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bine să procedeze așa. 
urmă soții s-au împă-

trecute a venit la ea, 
un cetățean.
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Lenea. Tot aici, s-a terminat mon
tarea mașinilor de extracție cu schip, 
complet automatizat, la care peste 
cîteva zile vor începe probele me
canice.
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LA SFÎRȘITUL PRIMEI DECADE

i

fi vorba de rit-
asemenea con-

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

pe bazin...
...s-au clasat în această pri

mă decadă din decembrie com- 
ponenții unui colectiv care în 
ultimele 3 luni dovedește o 

• deosebită hărnicie la extrage
rea cărbunelui: sectorul IV 
de la mina Petrila (șef de sec
tor inginerul Simota Dumitru).

De la începutul anului, 
lectivul sectorului IV de 

. mina Petrila a obținut o 
■ pășire de 4 878 de tone.

Bilanțul este 
nesatisfăcător...
...sub aspectul îndeplinirii 

sarcinilor pe sectoare, avînd 
în vedere că din cele 30 de 
sectoare — cîte își desfășoa
ră activitatea în bazin — 16 
au rămas sub plan. Cele mai 

.m.ari rămîneri în urmă le-au 
înregistrat sectoarele II Lupeni 
(— 1 873 tone), VII Lupeni (—
I 049 tone), IV Lupeni (— 1 294 
tone), II Petrila (— 1 190 tone),
II Vulcan (— 947 tone). Iată 
deci și explicația de ce mina 
Lupeni a înregistrat cel mai 
mare minus 
tone).

Mai poate 
micitate în 
ditij- ?

In bazinul carbonifer Valea Jiului, se execută 
numeroase obiective industriale și lucrări de mo
dernizare a unor exploatări miniere. Pentru a 
afla citeva amănunte despre aceste importante 
lucrări — de care depinde in mare măsură pro
ducția de cărbune a anului viitor, am avut o 
convorbire cu tovarășul Cioc Dumitru, inginer 
șei al șantierului Valea Jiului al T.C.M.M., șan
tier care execută aceste lucrări.

Vă rugăm, tovarășe inginer, 
să vă referiți la cîteva din 
realizările obținute anul a- 
cesta de către constructorii o- 
biectivelor industriale din Va
lea Jiului.

în funcțiune puțul auxi- 
mina Dîlja, tabloul de 
stația de ventilatoare și 
funicularul Aninoasa —

— Mai întîi o precizare: șantie
rul nostru execută toate obiectivele 
industriale miniere de la suprafața 
exploatărilor. Anul acesta am termi
nat și pus 
liar de la 
distribuție, 
concasare,
Coroești, instalația complexă de hal- 
dare de la Lonea II, s-au montat 
două tiirbocompresoare la minele 
Uricani și Petrila. Am terminat con
strucția celor două turnuri de pu
țuri de Ia complexele Aninoasa și

! In magazinul aprovizionat pentru sezon. 
f 54 Magazinul de textile nr. 1 din Petroșani.
t •

In întrecerea ce se 
ț desfășoară între exploa

tările miniere din Va
lea Jiului, pe baza pro
ducției extrase în prima 
decadă a lunii decembrie, 
pe primele locuri s-au 
clasat :

Exploatarea 
minieră

Față de 
olan 
%

Față de 
angaja
ment
%

Petrila 106,9 106
Dîlja 106,9 106
Lonea 104,8 104

In întrecerea dintre
sectoare primele zece
locuri sînt ocupate de :

Față de Față de
Sectorul plan

%

angaja
ment
%

IV Petrila 123 123
V Lupeni 118 118
I Petrila 116 116
II Lonea 115 114
IX Lupeni 114 114
I Vulcan 109 108
III Lonea 108 107
IV Lonea 107 107
III Petrila 106 106
V Vulcan 105 104

Pentru primul an al cin
cinalului sarcinile în dome
niul construcțiilor industriale 
vor fi. mult mai mari. Vă ru
găm să vă referiți la cîteva 
din aceste sarcini.

— Acțiunea de modernizare a mi
nelor Văii Jiului va cunoaște o și 
mai mare dezvoltare. Frontul nos
tru de lucru se va extinde la aproa
pe toate exploatările. Voi aminti 
doar pe cele mai importante. Vom 
continua cu lucrările de amenajare 
a celor două complexe miniere de

Cîțiva mineri 
din brigada con
dusă de Petre 
Constantin de la 
E. M. Lupeni, 
înainte de a in
tra în șut.

Mereu în mijlocul 
alegătorilor

Cînd a fost ăleasă ca deputată în 
circumscripția electorală nr. 49 Pe
troșani, Elisabeta Tomșa a avut mo
mente de mare bucurie. Era pentru 
întîia oară cînd cetățenii din cir
cumscripție i-au acordat votul lor. 
Elisabeta Tomșa își dădea 
însă că pe umerii 
răspundere: să
fie în fruntea tu
turor acțiunilor 
obștești, să re
zolve propunerile 
și sesizările lo
cuitorilor. Chiar de 
făcut o serie de planuri pe care să 
le realizeze împreună cu cetățenii 
din circumscripție. De atunci au tre
cut mai multe luni. Planurile depu
tatei Elisabeta Tomșa au prins în
tre timp viață.

De fapt Ia recenta întîlnire cu de
putata, alegătorii n-au insistat prea 
mult asupra a ceea ce s-a făcut în 

la Lonea și Aninoasa. La mina Dîlja 
vom începe construcția unui turn 
pentru puț de mină care va avea o: 
înălțime de peste 80 m (cel mai 
înalt puț din țară). Un turn ase
mănător vom construi și la mina 
Vulcan. Se vor termina, de aseme
nea, amenajările de la suprafața 
minei Paroșeni și vom începe lu
crările în incinta minei Livezeni, 
obiectiv principal al planului de 5 
ani. Aceasta va fi una din cele mai 
moderne mine din Valea Jiului.

intre schimburi
Zj de iarnă blinda, cu ceață 

și fără pic de zapddă. A tre
cut de ora prînzului, In gara 
centrală a căii ferate indus
triale de la MINA LONEA, 
două locomotive electrice sînt 
pregătite de plecare.. Setul de 
gară, Grecea Petru, ne infor
mează că de la mina Lonea II 
au fost de ța expediate 4 tre
nuri cu cărbune. In total 23 
de vagoane. Peste cîteva mi
nute, tot de la Lonea II, ur
mează să sosească un alt tren.

La gura de mină Lonea II 
trimit producția Ia suprafață 
două sectoare : II și III. De la 
începutul lunii decembrie; cei 
de la SECTORUL II mențin un 
avans considerabil față de ve
cinii lor de la sectorul 11T. Cu 
un plus de 790 tone de cărbu
ne obținut pînă ieri dimineață, 
sectorul II ocupă 
curile fruntașe pe 
zin carbonifer I

— In octombrie 
ne despărțim de steagul roșu 
de evidențiați; îl păstrasem vreo 
7 trimestre și acum îl dețin cei 
de Ia investiții, spune cu pă- 

unul din lo- 
înttegul ba-

a trebuit să

circumscripția ei. Fiecare știa 
aici s-au organizat acțiuni masive 
de curățire a șanțurilor și drumu
rilor, de înfrumusețare a circum
scripției. La acțiunile întreprinse au 
participat cu toții.

Deputata însă 
rie de probleme 

a rezolvat și o se- 
personale ale cetă

țenilor. Intr-una 
din zile a venit la 
ea o femeie. Era 
tare necăjită.

— Tovarășă de
putată, am o cear- 

i bună, ajută-mă.tă în familie, Fii
Elisabeta, fără a sta mult pe gîn- 

duri a plecat cu femeia la casa a- 
cesteia. A discutat cu soțul, i-a spus 
că nu este 
In cele din 
cat.

Mai zilele 
cu aceeași încredere, 
Și acesta avea o problemă de rezol
vat. Un buldozer de la T.C.M.M., 
care transporta materiale, i-a lovit 
un colț de la casă provocînd anu
mite stricăciuni. Omul a rugat pe 
deputată să intervină la conduce
rea întreprinderii respective pentru 
a-i da materialele necesare cu care 
să-și repare casa. Deputata nu s-a 
lăsat pînă ce nu a rezolvat dolean
ța cetățeanului. Această faptă a 
putatei a fost mult discutată de 
meni 
cruri 
care 
nilor.

Vrînd să cunoaștem mai bine pe

și apreciată ca atare. Sînt 
mărunte la prima vedere, 
au ecou în rîndurile cetățe-

IVSTAVTOEl

tere de rău maistrul principal 
Jurcă Mihai. Bineînțeles că sîn- 
tem hotărîți să-l recîștigăm...

— Pînă acum, depășirea la 
zi s-a ridicat la mai mult de 
4200 de tone,- intervine în dis
cuție inginerul Robu Ștefan, 
locțiitorul șefului sectorului II.

— Dar angajamentul anual ?
— A fost depășit cu 1 200 

de tone. Si încă ceva, cate ne 
preocupă: după calcule rezul
tă că vom îndeplini planul a- 
nual prin 22—23 decembrie.

Ce are la bază aprecierea '
optimistă a inginerului ? Avîn- 
tul cu care muncesc oamenii 
din brigăzile, conduse de mi
nerii Molnar Traian, Fatal 
Vasile, Baciu Ioan, Stâncii Pe
tru, Stan Ioan. In decembrie, 
după șapte zile de muncă rod
nică, vrednicia și elanul, cu ca
re scot cărbunele, din. pămînt 
cei de la abataje s-a, mate
rializai în depășiri care le fac 

. cinste: 203 tone (Molnar),
106 tone, (Fatal), 192 tone, (Ba
ciu), ,50 tone , (Stanca), 105 to
ne (Stan). !

Inginerii, maiștrii,, oamenii

Se țese scheletul me
talic al viitorului edifi- 
ciu urbanistic.
Foto i N. MOLDO VEANU

ei în în- 
constitui- 
partid pe 
cunoaște

din regie se află și 
trecere. De cînd cu 
rea organizațiilor de 
schimburi, întrecerea
un avînt deosebit. Si cum schim
burile încarcă producția pe 
mărci diferite, cei aflați în bi
roul sectorului trebuie să răs
pundă deseori la întrebarea :

— No, care marcă a încăr
cat mai mult ?

'. Răspunsul la întrebare vor 
să-l cunoască inginerii, minerii 
șefi de schimb, mecanicii, cu- 

‘ plătovii, lemnarii. Si iată că, 
se face calculul. Cîteva perechi 
de ochi își ațintesc privirea 
spre hîrtia pe care urmează să 
apară cifrele care 
curiozitate.

— Măi da’ bine 
că schimbul lui e
conchide, oarecum 
chiar surprins, maistrul prin
cipal' Jurcă. Ne-a întrecut cu 
mai bine de 130 de vagonete !

Maistrul: minier principal 
Cizmaș nu era de față-, ple
case de mult în mină cu schim
bul ÎI. Împreună cu maistrul 
Preduț Nicolae' își fixaseră un 
.preliminar cu 20 de tone mai 
mare ■ de cit. cei din schimbul I. 
Se vede că sini hotărîți să nu 
cedeze locul de frunte în în
trecerea dintre schimburi...

trezesc atîta

a zis Cizmaș 
în frunte —, 

mirat și

FRANCISC VETRO
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• Să purwm umărul cu tofu
O Să etate tinerețea
• Au îndrăgit spectacolele 
Ф N-ar fi rău să fie bine

Aetântctte culturală în eatr

ЁНі|Л o perioadă de timp cam 
Ійіап> id cete S-au schimbat ia Lo- 
nea directori de club și secretari 
de U.T.C., corul și-a reluat joi ac- 
avitatea. Destrămat din сайга uaei 
poziții nechibzuite pe cerb s-au Si
tuat dnii tovarăși eu mutici de răs
pundere din cadhil Ё. M. Lonea, co
rul lonean a pornit din nou pe 
drumul care l-a dus anii trecufi la 
București, cînd a fost imprimat la 
nuUelelevizlune. Pornind eu toate 
forțele, ІОпеИіі sini hotârîți Să-și re
capete prestigiul de care s-ail bu
curat șl să ajungă — așa etim își 
manifesta dorința o coristă — din 
nou la București; Posibilități sînt. 
Dirijor bun în persoana tovarășu
lui Popa Gheorghe, Ъійё pregătit, 
mereu plin de voie bună; există. A- 
matorl, iubitori ăi corului există; 
de asemenea, Șl încă mulți. I-am 
dtidărit la prima lor reintiinire du
pă âtlta timp. Veniseră 35 de per- 
soane Erau prezenți printre alții, 
veteranii Ursa Gheorghe și Olaru 
lean, membri ai corului din anul 
1930, funcționara Ldzăr Ioana, soții 
Blaga — Susana șl Gheorghe, mi
nunii Drăgan loan, pensionarul 
Gbadă Nicolae. Aș vrea Să-i enu
măr pe toți, dar nu-mi permite spa
țiul. Pe toți insă îi unește aceeași 
dorință: de a avea un cor mate și 
puternic, de a face deplasări cu 
el, de a se bucura de stima și a- 
precierea publicului. Noi le-o dorim 
din inimă. Pentru aceasta însă e 
nevoie de multă muncă. In primul 
rind trebuie atras la cor un număr 
ffiai mare de bărbați, pentrU cii 
acum majoritatea membrilor coru
lui sint femei. Stînd de vdrbă cti 
doi coriști, aceștia mi-au spusr 
„La noi la mină sînt mulți maiștri, 
tehnicieni, ingineri. Sînt în localita
te funcționari, cadfe didactice, md- 
dicl. Dintre toți aceștia ttti-f la cor 
decit... soția dirijorului. NU-i just. 
Cu toții avem aceleași drepturi. Să 
avem și aceleași îndatoriri.

La repetiții să ia parte și tovarășii 
din conducerea întreprinderilor și 
Instituțiilor pentru a-și încuraja sa- 
lariațll!

Tovărășii Belu loan, vicepreședin
te al comitetului sindicatului minei 
șt Hlepețchl Vasile, directorul clu

bului din localitate ml-au mal spus 
Ud lucru s participarea tineretului 
esie extrem de redusă. Din бОО de 
uteciști cîți sînt la mină, NICI 
UNUL nu a fost Îndrumat să vină 
la cor. Puținii Care activează o 
fac din propriă detihțl. Miilți tint 
la seral, învață. E normal că ei nu 
pot veni. Dar ceilalți ?!

E posibilă atîta pasivitate față de 
munca culturală, tovarăși din comi
tetul LLT.C. al minei ? Pînă ciad 
Oare ? Cine să ne facă via
ța plăcută dacă nu noi în
șine I Cum tovarăși mai în 
vîrstă pot să-și sacrifice din tim
pul liber pentrU a dărui tinerilor 
momente plăcute de destindere, ei 
tinerii, nu pot face la fel î „Nu, ei 
nu pot -» îmi confirma un corist. 
El pot numai să cutreiere străzile 
pînă la ore târzii, să frecventeze 
restaurantele, să prodUcă neliniște 
pe Străzi, în localuri și ■ chiar în 
sala cinematografului. Ё slabă ffiiinfă 
cu acest tineret. Și ar trebui în pri
mul rînd... să cînte tinerețea".

Cotul lonean și-ă reluat deci acti
vitatea. Dorința noastră sinceră : să-l 
vedem cît mai curîhd pe scenele 
Văii Jiului și mai apoi să-l auzim 
la radio, într-o nouă imprimare.

Și încă ceva. In seara aceea de 
joi, în sala mare a clubului era a- 
nunțat pentru ora 20,30 spectacolul 
muzical-coregraîic „Banatuîe, , nun
ii r.i floare", susținut de orchestra 
populară do stat din Caransebeș. 
Venise multă lume. Mâi erau și 
■■5 amatori de spectacol. Toată 
biletele se vînduseră. Dovada : lo- 
nenilor le place muzica, le plae 
spectacolele, iubesc arta și cultura. 
Concluzia: să fie atrași în forma
țiile artistice ale clubului, să pre
gătească progiătile frumoase și să 
le prezinte pe scena Ideală, Sarcina 
revine eortducerif clubului și comi
tetului său de activiști culturali, 
sprijiniți de organizațiile de U.T.C. 
Sprijin efectiv să dea conducerea 
și comitetul sindicatului minei. în
drumate și control t din partea corni1 
tetului de partid al E. M. Lonea.

Ihdeplinite fiind toate acestea, lu
crurile nu pot merge decît bine. 
N-ăr fi răii...

D. GHEONEA

ARTA
In anul editorial
1866

După cum ne-a informat Con
stantin Măciucă, directorul Editurii 
pbbtru literatură universală, în anul 
viitor librăriile țării vor primi, mi
mai de la această editură 152 de 
titluri în 3 566 000 exemplare.

In selecția „Clasicii literaturii u- 
hivdtsdie'1 vdr apare printre altele, 
o culegere „Proză istorică greacă", 
Jafek London — „Opere aiase" Ій 3 
veiuhfe, uptbfl SirieiSlt — „Jungla1, 
H. Fielding — „Joseph Andrews", 
G. Meredith „Egoistul’1, 8; But
ler —* „Calea tuturor pământeni
lor", G. Erckman — „Doamna The- 
rese" și „Jupîn Gaspard Fix"

Vor mai fi tipărite „Alb sărac" 
de S. Anderson, „Cătunul" de W. 
Faulkner, „Ospăț Conținuți" de E. 
Hemingway. Vor apare, de aseme
nea, primele două volume din Se
ria de zece ale „Operelor" lui Dos- 
toievski.

(Agm Sî)

Bibliotecă orășenească Petroșani. Zilnic prin față rafturilor pline cu cărți se perinda zeci de cititori 
pentru a împrumuta din comorile științei și literaturii.

Colectivul diătetie de le Șeoala 
gufterală fit, 5 Lupani a pregătii Uit 
eleiu de eâhferiflțb, safe & fiii ih 
fiecare duminică la căminul cultu
ral din Bfirbăteni. Conferințele sînt 
urmate de proecții de diafilme sau 
dd pfeyreme artlătlfe pttetetate de 
echipa artistică a școlii.

Pentru lectoratul CU femeile s-au 
fteevătet 14 tenie eu caracter peli
tic, medical, pedagogic și literar.

Zilele trecute 9-a țittUt conferința 
„Atenție, pătiațî t1', uffflâtă de fil
mul pe bandă îngustă cu aceiași 
nume. Au participat 23 de țărani și 
teufleildfi. fconteritița țlflută Й6 to
varășul profesor Pirvuiescu Vasile 
3 Î8ăt însoțită de explicațiile ііёсё- 
safe, sub aspectul educativ și ai 
colportării elevilor Ій Societate.

Același colectiv didactic, avînd ca 
respohsabil cultural pe tovarășa în
vățătoare Nereianțu Valentina a ți
nut în sala Î.S.E.G. din Bărbătenl 
conferința „Așezarfea geografică â 
Româniți", iar la clubul „6 August11 
conferința „Puterea eetuvăției în fa
milie4. - - - - —--
în curtnd la Teatrul de stat ț

Teatrul de stat „Valea Jiului" 
va ptizenta in surind in premie
ră pe (ară Comedia „Irt casa asta 
a dormit lift zeii1' fAfftphitrion) de 
dramaturgul brazilian Șuilherme 
Figueiredo.

Dip distribuție iac parte.- And 
Colda, artistă eiherită, Tudor Bra-

Fină la 1 mal 1665 vor măi fi 
Organizate 14 conferințe câte Iac 
perie difi eifflul lectoratului eu fe
meile, 9 conferințe în cadrul activi
tății căminului cultural și 11 con 
ferințe în cadrul clubului „6 Au
gust" Și a sălii culturale І.8.ЙД 
Bărbăteni

De asemenea, s-a deschis cieltil 
se eeBfgfiațe agrezeotehniee, cate 
se țin în fiecare luni de la ord 17 
Iii clădirea Școlii generale nr. â,

Ptintrd conferințele planificate se 
numără; „Cultura României So
cialiste în plin progres", „Realiză
rile oBțihUte Iii patria doastrâ In 
domeniul revoluției culturale1', „Ăpă- 
feteă avuiulht obștesc, sărcină de 
mare răspundere a cetățenilor din 
ftepUEIicâ Socialistă România".

Lectorii sînt recrutați de condu
cerea Școlii nt. 5 dintre eadfele bi- 
iie pregătite, iar conferințele ne 
sînt trimise de către Comitetul ' / 
pentru eultură și artă Petroșani.

EMIL TET1LEANU 
corespondent

nea, Biisabetă Selbă, Vist jian Ro
man, Alexandru Codreanu, Victo
ria Suetuei-Nedelcu, Mthat Clita, 
Carinen tiantieaiec, Păvei Cîsu și 
Cmnei Ferat.

Regia artistică a spectacolului 
O semnează Z. Ahghei șlD. Căpita
nii, iar Scenografia Ёіёпй Forțu.
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C e auzea un 
hăul it înde

părtat venit parcă 
din măruntaiele 
pămîhtului. Iți fă
cea impresia că u- 
riașeie covoare ale 
pădurilor seculare 
fug unul după al
tul în valuri ne- 
sfîrșite. Trosnituri 
puternice ameste
cate cu mugetul 
neîntrerupt al pă

durilor întregeau semnele pre
vestitoare ale unei puternice 
furtuni. Dinspre răsărit, pe 
bolta cerului alergau nori ne
gri, amenințători. Deodată ce
rul se închise. Se făcuse o 
noapte timpurie. Clinele Bur- 
cus, păzitorul cabanei fores
tierilor, își ascunse coada în
tre picioare, începu să schia- 
une și să-și caute un adăpost. 
De vechea lui cușcă nici vor
bă să se apropie. Cînd Nico- 
iae, drujbistul sectorului, des
chise ușa cabanei șl ieși iar, 
clinele se strecură cu Iuțeală 
fhâuhtru. Apoi rttl după mult 
DSip înebfiu sa Же, ăâ tgi- 
He eti ЯЬ'а Ușâ cabemel pină 
ck tm olt f&restiet U deschise 
ți clinele o zbughi. Cei din 
cabană își vedeau tăcuți de 
treburi. Uft bătrîn, care trăise 
thai mult de 40 de ani prin 

codri, se apropie de geam și 
privi cu luare aminte norii 
plumburii, atît de apropiați de 
ai fi zis că-i poți atinge cu 
mina. Ascultă cu ălehți^, Й- 
poi întoreîndu-se spre ortaci 
le spuse:

Q Bă fie mare potop. Au
ziți, parcă pithge pădurea. 
Norps tare țes, Vlntu-i aspru 
de tot».

Nu termină bine de spus și 
afară se dezlănțui o adevăra
tă canonadă. Q puternică de
tunătură îi iăeu pe cei din 
cabană să tresară. Apoi o lu
mină ăfbidipdsă învălui cres
tele munților. Zeci de șerpi 
de foc se Ificoiăcedu îh văz
duh. Alte detunături puterni
ce făceau să vuiască pădurile.

țh jurul cabanei curgeau
* parcă zeci de pîtâle de 

apă. ёорасіІ troshbdii șl î|i a- 
pleddii coroanele pină lâ pă- 
Ifiîht...

fiepddM iinuf din иііійёііо- 
ril ce șădeău pe duăgâ unui 
pât te tehlă $L eh ISțâ con- 
iBtetî^hată de ăpăîffia. abia 
putb Să

UlCdlăe. Witâ-fț
Se pffviră ilhiî jte ăff» în

trebători. Afibî bilfiăul. dînd 
semne aărăSdâhe, fltpse 
tăierea.

A S^ft.
■ii.~ Mi»

Fără să mai spună un cu- 
vîitt țîșhi pe Ușă afarS. Făcu 
palmele pîlnie și strigă din 
toate puterile. Vocea Iul de 
bas se amestecă au vuietul pă
durii. Nici un răspuns. Se în
toarse înăuntru leoarcă de apă. 
Toți așteptau hotărîrea bătrî- 
nului.

PRIETENII
—- Unde o fi întrebă unul 

mai tînăr ?
Nici un răspuns.
Băț rinul aruncă o priviri 

spre colțul unde țineau hai
nele de protecție, Be apropie, 
își Îmbrăcă haina caucîucată, 
eu glugă, își incălți cizmele. 
Un tînăr voinic sări ca ars:

Și eu mă duc.
— Dumneata bârfi Culiță nici 

Ditr-ый caz. Plec eu In iacul 
dumitale — interveni un alt 
flăcău înalt, spătos, cu bujori 
îh bbrâji.

Siifihiil li ÎKWhii ăii в prP 
vite caldă, piteîa№âteă. apoi 
te «pute-

— Spm pUtehet fhetgețll A

veți grijă că-i periculos, liiați- 
vă lanterne și securi.

f uminile tăiau bezna ca 
niște săgeți roșiatice. 

Furtuna se întețise parcă. Uei 
doi înaintau cu băgare de sea
mă printre copacii care se 
mișcau din rădăcini, gală, ga
ta să se prăvălească le pă- 
mîht. O lumină orbitoare îi 
făcu să-și acopere ochii cu 
palmele. Scăpară lanternele. O 
detunătură și Se tăcu din nou 
hbapte O smornâ. După ce-șl 
revenite, fîdiebte teteethe/e de 
pe jbs șl !$f dbftlteuâte drU‘ 
mul. Ajungîitd îh рвгёШ, cer- 
telnră fiecare câlțișbr. Bttigd- 
te. Nlei un rezultat, ntei uri 
răspuns, ăe îiidfeptară dih nou 
bpre cabană deznădă/duîți. tei 
puiieau diferite întrebări t „Un
de â lî dispărut f „Ce e»o Й 
îhllfnpldt cU ЫіеоІае'Ч

ba întoarcere, din nou cer
cetară aptodpe metru cu me
tru. ёёі cate se afla în uriM 

te este tete de haiftă. 
Se Intaarse șt în fața lui se 
Sifia Nti-i ІШ lătra-
tai. Atttlhdbi gtebiti
№ urhtâ ёІІІ№ІШ. Se aptbptete 
da p ptephstte; iidffiiriate eu 
tehtefMbte; Nu sltefWM te* 
tete. Apel unul din ei incerte 
să coboare. Era însă pericu
los. Ocoliră mult și întrără 

Pfinlr-o viroagă. Pe Nicolae 
l-au găsit culcat la marginea 
șuvoiului de apă ce curgea 
învolburată...

Fi uminisă. Zi de vizită ia 
spital. Camera 37 era 

arhiplină. In jurul unui pat 
mai mulți țapinari, îmbrăcați 
în podul maramureșean, dis
cutau aprins cu un tînăr, ban
dajat la cap și Ia o mină.

— Nu mai am mult și-ml 
dă drumul doctorul.

— Siăi să te faci bine, Ni- 
eolae — li spuse bătrinul muh» 
eitor forestier. Facem noi trea- 
bă și fără tine. Cam greu, dat 
fie descurcăm.

Drujbd mea mai merge ? 
Nu S*a stricat cînd am pleat 
du ea în prăpastie ?

— Nu, merge fain. lohleă o 
mlhutește ca și tine.

— Dar Burcuș ce mai faee ? 
Să aveți grijă de el. Voi îmi 
sîniețl prieteni buhi, drituți 
dat ți el.

âăteîftUi se apropie db gee- 
iftUl Sâfohului, 11 deschise și 
Htiteră. Лиѳі se auzi uri ІЙ- 
teăt vetef. Nteatee se apropie 
ți el Șl strigă ta cline: lurdiiș. 
lUteușț Clinele lătră ea Și 
tatii Mit 1РЁ Și ihetpti sA 
zgirie pereții...

FLAVÎU imATB ; j



U.R.U.M. Pe
troșani. Uliul din 
muncitorii spa
tiei mecanice, 
dptetMt pehtru 
pseciaa itietări- 
lor efectuate *- 
eeffilinistuj Йів- 
btirtu Ștefan, i№- 
zer ее indlliă 
teltUeare.

Mereu Ttt mijlociul 
alegătorilor

(Uf mar* din jWtg. l-a)

deputata Elisabeta Tonișa, am ținut 
să purtăm 0 discuție cu ea.'

— Am auzit că v-ați întîlnit cu 
alegătorii ?

— Da, chiar zilele trecute. De 
aceea am venit în oraș. S-au făcut 
undie ргврЬпЗгі șl vrdtîil s& Id rd* 
zolv cit ifaai repede.

— Ce anume ?
— Cetățenii au propus să trans

portăm pietriș pe strada Miorița, 
d&Mreee este йййі B»iiiVel&fS. Au 
mai cerut ca tot' aici sâ iftătaUrd o 
pompă de apă, Am primit asigurări 
eS voi fi ajutată de organele In 
drept pentru rezolvarea acestor ce
rințe.

Apoi, deputata Elisabeta Tomșa 
ne-a povestit cum antrenează oa
menii la acțiunile pe care le înire- 
prihde și a evidențiat o serie de 
cetățeni fruntași Іи acțiunile ob
ștești. Cel măi mult a vorbit de âe- 
novăvă Chirăș cffife a răspuns «fi 
de cite Sri a fost solicitată. ■

hm ян,

№ anioiizieim?

Inovatori de frunte

La exploatarea forestieră 
Gîmpii iui Neag lucrează un 
colectiv harnic. Brigăzile Com
plexe conduse de Hoblceanu 
Ionel — de la Cîmpul Mielu
lui, Drăgan fosil — de la Va
lea B&ului, To’ttea Man ti — 
de la Rostoveanu, Zimbru Ilie 
— de Ia Gîrbovu cuprind sute 
de muncitori. Cu toții se a- 
provizionează cu produse aii-

ta cabinetul tehnic al preparatei 
diâ Lupeni, numai de la începutul 
lunii noiembrie a. c. și pînă in pre
zent, ău fost înregistrate 45 de pro
puneri de inovații. Din acestea, 15 
au și fost aplicate, iar 16 sint In 
curs de experimentare. Intre cele 
mai importante inovații aplicate se 
află cele intitulate „Colectarea au
tomată a probelor din alimentarea 
decantorultli nr. 3", „Evitarea de- 
berdărilor de la cehul metâHc**, 
„Desființarea paletelor de colectat 
spumă la brațul decantorului fit 4",

„Automatizarea pornirii și opririi 
benzilor 1, 2 și 3 de lâ instalația 
de epurare a apelor reziduale", 
„Modificarea bielei și consolidarea 
furcii din pieton la pompele Plunge 

600“. Autorii aeeetor inovații —- 
Popescu Liviu, Pop Vasile, Dănuț 
Mircea, Pongelaș Adrian, Reghenl 
Pavel, Bedeanu Gheetghe •=- ău 
fost propuși pentru distincția «itifi- 
v atari de frunte**.

РЙ0Р GEZA 
Corespondent

V

NOTĂ
mehtare ți industriale prin 
ntngazlhdl fotesller nt. 282 din 
CtfnpU lui Neâg.

Ptbdtise alimentare se gd- 
№ec f« adest niaijăiîn, nimic 
4 Zis. Ih schimb produsele 
Must riale lipsesc aproăpe eu 

desăvirșire în ultimul timp. In 
legătură cu această situație 
gestionara mgazititridi, Pop Iri
na, spune:

— Am fdcltt din timp Co- 
iifenziie necesare pentru pro
duse industriale, îndeosebi 
pentru confecții și tricotaje 
călduroase de care au mare 
nevoie muncitorii forestieri in 
Umpli) iernii. Totuși comanda 
nu a fost onorată; baze
le de produse industriale 
cdre trebuie să ne aprovizio
neze CU asemenea mărfuri, nit 
mișcă deloc In această pro
blemă. §i doar pulovere căl- 
dUtbaSe, Slanele, ciorapi groși 
și alte asemenea produse sini 
cerute zilnic de Către fores
tieri.

M. ȘT.

T .. — — *• I—mi

Anul 1966 ne va găsi pregătiți
(Urinare din pag. l-a)

Vom mai executa lucrări la diferite 
instalații șl vom mări capacitatea « • 
unei stații de compresoșxe și ven
tilatoare de-la diferite explâătSris» 
miniere.

In încheiere ne-ar intere
sa Citeva din măsurile luate 
de către conducerea șantiefu- 
lui pentru construcția acestor 
obiective și punerea lot în 
funcțiune la termenele Stabi
lite.
Pentru obiectivele ce le vom 

executa avem asigurate proiectele 
de . execuție. Conducerea șantieru
lui nostru a întocmit un; pl4n de 
măsuri tehnico-orgsnizatbride în 
vederea executării fiecărui obiectiv

în parte, ținînd seama de importanta 
și urgența fiecăruia. Avem asigurat 
încă de pe acum frontul de lucru, dis
punem de materialele și utilajele 
necesare. In centrul atenției noas
tre va sta în Cbhttinlare mecani
zarea completă i lucrărilor cu vo
lum mare de săpături. în acest sens, 
ne vom folosi de utilajele moder
nă de care dispune trustul nostru. 
Vom continua să acordăm atenție 
sporită^ calificării muncitorilor, prin 
organizarea diferitelor cursuri pe 
specialități. De asemenea, la re
partizarea forțelor de muneă pe o- 
biective vom ține seama de gradul 
de calificare а fiecărui muncitor.

Avem toăte posibilitățile șl dis
punem de forțe suficiente pentru 
a fie îndeplini Ia terntefl ți In bune 
tondițlUnl Sarcinile ce ne revin In 
primul an al cincinalului.

Patinoarul este gata sA primeacft 
oaspeții

ф Asociația sportivă „Preparato
rul* din tupeul a terminat tdâte 
pregătirile necesare pentru redes
chiderea patinoarului din localitate. 
Astfel, cu concursul electricienilor 
Arvoi tosiî, Petrovici liviu și йе- 

siga Gheorghe s-a revizuit și îmbH-

nătătit iluminatul patinoarului La 
fbameHajarea terenului a lucrat și 
un grup de dulgheri îii frunte cu 
tov. Dinu loan, precum și un în
semnat număr de iubitori ai ho
cheiului pe gheață și patinajului ar
tistic.

LUNA CADOURILOR

1 — 31 decembrie 1965

(ILti ca do u ulii 
/Z frumoi

vfi puteți procura la magazinele metalo^chimice 
ale O. C. L. produse industriale Petroșani unde 

găsiți în sortimentele dorite articole de :
PARFUMERIE ȘI COSMETICA 

к MENAJ 
к ELECTRICE 
к MUZICALE ȘI ALTELE

Vizilafi magazinele O.C.L produse industri
ale care vă oferă un bogat sortiment de cado
uri pentru cei dragi.

Шигтіт'тпіи...» r.'-lir .................... n-ii г........................   -

Cooperativa „Jiul" din Petroșani 
a du ее la cunoștința clientelei 
că a înființat în Petroșani^ 
str. Republicii nr. 47

o secție de pli sat fuste și rochii 
tratate termic din stofa și tergal cu ma
terialul clientului eati al cooperativei.

PROGRAM DE RADIO
13 decembrie

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN DE 
jțlRIl 5,00 Cîntece vesele, 5,40 

/ ,£ită fanfara reprezentativă a Ar
matei, 6,00 SPORT, Buletin meteo- 
rutier, 6,22 Jocuri populate, 6,30 
Vals în Do major de Johann Strauss,- 
6.45 Salut voios de pionier, 7,00 
RADIOJURNAL. 7,15 Miniaturi de 
estradă, 7,30 Program de muzică 
populară, 8,00 SUMARUL ZIARULUI 
„SCINTEIA"; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Sfatul medicu
lui : Alimentația mixtă a copilului, 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 Mu
zică populară; 10,30 Prietena noas
tră cartea; 11,00 Concertul în la 
Ліпог pentru pian și orchestră de 
Robert Schumann; 11,31 Formații 
vocale șl instrumentala de muzică 
Ușoară, 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buietiii meteorologic; 12,10 Matiheu 
de operă „Scară cu iflltăse*' de 
Rțissinl; 13,30 Concert folcloric; 
НЧ BULETIN DE ȘTIRI. Buletin
- Г

meteo-rutier, 14,08 Soliști, orches
tre, melodii; 15,00 Varietăți muzi
cale; 15,50 „Partidul, conștiință trea
ză” — program de cîntece, 16,00 
RADIOJURNAL. SPORT, Buletin me
teorologic, 16,20 Clniă baritonul Pe
tre Ștefănescu Goangă —- arii din 
opere; 17,00 Melodii de estradă; 17,15 
Oameni de seamă din istoria cul
turii : TRAIaN VUIA; 17,45 Trei in
terpret : Richard Tauber, Mircea 
Nemeu, Mario Lanza și aria lui Jim. 
diti opereta „Rose Marie1' de Friml, 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN 
JURUL GLOBULUI, 18,13 Cîntece de 
dragoste; 18,30 OBIECTIV — PRO
DUCȚIA i960, 18,50 Program mu
zical cerut de ascultători; 19,20 
SPORT. Post-scriptum, 19,30 Voci noi 
la microfon; Jaitie de shahntm, 
19,55 Melodia zilei i „Iști 0 Stăa 
fără nume*' de Nieolae Kireuleseu, 
versuri ae Minai Maximilian; §0,00 
RADtOOAtETA DE SEARĂ; 20,20

De la Ufi ritm la altui; 29,49 Neâp- 
te bună. Copii; 20,59 Noutăți; Arii 
din spere interpretate de Regine 
Grespin, 21,15 Satira și Umorul,- 
22,00 RADIOJURNAL. SPORT. Bu
letin meteorologic,- 22,20 Muzică 
ușoară, 22,95 Cîntece napolitane de 
Emil Skeletti,- 23,05 Albumul melo
diilor, 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 7,30 RADIOJUR
NAL. Buletin meteo-rutier, 7,50 Pa
gini din muzica de estradă, 8,15 
Melodii populare, 8,30 Scene de 
ansamblu din operele lui Mozart, 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI, 9,63 Ce 
să Vedem ?, Ce să citim ?, Ce să 
ascultăm? 0,13 Muzică vocală și 
instrumentală de Cipriăh Porum- 
bescu,- 9,36 MuîiCă UȘoărâ; 10,00 
Nai mâții cbrale ale compozitori- 
Ibf n^tfi; 16,60 Cd scrisorile în 
fâță- 11,00 BUT.8TIN fiB ȘTIRI- Bu
letin meteorologic; 11,07 Muzică 
lisată, 1145 © ifltetpfetm isto
riei a sonatelor pefitfd plăb de 
Beethoven i Arthur Sehaabel; 12,00 
ёёйгі OS capii elfi țările socialiste, 
iâ,îă în jurui шиш îa trMseti de

minute Cu zece melodii, 13,00 BU
LETIN DE ȘTIRI, 13,08 Concert de 
prînz, 14,00 Cîntece de dragoste șl 
jocuri populare, 14,30 Soliști care 
he^ăU vilitat țara: Gloria Lasso. 
Charles Aznavour ți Domenico Mo- 
dugno, 15,00 RADIOJURNAL. SPORT; 
19,30 Selecțluni din Opereta 
;;Mam* zelle Nitouche" de Hervă; 
16,00 Muzică populară, 16|30 VREAU 
SĂ ȘTIU, 17,00 RADIOJURNAL, 
SPORT. Buletin meteorologici 17,30 
Gintă formația de muzică ușoară 
Fierea Mihai, 17,40 Sfatul medicu
lui : Alimentația mixtă a copilului; 
17,45 Moment ritmic; 18,60 Program 
interpretat de pianistul Byron .TaniS; 
18,20 Limba noastră. Vorbește acad, 
ptbf. Al. Graur, 19,30 Anunțuri, re
clame și muzică; 19,00 BULETIN DE 
STfftl; І9;Й MU»că UȘPărS; 19,30 
AMFITEATRU LITERAR: Structura 
operei literare. Conținut și formă în 
literatură. Tema și ideea operei li
terare: 19,90 Ciclul sonatelor pentru 
Vioară șl pian de BrahffiS, 20,26

TEATRU SCURT: URSUL de A. P. 
Cehev,- 21,00 RADIOJURNAL. SPORT. 
Buletin meteorologic, 21,20 Jocuri 
populare, 21,30 Muzică ușoară in
terpretată de Georges GUetary, 21,45 
MARI MUZICIENI AI SECOLULUI: 
Alfred Cortot,- 22,30 MOMENT 
POETIC: „Eminesciene**; 22,40 Mu
zică ușoară; 23,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. SPORT,- 23,07 Din creația e- 
nesciaîîă; 23,54 Concert de noapte 

muzică ușoară; 0,52 BULETIN DE
ȘTIRL

Cinematografe
13 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Marilyn: REPUBLICA : Jocurile olim- 
ріёё de lâ IfinsbrucR; PETRII A ■ Sta- 
râtaouche,- LONEA: Carambol, Ll- 
VEZENI. O poveste de pe Don,- 
ANINOASĂ : CblaBoratotUl Ceka- 
I.UPENI—CULTURAL: Cineva acolo 
SUS mă iubește, LUPENÎ — MUN- 
UrfdfcESC: Corbii. *



o. г DEZBATERILE Consfătuirea de la reședința

DIN COMITETUL POLITIC SPECIAL

cu 
in- 
în- 
de

nu- 
re-

Ma-
Bir-
Ex-

NEW YORK 11 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :

In Comitetul Politic Special, care 
a reluat dezbaterile în legătură 
punctul de pe ordinea de zi 
titulat „Studiu de ansamblu al 
tregii probleme a operațiunilor
menținere a păcii sub toate, as
pectele lor", au luat cuvîntul 
meroși delegați, printre care 
prezentanții Mexicului, Siriei, 
layeziei, Pakistanului, Libiei, 
maniei și ai multor altor țări,
pbnînd pozițiile lor față de aceas
tă problemă, ei și-au exprimat în 
unanimitate părerea că, avînd în 
vedere complexitatea ei, ar trebui 
continuate, discuțiile în Comitetul 
special al celor 
tru operațiunile 
rii păcii.

Ambasadorul 
reprezentantul

33 de state pen- 
destinate menține-

Mihail Ilașeganu, 
permanent al Ro-

mâniei la O.N.U., a subliniat în 
cuvîntarea sa că sarcina în re
zolvarea căreia s-a angajat O.N.U. 
este foarte -grea și ridică proble
me importante. „Numărul mare al 
pozițiilor, al sugestiilor și propune
rilor, precum și varietatea argu
mentelor folosite în sprijinirea lor, 
— a arătat vorbitorul — nu face 
decît să sublinieze greutatea pro
blemei, răspunderea mare care se 
leagă de sarcina de a o rezolva". 
De aceea, reprezentantul român a 
arătat că problema în discuție tre
buie încredințată în continuare 
Comitetului celor 33 de state care 
să se orienteze in examinarea ei 
după principiile de bază ale Car
tei Națiunilor Unite, și anume, res
pectul suveranității de stat, al in
dependenței naționale, al egalită
ții în drepturi și avantajului reci
proc, al neamestecului in treburile 
interne ale statelor, principii

promova 
libertate

ce revin. 
Consiliului

converg în a consacra și 
năzuințele popoarelor de 
si progres".

Referindu-se la sarcinile 
conform cartei Q.N.U.,
de Securitate în domeniul securită
ții internaționale, reprezentantul 
român ă subliniat necesitatea ca 
în Consiliul de Securitate locul 
Chinei în rîndul membrilor per- 
manenți să fie ocupat de re
prezentanții Republicii Populare 
Chineze. In încheiere, reprezentan
tul român a subliniat că se pro
nunță împotriva proiectului de re
zoluție - prezentat de delegația Ir
landei, deoarece aceasta
seama de principiile înscrise 
Cartă"

care

președintelui Johnson
WASHINGTON 11 (Agerpres).
Vineri a avut loc la reședința 

președintelui Johnson din statul 
Texas o consfătuire consacrată e- 
xaminării problemei viitorului bu
get militar al S.U.A., legat de ex
tinderea intervenției americane în 
Vietnamul de sud. La această con
sfătuire au luat parte ministrul a- 
părării McNamara, secretarul . de 
stat adjunct Cyrus Vance, și alte 
înalte personalități militare ame
ricane Intr-o declarație făcută 
prezentanților presei, ministrul 
parării McNamara a anunțat 
efectivul trupelor americane
Vietnamul de sud se ridică în pre
zent la 180 000 de oameni, adică 
cu 15 000 mai mult decît fusese 
indicat în ultimele 
ciale

Cu 
nimic 
cestei
dintelui Johnson în problema bu
getului militar urmînd să fie comu
nicate Congresului abia în luna 
ianuarie, corespondenții occiden
tali de presă arată că sporirea chel
tuielilor militare, ca urmare a in
tervenției în Vietnam constituie în
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AGRAVAREA SITUAȚIEI 
DIN URUGUAY

MONTEVIDEO 11 (Agerpres).
Situația din Uruguay s-a agravat 

brusc vineri, după ce poliția a 
operat un mare număr de arestări 
în rîndurile fruntașilor sindicali și 
părticipanțîlor la grevele de pro
test împotriva măsurilor represive 
ale autorităților. Acționînd în baza 
prevederilor „măsurilor de securi
tate" instituite în urmă cu cîteva 
zile de: guvernul Uruguayan, poli
ția a arestat 347 de funcționari de 
la „Banca Republicii" aflați în gre
vă. Ei au fost internați în cazărmi 
ale armatei. Totodată au fost ares
tați peste 100 de ziariști învinuiți 
că intenționează să declare grevă 
în semn de solidaritate cu tipo
grafii- Anterior se anunțase ares
tarea, în ultimele zile, a unui nu
măr* de aproximativ 100 de func
ționari sindicali.

Potrivit relatărilor agențiilor oc
cidentale de presă, diferite sectoa
re ale vieții economice uruguaye- 
ne au fost paralizate vineri ca ur
mare a 1 grevelor de protest. La 
Montevideo nu au funcționat tele
foanele și electricitatea, nu au a- 
Rărut ziarele și numeroase între
prinderi și bănci au fost închise. 
„Greva — relatează agenția As
sociated Press — a izolat virtual 
Uruguayul de restul lumii". Guver

nul a ordonat armatei, care 
pînd de marți a fost pusă în 
de alarmă, să asigure 
esențiale. Convenția
muncii din Uruguay a anunțat, pe 
de 
va
24

înce- 
stare 

serviciile
oamenilor

altă parte, că marțea viitoaree 
avea loc o grevă generală de 
de ore.

„nu ține 
în 

și „nu oferă un răspuns 
la preocuparea de a vedea res
pectat principiul egalității suvera
ne în domeniul securității interna
ționale a statelor".

A fost adoptat un proiect de re
zoluție prezentat de Algeria, Ar
gentina, Austria, Brazilia, Cana
da, Danemarca, Iran, Finlanda; Is
landa, Italia, Japonia, Mauritania, 
Mexic, Nigeria, Norvegia, Tunisia, 
Suedia, Uganda și Iugoslavia, în 
care se recomandă ca problema 
în discuție să fie încredințată in 
continuare Comitetului special al 
celor 33 și se cere statelor mem
bre să facă contribuții voluntare 
pentru ca dificultățile financiare 
Sie organizației să poată fi solu
ționate, 
cu 88 
care și 
contra

declarații ofi-

s-a comunicat 
rezultatele a-

toate că nu 
cu privire la 
consfătuiri, hotărîrile preșe-

Evoluția navei
„Gemini-7“

SCURTE ȘTIRI
ф VIENA. — Cores

pondentul Agerpres, P. Stăn- 
cescu, transmite: La Vîena 
a avut loc un simpozion or
ganizat sub auspiciile Agen
ției Internaționale 
Energia Atomică 
pe tema „Tratarea 
lor radioactive de 
medie activitate",
parte 150 de specialiști din 
aproape 20 de țări, printre 
care și Republica Socialistă 
România.

Ф VARȘOVIA. 
P.A.P. anunță că 
un acord comercial 
iiez, potrivit căruia
bului. de mărfuri dintre cele două 
țări va spori de două ori.

pentru 
(A.I.E.A.) 
reziduri- 
slabă și 
Au luat

— Agenția 
a fost semnat 
polono-pakista- 
volumul schim-

ф ROMA. — Sîmbătă a fost 
lansată de pe poligonul experi
mental din Sardinia o rachetă-son- 
dă de tip „Centaure", anunță

Rezoluția a fost adoptată 
de voturi pentru, printre 
al delegației române, unul 
și trei abțineri.

CAPE KENNEDY 11 (Agerpres). 
Nava cosmică „Gemini-7", cu 

Frank Borman și James Lovell la 
bord, a început sîmbătă cea de-a 
doua săptămînă de zbor spațial 
La centrul spațial din Houston s-a 
anunțat că aparatele aflate la bor
dul navei funcționează în general 
normal. Totuși, vineri după-amia- 
ză s-a produs О' defecțiune la pila 
de combustibil care asigură apro
vizionarea cu energie electrică. Cei

LEOPOLDVILLE 11 (Agerpres).
Acțiunile militare de amploare, 

cunoscute spb denumirea de „ope
rațiunea Banzai", desfășurate de 
generalul Mobutu la începutul lu
nii octombrie în regiunea orașelor 
Fiji-Baraka — unul din punctele 
principale unde sînt concentrați pa- 
trioții congolezi — au eșuat. Du
pă primele relatări, care anunțau 
unele succese temporare ale tru
pelor mobutiste, ziarele din Leo
poldville au abandonat oglindirea 
în paginile lor a luptelor care 
au loc în această regiune. Cartie
rul general al trupelor lui Mobutu 
a instituit o cenzură severă asu
pra tuturor știrilor provenite din

sectorul Fiji-Baraka, unde, potri
vit ultimelor știri, au loc lupte în
verșunate ' între forțele patriotice 
și trupele guvernamentale.

Patrîoții continuă să controleze o 
mare parte din regiunea respec
tivă. Căile de comunicație au fost 
interceptate de forțele patriotice 
care, potrivit unor surse, pregătesc 
un atac asupra orașului Fiji. Un 
detașament de mercenari a căzut 
într-o ambuscadă, organizată de pa- 
trioți la 4 km de portul Baraka. 
Se relatează că trupele guver
namentale congoleze și mercenarii 
lansează ofensive nereușite asu
pra masivului muntos Yungu.

Vreme rea în Europa
PARIS 11 (Agerpres).
In majoritatea țărilor Europei oc

cidentale de cîteva zile 
torențiale însoțite de 
furtuni, numeroase rîuri 
du-se.

La Rotterdam 
au fost evacuate 
flate de-a lungul 
trafic maritim a

Olandei situația a devenit 
Numeroase sațe continuă 

izolate, iar în regiunea Ze- 
cota de alarmă a digurilor 
atinsă. In Belgia un mare

cad ploi 
puternice 
revărsîn-

mareelor

nordul 
critică, 
să fie 
landa, 
a fost

datorită 
toate birourile a- 
portului. întregul 
fost întrerupt. In

Ministerul Apărării ăl Italiei. A- 
ceasta este a doua lansare pentru 
determinarea masei particulelor 
neutre în straturile superioare ale 
atmosferei, între 100 și 
cu ajutorul spectrografiei 
să.

170
de

km, 
ma-

ф SAIGON. — Flota 
coptere americane care operează 
în Vietnamul de sud, formată din 
428 aparate, continuă să crească, 
relatează agenția France Presse. 
Un nou tip de aparat greu Sikor
sky „H 3 CZ" urmează să parti
cipe în curînd la operațiunile mi
litare. El poate să transporte 25 
de persoane sau 2 500 kg material 
militar. Aceeași agenție informează 
că noul tip de elicopter a și fost 
folosit pentru salvarea piloților ale 
căror aparate au fost 
deasupra teritoriului R.
nam,

ф BONN. — Potrivit
lor ziarului „Westphalische Rund- 
schau", pe poligoanele americane 
de rachete din statele Texas și

de eli

doborîte 
D. Viet-

relatări-

New-Mexico se desfășoară de opt 
ani instruirea personalului pentru 
unitățile de rachete ale armatei 
vest-germane. Ziarul subliniază, de 
asemenea, • că la începutul anului 
viitor va fi mutată în Texas școa
la de rachete din Aachen (R.F.G.) 
a forțelor armate aeriene vest- 
germane.

Londra, președintele Federației in
dustriei vest-germane, Fritz Berg, 
a pledat pentru lansarea unei 
invitații, de către „cei șase", Ma
rii Britanii, pentru reluarea ne
gocierilor în vederea aderării a- 
cesteiă la Piața comună.

I

Ф RIO DE JANEIRO. — „Esta- 
do de Sao Paulo", informează că 
între guvernele brazilian și Para
guayan s-au pus bazele unui acord 
secret privind intervenția militară 
comună pentru „salvgardarea" re
gimurilor existente în aceste țări. 
Acordul a fost încheiat după mai 
multe consultări între generalul 
brazilian, COuto e Silva și dicta
torul Paraguayan, Alfredo Stroes- 
sner. In baza acordului, scrie zia
rul, cele două guverne vor face 
schimburi de informații asupra u- 
nor așa-zise mișcări subversive.

ф LONDRA. — Luînd cuvîn- 
tul la Asociația presei străine din

♦ BELGRAD. — In apro
piere de localitatea Kralie- 
vo din Serbia au fost desco
perite importante rezerve de 
lignit, apreciate la peste 3 
milioane tone. Lignitul es
te de o foarte bună calita
te, are valoarea calorică 
3 800, umiditate redusă, iar 
procentajul de cenușă este 
foarte mic.

Rezervele existente sînt 
suficiente pentru a acoperi 
nevoile tuturor orașelor mal 
mari din. Serbia în următo
rii 10 ani.

î CURTE ȘTIRI

prezent principala preocupare a 
guvernului american. S-a și anun
țat oficial că deficitul bugetar va 
atinge în actualul an fiscal 7-8 mi
liarde dolari față de aprecierile 
preliminare din ianuarie a.c. de 
numai 4,3 miliarde dolari.

Potrivit agenției Associated Press, 
„costul războiului (dus de S.U.A. 
în Vietnam, n.r.) pare să depășeas
că de pe acum cifra de 6 miliarde 
dolari pe an, ceea ce înseamftfl 
16,5 milioane dolari pe zi și > 
teaptă ca această sumă să crească 
într-o proporție directă cu extinde
rea escaladării". In aprilie a.c. 
McNamara anunțase că războiul 
din Vietnam costă Statele Unite 
800 milioane dolari pe an. ,

Observatorii amintesc fapt?1' că 
președintele Johnson a cerut Con
gresului credite suplimentare în 
suma de 1,7 miliarde dolari. „Po
trivit experților — arată agen
ția France Presse, se consideră 
că Johnson va cere încă 5 mi
liarde dolari pentru anul în curs 
si o sumă cel puțin egală va tre
bui să fie inclusă la capitolul 
„Vietnam" în bugetul 1966-1967".

cosmice
К

Ț

doi cosmonauți au reușit să repare 
pila în scurt timp.

Pe
Lovell s-au plîns., de o răceală u- 
șoară, 
riații

de altă parte, Borman și

cauzată pare-se de unele va- 
de temperatură din cabina 

spațială, precum și de șederea 
prelungită într-o atmosferă de oxi
gen pur. Medicul principal’ al cos- 
monauților a declarat la o confe
rință de presă că această afecțiu
ne nu constituie un motiv d în
grijorare.

occidentală
număr de case au fost evacuate. 
Traficul feroviar între orașele 
Charleroi și Namur a fost în' $- 
rupt. In țările peninsulei Scandi
nave în ultimele 48 de ore au fost 
semnalate ploi însoțite de zăpadă. 
La Stockholm municipalitatea orașu
lui a epuizat fondurile anuale a- 
locate pentru curățirea orașului de 
zăpadă. Agenția France Presse re
levă că în micul principat Andora 
s-a abătut o puternică furtună. Din 
cauza vîntului, care a atins o vi
teză de 150 kilometri pe oră, nu
meroase case au fost avariate. Timp 
de cîteva ore mai multe regiuni 
ale țării au fost lipsite de elec
tricitate.

ОЦИГЧИ In ЙМІ"І 
fizicii nnrtlnltlnr еіиіииі!

HAMBURG 11 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reu

ter, un grup de cercetători ;g£st- 
germani și americani folosind , pa
rele accelerator de electroni „De- 
sy" de la Institutul din Hamburg, 
a realizat observarea unui proces 
fizic prezis de peste 20 de ani de 
teorie, și anume producerea de 
protoni 
de către 
nă) prin 
mice de

Pînă în prezent acest proces fu
sese realizat numai 
rea protonilor cu 
mice.

Observarea acestui 
dus de fotoni este o

. nui progres important în tehnica 
experimentală din domeniul fizicii 
particulelor elementare.

și anume producerea 
negativi sau antiprotoni 
fotoni (particule de lumi- 
ciocnirea cu nuclee ato- 
hidrogen.

prin ciocni- 
nuclee

proces 
dovadă

ato-

pro- 
a u-
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