
Spectacol festiv

F. NICU

Trufanda!

CIFRELE DL PliX PE fOfeS

DEPLINîT

nece-

(Continuare in fi ^*fi;

I.C.R.T.I.
Petroșani

asigti- 
prTn- 

dâr —

s-. .

pionieresc

© Ocolul silvic 
Lupeni

f Aznrinuare tn pag 2-a;

:6l ufat ■ : S?ăy■ 

brigatfi&r'i

Tricotaj^ 
de sezon
' tîartâțiîe textile nr 4, 
6 și 116 ain Petroșani, 
or. 22 din Vulcan si nr. 
27 din Lupeni au pus în 
vin, are mărfuri tricotate 
pentru sezonul Iriguroș- 
pulovere, veste și sdăiij- 
polo pentru adrilfi. că
ciulite și jachete pentru 
cei mici.

Colectivul I.C.R.T.I Petroșani 
a îndeplinii cu 13 /.u m-ml, 
de termen planul pe lire?.

De Ia începutul anului, în
treprinderea conierțiiiiii cu ri
dicata pentru textile-încȘIță- 
minte a livrat unităților O.C.I,. 
Produse Industriale mărfuri in 
valoare de 679 500 000 Iei. E- 
xistă premise ca piuă la fi
nele acestei luni întreprinde
rea să-și depășească sarcinile 
de -plan anuale cu 20 000 000 
lej.

Prinlfp loctoi.- cat.' au con
tribuit la icj’^area acestor 
succese se mim-ră încheierea 
de COliiîu.lC .iie e cu ijbh- 
cile iurmzuaK- ,i o m,n su- 
țjnulu apro-, izlonare <’u rtiunur. 
a magazinelor.

trada miciloi artiști a- 
matori, coruri, recita
tori, 'soliști vocali și 
instrumentiști, . dansa
tori ‘și orchestre, mici 
formații dramatice.-

Aii străbătui înti-una din a- 
ceste serii arterele orașului ? 
Tumultul Urării, fluviul uman 
au devenii mai intense riec.il 
ot-iclnd. In magazine, iu iuta 
viir.inelar, oameni -— oameni 
grăbiți, cu pachete la subsu
oară cu sacoșele pline. Vitrine
le mai îngrijite și mai bogate ca

sa _ . sînț
mi. . In
anul - a-

IN EFER
VESCENȚA

Miercuri , a ayi.il loc adunaree; cadrelor 
de condtici-rr ale Combiiretidui în cadrul 
căreia ae fost .prezentate cifrele, de plan 
pe 1968 La adunare au participat seiii 
rervimilot dm tombinal, știii umMilor 
și secretarii comitetelor de partid de la 
ex-ploa tarile . imn icre. Au fos 1 j pj ere-nl:, 
de"asemenea, tovarășii T.Tinqu 'Ioan, mem-' 
biu in Biroul Comitetului regi nai Hune-

Ocolul silvic Lupeni a înde
plinit deja sarcinile anuale de 
plan pe 1967. Din pădurii» 
gospodărite de acest coiectii 
— întregul versant sudic al 
Retezatului și cei nordic ai 
Vilcanuhli — Mehedinți s-a pus 
în valoare 181 i» m ,'C;„ 
lemnoasă, au iostr- irupădl^ite 
139 ha pădure, 
468 ha arborctei/^lți-'^^^H^. 
curățiri pe ȘjțQre.hțte 
(tăieri de ingrijirey«.y^6W^g| 
recoltat 76 kg
100 bucăți 
io-.t livrate l?i. .ȘS. 4$?*?'.^ 

vinat. yi
1 n cadrul 

dcntial pădu#®riî--J 
Pavelonescu .Ștefan, ^PaqțȘMe 
Mihai, brigadierii rScoreț.'ițcpti 
Birău Cornel- ți, alții.

■' 11/1ina' ^uPeni- ° ca~
Irl' meră ' mare,' o ma

să, lungă. cu dogu apa
rate telefonice. In dreap
ta ,pe un mic tablou, 
patru rbeculele "de 'iun 
ioșu aprins clipesc .la 
mici intervale. Zbiriiiiti.il 
telefoanelor se împle- 
tește cu zumzetul vago- 
neteior- pline și goale 
care intră și ies pe cele 
două ■ galerii de coastă.. 
Dispecerul, ,un tînăr cu 
bascul tras pe ceuiă, 
deschide din cind în cînd 
geurflul ■ și se adresează 
cidplătorilor și mecanici
lor do locomotivă :

La puțul 14 ■ bagi 
20. S<:n(i de acolo 00 
pline. Repede, Moldove
ne;" ce niai sicii ?

Telefonul ' "sună stri
dent. Ridică receptorul 
șl cu aceeași voce:

— Alo, centru? Ce 
faceți, . măi băieți! Hai
deți mai cu suflet, mai 
leu nădejde Cum f Goa
le ? V-am trimis, .trebuie 
să ,'o pumifi. Gata dis- 
cuiiii. o , ;

Becuri/e clipesc, clădi
rea se, zguduie din le- 
meii i. Un nou convoi dc 
pline iese la ziuă din 
galena principală. De 
geam se apropie cițiva 
noi vertiji. Sini inginerii 
Hușii ' sield'n, Meins E- 
milian și Gpanță. Ghepr- 
gfie. sosiți 'din âdl ticuri. 
Se interesează de pro
duc fie. Dispecenfl .no
tează câteva cifre pe o 
coală de hîrtie Ce aco- 
perâ 'toată masa, Apoi 
.ie repede din a'ou la

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

Q frumoasă; i -n- 
■trală - termică, - cu 
o capacitate ma
re, deservește cu 
căldură ș.i , apă 
caldă noile blo
curi înalte din

- Petroșani

pricind, brazii, belelele multi
colore, reclamele comerciale 
iti reamintesc că &■■■■ luna ca
dourilor.

, Si totuși, parcă mai lipsește 
•ceva din ambianta străzii: 
Lipsesc firmele și reclamele 

■.luminoase. Pe toată artera 
.principală am găsit aprinse 
■doar trei firme luminoase . la 
„Alimentara' nr. 8. Librăria 

u,Ion Creangă" și Agenția tea
trală. Celelalte, nu prea multe 
— nu - decit niște tuburi dc 
sticlă întunecațe, uitate. Ar ti 
bine venită pe frontispiciul 
unui complex comercial silue
ta luminată multicolor a unui 
brad — variate reclame co
merciale sau... orice care în 
aceste lungi și febrile seri de 
iarnă să împrumute '■ orășuiui 
lin spor de frumusețe. de stră
lucire, de farmec.

Vacanță ! Dragi elevi, azi după ore, veți auzi 
clinchetul clopoțelului pentru ultima oară în 
acest trimestru. Mult așteptata vacanță, necesară 
relaxării și refacerii capacității intelectuale, a 
sosit. Cu multă zăpada, cu săniuțe și patine, cu 
schiuri alunecînd pe pantele dealurilor. Aceste 
Zile minunate, cu inlrequî lor cortegiu' de bu- 
curii. vă vor reîmprospăta mintea și sufletul. 
Romantismul carnavalurilor și al sărbătorii®r po
mului de iarnă, farmecul șezătorilor, entuziasihul 
întrecerilor sportive, vizitele Ia îritrepitinderi și 
muzee — acțiuni mult îndrăgite de voi — 
nu vor lipsi din programele de activități. înso
țiți și indrurnați de învățători și profesori sau 
dispnuînd voi înșivă de timpul liber, alegîndu-vă 
singuri modul de petrecere al acestui iirnp de 
împlinire spirituală și completare a potehțeldr, 
să simțiți in permanență că vacanța-i a voastră. 
Și să încercați să dovediți tuturor că știți șă v-b 
organizați. Să .nu uitați, însă, nici q clipă că va
canța nu-isouin îndelungat, ci acțiune, neăslîm- 
păr, posibilitatea de a vă orchestra singuri tim
pul. Să nu scăpați, de asemenea, din vedere că 
-vacanța — această scoală... iără catalog — e 
atît de darnica, de plină de bucurii tocmai ca 
urmare a grijii calde, părintești pe care partidul 
V-b poartă.

Tuturor elevilor, vacanță plăcută!

cSri miniere 
milioane lei ; 
du< tivitate 
>T77 "tone/post planificat, 
de cost s-a .ajuns , la 153,63 lei/ton 
ele i54,41 planificat, -in anul 
date ;n funcție ■ o seamț 
rle. mare importantă pentru sporirea ca
pacității de producție a minelor; com
plexul de extracție Lonea II pentru cen
tralizarea minei, instalația de extracție 
modernă' de lâ ’Aninoasa sud. funicularul 
Aninpasa—Corcești; de asemeșea, 
-xecutat un mare .'olum de l" ' 
deschideri.'prim.reațe linia do ffnnt 
sarȘ în noul, an la exploatări este' 
rată Așadar. în cenereil indicatorii 
f ioali ne eonujinat sînt realizați, 
ceea ce e mai puțin îmbucurător — nu 
in moo ritmic și nu ia toate uiiitălile.

doeira'"al P.C,R., frezăr David, prup-secr.e- 
tar ah iConiitet'ului orășenesc Petroșani 
<i Pt'.R., Lucian' ,Drăguț, activist al-, sec
ției mine energie si transporturi a C.C. 
al P.C.R., Pîinișoară Titus? secretar al 
Comitetului orășenesc de ’ partid, precum 
și reprezentanți ai 5 Ministerului Minelor 
și-C.S'pF- re TSȚ'■y'. T re

Prezentarea . cifrelor , de plan, pe nouț 
an a fost precedată de o succintă tre
cere în revistă a principalelor realizări 
ctf -care st' fncheie anul' lS$7 de către co-, 
lectivele . miniere din Valea Jiului.,

Demn1 de relevat e. faptul că principalii 
indicatori de plan pe 1967 ai combinaln- 
liii vor,'fi realizați și chiar'depășiți ; între 
unitățile' combinatului, depășirea de plan 
cea mai substanțială a obținut-o mina Lu
peni — peste 60 000 tone cărbune. De 
asemenea, la investiții s-au execute» lu

pești? .plan ,în 'valoare de 25 
combinatul a realizat o pro- 

d<- i 423 tone/post, față de 
iar ia n'etul 

w 
1967 au fost 
1? obiectivei

ANUAL IN
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NOTA

COTOȘPAN

Pe marginea unei 
scrisori sosite 
la redacție

Ilg căutata cuj lumina
rea. Se pregătește e- 
mul să vizioneze Ia te
levizor un program 
sportiv sau cultural ți 
ciad ș< deschid! . apa-

Ldnea II : Una dintre munci
toarele harnice din cadrul ate 
lisruhii electromecanic, striin- 
gărița Marioara V.

de Cli
să nu 
datora

FUGA IN CERC SAU CUM SE
PASEAZĂ RĂSPUNDEREA

Zilele . trecute, ani 
dactje <> 
grup. de cetățeni din 
această scrisoare- 
Jjețpe vorbeau cu 
succesele obținute de artiștii ama
tori din satul lor. Toate însă la tim
pul trecut. De ce? Pentru că, așa 
cum arăta .în continuare scrisoarea, 
„în prezent activitatea culturală in 
Jief a încetat «.u... deșăvirșii e". 
('auza ■ După ce ani de zile s-a ri
dicat cu acuitate problema amena
jării unui cămin cultural, pentru ca 
cel vechi nu mai corespundea, în 
sfîrșiț, în acest an, s-a notârit și 
acest lucru, Locuitorii djn Jieț au 
manifestat entuziasm lață de aceas
ta hotărîre. Pțin contribuția volun
tară s-a strîns o sumă destul de 
mare ae bani pentru reamenajarea 
căminului cultural, bani sare au fost 
yărsatl la Sfatul popular al orașu
lui Petrila de care aparține Jietul-

Cdrpați. Aeroport, Con
structorul ?

Sint cel puțin trei 
caUze: un număr ma
re de consumatori clan
destini ■— împotriva că
rora nu s-au luat mă
suri hotărtte — folerll 
care au ce au cu stîl- 
pil electrici și, în egală 
măsură, slaba pregătire 
a echipelor de inter
venții.

Nu de puține ori, 
deși avaria s-a produs 
în jurul otelor 2 Și 30 
minute, echipele de in
tervenție au ihtervenit' 
după orele 6, pe moțiv 
ca... a fost ceață.

Noi, cetățenii, consu
măm chintale de lumi
nări sj nervi în aceste 
nopți albe. I.R.E.H. con
sumă tot cam atîtea 
Cantități de indolență, 
de lipsă de prevedere 
și de respect iată de 
cetățeni. Așteptăm !—

dires căminului cultural a lost ell- 
< berate urmînd ca să înceapă lu< ta
rile peptru amenajarea noului local 
destinat magazinului Alimentara. 
Conducerea O.C.L. Alimentara a 
depozitat aici materialele trebuin
cioase pentru reainenajare. Le-a 
depozitat așa de bine* incit... sint 
neatinse și în prezent. In tot acest 
timp activitatea culturală a bătut 
pasul pe loc. Doar cinematograful 
a mai funcționat citva timp, la bi
bliotecă, dar și acesta și-a întrerupt 
de curînd activitatea deoarece or- 
qanele P.C I. au inliezis, si pe bu
ni dreptate, Să mai ruleze aici fil
me, întrucît nu corespunde. In. în
cheiere, cetățenii își exprimau ne
mulțumirea față de faptul că de a- 
proape 6 luni de cînd s-n promis 
reamonajarea căminului cultural iri- 
lr-uii local nou, nu s-a întreprins 
nimic și ne roagă să descurcăm 
firele încurcate ale acestei stări 
de Jucruri.

Șj iată-ne porniți la drum pentru 
a descurca firele încurcate de alții, 
Primul pas, la Comitetul orășenesc 
pentru cultură și artă Petroșani, îi 
arătăm scrisoarea tov, Hogman Cor
nel, secretarul comitetului. O ci
tește și ne comunica ca lucrurile 
stau întocmai cum stntem sesizați. 
Ne arată o serie de adrese către 
comitetul executiv al Sfatului popu
lar orășenesc Petroșani, către Sfa
tul popular al orașului Petrila în 
care solicita sprijinul pentru ame
najarea de urgență a Căminului 
cultural din Jieț. Totul însă zadar
nic. Conducerea O.C.L. Alimentara 
nu a făcut nimic. Și nici nu au eli
berat localul unde se află acum ma
gazinul alimentar peptru a amena
ja căminul cultural.

Ce să facem ? Luăm legătura < u

zi
S-ar

că rețelele e- 
din orașul naș- 
„putrede". Cum 
totuși că cele 

întreruperi 
colonie, nu

primit la re- 
scrisoaTo din partea unui 

satul diet., in 
locuitorii din 

mjtțdrje despre

Organizația comer
cială Alimentara a J!« 
cut în toamna aceasta 
și acum, la început de 
iarnă o afacere bggă, 
A desfăcut multe, mul
te zeci și sute de ki
lograme de luminări. 
De Ia modestele, deli
catele lumînărele utili* 
zabile Ia pomii de iar
nă, pină Ia cunoscutele 
făclii de pe vremea bu- 
nicelor bunicilor.

O gamă întreagă de 
produse petroliere și de 
ceară de albine.

Decorul acesta bogat 
nu este înțîmplător și 
totuși întîmplârile sint 
Ia mijloc. Intîmplările 
de la I.R.E.H.

De vreo două luni 
de zile nopțile și zilele 
cu făc’ii șș țm lanț în 
Orașul Petroșani. Nu 
trece duminică, aproa
pe nu trece noapte ca 
într-un sector sau al
tul, intr-un subsector 
lumina electrică să nu

tip. Davidov ici Cazimir, dșrertorul ’
O< I Alimentara „Lucrurile mi 
stau chiar av. Iuti-adm ai asta 
vară noi am început să depozităm 
nmlmmlele în tristul cămin cultural 
pentru a amenaja acolo unitatea 
noastră '>m mut cluar sa trecem 
imediat la . amenajarea ei insa sec
torul l.L.L. Petrila a refuzat să ne 
execute lucrarea. Tovarășii do aco
lo motivau că le aduce cîștițț prea 
mic". ■ .

La telefon tov. Tănase Emil, 
președintele Statului popular Pe
trila ; „Este adevărat ca astă vară 
sectorul 11,1- a refuzat executarea 
lucrării dar nu pe motiv că ar fi 
cîștigul prea mic ei din cauză că 
avea comandate maț înainte alte 
lucrări. .Tovarășii de la O.C.L. s-au 
angajat atunci că vor executa aces
te lucrări priir forțe proprii deoare
ce dispun de meseriașii respectivi'• 

La telefon din nou țoy. Pavido- 
vlci Cazimir: „Da, atunci cînd am' 
fost refuzați de l.L.L, ne-am anga-- 
jat să executăm noi (lucrările. Dar 
noi am avut alto lucrări mai ur
gente. < <• să mai discutăm! Dacă 
eram ajutați ia timp do Sfatul popu
lar Petrila, care coordonează atît 
activitatea sectorului l.L.L. cît și a 
căminului cultural, situația era de 
mult lămurită. Doar sfatul popular 
este beneficiarul și răspunde de ac
tivitatea căminului < uîțural. Degeaba 
aruncă vina pe noi. Săptămîna a- 

’ ceasta insă ne vom apuca do lu
crări. Cu forțele noastre, Cît vor 
„dura...".

Nil mai redăm dialogul purtat în 
continuare cu tovarășii de mai sus. 
Nii-și mai avea rostul. E clar: anSX. 
intrai într-un ceic vicios. Comite
tul orășenesc pentru cultură și 
artă aruncă vina pe O.C.L, Ali
mentara, O.C.L. Alimentara pe Sfa
tul popular Petrila, Sfatul popular 
Petiil.ț po O.C.i . Alimentara. La 
Undid său Sfatul populat Petroșani 
nu a intervenit mai energic pentru 
a pune lucrurile la punct. Cetățe
nii din Jieț s-au săturat însă de a- 
reavfă rugă în ion .. vicios. Nu pol 
să aștepie Ia infinit piuă se hotă
răsc cei în drept să întreptindă ce
va în problema căminului* cultural. 
Cei care au încurcat- ițele trebuie 
să le și descurce. Și cît mai repe
de. '

râtul îl apucă nervii..
— Aprinde, nevastă,, 

soacră... mătușă, lumi
narea I...

...Secția I.R.E.H. Pe 
troșani susține 
sele întreruperi 
rent (nu-i 
albă loc) 
faptului 
lectrice 
tril sint 
se face 
mai multe 
sînt, nu în 
la rețeaua de 110 volți 
ci in cartierele noi

Wire- i.

.A Ă;

î Potențial 
în efervescență

cesța au extras cile o .suta, 
două de cărbune în plus fa
lă de plan. Zestrea s-a adu
nat. Acum, în cea. de-a două
sprezecea luna a anului să
geată de pe graficul întrece
rii indică cifra de 62 000 tone 
de cărbune date peste plan.

...Acestea sint clteva frînturi 
din mutica de zi cu zi a mine
rilor din Lupani. Ele insă gră
iesc despre uriașul potențial 
de care • dispune acest harpie 
colectiv. El iese mai mult în 
relief clnd ne mai despart doar 
clteva zile piuă cinci Republica 
va Împlini 20 de ani. Prin suc-' 
casele lor, minerii Lupeniului 
ÎȘi aduc modesta conlrihufie 
la ridicarea tării noastre spre 
noi culmi ale progresului >' 
civ ilizuțlei.

T riverb

CĂTRE CITITORI(xxxxoxxxx)

Rubrică realizată de
Ing. ANTON SAIMAC

Criptografie
(15,2,6,4,)

• ' 7 ".
Redacția

Soluție pe bază de oxid 
de aluminiu gelatinos 
folosită în pictură 4) Naș
— Piese turtite la un
capăt și ascuțite la ce
lălalt 5) Adept al unei 
mișcări politice naționa- 
list-șovine 6) Titlu dat 
unor monarhi ■— La fel 
tu,.. 7) Foarte rafinat,
subtil 8) Dureri de nas 
11) Fîșie de pămînt (pl)
- - Individ 10) Samuel 
Micu — Inflorescență în 
formă de ciorchine (pl) 
11) Plantă ierbacee - 
Altfel.

ORIZONTAL: 1) înțe
legere, dragoste de oa
meni 2) Curent în arta 
și literatura burgheză 
(pl) 3) Care se deplasea
ză (pentru a îndeplini o 
anumită misiune) ,4) Un 
începui de vector — 
Roman de Maxim Gorki 
5) Epocă — Figură sim
bolică 6) Curie — Charles 
Nicolle (premiul Nobel, 
1928) început de igra
sie— Pronume 7) Cuvînt 
(gest) de polițele, respect, 
simpatie •— Bernardin, 
P.udel i Pechinez (pl) 
8) Mulțime d e oameni 
care;.,însoțește ceva sau 
pe cineva — Regret 9) 
Șfîsiat, rupt Cuțit lung

Monoverb
minier

J (4,8)

Răspunzînd dorințelor unui mare număr de iubitori ai 
enigmisticil — sțunta jocurilor distractive ziarul nostru 
va publica, îijcepînd de astăzi, în fiecare săptămînă, o lu
brică rebusistă. Pasionalii dezlegători de cuvinte încrucișate, 
mpnoverbe, biverbe, triverbe, criptografii, aritmogrife, șa
rade, metagrame, logogrife etc., vor putea găsi, în < sclrul 
acestei rubrici, încununarea dorințelor lor de a se destinde 
clteva ore în. compania rebusului. Creatorii de jocuri distrac
tive, toți cei care doresc să-și încerce... forțele gîndirii si 
să-Șt vadă matelializate pe hârtie eforturile, își pot expedia 
oticînd ‘încercările pe adresa redacției. Tocmai în acest scop 
anunțăm pe; cei care doresc să devină corespondenți activi 
ai rubnen JțșJJPSiS’te, că pe lîngă ziarul nostru se va înființa 
un ceic teb'i-, menit să contribuie la dezvoltarea aptitudini
lor enigmistli ■ ale membrilor lui, să le stimuleze munca 
creatoare și să seini fioneze cele mai reușite încercări pen
tru a le propune publicării în această rubrică.

/ ■X '- - 3 * 5 ța
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CALENDARUL ZILEI
LA 22 DECEMBRIE.

Vineri 22 decembrie

S îmbăta 23 decembrie

il Pentru cititori

STAREA VREMII

(Urmare din pag. 1)

■jduncă, pen- 
i . îri abataje,

Băluțeanu 
Muzee și 

15,30 Erni- 
M osc ova; 

Bulei in

Fără oprire 
în stație

Aviz amatorilor 
filatelisti

PROGRAM 
RE RARIO

Cînd vînzătoarea 
jignește

activi» 
fiecare 
sțrăda- 
tehnice

tiu sponrea preen
a productivități m ncii, a eficien

Drenean EMANOII
Petroșani

eforturi s i.( si

Sîmbătă 23 decembrie

M Spectacolele 
viitoare

a determinat
i continuare 

In cursul 
mercurul 
a oscilai 
grade și

mecanizării, inclusiv la ope- 
de tăiere, generalizării susți- 
moderne,-pentru a folosi me- 
eficiente de organizare ă pro,

să recunoască. A intrai
S nu P
începui

Aspect din încăperea stației de salvare minieră a E.M. Petrila.

Invazia de aer rece 
din Bazinul Arctic, care 
a pătruns deasupra ță
rii noastre, < 
scăderea în 
a temperaturii, 
zilei de ieri 
termometrului 
între minus 9 
minus 14 grade la Petro
șani. Grosimea stratului

impurități etc. După 
parației agregatul a 
nei probe la bancul 
a funcționat normal, 
crarea era de calitate.

putut să-i dea nici un copii, 
S-a oierii să-i aranjeze el V». 
rouicăi undeva un serviciu. Și 
de aici au început intimitățile 
jp văzul lumii, fură pic de je
nă. In august anul acesta Ve
ronica a adus pe lume o fetț» 
ță. Dar fetitei ii trebuia un nu
me și bani pentru a fi între
ținută, După cile se pare. Ion 
a recunoscut că lelița e singe 
din sîngele lui. Apoi n a mai 
vrut 
subit în el bănuiala 
el tatăl fațjțpj. Șj 
tîrgul pentru rodul dragostei; 
căci copilul era fructul aces
tui nobil sentiment. Șl tîrgu- 

fața
nu

tor abaterii sale de la regulamen
tul de serviciu și disciplină al în
treprinderii. Afjrmănr că nu-i’uni- 
cyl caz de aceșt lei.

Un grup de salariați
I onea

PROGRAMUL. I ■ 5,00 Buletin dc 
știri; 5,05 Program muzical de di
mineață; 5,15 Gimnastică; .5,-25 Pro
gram muzical de dimineață; 5j30 
Buletin de știri; 5,35 Program mu
zical de dimineață; 3,30 Jurnal a- 
grar; 6,00—8,25 Muzică și actuali
tăți; 8,25 Moment poetic; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; : 0,00 
Buletin de știri; 9,03 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Unda vese
lă: 10,00 Muzică ușoarg interpre
tată la havaiami; 10,10 Curs de 
limba spaniolă; 10,30 Ciclul „Să în
țelegem muzica"; 11,00 Buletin de 
știri; 11,03 Revista revistelor eco
nomice; 11,15 Recital dc operă Ion 
Prisâcaru; 11,30 Soliști de muzică 
ușoară; 12,00 Melodii populare; 

.>12,15 Buletin de știri; 12,20 Succe- 
"Fșe ale muzicii ușoare; 12,45 Radio

jurnal. Buletin meteorologic; 12,55 
Intîlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,.10 Parada so
liștilor și a orchestrelor de muzică 

^ușoară; 14,40 Muzică ușoară de 
—Florin Bogardo și Petre Mlhăescu;

15,00 Buletin de știri. Buletin me- 
teo-rutier; 15,05 Muzică populară 
interpretată de iustina 
și Petre Nițescu; 15,15 
expoziții; 15,25 Muzică; 
siune muzicală de la 
16,00 Radiojurnal. Sport, 
meteoroiogic, 16,30 Roza viaturilor; 
16,55 Melodii populare; 17,10 Aten
țiune, părinții; 18.00 U inelarii ale 
anului XX; 18,30 Caleidoscop mu- 

Mfcical; 19,00 Radiogazeta de seară;
19,30 O melodie pe adresa dum
neavoastră-, 20,00 Buletin de știri; 
20.03 Radio-magazirj sportiv; 20,15 
MuzJcă populară cu Ion Bogza și 
Nicoi.'ia Vuștlovici; 20,4) Arii din 
operzO'; 20,43 Cmtă Gigliola Cin- 
quetti; 21,00 La balul de sîmbătă 
seara; 22,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,20 Jocuri 

zf/ppliiare; 22, .(> Moment poetic; 
^22,35 Muzică de dans; 24,00 Bule- 
'tin de știri; 0,05 Muzică de dans;
2,5Ș-—.3,00 Buletin de șiiri. , ■

venit lă 
ei in Petroșani. Dorea să 
undeva în serviciu. Tp- 
său îi iătea vizite Ioana 
un om din satul vecin,

de zăpadă : 28 cm.
La Paring, temper atu- 

ra aerului a înregistrat 
valori cuprinse între 
minus 15—20 de grade. 
Stratul de zăpadă : 51
cm. Ș ;: i r 5 ;

Pentru următoarele '24 
de ore : vremea ;se va 
răci în continuare ; cer 
mai mult senin.

ne mai 
(holtiiteU 
a decedat 
pul ei nu 
milă, nici 
Mai curind

Gazul acesta 
judepa niciodată in luate ele
mentele lui. Micuța care, fără 
să știe, alimenta dihonia din
tre două familii, s-a dat parcă 
singură deoparte. Nimeni nu 
va întreba niciodată dacă ti
rul vieții ei mai putea conți» 
nua sau nu. Părinții ei se vor 
judeca mai departe „pentru 
plata cheltuielilor dă jude
cată".

mai
u cate vor vedea lu- 
în premieră;1 pi mi iu 

ianuarie 1968. Astfel, 
va viziona 
de I.L. Ca-

Angelo, tiranul Padovei" 
.Profesiunea doam- 

" de Bernard Sliaw și 
de Carlo Goldoni. De 

colectiv va relua 
„Visul unei nopți 
Mv.șatescu, ..Io, 

de Dan Tărchilă, 
de Aurel Baran- 

„Făt-Frumos" de Hșria lnr-
Noiembrie : 

dragă; Republica': 
LONEA — Minerul : 

7 Noiembrie: Spio- 
Juana Gallo; l.U- 
Căutătorji de aur 

BARBĂTENI : Tri-

iala trebuia încheiată in 
unui „arbitru" oficial care 
putea fi decît instanța.

Fata care s-a ridicat da 
bancă, din mulțimea de 
meni de pe; fețele cărora 
poți ghici care-i pîrîtul și

lorii. Esența însă, de cele doua 
părți ale hotarului rămîne de
lictul fața in idțâ cp legea. Și 
totuși diptre procesați aflate 
pe rol în cursul unei ședințe 
Ia Tribunalul din Petroșani am 
ales, unul care nu s-a judecat, 
care nu se va mai judeca nici
odată în toată complexitatea 
lui.

Iuțalim Veronica
lălăi
intre 
tălui
Ion,
căsătorit dar a cărui soție n>a

ied pifilorpl s-a apropiat de 
bură- Poartă o basma neagră, 
semn de doliu. Tribunalul pu
ne Citeva jgtrebari de < ircțim- 
«lanță. apoi reclamanta în do
liu isi expune pretențiile. „Nu 

judpcăm, decît pentru 
I de judecată, Fetița 

între timp". Pe chi- 
se poate citi nici 
durere, ni:i regret 

oboseală.
uu se va mai

s-a ternii- 
agregat 
magazi- 

Timp 
bhlpă Bo- 

dici Solomon, împreună cu meca
nicii Ciurdărescu Emil și Roma
nici Mircea au reparat excentrice
le, au schimbat segmenții la pistoa
ne, au curățat tubul colector de 

executarea re- 
fpst supus u- 
de rodaj unde 
dovadă că lu-

Confirmarea 
calității muncii

Ieri, la atelierul de reparat utilaj 
comercial din Petroșani 
.nat repararea unui
„Tehnofrig" aparținînd 
nului nr. 9 din Dărănești. 
de patru zile șeful d

1927 — Ia ființă Societatea de di
fuziune radio-telefopică dip Româ
nia, transformată în Societatea ro
mană de radiodifuziune.

1944 - A apărut primul număr
al ziarului „Munca" („Viata sindi
calii"), organ al Consiliului Central 
al Sindicatelor, -■

1956 — A murit poetul Nicolae 
Labiș (n. 2 XII, 1935).

1965 — S-a înființat Comitetul de 
Stat pentru Protecția Muncii.

Colectivul Teatrului de stat „Va
lea Jiului" pregătește mai multe 
piese de teatr 
mina rampei, 
slîfșitul lui 
publicul petroșănean 
„O noapte furtunoasă 
ragiale, 
de Victor Hugo, 
net W.aren 
„Hangița", i 
asemenea, jicelași 
și unele piese ca 
de iarnă" de T. 
Mircea Voievod" 
„Opinia publică" 
ga și 
tună.

In dimineața zilei de 2 decembrie 
un grup de 15 persoane așteptau 
la capătul liniei de autobuz din 
Lonea. Autobuzul cu nr. 31 I1D— 
1 663 a sosit la capul de, linie. Am 
dat să urcăm. N-am avut acces. 
Șoferul ne-a spus să mergem să 
așteptăm în stație (stația se află la 
vreo 20 metri mai.încoace de la capul 
de linie). Ne-am conformat. La ora 
6,10 autobuzul a plecat de la cap 
de linie, Spre surprindeieu noastră 
șoferul a trecut cu mașina goală 
fără oprire în șțația uiide ne tri
misese să așteptăm. Urmarea : 15
salariați care trebuia să mergem la 
Petroșani am întîrziat de la servi
ciu. Și de ce? Pentru că așa a vrut 
șoferul. Rugăm conducerea I.C.O. 
Să cerceteze cazul, să afle vinova
tul și să-J sancționeze < orespunză-

pî 
combinatul 

milioane 
■re sînt de 

în domeniul investi- 
un volum de lucrări în 

milioane lei,' din 
lucrai i miniere, 
mrințșje ce le

Amil 1968 pune sarcini sporite îp 
fata combinatului. In noul an, pro
ducția bazinului va înregistra un 
spor de 700 000 tone cărbune, iar 
producția zilnică va crește cu 1 400 
tone. Producția netă în noul an se 
va ridica Ia 5 365 000 tone cărbune. 
La productivitatea muncii e prevă
zut să se realizeze 1,490 tone/post, 
iar la prețul de cost 149 lei'tonă, deci 
cu 1,4 la suta mai puțin clocit 
ac est an. La ! beneficii, 
va avea do realizat 267 
lei. Sarcini de răspunde 
îndeplinit și 
țiiior 
valoare de 510 
care 175 740 000 le;

Vorbind despre 
ridică dinamica pioducției pe ur
mătorii ani, tovarășul dr.' ing, Ro
man Petru, directorul general al 
C.C.V.J, s-a oprit asupra principa
lelor probleme oaie trebuie să stea 
în atenția cadrelor <ie conducere 
clin combinat și unități.

In anii următori, producția com- 
bumlului înregistrează o creștere 
substanțială, fără a crește însă și 
efectivele, Deci ‘ vor - trebui depuse

18,00 Stadion.
18,20 Buletinul circulației ru

tiere.
18.30 Pentru copii: A.B.C. •— 

De cc ? Mozaic in alb.
19,00 Ecran literar.
19.30 Telejurnalul de șegrâ.
19,45 Agenda dv,
19.50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Sărbătoarea majoratului. 

Spectacol organizai de 
Comitentul orășenesc Bu
curești al Uniunii Tine
retului Comunist. Trans
misiune de Ia Sala Pa
latului,

21,00 • Reportaj : Anul XX. „La 
noi în sat".

21,15 Film artistic : îndrăgosti,: 
(ii din Toledo.

22,35 Telejurnalul de noapte,
22.50 închiderea emisiunii.

Iii seara zilei , de 11 decembrie! 
am intrat cu ; soția la Unitatea de 
fierărie nr, 61 din Petroșani pentru 
a, cumpăra un obiecț de uz cașiiic 
de la raionul vînzătoarei Velciov 
Ană. Dc-si spațiul magazinului e 
r<?dus, în el sînt depozitate multe 
materiale și produse care îngreu
nează circulația și chiar buna de
servire a cumpărătorilor. lag.he- 
suiala a făcut ca soția să se 
taie la picior într-o sîrmfl ieșită 
mult afmii din locul unde este de
pozitată tabla. M-ani adresat fru
mos tovarășei Velciov de ce nu de
pozitează corect materialele în ma
gazie. Mi-a răspuns cu cuvinte jig
nitoare ; „Chențti sînt obligați să-și 
păzească picioarele ; dacă nu-ți con
vine păzește-i-ie tu că ești cavaler". 
Am mai întrebat-o de ce mă jignește. 
La care mi-a tăiat-o scurt : ,,l tai, 
hai' comandă la tine nu aici!". 
Oare <>șa trebuie să se poarte, cu 
cumpărătorii lucrătorii din comer
țul nostru socialist ? Cred că nu !

Rafturile bibliotecii centrale oră
șenești Petroșani au fost reîmpros
pătate cu noutăti literare. Iată cî- 
teva volume puse la dispoziția ci
titorilor : „îngeri biciuiți" de Ale- 
cu Ivan Cmilta, „Frig" de Dumitru 
Țepeneag, „Orașul" de Wiliam Faul
kner, „Neamul Gondoșilor" de Sza- 
bo Gliyula și romanul ui trei volu
me „Crestele Saianjlor" de S. Sar- 
takov. .

Sala în care își ține tribu
nalul ședințele zilnice nu se 
deosebești? prea mull de al
lele. Aici, pe bănii, in aștep
tare, stan oameni. Ai putea 
crede că s-au adunat să as
culte o prelegere. Sala însă e 
împărțită în două printr-un 
hotar nevăzut. Dincoace o— le
gea cu asprimea ei, cu pute
rea ei de prevenire și comba
tere a răului. Dincolo in
fractorul, omul caro în limbaj 
juridic poartă numele de „in
culpat", Tot dincoace reda- 
manlul și „anexele" mar-

tățirii condițiilor sociale pentru 
oameni. De asemenea, o dată cu 
dezvoltarea unui puternic spirit de 
emulație pentru îndepliniioa sar
cinilor curente, cadrele de condu
cere să insiste,, mai mult asupra 
problemelor de concepție, de pers
pectivii, de a asigura toate premi
sele necesare îndeplinirii și depă
șirii sarcinilor de răspundere ce 
revin unităților combinatului în anii 
următori.

ței muncii fiecărui salariat. Cadrele 
tehnico-ingincrești au sarcina să 
persevereze pentru înfăptuirea mă
surilor prevăzute în vederea extin
derii 
rația 
norii 
toile 
ducției și întărirea disciplinei. ;

După prezentarea unui amplu plan 
de măsuri tehrlico-organizatorice po 
anul 196", au luat cuvîntul șefi ai 
unităților care au. exprimat liptărt- 
rea fermă a colectiv oloi exploată- 
riloi si uzinelor din bazin de a 
munci cu elan și inițiativă pentru 
înfăptuirea integrală a sarcinilor 
de plan pe noul an.

In încheierea adunării, a luat cu- 
viuluI tovgrăsul Lungu loan. Vor
bitorul si»a exprimat convingerea 
i a liotarîrea colectivului combina
tului de a înfăptui integral sarci
nile noulții an își va găsi materia-; 
lize rea prin realizări meritorii, prip- 
tr-o producție ritmică și o 
taie economică eficientă la 
unitate minieră. Iu cadrul 
niijjițj ce Ie depun' cadrele 
ale . ^combinatului pentru valorifica
rea; tuturor rezervelor Interne, pen
tru ridicarea nivelului tehnic și 
perfecționarea organizării produc
ției, să sâ. acorde, mai multă aten
ție 1 actorului oui, .ridicării califică
rii profesionale a cadrelor, îmbună-

PETROȘANI 
Relaxează-te 
Amprenta 
Zodia fecioarei; 
pul; VULCAN 
PENI Cultural;
din Arkansas;, 
umfuț lui Robin Hood;

In holul Oficiului P.T.T.R. Petro
șani este expus permanent un ta- 
blp'u filatelic, Tăblouț conține nmri'i 
poștale care reprezintă frumusețea, 
bogăția și varietatea faunei >i fief,ei 
țării noaștre, Jăo la în< eputul anu
lui, tot aici, funcționează si <> fișă 
filgtglică în care sînt consqmnăte 
în ordinea apariției mărci variate 
ca temă, colorit și mărime și care 
sîht puse-la dispoziția filalelișțilbr. 
„Zece ani de cosmonautică", „Pă
sări de pradă"; „Reproduceri de 
artă", „90 de ani de la indepen
denta României", „C. Brîneuși", 
„Centenarul monedei națio mile", 
„60 de ani de la răscoala din 
1907" „-Monumente istorice", „Porto 
1967", „Flora carpatină", „Campio
natele mondiale de lupte greco-ro- 
mane" sînt cîteva din exemplarele 
de mărci care au fost primite în ul
timul timp de la I.C.Ș. Filatelia Bu
curești.

TELEVIZIUNE
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VIETNAMUL DE SUD

O nonă insulă vulcanică

ții

luat măsuti

★ .Q.
de

eșt-

Orhan
a tnan-

Cipru

decembrie, însă, 
au consunat Ia 
existența unei

ALGER 2,1 (Agerpres). — Consiliul 
de miniștri algoritm s-a întrunit 
miercuri și a hotănt să continue

avani în vedere dificultățile economice pe care le întîrn- 
sursele atmn- 

ccntractate 
revizuire a politicii 
perspectivă.

totodată existența a încă trei vul
cani ■ în activitate în apropiere de 
baza știi ii 1divă chiliana „Aguirre 
Cerda". s "

41 LONDRA. — Potrivit unor «arcuri informate, 
oficialitățile militare britanice elaborează în prezent

înrăutățit brusc, ft- 
nevoie să i se men- 
respirația cu ajuto- 

unui plămîri artifi- 
toatâ această

llien 
Sai- 

celei 
fost

supus unui puternic bombardament.

întrunirea Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 21 (Agerpres). — Consiliul de Securitate s-a în
trunii miercuri seara pentru a examina problema prelungim man
datului forțelor O.N.U. din Cipru.

Ministrul afacerilor externe al 
Ciprului, Spyros Kyprianu, care a 
luat primul cuvîntul, a cerut re
tragerea completă a tuturor trupe
lor turcești și grecești din insulă 
și acordarea de garanții internațio
nale țării sale împotriva oricărui 
atac sau invazii din afai ă.'Kyprianu 
a adăugat că, in condițiile actuale, 
cînd în insulă vor continua să ră- 
mînă contingente do trupe grecești 
și tmcesti, dizolvarea gărzii națio
nale cipriote ar reprezenta, din 
punctul de vedere al guvernului 
de la Nicosia, o concesie unilate
rală dificil de acceptat. EI a spri
jinit ideea unei lărgiri a împuter
nicirilor forței O.N.U. si a subli
niat că guvernul său este gata sa 
accepte bunele oficii ale secreta
rului, general -al O.N.U., U Tliant, 
pentru discutarea unor probleme 
interne, cum ar fi dezarmarea.

Reprezentantul: .Turciei, 
Eralp, a propus o lărgire 
datului forței O.N.U; din 
pentru a se evita no) lulbuiăii El 
ș-a pronunțat însă împotriva retra
gerii din insulă a celor 650 de mi
litari turci, atiați în Cipru în, baza 
acordurilor de la Ziirich și a atras 
atenția că în cazul în care , Consi
liul de Securitate nu va reuși să

Evoluția evenimentelor 
din Yemen
’- CAIRO 21 (Agerpres). — O ' o- 
fenșivă regalistă,:; sprijini tă în mod 
Vădit do regele f'eisal al Arabiei 
Saudițe, care nu a dat curs demer- 
șurilor gu.ernuliu de la Sanaa, a 
fost urmata imediat do o riposta 
Violentă a aviației republicane, re
latează - agenția France Presse în 
legătură cu luptele care au loc Ții 
prezent în Republica Arabă Yemen. 
După părerea observatorilor poli
tici, in siluația actuală evoluția e- 
venimentelor din Yemen face și 
mai dificilă o reconciliere națio
nală iții Yemen. Foștul premier, 
Mohsen El Aini, adeptul unei re
concilieri între triburi si al îmbu
nătățirii: relațiilor dintre Republica 
ArjI.J Ynnen si Arabia Saudita, 
a cedat locul generalului Hassan 
Al Aiuri, care pregătește formarea

- unui' cabinei de război după ce a 
decretat mobilizarea generală șj a 
preluat direct • comanda tuturor o- 
pefațiunilor.

adopte măsuri decisive pentru re
zolvarea problemelor de bază, e- 
xistă primejdia unei crize noi și 
mai grave.

In numele Greciei a luat cuvîn
tui Dimitrios Bitsios care a indicat 
că va prezenta Consiliului de Se
curitate, la. momentul oportun, mă
surile pe care Grecia ie preconi
zează pentru rezolvarea problemei 
în ansamblul ei. „Pentru moment, 
a spus el, în preajma începerii unei 
faze de consultări sub egida secre
tarului genwal al O.N.U., U Thant, 
cu privire la problema lărgirii ftan-’ 
datului forței.' O.N.U. din. Cipru, 
este preferabil să se mențină un 
spirit de colaborare".

După ce au mai vorbit Osman 
Orek, lider cipriot turc, și repre
zentantul Marii' Britanii, lordul 
Caradon, care ă cerut să fie luată 
o hotărire cel mai tîrziu pînă la 
21 decembrie în legătură cin reîn
noirea mandatului forței O.N.U., șe
dința a luat sfîrșit.

Situatie încordată în statul 
indian Bengalul de vest
• Mari demonstrații de protest împotriva destituirii guver
nului O Poliția a făcut uz de bastoane și gaze lacrimogene 

1 600 de persoane au fost arestate
CALCUTTA 21 (Agerpres) — In 

statul indian Bengalul de vest situa
ția se menține încordată, relevă a- 
gențiile de presă. In ultimele trei 
zile au avut ioc mari1 demonstrații 
de protest împotriva destituirii gu
vernului Frontului unit al forțelor 
de - stînga. In ciuda măsurilor prin 
care demonstrațiile au fost interzi
se, organizațiile politice, do femei 
și studenții au participat la aceste 
acțigni de protest. Potrivit relată
rilor agenției United Press Interna- 
tional, în timpul demonstrațiilor de 
marcuri, poliția a făcut uz de bas- 
toam- și «paze lacrimogene; pentru 
a împrăștia pe participanți. Peste

200 de persoane, au fost: rănite, in
tre care 30 de ziariști și fotorepor
teri. Numărul persoanelor arestate 
la. Calcutta .în .aceeași zi se cifrea
ză la 723. Potrivit agenției Reuter, 
în primele două zile ale acestei 
săptămîni au fost arestate 1 600 de 
persoane care an participat la ac
țiunile de -protest organizate împo
triva destituirii la 21 noiembrie a 
guvernului Frontului unit al forțe
lor de stînga.

Datorită înrăutățirii continue , a 
situației, scrie agenția U.P.I., poli
tia a instituit restricții de circulație 
pentru 12 ore.

După înăbușirea rebeliunii 
militare din Algeria
Epurări în rîndurile oamenilor politici și militarilor

Patrioții au lansat un puternic atac 
aerodromului de la Can Tho

SAIGON 21 (Agerpres). . —in 
noaptea de miercuri, -spre joi, for
țele patriotice au, lansat un puter
nic atac împotriva noului aerodrom 
de la- Căii -T'rio, situat la 130 de ki
lometri sud de Saigon, în regiunea 
Deltei Mekong. Aeroportul de la 
Can Tho este considerat cea . mai 
importantă -bază a trupelor ameri- 
cano-saigoneze din deltă. Patrioții, 
scrie agenția France Presse, au 
truns pe pista aeroportului și 
plasat încărcături ■ explozive în 
vioaiele si elicopterele aflate
aeroport. Un mare număr de apa
rate au fost distruse. Atacul patrio- 
ților s fost surprinzător, deoarece 
el n-a lost precedat de nici un fel 
de pregătire de artilerie.

In, provincia Nay Ninh, in ace
eași noapte, patrioții au lansat 
două atacuri consecutive împpUîvs 
pozițiilor deținute de trupele ame-- 
ricane. O companie a forțelor de 
eliberare națională a lansat, de a-

pă-
gui
a-

Declarația regelui 
Conslanlin al Greciei

ROMA 21 (Agetpres). - - Regeh 
Constantin al Greciei, care în urm< 

• eveninientelor de săptămîna .trecu 
ta a părăsit țara, stabilindu-se wb 
vizoriu la Roma, a făcut o declaifă 
ție presei'in care a arătat că „do
rește să se înapoieze în 'țară dac< 
i se dau asigurări ;că Grecia va păș 
din nou pe calea democrației par- 
larpentar.e". După ce a precizat cl 
nu s-a opus în mod deschis eveni 
mentelor din 21 aprilie, „pentru: f 
evita vărsarea de sînge",., regele 
Constantin a adăugat: „Pun o sin
gură condiție întoarcerii mele lîr 
Grecia în calitate de șef al’statu
lui : guvernul aflat la putere sî 
fixeze un tr-rmon precis pdhtre 
restabilirea unei vieți politice ' tie- 
mo ratice normale, să stdbil«'a4c= 
o dată -acceptabilă pentru publica
rea unei noi constituții, precum’,șî 
data unui referendum în vederea 
aprobării, ei".
i-rire-iÂ’WOlaO5'

Corespondentul din Atena al a* 
genției Associated Press relî&a- 
ză ca guvernul militar grec nu a 
permis joi dimineața ziarelor să 
publice declarația regelui

semenea un atac împotriva taberei 
forțelorspeciale americane de la 
Tinen Ngori, îă’ 104 Kilometri tund
eri de Saigon, atacul fiind pregătit 
printr-b puternică Canonadă de-mar- 
tiere. In același timp, au fost bom
bardate pozițiile deținute de unități 
ale infanteriei arnericaiie. -La 
Hm, la 30 kilometri nord de. 
gem, un post de comandă al 
de-a h-ă: divizii americane a

O insulă vulcanică cu un dia
metru de 400 de. metri și o înăl
țime de 100 de- metr^a apărut, < a 
urmare a erupției unui vulcan, în- 
Insula Deception, teritoriu antarc
tic, aparținînd statului Chile.

Comandantul flotei antarctice 
chiliene B. Kopaitic, rare a anun
țat apariția noii insule, a semnalat

Primul om din lume cu inimă 
transplantată a decedat

CAPLTOWX 21 (A 
geipreș). -- Joi dimi
neața, ia ora 7.00 — ora 
locală (05,00 GiWT) — 
lin purtălci <le cityîiil 
al ■ spitalului Groote 
Schuiir am Capetown a 
anunțat că Luls Wgșh- 
kansky, primul om din 
Lujne căruia i s-a făcut 
,o transplantdre de ini
mă, a deceaat. La 3 de
cembrie, Washkansky 

ț . , țiiscse operat de 
l&î, li

q echi- 
f funie

>r<>i. dr. .Christian
^țț&arnara A doua
ur-u ■■ăție, Luis
Mț y r<tușise să
AFfe, pnme.le cuvin-

r^Ult mai
de la 8

TO/lc ’ ,starea cele-
ăe la

j Irlceput 
fa\ < >rabil,K», SCA?rrdice și

un :iotoliu în
‘buî , came.fei sale.

La 15 
medicii 
pacient 
duble pneumonii și i-au

fad mi nisi ral a iilihiotice.
I.a începutul acestei săp
tămâni, specialiștii de la 
Glonte Slump, arr ajun-, 
la concluzia că pneumo
nia lui Washkansky nu 
iioMe ti urmarea unui 
tencimeri iriiecțios, ci este ■ 
o rnani t e s t a re a „ie n o - 

Lffienului de respingere" 
din partea organismului. 
L.a 16 zile după inter
venție, Lins W ashkansky 
a început să se simtă 
din ce in ce mai rău. In 
Urma acestei situații, me
dicii au făcut' pacientu
lui două transfuzii de 
globule albe 
de o toarte i 
diminuare a 
(după 15 <zile 
globulelor albe 
ge scăzuse de

:.la 5 uO,Oi.- După această.. .

transiuzii 
reclamate 
dramatică 

acestora 
numărul 
din sîrt- 

ia 29 000

transiuzie, medicii, care 
'' cercetau toluol natura- 

iniecției pulmonare, no
tau că „plămânii răspund 
tratamentului". Miercuii 
seara, starea bolnavului 

' s-a
irid 
țină
ru)
ciai. Cu
siare gravă a lui Wash- 
kansky, prof. Barnard 
declara la miezul nopți: 
cu „mai sini încă spe
ranțe''. limp de câteva 

..ore, starea sănătății lui
■ V ashkaiisky a ” rămas 
staționară, apoi s-a în
răutățit brusc., l.a ora 
5,00, un purtător de cu- 

'vînt a! spitalului Groote 
Shuur a anunțat 
Washkanskv se află 
ir-o situație critică, 
iu câteva ore după
i’castă inlormație „omul 
cn inimă de tată" (do- 
natodre innd 
Ss . j ‘ ,

că 
în- 
iar
a-

DeniSe

Amilii,..'' decedată 1 
ui isc unu: u< • idem ■ 
circulație), cum i se 
spunea lui Washkansky 

a încetat din viață 
după ce supraviețuisș 
18 zile de la operația de 
irunsplalare.:- a numii.

Comeutlnd acest eve
niment, redactorul medi
cal ai agenției France 
ibesse, .Main Saint-Pwil, 
scria că „acesi deces nu 
reprezintă un eșec, căci 
el nu închide în nici’lin 
tel calea unor noi în
cercări ae acest 
Comentatorul 
consideră că 
re Vfl 
tinua, 
marții
cardiace si, deci, se vor 
încerca ' noi transplantări 
ale ipimii. .

M
veni 
lupta 
datorită

ge" '■ 
agenției 

i anul ca
ri va con- 
împotriva 

bolilor

i
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dezbaterile în legătură cu rebe
liunea militară ,r.< I5~ ddceju-
brie. Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, aceste dezbateri, ca
re durează de trei zile, nu au adus 
nici o clarificare în legătură cu pro
blema examinată.

Agenția menționează, letodalij. 
că pe plan militar, reuniunea ca
drelor de conducere ale armatei 
algeriene, care urma să fie prezi
dată de președintele țării, Houari 
Boumedienne, nu a avut încă loc. 
Intre timp continuă epurările în. 
rîndurile oamenilor politici si mili
tarilor, deși nu a fost oferită nici o 
indicație oficială în âcest sens. S-a 
aliat că ia Oran au fost operate a- 
reștări după eșecul. rebeliunii colo
nelului Tahar Zbiri. Prima regiune 
militară,-unde s-a desfășurat tenta
tiva de rebeliune, continuă să fie 
interzisă accesului și, după cum se 
declară în cercurile .observatorilor 
din Alger,. cercetările pentru captu
rarea colonelului Zbiri continuă.

Reuniunea miniștrilor pentru 
problemele sociale din țările 
membre ale C.E.E.

HRUXLLLL-S 21 (Agerpres). — 
La Bruxelles a început joi reuniu
nea miniștrilor pentru problenidje 
sociale -din țâțile membre ale Pie
ței comune. A fost necesar ’un e- 
fort diplomatic susținut pentru ca 
această .reuniune să nu fie amina- 
ta <lm cauza st.un de spirit d,n 
rîndul ,,celor șase" după r-.esi.unea 
Consiliului mini terial și dezacor
dul privind aderarea Angliei la? 
C.E.E. Deși miniștrii s-au întîlnit 
în cele din urmă, reprezentanții. 
Olandi î ‘ î Belgiei au refuzat să 
participe Ia discuții. După- cum a 
remarcat cu ironie rin observator 
mucalit, nu este vorba de o politi
că a scaunului «ggl,- ci de-:una. a 
cuvintelor încrucișate.

- . . . , ■ A v
• TEI, AVIV. După cum infor

mează agenția France Presse. au
toritățile izraeliene au expulzat în 
Iordania pe liderul comunist pales
tinian Ihiahim Baker, sub aei> ația 
de activitate ostilă stalului izrae- 
lian. Baker a fost unul dintre sem
natarii petiției notabilităților pales 
tiniene, prin care se protesta îm
potriva anexării părții vechi a o- 
răsului Ierusalim.

• CIUDAD DE PANAMA. —gA- 
dunarea Națională a statului Pana
ma a adoptat o rezoluție, îh care 
se . .sublimză necesitatea.. anulării 

depline si irevocabile" a tratatplor 
încheiate cu S.U.A. privind Canalul 
Panama. ,, : re;,- re

Act provocator 
împotriva

foreene
Agenția Centrală telegrafică- Co

reeană antiniă că, la 20 decembrie, 
peste 
te în 
nave 
truns 
apele

500 de ambarcațiuni camufla- 
vase - pescărești, escortate; de. 
de război americane au pă-. 
în scopuri de recunoaștere în • 
teritoriale ale R.P.D. Coreene.

Unitățile de coastă ale Armătei^' 
Popi 11 are Co>■ eone nu 
de ripostă.

din Londra,
.  , .... ......., ........... .. o serie <le, .' 

planuri vizînd noi reduceri ’ ale cheltuielilor militare ale Marii,Bri*. 
tanii, < ' ' '

. pinii această țară. Această reducere, menționează 
tite, implică renunțarea la anumite angajamente 
Anglia în străinătate și, în consecință, 
teme a Angliei și a obligațiilor sale de

Mică conferință la
CANBERRA 21 (Agerpres). — Pre- 

.ședințele Johnson care a sosit joi 
în Aufti iha pentru a asista la o 

•Ceremonie funerară in memori.?. 
fdskdM’priny: iiuigJtT : Harold Hoit, 
<i inc . - .
„îttțîl 
tor ' 
S.U.z 
a a\ul.J" 
nistru JI.Î , 
yoakc, după si i discutat cu pri
mul mini- tr.. al -X.• -tr di i

intre limp.,'.la tondru anun
țat- că primuiOip^^i. ăl Marii Bri-

nivel înalt ?
tanii, Harold Wilson, însoțit 
prințul moștenitor Charles și de. li
derul opoziției conservatoare Ed
ward Heath, au plecat spre Ap$u, 
tralia De asemenea, a părăsit Ma
nila președintele Filipinelor. Fer
dinand Martos. Președintele Co
reei de sud, Pak Cijan Hi. si preșe
dintele saigonez, Nguyen Van 
i •-eu, au sosit deja în Australia.

După cum relatează agenția Fran
ce Presse, funcționari americani și 
australieni fac- pregătiri în .vederea- 
unei „mici conferințe la nivel 
înalt". :

de

de 
al-

■:.îȘ

zlă Qmberra o serie 
cu șefii 

:t}cipante alături 
oiul din Vietnam 

ut < îiitrexrel. ie cu primul mi- 
u al Noii . f.mde, Keith Hol-
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