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La sfîrșitul primei decade

TOATE EXPLOATĂRILE 
CU PLANUL DEPĂȘIT

9

1Față de luna ianuarie, cinci în primele două decade minu sul pe C.C.V.J. s-a cifrat la a- proape 17 000 tone de cărbu
ne, în această lună, din pri
ma decadă avem o situație 
îmbucurătoare: planul este
depășit și încă substanțial, cu 
2 962 tone cărbune. De remarcat încă un fapt: toate ex
ploatările au încheiat prima 
decadă cu depășiri. Cele mai mari cantități de cărbune peste prevederile planului le-au extras exploatările Lupeni (t- 1 866 tone); Lonea (691 tone) și Vulcan (284 tone). Au rămas în schimb în urmă 12 sectoare din cele 35 existente, printre care și sectorul minier Paroșeni, cărbune.

lata argumentul : la ramînerea h‘ urmă de 72 m 1 la lucrările de investifii din ianuarie, decadă a lunii februarie gat un minus de 115 m Pentru că sectoarele deale minelor Lonea, Uricani, Dîlja și Vulcan au o rămînere în urmă față de prevederile primei decade de 54; 55; 36, respectiv 15 m 1.

în prima s-a adău- 1. De ce ? investiții
Slab la pregătiriRitmicitatea rea... ritmică presupune realiza- sarcinilor de plan

Doar una 
fără plus la 
cenușă

anu numai la producție ci și la ceilalți indicatori, inclusiv la pregătiri. Dar precum atestă situația primei decade, de acest lucru nu sînt convinse toate conducerile exploatărilor și sectoarelor miniere Doar astfel se poate explica că pe combinat în prima decadă la lucrările de pregătiri (la săpări) s-a a- cumulat o rămînere în urmă de 444,44 m 1. Aceasta deoarece cu excepția minei Lupeni toate celelalte exploatări nu și-au realizat planul de pregătiri.

VITRINA ȘURILOR ZILEI
Un nou șantier de construcții de locuințeIn orașul Uricani,: ce) mai tînăr centru minier din Valea Jiului, au început lucrările de organizare a unui nou șantier de construcții de locuințe. In partea vestică a orașului se va construi un micro-raion care va avea în final 520 de apartamente. Aici au început lucrările la primul bloc cu 120 de apartamente. Tot în Uricani se va -mai construi o centrală termică.
Confort pentru încă 88 de familii

Pentru minerii din Lupeni, ca și 
meni ai muncii, joi 9 februarie, s-a i 
Acesta este primul bloc tip fluture, 
derna clădire are 83 de apartamente, 
este dotat cu ascensoare.

pentru alte categorii de oa- 
dat în folosință blocul A 2. 
construit la Lupeni. Mo- 

. La ambele intrări, blocul

I s-a înapoiat 
la București

Intr-adevăr, calitatea e prablemă nerezolvată. In prima de- <£adă a lunii februarie s-a ajuns la o depășire, de mult neatinsă, a conținutului de cenușă la cărbunele brut. Pe combinat, față de limita admisă juns la 37,0 Mai ales că cu excepția încadrat în indicatorul de calitate, toate celelalte au extras o producție cu un conținut de șist ridicat.Atenție, alegerii Șistului vizibil, tovarăși mineri 1

Incheindu-și vizitele oficiale ,în Tunisia și Somalia, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, împreună cu soția și persoanele oficiale care l-au însoțit s-au înapoiat sîmbătă după-amiază în Capitală.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, au fost prezenți tovarășii: Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Petre Borilă, Constantin Drăgan, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici, Janos Fazekaș, Petre Lupu, Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat. Gri- gore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, miniștri, conducători de instituții centrale și organizații obștești, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Au fost de față șefii misiunilor diplomatice acreditați la București.
(Agerpres)

In probe tehnologiceI.a exploatarea minieră Uricani s-au executat importante lucrări pentru mărirea debitului de aer comprimat. Aici a intrat în probe tehnologice un puternic turbocompresor. care are o capacitate de 270 m c' aer comprimat pe minut. El alimentează cu energie pneumatică lucrările miniere subterane 1 și 2. Prin intrarea lui în funcțiune, debitul se va mări cu 40 la sută.Acesta este al treilea, turbocompresor de bazinul Văii Jiului.
din sectoarele de aer comprimat

de 34,7 puncte, s-a a- puncte. Foarte mult! la această depășire, minei Eonea care s-a

Vedem
In perspectivă ?Cum sînt asigurate viitoarele fronturi de cărbune ? Iată o problemă esențială pentru exploatările miniere. Dar, deși de mare importantă, cerința pregătirii viitoarelor fronturi de cărbune nu se bucură peste tot de atenția necesară.

Pe pieptul răsucitoarei Matei A- . nisia de la „Viscoza" Lupeni strălucesc patru steluțe , purpurii. Sînt simbolurile a 4 ani de fruntășie în întrecerea socialistă.

llasameolol ItâiDiciei
Pe exploatări Față de plan

Lupeni 104,0%
Lonea 102,8%
Uricani 101,0%

Pe sectoare

Sect. II Dîlja 125%
Sect. V Lonea 117%
Sect. V Vulcan 115%
Sect. IV Lupeni 1H%
Sect. I Petrila 109%
Sect. IX Lupeni 109%,

La Teatrul de Stat MARGINALII LA SPEC
TACOLUL CU PIESAdin Petroșani

ne-
Stăpînul unei ferme din Transvaal — Africa de Sud a ucis doi deținuți negri ai lăți în slujba sa. Un ziarist se substitue altuigru pentru a avea posibilitatea de a dovedi tratamenul aplicat burilor încredințați pentru reeducare fermierilor albi de Ministerul de Justiție. Momentul ales de scriitor este acela al anchetei ce are loc la ferma Kruger Kloof în scopul de a elucida dispariția celui de-al treilea deținut. Ancheta propriu-zisă, care se desfășoară în jurul acestei substituiri, ne dez

vălui* pe rind o serie de carao

tere ce constituie de fapt lumea capitaliștilor. Familia Labușhagne, sub ocrotirea legii, tratează deținuți! negri după cele mai drastice „rețete" valabile chiar si pentru însăși membrii ei. Porecla Syam- bok adică „Biciul" dată proprietarului iermei, Pieter Labushegne este cit se poate de edificatoare în privința procedeelor folosite pentru menținerea crdinei și disciplinei. Pentru ei, oameni sau animale, nu reprezintă decît un instrument de exploatare, o sursă de îmbogățire, procedeele folosite putîhd fi cuprinse ■ intr-o singură

acest tip montat în
Energie electrică peste planEnergeticienii termocentralei din Paroșenilună din acest an sistemului energetic național 3 000 000 kWh energie electrica peste plan. La producția marfă ei au obținuto depășire a planului de 23,7 la sută, iar productivitatea ■ muncii a crescut cu 1,66 la sută față de sarcina planificată.

au livrat în prima Unde mergem azi ?
1
I

Ritmicitatea realizării planului 
obiectiv

• Căminul cultural din Iscroni. 
Incepînd de la ora 10: spectacol 
prezentat de orchestra de muzică 
populară,, soliștii și echipa de dan
suri a Clubului muncitoresc; din 
Vulcan.

,. .v i. . ., < . ■ ’ i .

munciiDupă o lungă perioadă de pș- cilații și incertitudini, graficul pro- ducției minei Ar.inoasa continuă să se mențină .în regiunea cifrelor îmbucurătoare. După încheierea cU succes a planului pe prittla lună a acestui an printr-un puternic efort colectiv pentru recuperarea rămînerii în urmă din primele două decade, colectivul acestei exploatări a reușit să imprime realizării planului rie un caracterdecadă a acestei luni s-a realizat o cantitate de cărbune principalele rea acesteide sectoarele I și III. Se materializează astfel unul din principalele ohiective — ritmicitatea realizării planului — pentru care comitetul de partid șl organizațiile de bază desfășoară o Susținută muncă politico-educativă de masă.

pe luna februa- ritmic. In primade aproape 400 tnne peste planul minei, contribuții la obține- depășirî fiind aduse

Operativ — în sprijinul 
rezolvării principalelor 
probleme ale producțieiOrientîndu-se. asupra problemelor majore pe care le. ridică îndeplinirea planului pe cel doilea an al cincinalului, meroase organizații de bază te rape au analizat în, cursul ianuarie diferite aspecte ale

— teroare. Fiul cel mare, adept a tot ce lui dumnezeu, dă înapoi de laeste un dorinței ce nu se
expresie Johann, aparține un sadicnimic pentru a-și dovedi devotamentul față de concepțiile ■ sale. Johann — Pastorul — merge pînă la sacrificarea propriei soții pentru a fi pe placul „domnului". Sora lui, Gerrie, o ființă cu o construcție psihologică deosebită, plătește cu prețul vieții sale intere-

Adriân SOARE

(Continuare în pag. a 3*a)

politic.producție luînd măsuri pentrtî Sprijinirea renii-vitățji de eficiente zărilor schimburilor respective.Organizația de bază nr. 4 B, al cărei secretar e tov. Her Dumitru, a analizat cauzeie-rămînerii în urmă a schimbului. Principalele măsuri stabilite în urma rilor la care au parti; ipat roși comuniști folosirea din a sectorului, muncitorilor folosirii mai velor de regie, provizionării brigăzilor cu materiale și vagonete. In lumina acestor măsuri, brigada condusă Magyar! Sigismund curățiri de canale în cărbune. Toate

( Sala de festivități a Clubului 
muncitoresc din Aninoasa, ora 11: 
spectacol prezentat de orchestra 
și soliștii de muzică populară #L 
ușoară cu prilejul înminării insltyK-'* 
nelor de fruntaș in întrecerea so- ' 
cialistă. Scara, la ora 19,30, forma- , 
(ia de teatru a clubului prezintă, 
în aceeași sală, piesa 
vorbire"

„Scurtă con-
de Valentina Levidova.dezbate- nunie- șînt jrinătoarele : plin a liniei de front creșterea numărul ti din abataje: pe seanța judicioase a efecti- îmbunăt'ifirea a-

de care lucra la a fost trecută abatajele

• De 
mit din 
amicală, 
Lupeni și

la ora 11, pe stadio- 
Lupeni: partida de fotbal, 
dintre formațiile Minerul 

A. S. Cugir.

• Sala 
Petroșani, 
medie în 
rabin.

de Stat din
19: „Burlacii", co- 

acte de George Ca-

Teatrului 
ora 

trei

cultură din Petro-de
19,30: spectacol de mu-

Ut Casa șani, zică și dansuri populare „Sus îi 
luna-n două coarne", prezentat de 
soliștii, orchestra de muzică popu
lară și iormația de dansuri a Casei 
de cultură din Petroșani.

ora
pag. a 3-a)

1.

de-al nu- sub- lunii acti-

(Continuare în

i

încă puțin și gli
sarea ultimului 
etaj al blocu
lui A 1 din 
Lupeni va ii ter
minat. Aici zida- 
rii-betoniști Pîrnu 
Petru și Nebunu 
Ioan II își depă
șesc lună de lună 
sarcinile de plan 
cu 15—20 la sută



CONDEIE ÎN CONCERN
HdiucJude {ei'easfi'a...
Deschide fereastra. Țișnească 
Prin umbrele serii lumini 
Deschide fereastra. Senini 
Sînt ochii ce-i lași să privească.

Deschide fereastra. A nins
Pe umbre de noapte cu soare 
Deschide fereastra prin care 
Eu vreau să privești dinadins.

Deschide fereastra. Cuprinde 
Cu ochii milenii ce vin 
Deschide fereastra și lin 
In suflet o faclă aprinde.

Deschide fereastra. Cu vreri, 
Lumina pătrunde in casă 
Deschide fereastra. Frumoasă 
E viața spre care te ceri.

DINCĂ MARIA

FO FAC
Dih cripta celor ce au căzut 
in războiul trecut,
Din măruntaiele pămintului 

îmbibat cu sînge,
Un sCincet de Copil care plînșe 
Și Strigătul femeilor, 
se-nbină
Cu glasul celor trimiși

la moarte, 
la Auschvitz, 
țl-n altă parte, 
intre garduri de sîrmă 

ghimpată.
Se cheamă-ntre ei
Bărbați, copii și femei
Xbătîndu-se să răzbată, 
prin file de istorie.

T î R Z I U
tfniu,
ascunsă după perdeaua nopții 
așteptam...
Pe drumul troienit de ninsori, 
trebuia să aud
zurgălăii
de la sania Eului meii.

Plecase în zori
să însoțească o umbră de vis 
piuă la
tărîmul făgăduințelor.

ca să rămină-n memorie.
Și vin 
să spună 
prin glasul copilului

care plînge: 
„Opriți o nouă vărsare

de sînge 
să nu mai fie război 
Să zburde copiii, să rîdă. 
Hîdă, moartea cu coasa-i

de bombe șl foc, 
să fie oprită în loc". 
Și celui ce încă mai tace 
Să-i spună:
„Vorbește și cere 
cu nespusă putere 
Să fie pace".

MIHAIL ENACHE

URCĂM
Ne-am ridicat din neguri

șl din tină

Primind în dar de la partid 
lumină.

Și am pornit Cu steagul lui 
în față

Ca să deschidem muguri noi 
de viață.

Mic de statură dar înfipt și vînjos, cu o pălărie ponosita cu borurile largi care-i masca o parte din fața înăsprită de vînt, Mi- kloș-baci părea un pitic al muntelui. Nelipsita lui lădlță cu exploziv ce cuprindea în interiorul ei- „găluștele" era semnul profesiei lui baci Mikloș. Din ea trăiește de 30 de ani de zile. In cei 30 de ani piticul muntelui a găurit munții în mii de locuri așezînd cu grijă dinamita și fitilul. Glasul său parcă plîngăreț a străbătut de nenumărate ori văile: „aten- țiuneee pușcăăă".Apoi în zguduiri și zgomote puternice măruntaiele muntelui irumpeau așternînd pe jos bolovani grei și des- chizînd caverne în munte. Artificierul număra pușcă turile — 1, 2, 3, 4, 5. 6 — gataaaa ! — anunța el pe muncitorii care se apropiau să evacueze materia primă dizlocatâ. Minerii de la carieră țineau mult la artificier. Era harnic și inimos. însăși uriașul Ilie Merșa

se simțea timid în fața lui și îl saluta Cu respect scoțînd „ciupilica", aplecîndu-șe mult înainte la care Mikloș-baci, în rîsetele tuturor se ridica în vîrful picioarelor, scotea pălăria cu boruri mari și o înălța
Mikloș-baci venise cu ani in urmă la cariera lui Pantea. Avea in buzunar o autorizație de artificier. Pantea l-a botezat „piticul muntelui". Pe a- tunci Mikloș era tînăr, umbla cu capul desco-

Piticii 
muntelui

POVESTIRE

cu mina deasupra capului. Atunci îl vedeau descoperit. Era chel și avea pe frunte semne adinei, crispate, ce se conturau după ureche și pe față înspre maxilare. Mikloș-baci avea fața mutilată. Poate de aceea purta pălărie cu borurile lăsate în jos. Oare a greșit odată la numărătoare ?

perit chiar pe ploaie sau ninsoare. Pantea era bucuros că a găsit mînă ieftină de lucru și pe deasupra și curajos piticul.A venit războiul, concentrările nu mai conteneau. Pantea a „împins" ceva la „cerc" și și-a mobilizat piticul pe loc. Mikloș părea liniștit și-și vedea de treabă.
CIREȘUL ÎNFLORIT

FURTUNI
Att vrut să îngenunchez 

lingă mare
să-i sărut undele sărate...
Dat zăgazul cerului fu spart 
și apele țipară sălbatic; 
balauri nevăzuți mușcară 
zbuciumînd adîncurile.
Am vrut să îngenunchez 
lingă mare,
să-i sărut undele sărate;
Dar, ea tremura surd 
în strigătele păsărilor albe. 
In zori apele mugeau 
voind să despice timpul. 
După un ceas de odihnă 
potopul cerului și-a revărsat, 
din nou,
lacrimile grele asupra 

pămintului...
tntr-un cazan imens 
valurile tierbeau

fragmentînd zarea, 
Qa diișman se ascunde

între stînci ? ! 
împotriva lui se ridicase 

marea.

ADINA POPESCU

BRÎNCUȘ1
Pasărea iși aruncă
Strigătul in spațiu
Și Zbură pe urmele lui 
îhfrîtigind timpul.

GHIOCELUL
Cutat ca un suflet
de copii
ai răsărit din iarna
aăitilndă
Vestind că totuși iarua 
a hrănit păminlul.

MAXIMILIAN NOVICOVstudent

Am făurit din marmuri
și cristaluri

Tot ce purtau părinții
în idealuri

Și azi gustăm din cupe
și din pite

Dulceața fericirii Împlinite.

IOAN CHIRAȘ

Mergeau amîndoi în același pas... Ce liniște ! Doar zgomotul pașilor lovește rar în adincurile liniștii.Aproape fiecare casă de pe stradă are în față un pom, flori, multă verdeață. Da, acum la începutul lunii mai totul e verde. Un verde viu. E noapte și acest „verde crud" nu se vede. Se observă însă coroanele pomilor înfloriți, luminate discret de lămpile cu neon.— E minunai ! E o stradă îneîn- tătoare, exclamă vrăjit Mihai...Merg încet, oprindu-se puțin pen* tru a o admira. Pornesc din nou... Se apropie de un glob mare, alb. încă puțin. Sînt la doi pași de el. S-au oprit și-l privesc.— E un cireș — spuse Mihai.Uite ce încărcat cu flori e. De la distanță seamănă cu un buchet uriaș, alb așezat într-o vază nevăzută, de o rară frumusețe 1 Părea un pom de iarnă cu crengile încărcate de zăpada pufoasă. A- cestea se mișcau lin, cu grijă să nu-și piardă podoaba albă. Printre crengi se zărea luna, sprijinită cu razele-i subțiri în albul florilor. Cîteva crenguțe unduiau peste gard, în afară. Mihai întinse mina spre 
una. Voia s-o rupă.

— E păcat.Da, e păcat să fie atinse. Ziua o fac numai albinele, iar acum noaptea doar vîhtul dezmiardă florile suflînd ca o harnică gospodină praful de pe fața gingașă a petalelor.Stau nemișcați. Se uită. Acum, într-adevăr, vorbele sînt de prisos. In momente ca acestea, ochii fac ca sufletul să vibreze puternic. Ei sînt comoară, a omului în fața altei comori : a naturii. Inimile lor zvîc- nesc puternic. Nu numai de această emoție. Dragostea lor a început să înflorească, să-și desfacă petalele ca o floare nevăzută, cu o mireasmă ce-i îmbăta pe amîndoî, apropiin- du-i mai mult. încet, privirile lor se desprind de pe ramuri, se îndreaptă unele spre altele încercînd să descopere imaginea dispărută de eurînd. Apoi pleoapele sfioase se pleacă în jos... Cireșul 'îi veghează. Se desprind ușor și pleacă. După puțin timp ea îl oprește.— Aici stau.O casă mare cu un gard nu prea înalt în față. După gard —» un liliac. îi va veni și lui rîndul să incinte ochii.
Mircea MUN TE ANUprofesor

Valea Stîncioarei.
Pe șoseaua de munte își făcuse apariția o grupă răzleață de nemți- Pantea își batea nervos cisma cu biciul și se întreținea cu ei. Apoi îl chemase pe Mikloș la ordin. Din iuțeala cu care fușese instruit înțelesese că a- vea la dispoziție două ore pentru a dinamita viaductul de peste vale. Nemții irosiseră explozivul și nu aveau nici specialist cu ei. Pe coama muntelui muncitorii terminaseră de transportat piatra pușcată de el. „Dom’le șef, măcar să mai fac cinci pușcăturl la carieră să n-avem gol de lucru — se rugase el de Pantea. „Bine", încuviințase Pantea. Nemții se lăsaseră greu înduplecați. Piticul urcase viguros muntele. Grupele de muncitori se îndreptau spre pichetele de protecție. Prinsese de umăr pe Melinte Avram și îi șoptise răspicat: „Melinte să nu te audă spurcați i de supraveghetori : jucăm o carte mare. Anunță oamenii : cinci pușcături urmate de alte cinci. In pauză nimeni să nu se apropie, urmează restul", Mikloș găurise cu repeziciune muntele, pentru ultimele cinci găuri do- zîrld triplu dinamita. „Pușcăăă" —- se auzise în toată valea. Nemții, la poalele muntelui, numărau exploziile. După primele cinci îi ordonaseră lui Pantea să cheme artificierul. Un supraveghetor urcase pe treapta întîia spre Ml- kloș. „Te cheamă șeful urgent; hai, marș ce mai aștepți ?" „Du-te dracului". Supraveghetorul rămăsese trăznit. Nu mai avusese tirtsp să-și revină din uimire că pumnul de fier al piticului i se proiectase în față. Nemții care urmăriseră scena de jos asaltaseră muntele. Cu automatele încărcate se îndreptau spre pitic care dispăruse după o stîncă. O explozie puternică urmată de alte patru frămîntaseră puternic muntele. Stîncî uriașe despicau vijelios valea.' La poale fugea aiurit Pantea. Valul de piatră îl zdrobise pe nemți. Mikloș, ferit de stîncă, scăj ”ae doar cu fața mutilind.

Anii au trecut. Mikloș-baci n-a uitat să numere exact puș- căturile. O singură dată a neglijat regula.— De ce-ai făcut-o 1 — îl întreabă băieții noi veniți la carieră.— Bre, dacă am fost mobilizat pe loc trebuia să lupt și eu.
GHEORGHE BOZU

Deci, cu pagina de față, am intrat în faza a Ii-a a concursului organizat de ziarul nostru în colaborare cu Comitetul pentru cultură și artă, Consiliul local al U.G.S.R. și Casa de cultură din Petroșani. Ceea ce ne bucură e numărul mare de scrisori ce sosesc pe adresa redacției cu mențiunea „pentru concurs". Despre calitatea artistică a manuscriselor trimise...Da, despre această calitate artistică ne-am propus a formula cîteva păreri prin poșta de față.
BARĂIAG PETRU: Ne-ați trimis un manuscris în care, spre regretul nostru, nu am găsit fiorul poetic ce ne-ar îndreptăți să-l numim poezie. Ideile pe care le re- dați într-o formă „crudă" sînt într-adevăr generoase dar se cer înbrăcate într-o formă artistică, 

ceea ce din manuscrisul dumneavoastră lipsește.DEAK ION : V-ați bucurat mult cînd ați văzut publicată în ziarul nostru poezia „Peisaj de iarnă" a dv. Noi în schimb nu ne bucurăm cînd un „condei" pe care l-am făcut cutloscut ne scrie versuri ca acestea din poezia „Necruțătoa- rea“.„Plîng amarnic păsărele / Cău- tînd cuibul prin pădure / Iarna își lasă albe perdele / Peste rugul

plin de mure". Luați seama, din vară și pînă-n iarnă murele se scutură și poetul care ajunge în contradicție cu timpul prezent riscă să cînte fals. Apoi acea „Pri- măvară zburdalie" din „Dezmor- țire“ e de-a dreptul dizgrațioasă. Vă rugăm să reveniți cu manuscrise mai mult muncite. Faptul de a vă fi publicat o dată vă obligă la aceasta.UILECAN A. — Lupeni : Am fost tentați să vă repetăm și dv.

LUCIAN STROCHI: In ciuda bogăției de imagini, schița dv., „Urine pe zăpadă" rămîne o construcție șubredă tocmai din cauza debilității scheletului său — ideea. Sonetul, deși respectă regulile speciei apare deZlînat din același motiv. Aveți posibilități de a scrie poezie, deci vă recomandam ca înainte de a așterne impresiile pe hîrtie să clarificați bine ideea pe care vreți s-o îmbrăcăți în formă artistică; și n-are rost
POȘTA LITERARA

răspunsul dat tovarășului Bâră- iac. Dar cele două poezii — „Fantezie" și „Legenda unui nufăr" — trădează existența unei sensibilități în stare nativă de un grad mai mare. Să înțelegeți bine însă ! Sensibilitatea aceasta arată numai că există oarecari posibilități de a scrie poezie. Dv. însă, în producțiile pe care ni le-ați trimis, încă n-ați reușit să creați poezie. Ați rămas un înregistrator de fenomene naturale ca în „Fantezie" sau un influențat de pana u- nui maestru ca în „Legenda unui nufăr". „Minerii" nu merită discutată.

să vă grăbiți. Deocamdată nu putem reține nimic pentru publicare.POEDE GHEORGHE, elev ; Pentru vîrsta ta am fi tentați la îngăduință. Dai- din versurile pe care ni le-ai trimis se întrevede o oarecare îndemînare de a versifica. Și atunci, credem, nu e nevoie să te menajăm. Versurilor le lipsește deocamdată imaginea artistică dar sîntem siguri că, cu timpul, citind, lucrînd mult pe manuscris, vei scrie versuri bune. Deci mai trimite.GHEORGHE BOZU : „Anturajul cu specimene" are în el multe

„specimene" nedorite. La dv. toate sînt „doldora". Prietenul din magazin și-a cumpărat „doldora de articole", femeia de la etaj scutura „doldora covoare" etc. Șî apoi nu înțelegem nici în ruptul capului ce vrea să fie o pereche sentimentală „a-la-giorno“, burlane țintuite „a-Ia-gustibus“ și așa mai departe. Fiți atent, cu astfel de „specimene" nu se face literatură. Povestirea „Artificierul". după cum vedeți, s-a bucurat de găzduire Ia noi (cu titlu schimbat).PRAȚA GHEORGHE : Schița „Prietenie" are un subiect prea banal iar ca tratare nu depășește nivelul unei compuneri de școală. Citiți mult din proza scurtă a înaintașilor, din cea actuală, scrieți și apoi... mai trimiteți.OANA FAG — Lupeni : Nu înțelegem ce s-a petrecut cu dv. de la publicarea poeziei „Un fulg". Cu o grabă inexplicabilă ați luat condeiul în mînă și ați scris pentru concurs nu mai puțin de șapte poezii una mai prozaică decît alta. Sîntem convinși că aveți posibilități mult mai mari decît ați lăsat să se întrevadă din producțiile trimise. Și de aceea vă spunem : munciți mai mult pe manuscris și mai trimiteți.
Ion CIOCLEI
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TELEVIZIUNE
12 februarie

Ora exactă. Cum va fi 
vremea.
Intîlnirea
Emisiune 
Emisiune 
tineretul 
„Rinocerul". Studioul pio
nierilor.
Emisiunea pentru sate. 
Concert simfonic, 
închiderea emisiunii 
dimineață.
Campionatul mondial 
patinaj viteză : 10 000
Transmisiune de la Oslo.
Magazin 111. 
Telejurnalul de seară. 
Sportul la... varietăți.
Spectacol distractiv de 
duminică — transmisie 
de la Sofia.
Aventuri de vînătoare. 
„Frumoasele operetei" — 
montaj muzical-coregrafic. 
Telesport.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.Ritmicitatea realizării planului muueii p^litieeobiectiv central al

(Urmare din pag. 1)

fapt care producti-măsuri avolumuluiDacă în 4

sector — cu excepția unui singur număr de pe stratul III — sînt plasate să lucreze din plin. La îndemnul comuniștilor, minerii caută să folosească mai bine timpul programului de lucru, contribuie la creșterea vității muncii.Aplicarea acestei contribuit Ia creșterea producției sectorului,februarie sectorul era sub plan cu 30>^.tone de cărbune, pînă la sfîr- șitul primei decade rămînerea în urmă a fost recuperată și planul îndeplinit.Măsuri similare au fost stabilite în adunările generale ale organizațiilor de bază djn sectoarele I, IH ș.a. fapt care a contribuit la obținerea de către realizări sporite.Sub îndrumarea partid, conducerea tul sindicatului
sectoare a- unorcomitetului de minei, comite- acordă o mai mire atenție rezolvării operative a problemelor legate de ritmicitatea realizării planului. Conducerea minei și comitetul sindicatului organ» lează decadal analiza cauze- lor^răminerii în urmă a brigăzilor de mineri, luîndu-se măsuri pentru întărirea asistenței tehnice acordate acestor brigăzi, pentru îmbunătățirea deservirii cu material lemnos și vagonete goale.La îmbunătățirea transportului subteran a contribuit și faptul că zilnic se curăță prin vibrare cel puțin 100 de vagonete ceea ce a dus la creșterea încărcăturii me

(Urmare din pag. 1)sele tatălui și fratelui cel mare. Drama sufletească a acestei tinere femei, decăderea ei morală, reprezintă încă un act de acuzare la adresa acelora care folosesc orice mijloace, eliberîndu-se de orice scrupul pentru satisfacerea dorințelor personale. In fine, Francois, cel de-al treilea fiu al familiei, își urăște tatăl cu îndîrjire, căutînd în permanență un prilej de răzbunare pentru toate loviturile primite. El este acela care dezlănțuie toată ancheta, acela care, orbit de dorința de răzbunare, trimite poliției obiectele ce aparțineau negrului dispărut. Slujbașii poliției sînt reprezentați de două tipuri de caractere diferite, oameni ai legii, resemnați, se pare, în fața realității, primul un instrument al legalității, celălalt un căutător de cazuri rare ce i-ar aduce avansarea.Prin strădania unor interpret) spectacolul a fost ridicat la un nivel satisfăcător de interpretare. Astfel, se cuvine menționată realizarea actorului Gheorghe Iordănescu care a interpretat cu multă înțelegere dificilul rol al lui Pieter Labushagne dovedind un accentuat spirit . de ■pătrundere a caracteristicilor e- tențiale. Printr-o dozare a momentelor cele mai semnificative,

Pentru a doua oară la început NOTĂ

cupe distanta Petro- 
unul din cele rnai de cale ferată. De alți mecanici au a-

Cu mulți ani în urmă unul din mecanicii Depoului de locomotive Petroșani trăia emoțiile unui început care avea să devină Obișnuință : remorca primul tren tonaj sporit șani-Simeria, dificile trasee atunci alți și tașat la cîrligul locomotivei zeci, sute și mii de tone peste tonajul prevăzut.6 februarie 1967. Un mecanic de locomotivă așteaptă în stație semnalul de plecare în direcția Sime- ria. Pentru prima dată de rfnd „aleargă'' cu „caii de fier, tovarășul mai e un fochist, tor. Mecanicul de 
de foc*' pe linia lui de drum nuE un... monta- atunci și cel de

dii de la 900 la 945-950 kg pe vago- net. Acțiunea de reparare și punere în funcțiune a vagonetelor defecte inițiată de comitetul de partid a contribuit mult la îmbunătățirea deservirii brigăzilor abataje din punct de vedere transportului.
Exemplul celor mai buniOrganizația de bază 1 sectorul I al minei a avut la ordinea de zi a ultimei sale adunări generale dezbaterea modului în care brigăzile de mineri muncesc pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. Lucrările adunării generale au fost pline de învățăminte, pentru că au reflectat spiritul de disciplină, perseverența cu care cele mai bune brigăzi ale sectorului, între care cele conduse de comuniștii David Ion, Cristea Aurel, Roman Petru, Gall Mihai, a- plică inițiativele valoroase, muncesc pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în întrecere.Adunarea a arătat că în procesul muncii susținute pentru îndeplinirea planului cresc mineri de nădejde, oameni înaintați, mulți din ei promovați șefi de schimb. Locul acestor tovarăși este în partid și membrilor de partid Ii s-a cerut să-i sprijine pentru a putea deveni membri de partid.Pentru că într-adevăr, întărirea rîndurilor organizațiilor de bază, creșterea capacității lor de mobilizare a colectivului constituie garanția îndeplinirii cu succes a sarcinilor de viitor.
Gheorghe Iordănescu a dovediți încă o dată puterea de redare de care dispune, prezentîndu-ne un fermier al cărui „bici" constituie principalul mijloc de convingere. Cei doi fii ai săi — Johann și Francois, respectiv Ion Roxin și Eugen Apostol, au întregit atmosfera existentă în sinul familiei Labushagne. Printr-o mai deplină înțelegere a rolului încredin
MARGINALII LA SPECTACOLUL
CU PIESA „CÎINII"

țat, Ion Roxin avea posibilitatea realizării unui personaj mult mai consistent. In această privință remarcăm numai anumite scene in care ne-a dovedit resurse edificatoare pe linie de compoziție. Lui Eugen Apostol i se cuvin merite deosebite pentru modul în care a știut să redea frămîntările lăuntrice ale unui tînăr mult mai uman decît vrea șă pară. Debutul infructuos din „Io, Mircea Voievod" poate fi considerat un accident, rolul lui Francois ăducîn- du-.i satisfacții mult mai mari. Violeta Berbiuc, Gerrie, și-a făcut debutul într-un rol dramatic de mai mare întindere, gen în care-și 

cil un nou tip de tracțiune : cea cu locomotive Diesel-electrice.Lucrările pregătitoare pentru trecerea la tracțiunea cu locomotive Diesel-electrice pe traseul Pe- troșani-Simeria, au fost terminate. locomotiva DA 050 avînd la bord pe mecanicul Dascălu Ion și pe montatorul Gherman Ilie se află în fruntea trenului. DA 316, atașată la urmă, are un echipaj la fel de destoinic : mecanicul Miclea Rudolf și montatorul Herbei loan. Amîndoi așteaptă semnalul de plecare. 1 642 tone trebuie transportate în condiții de deplină siguranță a circulației pînă la Sime- ria; încărcătură grea, la care era nevoie înainte de cel puțin trei locomotive cu aburi pentru a o ur- azi e unul și același om. Ceva mai în vîrstă, desigur. Dascălu Ion a avut și de data aceasta cinstea de a „inaugura" pe acest traseu difi-

Unul din participanții activi la asigurarea desfășurării normale a 
activității din complexul C.F.R. Petroșani — impiegatul de mișcare 
Svichiu Viorel.

T. A. P. L. Petroșani
anunță publicul consumator că în ziua de dumi
nică, 12 februarie a.c., ora 9 dimineața, deschi
de în complexul comercial din cartierul Aero
port al orașului Petroșani o

COFETĂRIE și un BUFET
unde se pot consuma pe loc, sau 
cumpăra pentru acasă, diferite 
preparate culinare, de cofetă» 
rie*patiserie precum și băuturi.

Vizitași cu încredere unifftțîle noastre.

va putea îndrepta în continuare realizările cu multă încredere.Din păcate însă ceilalți inter- preți nu au atins decît uneori nivelul de interpretare solicitat făcînd •ca scenele de „suspens", specifice genului, să rămînă estompate. Pe această linie se caracterizează interpretarea actorului Nicolae Nicolae în rolul negrului Lewis Nu- kusu, — ziaristul substituit — el 

nu s-a preocupat îndeajuns de admcirea caracterului acestui ferm ziarist. Pe parcursul întregii acțiuni N. Nicolae dovedește o grabă nefirească în rostirea replicilor ceea ce constituie un serios impediment în desfășurarea acțiunii. Alexandru Codreanu — Mpele — o apariție, un monolog, își aduce contribuția prin rolul episodic la elucidarea momentului principal al substituirii. Am lăsat la urmă pe reprezentanții poliției (interpretați de Costin Iliescu — inspectorul Dutoit și Florin Plaur — Swart, ajutorul inspectorului), cărora le-a revenit greaua misiune de a conduce firele întregii ac

ca la Banița. Dar semnalul din stație a fost pus pe liber și cele două locomotive dau drumul la un șuerat scurt, parcă mult prea subțire pentru cei 21 00 de „cai" ai lor. Și trenul se pune încet în mișcare. Apoi se pierde în depărtare tras și împins de cele două păsări argintii.Un tren electrică ziua de pe acest altele și simțitor, siguranță a circulației.

cu tracțiune Diesel- a plecat spre Simeria în 6 februarie 1967. Primul traseu. După el vor urma altele. Traficul va spori și în condiții normale de
I. CKIȘANC.F.R. Petroșani

țiuni, de a face lumină în descoperirea crimelor. Dar, intențiile ce Ie au fiecare din ei în lămurirea cazului, nu-și găsesc întotdeauna ecoul în interpretările mai sus amintite. Printr-o redare lineară, pe alocuri lipsită de conținut, Costjn Iliescu nu reușește — în scenele cele mai’ semnificative — să găsească „cheia" cea mai potrivită. Calitățile interpretative de care dispune, vocea bine dozată îi oferă dreptul la realizări mult mai interesante, la nivelul solicitat. Florin Plaur, din cauza tonului aproape în permanență ridicat a dat uneori impresia de nefiresc și nu a reușit să îmbine armonios diferite momente. O mențiune pentru realizarea tabloului 4 în care dialogul cu Gerrie capătă culori impresionante. Realizatoarea decorului, arh. T. Dinu- lescu, a creat decoruri adecvate, interesante ce au contribuit la completarea firească a atmosferei. Regizorul Petre Șava Băleanu a reușit să redea caracteristicile esențiale ale dramei, fără însă a căuta soluțiile cele mai edificatoare ale mobilului crimei. Dîn- du-i un caracter polițist, a neglijat uneori fondul consistent al piesei trecînd peste unele pasaje cu multă ușurință, lâsînd în urmă multe semne de întrebare nerezolvate.

Cinste lez&fâi 
ventru cîțiva 
bani

Dimineață. Autobuzul care 
circulă pe distanța cartier 
Livezeni — Piața Victoriei a 
plecat din cea de-a doua sta
ție a cartierului. Aglomerație. 
Călătorie, ce-i drept, nu prea 
comodă pentru unii. Dar a- 
jungi cel puțin, cit de cit, la 
timp la serviciu. Pe la casă 
trec toți pasagerii. (Cu unele 
excepții...}. Taxatoarea îi In
vită să-și cumpere bilet, îi 
întreabă și pînă unde călă
toresc. Răspunsul vine, în ma
joritatea cazurilor, prompt : 

— Unul de 50 de bani!
Stația .Maternitate". (Pînă 

aici erau valabile biletele de 
50 de bani). Coboară cîteva 
persoane. Autobuzul este ga
ta de plecare. Deodată urcă 
un om care se adresează ta
xatoarei :

—■ Diagrama, vă rog!
Să-i fi văzut pe impasibilii 

de pînă atunci, bărbați și fe
mei (printre care și două 
„doamne") cum au început să 
se îmbulzească și cum nu 
știau ce să facă pentru a a- 
junge mai repede la ușa de 
coborîre. Parcă ar fi spus 
controlorul cine știe ce cu
vinte miraculoase.

De la stația „Maternitate" 
și pînă în piață s-a călătorit 
comod, toată lumea avînd loc 
suficient pe scaune

Altă dimineață. Tot la sta
ția „Maternitate". Autobuzul 
a plecat și abia acUm spune 
controlorul miraculoasele cu
vinte despre... diagramă. în
cepe o curioasă mișcare, unii 
caută mărunțișul din adîncul 
buzunarului, alții privesc cu 
jind spre cei din stradă. Ah l 
Ce liniștiți merg ei pe tro
tuar I Nimeni nu are treabă 
cu ei, nu-i întreabă nimeni 
de nimic.

— Biletul dv., vă rog ' se 
aude glasul controlorului.

Unii sînt în posesia biletu
lui legal. Cu alții încep însă 
parlamentari, cîțiva Sînt gata 
să sară la bătaie, produc scan
dal. Și asta pentru 50 de bani 
Adică oameni care își pun în 
joc onoarea pentru cîțiva 
bani.

Și cum povestea se termi
nă de obicei la miliție, iată 
numele câtorva „eroi" intrați 
in conflict cu etica cetățe
nească pe diferite rute ale 
orașului Petroșani: PIPER 
IO AN și OBROCEA IO AN, 
Preparația Petrila (primul era 
aprovizionat cu vreo 30 de 
bilete și întreba candid pe 
controlor „Asta-i bun ?"), OL- 
TEANU VASILE, mina Lo- 
nea, ȘERB AN ILIE, mina A- 
ninoasa BRUȚ NICOLAE și 
MATIUȘ SANDOR, mina Pa- 
roșeni, AVRAM STELIAN, 
mina Lupeni (l-a apucat de 
piept pe controlor), CIOC1R- 
LAN FANEL, Lupeni, Sir, 23 
August nr. 14.

Am reprodus doar numele 
citorva răi-platnici. Altă dată 
s-ar putea să le dăm și poza 
celor care „uită" să-și achite 
biletul.

Credem că este cazul ca 
tovarășii de muncă ai călăto
rilor frauduloși să-i scuture 
atita timp dt caută să pro
fite de înghesuială. Pînă 
n-ajung să profite de întune
ric. Și opinia pasagerilor tre
buie să se facă simțită în a- 
semenea împrejurări.

Francisc VETRO
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, 
in Somalia

O.X.l.

Dezbateri în Comitetul special 
pentru Africa de sud-vest

La invitația președintelui Republicii Somalia, Aden Abdulla Osman, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, cu soția, a făcut o vizită oficială de prietenie în Republica Somalia, între 8 și 11 februarie 1967.In cursul șederii in Somalia, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, și persoanele care l-au însoțit au vizitat obiective industriale și agricole, bucurîndu- se de o primire călduroasă, prietenească, mărturie a bunelor relații existente între cele două țări.De asemenea, președintele Consiliului de Stat a fost salutat de către primarul orașului Mogadiscio, care l-a înmînat cheia capitalei.Această vizită a oferit președintelui Consiliului de Stat și personalităților care l-au însoțit posibilitatea de a cunoaște diferite aspecte ale vieții economice, sociale și culturale a poporului somalez.Intre președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și președintele Republicii Somalia au avut loc convorbiri oficiale în cursul cărora, într-o atmosferă de sinceritate și înțelegere reciprocă, s-a examinat desfășurarea relațiilor bilaterale și s-a efectuat un schimb util de păreri referitor la probleme actuale ale situației internaționale care interesează cele două părți.La convorbiri ,au. mai participat :— din partea română : Bujor Al- xnășan, ministrul minelor; George Măcovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe. Ștefan Cleja, ambasador, director în Ministerul Afacerilor Externe; Ion Pătruț, director științific în Ministerul Petrolului;— din partea somaleză: Abdul- Razak Haji Hussein, prim-ministru; Ahmed Yusuf Dualeh, ministrul a- făcerilor externe,- Yusuf Adan Bou- kah, ministrul informațiilor, Abdullahi Issa Mohamud, ministrul industriei și comerțului; Mohamed Awaleh Liban, șef de cabinet la Președinția republicii; Mohamed Haji Hussein, director general în Ministerul Industriei și Comerțului,- Abdulrahman Abby Farah, director general ad interim în Ministerul Afacerilor Externe.Constatînd cu satisfacție că între cele două țări se dezvoltă o colaborare economică și tehnico-ști- ințifică reciproc avantajoasă, părțile au evidențiat posibilitățile e- xistente de lărgire a acestora, ex- primîndu-și dorința și hotărirea compnă de a acționa în acest sens. Ele s-au pronunțat, totodată, pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor prietenești dintre cele două țări și popoare. In această privință, părțile au fost de acord să a- crediteze ambasadori în cele două țări.De asemenea, ele au convenit, în principiu, să încheie un acord de colaborare tehnico-științifică. Ș-a convenit totodată, ca. Ia cea mai apropiată ocazie, să se negocieze acorduri de colaborare economică și culturală.. Trecînd în revistă prefacerile a- dînci care au loc pe continentul african, cele două părți au relevat semnificația istorică a scuturării jugului colonial în multe regiuni ale Africii și ale lumii, precum și eforturile depuse de statele africane independente pentru afirmarea ființei lor naționale, pentru dezvoltarea și consolidarea independentei lor politice și economice.

A fost subliniată importanța deosebită pe care o capătă în zilele noastre afirmarea tot mai largă în viața internațională și statornicirea în relațiile dintre state a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi a tuturor statelor, respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără presiuni sau amestec străin, de a-și alege liber calea dezvoltării sale.Președintele Consiliului de Stat ai Republicii Socialiste România a acordat o înaltă apreciere contribuției aduse de Republica Somalia la lupta pentru eliminarea completă a asupririi coloniale pe continentul african.Cele două părți consideră că litigiile dintre state trebuie să fie rezolvate în mod pașnic, conform principiilor consfințite în Charta Națiunilor Unite, precum și în Declarația universală a drepturilor o- mului.Părțile și-au reafirmat sprijinul față de lupta legitimă a popoarelor din Africa și alte părți ale lumii împotriva oprimării coloniale, pentru cucerirea dreptului lor sacru la libertate și independență națio nală. Totodată, ele au condamnat cu hotărîre politica rasistă și discriminatorie a minorităților albe din Africa de Sud și Rhodesia.Cele două părți sînt ferm convinse că, în cazul cînd toate statele membre ale O.N.U. nu vor acționa solidar în vederea aplicării depline a rezoluțiilor Adunării Generale în aceste probleme, situația existentă este de natură să aibă consecințe serioase nu numai în ceea ce privește Africa, ci și întreaga lume.Ambele părți și-au exprimat profunda îngrijorare față de grava amenințare pe care o reprezintă pentru pacea mondială continuarea și extinderea războiului din Vietnam. Ele cer lichidarea acestui periculos focar <»e război, pe baza aplicării stricte a acordurilor de Ia Geneva din 1954, astfel ca poporul vietnamez să fie lăsat șă-și hotărască singur propriul său viitor, fără vreun amestec din afară.Procedînd la un schimb de vederi în problema dezarmării, cele două părți au luat în considerație primejdiile pe care le generează pentru pacea și securitatea internațională cursa înarmărilor nucleare Ele s-au pronunțat pentru a- doptarea urgentă de măsuri care să ducă la micșorarea și eliminarea completă a pericolului nuclear.Apreciind ca utile unele măsuri tranzitorii în acest sens, părțile sprijină crearea unor zone denu- clearizate în Europa, Africă și alte regiuni ale lumii, întărită de angajamentul statelor nucleare de a nu folosi niciodată arma atomică împotriva statelor nenucleare. De asemenea, părțile au relevat utilitatea unui tratat de neproliferare a armelor nucleare, care să stabilească un echilibru echitabil de responsabilități și obligații între statele nucleare și nenucleare, precum și angajamentul primelor de a nu folosi niciodată arma nucleară împotriva statelor care nu o posedă sau nu o depozitează pe teritoriul lor.A fost reliefată, totodată, importanța vitală care ar avea-o pentru pacea și securitatea internațională lichidarea blocurilor militare, a bazelor militare de pe teritoriul altor state, retragerea tuturor trupelor 

străine în limitele granițelor lor naționale.Făcînd un schimb de păreri, a- sv.pra situației din Europa, cei doi președinți au fost de acord că realizarea securității europene constituie uila din problemele cele mai importante ale vieții politice a a- cestui continent, afectînd totodată, prin consecințele sale logice, ansamblul relațiilor internaționale.Președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a scos în evidență că în ultimul timp se întărește și se lărgește continuu, pe continentul european, un curent favorabil lichidării obstacolelor ce stau în calea colaborării și înțelegerii ge- gerale europene, pentru încrederea reciprocă între state,- că există a- cum posibilitatea abordării problemei securității în Europa pe baze noi, acceptabile tuturor statelor continentului. De o deosebită însemnătate pentru încurajarea acestui proces de destindere și apropiere dintre statele europene este extinderea colaborării între toate țările Europei, indiferent de orîn- duirea lor social-politică, pe baza deplinei egalități în drepturi, a respectului și avantajului reciproc.Președintele Republicii Somalia a exprimat o deosebită considerație față de eforturile și succesele remarcabile ale poporului român în dezvoltarea economică, socială și culturală a tării sale.El a acordat, de asemenea, o înaltă apreciere inițiativelor realiste și contribuției eficace a Republicii Socialiste România în direcția creării unui climat de încredere între state, pentru promovarea păcii și înțelegerii internaționale.Cele două părți au scos în evidență însemnătatea sporirii eficacității rolului O.N.U. în promovarea colaborării internaționale și menținerii păcii în lume. Ele consideră că, pentru a răspunde acestui nobil scop, O.N.U. trebuie să reflecte cu fidelitate realitățile lumii contemporane. In această privință, părțile au fost de acord a- supra necesității restabilirii imediate a drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U. și în alte organizații internaționale. De asemenea, ele s-au pronunțat pentru o mai justă reprezentare a noilor state independente din Africa și Asia în principalele organisme ale O.N.U.Cele două părți au subliniat importanța eforturilor depuse de țările în curs de dezvoltare în vederea ridicării nivelului economic și social al popoarelor lor, mani- festîndu-și convingerea că înfăptuirea deplină a rezoluțiilor Conferinței O.N.U. pentru comerț si dezvoltare ar contribui la materializarea acestor eforturi.Evidențiind rolul însemnat al contactelor directe între conducătorii de state și guverne, părțile au constatat cu satisfacție că vizita președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica, în Somalia, ca și vizita anterioară a primului ministru Abdul-Razak Haji Husein în România constituie contribuții prețioase la dezvoltarea relațiilor prietenești dintre cele două țări și popoare.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a adresat președintelui Republicii Somalia și doamnei Aden Abdulla Osman invitația de a face o vizită oficială în Republica Socialistă România, la o dată convenabilă. Invitația a fost acceptată cu plăcere.

NEW YORK 11 (Agerpres). — Comitetul special al O.N.U. pentru Africa de sud-vest, organism creat de cea de-a XXI-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., și-a început dezbaterile privind problemele legate de acordarea independenței acestui teritoriu. Cea de-a XXI-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. a retras mandatul Republicii Sud-Africane asupra Africii de sud-vest, iar O.N.U. a preluat toate fostele responsabilități ale R.S.A.Un grup de state membre ale Comitetului special — Nigeria, Elopia, Senegal și Republica A- rabă Unită — a propus crearea u-
Un 000 oml al lol 0 Tbont 
la încetarea Ml
Io VietnamNEW YORK 11 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a chemat din nou la prelungirea ordinului de încetare a focului în Vietnamul de sud, cu prilejul Anului nou vietnamez, și la încetarea necondiționată a bombardamentelor americane împotriva R. D. Vietnam. Intr-o declarație dată publicității Ia New York, U Thant propune extinderea pe termen nedefinit și fără condiții a încetării focului, Secretarul general al O.N.U- reamintește totodată propunerea sa în trei puncte,: referitoare la problema vietnameză, exprimîndu-și convingerea că în cazul în care transpunerea lor în viața ar începe prin încetarea necondiționată 

a bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam, ar putea fi creat un climat favorabil pentru o reglementare pașnică.Urmările cutremurului catastrofa? din ColumbiaBOGOTA 11 (Agerpres). — Autoritățile columbiene au anunțat că se încearcă stabilirea contactului cu regiunea Caqueta, situată la sud de Bogota, pentru a se putea confirma știrile, potrivit cărora, un o- raș cu 4 000 de locuitori a fost distrus în întregime în cursul cu- tremului ce a avut loc joi în a- ceastă țară. Este vorba de localitatea Guacamayas, situată într-o regiune păduroasă a munților Anzi, despre care se crede că s-a găsit chiar în epicentrul cutremurului.Intre timp, ministrul columbian de interne, Michael Pastrano, care s-a înapoiat la Bogota după o călătorie de inspecție făcută în departamentul Huila, greu lovit de cutremur, a declarat că numai în orașul Neiva 53 de persoane au fost ucise și peste 200 rănite. El a comunicat că toate clădirile a- cestui oraș au fost distruse, inclusiv palatul guvernatorului.
+ PARIS. După cum anun

ță agenția France Presse, ci
tind. surse oficiale, satelitul 
francez „Diademe" lansat la 
S februarie, își continuă zbo
rul normal. Aparatura aflată 
pe bordul satelitului funcțio
nează conform programului 
stabilit. Cu ajutorul acestui 
satelit urmează să se efectue
ze o serie de măsurători geo
fizice.

< RIO DE JANEIRO. Refor
ma monetară anunțată zilele 
trecute de guvernul brazilian 
a stirnit ecouri negative. Spe

nui Consiliu pentru Africa de sud-vest ca un organ al O.N.U., ai cărui membri să fie aleși de A- dunarea Generală și care să-și asume toate responsabilitățile în perioada pînă la acordarea independenței. Consiliul va fi însărcinat ca, după consultări cu populația băștinașă, să promulge unele legi, decrete și regulamente administrative, care să permită Organizației Națiunilor Unite să-și exercite împuternicirile pînă la crearea unei Adunări Legislative ps baza alegerilor libere. Secretarul general al O.N.U. va numi un comisar care să coordoneze activitatea Consiliului.
Răspunsul Secretariatului 
președintelui Ho Și Min 
ia întrebările 
unor ziariști americaniHANOI 11 (Agerpres). — După, cum anunță agenția V.N.A., Secretariatul președintelui Ho Și Min a răspuns, Ia 2 februarie, întrebărilor puse de ziariștii americani, Bernard Krisher, corespondent al revistei „Newsweek", și Robert Little, de la postul de ra- dioteieviziune C.B.S., New York, care S-au interesat dacă este a- devărată informația furnizată presei din Paris de reverendul f A. Muște, potrivit căreia președintele Ho Și Min a invitat pe președintele Johnson Ia o eventuală întrevedere care să aibă loc Ia Hanoi. In răspunsul său, Secretariatul președintelui R. D. Vietnam a comunicat că este autorizat să confirme că declarația făcută de reverendul Â. Muște, la reîntoarcerea din Vietnam, în cadrul conferinței sale de presă de la Paris, din 24 ianuarie, „reflectă pe larg ideea președintelui Ho Și Min".

Cutremurul a provocat prăbușirea zidurilor și avarierea acoperișurilor la un număr de peste 100 de clădiri importante din centrul Bogotei, printre care se află și zece biserici construite în secolele al 17-lea și 18-lea, în perioada colonială spaniolă.Institutul Geofizic a anunțat că epicentrul cutremurului se află Ia 100 km sud de Bogota, aproape de suprafața pămîntului. Principala mișcare seismică a fost urmată de alte 26 cutremure de măi mică 1 intensitate.Panica provocată de această calamitate a fost atît de mare îneît vineri, la 24 de ore după cutremur, spectatorii unui meci de fotbal, desfășurat în centrul orașului Santa Marta, au fugit îngroziți din tribune cînd pe o stradă alăturată au intrat în funcțiune mai multe mașini pentru construcții.
cialiștii, scrie agenția France 
Presse, apreciază că <1 ateri
zarea monedei braziliene, cu 
începere de la 13 februarie, 
simultan cu emiterea „cruzeiro,- 
ului greu", va duce la crește
rea costului vieții cu aproxi
mativ 30 la sută.4. DAR ES SALAAM. Gu
vernul Tanzaniei a anunțat 
vineri naționalizarea a opt 
întreprinderi din industria a- 
limentară, o a doua măsură 
de importanță majoră efec
tuată de Tanzania tn cadrul 
planului său economic.
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