
Trimișii speciali Agerpres, Ni-

Cinstirea 
destoiniciei

1WV ai mult ca oricînd, în 
ivB. anii marilor noastre în

făptuiri munca și vrednicia se 
bucură de stimă deosebită din 
partea noastră, a tuturor. E sti
ma ce o manifestăm cu căldură 
și recunoștință, la începutul fie
cărui an, la adresa celor mai 
destoinici, a celor mai buni 
dintre noi. Avem pentru ma
nifestarea acestui sentiment 
un prilej anume, devenit tra
dițional : adunările pentru > în- 
mînarea insignelor de fruntași 
în întrecerea socialistă.

In adunări festive din cadrul 
cluburilor, în adunările grupe
lor sindicale din sectoare, Sec
ții, șantiere, pe pieptul frun
tașilor în întrecerea socialistă 
pe anul 1966 se prind steluțe 
rubinii și în același timp li se 
acordă titlul de fruntaș.

In Valea Jiului, centru cu 
vechi tradiții ale hărniciei, mo
mentele solemne de cinstire 
a vredniciei vor fi prezente cu 
prisosință. In zilele ce urmea
ză, 6 700 oameni: mineri, con
structori, metalurgiști vor 
fi distinși cu insigna de 

/fruntaș în întrecerea socialis
tă. Si un motiv, de satisfacție 
îi: plus atît pentru noi cît și 
pentru ei — 1 874 de oameni 
vor primi pentru a 4-a dară 
steluțe rubinii. Tot în perioadă 
ce urmează, vor fi distinse cu 
diplome de fruntaș in între
cere pe anul trecut 66 de co
lective de sectoare, secții și 
șantiere și peste 600 de bri
găzi și echipe.

I. D.

fca lumina rampei s

— rezervă de econo
misire a metalului

Economisirea metalului constituie 
una din importantele sarcini sta
bilite de plenâra C.C. al P.C.R. din 
21—23 decembrie 1966 pentru ri
dicarea eficienței activității, de 
producție a întreprinderilor indus
triale, pentru accelerarea dezvol
tării economiei naționale. Pe a- 
ceastă linie de preocupări, în ca
drul exploatărilor miniere din Va
lea Jiului' există un larg cîmp de 
activitate.

Creșterea nivelului tehnic ■ al 
procesului de producție, reduce
rea prețului de cost prin micșora
rea consumurilor de material lem
nos impun folosirea pe scară tot 
mai largă a susținerii metalice 
atît în abataje cît și în galerii. 
Este știut însă faptul că inițial 
un element metalic de susținere 
este mult mai scump decît un 
st.îlp de lefhn. -Superioritatea 1 e- 
oonomică ’a susținerii*’ 'metalice 
constă în viața lungă a acestor 
elemente, în folosirea lor repetată 
astfel ca, după un anumit număr 
de . întrebuințări, elerriărite'le.. me.-. 
talice să înlocuiască Ia ’susținere 
o cantitate de material lemnos 
mai mare decît echivalentul ca’t>- 
rii proprii.

Realizarea . acestei condiții \ nu 
constitui» însă principiul călăuzi-

ai muzicii

tor în gospodărirea Clementelor 
metalice de susținere. Drept do
vadă, pe diferite galerii din sec
toarele exploatărilor miniere din 
Valea Jiului se află depozitate 
zeci și sute de tone de armături 
metalice T.H. pentru susținerea 
galeriilor care nu sînt folosite. 
Unele din aceste armături au fost 
folosite și necesită a fi recondi
ționate, altele sînt .nefolosite ră
mase de la diferite lucrări minie
re. Conducerile minelor Petrila, 
Aninoasa, Lupeni și altele solicită 
de multe ori noi cantități de ase
menea armături, fără, să . treacă 
mai întîi la folosirea armăturilor 
T.H. care există și se degradează 
in unitățile proprii. ,

Practic vorbind, luarea de mă
suri pentru folosirea armăturilor 
metalice aflate-dejâ în cadtul ex
ploatărilor miniere ar ' avea ' măi 
curînd- caracterul unei acțiuni de 
înlăturare a risipei care' există în 
acest domeniu. Iată un exdmplu 
edificator. Șe știe eâ armaturile 
T.H. sînț fixate cu ajutorul unor 
brățări din fief* rotund prevăzute" 
cU piulițe de strîngere. Sîrtt; frec
vente cazurile c-înd, datorită pre
siunii miniere, aceste ! brățări se 
rup, fiind necesară înlocuirea lor. 
Cu toate1 insistențele, aceste bră
țări nu âu putut fi obținute pe 
linie de aprovizionare ca . mate
rial de' întreținere a, susținerii me- .
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colae Puicea, și Niqolae N. Lupu, 
transmit: Duminică, în cea de-a 
patra zi a vizitei oficiale de prie
tenie pe care o întreprinde în Tu
nisia, președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, a fost oaspetele 
guvernoratului Beja. Situat de-a 
lungul văii Medjerda, cea mai în
tinsă și cea mai fertilă regiune a- 
gricolă a Tunisiei,, guvernoratul 
dispune de întinse suprafețe iri
gate. ■

Ca pretutindeni în vizita sa în 
Tunisia, înaltului oaspete român 
i s-a făcut o ‘ caldă primire. La 
intrarea în guvernoratul Beja, o- 
ficialitățile locale, în frunte cu 
guvernatorul Tatha Kassem, i-au 
urat bun sosit.

Cooperativa agricolă de produc
ție El Azima (Voința) din lcfcali- 
tatea Medjez el Bab a constituit 
primul obiectiv al viaitei. înfiin
țată în anul 1965, cooperativa cu
prinde 107 familii de cooperatori, 
care lucrează 773 ha, dintre care 
450 sînt proprietate domenială 
(de stat). Intîmpinat de Ahmed 
Ben Salah, miftistrul economiei și 
planificării, președintele Consiliu
lui de Stat a fost informat amă

TUNIS 6. — Trimișii speciali,
Nicolae Puicea și Nicolae N. Lupu, { 
transmit : In penultima zi a vizitei 
de prietenie în Tunisia, președin
tei^- Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialișțe România, Chivu 
Stoica, și persoanele care îl în
soțesc au vizitat " Centrul cultural 
internațional de la Hammamet și 
cîteva din locurile pitorești de pe 
țărmurile Mețjiteranei. Oficialitățile 
guvernoratului, împreună cu nu
meroși locuitori au primit cu mul
tă căldură pe oaspeții .români.. ,

Președintele Consiliului de Stat 
a fost informat despre bogata ac
tivitate a acesțui centru . care are 
ca scop dezvoltarea contactelor cul- 
tural-artistice între Tunisia și alte 
țări, organizarea de conferințe și 
colocvii pe teme, privind viața a- 
fricană s. arabă. Dispunînd d« iUl 
teatru în aer liber, pe țărmul mă
rii, centrul organizează, de ase -■ 
nea,, spectacole ale unor companii 
străine-de teatru și balet de pres
tigiu. Directorul centrului și-a ex
primat dorința de a vedea pe sce
na Centrului cultural - international 

nunțit asupra activității acestei 
cooperative. Apreciind rezultatele 
obținute de această exploatare a- 
gricolă, oaspetele a urat noi suc
cese, invitînd un grup de coope
ratori să vină în România pentru 
a cunoaște dezvoltarea agricultu
rii noastre.

Următorul popas a fost perime
trul irigat de la Testour, unde a 
fost vizitat șantierul de lucrări 
civile. Aici lucrează un număr de 
137 tineri, între 18 și 20 de ani, 
care sînt formați ca specialiști 
pentru diferite munci agricole.

Convoiul oficial de mașini s-a 
îndreptat apoi spre Dougga, loca
litate care păstrează numeroase 
vestigii binecunoscute din perioa
da stăpînirii romane. In toate lo
calitățile prin care au trecut oas
peții români, mii de locuitori i-au 
întîmpinat cu căldură, cu lozinci 
de bun venit scrise în limbile 
română și arabă.

La- prînz, guvernatorul regiunii 
Beja a , oferit o masă în cinstea 
înaltului oaspete român. După- 
amiază, a fost vizitată fabrica de 
zahăr din Beja. Seara, oaspeții 
s*au întors la Tunis.

★

din Hammamet artiști și balerini 
români.

De-a lungul traseului, pînă la 
Sousse, a doua localitate vizitată 
luni, populația din așezările stră
bătute a făcut o frumoasă’primire 
oaspeților români.

întemeiat de fenicieni în sec. al 
IX-lea î.e.n., orașul Sousse s-a 
dezvoltat de-a lungul veacurilor, 
fiirid .astăzi al treilea, oraș' ca mă-' 
rime al Tunisiei. Port la Nledite- 
rană, el este un important centru 
economic ți cultural al țării. La 
Sousse au.- fost vizitate atelierele 
filaturii Sahel, principalele secții 
ale acestei uzine mod n utilate.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a îndreptat apoi spre Monastir, 
uhde lâ intrarea în oraș a fost în
tîmpinat de președintele Habib 
Burghibâ, de ministrul afacerilor 
externe, Habib Burghibâ jr., de 
alte Oficialități tunișiene.,

Pe străzile împodobite cu stea
guri ale celor: două țări și lozinci 
în cinstea prieteniei româno-tuni-

(Continuare in pag. a 4-a)

Duminică, în sala Casei de 
cultură din Petroșani a avut 
loc recitalul de muzică instru
mentală susținut de elevii 
Școlii elementare de muzică 
și arte plastice din localitate.

Bogatul program format din 
26 de numere a delectat timp 
de două ore publicul specta
tor, în majoritate părinții mi
cilor interpreți precum și alți 
melomani din oraș.

Deși elevii școlii prezintă 
anual recitaluri de talia celui 
de duminică, emoțiile" au fost 
și de această dată inerente. 
Be trădau figurile îmbujorate, 
degetele care atingeau tremu- 

TEODORA JURCA
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IN FOTOGRAFIE: Orchestra de coarde a școBt Foto: N, MOLDOVfiANU ,

rînd corzile sau clapele. Dar, 
după primele acorduri, cal
mul și- siguranța — dobîndite 
la orele de practică, alături 
de profesor — pun stăpinire 
pe momentele de trac premer
gătoare debutului.

Programul recitalului. întoc
mit cu mult simț pedagogic 
de colectivul didactic al șco
lii, a .realizat o neașteptată 
fuziune între scenă și sală 
dînd o satisfacție în plus pă
rinților micilor „pionieri" ai

la școala I Calitatea invățămÎEitului
SERALA 
ECONOMICĂ 
DE PARTID 
DIN PETRILA

In sistemul învâțâmîntului de 
partid școlile serale economice re
prezintă o formă deosebit de im
portantă. Prin modul de organi-

reclamă: frecvență bună» 
studiu aprofundat, control

zare, prin programed lor. aedste 
șco.li dau posibilitatea - însușirii 
mai ’ profunde a cunoștințelor eco
nomice • de dătre cei ce urinează 
cursurile. Elevii școlilor sereale 
economice sînt selecționați din 
rîndul ' muncitorilor ’ cu- nivel co
respunzător de pregătire politică, 
al tehnicienilor și inginerilor.

Funcționarea: școlilor serale e- 
conomice a dovedit eficența lor, 
faptul că ele; corespund întrutotul 
cerințelor actuale ce stau în fața 
învâțâmîntului de partid. Pornind 
de la această Constatare. Comit 
tul orășenesc de partid Petroșani 
a' luat măsurile necesare pentru 
înființarea, începînd cu anul șco
lar 1965/1966, a unei școli seraie 
economice în Petrila.. In. școală sînt 
înscriși ‘ în anul I și II aproape 100 
de elevi. Marea majoritate ă ele
vilor lucrează ,1a exploatările . mi
niere Petrila si Lonea. De aseme
nea, urmează cursurile școlii se
rale și unii membri de partid de 
la preparația cărbunelui Petrila. 
șantierul de construcții din Petrila 
și. stația C.F.R. Petroșani.

Conducînd și îndrumînd activita
tea școlii serale economice. .Co
mitetul prășerieșc de partid Petrb - 
șani s-a preocupat și se preocupă 
în primul rînd de organizarea u- 
nui conținut coreâpunzâtor îhvâ* 

țămîntului ce se desfășoară in 
școală. O grijă deosebită se acordă 
întocmirii și expunerii lecțiilor, 
conducerii seminariilor.

Lectorii care asigură expunerea 
lecțiilor sînt selecționați din rîndul 
celor mai pregătite cadre — ingi
neri, profesori, activiști de partid.

Printre aceștia se numără tova
rășii Miiiuț Qheorghe, Don in Frar.- 
cisc — ingineri, Pali Eugen — pro
fesor, Kraus Septimiu — lector Ta 
Institutul de mine, și alții. :

Dispunînd de un corp de lectori 
bine pregătiți s-a putut asigura 
ținerea unor lecții de calitate, care 
au ajutat pe elevi în studiul..; ma
terialului, în înțelegerea mai te
meinică a unor probleme impor
tante. Se-apreciară ca lecții bune, 
cu un conținut bogat de, idei cele 
cu privire la „Uniunile monopo
liste internaționale”, „Integrarea 
capitalistă și urmările ei",. „Dez
voltarea contradictorie ă forțelor 
de producție în capitalism". „Or
ganizarea științifică, a producție: 
și . a muncii" și, altele.
, Pentru unii elevi a devenit de 
acum o obișnuință participarea cu 
regularitate la cursuri, pregătirea

P. UNGUR
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DELEGAȚI LA 
CONFERINȚA 
ORĂȘENEASCĂ 
U. C. F. S.

Sportivi PLENARA

și instructori CONSILIULUI

2 rebuia să scriu un reportaj 
despre viața unui om care sâ aibă 
o vîrstă respectabilă. Să fie, dacă 
se poate, cel mai în vîrstă om din 
Valea Jiului. Am început căută
rile. Pornisem cu gîndul să-mi 
găsesc eroul așa cum aș fi vrut 
eu: să aibă ceva 
un om cu njulte 
fapte despre care 
ționant și frumos, 
caut mult — deși
această sarcină era destul de di
ficilă. Un telefon insă a rezolvat 
problema. Tovarășul Bardocz Va
sile, secretarul Sfatului popular 
al orașului Petrila, după ce stătu 
cîteva minute pe ginduri la celă
lalt capăt al firului îmi spuse ;

— Cred că avem vreo trei oa
meni care vă interesează — adică

deosebit, să fie 
fapte la activ, 
să scriu emo- 
N-a trebuit să 

mă gîndeăm că

voluntari fruntași
REGIONAL
U. C. F. S

do- 
ca-
Ion 
bun

i ăcătușul BOhUNDUȚ 
Lt PETRU, de la mina A- 

ninoasa, este instructor al 
secțiilor de tir și schi la A. S. 
„Minerul" din localitate. Spor
tivii pregătiți de el, mai a- 
les cei din secția tir. au obți
nut o serie de rezultate bune 
la diferite concursuri organi
zate pe plan local, regional ori 
republican.

/ON VASIDE nu mai ne
cesită comentarii spe

ciale. Component al echipei 
de fotbal Jiul, a cărei poartă 
o apără, Ion Vasile și-a 
vedit în repetate rinduri 
lltățile sale sportive. Dar 
Vasile nu este numai un 
sportiv ci fi un elev conști
incios; in prezent este elev 
în clasa a Xi-a, cursul fără 
frecvență, Isiceul Petroșani.

modest și 
licilor ra- 

diofoniști, așa este cunoscut 
prof. S1RBU EUGEN de la 
Școala generală din Aninoasa. 
El se numără printre primii 
profesori din JValea Jiului ca
re au avut inițiativa înființării 
unor secții de radioamatori 
în școli. Cercul pe care îl con
duce, la școala din Aninoasa, 
este tînăr din toate punctele 
de vedere dar nu lipsit de 
rezultate frumoase.

HUSZEK ZOIiTAN, 
>ito:'ii de handbal 

l-au văzut adeseori opărind 
culorile echipei aninosene, o- 
cupantă a locului V în cam
pionatul regional de handbal. 
Conștiincios și disciplinat pe 
teren si Kt’ viaft^ d este un 
exemplu de comportare pen
tru colegii lui de echipă.

t întreceri viu disputate
1 la Straja...

In zilele de 4 și 5 februarie a 
avut loc pe pîrtiile de la Straja e- 
tăpa orășenească a campionatului 
Republican de juniori și seniori — 
probe alpine — și „Cupa 16 Fe
bruarie", organizată de Consiliu] 
regional U.C.F.S. Condițiile at
mosferice au îngreunat mult bu
na’ desfășurare"' a probelor, în 
Special a celei de fond juniori și 
de slalom uriaș. î

Iată primii trei clasați în ordi
nea probelor ; < In fond jr'uiori:

I. TdrCk Iosif, Energia Paroșeni;
II. Kalman Dionisie; III. Magheru 
Ion, ambii de la S.S.E. Petroșani. 
5 km junioare: I. Imling Maria, 
Energia Paroșeni; II. Jiboc Ma-

» ria; III. With Ildico, ambele de la 
Minerul Lupeni; slalom uriaș ju
niori : I. Marinescu Gheorghe, Mi
nerul Lupeni; II. Mihuț Victor; III. 
Boda Moise, ambii de la S.S.E. 
Petroșani; slalom uriaș junioare: 
I. Keltz Lidia, Energia Paroșeni; 
H. Ursan Paula, Minerul Vulcan;

Recent a avut loc la Deva Ple- î 
nara Consiliului regional U.C.F.S. • 
Hunedoara. 11

I.a primul punct al ordlnei de 
zi, tovarășul Chirilă Daniel, vice
președinte al Consiliului regional 
U.C.F.S., a prezentat a. informare 
privind desfășurarea adunărilor de 
dare de seamă și alegeri în aso
ciațiile sportive, precum și stadiul 
pregătirii conferințelor raionale și 
orășenești U.C.F.S.

Punctul doi al ordlnei de zi a 
cuprins măsuri organizatorice. To
varășul Bucur Aurelian a fost e- 
liberat din funcția de președinte 
al Consiliului regional U.C.F.S. 
primind altă muncă, fiind numit 
in această funcție tovarășul Biriș 
Mircea Vintilă. De asemenea, to
varășul Ghenea Constantin a fost 
eliberat 
Ședințe 
U.C.F S., 
tribuită tovarășului Miron

f
— Socoate și tu că ai trei clase, 

lo-s născut în ’67. No, ciți ani dm ?
Bătrinul cel înalt iși mingile 

pletele, se scărpină in ceafă și, pe 
cind se pregătea să deschidă vor- - 
ba, celălalt it spuse din nou :

— Tu ai fost cam tare de cap 
și la școală. In ziua cind aveam 
socoteli fugeai pe deal. Io, in ia- 
nuar am avut 100 în cap, pricepi ? '

— Drept ai mă, tu totdeauna ai 
fost aspru la minte.

Am intervenit și noi în discu
ție. Bătrinul Benea Nicolae din 
Taia, care în luna trecută a îm
plinit un secol de viață, se a- 
rătă foarte, vorbăreț și spiritual.

— Multe am văzut și prin mul
te am trecut în viață. Dealurile 
și munții îi cunosc ca pojinarele 
mele. Am umblat peste tot. Mi-a 
plăcut să stau în aer liber, să hoi
năresc. N-am fost niciodată 
vreo boală. Și-acuma mă 
bine și sănătos. Nu mă cam
picioarele c-or • îmbolnăvit mai 
pede decît inima.

— Supărări, necazuri 
vut ?

— Am avut, 
le-am pus la 
fost voios și 
nime.

— Dar ce 
ați trăit ?

— Bine și
am mîncat mai bine, cind nu, nu. 
Am mai tras 
vin, dar toate

După ce mai 
duri spuse cu

— Să vă spun drept. Pentru mi
ne, dacă am ajuns să am 100 -n 
cap apoi munca m-a ținut. Adică 
cum se; spune acuma: munca în
tinerește omul. Să încercați și 
dumneavoastră, ăștia mai tineri. 
Io nu mințesc că-s om de pește 
7 00 de ani. Și vă doresc să ajun
geți și dumneavoastră.

— Vă 
duri și 
acesta ?

— Să

cu 
simt 

țin 
re-

din funcția de 
al Consiliului 
această funcție

I BENEA-BACl
î_________
i
I
I

POPICE |

n-ați 
am intervenit noi. 

cum nu. Da 
inimă. Țătă viața
nu m-am

viață ați

rău. Cind

a-

certat

nu 
am 
cu

dus, cum

am avut

vicepre- 
regional 
fiind a- 
Mircea.

răs-

sfa-
doi

cîte un vinars și 
Cu socoteală.
stătu puțin pe gîn- 
seriozitate.

Mai multă atenție | 
bazei materiale |

In cadrul campionatului orașe- B 
nesc de popice — returul ediției fl 
1966-1967 — echipa Utilajul Petro- " 
șani a întîlnit duminică echipa mi- § 
nerilor din Uricani. După cum 
era și de așteptat, gazdele au obți
nut o victorie concludentă cu 
4 295 p.d. la 3 388 p.d. Față de 
performanțele care ar putea .fi 
realizate pe această arenă, rezulta
tele sînt nesatisfăcătoare.

S-au evidențiat jucătorii : Biro 
Carol cu 766 p.d., Panța Ion cu 
715 p.d. de la Utilajul Petroșani, 
Gălăvan Ion cu 711 p.d. de la Mi
nerul Uricani.

La Lupeni, pe arena „Minerul1*, 
să se fîntîlnească echipa 
din localitate și 
Vulcan. Intrucît echipa ț

I

pe aceștia îi cunosc.
— Atunci pe miine — i-am 

puns.
...In biroul secretarului 

lui popular stăteau de vorbă
moșnegi. Unul înalt, cu plete albe, 
cu fața lungă și brăzdată de cute 
adinei vorbea rar, cu un glas de 
bariton. Celălalt, mic de statură, 
îndesat, cu fața rotundă și rume
nă și părul alb ca neaua. Nu-> 
dădeai mai mult de 55—60 de ani. 
Erau cunoscuți. Prieteni. Unul din 
Cimpa iar celălalt din 
depanau amintirile.

— Mai ții minte cind 
învățătorul cum trăgeai
sub bancă ? Erai pe a treia clasă...

— Apăi, măi Nicolae, tu erai 
mai mare ea mine, în clasă mai 
mare, cum să spun...

Taia. Ișî

te-a prin., 
din țigară

mulțumim. Dar ce 
dorinți aveți pentru

mă simt tot așa, să

gin- 
anul

mai 
trebăluiesc pe lingă casă și să 
jung vremea cind oamenii vor 
junge in lună. Am tot auzit 
radio. Și cred ce spun ei...

a- 
a- 
la

F. GLIGOREȘTEANU

NOTĂ.

încurcăturiI
I

echipa

la această 
slab spriji- 

asociații. De 
din Lonea 

anul 
au

trebuia 
Minerul 
Minerul 
gazdă nu s-a prezentat (bază spor- V 

tivă fiind închisă) oaspeții s-au în- | 
tors la Vulcan fără a susține acest I 
meci.

Oricum, activitatea 
ramură sportivă este 
nită de consiliile unor 
pildă, arena sportivă
nu a mai fost deschisă de 
trecut, astfel că jucătorii nu 
făcut nici un antrenament. La fel 
se prezintă situația și la Minerul 
Lupeni. In aceste condiții este și 
firesc ca popicarii să nu obțină 
rezultate la nivelul celor pe 
care le-au realizat în anii prece- 
denți. De aceea se impune ca noile 
organe alese în consiliile asociați
ilor sportive amintite mai sus să ia 
de urgență măsurile ce se impun 
pentru ca popicele să recucerească 
locul meritat.

S. BĂLOI
aetivis.t C.S.O. Petroșani

slalom uriaș senioare : I. Beloi Sil
via, Constructorul minier Petro
șani; II. Katto Terezia, Minerul 
Lupeni; . slalom uriaș seniori : I. 
Munteanu Constantin,- II. Niță 
Gheorghe, ambii de la Energia 
Paroșeni; III. Katto Adalbert, Mi
nerul Lupe.ni; slalom special ju
niori : I. Boda Moise; II. Mari
nescu Gheorghe; III. Mihuț Victor; 
slalom special seniori: I. Bîrlida 
Dumitru, Spartac Petroșani (fost 
Parîngul); II. Acs Alexandru, Voin
ța Petroșani; III. Munteanu Con
stantin; coborire juniori: I. Mihuț 
Eduard, S.S.E. Petroșani; II. Ma
rinescu Gheorghe; IM. Matyaș Mi
hai, Spartac Petroșani; coborire 
seniori: I. Krausz Gheorghe, Mi
nerul Vulcan; II. Katto Adalbert; 
IM. Munteanu Constantin. Proba

cu stația facultativă...

cauza circulației defec- 
autobuzelor, a
a unor șoferi

lipsei de
ai I.C.O.

Uricani- 
în scris

Foarte mulți salariați ai E. M. 
Uricani locuiesc la Lupeni și fac 
naveta cu autobuzele. Acești oa
meni întîmpină de multe ori greu
tăți din 
tuoase a 
înțelegere 
Petroșani.

Lin grup de navetiști 
Lupeni ne-au informat 
despre acest lucru, făcînd totodată 
unele propuneri concrete pentru 
ușurarea navetei lor.

Cu puțin timp în urmă — se 
spune în sesizarea adresată re
dacției — autobuzul care trebuia 
să plece din stația facultativă 
mina Uricani la ora 23, așa cum. e 
orarul, a plecat cu 10 minute mai 
devreme.. Aceasta a făcut ca mulți 
miheri din schimbul II să plece 
noaptea pe' jos la Lupeni, poate 
încă uzi după baie, pe un ger de 
peste 20° C.

Mai recent autobuzul cu nr. 1 636

de coqorire junioare a fost ciști- 
gată de Keltz Lidia, iar cea de se
nioare de Katto Terezia. De men
ționat că eleva Keltz Lidia a rea
lizat cel mai bun timp al anului 
la junioare, stabilind un nou re
cord al pîrtiei cu timpul de 
l'28”2/10.

Un fapt pozitiv îl constituie par
ticiparea alături de schiori cu ex-
periență a unor tineri cu frumoase
perspective cum sînt: Wițh Ildico,
Medrea Florica, Macarie Aurel.
Katto Adalbert 11 și Boda Fran-
ci sc.

Probele desfășurate au contat
atît pentru etapa orășenească a 
campionatului republican cît și 
pentru „Cupa 16 Februarie".

B. STAICU

HD nici nu a oprit în stația „Mi
na Uricani", șoferul motivînd că 
e facultativă și oprește rîuinai 
dacă vrea el. Asta înțelege el prin 
stație facultativă...

Există o anomalie și în stabilirea 
celor două stații din 
minei 
jos de mină, fiind 
țuri, alta mult 
mai la 
„Mina 
opresc.

Ar fi
cer toți salariații minei Uricani ca
re locuiesc la Lupeni, ca una din 
cele două stații să fie mutată în 
apropierea ieșirii din incinta mi
nei. Tot aici, deci în stație, ar 
trebui făcut (pe plan local) un a- 
coperămînt pentru ca pietonii șă 
aibă unde sta pînă la venirea 
tobuzului. Mai ales acum, pe 
și zăpada, e strict necesară o 
menea stație.

apropierea 
Uricani. Una e mult prea 

situată la Pu- 
prea sus — toc- 

Sterminos. In facultativă 
Uriotțni" puțini șoferi

indicat, si acest lucru îl

au- 
frig 
ase-

.«și 
pe dealul 
institutului

Asociația sportivă „Tineretul" de 
pe lingă Școala generală nr. 1 din 
Petroșani a organizat pe pîrtiile de 
lingă Institutul de mine un reușit 
concurs de schi și săniuțe la care 
au participat peste 40 de tineri.

Iată pe primii trei clasați : 
Schi : I. Greu Ioan; II. Tomuș Va
ier; III. Anger Andrei. Săniuțe: 
I. Irimie Adrian; IL Birton Iosif; 
III. Vimoș Gheorghe.

Cîștigătorilor li s-au înmînat 
diplome.
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(Urmare din pag. 1)

muzicii". Din colectivul artis
tic al elevilor s-au remarcat 
printr-o interpretare muzicală 
de calitate : pianistele Kiss 
Elisabeta, din clasa a iV-a, cu 
variațiuni pe o temă slovacă 
de Kabalevski de la clasa de 
pian (a profesoarei Man 
Natalia); Bogdanffi Edith, cla
sa a VIl-a (de la clasa prof. 
Csorik Gizela) interpretând o 
sonată de Haydn și demon- 
strind o precizie necesară 
unui stil clasic; eleva Laszlo 
luliana, clasa a VH-a (a pro
fesoarei Lecca Margareta), dă
ruind o bogăție de sunet in 
Sonata pe care a 
și alții.

Transparența și 
stilului mozartian
date cu multă gingășie de e- 
leva Șiclovan Codruța, clasa 
a IlI-a (de la clasa profesoa
rei Mike Elisabeta). Nu a lip-

■ sil din program nici tempe
ramentul caracteristic muzicii 
populare românești, întruchi
pat de eleva Ilieș Grațiela

executat-o,

dantelăria
au fost re-

în curînd va apare

„Bacalaureatul 
în învățămîntul

Ediția 1967 a broșurii „Bacalau
reatul și admiterea în /învățâmîn- 
tul superior" — elaborată în fie
care an de Ministerul Invățămîn- 
tului — va apare în cursul lunii 
acesteia. Ea se referă la dezvolta
rea învățămîntului de cultură ge-

\

muzicii

maturități artis-
înțelegere și interpre-

recitalul claselor de 
a fost puțin eclipsat 

al pianiștilor, s-au re- 
și. de. aici violonistul

clasa a Vil-a (clasa prof. Di- 
lion Tatiana) în Brîul moldo
vean de Tiberiu Brediceanu.

Recitalul pianiștilor s-a în
cheiat cu marșul piticilor de 
Grieg în interpretarea elevei 
Laszlo Ildiko clasa a Vll-a 
(prof. Balasko) care a dat do
vada unei 
dice de
tare.

Deși 
coarde 
de cel 
marcat
Delioreanu Nicolae din clasa 
a Vll-a cu o interpretare u- 
neori sub așteptări în concer
tul nr. 7 de Rode, dar foarte 
bună in sonata de Haendel, 
Programul a fost întregit de 
Gavota de Klassert în inter
pretarea orchestrei de coarde 
a școlii, pregătită și dirijată 
cu mult simț pedagogic și 
muzical de prof. Dengel Hans- 
georg.

Felicităm colectivul de ca
dre didactice pentru efortul 
depus și așteptăm ca aceste 
recitaluri să fie cît mai dese 
și cît mai de calitate.

și admiterea 
superior”

nerală și superior, rețeaua unită
ților corespunzătoare, condițiile re
feritoare la susținerea examenului 
de bacalaureat și de admitere la 
facultate, disciplinele ce trebuie 
cunoscute de candidați și progra
mele acestora.

(Agerpres)

Gospodărirea armăturilor metalice

(Urmare din pag. 1)

talice, așa cum se face, de exem
plu, aprovizionarea cu șuruburi. 
In fața acestei situații nu de pu
ți np ori s-a recurs la o soluție ca
re- înseamnă mai mult decît risi
pă : S-au solicitat noi armături 
T.H. Brățările, al căror preț este 
de ordinul zecilor de lei, au foșt 
folosite la înlocuirea celor rupte, 
iar elementele metalice, al căror 
cost este incomparabil mai mare, 
sînt pur și simplu abandonate. 
Iată, deci, cît este de actuală pu
nerea Ia punct a aprovizionării 
cu material de întreținere a sus
ținerii metalice.

Față de această situație se im
pun în cadrul fiecărei exploatări 
miniere acțiuni organizate pentru 
Inventarierea, sortarea, recondițio
narea și folosirea armăturilor 
T.H. depozitate în subteran si la

Calitatea învățămîntului reclamă: 
frecventă bună, studiu aprofundat, control

(Urmare din pag. 1)

cu seriozitate în vederea semăna- 
riilor și participarea la dezbateri. 
Tovarăși cum sînt : Humuilă FIo- 
rea de la C.F.R., Dodică Ioan, Mun
tean Nicolae Cojocaru Gheorgr.e 
de ia E. M. Petrila, Stoic-a Isac, 
Bercea Ioan de la preparația Pe
trila, Buia Florian de la E. M. Ic
nea si alții se numără printre e- 
levij care se încadrează în disci
plina școlii, muncesc pentru însu
șirea celor predate la cursuri.

Trebuie arătat însă că în desfă
șurarea activității școlii serale
conomîce din Petrila se manifestă 
unele lipsuri care influențează ne
gativ calitatea învățămîntului. Una 
din cele mai mari lipsuri o con
stituie frecvența nesatisfăcătoare 
care se înregistrează la cursuri și 
seminarii. Cea mai slabă frecvență 
s-a înregistrat Ia anul I, fiind ca
zuri cînd a fost între 40-80 la 
sută.

Este greu de explicat po2iția u- 
nor elevi ai școlii care de la înce
putul 
zență. 
rășii ; 
Iacob 
Ia E.
la șantierul
Iuliu, Crișan Gheorghe de la E. M. 
Petrila și alții..

Toți aceștia au fost încadrați la 
școala serală 
organizațiilor 
din care fac 
consimțămînt 
scrise. De aceea, atitudinea lor de 
nepăsare, de dezinters pare' greu 
de înțeles. Considerăm că 
ceasta situație contribuie în 
măsură slaba preocupare a 
nizațîilor de partid, din care

membrii de 
de ridicarea 

In mod deo- 
se manifestă

partid de la E. M. Pe- 
M. Lonea să crească 
față de mobilizarea e-

e-

tovarăși fae parte, față de execu
tarea unui control sistematic asu
pra felului în care 
partid se preocupă 
nivelului lor politic, 
sebit, acest fenomen 
la E, M. Lonea.

S-a ajuns, de asemenea, ca anu- 
miți elevi să aibă un mare număr 
de absențe datorită faptului ca 
n-au fost trași la răspundere pen
tru indisciplina dovedită. Dacă a- 
dăugăm la slaba frecvență și lipsa 
de punctualitate a unor elevi, ve
nirea cu întîrziere la cursuri, par
ticiparea în mică măsură la dis
cuții in cadrul seminariilor — ca 
urmare a nepregătirii prealabile — 
se poate vedea că este necesar să 
se ia măsuri corespunzătoare de 
remediere a situației.

Este necesar ca din partea co-

mitetelor de 
trila și E. 
preocuparea 
levilor la școală, pentru a se asi
gura frecvența cerută. Se cere ca 
să existe control mai bine organi
zat asupra studiului elevilor, iar 
în cadrul procesului de învățămînt 
să se introducă mai multe forme 
de sprijinire a elevilor, în mod 
deosebit consultații Ia unele pro
bleme mai dificile.

In felul acesta se va reuși ca m- 
vățămîntul în cadrul școlii serale 
economice de la Petrila șă se ri
dice la nivelul cerințelor, să ajute 
elevii la însușirea cît mai temei
nică a politicii economice a parti
dului nostru și la mobilizarea lor 
în vederea traducerii în viață a 
sarcinilor ce Ie revin la locul de 
muncă.

TELEVIZIUNE
7 februarie

cursurilor nu au ni. i o pre- 
Astfel de elevi sînt tova- 
Colda Ionel, Dobre Ilarion, 
Gheorghe, Pop Samoilă de 

M. Lonea, Părăianu Ioan de 
de construcții, Tdrdk

pe baza propunerilor 
de bază de partid 
parte, a propriului 
și pe baza cererii

la a- 
mare 
orga- 
acdsti

rezervă de economisire a metalului
executarea noilor 
la care s-a prevă- 
metalică, este ne- 
în primul rind în

suprafață. La 
lucrări miniere, 
zut susținerea 
cesar să se ia 
considerare stocurile de armături 
T. H. aflate în preabat.ajele și ga
leriile din zonele exploatate în 
vederea recondițjonării și folosirii 
lor.

La unele exploatări miniere s-au 
formulat propuneri pentru îmbu
nătățirea gospodăririi elementelor 
metalice de susținere. Așa de e- 
xemplu, s-a propuș formarea de 
echipe de muncitori care să se 
ocupe — pe baza unui program

— de răpirea, recondiționarea și 
pregătirea pentru folosirea din 
nou a armăturilor metalice. Din 
păcate acestor propuneri nu li s-a 
dat încă Curs.

In cadrul tuturor exploatărilor 
miniere se impune o preocupare 
susținută pentru gospodărirea eco
nomică a armăturilor mei alice, 
pentru folosirea lor rațională. A- 
ceastă preocupare, care
inițiativă și sprijin susținui, 
partea organizațiilor de partid 
înscrie pe linia uneia din princi
palele sarcini stabilite de plenara 
C.C. al l’.C.R. din decembrie 1966.

îecesită 
din 
se

18,(X)

18,15

18,50
18,58
19,00
19,20
19,28

Pentru cei mici: „ln.su- 
la păsărilor".
Pentru tinVretul școlar: 
„1 001 de întrebări". Cum 
a zburat Răducu — de 
Leonid Petrescu.
Publicitate..
Ora exactă
TelejurnaV il de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Recital p șetic : Rainer

19,40
20,15

22,30
22,45

Maria Rilke.
Ancheta T.V.
SEARĂ DE TEATRU ; 
Clinele grădinarului de 
hope de Vega. Interpre
tează colectivul Teatru
lui de Stat din Petroșani. 
In pauze: Poșta televi
ziunii. Desene animate. 
Telejurnalul de noapte: 
închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
8 februarie

Fabrica de pro
duse 
dere

de

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 ' Gimnastică; 
5ț40 Program muzical de dimi
neață; 6,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 6,15 ACTUA
LITATEA AGRARĂ; 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,45 Emi
siune pentru pionieri; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me 
teo-rutier; 7,15 In ritm de vals:
7.30 Cîntece vesele; 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,10 Melodii popu
lare interpretate la cimpoi și la 
cobză; 8,25 MOMENT POETIC;
8.30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Sfatul medicului; 9,35 
Jocuri bărbătești; 9,45 Program in
terpretat la chitară de Maria Lui
sa Anido; 10.00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,03 Program de cîntece;
10.15 Muzică populară; 10,30 Emi
siune literară pentru școlari; 10,55 
Poemul simfonic „Serbări roma
ne" de Ottorino Respighi; 11,20 
Limba noastră; 11,30 Să cînte tine
rețea; 11,45 Muzică populară in
terpretată do Nicolae Sabău și Ion 
I.ipan; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic; 12,25 For
mații vocale : Trio Grigoriu și Trio 
I.os Marcelos Ferial; 12,40 Pagini 
din opera „Favorita" de Doni
zetti: 13.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
14,00 
letin
14.15 
cute;
jocuri; 
16,00 RADIOJURNAL, 
letin meteorologic; 
pertoriul soliștilor Mara Ianoli și 
Florin Dorian; 16.30 O poveste

voi, copii; 16,40 Muzică 
la cererea ascultătorilor; 

de operetă Ion Da- 
Emisiune literară; 17,30
literatura; 18,00 BU- 
ȘTIRI; 18,03 TRIBUNA 
COMISIILE TER1TO- 
COORDONARE A AC- 

ȘTIINTIFICE; 18,15

pentru 
corală 
17,00 Recital 
cian; 17,10 
Muzica și 
LETIN DE 
RADIO : 
RIALE DE 
TIVITĂȚII
Dansuri din opere; 18,40 JURNAL 
AGRAR; 19,00 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 19,30 Melo
dia zilei : „Venise vremea"; 19,35 
Concert de melodii românești; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ; 
20,30 Concert de melodii româ
nești (cartea a Il-a); 21,00 Melodii- 
magazin — emisiune muzical-dis- 
tractivă; 21,45 Dansuri simfonice; 
22.00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic: 22,20 Pentru iu
bitorii muzicii de cameră; 22,45 
Maeștri ai madrigalului ; Luca Ma- 
renzio; 23,05 „Cînt de dragul cui 
mi-e drag"; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
lactate. Ve- 
dtn secția 

îmbuteliat 
iaurt

încălțăminte 1967
intr-o scurtă convorbire avută sîmbătă 

dimineața la conducerea I.C.R.T.I. Petro
șani, in legătură cu contractele încheiate 
cu fabricile producătoare de încălțăminte 
pe anul 1967, am fost informați că anul 
1967 aduce multe surprize în acest sens. 
Vor apare in comerț modele noi de pan
tofi din materiale numite TEXTIN și 
PLASTIN. Pantofii executați din aceste 
materiale vor avea un aspect plăcut, 
ușori la purtat, vor avea culori variate 
și vor fi mult mai ieftini față de prețu
rile actuale. Modelele noi de pantofi 
sosi în magazinele noastre începînd 
trimestrul II al acestui an.

s

Curs de calificare
Paroșeni s-a deschis 
cu o durată de 6 luni, 

muncitori de

lectori recru- 
maiștriior din

Recent, la LT.C. 
curs de calificare 
Ia care au fost Înscriși 21 
la secțiile cazane și turbine.

Cursanții sînt pregătiți de 
tați din rîndul inginerilor și 
întreprinderea noastră.

Toți cursanții manifestă un deosebit in
teres pentru însușirea temeinică a temelor 
predate, conștienți câ exploatarea corectă 
a agregatelor termocentralei necesită ca
lificare corespunzătoare..

MUNTEANU VIOREL 
corespondent

BULETIN DE ȘTIRI. Bu- 
meteo-rutier; 14.08 Sport;

Refrene mai puțin cunOs- 
15,00 Emisiune de cîntece și 

15,30 Caleidoscop muzical;
Sport. Bu-

16,15 Din re-

8 februarie
PETROȘANI — 7 Noiembrie:

Magazinul de pe strada mare; Re
publica : Călătorul cu bagaj; PE
TRILA : Steaua fără nume; LONEA 
— Minerul: Urme în ocean; LIVE- 
ZENI > Parcarea interzisă; CRIVI- 
DIA : Trei pași 
ȘENI : Copiii 
Cultural: Casa 
Muncitoresc : 
BĂRBĂTENI : 
și o babă;

pe pămînt; PARO- 
mării; LUPENI — 
din Montevideo; 

Prima deziluzie; 
fost odată un moșA

IJRICANI: Fantomaș.

ANUNȚ

Grupul școlar minier Lupeni
are vacante posturi

PEDAGOGI
Solicitanțu trebuie să fie absolvenți de școală 

sau fără diplomă.

Informații suplimentare se pot cere in fiecare 
cretariatul școlii.

de

medie cu

zi la se
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Vizita
președintelui Consiliului de Stat, 

Chivu Stoica, în Tunisia
(Urmare din pag. 1)

siene, oaspeții au fost salutați cor
dial.

La Monastir a fost vizitată fosta 
mînăstire-fortăreață „Ribat". Aici 
se prezintă periodic spectacole „Su
net si lumină" de evocare a tre
cutului istoric.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a depus o jerbă de 
flori la Monumentul martirilor din 
localitate, apoi, la invitația pre
ședintelui Habib Burghiba, a vizi
tat casa în care acesta s-a născut

MioisîrBl tailoi cxlerne 
a sosit in Belgia

BRUXELLES 6. — Trimișii spe
ciali , Agerpres, Al. Gheorghiu și 
N. Ionescu, transmit.: Ministrul a- 
facerilor externe al României, Cor- 
neliu Mănescu, a sosit luni la a- 
miază la Bruxelles într-o vizită 
oficială de cinci zile, la invitația 
ministrului afacerilor externe al 
Belgiei, Pierre Harmel.

La „Gare du Midi", Corneliu 
Măneșcu, cu soția, și persoanele ca
re îl însoțesc au fost întîmpinați 
de Pierre Harmel cu soția, Robert 
Vaes, secretar general al Ministe
rului Afacerilor Externe belgian, 
Honore Cambier, ambasadorul Bel
giei Ia București, șî de alte per
soane oficiale.

Erau, de asemenea, prezenți Ion 
Oancea, ambasadorul României ia 
Bruxelles, și membrii ambasadei. 
Au fost de fată ziariști belgieni și 
străini.

In aceeași zi, Corneliu Mănescu 
a semnat în registrele Palatului re
gal din Bruxelles. Apoi, ministrul 
român a făcut o vizită de curtuoa- 
zie lui Pierre Harmel, ministru) a- 
facerilor externe al Belgiei. Cu 
acest prilej a avut loc o convor
bire, care s-a desfășurat într-o at
mosferă sinceră și cordială. La în
trevedere au participat ambasado
rul român, Ion Oancea, precum și 
Van der Straten, director general 
in M.AE. al Belgiei, și L. Colot, 
ambasador cu misiuni speciale.

Seara, Pierre Harmel, împreună 
cu sofia, au oferit în saloanele 
Senatului un dineu în onoarea mi
nistrului de externe Corneliu Mă
nescu și a soției sale. La dineu au 
participat, Rene van Eslande, 
ministru pentru problemele euro
pene, Acker van Achille, ministru 
de stat, președintele Camerei Re
prezentanților, Honore Cambier,

„Lunar-Or
PASADENA 6 (Agerpres). — 

Nava spațială americană „Lu
nar Orbiter-3“, lansată sîm- 
bătă de la baza Cape Ken
nedy, își continuă zborul spre 
Lună. Duminică ea s-a orien
tat spre astrul Canope, care 
îi servește ca punct de re
per .pentru a se dirija spre 
satelitul natural al Pămîntu- 
lui. Observatorii de la Cape 
Kennedy au menționat că lan
sarea lui „Lunar Orbiter-3“ 
a fost foarte precisă, astfel 
că nava spațială se va plasa 

și unde în 1934 el a fost arestat 
și deportat în sudul Tunisiei.

La amiază, în saloanele Palatu
lui prezidențial Skanes din Mo
nastir, președintele Burghiba a ofe
rit o masă în cinstea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

In aceeași zi, președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica s-a 
înapoiat la reședința sa din Tunis, 
fiind însoțit de președintele Bur
ghiba și de alte oficialități tuni
siene.

al RoiBă'mei

ambasadorul Belgiei la București, 
Edmond Machtens, președintele co
mitetului de conducere al grupu
lui parlamentar belgiano-român, 
Jean Absil, președintele Asociației 
de prietenie „Belgia-România", se
natori și deputați, funcționari su
periori djn ministerele afacerilor 
externe și comerțului exterior. Au 
luat parte ambasadorul Ion Oan
cea, membri ai ambasadei.

Ministrul de externe al Belgiei, 
Pierre Harmel, a înmînat minis
trului de externe Corneliu Mă
nescu, in numele regelui Baudouin 
al Belgiei, Ordinul „Marele Cor
don Leopold al Il-lea".

In cursul dineului, cei doi mi
niștri de externe au rostit toas
turi.

TANZANIA

Președintele Nyerere a expus progra
mul de dezvoltare economică a țării

DAR ES SALAAM 6 (Agerpres); 
La Dar es Salaam a avut loc du
minică o adunare populară la ca
re au participat peste 70 000 de 
persoane si în cadrul căreia pre
ședintele Tanzaniei, Julius Nyerere, 
a rostit o cuvîntare radiodifuzată, 
expunînd principalele puncte ale 
programului de dezvoltare eco
nomică a țării, adoptat în reuniu
nea din 29 ianuarie a.c. de către 
conducerea Uniunii naționale a- 
fricane (T.A.N.U.), partidul de 
guvernămînt.

In mod deosebit, precizează a- 
genția Reuter, președintele Tan
zaniei a accentuat asupra necesi
tății de a fi traduse în practică 
directivele planului de cinci ani, 
menționînd că acestea trebuie să

b i t e r - 3 “
direct pe o orbită lunară, fără 
nici o manevră suplimentară. 
„Lunar Orbiter-3“ se va pla
sa pe o orbită situată la o al
titudine de 78 km de supra
fața Lunii. Nava spațială ame
ricană urmează să fotografie
ze 12 locuri posibile de asele
nizare pentru viitorii cosmo- 
nauți americani. De aseme
nea, va. fi retransmisă imagi
nea camerei americane „Sur
veyors", care a aselenizat lin 
pe suprafața Lunii în iunie 
1966.

Delegația ie artit touiisă 
de toiară$ul Dihai Halea 
a părăsit Belgradul

BELGRAD 6 — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
Luni, delegația de partid condusă 
de tovarășul Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., a fost primită 
de Kocea POpovici, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., vicepre
ședinte al R.S.F. Iugoslavia. Cu 
acest prilej a avut loc o convor
bire care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

Ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad, Aurel Mălnă- 
șan, ,a oferit în cinstea delegației 
un prinz. Au participat Niaz Diz- 
darevici, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Stevan 
Doronski, secretar al Comitetului 
Executiv al C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Serbia, Boșko $i- 
liegovici, membru al C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Danilo Purici, șeful secției pentru 
relații externe a C.C. al U.C.I., 
șî alti activiști de partid și- de 
stat.

In aceeași zi, delegația P.C.R, a 
părăsit Belgradul, îndreptîndu-se 
spre patrie.

In legătură cu perspectivele economiei țărilor vest-europene

Aprecieri sumbre
NEW YORK 6 (Agerpres). — In

tr-o analiză făcută pe baza rapoar
telor corespondenților din țările 
veșt-europene, revista „Newsweek" 
face următoarea apreciere de an
samblu asupra perspectivelor eco
nomice pentru anul 1967: „Este 
limpede, dezvoltarea economică 
din Europa occidentală, ca și cea 
din Statele Unite se încetinește. 
In cadrul unei anchete Gallup, 
dată publicității spre sfîrșitul lu
nii ianuarie, aproximativ 10 000 
de persoane din nouă țări au fost 
întrebate dacă, după părerea lor, 

fie îndeplinite prin eforturile și 
resursele interne, fără a se apela 
prea mult Ia investițiile sau ajuto
rul străin. Tanzania, a spus Nye
rere, are rezerve mari pentru a 
dezvolta îndeosebi producția a- 
gricolă, capabilă să satisfacă atît 
cerințele interne cit și cele de 
export.

Totodată, el a adăugat că a de
venit necesar un control al statu
lui asupra principalelor mijloace 
de producție, lăsîrid să se înțe
leagă, după cum informează agen 
ția France Presse, că ar fi posi
bilă o naționalizare a băncilor, 
companiilor de asigurări și a ma
rilor industrii.

F’ăcînd apel la întreaga popu
lație chemată să ia parte la lupta 
împotriva sărăciei și pentru dez
voltarea economică a țării, pre
ședintele Tanzaniei a precizat că 
guvernul a hotărît luarea unor 
măsuri menite să ridice nivelul de 
viață al locuitorilor, în special al 
țărănimii și să elimine diferențele 
de salarizare existente între sec
torul public si cel particular.

Declarația ministrului de finanțe 
al S. U. A.

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
In cadrul unei declarații făcute la 
televiziunea americană, ministrul 
de finanțe al S.U.A., Henry Fowler, 
a menționat că rezervele de aur 
ale S.U.A. au scăzut în 1966 cu 571 
milioane dolari. El a subliniat Că 
această reducere se datorează în

GRECIA

întrunirea Consiliului de coroană*
ATENA 6 (Agerpres). — Luni di

mineața s-a deschis la Atena, sub 
președinția regelui Constantin, 
ședința Consiliului de coroană. I a 
această reuniune iau parte liderii 
partidelor politice G. Papandreu 
(Uniunea de centru); P. Kanello- 
poulos (Uniunea națională radi
cală); S. Stephanopoulos (Centrul 
democrat-liberal); S. Markezinis 
(Partidul progresist) și I. Tsiri- 
mOkos (Partidul Uniunea Demo
crată). La reuniune iau parte, de 
asemenea, președintele Ciprului, 
Makarios, și foști miniștri în gu
vernele precedente.

După cum s-a mai anunțat, la 
actuala ședință a consiliului co
roanei nu a fost invitat liderul 
Partidului E.D.A., J. Passalidis, u- 
nul din principalele partide poli
tice din Grecia care deține în 
parlament 21 de locuri. Referin- 
du-se la această măsură, Andreas 
Papandreu, care se bucură de în
crederea multor deputați ai Parti
dului Uniunea de Centru, a cali
ficat această acțiune drept anti
constituțională. Partidul E.D.A. a 
protestat hotărît împotriva lipsirii 
reprezentantului său' de dreptul 
de a participa la acest Consiliu.

1967 va fi un an de prosperitate 
sau de dificultăți economice. Re
zultatul : în fiecare țară, cu ex
cepția Elveției și Norvegiei, mai 
mare a fost numărul celor care se 
așteaptă mai de grabă la timpuri 
grele, decît la prosperitate". Re
vista subliniază, printre altele, că 
„pentru Europa occidentală, în 
ansamblul ei, ritmul dezvoltării e- 
conomice va scădea de la 4 la su
tă, în 1966, la 3,5 la .sută, sau mai 
puțin, în 1967“. Printre factorii 
care determină această evoluție a 
economiei vesț-europene, analiza 
menționează deficitele bugetare, 
dezechilibrul balanțelor comercia
le, inflația, majorarea prețurilor 
și, în general, scumpirea costu
lui vieții, șomajul și inevitabilele 
măsuri de restricție și austeritate 
economică și financiară.

Presa lomleză ie pnioiiiită 
uniri ikliiilarea 
lazelor militare străine

BRAZZAVILLE 6 (Agerpres). — 
Sâptămînaiul congolez (Brazzavil
le) „Dipanda" a publicat un arti
col în care se pronunță pentru li
chidarea bazelor militare străine 
de pe teritoriul Africii. „Aceste 
baze sînt bombe cu explozie în- 
tîrziată îndreptate împotriva liber
tății și independenței tinerelor sta
te africane", subliniază ziarul.

„Cît timp în Africa vor exista 
baze militare străine, nici o țară 
de pe acest continent nu va fi în 
siguranță". Ziarul amintește că 
bazele militare străine constituie 
una din principalele surse ale în
cordării internaționale actuale. 
„Lupta pentru lichidarea bazelor 
militare străine, conchide săptă- 
mînalul congolez, constituie o par
te integrantă a luptei pentru in
dependența națională".

primul rînd convertirilor dolarilor 
în aur efectuate de către Franța 
în cursul acestui an. Ministrul de 
finanțe a reamintit că rezervele 
americane de aUr depind și în 
anul acesta de convertirile pe ca
te le va opera Franța,

Consiliul de coroană, care este 
convocat numai în circumstanțe 
excepționale, pentru a discuta pro
bleme de interes național, va pro
ceda la examinarea ultimelor eve
nimente din Cipru și va studia 
posibilitatea reluării discuțiilor în
tre Grecia și Turcia asupra pro
blemei cipriote, discuții care au 
fost întrerupte în decembrie anul 
trecut.

• ADEN. Congresul sindi
catelor din Aden s-a alăturat 
duminică Frontului de Elibe
rare a sudului ocupat al Ye
menului (F.L.O.S.Y.), cerînd tu
turor organizațiilor sale să de- ' 
clare grevă Ia 11 februarie.
La această dată, guvernul Fe
derației Arabiei de sud a ho- 
tărit să sărbătorească a 8-a a- 
niversare a acestui stat, crea
ție artificială a cercurilor co
lonialiste britanice.
• MONTEVIDEO. Cores

pondentul agenției Prensa La
tina anunță că, în urma va
lului de greve ale oamenilor 
muncii din Uruguay, Camera 
Deputaților a adoptat un pro
iect de lege privind majora
rea salariilor. Proiectul a fost 
înaintat spre dezbatere Se
natului.
• BRUXELLES. Potrivit unui 

comunicat publicat la Buxelles, 
fostul colonel francez Yves 
Godard, membru activ al Or
ganizației Armata Secretă 
(O.A.S.), condamnat la moar
te în contumacie, a fost ares
tat în capitala Belgiei.
• HANOI. După cum trans

mite agenția V.N.A., popu
lația și forțele armate ale 
R. D. Vietnam au doborît la 
5 februarie 9 avioane ameri
cane care pătrunseseră în spa
țiul aerian al R.D.V., atacînd 
o localitate populată din pro
vincia Hoa Binh. Numărul to
tal al avioanelor americane 
doborîte deasupra teritoriului 
Republicii Democrate Vietnam 
se ridică la 1 674.

Q PRAGA. La invitația lui 
Antonin Novotny, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce, Mohammad Reza Pahlavi, 
șahinșahul Iranului, va face o 
vizită oficială în Cehoslovacia 
între 23 și 27 mai 1967.
• RIO DE JANEIRO. Da

torită inundațiilor provocate 
de ploile torențiale care au 
căzut duminică în statul Sao 
Paulo, 10 persoane și-au pier- 
dut viața. -
• SAN JOSE. Guvernul Re

publicii Costa Rica a hotărît 
să nu ia parte la lucrările 
Consiliului de apărare al A- 
mericii Centrale, întrucît, du- r-
pă cum menționează postul de 
radio din San jose, nu este de 
acord cu crearea așa-numitelor 
forțe militare permanente in- 
teramericane. )-
• BUDAPESTA. La Buda

pesta a fost semnat un acord 
cu privire la schimbul de bu
nuri de consum între R. P. 
Ungară și R. D. Germană pe 
anul 1967.
• TOKIO. La 6 februarie, 

la centrul de cercetări cosmi
ce din Utinoura (Japonia) a 
fost lansată cu succes o ra
chetă cu 3 trepte de tipul 
„Lamda-3N-3", cu o greutate 
de 9,5 tone și o lungime de 
16,6 metri. Racheta a atins o 
altitudine de 2 000 km. La bor
dul navei se ailă instalat apa- 
rataj destinat cercetării razelor 
solare și a altor raze cosmice.
• PARIS. Rene William 

Thorp și Pierre Stibbe, doi 
avocați care au reprezentat 
familia lui Ben Barka în tim
pul procesului referitor la ră
pirea acestuia, au decedat în 
ultimele 48 de ore în condiții

i identice — infarct cardiac.
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