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FIICA MECANIZARE
un mijloc dc lărgire
o progresului (clinic

Vizita in Tunisia a președintelui 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica
TUNIS 4. — Trimișii

Dezvoltarea progre
sului tehijic, introdu
cerea utilajelor și me
todelor moderne de 
lucru, cer perfecționa
rea continuă a proce
sului țehnologic pe 
toată filiera lui — și 
îndeasebi în punctele 
unde' în prezent se fo
losește munca* manua
lă, cu randament scă
zut. In acest- scop se 
apelează la lucrări de 
mică mecanizare care 
contribuie la reducerea 
volumului de 
îmbunătățirea 
produselor, 
producției și 
vității muncii, 
rea prețului 
sau 
circulație.

muncă, 
calității 

creșterea 
producti- 

reduce- 
de cost 

a cheltuielilor de 
Pentru a-

ceasta organele banca
re acordă credite de 
mică mecanizare în 
vederea executării u- 
nor lucrări cu carac
ter productiv sau des
tinate ' îmbunătățirii â- 
provizionării și deser
virii populației, care 
au eficientă economică 
imediată și dau posi
bilitatea recuperării 
creditelor într-un ter
men scurt. Aniil tre
cut, de pildă, s-au dat 
asemenea credite la 7 
unități economice di
verse din Valea Jiului.

Astfel, pentru C.C.V.J. 
Petroșani s-au acordat 
credite în 
316 764 lei 
30 000 lei 
fecționarea

ilanșe"
lei pentru

valoare de 
din care: 

pentru con- 
unui „La-

Denumirea unității ™°™ar L’onomîilor

i—r
r,

C.C.V.J. Petroșani 3 317 000 lei . 214 000 lei
I.O.I.L. Petroșani 3 66 000 lei 162 000 iei
LLJ.. Petroșani 1 11 000 lei '35 000 Iei
O.C.’L. Industrial

Petroșani 5 192 000 Iei 219 000 lei
O.C.L. Alimentara

Petroșani 2 62 000 Iei 54 000 lei
T.AP.L. Petroșani 1 22 000 lei 29 000 lei
O.O.V.L.F. Petroșani 1 53 000 lei 27 000 lei

Total — 16 723 000 lei 740 000 lei

# Sortimente noi de pro
duse meșteșugărești I

In aceste. zile reprezentanții cooperati
velor meșteșugărești din țară sînt oaspeții 
întreprinderii comerciale cu ridicata pen
tru textile și încălțăminte (I.C.R.T.I.) cu 
care încheie contracte de fabricație 
livrare pentru diferite produse 
anul 1967.

Sîmbătă dimineața au sosit 
I.C.R.T.I. Petroșani, președinți și 
ședinți de la cooperativele meșteșugărești 
„Drum nou" din Hunedoara și „Jiul“ din 
Petroșani. Reprezentanții cooperativelor 
au făcut ofertă de produse meșteșugă
rești în sortimente variate comerțului și 
urmează ca după studiul posibilităților 
să se încheie și contractele. Menționăm 
faptul că în acest an numărul sortimen
telor de fabricație ale cooperativelor 
meșteșugărești va crește considerabil.

pentru

și la 
vicepre-

minor de 
236 000 
„Montarea podului ru
lant de 5 tone", amîn- 
două la U.R.U.M. Pe
troșani; instalarea po
dului rulant urmărind 
eliminarea muncii ma
nuale (înlocuind 11 
muncitori) și adueînd 
o economie de 85 792 
lei. De asemenea, s-au 
acordat credite de 
50 764 lei pentru con
fecționarea și monta
rea a „Două plănări- 
toare de vagoane" la 
preparația Coroești, a- 
sigurînd în acest fel 
încărcarea mai rapidă 
și uniformă a vagoa
nelor, înlocuirea mun
cii manuale, economiile 
planificate a se obține 
pe an fiind de 41 370 
lei.

I.O.I.L. 
primit credite 
mecanizarea 
nilor de 
transport și 
a pietrei concasate la 
cariera Strîmbuta,- pen
tru confecționarea a 
două prese mecanice 
de' înclgiat și pehtr.u 
confecționarea . a. două 
prese mecanice, econo
mia planificată ridieîn- 
du-se la 162 000 lei. 
I.L.L. Petroșani a soli
citat credite pentru 
procurarea a 25 pompe 
de zugrav, care conduc 
la creșterea producti
vității muncii și eco
nomii la dotăția de 
stat;, O.C.L. Produse 
industriale, pentru ame
najarea unui 
de desfacere a televi
zoarelor în Petroșani 
și amenajarea unui ma-, 
gazin de confecții fe
mei în localitatea Lu- 

O.C.L. Alimenta- 
deschiderea 

speciali- 
desfăcerea 
procurarea 
de 5 tone-; 
desfacerea 
lactate și

Petroșani a 
pentru 

operațiu- 
concasare, 
încărcare

speciali, Ni- 
colae Puicea și Nicolae N. Lupu, 
transmit : Programul vizitei oficiale 
de .prietenie a președintelui Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, în 
Tunisia a cuprins sîmbătă vizi
tarea orașului Bizerta și a unor ex
ploatări agricole și industriale.

Primul obiectiv vizitat a fost 
stațiunea agricolă-pilot de la El- 
Habibia, situată la 30 kilometri de; 
Tunis, producătoare 
fructe, vin 
semenea, o 
păsări, de 
5 milioane 
500 000 de

In continuare, 
siliului de Stat 
îl însoțesc au 
Fouladh din 1 
Burghiba, provincia Bizerta. La in
trarea pe teritoriul provinciei, He
di Baccouche, guvernator și se
cretar general al Partidului Socia
list Desturian al provinciei Bi
zerta, împreună cu alte oficiali
tăți, au urat bun sosit oaspeților 
români. Președintele municipalității, 
oficialități locale, conducerea oțe- 
lăriei, numeroși muncitori ai între
prinderii au făcut o caldă primire 
președintelui Consiliului de Stat al 
României la intrarea în uzină. 
Oaspeții au parcurs principalele 
sectoare ale oțelăriei.

Aceeași primire prietenească a 
fost făcută înaltului oaspete de 
către muncitorii întreprinderilor ce 
își desfășoară activitatea în clădi
rile fostului arsenal din perioada 
ocupației coloniale. Aici se află

de legume, 
etc. Aici se află, de a- 
modernă crescătorie de 

la care se obțin anual 
de ouă și aproximativ 
pui.

, președintele Con- 
și persoanele care 
vizitat, oțelăria El 

localitatea Menzel

un ansamblu de întreprinderi — 
zinele de montat tractoare, de 
parate electrocasnice, de Construc
ții de motoare, de reparații na
vale, precum și fabrica de confecții 
care își desfășoară în cea mai ma
re parte activitatea cu capital și 
cadre tunisiene.

Deosebit de călduroasă a fost 
primirea făcută -!e populația orașu
lui Bizerta. Lozinci de bun venit 
scrise în limba română și arabă 
se aflau pe întregul parcurs. O 
companie de onoare a marinarilor 
din Bizerta a dat onorul, iar 
fara a intonat imnurile de 
ale României și Tunisiei.

Președintele Consiliului de
Chivu Stoica, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, George Macoves- 
cu, adjunct al ministrului aface
rilor externe și Ioan Georgescu 
ambasadorul României la Tunis au 
cinstit memoria martirilor tunisieni 
căzuți în lupta pentru eliberarea 
Bizertei,’ depunînd o coroană de 
flori la Monumentul eroilor.

Guvernatorul Bizertei, Hedi Băc- 
coche, a oferit un dejun în onoa
rea președintelui Consiliului de 
Stat âl Republicii Socialiste Ro
mânia. După-amiază oaspeții s-au 
înapoiat la Tunis.

u-
a-

fan- 
stat

Stat,

*
Soția președintelui Chivu Stoica, 

însoțită de soția președintelui Tu
nisiei, a făcut o vizită la se
diul Uniunii naționale a femeilor 
tunisiene.

Convorbiri oficiale
romano^tunisiene

magazin

peni,- 
ra pentru 
unui magazin 
zat pentru 
cafelei și 
unui număr 
te pentru 
prdduselor 
de panificație în școli, 
iar T.A.P.L. pentru pro
curarea unei mașini de 
tocat carne și a trei 
mașini electrice de cu
rățat cartofi.

ȘTEFAN DINCÂ 
inspector principal 
ia filiala Petroșani 
a Băncii Naționale

Zorile s-au ivit. începe o nouă 
zi de muncă - într-un parchet fo
restier.

ln numărul de azi:
e CULTURA ARTA

(pag. a 2-a)

Acord româno-tunisian 
Poporul algerian in fața 
urnelor 
Zborurile 
cane au 
cu un an 
întrunirea
din Nigeria

(pag. a 4-a)

cosmice ameri- 
fost aminate

guvernatorilor

TOT DESPRE „TEMPERA 
TURA" CRITICA A DEPICT

M BARA

Comunistul Farcaș Petru — șeful unei brigăzi de lăcătuși din secția reparații me
canice de la U.R.U.M.P. a obținut pentru a patra oară insigna de fruntaș în întrecerea 
socialistă. Iată-1 în clișeu împreună cu utecistul Geiger Eugen montînd o nouă piesă de 
proporții. Brigada pe care o conduce obțihe depășiri lunare de 35—40 la sută.

Foto; N. MOLDOVEANU

ENȚELOR

(Continuare in pag. a 3-a)

TUNIS 4. — Trimișii speciali, 
Nicolae Puicea . și Nicolae N. Lupu, 
transmit : Sîmbătă după-amiază, la 
Palatul guvernamental de la Cas- 
băh au avut loc convorbiri ofi
ciale între președintele Consiliului 
de Stat, Ghiv.u Stoica, și președin
tele Tunisiei, Habib Burghiba. AU 
participat Bujor Almășan, minis
tru minelor, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Ioan Georgescu, ambasa
dorul României la Tunis, Ștefan 
Cleja, ambasador, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Ion Pă-

truț, director în Ministerul Indus
triei Petroliere.

Din partea tunisiană au partici
pat Bahi Ladgham, secretar. de 
s)ăt Ia președinție, Habjb. Burghi* 
ba-junior, ministrul afacerilor ' ex
terne, Ahmed Ben Salah, minis» 
fEul isconotniei și planificării, Ah
med Nuredin, ministrul lucrărilor 
publice și construcțiilor de locuin
țe, Mahitioud Maamouri, ambasa
dorul Tunisiei la București.
: Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de înțelegere reci
procă și cordialitate.

Plecarea spre Belgia a ministrului 
afacerilor externe, Corneliu Mănescu

Ministrul afacerilor . externe. 
Corneliu Mănescu, a plecat sîm- 
bătă după-amiază spre Belgia, un
de va face o vizită oficială. Ia in
vitația ministrului afacerilor ex
terne al acestei țări, Pierre. Har- 
mel.

Printre persoanele oficiale care 
l-au salutat Ia plecarea din Gara 
de Nord se afla și Robert Van 
Overberghe, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Belgiei Ia București.

(Agerpres)

Alte fire rău condu
căfoare de căldură

obiective, 
multe însă, subiec- 
sînt, firește, și alte 
care ne reduc tem- 
din apartamente, 

funcționa-

de noi cu prilejul an- 
am intrat fără a face 
efortul de a deschide 

Erau deschise. Altele

Iii ancheta publicată recent 
în ziarul nostru în legătură 
cu funcționarea defectuoasă 
a încălzirii centrale cu căr
buni am făcut cunoscute mul
te din cauzele acestei stări 
de lucruri, unele 
cele mai 
tive. Mai 
deficiente 
peratura
care îngreunează 
rea centralelor.

In multe din blocurile vi
zitate 
chetei 
măcar 
ușile,
nu mai aveau de mult gea
muri. Lipseau geamuri și pe 
casa scărilor. Consecința ime
diată : caloriferele de pe casa 
scărilor nu funcționau. Gerul 
pătrunsese r pe și prin 
uși. și le ■ . .ețase. Respon
sabilii de scări, locatarii din 
blocurile respective n-au dat 
nici nu dau importanță a- 
cestui lucru care favorizea
ză pătrunderea cu ușurință

Hoszu Istvan, 
iarna 

1964—1965. In aceeași iar- 
copiii tovarășului Hoszu 
spart trei geamuri la ca- 
scărilor. Unul l-a pus to-

Cu destulă 
Dar 

să le

a frigului în blocuri și, evi
dent, în apartamente. Ușile 
de la blocurile nr. 18, scara a 
III-a din Petrila și nr. 13, sca
ra întîi din Aeroport sînt doar 
două exemple în acest sens.

Și încă unul relatat în 
scris de un locatar din blo
cul nr. 8, scara a III-a din 
cartierul „8 Martie" Petrila. 
„Pe scara noastră locuiește 
și cetățeanul
Ne-am mutat aici în 
lui 
nă 
au 
sa:
varășul Hoszu. 
întîrziere, dar l-a pus. 
pe celelalte nu vrea : 
pună de atunci,' de trei ierni 
încoace, cu toate insistențele 
locatarilor. In urma geruri
lor din această iarnă calori
ferele au înghețat și s-au 
spart producînd inundații pe 
casa scărilor 'și. în trei apar
tamente, deteriorînd parche
tul din carnete și pereții ca
sei scărilor.

Deși a fost anunțat secto
rul I.L.L. prin însăși persoa
na tovarășului Chioreanu Ia- 
cob, șeful sectorului, să tri
mită instalatori, deși acesta 
ne-a promis că va lua mă
suri, nici în ziua de azi nu 
s-a făcut nimic. Locatarii de 
pe scara noastră trebuie să 
■facă pe rîntUde serviciu pen
tru schimbarea 
cu apă de sub 
spârțe".

In alte blocuri 
4, scara a III-a 
„Carpați" Petroșani, în cîte- 
va de Ia Aeroport și „8 
Martie" Petrila, sînt. locatari 
foarte ingenioși. își aerisesc 
apartamentele pe ușile de Ia 
intrare și pentru acest lucru 
deschid geamurile' pe scări. 
Este un lucru interzis. Pe 
lingă faptul că aerul viciat 
și mirosurile de mînCămri- 
. ■ ' . ’ >

G. DINU

llghenelor 
caloriferele

cum. sînt nr. 
din cartierul

(Continuare in pas. a 3-a)1
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CULTURĂ-ARTĂ înaintea fazei
interîntreprinderi

Culegătorii de folclor la lucru CREAȚII ȘI
CREATORI DIN VALEA JIULUI

Dintre cîntecele minierești vechi, 
dinainte de 23 August 1944, pe 
care le-am cules în Valea Jiului 
am ales, considerîndu-1 ca cel mai 
grăitor, care exprimă viața grea 
a'minerilor, pe cel intitulat: „Mi-a 
plecat de-acas’ un fiu“ pe care 
îl fecjau mai jos. (Informator 
PINTEA VAS1LE, miner la Dîlja).

„Mi-a plecat de-acas’un fiu 
Se face miner pe Jiu 
Dar și-acolo viafa-i grea 
Minerii n-au ce mînca 
Nu au casă unde sta 
Nici apă de unde bea".

Cercetînd folclorul minerilor din 
trecut, se constată că majoritatea 
creațiilor au un puternic conținut 
social protestatar, redau viața grea 
și condițiile inumane de muncă 
ele minerilor din vechea Românie.

In folclorul vechi minieresc din 
Valea Jiului predomină însă in
fluențe de dincolo de lanțul mun
tos al Parîngului și Retezatului 
ți, deci, nu putem vorbi despre 
un stil propriu, bine definit și 
consolidat din punct de vedere 
muzical.

Așa de exemplu, la Lupeni am 
cules o variantă a melodiei bănă
țene „Banii, banii".

„Banii nu se fac ușor 
Cum îi faceți, domnilor!
Noi trudim din greu în mină 
Fără soare și lumină 
Ca s-avem căldură-n casă 
Și ce să mîncăm pe masă. 
Luați aminte, domnilor! 
Banii nu se fac ușor 
Așa cum îi faceți voi 
Fără griji, fără nevoi".

A venit însă o zi care a făcut 
«a înflorească toată țara: „Valea 
Plîngerii" de odinioară a devenit 
o vale a bunăstării. A apărut și 
im folclor nou, al cărui conținut 
Oglindește viața în continuă înflo
rire.

„Jiule, apele tale 
Ce curg spumegînd la vale 
Să spună pe-unde-or umbla 
Despre regiunea mea 
Că-i frumoasă și bogată 
Cum n-a fost ea niciodată

dintr-un cîntec pe care îl inter
pretează cu ansamblul folcloric, al 
Casei de cultură din Petroșani.

Un alt creator și culegător de 
folclor din Valea Jiului este mi
nerul PIntea Vasile despre care 
am mai vorbit. El închină versu
rile următoare Republicii.

„Doină, doină, cînd te-ascult 
Mă gindesc că mai de mult 
Cînd se-opreau boii din jug 
Erau palmele crăpate
Și n-aveam nici o dreptate.

. Tot munceam pe la bogați 
Amărîți șt dezbrăcați. 
Doina, doină, cînd te-ascult 
Mă gindesc că mai de mult 
Minerul nu intra-n mină 
Ca azi cu traista plină.
El lucra înapoiat 
Nu "ba azi mecanizat".

Mergînd mai departe, creatorul 
exprimă recunoștința lui față de 
condițiile bune de trai existente 
azi.

„Foaie verde-a crinului
■ Azi în Valea Jiului 
Blocuri mari se construiesc 
Pentru cei care muncesc. 
Azi mineru-i fericit 
Visu-și vede împlinit 
Munca-i e de calitate 
In casă are de toate".

Ceea ce caracterizează melodia 
acestui cîntec este tocmai ritmul 
ei vesel, ce concordă cu tema și 
mai âles -cu viața minerului de 
azi. Minerul nu uită pe acei ce 
și-au dat viața pentru ca el să 
trăiască fericit. Acest lucru se 
desprinde din versurile următoare 
ale aceluiași informator :

„Azi muncim cu nou avînt
Că avem un scump pămînt; 
Pămînt cu singe udat 
Pentru-un regim democrat 
Și-au dat viața mulți eroi 
Să trăim mai bine noi. 
Astăzi munca ne-o-ncunună 
Cîntecul și voia bună".
Prof. TRAIAN TAMĂȘAN 

instructor Ia Casa de cultură 
Petroșani

allegretto

Pa».-te wr-c4-A, Cw - nu - /»/ 
«n Va-/ca, Si ~ u

3=
V ”

£ k

”Sn k k k

ml- nept fie vgun - Cesc jnat

Ttd k k k k la. h k k i

In orașul regional Petroșani e- 
xistă formații artistice de amatori 
ale sindicatelor cu o îndelungată 
activitate și o bogată experiență, 
care la conc ursurile precedente au 
ajuns pînă în finale. Noua între
cere republicană, al VlII-lea con
curs al formațiilor artistice de a- 
matori, a fost primită cu mult in
teres. Diferitele colective de ar
tiști amatori au început să se pre
gătească eu seriozitate, animate 
fiind de dorința de a-și demonstra 
pregătirea artistică . prin spec
tacole cit mai valoroase și atrac
tive. Pînă în prezent s-au însci is 
în concurs 65 de formații, cu pes
te 1 400 artiști amatori și 115 so
liști vocali, instrumentiști, dansa
tori. Au fost create la cluburile 
din Lonea, Petrila, Vulcan și Uri- 
cani formații de dansuri popu
lare. Se pregătesc pentru concurs 
grupuri vocale, gen de formație ce 
nu a fost prezen
tat la concursuri
le precedente.
Multă sîrguință 
depun pentru 
pregătirea forma
țiilor artistice și 
cadrele de spe
cialitate de la clubul din Lupeni 
și Casa de cultură Petroșani. Dar 
nu toate comitetele sindicatelor au 
acționat pentru crearea de noi 
formații și activizarea celor exis
tente. De pildă, comitetul sindi
catului de Ia Termocentrala Paro- 
șeni nu a înscris nici o formație 
în concurs, deși la concursul a! 
VII-lea a avut o formație de mu
zică ușoară, soliști și o brigadă 
artistică de agitație. Le fel și co
mitetul sindicatului de la E. M. 
Vulcan care pentru acest concurs 
nu a înscris formația corală. Sub 
posibilități se prezintă cu pregă
tirile și formațiile clubului din 
Anînoasa. La concurs s-au înscris 
un număr de 24 brigăzi artistă e 
de agitație. Există brigăzi bune, 
cu programe adecvâte activității 
oamenilor din întreprinderile res
pective, ca cele de la E. M. Dî! ja, 
E. M. Lonea, U.R.U.M.P., E. M. 
Lupeni, E. M. Vulcan și Grupul II 
construcții. E drept că. la concurs 
s-au înscris și brigăzile artistice 
de agitație de la C.C.V.J., O.C L. 
Alimentara.: sindicatul învățămînt 
Petroșani și Lupeni, T.A.P.L., 
C.F.R. și sindicatul sanitar Pe
troșani, dar pînă în prezent aces
tea nu au făcut nimic pentru pre

AL VIII-LEA CONCURS 
AL FORMAȚIILOR 

ARTISTICE DE AMATORI

gătire. De asemenea, sint sindi
cate ca cele de la Fabrica de 
pîine din Petroșani, Preparația Lu
peni și altele care au posibilități 
însă nu au înscris pentru concurs 
nici o formație. Față de aceste 
lipsuri este necesar să fie luate 
măsuri energice pentru crearea 
unor formații noi și reaetivizarea 
celor ce au existat. Să fie înlătu
rată tendința de așteptare, de a 
veni cineva din afară, pentru a 
face ceea ce trebuie de fapt să 
facă comitetul sindicatului.

Ca urmare a dezvoltării miș
cării artistice de amatori, în re
gulament au fost introduse ele
mente noi fată de .concursurile, 
precedente.

De reținut în acest șens este a- 
tenția ce trebuie să o acordăm pri
mei faze a concursului — interîn- 
treprinderi — ce se desfășoară de 
această dată după sistemul tur- 

retur. In cadrul 
orașului nostru 
regional această 
fază se va desfă
șuram cursul (lu
nii martie 1967. 
Pînă atunci tre
buie să asigurăm 

o pregătire temeinică a formați
ilor, să prezentăm mai multe spec
tacole în fața publicului, ținînd 
seama de faptul că regulamentul 
prevede un număr de spectacole 
pentru fiecare gen de formație ce 
participă în concurs.

Un obiectiv de seamă al con
cursului îl constituie îmbogățirea 
și înnoirea repertoriilor formați
ilor artistice cu lucrări care să 
continue tradițiile progresiste ale 
culturii și artei românești, să re
flecte viața nouă a oamenilor mun
cii și să contribuie la îmbogățirea 
profilului spiritual al omuiui, la 
educarea socialistă a maselor și 
mobilizarea acestora pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor ce
lui de-al IX-lea Congres al P.C.R. 
Comitetele sindicatelor, Conduce
rile cluburilor și cadrele de spe
cialitate au datoria de a acorda 
tot sprijinul formațiilor artistice 
de amatori pentru ca acestea să 
fie bine pregătite în vederea ocu
pării unor locuri fruntașe în con
fruntările ce urmează.

GAVRILA dan,
activist cu munca culturală 
în Consiliul local Petroșani 

al U.G.S.R.
Să spună că-n Petroșani 
Ha Petrila, Vrieani 
Toți minerii sînt voioși 
Că li-s anii luminoși".

Versurile aparțin tovarășei Ro- 
dica Benea, elevă la Școala popu
lară de artă din Petroșani, o pa
sionată creatoare și culegătoare 
de folclor și, totodată, o talentată 
interpretă a cântecului popular ro- 
tnânesc, în special a celui din fol- 
Ciprul nou.

„Cînt, și ctntecele mele 
Vreau s-ajungă pîn’ la stele 
Că-s cu vers de voie bună 
Ce în țara mea răsună 
Și pe-aripa vîntului 
Le trimit partidului".

Sint, de asemenea, versuri crea
te de Rodiea Benea și fac parte 

__________

VĂ RECOMANDĂM:
■ ■■■■■■■■ A

CĂRȚI

0 Continuind activitatea de 
reeditare a lucrărilor Iui Marx 
și Engels, „Editura politică" a 
scos de curînd de sub tipar 
„MARX-ENGELS : OPERE VOL. 
27" cuprinzînd lucrări de sea
mă ale întemeietorilor marxis
mului.

0 M. Stratulat și D. S. Muti- 
teanu semnează în „Editura 
tehnică" studiul „ÎNCERCAREA 
MOTOARELOR CU ARDERE 
INTERNA".
• Colecția „Cele mai ir'.:-

moașe poezii" în „Editura ti
neretului" ne prilejuiește în
tâlnirea cu poezia italiană iu 
volumul „LIRICA RENAȘTERII 
ITALIENE".

O Din operele lui Dostoiev
sky a apărut in „Editura pen 
tru literatură universală „OPE
RE VOLUMUL 2".

0 In colecția „Biblioteca 
pentru toți" au apărut nume
rele 363 și 364 din seria „Cul
tură generală" cuprinzînd două 
volume din opera lui Tudor 
Vianu, „ARTA PROZATORI
LOR ROMANI"

gram pe această săptămînă : 
„Omul din Rio" („7 Noiembrie" 
Petroșani), „Parcarea interzisă" 
(„Munctoresc" Livezeni), „Casa 
din Montevideo" („Cultural" 
Lupeni), „Fantomas" („7 Noiem
brie" Uricani), „Copiii mării" 
(„Energia" Paroșeni), „Vizita" 
(Muncitoresc" Vulcan) etc.

0 Un recital de pian al lui 
GH. HALMOȘ cu piese din 
Bebussy, Bartok, Enescu, Schu
mann, Chopin, Beethoven, J. S. 
Bach cuprinde discul E.C.E. 
02227.

SPECTACOLE

DISCURI

Câr{i mai multe 
în bibliotecile personale

FILME

Gu un an în urmă, cînd l-am cu
noscut pe tînărul Tonța Florian, e- 
lectrician la Atelierul de reparații 
electrice Vulcan, am avut prile
jul să-i aflu pasiunea deosebită 
pentru literatură, pentru cărți. Rin 
anul 1965, cînd a luat în primire 
standul pe care îl conduce, a reu
șit să vîndă cărți în valoare de 
4 864 lei, ceea ce reprezintă cinci 
volume pe salariat. Dar acest bi
lanț nu l-a satisfăcut. In anul 1966 
a' dus o muncă mai susținută, mai 
organizată, reușind să cunoască 
preferințele colegilor săi, ce do- 
rtac aceștia să citească, să po
sede în biblioteca personală. Și a 
fWftt aceșt lucyu. Peste 90 la su

tă din personalul atelierului sînt 
azi cumpărători activi ai standu
lui. Peste 14 000 lei este suma căr
ților vîndute, revenind pe cap de 
salariat 127 lei sau 12 volume, (lu
nar un volum de fiecare salariat).

Acum, la sfîrșitul primei luni a 
noului an, cu prilejul unei întâl
niri cu „librarul atelierului", ani 
aflat vești îmbucurătoare despre 
munca lui. In luna ianuarie a vîn- 
dut din stand cărți în valoare de 
2 600 lei. Deci din prima lună se 
întrezăresc în activitatea lui rezul
tate și mai bune ca în anul tre
cut.

BERTOTI IOAN 
tehnolog

0 In săptămîna viitoare vom 
avea posibilitatea să vedem 
cite va filme interesante: 
„Steaua fără nume" (8—9 fe
bruarie Ia cinematograful Mun
citoresc din Petrila); „Rîdeni 
cu Stan și Bran" (9—13 ie- 
bruarie la „Republica" Petro
șani); „Prima deziluzie" (8—C 
februarie Ia „Muncitoresc" Lu
peni); „In compania lui Max 
Linder" (9—10 februarie Ia 
„Muncitoresc" Aninoasa); „A 
fost odată un moș și o babă" 
(8—9 februarie la „6 August" 
Bărbăteniț; „Urme în ocean" 
(6—8 februarie la „Minerul" 
Lonea).

0 Se mai înscriu în pro

0 DOINA BADEA pe dis
cul 45, E.D.C. 677 a imprimat 
cîteva melodii noi aparținînd 
unor compozitori români: „O 
nouă zi", „Cînd ți-a bătut la 
geam iubirea", „Șoapte de iu 
bire", „Inimă nestatornică".

0 Două discuri ce vor fi 
primite desigur cu plăcere de 
melomani: 45 E.D.C. 774 cu
prinzînd selecții din melodiile 
interpretate la cel de-ai IV- 
lea Festival de muzică ușoară 
românească — Mamaia 1966: 
„Nu te supăra", „Olimpiada 
tinereții", „Luna shake", „Man
doline, mandoline". Interpreți: 
ANDA CÂLUGAREANU, DAN 
SPĂTARII, ILINCA CERBA- 
CEV, CONSTANTIN DRĂ- 
GHICI și 45 E.D.C. 771 cuprin- 
zind melodiile: „Culori", „Tre
ce o umbră", „Nopțile", „Am 
strîns toamnă după toamnă" 
— voce CONSTANTIN DRl- 
GHICI.

0 Un spectacol atractiv, in
teresant — cu DAN SPÂTARU, 
ROXANA MATEI, SONIA 
CRUCERU et comp. — se a- 
nunță concertul de muzică u- 
șoară intitulat „ClNTĂ PEN
TRU DUMNEAVOASTRĂ..." ce 
va avea loc miercuri 8 și joi 
9 februarie a. c. ia Casa de 
cultură din Petroșani (orele 17 
și 20). Spectacolul va mai pu
tea ti văzut la Lupeni în 10 
februarie, la Vulcan in 11 fe
bruar ie și Lonea — 12 februa
rie.

0 „BURLACII" și , ClINII" 
sini două spectacole diverse 
ca gen, dar cu conținut ac
tual ce le vom revedea simbă- 
tă 11 și respectiv duminică 12 
februarie pe scena teatrului 
petroșănean prezentate de ar
tiștii locali.
0 „SUS ÎI LUNA-N DOUA 

COARNE" se intitulează spec
tacolul folcloric muzical-core- 
grafic ce-1 vor prezenta artiș
tii amatori petroșăneni dumini
că 12 februarie a. c. pe scena 
Casei de cultură din localita
te. Dirijor Traian Tămășan; 
Coregrafia: Sabin Rișco.
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Alte fire rău conducătoare de căldură
(Urmare din pag. 1)

din apartamentele lor pătrund 
in apartamentele celor de 
deasupra, frigul ce intră pe 
ferestre îngheață caloriferele, 
pătrunde în apartamente.

Conducerii I.C.O. îi adre
săm întrebarea: cînd își vor 
face conștiincios datoria sa- 
lariații săi de Ia salubritate ? 
De la multe centrale termice 
zgura nu e ridicată vreme 
îndelungată. Exemplu con
cret : centrala termică nr. 1 

MICA MECANIZARE 
un mijloc de lărgire 
a progresului tehnic

din cartierul „Carpați" Pe
troșani. întrebați de către 
fochiștii de aici de ce nu ri
dică zgura Ia timp, cîțiva lu
crători de la I.C.O. au răs
puns : zică cine ce vrea, noi 
lot ce vrem facem. Oare pen
tru acești oameni nu se gă
sește remediu de disciplina
re ? Ce părere are conduce* 
rea I.C.O. ?

Transmitem un semnal și 
conducerii secției I.R.E.H. Pe
troșani : dacă iluminatul ex
terior din cartierele Aero

port și Carpați este... întune- 
. cat (nota bene), măcar nu no 

eclipsați atît de des aparta
mentele. Nu ne convine, pen
tru că neavînd lumină nu 
vom avea nici căldură.

Cele cîteva exemplificări 
din rîndurile de față sint alte 
fire rău conducătoare de căl
dură în apartamentele noas
tre. Lichidarea acestora va fi 
numai în favoarea noastră, a 
celor de la încălzire centrală 
cu cărbune. Credeți-ne, oa
meni I

Tractorul își 
croiește drum 
prin nămeți. Son
da nr. 17 Dîlja 
nu va stagna din 
lipsă de mate
riale.

(Urmare din pag. 1)

Cerințele reale de credite pentru 
mica mecanizare sînt mult mai 
mari, dar conducerile de întreprin
deri nu se ocupă de această pro
blemă cu toată seriozitatea. Chiar 
și la unele credite acordate s-a 
constatat că nu s-a respectat des
tinația creditului pentru suma de 
5 618 lei la O.C.L. Produse indus
triale. De asemenea, la U.R.U.M.P. 
lucrarea „Laminor de flanșe" nu 
s-a început la timp, din care cauză 
banca a trecut la sistarea creditu
lui — el fiind redeschis doar spre 
sfîrșitul anului.

Cu ocazia lansării cifrelor de 
plan pe anul 1967, din discuțiile 
purtate de muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din întreprinderi și în 
special de cei din exploatările mi
niere a reieșit că se simte nevoie 
de mica mecanizare, mai ales pen
tru- îmbunătățirea aprovizionării cu 
materiale și descărcatul vagoane
lor. Spre a evita locațiile ce se ri
dică la milioane de lei, ar fi tim
pul să se soluționeze o dată în
cărcarea și descărcarea mecanică 
a materialului lemnos în depozite 
etc.

La U.R.U.M. Petroșani- și prepa- 
rații s-au făcut lucruri bune pe li
nia ușurării muncii oamenilor, ceea 
ce a permis să se realizeze o pro
ductivitate sporită și economii la 
prețul de cost. Cu totul alta e si
tuația la întreprinderea forestieră 
Petroșani unde cu toate că s-au 
prevăzut în planul de măsuri teh- 
nico-organizaiorice lucrări de mică 
mecanizare la încărcatul și descăr
catul materialului lemnos la gate
rele Lenea și Cîmpu lui Neag, nu 
s-a găsit totuși timp pentru întoc
mirea documentației. Conducerea 
întreprinderii are de gînd oare s-o 
prevadă iarăși în planul de măsuri

TELEVIZIUNE
5 februarie

8,30 Ora exactă. Cum va fi 
vremea ?

8,32 Intîlnirea de duminică — 
emisiune pentru femei.

9,15 Emisiunea pentru copii 
și tineretul școlar.

10,30 Emisiunea pentru sate.
12.15 Concert simfonic.
17,00 Campionatul european de 

patinaj artistic. (Demon
strații).

19,00 Telejurnalul de seară.
19.15 Magazin — 111.
20.15 Sărituri cu schiurile — 

Zakopane 1967.
20.35 „Pași spre Brîncuși" 

film.
20.55 San Remo — melodii de 

la ediția din acest an a 
festivalului.

21,25 Album cu amintiri — e- 
misiune muzicală.

21.55 Micro-variețățl.
22.15 Invitata noastră. Cîntă- 

reața de muzică ușoară 
Visnja Korbar (Iugo
slavia).

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

pe 1968? Dar I.O.I.L., I.P.P.F.,
I.C.O., I.L.L., cooperativele mește
șugărești n-au nimic de zis ? Nu 
este o preocupare suficientă nici 
din partea comerțului socialist și 
în special a bazelor I.C.R.T.I., 
I.C.R.M. și I.C.R.A. care de multi 
ani au greutăți cu încărcatul și 
descărcatul manual al vagoanelor 
fără să studieze introducerea unui 
dispozitiv „bandă" care, pe lîngă

IM termometru
Așa își intitulează sesizarea a- 

dresată ziarului corespondentul 
Mihai Torni din Uncani. El ne 
scrie :

„Mare a fost bucuria uricăneni- 
lor cînd în localitate s-a deșchis 
un centru de distribuire a produ
selor lactate. Acum însă această 
unitate dă multă bătaie de cap 
clîenților. Pentru a obține un litru 
de lapte trebuie să aștepți nu 
glumă. Dar nu la lapte ci... la pli
ne. Trebuie să stai Ia coadă La 
pîine pentru a cumpăra lapte. Ia
tă de ce : centrul de distribuire a 
laptelui se află în aceeași clădire 
cu cel de distribuire a pîinii. Fie‘- 
care are intrarea sa. Insă cînd 
afară e frig pe ușa de la intrarea 
la lapte un afiș anunță : „Intra
rea pe Ia pîine". Dacă ai norocul 
să fie lume puțină la pîine, ajungi 
repede Ia lapte. Cum însă' la pîine 
e de cele mai multe ori coadă... 
Cînd ai ajuns totuși în... împără
ția laptelui numai bine afli că nu 
este. Ai stat deci degeaba Ia rînd 
la pîine. Alteori se întîmplă așa : 
stai la rînd la pîine (pentru a in
tra la lapte), dar cînd ai ajuns la 
ușă constați cu consternare că e 
închisă. Vînzătoarea de la pîine

PROGRAM BE RADIO
6 februarie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastică; 
5,40 Program muzical de dimi
neață; 6,00 Sport. Buletin meteo- 
rutier; 6,15 ACTUALITATEA A- 
GRARĂ; 6,25 Program muzical 
de dimineață; 6,45 Emisiune pentru 
pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. Bu
letin meteo-rutier; 7,30 In Hecare 
zi, un buchet de melodii; 8,00 SU
MARUL ZIARULUI „SCÎNTEIA"; 
8,10 „Cîntă, strună de vioară"; 8,25 
MOMENT POETIC; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului; 9.,35 Formații 
artistice ale sfaturilor populare; 
9,45 Recitalul pianistului Claudio 
Arrau; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,03 Cîntece de Ion Hartvlary- 
Darclee,- 10,20 Drag mi-e jocul ro
mânesc; 10,30 ROZA VÎNTURI- 
LOR; 10,55 Ciclul „Să înțelegem 
muzica"; 11,20 Afiș radiofonic. E- 
misiunile culturale ale săptămînii:
11,30 Tineri interpreți de muzică 
ușoară; 11,45 Muzică populară cu 
Angela Buciu și Dumitru Poto- 
roacă; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic; 12,10 Selec- 
țiuni din opereta „Farmecul unui 
vals" de Oscar Strauss,- 12,45 Pa
tru melodii de Temistocle Popa; 
13,00 Concertul pentru vioară și 
orchestră de Dorian Varga (solist 

faptul că ar reduce munca fizică, 
ar preveni locațiile și ar aduce e- 
conomii la cheltuielile de circu
lație.

Este necesar ca toate conduce
rile de întreprinderi să analizeze 
posibilitățile de introducere a mi
cii mecanizări, apelînd la această 
formă operativă de ridicare a efi
cienței economice a unității res
pective.

ÎNSEMNARE 

și... puțin noroc 
îți spune : „Intrarea pe ușa cea
laltă". Trebuie să faci cale în
toarsă printre oamenii de la pîine, 
să ieși afară, să ocolești și să intri 
pe ușa cea reală a centrului de 
lapte. Nu vă mai spunem că nu de 
puține ori după această cursă tur- 
retur primim răspunsul : „Nu avem 
lapte, smîntînă sau iaurt".

Sigur că acest ping-pong al in
trărilor la centrul de lapte din 
Uricani ne răpește mult timp, ne 
macină mulți nervi. Vînzătoarea 
de la lapte a motivat astfel aceas
tă stare de lucruri ; „Cînd afară 
e ger. intrarea se face pe la 
pîine pentru a nu pătrunde frigul 
înăuntru la noi. Cînd se va încălzi, 
lucrurile se vor schimba".

Din păcate lucrurile (de fapt e 
mai bine zis intrările) se schimbă 
foarte des acum în timpul iernii, 
derutîndu-i pe oameni. De aceea 
cînd merg să cumpere produși; 
lactate, uricănenii trebuie să aibă 
la ei un termometru și... puțin no
roc. Norocul : să nu fie coadă la 
pîine cînd e ger afară.

Oare nu se poate rezolva pe plan 
local această situație? Cu puțină 
bunăvoință...

ANUNȚ

Grupul școlar minier Lupeni
\

are vacante posturi de 
PEDAGOGI

Solicitanții trebuie să fie absolvenți de școală medie cu 
sau fără diplomă.

Informații suplimentare se pot cere în fiecare zi la se
cretariatul școlii.

DEPRINDEREA FORESTIERA
PETROȘANI

Face imediat următoarele angajări :

— ȘEF SERVICIU FINANCIAR Condiții; Studii superioare e- 
conomice și o vechime de 6 ani sau studii medii și o vechime 
de 8 ani.

— ȘEF BIROU PREȚ COST. Studii superioare economice și 
o vechime de 4 ani sau studii medii și o vechime de 6 ani.

— TEHNICIAN I MECANIZĂRI. Studii corespunzătoare tehni
cității și o vechime de 5—6 ani.

— TEHNICIAN APROVIZIONARE I. Studii corespunzătoare 
tehnicității și o vechime de 5—6 ani.

— TEHNICIAN I PROTECȚIA MUNCII. Studii corespunzătoare 
tehnicității și o vechime de 5—6 ani.

CEI INTERESAȚI SE VOR ADRESA I. F PETROȘANI, SERVI 
CIUL PERSONAL.

Virgil Pop); 13,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul prefe
rat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteo-ruțier; 14,08 Evan
tai muzical; 15,00 Muzică populară 
pe discuri Electrecord; 15,30 Ca
leidoscop muzical; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 16,15 Orchestrele Alexan
dru Avramovici și Joe Loss: 16,30 
O poveste pentru voi, copii; 16,40 
Din comoara folclorului nostru; 
17,00 Muzică ușoară; 17,25 Arii 
din operete; 17,35 Muzica și dansul; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 
IN JURUL GLOBULUI; 18,15 Va
rietăți muzicale; 18,40 RITMURILE 
CINCINALULUI; 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Melodia zilei : „Venise vremea". 
Text și muzică de Alexandru 
Mandi. Cîntă Sergiu Cioiu; 19,35 
Concert de melodii românești; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARA;
20,20 Scurt program de muzică 
românească; 20,30 TEATRU RA
DIOFONIC : „Corabia cu un sin
gur pasager" de Dan Tărchilă; 21,37 
Muzică; 21,45 Roxana Matei și 
Vito Benvenutti; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 22,20 Intîlnire cu jazz-ui; 
23,00 Muzică ușoară; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

I. C. Oe Peis’oșani
angajează imediat:

• mecanici auto calificați, ^alegoria 6-8 
lăcătuși

0 conducători auto pentru autobuse, 
cu condifia de a avea cel pufin 5 ani vechi
me de conducător auto

Q muncitori necalificap cu posibîlHăfl de 
calificare la locul de muncă și școlarizare în 
întreprindere în meseria de mecanic auto

Oferim condiții de salarizare optime, iar 
pentru personalul de mișcare auto, pe lîngă sa
larizare, se va acorda spor de vechime.

Cererile, însorite de acte, se vor depune la 
serviciul cadre din întreprindere, strada Repub
licii nr. 31.
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Acord 
româno-tunisian

Poporul algerian
în fata urnelor

TUNIS 4. — Trimișii speciali, Ni- 
colae Puicea și Nicolae N. Lupu, 
transmit: Ministrul minelor, Bu
jor Almășan, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Ioan Georgescu, ambasa
dorul României la Tunis, împreu
nă cu consilieri și experti au avut 
convorbiri cu Ahmed Ben Salah, 
ministru) economiei și planificării. 
Au fost discutate probleme privind 
lărgirea cooperării în domeniul 
cultural, precum și în domeniul 
științific și tehnic,- pe baza acor
durilor încheiate anul trecut la 
București. S-a căzut de acord asu
pra necesității extinderii schimbu
rilor de manifestări artistice și 
culturale. Pe plan tehnic, România 
va spori asistența acordată Tuni
siei prin trimiterea de tehnicieni, 
în special medici, precum și pre
gătirea în România a unor cadre 
tunisiene. In ce privește colabora
rea economică, cele două părți au 
convenit să analizeze posibilitățile 
dezvoltării acestei colaborări în 
domeniul petrolului și al exploa
tării și comercializării fierului și 
fosfalilor tunisieni.

CONVORBIRI
TURCO-ITALIENE

ROMA 4 (Agerpres). — Vineri 
au început la Roma întrevederile 
dintre ministrul afacerilor externe 
al Turciei, Ihsan Sabri Caglayan- 
gil, si colegul său italian, Amîn- 
tore Fanfani.

In cadrul convorbirilor care au 
avut loc au ferit îndeosebi exami
nate problemele privind N.A.T.O.,

Reuniunea consultativă 
a O.S.A. — o farsă

CARACAS 4 (Agerpres). — In
tr-un articol publicat îns revista 
..La Panorama", fostul ministru 
al afacerilor externe al Venezue- 
lei; în prezent membru al Tribu
nalului Suprem al țării, Ignacio 
Luis Arcaya, scrie că reuniunea 
consultativă a O.S.A., care a avut 
loc recent la Washington, nu con
stituie decît o „farsă", iar hotă- 
rîrea cu privire la „internaționa
lizarea" locurilor unde se vor ți
ne conferințele extraordinare sie 
acestei organizații — o „ficțiune". 
Asemenea hotărîri, scrie Arcaya, 
pot lua numai miniștrii afacerilor 
externe întruniți în reuniune con
sultativă, or, la reuniunea de Ia 
Washington aceștia nu au fost 
convocați. Arcaya subliniază în 
articol că o asemenea hotărîre re
prezintă o încălcare a suverani
tății țărilor latino-americane și 
are ca scop sprijinirea regimurilor 
militare de pe continent.

Astăzi (duminică), Algeria vo
tează. întreaga țară a cunoscut în 
ultimele săptămîni o activitate fe
brilă, o campanie de explicare a 
ceea ce se urmărește prin organi
zarea primelor alegeri comunale 
din istoria țăriî. Listele cuprin
zând numele tuturor candidaților. 
din comunele și orașele țării au 
fost publicate în presă. Cei 20 316 
candidați reprezintă toate catego
riile de cetățeni, toate profesiile.
și pentru prima dată în istoria 
țării, un loc important în rîndu- 
riie acestora îl ocupă femeile.

In întreaga țară au fost amena
jate birourile de vot și constituite 
comisiile electorale pentru a primi 
întregul electorat algerian (de a- 
proximativ șapte milioane), for
mat din toți cetățenii țării care 
au împlinit vîrsta de 19 ani și 
se bucură de drepturi civile.

Adresîndu-se electoratului al- 

relațiile Est-Vest și situația din 
regiunea Mediteranei. Cei doi mi
niștri de externe, se arată intr-un 
comunicat dat publicității la Ro
ma de Ministerul Afacerilor Ex
terne, au constatat deplina lor u- 
nanimitate de păreri asupra pro
blemelor internaționale și au a- 
preciat că relațiile turco-italiene 
se dezvoltă în cele mai bune con
diții.

Cu prilejul recepției oferite în 
aceeași zi de Amintore Fanfară, 
cei doi miniștri de externe au ex
primat atașamentul față de 
N.A.T.O. și Piața comună. Minis
trul de externe italian s-a referit, 
totodată, Ia necesitatea înlăturării 
divergențelor economice interocci- 
dentale.

VIETNAMUL DE SUD

Patrioții au aruncat în aer 
un depozit american de muniții

SAIGON 4 (Agerpres). — O pu
ternică explozie a avut loc sîm- 
bătă dimineața la imensul depozit 
american de muniții de la Long 
Binh — la cîțiva kilometri de Sai
gon, iar incendiul provocat de a- 
ceastă explozie continua încă du
pă 6 ore de la declanșare. Pînă în 
prezent nu se cunoaște numâ’-ul 
victimelor, iar regiunea afectată 
de incendiu a fost pusă sub un 
sever control. Aceasta este a patra 
oară cind patrioții sud-vietnamez? 

gerian printr-un discurs radiodi
fuzat, rostit' la deschiderea cam
paniei electorale, președintele Con
siliului Național al Revoluției. 
Houari Boumedienne a subliniat 
că organizarea comunală ce va fi 
realizată prin alegerile de la 5 
februarie constituie o măsură im
portantă, parte a unei serii de 
acțiuni întreprinse în Algeria pen
tru a se crea condițiile care să 
antreneze poporul la construcția 
țării.«.

C. BENGA
corespondentul Agerpres la AlgerEXPERIENȚĂCU REZULTATE SURPRINZĂTOARE

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
In apropiere de Moscova se 
află o clinică ai cărei pacienți 
sini... 21 de maimuțe. Acestea 
trăiesc în cuști descoperite și 
se simt cît se poate de bine 
în mijlocul troienelor de zăpa
dă și în condiții cind termo
metrul indică minus 24—26 de 
grade. Cîteva din maimuțele 
de experiență de aici trăiesc 
de 4 ani în aceste condiții as
pre și, bineînțeles, neobișnuite 
pentru ele. Scopul experienței 
este de a se studia rezistența 
și adaptabilitatea surprinză
toare și chiar inexplicabile ale 
maimuțelor la condiții cu totul 
ieșite din comun pentru aces
te animale. Specialiștii speră 
că reușind să explice această 
rezistență vor cunoaște și mai 
bine „ruda cea mai apropiată 
a omului", lucru necesar pen
tru studierea bolilor caracte
ristice atit maimuțelor cît și 
omului.

reușesc să provoace explozii de 
mari proporții la depozitul de la 
Long, Binh, începînd din noiem
brie 1966.

Tot în ultimele 24 de ore, for
țele patriotice au atacat o vedetă 
a marinei americane, pe rîul Co 
Chien — în delta Mekong — in- 
cendiind-o. Echipajul a fost obli
gat să abandoneze ambarcația și 
se semnalează că doi militari a- 
mericani au fost răniți și unul a 
dispărut.

Al VI-lea Congres 
al sindicatelor din Cehoslovacia

I

și-a încheiat lucrările
PRAGA 4. — Corespondentul Agerpres, AI. Liță, transmite: Sîm- 

bătă, 4 februarie, au luat sfîrșit la Praga lucrările celui de-al VI-lea 
Congres al sindicatelor din Cehoslovacia. La Congres a participat și o 
delegație a sindicatelor din țara noastră condusă de Ion Cotoț, secre
tar al CC. al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Congresul a adoptat o serie de hotărîri în problemele sindicale, 
precum și o declarație în legătură cu agresiunea S.U.A. în Vietnam.

In încheierea lucrărilor congresului, a luat cuvîntul președintele 
Consiliului central al sindicatelor din Cehoslovacia, Miroslav Pastyrik.

întrunirea guvernatorilor din Nigeria
LAGOS 4 (Agerpres). — Guver

natorii militari ai provinciilor ni- 
geriene au sosit vineri seara în ca
pitala țării, pentru a participa Ia 
o reuniune guvernamentală, prezi
dată de șeful statului, locotenent- 
colonelul Yakubu Gowon. Scopul 
acestei întruniri, informează co
respondentul agenției France Pres- 
se citind surse bine informate din 
Lagos, îl constituie reluarea discu
țiilor privind rezolvarea crizei na
ționale, intensificată după ultima

Grevele studenților spanioli se extind
MADRID 4 (Agerpres). — Gre

vele de protest ale studenților spa
nioli împotriva arestărilor efec
tuate de poliție la Madrid, Va
lencia și Saragossa, s-au extins și 
la universitățile din Malaga și 
Saint Jacques de Compostella.

★
Consiliul profesorilor Facultății 

de drept din Madrid a adresat

Zborurile cosmice americane 
au fost amînate cu un an

WASHINGTON 4 (Agerpres) — 
Viitorul zbor cosmic american cu 
oameni la bord a fost amînat pînă 
la începutul anului 1968, a anun
țat vineri George Mueller, șeful 
programului de zbor al N.A.S.A. 
Amînarea cu aproximativ un an a 
zborurilor costnonauților ameri
cani a fost determinată de eveni
mentul tragic petrecut în urmă cu 
o săptămînă pe poligonul de la 
Cape Kennedy, cînd cei trei cos
monauți americani, Virgil Gris
som, Edward White și Roger Chaf
fee, au fost omorîți în timpul ex
perimentării cabinei spațiale 
„Apollo". In acest interval de 
timp, după cum a anunțat Geor
ge Mueller, se va experimenta in 
schimb cabina spațială cu care în 
1969 ar urma ca doi cosmonauți 
americani să ajungă în Lună. Se 
vor face, de asemenea, experiențe 
pentru punerea Ia punct a rache
tei „Saturn-5“ care va trimite în 
direcția Lunii pe cei doi cosmo- 
nauți.

lovitură de stat, cînd au luat am
ploare neînțelegerile dintre dife
ritele grupări etnice ale țării.

La reuniune, precizează agenția 
citată, nu va participa locotenent- 
colonelul Ojukwu, guvernatorul 
militar al Nigeriei orientale, care 
s-a opus tendințelor manifestate 
de guvern de a acorda o mai mare 
autonomie fiecărei provincii, a- 
preciind că aceasta ar accentua 
dezmembrarea țării.

rectorului, Gutierrez Rios, o de
clarație scrisă în care critică in
tervenția poliției în interiorul fa
cultății. Printre semnatarii decla
rației se află prof. Blaz Perez, ca
re în timpul primelor incidente 
din 1956 de Ia Universitatea din 
Madrid deținea funcția de minis
tru de interne.

Intre timp, la Cape Keijpedy 
continuă ancheta deschisă pentru a 
determina cauzele exploziei de 
săptămîna trecută, soldată cu 
moartea celor trei cosmonauți. Ad
ministrația Națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a pri
mit un raport din partea lui Ro
bert Seamans, însărcinat direct cu 
conducerea anchetei, în care se 
relevă că moartea celor trei cos
monauți americani se datorează 
asfixierii lor din cauza fumului 
provocat de incendiul din cabina 
spațială. O baterie supraîncărcată, 
se arată în raport, ar fi putut cau
za explozia din cabina spațială. 
Semans declară însă că este încă 
prea devreme pentru a se putea 
determina cauzele exacte ale ac
cidentului. Va trebui, a spus el, să 
procedăm la o examinare detali
ată a cabinei spațiale în care s-a 
produs explozia

t SAGINEW. Renumitul fi- 
zvriăn de culoare dr. Archer 
Adams Clayton, în vîrstă de 
73 ani, și soția sa au fost gă
siți impușcați vineri noaptea 
pe o stradă din localitatea Sa- 
ginew (statul Michigan). Cer- 
cetărije efectuate de poliție nu 
au dus pînă în prezent la nici 
un rezultat.

* SOFIA. Potrivit agenției 
B.T.A., guvernele Bulgariei și 
Columbiei au hotărît să sta
bilească relații consulare în
tre cele două țări și să des
chidă consulate la Sofia și Bo
gota.

9 MOSCOVA. Turnul noii 
antene de televiziune din Mos

cova s-a înălțat deasupra ca
pitalei sovietice pînă Ia cota 
— 385 metri. Această parte 
este construită din beton ar
mat. Pînă la 7 noiembrie dea
supra ei va fi înălțată antena 
de oțel, care va face ca turnul 
să aibă înălțimea totală de 
533 de metri. Semnalele emise 
prin această antenă vor putea 
fi recepționate pe o rază de 
120—150 km.
• LONDRA. Ea Londra s-a 

anunțat că insula Saint Vin
cent, colonie britanică în An- 
tile, va obține independența 
la 1 iunie 1967.

Insula Saint Vincent are o 
suprafață de 389 km pătrați 

și o populație de 90 000 de 
locuitori. Bumbacul, bananele 
și copra constituie principa
lele produse de export.
• CIUDAD DE MEXICO. 

Ziarul mexican „Excelsior" a 
anunțat că Maria Flores, în 
virstă de 26 de ani mamă ■ a 
trei băieți, a născut joi cinci 
fete gemene, dintre care una 
a încetat din viață. Printr-o 
coincidență, în aceeași zi la 
New York s-au născut, de a- 
semenea, cinci copii gemeni, 
dintre care, unul a murit.
• HARKOV. La Harkov 

(Ucraina) a luat sfîrșit con
sfătuirea fizicienilor sovietici 
consacrată problemelor studie

rii nucleului atomic. Au parti
cipat 500 de oameni de ști
ință care au prezentat peste 
300 de referate și comunicări 
științifice cu privire la re
zultatele celor mai noi cerce
tări teoretice și experimentale 
privind nucleul atomic, spec
troscopia nucleară și mecanis
mele reacțiilor nucleare.

* COLOMBO. Poporul cey- 
lonez a sărbătorit sîmbătă cea 
de-a 19-a aniversare a procla
mării independenței sale națio
nale (Ia 4 februarie 1948 dea
supra Ceylonului a fost înălțat 
leul de aur, drapelul statului 
independent ceylonez).
• VIENA. In seara zilei de 

3 februarie, la „Theater der 
Courage" din Viena a avut 
loc premiera piesei „Nu sînt 
Turnul Eiffel" de Ecdterina 
Oproiu. Piesa a fost pusă în 
scenă de cunoscutul scenarist 
vienez — regizorul Rieghr.

9 DAKAR. Deputatul Dem- 
ba Diop, președintele grupului 
parlamentar al Uniunii progre- > 
siste din Senegal (partidul de 
guvernămint), a fost asasinat 
vineri în localitatea Thies. Ul
terior, poliția a reușit să-l a- 
resteze pe asasin, pe nume 
Abou Faye. Observatorii din 
capitala senegaleză sînt de pă
rere că crima a avut la bază 
motive politice.
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