoliomielificâ
pe 1967

Sănătății și Prevede- 
organizează de la în- 
februarie acțiunea de 
revaccinare antîpolio- 
anul 1967.

revaccinarea copiilor 
elementară.

folosit este realizat de 
Cantacuzino din Capi-

Ministerul 
rilor Sociale 
ceputul lunii 
vaccinare și 
mielitică pe

Intre 3 februarie și 15 aprilie vor 
fi vaccinați copiii născuți între 1 
noiembrie 1965 și 1 noiembrie 1966, 
iar în perioada 12—15 martie se 
va efectua 
din clasa I

Produsul
Institutul I.
fală. Vaccinul fiind lichid va fi ad
ministrat pe cale bucală.

In urma vaccinării antipoliomie- 
litice a populației în ultimii ani. 
morbiditatea prin această boală a 
scăzut cu peste 90 la sută fată de 
anul 1960.

(AgerpresJ

SPARTURI" IN „BUZUNARUL" 
MINEI PETRILA

UNDE MERGEM?
AZI

• Pe pîrtiile de Ia cabana Stra
ja Vulcan, etapa orășenească a 
campionatului republican de schi, 
probe de fond și concurs republi
can de biatlon.
• La Clubul muncitoresc din 

Loriea, ora 10 — expunere despre 
calitatea cărbunelui, urmată de 
un spectacol dat de către forma
țiile artistice ale clubului sindica
telor din Petrila.
• In caz de timp favorabil, pe 

patinoarul din Lupeni, la ora 9, 
va avea loc, returul etapei regio
nale de hochei juniori, între echi
pele Preparatorul Lupeni .— Șu- 
rianul Sebeș.

O întreprindere, pe lîngâ planul 
de producție — stabilit pe categorii 
de produse, sortimente etc. — are, 
în strînsă corelare, și un plan fi
nanciar în căre se sintetizează 
valoric consumurile și producția 
realizată. Acesta arată daca mun
ca s-a desfășurat bine sau prost, 
dacă au fost respectați indicii de 
calitate, cantitate, sortimente, li
vrări ritmice 
s-au încadrat 
de materiale
dărit fiecare bănuț.

etc., în ce 
consumurile 
și cum s-a

măsură 
interne 
goșpo-

Planu-i depășit 
dar cît costă ?

Mina Petrila, una din marile ex
ploatări carbonifere din Valea 
Jiului, a încheiat anul 1966 cu o

Expoziție de artă
Specialiștii în arta culinară din 

întreaga Vale a Jiului și-au unit 
priceperea și fantezia, realizing 
o frumoasă expoziție ce a atras 
ieri, la restaurantul „Minerul" din 
Petroșani, un mare număr de vi
zitatori și consumatori. Expoziția 
cuprinde sortimente de mîncăiuri 
și băuturi dintre cele mai variate. 
Preparatele de patiserie — cofetă
rie și cele de vînat, vinurile si 
lichiorurile fine, toate produsele 
expuse răsplătesc strădania orga
nizatorilor, a maeștrilor în arta 
culinară care și-au dat concursul 
la deschiderea acestei expoziții, 
dovedesc că atunci cînd oamenii 
vor să facă lucruri frumoase, reu
șesc.'

Printre lucrătorii T.A.P.L. care 
au adus o substanțială contribu
ție la prepararea produselor și 
deschiderii expoziției ș-au aflat 
maistJul bucătar Pirpiriu f-iumi-

Ilieșu Grigore de 
„Minerul" Petre
cu bucătarul .‘sai 

cofetarii Tri-

aranja- 
imprimă 

degustare, 
localitate, 
.cei de la 
și Ilune-

culinară
l 

tru șî bucătarul 
la restaurantul 
șani- împreună
Aurel de la Vulcan, 
fan Ioan și Demeter Francisc de la 
„Minerul" Petroșani și 
Iosif de la Lupeni.

Prepararea produselor, 
rea lor cu gust în stand 
ambianță, îndeamnă la... 
Vizitatorii, atît cei din 
din Valea Jiului, cît. și 
T.A.P.L. Tg. Jiu, Deva
doara au avut ieri numai cuvinte 
de laudă la adresă expoziției, a 
organizatorilor ei, a conducerii lo
cale a T.A.P.L.

Dar asemenea preparate ce sa
tisfac gusturi dintre cele mai -xl- 
gente privind prospețimea, calita
tea, cantitatea și modul de prezen
tare trebuie să existe întotdeauna 
în unitățile T.A.P.L. și nu doar 
cu prilejul unor expoziții de artă 
culinară.

depășire 
de 5 625 
getic. Un 
forturilor

a planului de producție 
tone de cărbune ener- 
rezultat meritoriu al e- 
colectivului de la aceas

tă exploatare care, îndeosebi în 
ultimele luni ale anului, a depus 
o muncă intensă, reușind să spo
rească productivitatea muncii, pe 
unele perioade, de la 1,277 tone pe 
post la 1,300 tone pe post.

Producția a „ieșit". Dar bilan
țul financiar arată pierderi însem
nate la o seamă de capitole unde 
grija pentru activitatea ritmică, e- 
fîciența economică, prețuirea fie
cărui bănuț a lăsat serios de do
rit.

MIHAI ȘTEFAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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Savurînd o ca
fea la „Cafea- 
dulciuri"

Fantezie, 
bun gust 

„CAFEA — 
DULCIURI**

La sfîrșitul săptămînii trecute 
s-a deschis în Petroșani, lingă 
magazinul cu autoservire 
„O.C.L. Alimentara", 0 unitate 
de „Cafea — dulciuri". Este una 
din cele mai moderne, poate 
chiar cea mai modernă unita
te de acest fel din Valea Jiu
lui. Deși interiorul este redus, 
felul în care este așezat ' mo
bilierul, nou, modern, modul 
în care sînt asortate în raf
turi produsele, imprimă' ambi
antă localului, candelabrele cu 
două brațe și lămpile de pe
rete, mai ales seara, îi dau o 
notă intimă, iar cele patru 
vînzătoare, cite două pe 
schimb, servesc cu amabilita
te pe fiecare consumator. Or
dinea și curățenia fac aici casă 
bună. E o adevărată plăcere 
să servești aici o cafea. Și 
încă o cafea bună. O scurtă 
„investigație" în rindul cîțor- 
va consumatori privind modul 
de deservire și calitatea cafe
lei ’ie-a condus la concluzia: 
ireproșabil. „Reproșabil ar fi 
un singur lucru — rie-a măr
turisit însă unul : se așteaptă 
cam mult". E adevărat — a 
tinut să explice tovarășul An- 
ghel Constantin,. gestionarul 
„Autoservirii" și al unității 
alăturate „Cafea — dulciuri". 
Știu, văd că se așteaptă uneori 
cam mult. E în continuu- o ma
re animație. Și e firesc să fie 
Uniîatea e amplasată într-un 
loc cum nu se poate mai bun : 
în centrul orașului, în apro
pierea gării, în preajma a două 
stații de autobuz. Planul lunar 
al unității e de 58 000 tei. De 
la început însă noi am depășit 
planul zilnic cu 25 la sută, 
ceea ce înseamnă că unitatea 
e și va fi cît se poate de. ren
tabilă. Orice început e desigur 
greu. Deocamdată nu avem 
decît un expresou cu două 
guri și oricît ar fi de abile 
vînzăt oarele nu pot șă-1 ser
vească prompt pe fiecate. Zi
lele acestea însă, expresoului 
existent i se va -A tura încă 
unul, nou, cu pa’ru guri. A- 
tunci, firește, vom putea sa
tisface toate exigentele și, 
implicit, comerțul va cîștiga”

Așadar, noua unitate .„Cafea 
-— dulciuri" are de la înce
putul activității ei, o ""’re cău
tare. Amatorul de cafea intră, f 
dă un leu, bea o cafea bună 
și pleacă mulțumit.

Deci se pot face lucruri 
frumoase cînd oamenii ciută, 
se preocupă, vor.

G. DiNU
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SPRE VIITOR DE AER
MONTAJ L1TERAR- 

MUZICAL TRECE TARA
(Jstr-un medalion puternic lu

minat, un elev ține un drapel. Se 
Ctude îngînat refrenul: „Trec rin- 
duri-rînduri muncitorii" și, în se
miîntuneric, se Văd trecînd mun
citori cu stegulețe. După ce-ți 
spun replicile, elevii-recitatori se 
încadrează în rîndurile muncitori
lor ți its din scenă).
Elevul:
Sub Steagul acesta au mers

muncitori, 
Cu frunțile sus la atac.
Sub steagul acesta visară la zori 
Pe aur, un sfert dintr*un veac.
Alt elev:
Ca noi să fim liberi, puternici acum 
Sub soarele liberei steme
O, ciți nu căzură eroic în drum 
Si ciți sîngerară prin vreme 1

(Se stinge lumina și cei ce au 
defilat, murmură din culise melo
dia „Privesc din Doftana", in timp 
ce cei de pe treptele de fond, re- 
prezentind diferitele categorii ale 
populației țării, recită).
Primul:
Ddftana încinsă cu lanțuri și fiare 
Sta dîrză de veghe în lupta

cea mare 
Și'atuiicea aflat-au călăii-ngroziți: 
Nil tti&t comuniștii, oricît chinuiți. 
Al doilea:
Voiau să-i răpună fiindcă cutează 
Și-n lanțuri Sâ-și țină frunțile sus, 
Al treilea:
ÎH Chin poți ucide, dar nu comuniști. 
Cad zece, o sută țin steagul

mai sus.
Elevul:
Și cînd veni a zorilor dogoare 
Să luifiineze-obrazul tării supt, 
Cețuri de plumb și lanțuri

de-nchisoare, 
Ca o năframa putredă, s-au rupt.

(Jocuri de iumini. Se cîntă „Dof- 
tana azi petrece").
Alt elev :
Iar acei care-au răpus 
Răul vechi sub j oarde, 
Duc acum cu fruntea sus 
lnima-n stindarde.
Ataindoi :

(Se aude „Partid iubit") 
Slavă ție, falnic soare 
Drag partid al primăverii ! 
Tu fie dai tăria vieții, 
Peticirii și puterii.

(Se aude cîntînd „Trăiască Ro
mânia socialistă).
O utecistă din grupul de sus : 
toii de slavă ii aducem
Dragului conducător, 
Fatfiei socialiste
Și întregului popor!
Un utecist:
Spre comunism se-ndreaptă

astăzi țara, 
Vestindu-ne ferice viitor.
Căci și-a înlăturat pe veci povata 
Și socialismu-a fost biruitor, 
intelectualul:
Minlea-ti trece avîntată 
Peste-al neștiinței zid, 
Căci găsit-ai luminată 
Călăuză în partid.
Un miner :
Construcții se înalță-n toată țara 
In ritmul zborului rachetelor

spre cer. 
Frumoasă-i regiunea Hunedoara, 
Cit de schimbat e traiul de miner I 
O muncitoare :
Uzine, fabrici, lanuri rîd în soare 
In toate se muncește cu avînt, 
Căci munca-i pentru lumea

muncitoare, 
Al vieții libere și fericite clnt. 
Toți:
Fii slăvită libertate.

(In timp ce se imită cu fluierul 
Clntecul ciocîrliei).
Un pionier:
Slavă celor ce-au luptat 
Ca să cînte ciocîrlia 
în Văzduhul liberat.

(Apar din ambele părți ale sce
nei țărani prinși în horă jucînd pe 
pății melodiei pe care o Cîntă ță
ranca).
Țăranca:
Hai la slrbă, măi flăcăi,
Cîntă ciocîrlia cîntă
F* tarla munca s-avîntă 
Căci brigada de cu zori 
E la lucru pe ogor.
Altă țărancă:
i*auzi cum mai cîntă satul. 
1-auii una, i-auzi două. 
Și dn*a lungul ți de-a latul

I-auzi, i-auzi, ia.
Că ni-s holdele bogate
I-auzi una, i-auzi două.
Și-n hambar avem bucate.
I-auzi, i-auzi, ia.

(Dansatorii se retrag).
Un recitator,:
Muncă, veselie și avînt spre zări, 
Sună tot pămîntu-n vesele cîntări. 
Umăr lîngă umăr cu-ntregul popor, 
Tinerețea merge către viitor-.
Un pionier :
Nădejdi zvîcnesc în pieptul tuturor, 
Ni-i dimineața vieții minunată, 
De-un înțelept și drag conducător, 
Și-n zori ne este calea luminată.
O pionieră :
Mîndria noastră e îndreptățită: 
Părinții fost-au vajfilcl luptători.
Ni-i tinerețea vîrstă fericită 
Sîntem ai vieții comuniste, zori,

„Sub limpede zenit răsună vara 
Că strămoșească, liberă ni-i glia

SPRE VIITOR DE AUR TRECE ȚARA
Republica Socialistă ROMÂNtA"

Un recitator :
Din zate Comunismul ne zîmbește, 
Cum fructul de pe-ăcum

zîmbește-n flori.
Prin noi chiar viitoru-ți mulțumește 
Partid iubit, partid biruitor!
Toți:

(Cîntă pe melodia „Steagul păcii 
flutură în zare").
Sub faldurile tale-n armonie 
Inaintează-ntreg acest popor, 
Căci tot ce-i nou, în noua Românie 
Prin tine-a devenit Strălucitor.
Al 11-lea recitator :
Partidul, trup din trupul țării
Partidul, suflet arzător,
Stegar al faptei și-al visării
Deschide drum spre largul zării 
Poporului sțăpînitor !
Al III-lea recitator :
Eroi, ce rumenirăți zorii
Victoriilor proletare
In tara ce gemea robită,
Azi vouă vă-nchinăm cintare.
Al IV-lea recitator :
In flautul furnalelor de fier,
Din orga-nsufletitelor motoare,
Un cîntec vast, puternic și sever 
Răsună azi semeț peste hotare.
Al V-lea recitator :
Și oamenii întineresc pe rînd
In mîndra socialistă Românie 
liumini le vezi pe față scăpărînd 
In braț puteri și-n inimi poezie.
Al VÎ-lea recitator:

O nouă emisiune — concurs televizată :
In scopul promovării de noi ta

lente și popularizării bogăției de 
valori existente în mișcarea cul
turală de masă din întreaga țară, 
radioteleviziunea română va orga
niza, în colaborare cu Comite’ui 
de stat pentru cultură și arta și 
Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România, o nouă serie de emi
siuni televizate „Dialog la dis
tanță".

La această suită de emisiuni 
„Dialog Ia distanță" urmează sâ ia 
parte toate regiunile țării noas
tre, pe baza regulamentului con
cursului.

Ordinea în care reprezentati
vele Celor 16 regiuni se vor în
trece între ele va fi stabilită prin 
tragere ia sorți.

Probele de concurs lă actuala 
ediție a „Dialogului la distanță" 
Vor fi următoarele :

1. Cel mai frumos și mai auten
tic dans popular din regiune;

2. Formație Instrumentală sau 
corală de amatori, din regiune; 
cele două regiuni aflate în con
curs la fiecare transmisiune vor 
prezenta formații de același gen;

3. „Tinere speranțe" — soliști 
instrumentiști de muzică clasică 

Și-alături se ridică oameni noi, 
Căci creștem liberi pe întinsul țării. 
Necunoscîhd nici grijă, nici nevoi 
Frîu liber dăm și muncii și visării.

Recitator I:
Da, pragul școlii către viitor

e-o treaptă 
Și zilnic îl pășesc copiii țării 
Partidul, călăuză înțeleaptă 
Deschis-a larg și pentru toți 

poarta-nvățării. 
Altul :
Iar socialismu-a-nscris în Boul plan 
Mai multe fonduri pentru

acest sector, 
Că-n școală crește astăzi, an cu an 
Măreț, al omenirii viitor.
Toți:

(Pe melodia „Cabana"). 
Cîntînd a vîrstei dimineață.

Sîntem prezenți aici în sală.
Iar mîine fiind fruntași în viață, 
Ne-om aminti cu drag de școală. 
Grupul I (vorbit) :
Un crîmpei de viață am adus aici.
Grupul II (vorbit) :
Despre cei ce-nvață.

despre mari și mici.
Toți : (Cîntă pe aceeași melodie) :
Vorbi-vom de elevii care
Iau note bune zi de zi,
Muncind cu rîvnă și ardoare, 
Cuprinși de setea de a șli.
Un dor e-ntreaga lor făptură 
Cîntînd a vîrstei dimineață.
Azi sînt fruntași la-nvațătură
Iar mîine-or fi fruntași în viață.
Recitator î
Pentru fruntașii tineri
Ce-s a țării mîndrie
Hai să cîntăm un cîntec 
Cu drag și bucurie.
Toți: (Pe melodia „Mărunțica")
Frunți . semețe își înalță
Din panou fruntașii
Să privească viitorul
Că e-n fața lor.
Nu e vîrstă mai frumoasă
Decît vîrstă noastră,
Ne-aVîntăm cu tot elanul 
Către viitor.
Muncim, cu drag, muncim Cu spor 
Alături de-un întreg popor.
Partidului îi mulțumim. 
Pentru viața ce-o trăim 

din rîndul artiștilor amatori sau 
al elevilor și studenților fără dis
tincții internaționale. Limita de 
vîrstă 15-25 ani;

4. „Rapsod popular" (recitatori, 
cîntăreți, creatori de versuri, in
terpret de vechi balade și cîntece 
bătrînești);

5. „Să ne cunoaștem regiunile". 
Delegatul fiecărei regiuni va adre
sa celeilalte formații la începutul

„DIALOG LA
transmisiunii 5 întrebări, la care 
urmează să se răspundă, pe par
cursul concursului.

întrebările se vor referi numai 
la regiunea care le adresează și 
vor fi alese din următoarele do
menii : economie, istorie, geogra
fie, artă și literatură (cîte o în
trebare).

Pentru formularea unui răspuns 
exact, la fiecare din cele 5 între
bări, se pot da maximum 3 răs
punsuri. Ele pot fi date de către

Fericiți trăim,
Ne distrăm și muncim
Viitor frumos
Ne clădim, ne clădim.
Recitator :
In ritm cu munca-ntregului popor, 
In ritm cu tehnica și cu știința, 
Urcăm noi trepte către viitor
I.a-nvățălură  dindu-ne silința.
Toți (Pe melodia „1 Mai"):
Ne așteaptă-n față viața
Tinerețea ni-i chezaș
Nu ne-a rîs zadarnic față 
Pe panoul de fruntaș.
Ne-avîntăm spre viitor
Cu-nțelept Conducător
Și prin fapte-om dovedi
Că știm țării mulțumi.
Alt recitator :
Crește și-nflorește astăzi toată țara, 
Reîntinerește neamul românesc.
Bucuria lui șl primăvara
Ne îmbrățișează visul școlăresc.
Altul:
Și pornim în viață
Cu nespus elan
Treci mai iute, clipă 1
Zbori mai iute an!
Altul:
Mîini la locul unde
Rodnic vom lucra
"țării vom răspunde
Pentru grija sa.

(Se aude melodia „Mulțumim din 
inimă partidului").
Altul:
Pentru traiul liber
Ce ne-ai făurit
Mulțumim din suflet
Drag partid iubit 1 ,
Altul:
Noi sîntem schimbul de nădejde 
Partidului ce ne-a crescut
Iar forța noastră fi-va sigur
In apărarea păcii scut I

(In timp ce se cîntă melodia 
„Sub al păcii stindard" se dă dru
mul unui porumbel, ceilalți elevi 
flutură batiste albe).
Un fruntaș:
Imagini vii prin față-mi se perindă 
Cu strălucirea frumuseții ldr.
Hidrocentrale, fabrici și uzine
Și necuprinsu-ntinsului ogor.
Altul:
Mi-ar plăcea de jos din mină
Să fur nopților lumină...
Unde-a fost beznă și ceață
Să cobor cîntec și viață.
Să dau țării noi izvoare
De lumini nemuritoare.
Toți: (Cîntă melodia „Valea Jiului") 
Minerul:
Lucra-vei rodnic lîngă cel ce pune 
Pikatnerul în zidul de cărbune
Și-l năruie acolo-n nopți de mină 
Ca să-l preschimbe-n torță

de lumină

(Pe fundalul de pînză roșie pio
nierii arată cravatele, uteciștii car
netele, cîntînd).

aceeași persoană sau de persoane 
diferite, în număr de maximum 3. 
Cei care răspund întrebărilor au 
dreptul să se consulte în preala
bil. Ei nu sînt obligați să răs
pundă în ordinea în care au fost 
puse întrebările;

6. Solist vocal de operă sau Ope
retă din rîndul artiștilor amatori 
sau al elevilor și studenților, fură 
distincții internaționale;

DISTANTĂ"
7. Solist vocal de muzică popu

lară din rîndurile amatorilor;
8. Solist vocal de muzica ușoară 

din rîndurile amatorilor;
9. Cel mai frumos obicei folclo

ric din regiune (sau un alt nu
măr la alegere) interpretat de 
artiști amatori.

Fiecare echipă participantă va 
putea acorda interpretului Sau lii- 
terpi’eților (echipe de dansuri etc.) 
care vor fi considerați cei mai 
buni, dreptul de a prezenta încă 

In flacăra conștiinței ciare 
Poporul nostru l-ai Călit 
Tu munte luminos, tu soare 
Nemuritor, partid iubit 1 
Spre Comunism, spre larga zare 
Te vom urma necontenit 1
• • ***••«•• 
Recitator :
Frăția dintre oameni

o proslăvim cu drag 
Prieteni toți alcătuind alaiul
Ce freamătă alături

șub purpuriul steag 
Cu-aceiași țel,

oricare ne-ar fi graiul. 
Toți: (Cîntă pe melodia „Jură-

mîntul Unirii"):
Ne-ai fost pavăză-n furtună 
In lupte grele ai învins 
îți jufăm azi împreună : 
Te urmăm spre comunism!
Altul:
Partidului ce steagul l-a dus

în vîlvfitaio 
Și pavăză-n furtună

de atîtea ori ne-a fost 
Ii mulțumește, caldă, a inimii bătaie 
Și lîngă ei de-a pururi,

vom fi prezenți la pori. 
Toți pe aceeași melodie: 
Sub ale tale flamuri roșii 
Iți jurăm ca-fitreg poporul 
Vom clădi cu mîini voinice 
Țării noastre viitorul!

(Pe fundalul scenei apare harta 
României).
Minerul:
A voastră*!, din munții bătfîni 
La marea ce-și sună comoara, 
Țăranca :
Păziți-o de dușmani hapsîni 1 
Intelectualul:
Păstrați-o cu vrednice mîini! 
Muncitoarea:
Voi tineri, a voastră e țafa I 
In zorile roșii ca para 
Urmașii s-o facă un rai.
Toți cîntă „Sub flamurile tale

se înălțări" 
Cu aceste mîitii, o țară mult iubită I 
Vom scrie mîine sub albastrul Cer 
Un nou poem al frumuseții tale ' 
In piatră, în beton și fier. i
Un recitator:
Aceasta-mi este țara (arată harta) 
Altul:
Slăvim conducătorul (Se va arăta 

steagUl)
Grupul de sus:
Senină-i primăvara (reflectorul 

luminează fața copiilor)
Fruntașii:
Ne rîde viitorul.
Toți cîntă :
Trăiască România Socialistă 
Pămînt străbun, de-apururi feri?’’:: 
Partidul Comunist trăiască
Spre comunism să ne conducă 

neclintit I
Aranjament

Ptof. Mafia ANTOCE
Liceul Vulcan

(N. R. Montajul, publicat pres
curtat, cuprinde versuri din volu
mul „Cîntare României" împletite 
cn verturi originale. Cei care do
resc să intre în posesia textului 
în forma lui completă se >al a- 
dresa redacției sau autoarei).

un număr în afara programului, 
dar numai după ce vor fi acor
date notele la proba respectivă.

Juriul concursurilor „Dialog la 
distanță" va fi alcătuit din repre
zentanți ai tuturor regiunilor. în 
timpul fiecărui concurs, membrii 
juriului se vor afla în orașele de 
reședință ale celor 16 regiuni, in
diferent care va fi locul de des
fășurare a emisiunii. Ei vor fi 
conectați simultan la un circuit 
telefonic special al Cărui dispe
cerat se va afla în studioul din 
București și, pe măsură ce vor 
comunica notele acordate unei 
probe sau alteia, acestea vor apă
rea scrise pe un ecran.

Regiunea Hunedoara va concura 
cu regiunea Cluj în etapa a tîl-a 
(luna martie sau aprilie).

Cei care doresc să participe Ia 
una din probele stabilite pentru 
concurs, sînt rugați să se înscrie 
la Comitetul orășenesc pentru 
cultură și artă, pînă la dată de 
1 februarie 1967.

Totodată se solicită contribuția 
tuturor celor care cunosc elemen
te talentate, capabile să concureze 
cu succes în această întrecere, să 
comunice Comitetului orășenesc 
pentru cultură șl artă, numele și 
adresa celui propus.
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PIN ȚARA „Spărturi H
i „buzunarul"

(Urmare din pag. I)

0 Găuri prin care 
se scurg milioanele

i n e i Petrila
valoare de peste 12 000 000 
în cea mai măre parte 

introduse în mină. A-

0,30
29 ianuarie

și polii moto-

o putere de 
fnotor include 

constructive

Fabrica de mașini electrice 
rotative a uzinelor „Electro- 
putere" din Craiova va fi în 
curînd autoarea celui mai 
mare motor electric de trac
țiune realizat pînă acum de 
industria noastră electroteh
nică, destinat locomotivelor 
electrice de 6 850 C.P., a că
ror fabricație de serie a fost 
încredințată acestei uzine.

Construcția motorului a în
ceput : în secția turnătorie au 
fost realizate primele suban- 
samble de oțel, iar în atelie
rele fabricii de mașini rota
tive se face ștanțarea tolelor 
pentru rotorul 
rului.

Proiectat la 
900 kW, noul
în soluțiile sale 
cîleva elemente noi. Boblna- 
jele sînt realizate la un ni
vel superior, folosihdu-se ră
șinile epoxidice, materiale 
izolante pe bază de sticlă și 
azbest, și lacuri a căror re
zistență la temperaturi ridi
cate poate depăși 153 de gra
de Celsius.

începerea fabricației acestor 
motoare electrice va inaugura 
și un nou procedeu tehnolo
gic de fabricație, bazat pe în
locuirea bandajelor de oțel ale 
rotorului cu bandaje pe bază 
de sticlă. Acest procedeu teh- 
riic constituie de fapt cea mai 
recentă realizare a tehnicii 
mondiale în construcția de ma
șini electrice. El înlătură defi
nitiv efectele magnetice ale o- 
țelului.

(Agerpres)

realizat

de vagoane din A- 
terminată construc-

dl ml mie hiod 
le B«fă 
la IM $■ La uzina 
rad a fost
ția celui mai mare vagon de 
marfă realizat pînă acum în 
țară. El este destinat transpor
tării unor idregate energetice, 
transformatoarelor electrice și 
altor construcții metalice grele.

Montat pe 20 de osii, vago
nul are o capacitate utPă de 
transport de maximum 260 de 
tone și este prevăzut cu o 
„uzină" electrică proprie pen
tru lucrări auxiliare.

(Agerpres)

auO jumătate de milion de lei 
fost plătiți anul trecut la mina Pe
trila numai ca locații, penalizări 
din partea C.F.R.-ului pentru ne- 
descărcarea in timpul prevăzut de 
normative a vagoanelor cu mate
riale —' lemn, nisip, balast, ciment 
etc. Acestea sînt pierderi ce ar fi 
putut fi evitate, printr-o măi ra
țională organizare a primirii și 
descărcării vagoanelor. Aici însă, 
6 vină revine și Direcției comer
ciale din Combinatul carbonifer 
care nu obligă furnizorii să tri
mită materialele ritmic și nu în 
asalt, convoaie după convoaie fapt 
care a dus la blocarea spațiilor de 
descărcare. Deseori materialul lem
nos sosește la mină în vagoane 
50 tone-KUASF — îneît trebuie 
te 8 oameni să scoată pe umeri 
lemn din vagon. Alte spărturi
buzunarul minei sînt cheltuielile 
în valoare de 30 000 de lei plătite 
pentru anularea comenzilor de va
goane din lipsă de producție dato
rită neritmicității, și alte aseme
nea cheltuieli neeconomicoase. Aici 
se numără atît penalizările pen
tru depășirea cenușei în cărbu
nele extras cît și amortismentele 
pentru diverse utilaje nefolosite.

de 
cî- 
un 
în

Bl Balans — 
un pas înainte, 
un pas înapoi I

armăturilor meta-

minerii din Petrila. 
vor reduce consumul 

ei. Practica ci- 
altceva : con- 
vrea să scadă 

MANIFESTA

Introducerea 
lice a fost primită cu mare bucu
rie de 
acum
lemn — și-au zis 
torva ani arată însă 
sumul de lemn nu 
ci, lucru 
CHIAR O 
TERE !

In cadrul
patru ani, s-au adus armături me-

De 
de

curios,
TENDINȚA DE CREȘ-

exploatării, în ultimii

7 CIFRA
TIMIȘOARA. II cheamă Petru 

Minda — de profesiune recidivist. 
Are acum la activul său 7 con
damnări.

In a șaptea zi a unei săptămîni 
din anul trecut, Colindînd cafene
lele și-a găsit 7 asociați pe sea
ma lui, pe care a început să-i pre
gătească în cea de a 7-a sa înde
letnicire : acostarea 
persoanelor de sex 
seară, în apropierea 
sportiv, întîmplarea
față pe tînăra E. T., muncitoare 
Ia o fabrica, împreună cu priete
nul ei, electrician la o întreprin-

pe stradă a 
opus. Intr-o 
unui stadion 
le-a adus în

DINTRE ZECILE DE SCRISORI
Promisiune 
de formă

De cînd conducerea poște, 
din Paroșeni a fost încredin
țat tovarășului Merei Nico- 
lae lucrurile merg bine, omul 
își face datoria și nimeni nu 
se poate plînge de dînsul. Nn 
se mai plîng nici salariații 
termocentralei.

Dar acum a venit rîndul 
tovarășului Merei să adrese
ze reproșuri conducerii ter
mocentralei.

A locuit intr-un apartament 
al I.E.C. Paroșeni, cu consim
țământul conducerii acesteia. 
Aceeași conducere i-a pus în 
vedere să se mute în altă 
parte, în ziua de 27 decem
brie 1966. Pentru mutat tre
buia păsuit omul o zi-două. 
Dar în următoarea zi i-a bă
tut în ușă, ca să-l mute, o e- 
chipă de 12 oameni plus cel 
care venea în loc. Vrînd-ne-

vrînd Merei și-a mutat lucru
rile intr-o mansardă la blo
curi, promițindu-i-se că pînă 
la sfirșitul anului 1966 va 
primi și bucătărie. Vorbă să 
fie ! Și acum stă înghesuit cu 
soția și cei doi copii intr-o 
cameră neîncăpătoare de 
mansardă.

Cînd își va aduce aminte 
conducerea Electrocentralei de 
promisiunea făcută ?

23 din strada Ale-

De-ar fi 
și în hîrtii așa!

Blocul
tcandru Sahia din Petrila este 
la o distanță de... 30 de pași 
de unitatea I.L.L. In fiecare 
zi tehniciană Ceteraș Ștefa- 
nia și administratoarea Tăbă- 
caru Maria trec prin fața a- 
cestui bloc, dacă nu de mai 
multe ori, cînd vin de acasă 
sau cînd se întorc de la ser
viciu. Și totuși...

minieră Petrila. Aceștia sînt bani 
blocați, nefolosiți, care grevează 
serios asupra situației financiare 
a minei, asupra eficienței econo
mice a exploatării. Rezultatul atî- 
tor deficiențe ? In Ioc să realizeze 
250 000 lei economii Ia prețul <le 
cost — cum șl-a luat angajamen
tul la începutul anului 1906 —, la 
sfirșitul anului trecut s-a economi
sit doar... 1 ban — 0,01 lei — pe 
tOha de Cărbune extrasă, economia 
realizată 
pe rtiină.
posibilitățile

fiind doar de 8 000 lei 
Un rezultat mult sub 

colectivului !

★

8,32

9,15

ultimele 
Răspuns

Copii și 
„Harap- 
de C. 
basmul 

Inter-

creșterea consumului de 
lemnos. Trebuie să arâ- 

asemeneâ, că ponderea 
fierului în tona de căr-

talice în
Iei, care 
sînt deja 
cesta este un pas însemnat înainte
în folosirea metodelor moderne de 
lucru în Subteran. Totuși, rezulta
tele nu sînt cele așteptate: dacă 
in 1960 consumul de lemn era de 
46 mc/1 000 tone cărbune extras, 
CU TOATA INTRODUCEREA MA
SIVA a ARMATURILOR META- 
LICE ÎN ANII URMĂTORI, pe 
1965 s-a înregistrat un consum de 
44,2 mc/1000 tone cărbune extras, 
iar în 1966 acest Consum, deja ri
dicat de lemn, a crescut, ajurtgind 
la 45,5 mc/1 000 tone cărbune. Va 
să zică UN PAS ÎNAINTE prin in
troducerea stîlpilor metalici și 
UN PAS ÎNAPOI prin nerediicercii 
și chiar 
material 
tăm de 
costului
bune a crescut de la 4 lei pe tonă 
cit era cu eîțiva ani înainte, la 
aproape 7 lei pe tona extrasă acum, 
cu toate că consumul de lemn nu 
s-a redus.

In folosirea armăturilor meta
lice, la mina Petrila sînt și alte 
aspecte; în magazii stau armături 
în valoare de 550 000 lei, fără a fi 
utilizate în producție. De aseme
nea, ia sfirșitul anului trecut, ex
ploatarea Petrila plătea în conti
nuare amortismente pentru armă
turi metalice în valoare de 400 000 
lei, ARMĂTURI CARE NU EXIS
TĂ DE MULT, FIIND PIERDUTE IN 
SUBTERAN prin surpări, pră
bușiri.

Asigurarca 
economice a 
— este una 
de plenara C.C. al P.C.R. din 21-23 
decembrie 1966. Din analiza 
mărâ făcută la mina Petrila. re
iese că aceasta are încă mari 
zerve pentru îmbunătățirea activi
tății economico-financiare, reduce
rea prețului de cost. Trebuie insă 
lichidate, astupate găurile prin 
care se scurg mijloacele financiare 
ale exploatării, luate măsuri hc- 
tărîte pentru a ridica nivelul efi
cienței economice a minei! Anul 
1967 sa fie uh punct de cotitură 
în această direcție la exploatarea 
Petrila !

unei Înalte eficiente 
fiecărei întreprinderi 

din cerințele reliefate

su-

re-

Bl Stocare înseamnă... 
bogăție ?

Peste un milion de lei blocați 
în stocuri supranormative, cca. 10 
milioane lei într-o mașină de ex
tracție, sute de mii de Iei prinși 
în diferite utilaje și materiale 
care în prezent nu se folosesc în 
procesul de producție — și deci 
nu produc nimic — iată aspecte 
financiare nedorite în Exploatarea

FATALA î
dere de transporturi din localita
te. Și, în timp ce Petru Minda i-a 
administrat tînărului eîțiva pumni 
zdraveni, cei 7 s-au năpustit a- 
supra fetei, batjocorind-o în chip 
sălbatic. Cu ajutorul electricianu
lui, al organelor de miliție, întrea
ga bandă a fost prinsă și defe
rită justiției. Cei 7 și șeful lor au 
primit, în total, 70 de ani 
chisoare corecțională.

In ciuda coincidențelor,
aflăm în fața unei cifre fatale, ci 
a unui caz în care pedeapsa — ori- 
cît de aspră — pare blîndă.

(Agerpres)

de

nu

în-

ne

...Au fost sesizate de loca
tari că In apartamentele 24, 
17 și 12 plouă, la apartamen
tul 5 nu se închid ușile, iar 
la apartamentul 22 geamurile 
sînt defecte. Au fost, Dar ele 
nu s-au deranjat să cerc-'eze 
faptele la fața locului și s& 
ceară conducerii unității I.L.L. 
remedierea defecțiunilor. Teh
niciană a făcut „documenta
ția" și „recepția" reparațiilor 
(ce fel de reparații ? !) din bi
rou, iar administratoarea a 
cercetat (și continuă) neajun
surile din registru, tot în bi
rou. Ce păcat că în hîrtii nu 
plouă.

De-ar ploua și în „actele" 
acestei unități măcar ca-n blo
cul 57 din str. Republicii 
(vezi toate apartamentele ul
timului etajflii.ar mai ieși din 
birou gk cele ticnă funcționa
re (chiot -de n-ar gentru
a nu risca să fie inundate o 
dată cu hîrtiile...

(După scrisoarea trimi
să de un grup de loca

tari ai blocului)

I

(

i

!
i

11,00
12.45
13,55

14,30

17,15

Ofa exactă. Cum va fi 
vremea, astăzi ?

Intîlnirea de duminică. E- 
misiune pentru femei. 
Din Cuprins: Gimnastică 
—Copiii să facă sport ? 
Modă; Moment muzical,- 
Rubrica să fim frumoase; 
Sfaturi despre 
luni de sarcină; 
la scrisori.

Emisiunea pentru 
tineretul școlar : 
Alb" prelucrare 
Vasilescu după 
lui Ion Cteangă.
pretează colectivul Tea
trului „Victor Ion Popa" 
din Birlad.

1 Emisiunea pentru sate.
i Concert simfonic.

Campionatul european do 
patinaj viteză. Transmi
siune de la Lahti (Fin
landa).
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Campionatul european de 
patinaj viteză. Transmi
siune de la Lahti (Fin
landa).
Magazin 111.
Telejurnalul de seară.

Par
ticipă regiunile Argeș șl 
Suceava. Transmisiune 
din București $i Iași. In 
încheiere — Telejurnalul 
de noapte.

18,00
19,15
19,30 Dialog la distanță.

PROGRAM DE RADIO
30 ianuarie

PROGRAMUL I : 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,45 Emi
siune pentru pionieri; 7,00 RADIO
JURNAL; 7,15 In sunet de fan
fară; 7,30 Muzică ușoară; 8,00 
SUMARUL ZIARULUI „SCÎN- 
TEIA"; 8,10 Cîntă Gheorghița Ris- 
tea și Constantin Mirea; 8,25 MO
MENT POETIC; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,35 Muzică 
populară; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,03 Piese corale de Dinu 
Steliaii: 10,20 Jocuri maramure
șene; 10,30 ROZA VÎNTURILOR; 
10,55 Suita 
Respighi;
11,30 Muzică 
tece și jocuri populare interpre
tate de Tita 
Costăche;
ȘTIRI; 12,30 Corul Radiotelevi- 
ziunii dirijat de Aurel Grigoraș 
prezintă piese în primă audiție; 
12,46 Sirnfonietta de Mirceă Chi- 
riac; 13,10 Muzică ușoară de Flo
rentin Delmar și Miști lancu; 13,30 
Intîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 14,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 14,08 Muzica ușoa
ră și anotimpurile; 15,00 Muzică

„Păsările" de Ottorino
11,20 Afiș radiofonic: 

ușoară; 11,45 Cîn-

Bărbuleșcu și Nicu
12,00 BULETIN DE 

Corul

populară; 15,20 Anunțuri și re
clame; 15,30 Caleidoscop muzical; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bl>- ( 
letin meteorologic; 16,15 Formați
ile muzicale conduse de Enrico 
Fanciotti și Claude Bolling; 16,30 
O poveste pentru voi, copii; 143,40 

HjJn rapsod popular : fluierașul Pr- 
■ trică Popescu; 17,00 Muzică ușoa
ră cu Anda CălugăreanU; 17,25 
Arii din operete; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLO
BULUI; 18,15 Varietăți muzicala; 
18,40 RITMURILE CINCINALU
LUI ; Realizarea ritmică a planu
lui de investiții; 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 19,So 
Melodia Zilei; 19,35 Concert de 
melodii românești; 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARA; 20,20 Scurt 
program de muzică românească; 
.70,30 TEATRU RADIOFONIC : 
REȚETA MACROPOLOS de 
Karel Capek; 21,35 Piese instru
mentale; 21,45 La microfon Gîcă 
Petrescu; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Intîinire cu jazzul; 22,45 Album 
de piese corale clasice; 23,00 Iți 
dedic o melodie; 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

I. C. R. T. I. PETROȘANI
ANUNȚA VACANTE

— 1 POST ȘEF SERVICIU COMERCIAL. Condiții: studii 
superioare economice și 6 ani în funcții economice sau studii 
medii și 9 ani în luncții economice.

— 2 POSTURI ȘOFERI DE GRADUL II.

Solicitanții se pot prezenta zilnic între orele 7—11 a.m. 
ia sediul întreprinderii din str. Constantin Miile nr. 1 din 

orașul Petroșani.

Unitatea I. L. L. Petroșani

► Execută prestații de serviciu 
de desinlecfie și deratizare»

Lucrările se efectuează pe bază de contract și comenzi. Se 
folosesc substanțe chimice, garantîndu-se eficacitatea lor.

Cei interesați se pot adresa sectorului I.L.L. Petroșani, Str 
Mihai Eminescu nr. 27.
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Accident tragic la Cape Kennedy
Trei cosmonauți au pierit în urma unei explozii

CAPE KENNEDY 28 (Agerpres). 
Cei trei cosmonauți americani care 
urmau să efectueze la 21 februa
rie primul zbor din cadrul pro
gramului „Apollo" au murit vineri 
Ia Cape Kennedy în urrna unei 
explozii care s-a produs pe rampa 
de lansare, în timp ce se proceda 
la o „repetiție generala" a cabi
nei spațiale. Cei trei cosmonauți 
sînt Virgil Grisson, considerat 
drept un veteran al spațiului cos
mic. deoarece a participat la 
două zboruri pe bordul cabinelor 
„Mercury" și „Gemini", Edward 
White, primul american care a 
efectuat o „plimbare" în spațiul 
cosmic și Roger Chaffee. Un comu-

Lupfele
din Vietnamul de sud

SAIGON 28 (Agerpres). — Du
pă ce în cursul zilei de vineri pa
tru elicoptere militare americane 
au fost doborîte de unități ale for
țelor patriotice, în cursul unor 
lupte desfășurate la sud de zona 
demilitarizată, sîmbătă dimineață 
agenția Associated Press a anun
țat că în primele ore ale zilei alte 
două elicoptere și un avion de ob
servație american au fost dobo- 
rite de patrioți. Aceasta s-a petre
cut în timpul ciocnirilor produse 
între trupele americano-saigoneze 
și trupe ale Frontului' Național de 
Eliberare, la sud de orașul Hue. 
Comunicatul comandamentului a- 
merican menționează că în timpul 
luptelor desfășurate în noapte și 
dimineața de sîmbătă în partea 
nordică a Vietnamului de sud 
s-au înregistrat pierderi în oameni 
și arme de ambele părți.

NICARAGUA

MANAGUA IN STARE DE ASEDIU
MANAGUA 28 (Agerpres). — In pofida unui comunicat oficial 

care anunță restabilirea ordinii și calmului, in capitala Nicaraguei dom
nește o atmosferă de neliniște. Cu mai puțin de zece zile înaintea ale
gerilor prezidențiale, autoritățile au luat măsuri drastice pentru a evita 
noi acțiuni ale forțelor de opoziție. Capitala se află practic în stare de 
asediu. Marile artere și principalele clădiri administrative sînt ocupate 
de soldați cu echipament de război. Au fost operate mai multe arestări, 
au fost interzise trei posturi de radio ale opoziției și s-a promulgat o 
lege care reprimă „incitarea la violență" prin presă. Măsurile excepțio
nale sînt menite să amplifice șansele candidatului oficial Anastasio So- 
moza, membru al familiei care guvernează practic țara de peste 30 
de ani.

Vizita delegafiei de ziariști români 
în Tunisia

TUNIS 28 (Agerpres). — Sîmbă- 
tă, ministrul afacerilor externe, Ha
bib Bourghiba-junior, a primit pe 
ziariștii români care vizitează în 
prezent Tunisia și a răspuns între
bărilor puse de Nicolae Puicea, re- 
dactor-șef la Agenția Română de 
presă, și de Cristian Popișteanu, 
șef de secție la revista „Lumea".

Apreciind ca pozitive relațiile 
dintre Tunisia și România, Habib 
Bourghiba-junior a spus: „Relațiile 

nicat dat publicității de N-A.S.A. 
(Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic) arată că 
incendiul s-a produs în momentul 
cînd cosmonauți! se găseau în ca
bină. Explozia a avut loc în par
tea principală a cabinei care se 
găsea la 66,44 metri de la sol, în 
vîrful rachetei „Saturn 1-B“. A- 
ceastă parte conținea motorul și 
aparatura de climatizare și de 
distribuire a oxigenului. Cabina a 
fost înconjurată imediat de fum, 
cei trei cosmonauți fiind probabil 
asfixiați și arși de vii. Ei nu au 
comunicat de loc cu postul de con
trol de pe sol, ceea ce explică, 
într-o oarecare măsură, întîrzierea 
cu care s-a luat cunoștință de 
acest accident și a intervenției per
sonalului de pe sol.

Cei trei cosmonauți urmau să 
efectueze un zbor între 10 și 14 
zile în spațiu, cabina „Apollo" 
fiind o reproducere exactă a ace
leia cu care Statele Unite inten
ționează să trimită în Lună un 
echipaj uman înainte de anul 
1970. Ca urmare a acestui acci
dent, lansarea cabinei „Apollo-l" 
a fost amînată sine-die.

Referindu-se la drama de vineri, 
agenția France Presse afirmă, ci
tind surse autorizate de la centrul 
spațial Cape Kennedy, că șansele 
americanilor de a trimite un om 
pe suprafața Lunii înaintea Uniu
nii Sovietice „au fost serios com
promise". In afară de pierderea 
tragică a celor trei cosmonauți, 
„care va fi o durere permanent 
resimțită de țară, de conducătorii 
și de specialiștii programului spa
țial american", se apreciază, de 
aceștia din urmă, că posibilitățile 
de a devansa programul Sovietic 
au fost „serios diminuate".

dintre țările noastre, călăuzite de o 
concepție politică realistă și de res
pect reciproc, cunosc o dezvoltare 
atît cantitativă cît și calitativă. 
Domeniile de colaborare sînt trep
tat extinse și totodată cunoașterea 
reciprocă devine mai profundă. A- 
ceasta contribuie la o mai bună 
înțelegere între noi. Țara dv., ca
re se bucură de o independență 
reală, aduce o contribuție prețioa
să la dezvoltarea cooperării între 
țările lumii".

Dineu oferii In (lunea 
ilcepreseiintelil 
(nntilinlni le liniștii 
al României

TEHERAN 28 (Agerpres). — In 
seara zilei de 27 ianuarie, primul 
ministru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveyda, a oferit un dineu în 
cinstea tovarășului Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, care se află în 
vizită în această țară. Au partici
pat Aii Naghi Alikhani, ministrul 
economiei, Valentin Vlad, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Socialiste România la Te
heran, și alte persoane oficiale.

Senatorul Fulbright :

Statele Unite duc în Vietnam 
„un război barbar"
NEW YORK 28 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în cadrul unei 
conferințe la Miami, senatorul 
Fulbright, președintele Comisiei

Guvernul Kuweitului 
și-a prezentat demisia

BEIRUT 28 (Agerpres). — In le
gătură cu alegerea noii Adunări 
Naționale a Kuweitului, guvernul 
condus de Jaber al Ahmed al Ja
ber și-a prezentat sîmbătă demi
sia emirului Kuweitului. Emirul 
a cerut cabinetului să rămînă în 
funcțiune pînă la formarea unui 
nou guvern. Postul de radio Ku
weit a anunțat că noua Adunare 
Națională a fost convocată pen
tru 7 februarie.

Conferința de presă 
a președintelui 
Mobutu

KINSHASA 28 (Agerpres). — Un 
consorțiu internațional format din 
capitaluri franceze și americane va 
Cumpăra cele 40 la sută din acțiu
nile Societății Generale Congoleze 
a Minereurilor ce i-au aparținut lui 
Union Miniere, a anunțat vineri 
președintele Mobutu. El a decla
rat în cursul unei conferințe de 
presă că reprezentanții acestui con
sorțiu se vor întruni luni la Bru
xelles și sînt așteptați să sosească 
în cursul săptămînii viitoare la 
Kinshasa pentru începerea tratati
velor preliminare. Președintele nu 
a dat alte detalii în legătură cu 
consorțiul, dar a informat că aces
ta va colabora cu Societatea Ge
nerală Congoleză a Minereurilor, 
creată la 1 ianuarie a, c„ în locul 
societății belgiene „Union Miniere 
du Haul Katanga”. Președintele 
Mobutu a anunțat apoi că „în cu- 
rînd" va fi semnat un acord cu 
Italia, care îi va furniza Congoului 
un împrumut de 50 de milioane 
dolari.

MESAJE ADRESATE 
DE l THANT

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Cu prilejul semnării Tratatului 
privind „Principiile care guver
nează activitatea statelor în ex
plorarea și folosirea spațiului cos
mic, inclusiv Lunii și celorlalte 
corpuri cerești", secretarul gene
ral al ON.IT.. U Thant, a adresat 
mesaje de felicitare identice pre
ședintelui S.U.A., Lyndon John
son, președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Alexej Ko- 
sîghin, și primului ministru al 
Angliei, Harold Wilson. U Thant 
își exprimă „satisfacția profundă 
în legătură cu acest eveniment is
toric în relațiile internaționale" și 

senatoriale pentru problemele ex
terne, a cerut din nou guvernu
lui american să înceteze bom
bardamentele asupra Republicii 
Democrate Vietnam și să-și re
tragă trupele din Vietnamul de 
sud.

Fulbright a spus că Statele Uni
te duc în Vietnam „un război bar
bar". El a respins teza oficială, 
potrivit căreia S.U.A. ar duce 
războiul din Vietnam în apărarea 
securității sale naționale.

Prima uzină nucleară 
plutii oare

WASHINGTON 28 (Agerpres). 
Departamentul apărării al S.U.A. 
a anunțat lansarea la apă a pri
mei uzine nucleare plutitoare, ge
neratoare de curent electric. U- 
zina a fost construită pe nava 
militară „Liberty", folosită în tim
pul celui de-al doilea război mon
dial. Reactorul nuclear poate fur
niza 10 000 wați pe an fără ca în 
tot acest timp să aibă nevoie de 
realimentare cu combustibil. Uzina 
plutitoare prezintă avantajul de 
a se putea deplasa oriunde va fi 
nevoie de aprovizionarea cu cu
rent electric.

O declarație 
A GUVERNULUI SOVIETIC

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
Ambasadorului Japoniei la Mosco
va i-a fost înmînată o declarație 
a guvernului sovietic, care amin
tește unele fapte ce dovedesc „o 
lărgire a participării, de un. fel 
deosebit, a Japoniei la acțiunile 
agresive ale Statelor Unite în 
Vietnam". Printre acestea se e- 
numără existența în Japonia a 
comandamentului flotei a 7-a, ale 
cărei nave de război iau parte di
rectă la acțiunile militare din 

bucuria că „O.N.U. a putut con
tribui considerabil la acest rezul
tat remarcabil". (Rezoluția pre
zentată de un grup de 38 de state, 
printre care și România, care a- 
probă Tratatul, a fost adoptată de 
Adunarea Generală a O.N.U. la 19 
decembrie 1966).

Arătînd că „cucerirea spațiului 
cosmic suscită numeroase proble
me noi, deoarece deschide, pe plan 
militar, perspective înspăimîntă- 
toare și deoarece tehnica spațială 
are repercusiuni asupra mediului 
în care trăim", U Thant subli
niază necesitatea ca „omul să stâ- 
pînească forțele considerabile pe 
care inteligența sa le-a descoperit < 
și ca aceste forțe să fie folosite 
în interesul omenirii și întăririi 
păcii".

U Thant își exprimă încrederea 
că „Tratatul nu numai că va re
duce considerabil riscul unui con
flict în spațiul cosmic, dar va con
tribui și la îmbunătățirea cola
borării. internaționale si a perspec
tivelor păcii pe planeta noastră". 
Secretarul general al O.N.U. își ex
primă apoi speranța că Tratatul V3 
fi urmat de alte măsuri vizînd de
zarmarea generală și totală.

APARAT NOLJ 
DE
AUTOS AL V ARE 
PENTRU MINERI

MOSCOVA 28 (Agerpres). 
La Donețk (R.S S. Ucraineană) 
a fost realizat un aparat de 
autosalvare de tip nou. Avînd 
Ia dispoziție un asemenea a- 
parat, minerii pot petrece o 
oră intr-un mediu lipsit de o- 
xigen sau încărcat Cu gaze no
cive de orice concentrație. r

Rezervele de oxigen Cojyi 
nute în aparatul respectiv -■ 
sigură minerului oxigenul ne
cesar in timpul șederii în at
mosfera viciată. Aparatul cîn- 
tărește mai puțin de 3 kg.

Toți minerii din bazinul Do- 
nețuiui vor fi dota)i cu apa
rate noi de autosalvare.

Vietnam, ancorarea navelor ame
ricane în porturile japoneze pen
tru alimentare și reparații, folo- .. 
sirea aeroportului internațional 
din Tokio drept punct de tranzit 
pentru militarii americani trimiși 
în Vietnamul de sud. Industria 
japoneza execută comenzile mili- „ 
tare și de reparații pentru forțele ‘ 
americane , care acționează în Viet
nam.

Declarația exprimă speranța că 
guvernul japonez va lua măsuri 
pentru încetarea acestor acțiuni.

• .BONN. Procesele de pro
ducție ale unui mare lami
nor de țevi din Mulheim 
(R. F. Germană) sint coman
date de instalații electronice 
la fel cum comandă creierul 
uman prin canale nervoase 
funcțiile organismului.

Aceste instalații asigură un 
randament mare laminorului, 
cu cheltuieli de timp și de 
muncă minime.

9 SANAA. Un grup de con
trarevoluționari, care a pătruns 

pe teritoriul Yemenului, venind 
din Arabia Saudită, a primit 
o puternică ripostă din partea 
tribului de la Amalissa. Agen
ția M.E.N. informează că 50 
de contrarevoluționari au fost 
uciși.

9 LONDRA. Greva de trei 
săptămîni a muncitorilor de 
la uzina de aluminiu din Bir
mingham s-a încheiat cu vic
toria greviștilor. Patronul a 
satisfăcut revendicările mun
citorilor privind îmbunătăți
rea salarizării.

• VARȘOVIA. In Polonia 
epidemia de gripă continuă să 
ia proporții. Deosebit de afec
tată este Varșovia, unde zil
nic se înregistrează peste 9 000 
de noi cazuri. ,

• BUDAPESTA. Potrivit 
afirmației unor, oameni de ști
ință, solul R. P. Ungare re
prezintă cea mai mare ano
malie 'geotermică din lume. 
In subsolul ungar se găsesc 
4 000 km cubi de apă cu o 
temperatură de peste 50 gra
de C. 10 la sută din această 

apă. fierbinte poate produce 
o energie mai mare decît toa
te zăcămintele de cărbune, 
țiței și gaze din țară.

• GENEVA. La invitația 
Organizației Mondiale a Sănă
tății, ziua de 29 ianuarie a 
fost proclamată „Ziua luptei 
împotriva leprei". O vastă ac
țiune de combatere a acestui 
flagel se va desfășura cu a- 
cest prilej în 130 de țări din 
întreaga lume.

Statisticile O.N.U. apreciază 
că numărul total al celor bol

navi de lepră se ridică la a- 
proape 11 milioane.

• BUENOS AIRES. Un pu
ternic incendiu a distrus 32 
de case intr-unui din „cartie
rele mizeriei" din Buenos Ai
res. Ca urmare a incendiului, 
150 de persoană au rămas fă
ră locuințe. Pompierii au de
clarat că focul ar ți putut să 
fie stins la timp dacă în a- 
cest cartier ar fi existat in
stalații de apă curentă.
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