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Nou abataj
la Lupeni

Proletari din toate, țdrile, uniți-vd i

mai muile în- 
înaltă speciali- 

ale 
■ cti:

chibzuință pen- 
conținutului s i 
a acțiunilor cul- 
artistice de la

au constat in cuplări, de- 
branșâri, debranșări și care 
lin ele h'-an durat mai mult

Ta exploatarea mi
nieră din Lupeni a in
trat joi, 21 decețttbtie, 
în funcțiune unul din 
cele mai moderne a- 
bataje frontale din ba- 
zinul carbonifer al Văii 
Jiului. El are o Iungi-

<. li este bi- 
ConSiliului

CXTiS. rssA

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

Q 26 de copi 
uitate au ramai 
puși primejdiei 
bolnăvi ;
• 1 500 de 

putut frecventa 
dimineață pentru că 
rau fără lumină și

O cercetătorii de la S.C.S.M. 
aii lucrat în-' irl^țSî
• peste 3 000 de lei . pagu

be materiale provocate tipo
grafiei ;

trei cazane cu aluat s-au 
acidulai la secția de specia
lități a fabricii de pline.

dreptate, cei din ramura 
utilitatea ca tova- 
Ccmbinatului cai- 
participat la djfe- 

sau. studii în alte

Constructorii de locuințe de pe 
șantierele Grupului II au de predat 
anul acesta I 494 -apartamente noi.

Muncind cu însuflețite în cele 
peste 11 luni trecute din an, cons
tructori i au reușit sil predea l 140 
apartamente. In aceste zile, pe 
toate șantierele a mai rămas de 
predat doar cîte un bloc. De aceea, 
întreaga capacitate de lucru a for
mațiilor de finisaje este concentra
tă pe: blocurile II — IJricani, A 7 
—:Lupeni, F 3 -- Vulcan, B 3 A — 
Petroșani, B -3 — Petrila' însumînd 
în -total 354 aparțameutg pe care 
coaste..ciorii .,iut hotarîți -Să le ter
mine în cinstea aniversării Repu
blicii. . .

Se știe, că spațiu) vizual al 
șifăzii,i viii mele cure vorbesc 
trecătorului despre diferite 
mărfuri sau produse, este, în 
genele, tolosit pentru expune
rea noului. I ițesc. Menirea vi
trinelor e de a atrage. Din 
stradă privirile se. opresc, pe 
cărțile cu specificația „Nou
tate" (la librărie), pe atitea 
■și atitea articole industriale

Acestea sînt doar o parte dm pa
gubele pricinuite prin întreruperea 
de curent din noaptea de 18 spre 
19 decembrie, pe linia de 6 kilo- 

■volți care alimentează o parte din 
orașul Petroșani. întreruperea de 
curent s-a produs luni noaptea' la 
ora 2,45, iar defecțiunea a fost de
pistată abia... miercuri dimineața: De
ranjamentul a constat în defectarea 
cablului de 6 kV pozat între cămi
nul studențesc . l<idu< i > it 
popular. ,

Din momentul defecțiunii -i pir > 
Io punerea --.ub tenMi^e a porțiune 
de rețea alimentată prin linia res
pecte u de 6 kV au t?W 9 ore și 
■4’.: de minute.-iar pffîb la depi-t-

Puțul va avea' o a- 
dîncime finală de 957 m,. 
ajungînd pînă. la orizon
tul XX. Instalația de ex
tracție a puțului va cu
prinde două mașini mul- 
licablu de ' tipul MK-2, 
așezate în turn, pentru 
două, colivii basculante 
cu cîte trei etaje de ex
tracție. Capacitatea de 
lucru a puțului este foar- 
le măre; zilnic pe puț se 
vor putea transpoita 
ț 280 vagonele cu cărbu
ne, 220 vagonetecu steril, 
58 cărucioare cu mate
rial lemnos, 3b < arucn oi
le cu armături si alte 
material-. Prin r.ml p t; 
-se- va tare’ Si trăfcspor-

Dezvoltarea continuă a 
extracției de cărbune ne
cesită construirea de 
noi obiective industriale, 
menite sa comploteze și 
să sporească simțitor ca
pacitatea de producție a 
exploatărilor miniere.

Puțul est Petrila se în
scrie în coordonatele a- 
cestoi ceriui<-, el uimînd 
să aducă o contribuție 
însemnată la dezvoltarea 
viitoare a. minei.. Puțul 
va asigura extracția căr
bunelui în 
a cîmpului 
trila — în 
iilor 0 și 1 
du—e în planul de siste- 
jdatizareO â'' eXpTuatăriî. 
■IliPlMl ... ’I I.........

Tovarășul Nu alde Ceau'șescu, Dte- 
ședintele Consiliului de- Stat al Re
publicii Socialiste Romania, a pri
mit sîmbătă '23 decembrie,, pe am
basadorul Republicii Federale , a 
Germaniei în Republica Socialistă 
România, Erich Ștratling, la cererea 
acestuia.

la- 
participând 

părerea. asupra 
ă-'se otgaxi.iZeze 
pe linia răspîn- 
te'nnice si de

Echipa de lăcălușjg^gb®| 
dusă de Nicolaescu,Mfrbșf&&;.i 
la șantierul nt. 2 al 
vezeni iși depășește.
einile de plan cn 55—60 la: 
sută. Momentan această echi
pă lucrează la 
vizorie a mașinii 
din Incinta 
nai.

Lui personalului - 530 de
muncitori pe zi. Prin 
noua instalație de ex
tracție se va rezolva, 
așadar, . transportul căr
bunelui, lemnului, a. ma
terialelor, - sterilului, a 
personalului,. puțul ser
vind, în același timp, 
pentru introducerea de 
aer proaspăt la orizon-? 
turtle blocurilor 0 si 1.

Execuția noului turn a 
fost’ încăpută în tritaes- 
ttul II al acestui an, ur- 
ttiînd să se termine în 
1969. CoJegțivul de con* 
Mtuctcn ăl șantierului; 
<T,C.MM, '--care exe- 
cută turnul- puțului si. 
imluJatin de' exltacție (Cont în pag 
«rtMW-i'HtlW ii ii ~Ww

Ambasadorul Repdbii<.ii Federale 
ă .Germaniei a transmis .tovarășului 
Nicolae Ceauso-scu o scrisoare am 
partea: vicecancelarului Repu b licit 
Federale a Germaniei, Willy Brand,

La primire, care s-a desfășurat 
Întt-o uimo 6 i j caid. >lă, a parti
cipat .Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Prin scopurile pe care le u 
reșțe, prin natura . ei, . activii 
cultural-artistică este căi. mai 
pice teren, unde inițiativa, ci 
rea . permanenta a noului nu 
noaste opreliști în ■ a se aii 
Aici, mai mult det il oriunde, 
dovedește din plin utili lulea, 
suitarea părerilor acelora care 
fapt, sînt „beneficiarii" 
turâl — publicul;

De aceea, considerăm, 
nevenită . inițiativa 
focal al UGSR de a consulta pe 
unii oameni din ■ localitate, aparți- 
nînd celor mai diferite profesii, a- 
supra a ceea <e ar d.>ri să ii se.o- 
fere la Casa de cultură. A fost so
licitată părerea a. peste 300 de oa
meni - mineri, celei ivii, construe- 
tori, lucrățpri din comerț, ingineri, 
tehnicieni, cadre didactice, func
ționari — cure, în, cea mai triale 
parte, au înțeles senii',iflcati.i i nu
litatea acestei consultări, venind cu 
sugestii făcuta: cu 
tiu îmbunătățirea 
vanei a ții tematica? 
turaDeducâtive și 
Casa de culturi.

Prelucrînd răspunsurile' la ches- 
tionar ne au ati atr’ 'i.i v < laic J 
probiiw subliniate de.,,; cei mai 
mtliți din p.irlir pa' ,i la ancheta.

Un mare număr
au ținut Să-și spună 
'a ceea ce ar dori si 
la Casa de cultură,, 
dirii .cunoștințelor 
cultură generală.

Au fost sugerate 
tîlniri cu oameni de 
tate din centrele universitare 

"tării, care să-i pună în temă 
noutățile ce apar în știință și teh
nică in tară și peste hotare, în do
meniul mineritului, al construc
țiilor. ciberneticii, cucerirea spa
țiului cosmic, noutăți în electroni 
că etc.

Pe bun.
minieră sugerau 
rușii din cadrul 
bonifer care au 
rite consfătuiri 
tari, să informeze și pe ceilalți, sa 
tariați de la exploatările miniere, 
asupra noutăților ce apar în străi
nătate în domeniul mineritului și 
au aplicabilitate la minele din Va
lea Jiului. Un maistru lăcătuș de 
la U.R.U.M.P., pornind de la ideea 
că 'sînt foarte multi salariat) cu
prinși în diverse cursuri de ridica- 
re a calificării si de specializare, 
propune sa se organiieze la Casa 
de cultură acțiuni Cu concursul u- 
nor cadre de -specialitate, care să 
ajute la întregirea cunoștințelor 
profesionale, căpătate la diversele 
cursuri'

— și-a pre\ă .'însă să 
redmă termenul de 
execuție. ? In acest scopj 
sub conducerea . ■ mais
trului Tamșa Iosif, e- 
chipele conduse d« Ilar 
Gheorghe — fierar beto- 
nist, Vasile Aurel — dul
gher, Isărescu Alexandru
— betonist, Boghiu Mi
hai și Cojocea loan ■— 
mecanici, Pescan Valor 
și Șarpe Tudor — ma- 
caragiști , au obținut un 
succes înseninat : în ziua 
de 27 noiembrie' a fost: 
începută glisarea turnu
lui O'itiilui — înalt de 13 
m — iarjjț- ziua de ieri,: 
23 decembrie, acest co
lectiv a reușit să termi
ne -7»Sârear+:7:;^?,-''.wrW 
De aciim vâ începe lu
ciul > la -.aisa de mașini.

ȘT. MIHAI'

mede front de 120 ml 
și este dotat cu o com
bină cu ajutorul căreia 
tăiatul șl încărcatul 
cărbunelui se execută 
mecanizat iar evacua
rea producției este e- 
fecluată cu ptiternice

sezoniere și produse alimen
tare noi, nutritive și economi
ce. Vitrinele sînt, în fond, .un 
vestibul care te Îndeamnă sau 
te... opresc să pășești înăuntru. 
Vitrina e o uvertură după ca
re îfi dai seama la ce să le 
aștepți intrîrid; este o primă 
oglindă care, rellectind fanle- 
zia celor ce-o aranjează, atra
ge privirile. Sini priviri care 
caută noul. Dar, oare, 11 găsesc 
întotdeauna ? Cu unele excep
ții,. da. Din vitrina Bibliotecii 
centrale orășenești, însă, poale 
de mai bine de un an de zile, 
trecătorilor le /'irribesc, de pe 
coperte, aceleași chipiui : „re
gele poeziei" ■ veselul Ale- 
csandri - caută spre piscurile 
„Himaiayei", Avram iancu se 
gflă, de atila timp, in aceeași 
„înirâ/ire" cu „Spaitacus" (o 
ediție veche, nu cea recentă), 
cu „Rob Rov"-ul lui Waller 
Scolt și cu „Fiu Marii Ur
soaice’' l Asiea-s nutâți

Noutăți de curlnd intrate în 
rafturi — iată ce-am dori să 
vedem m orice x Urină Pen
tru că, oricum, puia și foto
grafii. mai scliimbă, .din cirid 
in cînd, pe fotogemcii de sub 
sticlă ! Pronunț'ind cuvintul vi- 

și' implicit subînjelegînd 
reprezentativul 

afișai., irecătorii 
Ins&țent cu privirea 
$'i l-ar dori oriunde.

transportoare de fabri
cație românească. Noul 
abataj are o producție 
zilnică de aproape 450 
toile căibisae. . . .

Utilaje și mașini ă- 
semănătoare vor mai fi 
introduse in primele 
săpiămîni aie anului 
viitor și în alte aba
taje din Lupeni 'șj? 
Vulcan.

<1
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STEAGUL ROȘU

- u---------------- ---- ■ - : re?
Cultura muzical^ 

a evului- 
mediu

Despre muzica
timpuriu se poate 
inai multă certitudine decît despre

se
evului mediu 

vorbi p: cu
muzicală religioasă’ .(fixată hi; scris, 
mui.istiule fund în acel timp foca
re de cultură) și pe de altă ...parte

și beneficiar al
actului de cultură
(Urmare din gag. 1)

Theoțiora JURCÂ

Penfru stimularea
creațiilor literare

de la poezie
poezie

pentru

Paroșcni

Tiberiu KARPAT1AN

ile acțiunile cultural-edu
cative ce se organizează, 
f.itâ de modul în care 
este frecv cutată de miile 
de membri dp sindicat 
și familiile acestora.

multe poezii, dar din 
acestea puține au vă- 
zul lumina tiparului. 
Iu cele ce urmează ne 
propunem să disiulam 
despre poeziile rămase 
deocamdată... îp sertar.

' Fiind singura instituție 
de cultură a sindicate
lor din Petroșani, con
ducerea Casei de cultu
ră trebuie ș§ siipță in- 
țfeaga răspundere fatX

printre 
ItitHriga

trp Gokiwyn Mayer (S.țJ.A.s 
Hlnii.J este o reconstitui!.

a aventurilor legendarului erou 
gl celor „O mie și una d< 
r.gpțț",

cu înfrigurare
.serpi

cure se

d. -■ . ACSINIA ȘTEFAN — Lupcni : 
;ț o albe, sînt destul de gingașe dar, î 

® sînt mm mult decît q confesiuni
. putere at 'clivă care nu «e ridica Ia

poeziei '

PANUE1.L DțJLAN
-pa: *- multele greșeli de ortografie, 

pentru cineva care aspiră ia un Ioc 
poeziei, cele două lucrări trimise - 
„Popas1" 

f- „ . care.
J și incoerent. Vă recomandăm 

răsfoiți „Teoria literaturii" si apoi s 
marii clasici.

iBB.#'- Olt * ti* tW * !

av
al- 

lunare ale Casei de cultură

purtate 
crpațiilOf 

au lua( 
multi elevi 
Lașpu |qpri 
I uiiiiti - din 
B. Sus.iiau

i Erg Jg. 
încearcă 
deslușească 
Căută, 
fie i 
jtîricL 
lor de egre se 
din ce m ce mai mult, i 
’egarea ucedoi enigme 
eonsmș cg o dufg vu ’ 
acea cheie iiivizihjiă, și 
dezlega muljimea de rmsh 
căre i ie păreau ae nepă
truns. Cu ci tex a zile in ui- 
mă termmflse tocmai lectura 
unui roman cate l-a tăcut vș 
mediteze nopți de-a rindul. 
Cuprins de mi imbold lăun
tric Căuta printre trecătorii 
ele pe sțftldi'i cerpja tidglă a 
chipurilor zugrăvite cu mă
iestrie în lecturile lui pre-

IN CLIȘEU: O spțvepță din filnțiil „Șindbad marinarul

VerSlirilg 0v, 
ansamblu, nu 
intimii, cu o 
dimensiunile

creației literare; -etc. 
De asemenea, există 
multe propuneri în pri
vința organizării unui 
curs pentru învățarea 
dansului modern, bineîn- 
teles cu ajutorul unui 
instructor ; inițiat. ă ;

Alții au cerut organi- 
zareg de <^tH muzicșle. 
însutite de explicații ale 
țingr pgjncni de specia
litate. Aceeași propune
re se face -și în direcția 
organizării unor întîlniri 
pii artiști plastici care, 
cu ajutorul cîțorva ta
blouri, să pxplice ten
dințele actuale in pictu
ră, atît la noi cit și în 
«Ițp tari.

orală.
a evu-y 
polifo-’ ’ 
voci),

re* 
dacă

Nu” au fost scăpate 
din vedere nici proble
mele. pe teme sportive. 
Iu acest sens, 'ar fi bine-, 
venite, vizionarea iti cp- 
lecliv a unor filme de 
scurt metraj, care să 
prezinte diferite compe
tiții sportive. Aici, să 
fie solicitați specialist! 
să explice tactica de joc 
a unor echipe, perfor
mante mai deosebite, as
pecte de la pregătirea 
pentru ‘ competiții ale 
sportivilor etc.

Ețaminînd ațynț mul
tiplele ' sugestii date de 
participantii la anclreță. 
se .desprind unele ptflb 
„1,,-rii (in ordin general :

„Sindbad marinarul"
Incepînd de azi, 24 decem

bre, la cjnema|pgr«fu! Ng- 
ii nibrie din Petroșani va 
filmul „Sindbad marinarul", o 
producție a studiourilor Me-

i(Jn nou cerc J ițe rar, al 
1 ic< ulm Pi tr >sani t 
luat ființă la țnfeputul 
pnul'it ș( olar în cuts, 
din inițiativa grof. SI >l- 
cun Fiona si prof.'Mm- 
tppgu Ironțm Noul < >.- < 
denumit „Laboramus" 
e frecventat de peste 49 
de elevi din clasele a 
IX-XT-a. Pînă în prezent 
membrii cercului au par
ticipat lp dopii înțîlnjri 
jnțereșants». l’rinui, «r-gțu 
ruralei sub , lorma unei 
sazățori literare, a fost 
închinat? „Lpjnij ideilor 
lui G. Coșbuc", la cea 
jie <i doua hdi|nire tț 
fost* prezentat referatul 
„Creația populara — ex
presie p viețij, luptei și

derate. Căuta 
chium acestor 
oamenii\ cii 
. i da zi.

Pe EA g 
pțllllff șȘbbj 
muzfpg ușoară 
ducea aminte 
formației. lot timpul 
vpu nuțțiai pe

pi, îi admira grația pașiiog 
și mer-sii-i Iggăngt jn ceața 
(litntneiijiii (le iarnă 
tepa 
(tind, 
grijă pe car<--l 

cînd \e v a 
pregspă și să-i

Se holărîse să 
sțHipi. pceeu pe ia 
dip centru, sa vadă 
qu pico aparuț în 
zile* Zzl igța vitrinei 
nuluj simți deodată 
înmoaie genunchii 
!>ie încet simțind 
zvlcnesg lîmpțele 1 
mult așteptat sosise 
pas «cm 
cplegd. di 
vitrină.
9^9

POȘTĂ LITERARA
Să discutăm 
la

Conducerea Casei g<? culturii,, să lie mult 
mai receptiva laț? de noul cp so ipipune îți «cs 
(iunile pe cftrp le prg8n|?eWă,

Tematica manifestărilor culturale să oglin
dească niai bine cerințele de azi ale diYers«lPr 
categorii de oameni djp orașul «Ie pe Jiu.

Este necesară o mai mare diversițicare 
pialibă și o mai mare varietate de forme.

<0 Sugestiile date obligă în același timp 
sindicatele la mai mult. Diri partea lor esțe 
teptată o participare nemijlocită și «divă la 
cătuirca programelor

în ce mai ex.acte. 
îppeptițpl evului 

era rea- 
neupielor (punc- 
șhtțșsm cp' oferea

■Cultură muzicală populară îsau fol 
ciorii ă, răspîndită pe cale

Dgr cea mai marc cucerire 
lili mediu a fost apariția 
niei (cîntare pe 
lenoinon pe care

mujica ahtieJiității; datorită notației 
muzicalo din ce
Astfel, daf? Ja 
mediu patarea < întecelor 
lizată i:u ȘjiițpruJ 
te, cțfțente, lipii), 
puțină exactitate, 
țți . secolele X, 
XI apare notgția 
mpzipglă alfabet i- 
că. Aeum Se în
cheagă, portativul 
iigșțru modern, pg. 
f’Pte apar nptelp 
la început sub forma unor mici pă
trate negre, apoi, cu timpul, rotun- 
jiudu-se, pînă au ajuns la forma ac
tuală, In dezvoltarea acestui sistem 
de noțgție a jucat un rol important 
călugărul < tui o d' \u rațe 
trăit în jurul anului 1 000.

Unul din documentele pe baza 
căruia se poate reconstitui modpl 
țle cîntare țji evgl nțcclții este cule
gerea de Clnhiri lit,un e denumijo 
cîntări Grcgonone, după’ numele 
papei Gtîg.ore 1 caro lo-a unificai 
și codificat. Cîntecul gregorian era 
unul din mijloacele cele mai efi
cace. prin care biserica se menți
nea stăpînă pa sufletul mulțimilor.

Dar viata nu putea fi împiedecată 
să se manifeste conform cerințelor 
ei firești.

Intimidați de severitatea Cjntărj- 
lo.r gregorierțe oamenii - c îgd scă
pau de șpîi.sfînta tutelă - mț re
fuzau desfătările oferite de cânte
cele lumești, mai puțin severe, fre
mătătoare și generoase.

Astfel se explic? existența simul
tana a cplor două culturi muzicale 
opuse : pe de p parte cultura

mai multe 
îl putem numi
VOlUtjorigr
np gîndim la pu- 
țeroiica tradiție a 

. cîntării unisone 
fsaft pe o singură 
voce. Acest mi'a- 
col al cîntării în 
același timp a 

mai multor melodii diferite s-a năs
cut tocrpai din cîntările gregoriene, 
cu toată strășnicie cu caro erau 
păzite de influențele , muzicii rpă-j 
gîne". Astfel, iin jp.lgbilg cji)tjir&; 
gregoriană la unison vede la un 
mqnmpt țtat a|8turîndi>d-se o a «ipua 
voce, care evoluează într-un para
lelism strict, la interval de 4 5
sunete. Este așa numitul organum 
una din primele forme polifonice 
f ixate în . scris.

Cam în aceeași vreme, celor două 
voci care au spart unisonul- multi
secular. li se atașează o a treia, o 
a patra ș.a.m.d. dind naștere mo
telului, în care rocile se deosebeau, 
nu numai ia melodie,, dar șj ca text..

Așadar, evul mediu a fost aceia 
care a sorvit drept cadru jwțyirtru 
ruperea cătușelor monodiei și a dat 
.posibilitatea să se ivească zorile 
unei lumi sonore cu totul deosebi
te : polifonia, cucerire care a per
mis muzicii să redea fenomenele vie
ții fn simultaneitatea producerii și 
desfășurării lor.

ce susținute de iorm8țij 
profesioniste* din diversa’ 
gaguri, -fe sugerează -j« 

a șe prganiza Ja 
Casa de culțură între
ceri, treceri în rev istă 
sau pur și simplu-, spec
tacole de sine stătătoa
re, susținute de cele mai 
bune forinații din Valea 
Jiului. „Am dori și noi 
să vețism artiștii ama
tori din alte localități 
ale Văii Jiului pentru a 
no pețrpce în compania 
lor cîteva ore., plăcute", 
relata un lăcățuș de la 
u.r.u.m.p. Ba mai mult, 
se propune înjghebarea 
unui ansamblu artistic 
al Casei do cultură par? 
să cuprindă elemente ta
lentate ny numai din 
Hetroșani ci și din alte 
Io. alități apropiate.

S-ai ceje organizarea 
unor spectacole artistice 
susținute de formațiile 
de. amatori — sublinia 
unul din cadrele didac
tice - dar la care să fie 
solicitat aportul și al 
unor artiști profesioniști 
consacrati • de muzică 
populară și ușpgrii . 

Despre a< tțț .Iuțea o i- 
Curjlor jn cadrul Casei 
de pilitură, un tînăr me
canic de la T.C.M.M. a- 
rșta <ă se fgc.e er oii! .do
rințelor mai multor . ti
neri. .care ar .dori să se 
organizeze. * cpi «uri cu 
activitate permanentă, 
care să dea posibilitatea 
amatqrrlor; șg-șj 
cunoștințele în domeniul 
radjdtehnicii, electronicii

m 
. De cî- 

țile repeta intr-ung, în 
ițit text piămădil cp 

va spune r 
llfylqțî s-o o- 

sppnfl c^,.. r 
treacă în 

librăria
l ce cărți 

ultimele
i mugv/i- 
i că i sg
Se aprg». 
cițm li 

țvțdmentui 
ț.pțgt sosise. I.a tip 

el, ea discuta cu o 
ieșpie nn volum din 
Colega se străduia 

cgnvingă sg cumpere

L3sîi}d , ja o 
. nejflstificate 
în „cetatea" 

- „Mama" și 
nu îndeplinesc condițiile de pilbli- 

Ele conțin multe prozaisme, un stil încărcat 
pentru început să 

ă-i studiat} pe

AVJIAM BOȚ AN — Fețrila : l’Qezia „Cărljii- 
ețe" e săracă în imagini, versificația șchioapătă. 
înteți probabil la primele încercări; este vădit 
cpșt lucru din rima fbfțătă. și limbajul limitat, 
iitiți deci mai mult si mimai apoi incercati-vă

sârșla cind omtii 
ați timiditate șg 

fpirieJo vieții, 
ă ctipținș ile p erno- 
iiecunoscută pina d- 
pțijiirș snagrleia cărțs- 

șigiieu Qti^iv

■■ie

11 Yd

Concursurile gen „țj- 
țrg șție rgspupde", pe 
verse teme, au întrunit 
un mare număr de pro
puneri. Ele se refereau 
la faptul cîi asemenea 
concursuri să fie țn așa 
fel organizate îneît să 
faciliteze asimilarea unor 
cunoștințe noi, șă prilo- 
juiască confruntarea u- 
țrqr grupuri de oameni. 
Tematica concursurilor 
să, fie cît mai variată, mai 
ales să. se axeze pe nou
tăți tehnice cît și din 
alte domenii, care să 
.suscite un interes sporit 
în studierea literaturii 
de specialitate în acei 
domeiiip. }

Vprbițid despre activi
tățile distractive cari- ar 
dori să aibă loc la Casa 
de cultură, ipplți au . pro
pus șă se organizeze im 
nuinșr sporit de prggra- 
me de varietăți, șeți dis
tractive, Iar acestea să 
sg facă diferențiat pe 
vîrste și categorii dc 
profesii. Unul din inspec
torii băncii de investi
ții, completa că va tț<>- 
bui să se țină, de ase
menea, cont de ținuta 
civilizată care trebuie 
imprimata parțicipanților 
la aceste acțiuni.

Cel mai mare număr 
de sugestii au fost fă
cute pe linia activității 
artistice. Pe lîngă dorin
ța exprimată pentru mai 
multe spectacole arțisți-

„Mulți chemați, pu- 
țiii| aleși". Api citat a- 
ceșt dii ton întrueît ani 
considerat că e valabil 
și pentru discuția noas
tră de azi.

In ultimul timp, la 
redacție, am primit

găzuinUilpr iU!«mijlL!ț ro
mânesc". La cele două 
îițtUjUli s-ag citit, dp as 
semenea, creațiile lile- 
rciro ale elevilor Sțrochi 
Lucian, din ejasa a KJ-a 

iB și Mărar (Jlp.iadănijia, 
din < lașa a X-a G. "

Li discuțiile

pe
literare lectorate 
cuvîntul mai 
priptr.e fam 
si Ciutfjprju
class a X a
Mihaela. Paljanoș Mar
gareta, D'ines' u Ro(tj< .i, 
din' clâșa. a Xf-a G și 
Sterpbefg Maiqjl, din 
clasa a \ a C, dovedind, 
< ji tații, gîmliie logică 
și o judecată muturâ.

vgzțlțto
la un concert pe. 

bliuși mat a- 
de repertoriul 

l o prf-i 
ga. Qeva î: 

făcpa să creadă cg trebuie *u 
șieg ele vprbp cp gg, șă-i spo
ită tot ceea ce nu a $pg« 
încă rijmâniiî. în speranța Ca 
deștăinuirUe lui să găsească 
ecou iu sufletul ej. .;.

Diri ziuă aceea n-a mai 
ș< ilpat-i, din ochi O urmâreg 
în Urmare dimineață in drum 
SldfȘ școală. Cp pictate și ne- 
saf (jspifa aejui ffîn jurul gi, 
îl răscolea fiecare mișcare a
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importantă e- 
pentrii dez- 

iiiinei Petrila 
mari exploa-

1) 
am în-

I.R.E.H.

I est Pe

3S> PROGRAM
Lupi 25

PRO< 1RA IUL I : 5,00 BUI E • IN
DI ȘȚIR1 ; 5,05 Pr >gr ni mu ic il d 
lin un aț 10 Sp >rt 15 Prog an 
mi / i , > de iiniii a 6,00—8 >
MUZJCĂ Șl ACTUALITĂȚI; 8,25 
MOb POEȚIC î: 1,. miere
îou, melodia preferată; 9 GO HUU 
TIN DE ȘTIRI; 9,03 La microion, 
melodia preferată; 10,00 Radio- 

'■ prichindei (emisiune pentru cei 
mici); 10,10 Revista literară radio; 
11.00 BULETIN DE ȘTIRI , 11,Oii
Cronica economică; ți,15 Muzica 
Ușoară; 11,30 Recital de operă; 11,45 
Sfatul medicului : Siirmt itda și cul
tura fizică; 12.00 Prclncrăi i din fol* 
cier,- 12,15 BULETIN DE ȘTIRI; 
12,20 Succese ale im.izu.ii ușoare: 
12,45 RADIOJURNAL. Buletin me
teorologic; 12,55 Intîlnire cu meio- 
,<!k-i populară si iiiterpis'-tul proferat; 
13 30 Paruia soliștilor si a orches
trelor de numiră usoau; 15,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin raeteo-

21,30

ca-
In

ca 
ivită in 

’depista- 
Intîrzie- 
deranja-

In perioada sărbătorilor ți® iatpă, rrjajițzinele
O.C.L. Alimentara din Valea Jiului vor func
ționa după următorul program special

o modernă
c ai o 

fa 
a lucră il ■
cu dispecerul. Dar 
funcționat... doar la

7—13; 17—21; 
orele 6,30—11,30;

de iarnă

PROGRAMUL

do
liu

leva din cauzele • are pi - 
vpacă lungile întreruperi de 
CUrent Și anume :
sînl nici supravegheate, nici

(tlrinare din pag.

In celg 8 ore în care 
soții pe teren eciiipa 
mi-mu pulul da s-eainzi de cî-

A Liicrăirye nu
rjițijate d,et perșggRR competențe din conduce-. 
rea secției Tocmai în asemenea momerde, unele 
cadre de răspundere din cadrul secției I.R.E.H 
Petroșani își găscs< alte preocupări. Linii l-am 
căutat, Iov ing Bolit Petru șeful secției, era 
ocupat pină pesl < ip’ n e? uninarea fotogra 
fiilor cu femei frumoase din Hinanahul Flacăra. 
La comentarii în jurul acestei probleme" parti- 
Cițțap ți șal^ri^ți ai șprvțciului Țehnic. Tpt atunci 
cînd linia electrică era avariată și o parte a ora
șului fără curent dumnealui, împreună cu pro 
sedin t» cpmiletuiui sindicatului tov Coi loan, 
... jăsi d ,i ... . - ăt. ea pri
melor, hurii i.ire pulea ii «întinai iilov.i ore, iar 
maisl ui f ocheiner 'râurise și-a găsit si ol alt 
ceva de făcu! in loc să participe la lichidarea 
des și.

© iipsa condițiilor pentru transppriaroa rapidă 
a muncitorilor pe rețea e g altă cauză a întîr- 
zieiih.r în lichidarea întreruperilor. Secția dis
pune de patru mașini, dar abia Ia ora 11 și-a 
făcut a. no I,M. > , m<: van'-'dt , iau Mui;
de aiergălti .■ s>. os un capăt altul al
orașului. Se zice că celelalte mașini sint în re
parație la Deva. Țoale deodată ?

A Proasta întreținere a sculelor și materia
lelor are, de asemenea, o influență nefastă asu
pra timpului de remediere a deranjamentelor. 
Din cauza scărițelor necorespunzăloare, unui 
muncitor i-au trebuit 17 minute să urce pe un 
stiip de... 5 melri. Altul a bîjbiil o jumătate de 
oră in subsolul clădirii P.T.f.R. tocmai pentru că 
în loc de un reflector sau lanternă se folosea 
de cite un băț de chibrit. De asemenea, șase oa
meni au pierdut cite 20 de minute pină au găsit 
niște capele de sînna pe care ie-au înodat cap 
la cap ca să formeze dpi conductori de cite trei 
metri necesari unui aparat de detectare.

A Pentru o mai mare operativitate in depista

Față 
țe ale 
așezat
imbpli/eaza pn înălțimea •. vel- 

tețea lui avintul industrial al Pe* 
trilei, al Văii noastre. Noul puț a- 
flat în construcție este doar unul 
din nun oasele oljiec ii- - m Iu - 
Irjalr de o de isebită 
CQppmibă, prevăzute 
voltarea continuă a 
— una din cele maj 
țări ari iier.e din al > i Jiul i

{Urmare din pag. I)

în față cu noile blocuri înal- 
j < i ilei, ti rnul puțului i i , 

>( lălăit pal il .1, <i

CALENDARUL ZILEI
IA 24 DECEMBRIE...

1919 — A avut loc 5a București 
greva muncitorilor de la Regie, 
Arsenal și a munciiorilor tipografi 
, . n-x ndi<ari ■ . ononu <■

1936 — A muri » ■■
<â, erou al războiului anlirascist 
din Spania ;n. 1912).

966 — A if rol primul •' :< N
ziarului ..Iskra" edilat de V. L î e- 
W:

1267 -- In'elarea io ••'■•> .1 Viet-
t nm de sud < u prilej il 7 !•.' 
lor dc Crăciun și Amil Nou.

DE RADIO
dc m ;rie

iiitier; 1,5,05 Jocuri populare; 15,45 
Melodii de Nicolae Kirculescu; 16,00 
• ADIOJțJRNAL. Sport, Buletin me 
teorologic ; 16,15 Din comoara fol
clorului nostru; 16,30 TRIBUNA 
R ADIO DEZVOI TAREA PI ANICĂ 
A ECONOMIEI — ATRIBUT AL 
SOCIALISMULUI; 17,(0 ANTENA 
TINERETULUI; 17,30 Mic cpnceit 
Mozart; 18,00 ITINERAR» ALE A- 
NULU1 XX; 18,30 Muzica populară; 
19,00 RAPJQGAZEI'A ;
19,30 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 20,00 IU. Ll-TÎN
M|p| -mir; l'adii-inaqazin sportiv, 
u i : i.-l.-ii, ei im-sli; 30.75 Tea- 

Iru radiofonii ren >: t
CU VODĂ" de Al. Dâvilla; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 22,20 Cîntă formație. Bebe 
Prisada; 'OEHC ;
22,35 Muzică de dSHS; 14 00 BULE» 
TIN DE ȘTIRI; 0.05 Mel< fiiilc nopții; 
2,55—3,00 BULETIN DE ȘTIRI.

UNITATiL-OR
ALIMENTARE

în perioada 
sărbătorilor

rea și remedierea deranjamen
telor. secția I.R.F.H. Petroșani 
,i io-.l dulăi â cu 
stație de emisie-recepție
să faciliteze: legătura de 
distanță 
pe.rețea 
Stația a

.......... .....
. . - -t< si it n o part ■ 

dig eguzgle care fac ca la
’ l.R.E.II. o defecțiune 

tinipul jjqpții 5ă fie 
lă... după 30 < e ore 
rile în remedierea 
mențelgr oi-.ii șiuț iiiliiie.iițate 
și .!> . unt așterp; ipsufțcic ntă 
a rețelelor <i căț <• Ipcrt 
rii I.R.E.H. '

De aici, consecințele pe 
re le-am menționat numai 
i a le 1>; înec j utul • ți i -

< ol Pa r ib , I i. i , ne 
gri pentru i» e, le >caț - 

clată; 
secția 
simț
ȘPMțfl
șill rginîne praci.i

Și nu e greu

cqd ’’ o țu ice de
1 R E.l l. Pețroș mi nu 

ră pui -.u i -i Iuțeli gem 
de <;■ atil de <țpS 013* 

întțțiierigu- 
lui. Și nu e greu de înțeles 
ce înseamnă pentru ceijilean 
întreroperea alimentării cu 
eriergic electrică : lipsește lu
mina, încetează funcționarea 
centralelor termice, dispare 
imaginea de pe ecranul lole- 
riz.ortilui, radioul amuțește..

Scurtcircuitul din cablul a- 
variat luni noaptea a durat 
.30 de ore. Gît va dura însă 
depistarea ,,scurtcircuitelor" 
în organizarea muncii la sec
ția I.R.E.H. Petroșani ?

STAREA VREMII
încălzirea timpului a continuat 

și în ultimele 24 de ore. Ca ur
mare, temperatura aerului la Pe
tri mi < osc ilat îpti ■ mini ' g i 
d< pi 2 jiade ; trati 1 ii ză
pada s-a tasat, în urma procesu
lui de încălzire, măsuiînd 25 cm.

Și la Paring, temperatura a înre
gistrat creșteri : minus 9 grade mi
nima și 0 gradp maxima. Grosimea 
stratului de zăpadă : 55 cm.

In următoarele 24 de ore, timpul 
se va menține instabil, favorabil 
precipitațiilor sub formă de ploaie, 
lapcn iță șj ninsoare. Temperatura 
"< tr-steri i ai a > lncaR

TELEVIZIUNE
IMiminiiă 24 decembrie

9,00 Ora exactă. Cum va fi vre
mea ?

/ <• ’ iuia tica d r are.
9,10 Petru copii și tineretul școlar, 

Ețedl < el încăpățînat 
de păpuși.

0,30 Emisiunea pentru •
1 < ncert inifonii

6,Qp Caleidoscop spșrtp 
gini.

7.30 Cîntec, joc și voie bună.
8,00 Curierul artelor. Emisiune de 

actualitate teatrală, muzicală 
și plastica,

8 1(1 1 gazir 1 l
9.30 Telejurnalul de seară.

50 . * ne in in i te
0,00 Teatrîi în studio, Surorile Bo- 

ga, de floria Lovinescu.
1 ilui li Ih ■

sănătos
■Țglp jijrnahil de 
Țeleșpprț.
închiderea emisiunii

Cît țin;p psli 
cu 1’ierre Etaix 

nqapt

FILME
1 im: 25 dai embrie

PETROȘANI 7 Noiembrie :
Sindbiid marinarul; Republica : Am- 
p e Ua; Pi rRIL \ : Țai și general; 
I O Jf Minerul: Rec < i îpensa ;
A MINI > s SA ■ El Gri >; VUI CAN 
i ' >. , toshi Mo Japonia; R AR<' 
ȘrMi : Oglinda ci; două tețp; LU- 
PENI Ui:l<- r.'i . îuțățorji de aur 
din Arkansas; Muncitoresc: Șeful 
sectorului suflete ; BăRBĂTENI -. 
Sanjuro ; URICANI : Un martpr în 
oraș.

MAGAZINFIt AUMENLARF GENERAI E. PF
UN SCHIMB, voi fi fțgschist în zilei :

— 24 decembrie mir- orele 7—13; ll;
— 2‘1 decembrie între orele 8—13; 15,30—19,30,

— 30 decembrie între orele 8—13; 15—20;
-- _ decembrie între orele 7— 17 -21

MAGAZ1NEI E PENTRU DESFACEREA PlINH, 
GI R CHIMI or . hise in

zilele de :
—■ 24 decembrie între orele
— 29 decembrie între

15,30—19,30;
— 30 decembrie între orele
— 31 decembrie între orele 7-

MAGAZINELE PENTRU DESFACEREA LAPTE
LUI, CU UN SINGUR SCHIMB, vor ii deschise 
în zilele de :

— 24 decembrie între orele 7—13; 17—21;
— 29 decembrie între orele 6—11; 15,30—19,30;
— 30 decembrie între orele 6—11; 15—20;
— 3t decembrie între orele 7—13; 17—21.

MAGAZINELE PENTRU DESFACEREA CĂR
NII, vor fi deschise în zilele de:

— 24 decembrie între orele 7—13; 17—21;
— 29 decembrie între grele 7—12; 15,30—19,30;
— 30 decembrie înlre orele 7—12; 15—20;
— 31 dt bri ilrt < -13; 17—21.

MAGAZINELE PE DOUĂ SCHIMBURI în zi
lele de lucru, vor avea programul neschimbat 
fiind deschise înlre orele 6—22. In zilele de 24 
și 31 decembrie și aceste magazine vor fi des
chise între orele 7—13 și 17—21.
• In ziua de 2 ianuarie, magazinele O.C.I. 

liniei rra, cu un schimb oi.......................
Piețe 8—11 igr 
grele 7-—11.

Magazinele 
deschișe, în ziua 
11,30 iar cele de

cele pe două schimburi intre

pentru desfacerea pîinii vor îi 
de 2 ianuarie, între orele 7,30 — 
lapte si carne între orele "■—11

Trustul Alimentației Publice 
Locale Petroșani

Doriți sa petreceți REVELIONUL 
în cadru intim și plăcut?

Rețineți locuri din limp la resMu- 
ranlele „MINERUL' „I.AC1O 
VEGETARIAN", „EXPRES", „PA- 
RtNGUI" din troșani 1 
SILVANI A" din Petrila, „CĂRBU
NE! I dia I oned. „STil.AJ.A" clic 

u an, „CIN • •' < RU1" din
I ti peni.

Meniu bogat și băuturi supei toci
re la prețuri convenabile. Program 
special susținut de soliștii vocfjîi 
Dan Moișescu, Liljcțna Mațscscn si 
actorii Traian Morarii și R. Jor<i 
de la Radioteleviziune.

Pentru restaurantele „Minerul", 
„Lacto-vogețarian", „Expres" ,,Pa- 
rîngul" și altele din Petroșani, so
lista Lili Creangă de la Radiotele
viziune va prezenta un frumos pro
gram de muzică populară.

întreprinderile si instituțiile din 
Valea Jiului care vor să organizeze 
R ?v eli ii i sal < iații lor, se pot 
drese la L.A P. Petroșani (l'-' 

fon 1 623) pentru stabilirea meniu- 
rilor si fix-1 - -i ii ității ■ nd a 
rose petrecerea. înscrierile se 
pînă la date d« 27 de< < ni 
la unității» in înțate.

T.A.P.L. PETROȘANI I Rl U \ 
CONSUMATORII OR PElf.FCFRE 
FRUMOASA r.v



K. P. BULGARIAConsiliul de Securitate a
aprobat prelungirea mandatului

Turneul
președintelui Johnson

Grave incidente
la Madras
și împrejurimi

LUPTELE DIH NI6ERIA
EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN YEMEN

Ripostă fermă

Hernandez

încerca

primit

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA

moarte, 
centrului 
merican,

Proletare.
comunicatul 
condamnată 
agravează tot

ori sa 
obiective 

proprie 
dezvăluit

Petroșanii stt, Republicii tir. 44, Țel. 1662, 2®9 (&C1V.J.)

Relatări despre

NEW YORK 23 (Agerpres).— Consiliul de Securitate a adop
tat vineri in unanimitate un proiect de rezoluție care prevede 
prelungirea pentru o perioadă de trei imn a mandatului torței 
O.N.U. din Cipru.

Tiparul i I.P.H. Subunitatea Petroșani

este mortală în 
milionimi 

Numai 500

obiective 
activitate 
desfășurat 
pentru studierea raioa
nelor unde, potrivii da
telor spionajului ame
rican, ..ar fi; trebuit să 
re ai le instalații de * 
rachete.

cu pistele 
invadate 
< Sădiri noi, 
cie păzite așa se pre
zintă Foit Detrick (Ma
ryland), centrul de cer
cetări nr. 1 din Statele 
Unite pentru războiul 
biologic și chimic. Un 
profesor de :1a Univer
sitatea Harvald, cir. 
Victor Sidel, a dezvă
luit recent că 700 de 
savanți lucrează la a- 
c.est centrii. In 1967 
Washipgfoițul a acordat, 
peste 230 milioane do
lari pentru ansamblul

PARIS 23 (Agerpres). — „Guver
nul Greciei este hotărît să-și rea
lizeze programul propus și așteaptă 
mai multă înțelegere din partea lu
mii occidentale", a declarat vineri 
seara ministrul de externe grec, 
P. Pîpinelis, răspunzînd unei între
bări a Radioteleviziunii franceze în 
legătură cu ezitarea manifestată de 
numeroase tari de a recunoaște' 
actualul regim la putere în Gre-

Spionul și
Agenția P.A.P. 

mite Că"_4^J22 d 
brie, Tribunalul 
nii mțlî tare Varsc 
dat' sentința în i 
sui intentat inqin

lucrărilor „Biologica! 
Chemical Wardare".

Războiul biologic și 
chimic oleră •' aceleași 
perspective în ceea ce 
privește numărul victi
melor ca și folosirea Ia. 
un moment .dat a în
tregului arsenal nuclear 
al unuia dintre cei doi 
mari. O singură protei
nă, cunoscută sub nu
mele de toxină boluli- 
că, 
doza de 0,1 
de gram, 
grame clin această sub
stanță ar ii teoretic 
suiiciente pentru a dis
truge întreaga omenite.

• NEW YORK. O puternică 
furtună a bîntuit în trei state 
din regiunea de centru vest 
a S.U.A. Au fost ucise trei per
soane, iar alte 66 au fost ră
nite. Pagubele înregistrate pînă 
în prezent se cifrează la apro
ximativ,'3. milioane dolari.

consideră, de asemenea, că în in
teresul ‘ecuritătu piu opune devine 
tot. mai imperioasă unirea jnișc&rii 
muncitorești din tarile Europei 'oc
cidentale, a forțelor comuniste, so
cialiste și progresiste. In Continua
re părțile s-au referit la problema 
Orientului Apropiat și la. modul de 
soluționare a acesteia.

Evenimentele care au avut loc în 
cursul anului în Gtecia, se arată. în 
comunicat, au slirnit o serioasă tulK 
burare în relațiile de bună, vecină
tate dintre popoarele balcanice, 
■au sporit jncordarea politică în a- 
ceastă parte a continentului euro
pean.

Ambele partide, condamnând cu 
hotarîre agresiunea americană în 
Vietnam și politica S.U.A. de esca
ladare neîncetată a acestui război, 
își exprimă deplina solidaritate cu 
poporu 1 vietnamez, 
bardamentelof asupra
R.D.
lor
sud, 
tuie 
pentru 
sud-est.

H ALGER. La Alger a 
publicității comunicatul 
reuniunii extraordinare a 
Executive a Uniunii Ge 
Muncitorilor Algerieni (t 
care se arată că a lost 
situația politică din țară, 
ral, și situația mișcării 
în special.

Comunicatul condamnă 
rea criminală de lovitură de stat 
pusă la cale de un grup de aven
turieri care nu au ezitat să atente
ze la revoluție și să verse sîngele 
a numeroși oameni nevinovați".

Comisia executivă a UGTA a 
hotărît înființarea unei comisii na
ționale pentru pregătirea celui de-al 
treilea Congres al sindicatelor din 
Algeria.

deteriorate, 
de ierburi, 

cu slrăjni-

PASĂDEN A 23 (Agerpres). 
- - Vehiculul spatial american 
„Mariner-4", care Ici 14 iulie 
1965 a luat primele fotografii 
ale planetei Marte, ă încetat 
după trei ani de activitate să 
mai transmită informații știin
țifice pe pămint. Oamenii de 
știință de la Laboratorul de 
propulsie al N.A.S.A. din Pa
sadena au -aiiuntal vineri că 
„Mariner-4" ă fost dezechili
brai de către un nor. de micro- 
meteoriți și că noua sa orien
tare în raport cu Păttiîntul tiu 
mai permite nici un contact 
prin radio. .

Rezoluția invită guvernele Cipru
lui, Greciei și Turciei „să recurgă 
repede la bunele oficii oferite de 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, pentru o reglementare po
litică a problemei cipriote" și „roa
gă păitile interesate să facă cu ho- 
tărlre :ui nou efort pentru a atin
ge obiectivele Consiliului de Secu
ritate și a ajunge la' o reglemen
tare permanentă" în Cipru.

Rezoluția cheamă, de asemenea,

a mortii“

cia. Pe de altă parte, Pipinelis a 
recunoscut că Grecia are un guvern 
autoritar și nedemocratic, care con
centrează în mîinile salo întreagă 
putere. '

Ministrul grec a afirmat, fare să 
facă alte precizări, că ar exista so
luții pentru toate problemele de 
moment ale Greciei „inclusiv .pen
tru aceea privind întoarcerea re
gelui".

CIUD'ÂD DE MEXICO 23 (Agerpres). — Dr. Rarii 
Peon, . renumit neurolog mexican, laureat al Academiei 
țări științifice, a anunțat in fața participant Hor la cel de-al Xl-lea 
Congres interamericari de psihologie, întrunit la Ciudad de Me
xico, că este pe punctul să învingă flagelul umanității care este 
insomnia. El a comunicat că a reușii să izoleze în cortexul cere
bral o substanță chimică care ar provoca și regulariza somnul. 
De prezența acestei substanțe Intr-o doză necesară, sau de absența 
ei, depinde somnul natural sau insomnia.

BISSAU 23 (Agerpres). — In
tr-un comunicat al Partidului Afri
can al Independenței din Guineea 
portugheză și Insulele Capului Ver
de sc arată că,' pierzînd orice nă
dejde în redobîndirea teritoriilor 
cucerite de patrioții africani, colo
nialiștii portughezi ap .început bom
bardamente barbare asupra popu
lației lipsite de apărare din Guine
ea portugheză. Ultimul act mons
truos al acestora este întrebuința
rea bombelor cu fosfor care, îm
preună cu bombele cu napalm, 
constituie principala armă a avia
ției salazariste.

pedeapsa
La indicațiiic:. < 
de. spionaj' a-’’ , 
el a Încercat ■ 

de mai multe 
aibă acces la 
militare. Din 
inițiativă a 
date, aflate de el în* 
tîmplățdț, privind unele

încetarea bom- 
teriloriului

Vietnam și retragerea armate- 
americane din Vietnamul de 

arată în comunicat, reonsti- 
condiție absolut ‘Wtesară 
obținerea păcii în Asia1 de

o 'mare cantitate de arme america
ne. In aceeași emisiune, postul de 
tadio Sanaa <i făcut < moscul că 
membri ai Consiliului Prezidențial 
Republican, ai guvernului, coman
danți militări și conducători ai re
zistenței populare au discutat si
tuația militară, iar parlicipanții la 
reuniune și-au exprimat satisfac
ția față de succesele obținute îm
potriva forțelor regaliste.

în același timp însă, agenția 
U.P.I., referindu-se la comunicatul 
unui post de radio regalist, rela
tează că torțe regaliste, sprijinite, 
de unități de artilerie, ar fi pus 
stăpîniie pe căile ce duc spre 
Dhamar» în centru! Yemenului și 
ar fi pătruns în oraș. De aseme
nea, se afirmă că Torțele regalis
te ar ocupa orașul Rada, capitala 
provinciei Cu același nume.

SANAA 23 (Agerpres). — Pos 
tul de radio Sanaa, citat de aqen- 
fia l l.P.I, anunță ia membm tri
burilor din Arhab, devotați regi- 
ritului republican, au capturat t 
caravană militară a regalișliior s

dat publicității 
politica S.U.A.,
mai mult încor- 
internaționale și 

îndreptate îm- 
naționale și 

împotriva 
Ambele

HANOI 23 (Agerpres). -■ In tim
pul Unei incursiuni ^efectuate de 
..maria S U A u-upra teritoriului 
R.D. Vietnam la 22 decembrie, 4 
avioane ameiu ane au fost doborî- 
ie den>.i,aa orarelor Hanoi si Hai- 
forig și pitfvincîeî Hă Ținll/Hanuii- 
ță agenția -V.N.A, încă un avion 
air.ern an a rost doboiît, potrivit 
unor.,, dale Asupliinentare, în,,: ziua 
de 21 'decembrie deasupra Haifon- 
gu l.i i. s re.re; ' . re:, '.ș;:Ț■ ire ‘

futil din Exterior, 
nt®7e reieși-■ <: 
' cupifola a mor- 
ufo de alte lq- 
considerate ca 
acrei" i sinet șe

iin aerodrom 
sif de 25 de ani,

-CAM RĂNII 23. (Agerpres). ...
Președintele S.U.A., Lyndon John
son, care a participat la funeraliile 
de la Melbourne iu memoria Jostu- 
lui prim-miriistru australian, Ha
rold Hoit, ă făcut apoi, o vizită în 
Tailanda și Vietnamul de sud. Pre
ședintele Johnson a sosit sîmbălă 
la baza americană de la Cam Ranh 
din Vietnamul de sud. Aceasta este 
a doua vizită a președintelui John
son în Vietnamul de su<j în de
cursul ultimelor 40 de luni. Din 
motive de securitate, vizita preșe
dintelui Johnson este înconjurată 
de cel mai mare secret. Presei nu 
i s-a comunicat nimic în legătură 
cu itinerariul președintelui John- 

:SO11.

MADRAS 23 (Agerpres). — La 
Madras și împrejurimi s-au produs 
cele mai grave incidente cunoscu
te în ultima vreme în cadrul agi- 
■'tâției provocate de dezbaterea și 
aprobarea în parlament a noii legi 
cu privire la limba oficială in In
dia. intre populația statelor indie
ne sudice, cu limba oliciala euglc- 
/ ra„i estfe'și .Măriră:și ega din 
statele nordice, cu limba oficială 
hindi, care .nu vor să accepte, lim- 
ț>a engleză drept 'limbă efir'ialii o- 
țb li gat brief coiitiriuă șă aibă loc cioc
niri s'erioast.

Aproximativ î 000 persoane. în 
< ea nim măre, parte stulienU, cm e 
Sânt,.împotriva folosirii' limbii hindi, 
au incendiat un tren ia gara Pe- 

TambuT, la 6 km de Madras. In alte 
guri reim Madras au:, avut :1©C, U"- 
asetherio.j. manifestații ale 'studeu- 
tilorh care au atacat trenurile ce 
plecau spre nordul țării. '

PARIS 23 (Agerpres). 
Revista franceză. „L'Ex- 
ptes" publică o rela
tare despre activ Halea 
yetilpi perieeționarpa 
S efor biologice J-

: < c m laboratoa- 
Sîh S.U.A. Descri-

c . i cidru m care 
-i d- i < ' / useme-
nvmSii'i i .revista

te care a’căzut în ultimele zilei A- 
prbximățiv 2 000 de vehicule sînt 
blocate pe șosele. Traficul pe ae
roporturile din Istanbul si Ankara 
râmîne partial întrerupt,

LAGOS 23 (Agerpres). După cum 
informează agenția. France Presse, 
care citează postul ‘de radio „Bia- 
fra", în sectorul orașului. Bonv, un- 
de în cursul săptămânii trecute^aU * 
avut loc lupte puternice intre bia- 
frezi și unități guvernamentale de 
la Lagos, au fost descoperite ca
davrele a 100- soldați federali.

NEW YORK 23 (Agerpres). ,re 
Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste Romania, Corne- 
liu Mănescu, președintele celei de-a 
22-a sesiuni a Adunării Generate a 
O.N.U., a cărei primă parte a lu
crărilor a fost încheiată la 19 de
cembrie, a părăsit New Yorkul, pie
rind spre patrie.

militare. O 
deosebită:. Ța 

E. Strava

guvernele Greciei, Turciei și Ci
prului să „dea dovadă de reținere 
și moderație și să se abțină de la 
orice act care ai putea agrava Si
tuația".

Votul- din Consiliul de Securita
te a avut loc după consultări care 
au durat doua săpLămîni și cu nu
mai trei, zile înaintea expirării man
datului forței O.N.U. din Cipru, in
stituit în martie 1964. Potrivit re
latărilor agenției U.P.I., insmtențe- 
le Turciei de a se defini în ce cons
tau bunele oficii oferite de U Thant 
si cererile, guvernului cipriot de a 
Se morda (jaranln intei naționale 
împotriva unui atac din afară, au 
constituit principalele cauze pentru 
care nu s-a putut ajunge mai de
vreme la un acord.

Imediat după anunțarea votului, 
secretarul generai al O.N.U., U 
Thant, a declarat în fața celor 15 
membri ai Consiliului de Securita
te că va acționa de urgență pen
tru a obține din partea țărilor ce 
contribuie cu trupe la forța O.N.U. 
din Cipru să accepte menținerea 
contingentului de 4 700 de militari 
în insulă.

„Mariner-4* 
a încetat să mai 
transmită

Un vai de irig s-a abătut asupra Turciei
Valul de Irig care s-a abătut a- 

supra Turciei a provocat în ulti
mele 48 de ore moartea a 7 persoa
ne. In partea răsăriteană a tării, 
temperatura a scăzut pînă la 20 de 
grade sub zero, iar în Anatolia cen
trală vreo 30 de sate sînt complet 
izolate din cauza zăpezii abunden-

SOFIA 23 (Agerpres). — La Solia 
a fost dat publicităIii un comunicat 
eu privire la convorbirile care au 
avut loc între delegația C.C. al 
P.C. Bulgar și delegația. C.C. al 
Partidului Socialist Italian al Uni
tății

In
este 
care 
darea în- relațiile 
acțiunile agresive 
potriva independenței 
progresului popoarelor, 
păcii din lumea întreagă 
delegații consideră că este necesar 
să se atragă atenția asupra ame
nințării crescînd.e la adresa -păcii și 
securității pe care o constituie re
nașterea., forțelor revanșarde și neo
naziste în R.F. a Germaniei. Ele


