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OGLINDA ACTIVITAȚH ECONOMICE A

Reflecfii în jurul bilanfului
C. C. V. J.

De ani de zile, la mina 
Petrila, brigada condusă 
de minerul Cîșlaru loan, 
de la sectorul III, este 
cunoscută drept unul din 
colectivele cele mai 
vrednice.

In clișeu: Un schimb 
al brigăzii.
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a președintelui
Consiliului de Stat,

Chivu Stoica

Ing. Gheorghe MIHUȚ 
șef serviciu planificare 

C.C.V.J. Unde mergem ?
AZI

La sfîrșitul lunii tre
cute,: la Combinatul car
bonifer Valea Jiului au 
fost încheiate calculele 
legate de prețul de cost 
al producției pe anul 
1966. Bilanțul este favo
rabil : sarcina de redu
cere a prețului de cost 
a fost îndeplinită iar la 
întreaga producție marfă 
au rezultat economii ca
re depășesc 15,6 milioa
ne lei. Drept urmare, 
beneficiile combinatului 
au sporit, față de plan, 
cu 11,1 milioane lei.

Cu excepția sectoare
lor de producție de la 
finele Dîlja și Paroșeni, 
toate unitățile combina
tului s-au 
sarcina de 
prețului de
mai însemnate economii 
au fost obținute de E. 
Uricani, U.R.U.MJ3., E. 
Lupeni, E. M. Lonea 
preparația Petrila.
fiecare din aceste uni
tăți valoarea economiilor 
peste plan depășește un 
milion de lei. Economii 
importante au obținut și 
exploatările miniere Ani- 
noasa și Vulcan, prepa- 
rațiile Coroești și Lu
peni, Secția de transport 
auto.

încadrat în 
reducere a 
cost. Cele

M.

și 
Iia

Principalii factori cate 
au contribuit la realiza
rea de economii peste 
plan sînl: depășirea pla
nului producției marfă 
(pe seama depășirii pla
nului producției . brute 
și a recuperărilor pla
nificate la preparațiile 
Petrila și Coroești), , a 
productivității planifica
te, reducerea cheltuieli
lor materiale dfe produc
ție. Analiza prețului de 
cost pe articole de cal- 
culație arată că s-au ob
ținut economii la consu- 

materii prime, 
și

a
energie ca 
gospodăririi 
acestora, au 

cheltuielile

mul de 
materiale 
urmare 
mai bune a 
fost reduse
legate de pierderile din 
rebuturi iar cheltuielile 
de manoperă au scăzut 
datorită depășirii pro
ductivității muncii.

Ca urmare a extinde
rii susținerii metalice, 
la lemn de mină și che
restea s-au obținut e- 
conomii în valoare de 
peste 2,3 milioane Iei. 
La cheltuielile de secție 
s-au înregistrat, de ase
menea, economii, de pes
te 3,9 milioane lei.

(Continuare în pag. a 3-a)

O LUNA RODNICA

• Sala I.M.P., ora 15
— etapa orășenească a 
campionatului de baschet 
juniori, băieți și iete.
• Patinoarul Lupeni

— ora 19 — hochei pe 
gheață între echipele 
Preparatorul Lupeni 
Șurianul Sebeș.
• Pe pîrtia Straja 

avea loc un concurs 
gional de schi dotat 
cupa „16 Februarie".
• Paroșeni; ora 17 

la căminul cultural
ține conferința „Dezvol
tarea regiunii Hunedoa
ra în anii cincinalului".
• Casa de cultură 

Petroșani, ora 19 — pro
gram artistic dat de for
mațiile de amatori din 
localitate.
• Teatrul de stat, ora

19, piesa în trei acte 
„Burlacii". -- - ..

întrebărilor puse de 
rănii muncitori din 
calitate.

tă- 
lo-

Primiri 
la Consiliul de Miniștri

va
re-
cu

se

M I I XE
• Căminul cultural 

Iscroni, ora 11 — briga
da științifică răspunde

• La căminele cultu
rale din Jieț, Cimpa, Dîl- 
ja, Cîmpu lui Neag și 
Dealul Babii — confe
rința „Dezvoltarea re
giunii Hunedoara în anii 
cincinalului", urmată de 
program artistic.
• Patinoarul din Lu- 

peni, ora 9 — returul 
meciului dintre Prepara
torul Lupeni — Șurianul 
Sebeș.
• Continuarea con

cursului regional de schi 
pentru cupa 
rie" pe 
Straja.
• Pe 

pice din 
peni, ora 9 — prima e- 
tapă a returului campio
natului orășenesc 
pice pe echipe 
line. ..
• Casă de 

Petroșani, ora 18 
citai de 
mentală 
Școlii de 
plastice

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit vineri în audiență de prezen
tare pe Eliezer Doron, trimis ex
traordinar și ministru plenipoten
țiar

In 
tele 
mit
Ahsan-ul-Haque, ambasador 
ordinar și plenipotențiar al 
blicii Islamice Pakistan la 
rești.

al Izraelului la București, 
cursul aceleiași zile, președin- 
Consiliului de Miniștri a pri- 
în audiență de prezentare pe 

extra- 
Repu- 
Bucu-

„16 Februa- 
pîrtiile de la

arenele de po* 
Petroșani și Lu-

de po- 
mascu-

cultură
— re- 

. instru-muzică
dat de elevii 
muzică și arte 

din localitate.

PENTRU CEFERIȘTI

cale ferată 
mai 
obținute 
hărnicia

greu, 
în 
cu 
A- 
tu-

Condițiile atmosferice din 
luna ianuarie au făcut ca mun
ca în unitățile de 
să se desfășoare 
Totuși, realizările 
această lună arată
care au muncit ceferiștii, 
cordînd atenție asigurării 
turor stațiilor cu vagoanele 
necesare încărcării mărfurilor 
prezentate la expediere, mun
citorii ceferiști din 
complexului Petroșani 
cărcat și transportat 
ianuarie 86 337 tone 
peste sarcinile de plan.

încărcarea tuturor vagoane
lor la capacitatea maximă a 
stat, de asemenea, în centrul 
preocupărilor. Prin îmbunătăți
rea indicatorului „sarcina 
tică" cu 3,16 la sută s-a 
ținut o economie de 646 
goane a 25 tone fiecare I

Realizări importante au 
obținute și Ia aiți indicatori de 
calitate. Astfel, rulajul vago
nului de marfă a fost redus 
cu 30,67 la sută, staționarea 
la încărcare-descărcare cu 1,77 
ier sută, viteza comercială a 
trenurilor de marfă a crescut 
cu 2,34 la sută, iar tonajul pe 
tren de marfă a 'r-.t și el mai 
mare cu 3,2 la sută decît sar
cina planificată.

In luna ianuarie au fost re
morcate 163 trenuri cu tonaje

cadrul 
au în- 

în luna 
mărfuri

sta- 
ob- 
va-

fost

sporite, cu un tonaj remorcat 
în plus de 17 686 tone. In frun
tea acțiunii de remorcare a 
trenurilor cu tonaje sporite 
s-au situat mecanicii Popan 
Gheorghe, Bardan Nicolae, Li- 
ță Constantin, Martin 
Herciu Traian, Mihuț 
tin, Stănescu Mihai 
alții.

Prin 
flețire 
lui de 
goane 
de reparații și revizii interme
diare la vagoanele de marfă 
să fie depășite. Astfel, pe poan
ta atelierului de zonă au ieșit 
190 de vagoane reparate, iar 
echipa de reparații de la re
vizia de vagoane a reparat cu 
detașare 320 vagoane. Tot
odată, s-au făcut revizii inter
mediare la un număr de 37

• vagoane.
Realizările- obținute în con

diții' grele de către muncitorii 
ceferiști din complexul Petro
șani, vorbesc de la sine des
pre munca ce se desfășoară 
pentru îndeplinirea ritmică și 
depășirea planului de trans
port, succesele obținute fiind 
chezășia obținerii de noi rea
lizări în celelalte luni ale a-' 
nului.

iosif, - 
Constan- 
și mulți

de însu- 
atelieru-

E

munca plină 
a colectivelor 
zonă și reviziei de va
s-a reușit ca planurile

L
lui, trăiau muncitorii burlaci, 
mare majoritate tineri. Cîte 
într-o cameră. Unii munceau 
mină, alții la preparație. Se 
tîmpla uneori ca, peste noapte, să 
dispară cîte unul și atunci lua cu 
el, probabil drept amintire, va
liza, haina și conserva cu 
de legume a vecinului său 
Cei noi sosiți erau cazați, 
me, într-o cameră lungă de 
tarul căminului nr. 2. Erau înși
ruite aici vreo 25-30 de paturi din 
fier. Unul era ocupat de un băiat 
cu barbă roșie, veșnic nerasă care 
trecea în fața locatarilor celor do
uă cămine drept un scriitor... ne
consacrat. II chema Patrolea. Avea 
Patrolea ăsta doar o singură sa
lopetă și cînd se întorcea de la 
șut se vîra sub pătură cu salopeta 
pe eL A scris o dată o schiță- în 
care era vorba de un ins, deve
nit nervos Ia un moment dat, care 
fuma mai întîi o „Mărășeăscă", 
apoi una „Carpați", trecea la o ți
gară „Mureș" și încheia cu 
„Victoria" - ...Primii cititori —
legii de cameră. Citeau, ridicau a 
nedumerire din umeri și plecau.

Asta se întîmpla prin. 1954. pri
măvara, după viscolul cel năpras
nic.

a Petrila, în cele două că-
, mine așezate pe malul Jiu- 

în
4-5 
lâ 

în-

î. CRIȘAN

Din toamna anului trecut, că
minul nr. 2 a fost transfor

mat în spital. S-a mutat aici spi
talul din Lonea. Majoritatea foști
lor locatari au părăsit rîridurile 
burlacilor și s-au mutat 
tamehtele noilor blocuti 
trilei.

în- apar-
ale Pe-

I TUNIS 3. — Trimișii speciali, M.
Puicea și Nicolae N. Lupu, trans- 

Imit: Vineri dimineața, președintele
Consiliului de Stat al Republicii 

I Socialiste România, Chivu Stoica,
însoțit de Ahmed Mestiri, ministrul 

| apărării naționale, a depus o co- 
. roană de flori la Monumentul de
la Sedjoumi. Apoi a fost vizitat 

' Muzeul arheologic de Ia Bardo, 
I localitate situată la patru kilome- 
' tri de Tunis. Inaugurat în 1888, 
I acesta este unul dintre cele mai 
I bogate muzee în mozaicuri roma- 
I ne. Exponatele de aici reprezintă 
I o sinteză a celor mai reprezenta- 
I tive monumente de pe pămîntul 
I tunisian. Sarcofage punice, statui 
I romane, amfore grecești și obiec- 
I te din sticlă completează prețioasa 
l colecție. A fost vizitat, de aseme- 
| nea, Muzeul arab din aceeași Ioca- 
I litate și făcînd parte din Muzeul 
| arheologic, unde sînt expuse gra- 
I vuri vechi despre istoria Tunisiei, 
[ dantelărie și obiecte de aramă, bi- 
■ juterii și monezi, olărie.

Oaspeții români au făcut apoi a 
I vizită la Adunarea Națională' a 

Tunisiei. O companie a prezentat 
onorul, iar fanfara a intonat im
nurile de stat ale celor două țări. 
Salutat de președintele Adunării 
Naționale, dr. Sadok Mokaddem, 

I și întîmpinat cu căldură de către 
deputății tunisieni, președintele 
Consiliului de Stat a rostit o cu- 
vîntare, care a fost în repetate rîn- 
duri'subliniată cu aplauze.

| -In continuare, oaspeții români 
k au. făcflt's. o vizită, la Oficiul. .n^țiO- 
j nai de artizanat de Ia Den-Den. Lu- 
. crătorii atelierelor i-au primit cu 
I căldură. Aici, în ateliere spațioase 
| se lucrează produse tradiționale, 
l covoare, broderii, instrumente .mu- 
| zicale populare, obiecte din aramă 

încrustate cu argint etc.
Oaspeții români au revenit apoi 

la Adunarea Națională, unde pre- 
1 ședințele acesteia a oferit un de

jun la care au participat președin- 
I tele Habib Burghiba, membri ai 
| guvernului tunisian, deputați, per

sonalități ale vieții culturale tuni
siene. Dejunul s-a desfășurat. într-o 

| atmosferă prietenească: : 
I Vineri după-amiază. au fost vi- 
| zitate uzinele textile de la Birkassâa 

din apropierea Tunisului. Construită 
anul trecut, această întreprindere 

| modern utilată finisează zilnic 
I 120 000 m de ‘ țesături. Muncitorii

I 
I 
I
I 
I
I 
l
I
I
1
I

(Agerpresj |

înapoierea tovarășului j 
Corneliu Mănescu ! 

J

I 
I

1
I
I 
I
1
I 
I
I 
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din R. F. a Germaniei
Ministrul afacerilor externe, Cor- 

.neliu Mănescu, s-ă înapoiat vineri 
în Capitală -venind» din Republica 
Federală a . Germaniei, unde a fă
cut o vizită oficială la . invitația 
ministrului afacerilor externe, al 
acestei țări, Willy Brandt.

(Agetpres)

Dormitoarele au devenit saloane 
cu paturi moderne, cabinete pentru 
consultații, laboratoare sau bi
rouri. Totul strălucește de cură
țenie și, bineînțeles, domină, albul. 
Meșteri zidari, tîmplari, instala
tori și zugravi au pregătit 60 de 
camere imaculate. Au venit să dea 
o mînă de ajutor și cîțlva oameni 
de la mină. Pe corid„..re . te în-

Francisc VETRO

(Continuare în pag, a 3-a)

tocană 
de pat, 
o vre- 
la par-

(Continuare în pag. a 4-a)

Ora de vizită ia spitalul din Petrila
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Dicfionar etimologic rimat
A F

DIN ÎNȚELEPCIUNEA 
ROMEI ANTICE

A — e întîiul sunet spus de om 
Auto — ades, vehicul intr-un pom. 
Arbitru — cel ce-și fluieră părerea. 
Albină — ac ce vinde prea scump mierea. 
Avar — unul ce cheltuie puțin.
Amforă — mai de mult, butoi cu vin. 
Adine — cînd doarme omul fără Vise. 
Amar — medicamentele prescrise.

Fățarnic — om cu mască de to val. 
Frîul — volanul pentru pus pe cal. 
Fatal — cînd șeful tău îți taie prima. 
Fes — pocal cu moț (lipsește rima). 
Fotbal — („acas’") motiv de duioșie. 
Fictiv — (în acte) drum spre pușcărie.

G

CINSTEA îți aduce laude și foame.
JUVENAL

CITE lucruri pe care nu le-am fi făcut nici
odată pentru noi, le facem de dragul priete 
nilor !

CICERO
DACA vrei ca alții să-ți păstreze secretul, păs- 

treazăți-1 în primul rînd tu.

B
Bine — „marfă" pe care nu ceri preț. 
Bufon — un prost ce trece drept isteț.

Batic — mai nou, o oală fără toartă. 
Bombeu — un „isoscel" în vîrf de gheată. 
Balon — o ironie spusă-n vînt.
Bar — cel mai nou muzeu de pe pămînt. 
Baftă — „Fiat" primit la „specială".
Barză — vine (nicicînd cu mîna geală).

c
ca părinții, 
de cit toți dinții, 
păr vopsit.

Cămașă — mai aproape 
Canin — mai „bisturiu" 
Cameleon — un fel de
Calm — e contrarul celui ce-a lovii.
Chiștoc — sămînță de țigări la cinema.
Căldură — de la centrală azi o ai și mîine ba.

D
Dulce — este de multe ori grețos. 
Durere — cînd plăcerea e „pe dos". 
Discuție — gînd dat pentru export.
Dric — vehicul pentru ultimul transport. 
Divan — cînd țațele stau Ia taifas.
Dalie — e o floare fără „glas". 
Dulău — portret pe porțile închise.
Deranj — neamabilități permise.

E
Elogiu — împrumutul temporar. 
Enigmă — azi apare foarte rar.
Epavă — pudră, ruj și zbîrcituri. 
Eroare — 'n Ioc de miere, acrituri.

AVEȚI UN BĂIEȚEL ?
TRĂIASCĂ !

Cînd am ieșit cu el pe poar
ta maternității, Mugurel a în
ceput să-și etaleze calitățile 
de copil minune. (Mugurel e 
băiețelul meu). Striga: „Vleau 
plăpumică bleooo!". Și striga 
așa de frumos...! Pînă acasă 
n-a contenit cu strigătele, in
cit începusem să văd lumea 
în bleu, inclusiv pe Mugu
rel. Acasă l-am depus între 
granițele imperiului său de 
1,50 0,70 (nu garantez pen
tru exactitatea dimensiunilor 
căci nu-mi ardea atunci de 
măsurători) și m-am expediat 
în oraș după plăpumică bleu. 
Acum, că Mu
gurel rămăsese 
cu mamă-sa, 
gustam din plin 
bucuria venirii 
Aș fi spus la toată lumea de 
pe stradă: „Știți că am 
băiețel" ? Nu se cădea; 
serios, tată. Trebuie să 
să-ți înfrînezi pornirile, 
fel, puștiul, care încă nu 
ce-i acela respect patern, poa
te să te ia peste picior.

La magazin, însă, am spus; 
la magazinul de copii din Pe
troșani, că de la el am plecat 
cu colindul: „Știți, am un bă
iețel". „Aveți un băiețel ?! Să 
vă trăiască!“. Și vînzătoarea 
radia de bucuria mea. E o 
cunoștință veche, de aceea se 
bucură. „Da, zic, am un bă
iețel și mi-ar trebui o plăpu
mică bleu". Mimica feței 
vînzătoarei se schimbă brusc. 
Fața ei nu mai radiai bu
curie, iar capul i se apleacă 
spre stingă și spre dreapta 
a negare și a regret: „N-avem.- 
Dinainte de Anul nou nu 
mai avem așa ceva. Dar poa
te doriți una roză ?“. „Ce să 
fac cu una roză ? Mugurel o 
vrea bleu".

Am luat un mijloc rapid 
de circulație (de atunci nu 
mai blagoslovesc autobuzele) 
și m-am oprit la Lupeni la 
magazin. „Știți, am un băie
țel". „Să vă trăiască". „Da, 
și vreau o plăpumică bleu". 
„N-avem așa ceva, n-avem

vreți una

autobuzu- 
mai erau

FOILETON
lui pe lume.

un 
om 
știi 

Alt- 
știe

decît roze. Poate 
roză ?“.

Pînă la plecarea 
lui spre Petroșani
cinci minute. N-am mai zis 
nimic. Am ieșit val-vîrtej pe 
ușă afară și am intrat pe ușa 
autobuzului tocmai cînd taxa
toarea striga: gata! După o 
transbordare în Petroșani 
m-am oprit la magazinul din 
Petrila. „Știți, am un băiețel". 
„Să vă trăiască"! (vînzătoa- 
rea de aici nu mi-e cunoștin
ță și de aceea e mai puțin 
entuziasmată de vestea mea). 
„Și — continui eu — mi-ar 

trebui o plăpu- 
mică bleu". 
„N-avem de 
multă vreme, 

servim cu una roză".
Am început să văd 

roz. De ce n-oi fi vă- 
cu negru că doar așa

Dar vă 
Ciudat! 
totul în 
zut alb
e zăpada ? Sau de ce n-oi fi 
văzut bleu, ca la început ? 
Să știi că sufăr de daltonism! 
De la Petrila am plecat în 
pelerinaj la Itonea. „Știți, am 
un...". Pardon I Aici era in
ventar. Mofluz, am luat au
tobuzul și m-am înapoiat a- 
casâ.

Voi, cei ce nu aveți un bă
iețel, nu știți ce preț are, cînd 
nu o găsești nicăieri, o plă
pumică bleu. Credeți că cos
tă 132 de lei. Habar n-aveți, 
vă spun 
trebuie, 
știți voi

Mi se
acasă. „Știți, am un băiețel". 
„Să vă“... Nu, nu, acolo mi 
s-a părut numai că Mugurel 
e vînzătoare intr-un magazin 
și vrea să-mi spună „să vă 
trăiască". Dar el striga in- 
tr-una: „Vleau o plăpumică 
bleoo sau cel puțin una albă". 
Și eu pe unde umblasem nu 
găsisem decît roze. Nu tran
dafiri, ci plăpumi de culoa
re roză. Și alea sini pentru 
fetițe, iar eu am un băiețel.

eu. Cînd n-o ai și-ți 
costă un regat. Ce 
care n-aveți băieței ? 
pare că am ajuns

TH. MARCUȘ

Gînd — avion din creier emanat.
Gheb — o cocoașă-n cap sap păr tapat.

1 Gem — autobuzele aglomerate.
Gură un sac de vorbe măcinate.
Gafă — „bon jours" cînd spui cui n-a dormit. 
Gaiță — debit verbal ușor mărit.
Greșeală — un „motiv" pentru iertare. 
Grăbit — cel ce te calcă pe picioare.

__ , /

SENECA
MÎNIA este o scurtă nebunie.

HORAȚIU
PROSPERITATEA îți creează prieteni, nenoro

cirea ți-1 verifică.

II
Halva — semințe de dovleac cu zahăr. 
Hatîr — cînd altu-ajută să mă apăr. 
Haios — nădragi în ținte întăriți.
Hal — circumstanță pentru chercheliți. 
Halbă — ceva umplut pe jumătate.
Hirsut — unul cu plete netăiate.

I
Ierarhie — un urcuș destul de greu. 
Iavaș — o cerere la I.L.L.-u.
Imperativ — cînd blană vrea soția. 
Impertinent — sau jos cu pălăria.
Ingîmîat — „păunul" îără coadă. 
Inourat cînd ploaia stă-n „grămadă". 
înstrăinat — nu mă căutați acasă.
Învins — cînd soacra ia comanda-n casă.

J
Jeț — nobil, printre scaunele de rînd. 
Jongler — cel care prinde toțu-n vînt. 
Jug — guler scrobit pentru bovine. 
Jambon — emblema castelor porcine. 
Jerbă — flori, cînd joacă tarantella. 
Jupon — un frate geamăn cu umbrela. 
Juuglă — un fel de codru sută-n sută. 
Junghi — cînd reumatismul te salută.

CARIERISTULUI
Un baromelru-ai spart și ieri.
Motiv de mare supărare,
Că-n loc să „urce", (cum tu ceri) 
A îndrăznit să se „coboare".

UNUI ȘEDINȚOMAN
După tine, cam așa,
Echivocul ar consta : 
Ordinea de zi — în file;
Și ședința-n — 7 zile.

UNUI CHIULANGIU ÎN SERVICIU
Băiat de zahăr, zice orișicine, 
(Părerea mea e alta despre el), 
Că-n fiecare dimineață vine, 
Și apoi se „topește" frumușel.

VA

M. DINCA

D. M.

Păr de aur
Oamenii de știință englezi au 

studiat firele de păr uman cu aju
torul unor dispozitive cu izotopi. 
Ei au stabilit conținutul cantita
tiv al unor elemente după radia
țiile caracteristice. In felul acesta, 
s-a constatat că, în majoritatea ca
zurilor, părul femeilor conține 
mai mult aur, iar părul bărbați
lor — mai mult sodiu și clor. De 
asemenea, componența chimică a 
părului diferă de la individ la in
divid, coincidențele petreeîndu-șe 
numai la un caz din 10 000. A- 
ceastă descoperire deschide noi 
posibilități pentru criminalistică și 
poate să fie utilizată pentru ex
pertize judiciare.

Cifra 13 nu poartă 
ghinion I

Familia Bauer din Winona (Min
nesota) este urmărită ca de o um
bră de cifra 13 ! Doamna 
are 12 frați și surori și 13 
Fiica sa cea mai mare ș-a 
într-o zi de vineri — 13 și
cut recent al 13-lea nepot al fami
liei. Fiul doamnei Bauer, John,

Bauer 
nepoți, 
născut 
a năs-

PUBLIUS
FRICOȘII mor de multe ori înainte de a muri 

cu adevărat. Curajoșii nu gustă moartea decît o 
singură dată.

CEZAR 
VÎRSTA îți ia totul, pînă și mintea.

VIRGILIU 
REGRET adeseori că am vorbit, niciodată însă 

că am tăcut.
ÎNȚELEPȚII învață mai mult de Ia proști decît 

proștii de la înțelepți.
CATON

STI ATI
•> 4
CANTITATEA totală 

de apă (1404 , milioane 
kmc) de pe suprafața 
globului pămîntesc este 
repartizată în felul ur
mător : 97,6 la sută în 
mări și oceane, 2,1 la 
sută în stare înghețată, 
0,3 la sută în cursuri 
de apă și lacuri, 0,0005 
la sută în atmosferă.

ÎNTREPRINDERILE 
industriale moderne con
sumă cantități uriașe de 
apă. Astfel, pentru ob
ținerea unei tone de a- 
luminiu se 
1500 tone de 
pentru o tonă 
plastice sînt 
500 tone de apă.

i ou suni, i 
apă, iar 
de mase 
necesare

ÎN Uniunea Sovie
tică există 220 00Q de 
cursuri de apă. Acestea 
varsă în mări și 
4 000 kmc de apă

oceane 
pe an.

ÎN DIFERITE 
fluviul african 
atinge lățimea 
km. Există un 
de construire a 
mare baraj în zona de
presiunii Stangley Gill. 
Barajul va forma „ma
rea Congo", cu o supra
față de 800 000 kmp.

locuri, 
Congo 

de 25 
proiect 

unui

POTRIVIT calculelor 
oamenilor de știință de 
la Academia de biolo
gie din orașul Laufen 
(Austria), pe globul pă- 
mîntesc, care are o 
populație de peste 3 mi-

și-a sărbătorit la 13 ianuarie a.c. 
ziua de naștere. Și culmea, fami
lia nu este 
ghinion.
perstițios

de loc urmărită 
Poftim, să mai fii 
în asemenea condiții

Omul cu urechea 
cusută

««

liarde de locuitori, se 
consumă, pentru diferi
te nevoi, o cantitate de 
oxigen necesară respi
rației unui număr de 
43 miliarde de oameni. 
Foarte mult oxigen se 
consumă la arderea 
cărbunilor, a petrolului 
etc.

0 GLOBULA roșie 
conține 280 milioane 
molecule de hemoglobi
na. Fiecare moleculă de 
hemoglobina se compu
ne, la rîndul ei, din a- 
proape 10 000 atomi Vie 
hidrogen, carbon, azo*‘, 
oxigen și sulf.

IN U.R.S.S. s-a con
struit un cuptor rotativ 
uriaș pentru producția 
de ciment. Diametrul 
cuptorului este de 7 m. 
iar lungimea de 230 m.

PLANETA Saturn are 
un volum de 734 de ori 
mai mare decît al Pă- 
mîntului, dar masa ei 
este de numai 95 de ori 
mai mare. Aceasta în
seamnă că densitatea ei 
medie este de 8 pri 
mai mică decît densita
tea Pămîntului.

ÎN 24 DE ORE se ob
servă pe Pămînt apro
ximativ 44 000 de ful
gere. Fiecare dintre ele 
are o intensitate a cu
rentului de 25 000 am- 
peri si o putere de cir
ca 30000 kW.

pot trăi decît ureînd la suprafață 
din cînd în cînd pentru a res
pira, s-a încurcat pe fundul bazi
nului în ramificațiile rădăcinii u- 
nei plante mari și, nemaiputîndu-se 
ridica la suprafață, a murit as
fixiat.

de
su- Un Hercule de șase ani

Micuțul Iura Tareev, în 
de șase ani, din satul 
(U.R.S.S.), ridică greutăți 
Ei cîntărește 55 kg, de 
mai mult decît copiii
lui. Medicii declară că micul Her
cule se dezvoltă complet normal.

vîrstă 
Kamenka 
de 20 kg. 
două ori 

de vîrsta

Examinînd pe un confrate de-al 
lor, care fusese victima unui ac
cident de mașină, medicii de la 
spitalul din Neumarkt (R.F.G.) au 
constatat că accidentatul iși pier
duse urechea stingă. Polițiștii ca
re făceau ancheta pe locul acci
dentului au găsit urechea sub 
zăpadă și au adus-o în mare grabă 
în sala de operații, unde ea a fost 
imediat cusută la loc. Medicii spe
ră că autogrefa va prinde și că în 
felul acesta accidentul nu va lăsa 
nici o urmă.

Pește înecat...
Un pește care moare înecat în 

apa unui acvariu; iată, într-ade- 
văr, un eveniment neobișnuit. 
Acest accident paradoxal a fost 
semnalat la marele acvariu public 
din Copenhaga. Un guram, specie 
de pește fără branhii și care nu

In sectoarele de construcții 
navale ale Uzinei mecanice 
din Turnu Severin a început 
fabricația primului cargou fri
gorific de 1 500/2 000 TDW, 
dintr-o serie de 12 vase de a- 
cest tip. Este pentru prima 
oară cînd se construiește o 
astfel de navă în țara noas
tră. Proiectul de execuție a- 
parține constructorilor severi
neni și prevede între alte so
luții noi și confecționarea su
prastructurii din aliaje de a- 
luminiu.

(Agerpres)1
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OGLINDA ACTIVITĂȚII ECONOMICE 
A UNUI AN DE MUNCĂ

Activitatea 
unor comisii 
de împăciuire

2 •

(Urmare din pag. 1)

în
ce

O analiză mai atentă scoate 
evidență o serie de rezerve de 
ducere a prețului de cost. Astfel, 
amortismentul mijloacelor fixe a 
fost depășit ca urmare a depășirii 
planului de punere în funcție, fă
ră însă ca în același timp să exis
te o suficientă preocupare pentru 
utilizarea noilor capacități, insta
lații și utilaje în sporirea cores
punzătoare a producției. De ase
menea, nu a existat suficienta o- 
perativitate și exigență în lichida
rea mijloacelor fixe devenite dis
ponibile.

S-au înregistrat depășiri față de 
plan Ia cheltuielile de întreprin
dere ca urmare a cheltuielilor ne
productive : locații de vagoane, 
dobînzi pentru credite restante ia 
utilaje etc.

Un factor care a influențat ne
favorabil prețul de cost și bene
ficiile combinatului a fost calita
tea necorespunzătoare a cărbune
lui brut. Cenușa cărbunelui brut a 
fost depășită, pe C.C.V.J., cu 1,2 
puncte față de norma internă ad
misă iar la minele Lonea, Vulcan. 
Lupeni și Uricani această depă
șire a fost și mai mare. Calitatea 
necorespunzătoare a dus Ia pro
ducerea, peste plan, a unor sorti
mente inferioare, cu preț de vîn- 
zare mai scăzut, ceea ce a dimi
nuat valoarea producției marfă, 
făcînd ca economiile realizate pes
te plan la prețul de cost să nu se 
regăsească 
miile la 
fă și în 
plan.

Anul
tivejor combinatului sarcini 

privind creșterea producției, 
a productivității muncii, reduce
rea cheltuielilor de producție. Sar
cinile reieșite din cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu ia 
Plenara C.C. al P.C.R. din 21-23 
decembrie anul trecut privind ri
dicarea calitativă a întregii acti
vități economice, constituie uri 
program de muncă, de preocupări 
susținute în vederea descoperirii 
și valorificării de noi rezerve, care

să conducă la o reducere cît mai 
substanțială a cheltuielilor de 
producție. Cu ocazia dezbaterii 
sarcinilor de plan pe anul 1967, 
colectivele unităților combinatului, 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, au analizat cu simț de răs
pundere posibilitățile și rezervele 
existente și au găsit resurse pen
tru depășirea lui. Aceste resurse 
s-au materializat în angajamentul 
de a extrage peste plan 20 000 to
ne cărbune brut, de a depăși cu 
5 milioane producția marfă și eu 
0,3 la sută productivitatea muncii, 
de a realiza economii la prețul de 
cost și beneficii peste plan în va
loare de cîte 2,7 milioane lei.

Pe parcursul realizării planului 
și a angajamentelor, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
din unitățile C.C.V.J. se va strădui 
să descopere si să valorifice no: 
rezerve în vederea folosirii rațio
nale a mijloacelor de producție și 
a forței de muncă, pentru spori
rea eficienței activității combina
tului carbonifer.

Pe 
șului 
vitatea trei comisii de împăciuire. 
La aceste comisii vin să-și spună 
păsurile, să li se rezolve anumite 
doleanțe numeroși oameni ai 
muncii. In anul trecut, cele trei 
comisii au primit spre soluționare 
325 de cereri. Dintre acestea 203 
s-au rezolvat prin împăcarea ce
lor în cauză.

Numărul cererilor adresate co
misiilor de împăciuire a scăzut 
cu mai bine de 50 la sută în com
parație cu anul anterior. Aceasta 
se datorește faptului că membrii 
comisiilor în frunte cu Manta Ni
colae, Tetileanu Emil și June loan, 
președinții lor, au împletit 
activitatea comisiilor de împăciuire 
cu munca educativă. In cadrul lec
toratelor cu părinții, în școli, a 
cluburi, au fost organizate confe
rințe despre dezvoltarea multi
laterală a patriei noastre, despre 
dezvoltarea conștiinței socialiste, 
profilul moral al omului de tip 
nou, constructorul societății socia- 

| liste.

lîngă Sfatul popular al ora- 
Lupeni își desfășoară acti-

8

în întregime în econo
mia de lei 
beneficiile

producție mar- 
realizate peste

1967 pune în fața colec-
spo-

faldurile 
drapelului

N-am fost superstițios nici
odată. Gît despre ghinion, 
n-am avut nici cînd îmi tre
cea pisica neagră prin fată, 
nici cînd plecam la drum în 
ziua de 13 a lunii.

Ghinionul pe care l-am a- 
vut însă în ziua de 1 februa
rie nu-1 doresc nimănui. Vro
iam să merg la Eonea. Ajung 
in statia din centrul Petro- 
șaniului la ora 10 și 40 de mi
nute. După cît știam, autobu
zele pleacă spre Lonea din 
sfert în sfert de oră. In stație 
lume multă. Sta și juca ton
toroiul de frig și privea cu 
speranță la fiecare autobuz. 
După vreo 50 de minute de 
răbdare iată că sosește și mult 
așteptatul autobuz. Gu chiu, 
cu vai, înghesuiți ca sardelele, 
am pornit la drum, legănîndu- 
ne pe movilele 
barca pe valuri, 
venit chiar rău 
nu ne plictisim, 
într-una :

— Ce stați așa lejer în fată. 
Mai înghesuiți-vă o leacă.

In față eram și eu, presa! 
ca un ciorchine de strugure 
în teasc. Deci „lejer".

Apoi se adresă celor din 
spate,

că-i contro-

cetățenească
trebuie res-

— Scoateți bilet 
lui în față.

Parcă obligația 
de a scoate bilet
pectată numai cînd e control. 
In înghesuiala de la urcare 
nici n-am observat că am doi 
nasturi de la palton lipsă. Dar

însemnare

tricolor
Pe coridorul Școlii generale 

din Iscroni 10 copii din cla
sele a IIl-a, îmbracați în uni
forme sărbătorești, alături de 
părinții lor, așteptau nerăb
dători. Din cînd în cînd se 
adresa unul altuia mai mult 
în șoaptă.

— Vom deveni pionieri — 
spune elevul Adam Constan
tin cu mîndrie.

— Pînă începe adunarea, să 
mai repetăm legămîntul nou 
al pionierului. Vcm spune și 
poezii despre partid și patrie 
— completă eleva Ciobanu 
Dora.

Toți sint emoționați.
— Cine știe bine legămîn

tul ? — îi întreb.
Totăș Rozalia, mai vioaie 

decit ceilalți, începe : „Voi în
văța și voi munci pentru a 
deveni fiu de nădejde al pa
triei mele...".

începe adunarea. Se primesc 
noi membri in Organizația 
pionierilor. I-arn văzut din 
nou pe toți cei 10 elevi adu
nați sub faldurile drapelului 
tricolor, în jurul comandan
tului de detașament, rostind 
legămîntul pionierului.

— Alături de fiica mea, am 
trăit atunci emoții de bucu
rie. Lacrimile mi-au inundat 
fața văzîndu-mi fetița cum 
depune un legămînt, cum se 
angajează ca de acum îna
inte să învețe mai mult, să 
fie credincioasă poporului și 
partidului nostru — spunea 
Amarandi Maria —- mama u- 
nei proaspete pioniere.

Tltu CORNEA

de gheață ca 
de unora le-a 
de mare. Să 
casiera îi da

bine că am scăpat numai cu 
a(ît. Vorba ceea, putea să fie 
și mai rău.

Cobor, cam șifonat e drepl, 
și dau să intru în unitatea de 
frizerie nr. 17 din Lonea ce 
aparține de cooperativa „Jiul" 
din Petroșani. Să mă tund. Aici 
alt ghinion. Cînd să intru pe 
ușă, am alunecat pe pragul 
tocit și rupt de mai, mai să 
cad. In frizerie, un frig de am 
început să tremur ca Gerilă 
din povestea cu Harap Alb.

— Știu că vi-e frig — căută 
să mă consoleze o lucrătoare 
— dar ce să zicem noi 
tremurat toată iarna.

— N-aveți lemne, ori 
motivul ?

— Lemne avem dar
de Ia intrare e toată vina. Intră

că am

care-i

pragul

DE LA MINISTERUL
Ministerul 

la cunoștința 
între 10 și 25 martie 1967 va avea 
loc admiterea la doctorat, pentru. 
anul universitar 1966—1967.

înscrierile se fac pînă Ia data de

învățămîntului aduce 
celor interesați că

PR
t

ÎNVÂȚÂMÎNTULUI
1 martie a. c, la instituția de învă- 
țămînt superior sau la institutul de 
cercetare al Academiei Republicii 
Socialiste România, care are drep
tul de a pregăti doctoranzi în spe
cialitatea solicitată.

DE Dl

UNG A PRIMUL BLOC
MICRORAIONUL B—C

pe sub el frigul cum îi place.
— Și de ce nu se repară?
— Asta-i o poveste care du

rează de luni de zile. Au vă
zut tovarășii din conducerea 
cooperativei, au notat și au 
plecat. S-au făcut de două ori 
și măsurători, de parcă tre
buia confecționat la mare pre
cizie și cu atît ne-am ales.

Mi-am luat degrabă paltonul 
și am plecat cu gîndul să-mi 
iau pantofii dati la reparat la 
complexul din Petroșani. Aici 
am fost înțîmpinat cu „veniți 
miine". La unul din magazinele 
alimentare se vindeau ouă. 
Stau la coadă, aștept și cînd 
să-mi vină rîndul s-au termi
nat. Am plecat gîndindu-mă ce 
ghinion am avut. Spre a nu 
mai avea nimeni asemenea 
zile cu ghinion, rog cu toată 
căldura și insistența pe tova
rășii de la I.C.O. să pună o 
dată și pentru totdeauna trans
portul pe roate, iar pe cei de 
la cooperativa „Jiul" din Pe
troșani să repare pragul uni- 

de frizerie nr. 17 din Lo
st să rezolve, și la cele- 
unități, micile neajunsuri 
aduc neplăceri mari.

PETROȘANI

ȘAIZECI
DE CAMERE
ALBE

(Urmare din pag. 1)

tății 
nea 
lalte 
care

D. CRISTEA

Pentru orice informații privind 
condițiile de admitere, specialitățile 
la care se organizează doctoratul, 
disciplina de admitere ia fiecare 
specialitate, tematica disciplinei, 
data admiterii, persoanele interesa
te se pot adresa secretariatului in
stituției respective.

T

medicul Ma- 
Tot el a condus, 
spitalul din Lonea. 
îndeaproape do' 

de activi : medicul

tîmpină tuburi fluorescente, ghi
vece cu flori, covoare P.V.C., nu
meroase reproduceri după picturi 
clasice. Spitalul din Petrila riva
lizează cu oricare unitate similară 
din Valea Jiului.

Transformarea căminului în spi
tal a fost condusă de un director 
energic și priceput, 
lide Octavian, 
timp de 5 ani, 
II secondează 
oameni la fel
Drăghici Gheorghe și administrato
rul Matyăs Mihai.

De la cei internați, poți auzi cu
vinte de apreciere pentru medicii 
Balea Marja și Daniel Nicolae, a- 
șistentele Ionescu Lucia și Bnlașsy 
Gizela, surorile Voicu Maria și 
Teșcan Ana, muncitoarele Regheni 
Rozalia, Scorca Ecaterina, Mun- 
teanu Iudita și Sicoi Ana. Afli fap
te care atestă conștiiciozitatea, ab
negația și devotamentul 
lucrători.

Deocamdată, la spitalul 
trila funcționează doar o 
secție, interne,

acestor

din Pe- 
singură 

profilată pe două 
specialități — cardiologie și gastro
enterologie. Ințr-un viitor apro
piat, aici vor începe să funcțio
neze încă trei secții — endocri
nologie, neurologie și psihiatrie, 
iar numărul paturilor puse lă 
dispoziția celor care vin să-și re
facă sănătatea va crește de la 86 
la 170. Se fac pregătiri pentru 
construirea unui garaj, amenajareă 
unei spălătorii. In fostul dormi
tor cu 30 de paturi, se prevede să 
fie amenajat un club: tot aici »e 
va instala și televizorul.

...Unde o fi oare Patrolea ? S-o 
fi consacrat oare scrisului ? Mai 
știi ! Poate se ascunde sub vreun 
pseudonim. Dacă așa stau lucru
rile și ar veni la Petrila nu s-ar 
mai întîlni cu „ambianța" oferită de 
fostul cămin de pe malul Jiului. 
Petrila de astăzi —- unde noul 
spital cu cele 60 de camere albe 
ale sale, este numai una din re
centele realizări pentru OM — 
i-ar oferi de bună seamă teme ma
jore pentru scris.

TELEVIZIUNE5 februarie
Nicolae Herlea; 15,30 In vîrtejul 
jocului; 15.45 TangOUl veșnic tî- 
năr; 16,00 Caleidoscop muzical; 
16,35 O interpretă de seamă a cin- 
tecului nostru popular: Aurelia 
Eătu-Răduțu; 17,00 Recitai Magda 
lanculescu; 17,15 Formația Jean 
Ionescu; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,05 Noi înregistrări de muzică 
populară, realizate în studiourile 
noastre; 18,20 TEATRU SCURT: 
Lada, comedie de Ion Sava; 18,50 
Varietăți muzicale; 19,30 Progra
mul orchestrei de estradă a Radio
televiziunii; 20,00 RADIOJURNAL, 
Sport; 20,15 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
20,45 Cîntă Anda Călugăreanu și 
Sacha Distel; 21,00 Dansul îndră- 
gostițtlor; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22 25 
Interpreți ai canțonetei; 22,40 In
vitație la dans; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

11,00

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 6,10 Concert de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei; 7,18 Cîntă fanfara 
reprezentativă a Armatei; 7,30 Mu
zică ușoară; 7,45 Rapsozi aj pla
iurilor noastre; 8,00 Clubul voio
șiei; 8,30 Piese distractive de es
tradă; 8,45 „La cabană" — mu
zică ușoară; 9,15 Muzică popu
lară; 10,10 Muzică ușoară;
BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 Radio 
atlaS; 11,15 Concert folcloric; 11,45 
Muzică ușoară interpretata de 
Puica Igiroșanu și Alin Noreanu; 
12,00 DE TOATE PENTRU TOȚI; 
13,00 RADIOJURNAL; 13,13 ES
TRADA DUMINICALA; 14,15 Pro
gramul orchestrei de muzică popu
lară a Radioteleviziunii; 14,40 Trei 
interpreți ai melodiei „Prieter. 
drag" de Radu Șerban : Pompilia 
Stoian, Remo Germani și Dorina 
Drăghici; 15,00 Muzică ușoară; 15,15 
Cîntăreți români pe scenele lumii :

4 februarie
18,00 Penlru cei mici: Ecranul 

cu păpuși.
18,30 Pentru tineretul școlar; 

„Nota 10... la coregrafie". 
Prezintă elevi ai școlii 
de coregrafie din Bucu
rești.
Publicitate.
Ora exactă. 
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. 
Tele-enciclopedie.
Filmul serial: „Baronul". 
Campionatul european de 
patinaj artistic. Exerciții 
libere, femei. Transmi
siune de Ia Liubllana. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

18,50
18,58
19,00
19,13
19,15
20,10
21,00

23,30
23,45



STEAGUL RO$H

Vizita in Tunisia a președintelui 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica

(Urmare din pag. 1)

au făcut o caldă primire oaspeților 
români.

Manifestările oficiale de vineri 
au luat sfîrșit cu dineul oferit în 
saloanele hotelului „Hilton" de că
tre președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, și soția în onoarea 
președintelui Habib Burghiba și a 
soției sale.

COMUNICAT COMUN
MOSCOVA 3 (Agerpres). — In 

comunicatul comun dat publicității 
la Moscova, la încheierea celei 
de-ă doua sesiuni a Comitetului 
mixt iugoslavo-sovjetic pentru co
laborare economică, se arată că vo
lumul schimburilor comerciale 
dintre cele două țări în 1966 a spo
rit cu peste 20 ia sută față de 
anul precedent. „Măsurile luate 
sînt îndreptate spre dezvoltarea 
în continuare a relațiilor econo
mice dintre Iugoslavia și U.R.S.S." 
— a declarat Mihail Perțev, vice
președinte al Comitetului de stat

CONCEDIERI MASIVE
IN S. U. A.

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
„American Motors", a patra so
cietate americană constructoare 
de automobile, a anunțat că își va 
reduce producția ca urmare a scă
derii considerabile â vânzărilor. 
Astfel, vor fi închise pentru 10 
Zile fabricile din Kenosha și Mil
waukee ale societății, măsură ce 
va afecta 13 000 de muncitori.

Noi relatări despre 
asasinarea lui Kennedy

PARIS 3 (Agerpres). — Moartea 
președintelui Kennedy a fost ho- 
tărîtă in anul 1962 într-un hotel 
din statul Missouri. La Londra se 
știe că Kennedy a fost ucis de trei 
trăgători de elită. Oswald nu este 
vinovat nici măcar de uciderea 
polițistului Tippitt. Acestea sînt 
revelațiile considerate drept sen
zaționale făcute de George Lan- 
gelaan, un agent al serviciului se
cret britanic in revista lunară 
„Planete", editată la Paris, sub 
titlul „Cea mai rușinoasă farsă 
din istoria Statelor Unite".

După ce reamintește că asasi
natul președintelui Kennedy a fost 
urmat, două zile mai tirziu, de 
împușcarea lui Lee Harvey Os
wald de către Jack Ruby, George 
Langelaan afirmă că Oswald nu 
a fost decît un instrument incon
știent în mîinîle instigatorilor a- 
sasinatului și subliniază că între 
momentul arestării și morții sale 
Oswald nici nu a fost măcar in
culpat de asasinarea președintelui 
Kennedy. Langelaan relevă, de a- 
semenea, că Ministerul de Exter
ne britanic se află în posesia unui 
■raport înaintat de Intelligence 
Service (Serviciul secret) care con
ține toate precizările asupra aten
tatului de la Dallas, ca și asupra 
felului în care el a fost pus la 
cale.

Raportul precizează că președin
tele a fost doborît de tirul conju
gat a trei trăgători de elită care 
au folosit gloanțe dintr-un aliaj 
de plumb și argint, ce nu lasă 
nici un fel de urme. El arată, de 
asemenea, că „în primăvara anu
lui 1962, într-un hotel din St. 
Louis (Missouri) s-a întîlnit un 
grup alcătuit din persoane venite 
din diferite regiuni ale S.U.A.,

La dineu au luat parte conducă
tori ai Republicii Tunisia, persona
lități ale vieții culturale și științi
fice, generali, ziariști, șefi ai mi
siunilor diplomatice.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
președintele Tunisiei au rostit toas
turi. Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

IUGOSLAVO-SOVIETIC
al planificării, conducătorul dele
gației sovietice la lucrările se
siunii. Potrivit declarațiilor lui 
Perțev, U.R.S.S. va extinde livră
rile de materie primă și diferite 
mașini si utilaje în R.S.F. Iugos
lavia, primind în schimb materie 
primă și mărfuri de larg consum.

MOSCOVA

Sesiunea jubiliară a Asociației 
sovietice de drept internațional

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Co
respondentul Agerpres, S. Podină, 
transmite: Intre 31 ianuarie și 2 
februarie a avut ioc la Moscova 
sesiunea jubiliară a Asociației so
vietice de drept internațional în
chinată celei de-a 50-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Au participat delegați din țări 
socialiste europene. Din partea A- 
sociației de drept internațional și 
relații internaționale (A.D.I.R.I.) din 

compus din comercianți, secreta
rul unui politician puțin cunoscut 
și doi polițiști particulari. Ei nu 
erau decît purtătorii de cuvînt ai 
altor persoane. Moartea președin
telui Kennedy fusese hotărîtă și 
ei aveau sarcina să... organizeze 
execuția. Atenția s-a oprit asupra 
lui Oswald care avea dificultăți 
cu poliția și se prezenta ca fiind 
marxist".

Tot potrivit acestui raport, Os
wald a primit timp de un an in
strucțiuni prin intermediul unui 
individ misterios. El primise or
dinul să se facă remarcat în poli
goanele de tir. Cei care-l manevrau 
pe Oswald hotărîseră să-l suprime 
pe loc, după asasinarea președin
telui, dar această eventualitate a 
eșuat și atunci a intrat în scenă 
Jack Ruby.

După asasinat, scrie Langelaan, 
noul președinte al S.U.A. și Ro
bert Kennedy, fratele președinte
lui dispărut, s-au întrunit in se
cret cu mai mulți membri ai gu
vernului și au hotărît să se păs
treze o tăcere provizorie pentru 
a se evita pericolul sigur al unor 
tulburări care, odată dezlănțuite, 
puteau să ducă chiar la război 
civil. Bob Kennedy a acceptat să 
amine reglementarea conturilor 
cu asasinii fratelui său. Comisia 
de anchetă, prezidată de judecă
torul Warren, s-a străduit, la rin- 
dul ei, să dovedească culpabili
tatea lui Oswald. Ea a convocat 
numai pe unul din medicii care 
au procedat la autopsia cadavru
lui lui Kennedy, iar fotografiile 
făcute au dispărut pur și simplu. 
In ciuda celor 26 de volume în 
care este cuprins raportul comi
siei, ea nu a putut să dovedească 
că singurul asasin este Oswald.

ipaiat tare liaasforma 
semnalai sonor in imagine

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
Laboratorul Institutului de 
acustică al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. a construit, în 
urma unor îndelungate cerce
tări, un aparat denumit sono- 
vizor, care transformă semna
lul sonor in imagine. Cu aju
torul acestui aparat, obiecte 
cu mărimea de citeva zecimi 
de milimetru pot fi văzute in 
cele mai mici detalii.

Aparatul, după părerea crea
torilor lui, poate avea largi 
întrebuințări în medicină, în- 
trucît el este de 200 de ori 
mai sensibil decît aparatul 
Roentgen, și cu ajutorul lui 
diverse organe interne pot fi 
observate cu o claritate deose
bită. Astfel, calculii renali de 
mărimea pînă la 2 mm, care 
nu pot fi observați cu ajuto
rul mijloacelor radiologice, cla
sice, se văd cu ajutorul so- 
novizorului.

Republica Socialistă România au 
participat Edvin Glaser, membru în 
Comitetul Executiv, și Constantin 
Stănescu, membru ai asociației de 
drept internațional a A.D.I.R.I.

In intervenția sa, consacrată te
mei „Dreptul internațional în rela
țiile dintre țările socialiste", Edvin 
Glaser a arătat că ideile Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
s-au unit cu glorioasele tradiții re
voluționare ale tuturor popoare
lor împotriva asupririi, pentru li
bertate și afirmare națională, pen
tru înfăptuirea dreptului sfînt de 
a-și hotărî singure soarta.

C. Stănescu, dezvoltînd tema 
„principiile coexistenței pașnice'1 
a subliniat importanța deosebită 
a colaborării internaționale înte
meiată pe respectul suveranității 
și independenței naționale, egali
tății în drepturi, avantajului reci
proc, neamestecului în treburile 
interne și a arătat că politica ex
ternă a României se călăuzește 
neabătut după aceste principii. In
tervențiile oaspeților români au 
fost ascultate cu deosebit interes

• ABIDJAN. Potrivit știri
lor transmise din Abidjan, gu
vernul Republicii Coasta de 
Fildeș a hotărît să sisteze 
toate schimburile comerciale 
cu regimul rasist al lui lan 
Smith din Rhodesia.

<4 NEW YORK. „Janus 
este numele dat de astrono
mul Audouin Doliius celui 
de-al 10-lea satelit al planetei 
Saturn, care a fost descoperit 
de el în decembrie anul tre
cut. Dollîus a observat exis
tența celui de-al 10-Iea satelit 
al Saturnului, în timp ce exa
mina o fotografie a planetei. 
Descoperirea a fost confirma
tă între timp de mai multe ob
servatoare astronomice.

• BOGOTA. „Sînt un a- 
dept hotărît al apropierii în
tre popoare care trăiesc în 
țări cu orînduiri sociale di
ferite", a declarat presei pre
ședintele Columbiei, Carlos 
Lleras Restrepo.

El s-a pronunțat pentru 
lărgirea relațiilor economice

Ministrul afacerilor externe al României 
și-a încheiat vizita în R.F. a Germaniei

MtJNCHEN 3. — Trimișii speciali Agerpres, N. Ionescu, și P. Stân- 
c-escu, transmit : Ministrul afacerilor externe al României, Cornelia 
Mănescu, și-a încheiat vineri vizita în R.F.G. și a plecat spre patrie.

In cursul dimineții, oaspetele român a avut o întrevedere cu 
Kurt Schmucker, ministru pentru bunurile statului al R.F.G., care 
s-a aflat în aceste zile în capitala landului Bavaria.

Pe aeroportul din Miinchen, ministrul de externe român a fost 
condus de Otto Schedl, ministrul economiei în guvernul landului, și 
de înalți funcționari ai guvernului landului.

Au fost, de asemenea, prezenți E. Straetling, șeful reprezentanței 
comerciale a R.F.G. la București, si Mircea Năstase, șeful Reprezen
tanței comerciale a României în R.F.G.

ANGLIA

Declarația premierului Wilson 
în Camera Comunelor

LONDRA 3 (Agerpres). —. Luînd 
cuvîntul în Camera Comunelor, 
primul ministru Harold Wilson a 
făcut bilanțul celei de-a treia e- 
tăpe a turneului în capitalele ce
lor șase țări membre ale C.E.E. 
— Bruxelles. El a caracterizat 
drept „cordiale și fructuoase" con
vorbirile pe care le-a avut cu ofi
cialitățile belgiene privitoare la 
posibilitatea aderării Angliei la 
Piața comună. Tratativele de la 
Bruxelles, precum și întîlnirile ca
re le-au premers — de la Roma 
și Paris — au fost, potrivit părerii 
primului ministru, utile, întrucît 
au contribuit la „identificarea și 
reducerea unor obstacole" legate 
de aderarea Angliei Ia Comunita
tea Economică Europeană.

Primele trei vizite în capitalele

Conferința de presă 
a ministrului 
afacerilor externe 
al Filipinelor

MANILA 3 (Agerpres). — Gu
vernele celor șase țări care, ală
turi de S.U.A., participă la războ
iul din Vietnamul de sud, inten
ționează să organizeze ca o conti
nuare a conferinței de la Manila 
din octombrie 1966 o reuniune la 
nivelul miniștrilor de externe, a 
declarat vineri într-o conferință de 
presă Narciso Ramos, ministrul de 
externe al Filipinelor. Este neîn
doielnic că, dacă conferința ar 
avea loc, ea n-ar avea alt scop 
decît hotărîrea unor noi acțiuni 
menite să intensifice agresiunea în 
Vietnamul de sud.

dintre Columbia și țările so
cialiste.

• CAPE KENNEDY. Lansa
rea vehiculului spațial ameri
can „Lunar Orbiter-3", prevă
zută pentru astăzi (sîmbătă), 
a fost amînată ca urmare a 
unor defecțiuni tehnice înre
gistrate în sistemul de ali
mentare cu curent electric a 
rachetei purtătoare „Atlas- 
Agena".

& HELSINKI. La Muzeul 
național din Helsinki s-a des
chis o expoziție de artă popu
lară românească, pusă la dis
poziție de Institutu' Român 
pentru Relații Culturale cu 
Străinătatea.

• WASHINGTON. „Politica 
bombardamentelor aviației a- 
mericane asupra teritoriului 
Republicii Democrate Vietnam 
este neînțeleaptâ și nedreap
tă" — a declarat cunoscutul 
ziarist american, Harrison Sa
lisbury, redactor șef adjunct 
al ziarului „New York Times" 

țărilor membre ale C.E.E., a sub
liniat Wilson, „au confirmat con
vingerile noastre în justețea c$ii 
alese pentru abordarea acestei 
probleme". „Noi și prietenii noș
tri din Europa, a declarat primul 
ministru, avem în prezent o ima
gine mult mai clară asupra fap
tului cum pot fi soluționate pro
blemele care ne stau în față".

Luptele 
din Vietnamul de »K

SAIGON 3 (Agerpres). — In ul
timele 24 de ore, patrioții sud- 
vietnamezi au continuat atacurile 
în întreaga arie dintre Da Nang 
Și zona demilitarizată, precum și 
în regiunea denumită „triunghiul 
de fier". Elemente ale armatei sai- 
goneze din provincia Thua Thien au 
suferit pierderi calificate de sur
sele oficiale de la Saigon drept 
„moderate". Brigada a 20-a sud-co- 
reeană, care se află în apropierea 
localității Quang Ngay, a trebuit 
să ceară întăriri în timpul ținui 
atac al patrioților soldat cjj^ier- 
deri.

In regiunea „Triunghiur de 
fier", o patrulă întărită americană, 
care a căzut sub focul patrioților, 
a suferit pierderi calificate de 
purtătorul de cuvînt al comanda
mentului american drept „grele".

Un comunicat militar american 
informează că în cursul săptămînii 
care s-a încheiat la 28 ianuarie 
pierderile americane din Vietna
mul de sud au crescut față de 
săptăniîna anterioară, armata 
S.U.A. înregistrînd 131 morți, 123 
răniți și 6 dispăruți.

luînd cuvîntul vineri în fața 
comisiei senatoriale pentru 
problemele externe, care, în 
prezent, analizează politica 
S.U.A. în Asia de sud-est.

• VARȘOVIA. Potrivit a- 
genției P.A.P., in anul 1966, 
in industria carboniferă a 
R. P. Polone au fost introdu
se modificări în principiile 
de organizare a întrecerii în 
producție. Rezultatele între
cerii se apreciază, nu sînt in 
funcție de cantitatea de căr
bune extras, cit de calitatea 
lui, de reducerea prețului de 
cost, de respectarea normelor 
de tehnică a securității, de 
creșterea calificării colective
lor.

• LIMA. Teatrul Universită 
ții „San Marcos" din capitala 
statului Peru care cu 3 ani în 
urmă a prezentat piesa de tea
tru „O scrisoare pierdută" de 
I. L. Caragiale, pregătește în 
prezent, punerea în scenă a 
piesei „O noapte furtunoasă' 
în regia cunoscutului regizor 
Sergio Arran.
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