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Proletari din toate țările, uniți-vă l
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cialismui le-a dat dimen
siuni de epocă, ani care 
marchează pași giganți 
pe drumul glorios al în
floririi patriei și făuririi 
unei vieți prospere pen
tru toți cei ce muncesc. 

In aceste momente 
cind simțim aproape fi
zic trecerea fluviului 
timpului încercăm, poa
te, un sentiment de re
gret pentru încă un : an 
epuizat din bugetul vie
ții. Deasupra acestui sen
timent efemer se supra
pune insă convingerea 
că pășind într-un nou an 
de muncă, deschidem o 
nouă fereastră către; vi
itor, aducem un nou pri- 
pos.de frumusețe pro
priei noastre vieți, spo
rim prestigiul și gloria 
României socialiste. A- 
ceastă încredere ne-o în
tăresc hotărîrile Confe
rinței Naționale a parti
dului 'care creează toate

Re
Vulcan, 
Uricani, 
vigoare 

pe răbc-

(Coht. în

iul; primului deceniu de 
Republică . sînt trecute 
frumoasele clădiri ale- 
Institutului de mine, clu
bului din Retfila, cine- 
matbgrafble din Urîc ani, 
Bățbăteni, „7 Noiem- 
One' Petroșani, , Loilep, 
Fabricii de pline Petro
șani și al altor obiecti
ve de interes ' industrial 
sau social-cultural'
, Ștafeta predată de pri

mul deceniu, a fost du
să mai departe cu cinste 
de cel de-al doilea de
ceniu de Republică, In

Ultimele ore ale zilei 
de astăzi vor marca a- 
cele clipe Înfrigurate de 
trăire intensă, emoții și 
nădejdi care ne însoțesc 
la hotarul dintre ani. Se 
va lăsa întunericul și la 
miezul nopții ne vom 
lua rămas bun de la a- 
rtul pe care-1 încheiem. 
Cu inimile încălzite de 
optim i sm si încredere. în 
viitor, au vom ura cioc
nind pahare pline r La 
mulți ani ! .

Ne dorim ani mulți, 
plini de sănătate și 
muncă, pentru că am 
deprins meșteșugul mo
delării anilor, al perso
nificării lor. Sin t ani ca
re ni se supun și ne a- 
duc izbînzi după izbînzi 
făurite cu puterea bra
țelor noastre eliberate 
de exploatare, cit forța 
gîndirli și inteligenței 
înaripate de idealuri no
bile. Sînt ani cărora so-

circa kSffiJ apar- 
■ , moderne, , un 

Cooperatist " la 
un complex 

■ la’ Petroșani, 
număr ‘-de, o-

(Contimiare in pag. a 2-a)

Cumpăna anijpr, 
privi înapgi cu 

mîndrie, fȘcînd 
pline de sdm- 
pentru viața

lor în căpiine de :<;OpOO), 
si- a rimeat fpuni aas.a. Cășă 
d-e cukurg .1 i P<-tr 
modernul . cinematograf 
diiiv Lupani,- -complexe 

iCOHiețc&leC dicfeele din 
Pețrila, Vulcanic Uricani, 
nutnețoaSe școli, au tost 
înălțate, primele-.blocțiri 
cu -.. 1O etaje din Valea 
Jiului; s-a," modernizat 
întreaga rețea.; de, dru
muri principale;' numai' 
în. cinci ani (între 1961-— 
1.965) investitul© : ;tatudu.i 
îp Valea 'Jiului ,.au depă
șit- 3 miliarde tei, iar pe 
aiîul trecut ele îau înglo
bat alte 800' milioane lei I

1967 predă și, el - șta
feta bogată, pi mă de rea
lizări : i 
țamente 
complex 
petrila si 
comercial 
un mare ’ 
biective. Industriale a, că- 

valoare se ridică la 
de inilioaiie iei ~ 

pulea Sa e- 
tba-te ■■ infăp- 
a unui sin-

preparație de la Corcești, 
au - fost-, deschise; și au- 
lînceput ' să dea produc
ție minele Dîlja și Pa- 
rdjeni, s-au încăput lu- 
crările de deschidere 'a 
minelor Bărbăteni.. și Li- 
vezerii. In.-al doilea - deș 
ceniu .de Republică, Va
lea Jiului s-a . îmbogății 
CU încă 10 700 aparta
mente noi —- însumînd 
cca. 750 000 m p supra
fața locuibilă (numărul 
total al cartierelor noi 
trecînd deja de 15 iar al 
apartamentelor și locuri-

apară bujori și .pe oblo
jii ofiliți ai ; Jocalităților 
de -ami; roșul .cărămizi- 
ier bk-r uiilor din' noile 
cartiere Vișcoza 1 — Lu- 
peni,, toned, Cârpiți 
Petroșani, Tunel 
tril», Centru — 
clin noul- oraș, 
s-â-hiihpus mu 
deosebită. Tot

condițiile pentru un nou 
și puternic ayînt al dez
voltării economice și so
ciale a țării și ridică la 
lin stadiu superior opera 
de desăvîrșire , a con
strucției socialiste în pa
tria noastră. In contextul 
dezvoltării vertiginoase a 
Întregii economii națio
nale, Valea noastră a 
Jiului va cunoaște o 
nouă sl puternică înflo
rire, orașele ei vot des
chide noi ferestre spre 
soare.

In numele marilor suc
cese înspre care ne -îi4 
dreptăm gîndurile, in nu
mele noilor trepte pe ca
re ne pregătim să le ur
căm, înfăptuind politica 
partidului, spre noi cblitți 
ale progresului și civi
lizației, -ă umplem pa
harele și să ne; urâm din 
ftiimă :

La mulți ani, tovarăși I

această perioadă, econo
mia.' Văii noastre a ,cu- 
-noșcut -o , - perioadă -aș- 
ccddentă de spom i a 
capacității- ei de produc
ție. S-a construit cosa- 
pjextil de-producție ,,pu
țuri" al minei , Uricani, 
corupiexelfe;de ■ extracție 
Ldiiea' II„ Aiîițioașa sud,' 
a- fost ridicată moderna

Steagul roșu* 
urează cititorilor ziarului sănătate

Anul ", pied'ă ștafeta I 
Cel' nou a primește, dii- 
cina-o mai demrte pen
tru , a o,. îmbogăți cu ■ hol 
realizări. O dată cu anul 
care trece, predă șteleta 
și;-'deceniul; al doilea — 
treeînd-o celui de-al trei
lea- deceniu Șde Republi
că, ce începe tot "în noul 
an -- 1968. d

rța-i'-'- 
pât'em 
"legitimă ' 
bilanțuri 
nificații 
noastră.

Valea
.carbonifer de primă. im
portanță al țării,, eta îș 
liocut o ,Vale a plînge- 
illi’!'. Republica, a adus 
un suflii nou de viată în 
această' „țară" a diaman
tului-negru. încă în anii 
priniului deceniu de Re- 
p iblica, a început un a- 
salt viguros pentru re
de ,r h idei ea minelor f Vui- 
can-, Cimpa I și 11, pen
tru, deschiderea unei noi 
mine la fhicani și pen
tru, țțnărireah capacități) or 
de producție la toate Ce- 
lelaite exploatări O dată 
cu ,aceasta a început; să

ror . 
zeci 
cine ar mai 
numere -aSi 
tuirile chiar 
gur an ?

• La noapte, sub potop de ițele de 
aiUiicii, ,in spnet de .cristal ciocnit 
și de clinchet de clopoțel, anii 
cel care șe dace și 
~~ îșk vcir 
'alergătuiă 
schimbării' 
gospodine 
i n.ip.od obit- 
pomi mai. 
și 'comei-ii, 
tojțiu'i 
torturi in.<Sadrea2ă invariabilul 
MUjJpI /'ANÎ-V/țșpfis 
ma-r sțingaci, ini oi 
■rința <ca și tortul să 
IȘi; în fine, pește cî 
schimba phii.. De cu

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

cel care vine 
aa mina. Ă fost' rrirUtti 
pentru. ' acest, moment al 

.. Gpspodari V șl 
sau colective iritrpgi au 
sute , de pornișifti sau 
mari, aii. tăiat ghirlande 
aii 'piipt tărie întregi de 

'.bzânăiii.' ■ G'iâxuriie ide ■ pe 
„LA 

sigur s«u, 
az cu do- 
atrnosferă. 
ne se vor 
lasă seara, 

strada- rătnîrie incd-încet doar cu be
ția elf tie near delMoși,l<3erilă-~cu 
bărbi de vată și că pomișbrii împo
dobiți dirr vitrine, cu siluete.'agitatei-,

sj
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; j hi pragul dintre ani/: 
; cronicarii actualității stat 
[ îndemnați sâ facă bilan- 
n țuri. incursiuni retrospec-

«.
1

I

lued așteptărilor. Am a- 
vut și răinîneri în urmă 
țață dc plan. Acestea ău 
fost determinate, în par- 
te, șl de unele cauze o- 
biective, Ce ne propu
nem pentru noul an ? Fi
rește, realizarea și de
pășirea planului. Avem 
pentru aceasta toate con
dițiile create : front de 
lucru, oameni capabili

tive în viața și gîjidu- 
Me oamenilor și, mai 
ales, să le sondeze idea
lurile imediate ce și ie 
pun in noul an. Oamenii, 
toți ... cei ce dan seiră și 
viabilitate timpului, se 
despart cu tfostalgie de 
anul care le-a prilejuit să biruiască apariția u- 
multe bucurii, poate u- 
neori și ’ necazuri, leg în- 
du-și năzuințele i de 
plinire a visurilor 
iioul an cu care: se 
fatflni peste cîteva

Am. stat de vorbă, în 
ultimele zile ale anului 
1967, cu rnuiți, tineri și 
vîrstnîci. Au ținut cu 
toții să ne înpărtășeas- 
ca frlhttifl din ginduliie 
lor sincere, din proiec
tele care de mîine vor 
tinde spre a deveni"reă- 
Utate. Șl .gîndurile aces
tora șînt legate nedes
părțit de locurile de. 
tnuiicB, de tovarășii lor 
de viață, de satisface- 
r--n trebuințeldr undi trai 
fericit.

Cu întrebarea „Ce âș- 
teptâți de; la anul care, 
vine și ce Vă doriți în 
thed deosebit?" ne-am 
adresat tuturor interlo- 
euțorilor noștri.

: ...Iiigișetul STANESCU 
VlRGib, șeful sectorului 
11 de la E. M. Aliinbasa, 
he-a spus f jjln 1967, sec
torul pe care-.l conduc 
n-a fost chiar lă înălți-

îiu
de 

vor 
ore.

nor greutăți determinate 
de condițiile de zăcă- 
tnînt".

...Minerul șef de bri
gadă ■ la sectorul i ai 
E. M. Lricani, MISCMIE 
GHEORGHE, după ce 
rtc-a relevat, ia cuvinte 
simple, realizările obți
nute prin noud metodă 
de exploatare a abata
jelor cu două grinzi 
frontale, metodă ce le-a 
adus o mare economisi
re a Miniițjhii, ne-a măr
turisit : „Și în anul vi
itor vom folosi în aba
taj o susținere mixtă ca-

dînd totodată satisfacții 
inimoșilor noștri supor
teri și celor care ne în
drăgesc diii întreaga ța
ră". Altceva ? l-am 
întrebat. „îmi doresc uit 
nou... fundaș central în 
familie".

...In pauza dintre două 
ore de curs, l-am întîl- 
nit pe studentul din fi
nul al V-loa la I.M.P., 
ONISIM TODAȘCÂ. A- 
nul viitor Ste penttu el 
■b- serânificație deosșBita 
absolvirea făcuiiStii, lui-

1 ANTICAMERA ANULUI

tril: „Vtti îi mamă. E cea 
, Hiăi mare satisfacție în 

Vhața .Unei felin i. Mi-a. 
dori ca copilul — băiat 
sau,., fetița. — căruia-i ■ 
voi Mă Tjiaștere, să fie 
«Sttătos,, voinic".

.....'■Li despart, aș pu
tea spune, cu părete de 
rău de acest an. dar pri
vesc cu optimism noul 
an și viitorii — ne-a de
clarat NARIȚA Ab'RLL, 
efectrician.. Pentru mine, 
1967 a însemnat un ari 
de mari bucurii -. am țoi- 
minat școala profelfe- 
nală și am intrat in pro
ducție la sectorul VIII 

i:: ai E. M.
ăcestan 
băncile 
Dar cea

ANTIC
P A Ț I E
L A

C !•-

M*

!

„M O M E V
TEL
ZER 0“

(Urmare din pag. t)

...In birourile Casfeî de 
economii, și consc-mna- 
țiuiii din Petroșani, le-am 
intîlnit pe functiohărele 
BALL TEREZÂ și ȘKO- 
VRAN E1.LA. Radiind de 
fericire, ne-au mărturisit 
că în ajunul Anului nou 
s-au loțțodit. întrebarea 
noastră „Ce vă doriți îii 
noul an?" a găsit deci 
uu teren est se poate 

' de propice. Cu o explo
zie de fericire: nedisiHiu- 
lată, ne-an declarat:

: „Căsătoria Va fi. pentru 
noi eveiiimehtul hr.. 1 ăl 
ahulili ce . viile.. Neraih 
verificat reciproc senti
mentele și sîntem pe de- 

: plin convidse că he vein 
crea familii traiiii.ee. Așa 

■ că... A

re va , spori considerabil 
producția".

... ANDREI STOKER,
„stflpul" apărării . Jiului,, 
nume binecunoscut iu
bitorilor fotbalului, ne-a 
întîmpinat binevoitor Ia 
unitatea de pompieri din 
localitate unde-și satis
face stagiul militar. în
trebarea noastră a vizat 
in primul rînd fotbalis
tul. Optimist convins, 
Stoker ne-a spus : „Nu 
numai că vom răriiîne în 
A dâr, priit jocul pe că- 

; re.-l vom desfășura, vom 
coilL'inge că Siilteiti o d- 
chipă de care trebuie sa 
se tifiă seama. ' Țiritiiii 
partea de sus : a clasa- 
meittiiluî. Voth face to
tul să fie atirtgSfii țelul,

rea examenului de siat 
și... primul coiitaht cil . 
meseria aleasă. „Peste 
dîteva lunirid-a. s0iis 
el — voi ti iiigilțer. Dar
Hu mă voi opri din mers.

■ str&duî • sthiai 
talentul șl că- 
de muncă în 
ceteetăfii ini- 

domeniu în care

Mă voi 
valorific 
pacitatea 
domeniul 
utere,
am certitudinea ca mă 
pot realiza pe deplin".

...Spitalul unificat Pe- 
. troșani. Sora
ELEONORA 
de gardă.
pentru anul 
îndreptau, 
dată, în primul rînd spre 
bolnavi. Așteaptă cu 
mari emoții anul viitor. 
De re? Să-i dani cuvin-

medicala 
NEGRU era 

Cîndurile el 
viitor nu se 
de această

Fetrila. Tot îii 
am intrat pe 
liceului . seral.
mai; ’mare bti-,

curie a ttiea. a fost ț>ri-
■ ihifea în marea familie 

a- coituiniștiler. Doresc l ■ 
de la aiiul 1968 șă-mi 
ddUCă noi 
satisfacții;
■calificarea :
să termin 
bune finul

liilauturi.
ttdspeaffive, 
viitor. " Cite visuri, și 
idealuri nii se făuresc 
acum, ia sfîrșit de an 
vechi și început de an 
nou I

Oamenii, oamenii și le 
dezvăluie cu bucurie. Iar 
cronicarii a< tnalitații nu 
fac decît sa le consem
neze cu satisfacție.

prilejuii d®
. să-mi- ...ridic 

prafeșîbtihlă, . 
cil rezultate 

școlar", 
incursiuni ic-

i gllidurl de ■

0, COTOȘPAN
V. 'TE-ODORESCU

Solemnitatea conferirii 
unor ordine

îrdă reale cu pachete sau 
inîinile: înlurldate ih bUzbriare, 
grăbind către un loc 
m care și-ail aranjat 
rea revelionului. Care 
săle cuitosCUților ori , . .
lor, care la restaurant/, care

eu

In cursul zilei de sîmbată a- 
favut lat: în Capitală ș.sleiiini- 
tatea -conferirii de ordine și 

; medalii ale Republicii Socia
liste România, acpfdate. prin.,. 
Decret ăi eonsiHului de Stai, 

teu prilfe.jiil celei de-u ;XX-a a- 
miveisări a proclamării Repts- 
blteii.

La apiemiiitatea care a- avut 
loc dimineața, lă Palatul Marii . 
-Adiinări : Națiotiale, distincțiile . 
au fost înmîiiate de tovarășul-

si medalii
’ Emil Bodnăfaș, vicepreședinte' 

al Consiliului de Stat.
in cadrui unei .alte soiemfii-, 

tăți care ,ș-a desfășurat la a-; j 
miază, tot la Palatul Marii A- 
dunări ' Naționale,'- distincțiile" 
au fost îninîhate de tovarășa : 
Constanța Crăciun, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat.

Sâleiiifiități.: de îniiiîiiaie a 
distracțiilor ar. avut Ipc ■ și în 
alte d'râșfe t|ih fără.

(Agerpres)

„Sfaturi" de Revelion
<■ Bărbați! intrucît în noaptea 

de Revelibii e și ua fel de paradă a 
viiZ
cu

patice. In următoarea fașă, soția - o
• se vă ia... Ta întrebări!

T A
(Urmare din pag. î)

Ștafeta anului, deceniului ur
mător este plină de toate spe
ranțele, viitorului. 1968 se va 
impune: îii cronica dezvoltării 
localității or noastre prin con
struirea a peste o mir- de noi 
apartamente, prin dezvoltarea 
exploatărilor carbonifere, pre
darea de noi obiective .inriuș- 
triale, intensificarea- lucrărilor 
de alimentare cu apă a orășe- 
ior, termiharea modernizării 
șoselei prjn defileul: Jiului.
' Decetiiul al treilea va coti- 
senină darea:: ih p-od k tie - 
cu întreagă ca| >ocf te te — a mi- 
nelor Uricani, Dîlja, Paroșeni, 
Bărbăteni, Livezeni, ridicînd 
astfel la dublu numărul ex
ploatărilor carbonifere din Va

isa Jiului fața de anii dinain
tea proclamării Republicii. A- 
ceșt deceniu va aduce împli
niți și în dezvoltarea, moder
nizarea, înnoirea localităților 
noastre, asigtirîiid în bunămă
sură rezolvarea problemelor 
.Sociale că spațiu locativ,- ali
mentare cu apă,, energie elec
trică, canalizarea generală șl 
regularizarea cursului 
ffioderfiizartea 'căilor de 
nicații și alte asemenea 
nii, care . vdr cunoaște
niri datorita preocupării pline 
de grijă a partidului și statu
lui nostru pentru minerii Văii 
Jiului.

Ștafeta 
un drum 
înfăptuiri

. din toată inima „La multi ani!"

JiUM
CQfilll- 

doîne-. 

împli-

ariilor ne duce pe 
escendenl, spre noi 
ale vieții, Să-i .irătn

u». ■»

modei feiiiijline pe- manechine 
:Vă rugăm- alegeți rot ochii, nu 
tftîns. . :

Nu .invitați de Revelion 
"'.colega -de Serviciu. DUp^ trei :paha

re de șampanie rlsdațs să nu vii 
mai spună „tovarășe Popeșcu".

E-n stare să va spună ca Ia birou.

pe

-p Dacă în noaptea Revelionului: 
ieșiți diii cabană să luați o ..felie” 
de aer cttrat și vă apare în față un 
urs,' să' mi vă bucurați pentru că 
nu șe măi poartă ursoți. Așa că e 
bine să nu-i faceți nimic.

Dacă petreceți Revelionul la 
o cabană e bine ca înainte de a 
urcai să beți un litru de- vin.: Că da - 

e3 nu vă place o cărare să putețif / 
ifiei-cfe . pe; alta...

4» In fioaptea de Revelion, jocu
rile de Societate silit amuzante.' 
Gajurile nu lipsesc nici ele. Asta, 
nu înseamnă: să iuap drept gaj nu
mele și adresa unei invitate sim-

Dacă încingeți o periftiță cu un 

cerc de invitate nostime Și pe ne

așteptate intră în j&c-soția, treceți 
iițiediat la bîză...

Dacă las ora 8 dimineața ob
servați că musafirii n-au de gînd 

sa plece, învățâți-1 pe micului Ni- 
ciișor să splină : „Mamico, acum 

■ dacă s-a stricat 'magnetofonul, e ca

zul ss se împrăștie șl ,,bandă’1.■

>-

— locul 
pel rece- 
prin ca- 
prietent^ 

cabane. Nu, cei ce și-au orgțlt 
.nizat ieveJioriul lu căbmie au 
plecat de azi dimineață știu de 
ieri. Idtă-he ttahspușic cil ima
ginația în anticamera hau lui 
an. La Cîmpu lui Neag — pe
trecere mare. Aici se-iltllriesc 
astă seara luperieni și urică- 
nehi. Gazda 
mai de mult -- s-a străduit să 
creeze a atmosferă 
tiinâ, antrenaniii.
Floui se petrece și se petrece 
și la cabana Rusu. Dar unde 

. nu -se pețrecejTUhdpvd,Dimie 
.petrece, in. maternități cîțiya 
viitbriicetăfeni și-ah ceiiit viza 
de intrare îii viață. Iți ttrrbine 
se „nasc" iii noaptea asta ul
timii kilowați pe 1967 Și Pri
mii pe 1968., Aici e un opti
mism șbver,,' nestimuigt declt 
de vinul tare al răspunderii. 
Ne întoarcem în cd.se. Ce fru
mos miroase a brad și a por- 
foco’ă Ta noaptea asta brazii 
„i'odeșc" portocale și bomboa
ne de' .ciocolată pe care tni- 
cuții le culeg. .Teribil de har
nici sirii culegătorii mai ales, 
cîrid fiii-i vede niăiruea.- Goș-;. 

-podihele gazde au uitat eă 
mîine dilriineaiâ via av&i mult 
de luau după musafiri. Se vor v 
gazde ■ orioiabile. Coiectivel^ 
restauigntelor care au organi
zat revelionul se vor și ele 
gazde bune. De pe mei uțt 
meniri nu lipsesc sarmale’jD 
Semn că se va bea strașu^ . 

în noaptea asta. Dar s-a. stins 
lumina. Am ajuns, la pragul/ 
dintre ani ? încă nu. Ă fost 
doar o anticipație, a „momea- ■ 
tuiui zero".

o cunoaștem

c'/
La

mai in-
Urnea

SURPRIZA

STAREA
Ih cursul zilei de ieri, yire- 

mea s-a menținut în general 
caldă pentru acest anotimp de 
iarnă. Temperatura aerului a 
oseiiat ia Petroșani între plus 
1 grad și plus 8 gMde. Nu s-au 
î&registrat precipitații, Lă Pa
ring minima nu a eoborît sub 
minus 4 grtde, țtt timp ee ma-,

VREMII 
xfaao indica valoarea de plus 
2 grade. Stratul de 7.at>ada mu 
soară aici grosimea do 39 crn.

Pentru următoarele de o.'.: 
vremea va rămine m. conti
nuate... calină. Cetlil vi: fi mic 
mult senin. Seura și dimirișăța 
ceața locală.

ț

Anul trecut primul din
tre invitâfii care-mț ve
nise de revelion, a tost 
Tică. Fiiîțd unul dintre 
/intimi", i-am arătat tot i 
ce ținea de organizate,^ 
inclusiv televizorul me’ii 
nou-nouț. . Iii îl privi CU| 
aleii! ie...

— t drăguț. Dar as-.a 
ee-i ? întrebă el ară- 
find spre un buton des
pre care ruci eu nu ștign 
prea multe.

— Păii-iec să tic, Te., 
buton cd' toate celelalte.

■e- Ei ăsta-i. Vezi ee-h- 
sectmnâ sd nu te. pricepi t 
E normal să stea în po
ziția asta ?

— Foaie e deplasat 
puțin.

— Da de unde! Nici 
nu-ți închipui ciad ie 
pomenești cil niște de- 
rahjăirierUdr In. imagine, 
stai puțin.

Seduse din buzunar o 
șurubelniță, desfăcu bu-

tonul, apoi scoase capa-, 
cal din spatele televizo
rului... După ce privi cit’ . 

■ atenție zise : fiidi băiete,' 
ai avi.it mate noroc că. 
arh venit. și eu la reve-..- 
liom.il organizat de tine.1.

După cîteva ™—•<-
masa era plină de lămpi, i 
Condensatoare, șurubuii,. 
plus ceva sandviciuri cuj cdfrelului, Tică se luă
măsline. Amicul ttteiii 
muncea din greu, Inlr-uțl, 
alert de ceas televizorul' 
era complet 
Apoi apropie două sii- 
nliiiițe și... in cameră se 
stinse lumina. IJmbTind 
'lupă un chibrit am ni
merit, Cli mina intr-un 
tort; d'ind să ocolească

meu
ser-

apartamentul se cutllhdă 
In întuneric. ■

i: < iar ! exclama el.
Dffbctlli: /e lă 
ds distribuție 
lui. Coborînd 
ÎI mulțumeam'

coiretul 
ai bloca
ta parter 

din .tot 
cîteva minute! suiletul că acceptase in

vitația mea de revelion. 
Cină deschise

a ni pen

cabina
dădu-

demontat.

biblioteca, amicul 
iăcit „mărunt" un 
viciu de lichior, iii sfîr- 
șit am ajuns pe coridor 
ia tabloul de siguranță. 
Tică a Începui să im ir- 
tească bușoanele și... tot

capacu!

cu mîinilc de cap.
— la uilâ-te ce porcă

rie 1 In orice secunda de 
aici vă plodește o decu
plare geherală. tJite, e 
de ajuns să iacă atinge
re sirma asta cu astalal- 
tă, vezi ?

Din păcate n-am mai 
văzui nimic pentru că o 
dală cu demonstrația, lu- ■ 
iliiîla se stinse în lot 
blocul.

— Scurtcircuit !... se 
nuzi din beznă glasul • 
prietenului meu Ai no
roc că-s aici I Trebuie 
să verii ic cabina tranș-

, tprmatorului dintre blo
curi.

Pe drum Tică mă puse 
la curent cu tainele e- 
lectroiehniciivorbindu-mi 
cu pricepere și deiiKv. ol- 
tură despre curent al
ternativ, volți, 
etc.'.

Ajungînd la 
transformalorului
ram nas în nas ca-n cap 
de mort și două ciolane 
încrucișate. Tică al meu 
cei deștept și iară frica 
deschise ușa, întră înăun
tru, încercă o manetă, 
alta, făcu legătura în
tre două panouri, ic 
urmă... '

‘Mai departe nu știi: 
ce-S' mai îost, fiindcă 
toate blocurile Șe cuiiin- 
dară

La lumina puternică
' a utilii chibrit descoperii • 

că 'amicul meu dispăru
se Cred că plecase ia

. uzina electrică. Avea a- 
cum acolo de Jucrti...

fn beznă.

Trebuie
TRAIAN POPA

!

i

A

¥
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liom.il


SMU-: ALTE... LOCURI
MAI CALDE

.DE l.C.O. PETROȘANI.

XSUl, ROȘU
---- -- ---------------

Aho I Aho ! copii și irați l 
Stați pe loc și ascultați, 
Azi ixi-al Anului Noii prag, 
Plugușorul nost tu drag. 
Că-n urările străbune, 
Noi realizări vom pune.
Hei... ! Colo, in depărtare 
Să se-audă-a mea urare 
Pentru țara progresistă : 
România socialistă !
Să te-naiți rnîndră și dreaptă 
Să urci treaptă după treaptă, 
Să cunoașcă-ntreaga lume 
Meritatul tău renunțe! 
lătă tu, partid slăvii, 
Drept conducător, iubit, 
Ce ai înălțat Spre stele 
Filfiirea de drapele, 
La mulți tini să ne trăiești, 
Țara s-o călăuzești, 
Să urci tMnietl viselor 
Tot mai sus, îh viitor! 
lit sunați din zurgălăi 
Hăi, Ml/... ..

Trageți plugul bouleni 
Tăiați brazdă spre Lupeni, 
Mii întli, printre mineri 
Care Și azi da și ieri
Știu adine și timp să-nfrUnte, 
Ășezîndu-se in frunte.
la urați fruntașilor 
Pentru hărnicia lor, 
Mii de tone plus au ScoS 
Fetitru-ăl patriei lolos! 
Și la anul viitor,
Tot fruntași, și mai eu spor l 
Hăi, hăi.'...

Și-aciltil trageți iriâi plăvani, 
Brazda căite dricarii, 
Că și-aicea au muncit 
Colectivele cinstit.
Insă pentru noul â», 
Le urăm mai ntult elan, 
Mititea să-și organizeze 
Și iitai bine să lucreze i 
Minați măi ! Hăi, hăil...

Traversați. peste poterii 
La minerii iMtrileni, 
Că și ei ne-or aștepta , 
Lot să ie urăm așa : 
Iată, atml se silrșește, 
Și uii alt an se ivește, 
Dar In anul ce s-u dus, ■ ■ . ■ 
Posla~ți și n-ați fost pred șuS.- 
Dp-iiia pentru viitor 
Vă urăm: muncă cu spor I

Hei, forțați înaintarea, 
Prin- OSlăt emiți cărarea 
Către -eei anitlQseni, 
Dlijeni și paroșeneni, 
Că dorim la fiecare
Să le spunem o urâte
La mulți ani să ne trăiască I 
Dat măi bine Să muncească... 
Gă in anul ce-a trecut 
Tot hi lipsuri s-au zbătut, 
Indicii sub plan au fost 
(Lucru, cum s-ar spâne, prost), 
iar în anul care vine 
Le dot tin și lor mai bine 
Muzica să-și organizeze 
Planul să-și realizeze.

Pentru harnicii mineri 
la urați din răsputeri, 
Faceți roată măi flăcăi... 1 
Hăi, hăil...

Pehit-un spor de, calitate,
Hui cu plugul fflai departe, 
Să cuprindem în urate 
Pe cei de ia preparare. 
Si pe anal viitor.
Haridameni, dar, mai cu spori

Puneți vinul in pahare
Să mai tăcem 0 urare. 
Pentru ari nou și bogat, 
Tulumrdin'.Gombuuit, 
Celor din E.D.M.N.
Și de lă S.G.S.M.
Ridicați paharul sus 
Și-ascultați. ce-ăvem de spus : 
Numai sarcini împlinite, 
Nurnăi planuri depășite, 
Și în anul care vine,
Din mai bine, în mai bine.
Tehnica s-o avansați, 
Sprijin efectiv să dăți. 
Vă spunem lă toți și toate, 
La mulți arii cu sănătate! 
la meii minați mâi
Hăi, Mi.'...

Tot acum, urăm mă: vere, 
Grupului de șantiere,
=- Celor ^din T.C.M.M. —'■ 
(IJtlcfe astăzi: zice-se
Că treaba merge mai bliiă). 
Anul ăst rit cate vine
Să nu-i lase de rușine, 
Să. respecte (căci se poate) 
Termenele clin contracte, 
tar lucrările predate, 
Sa fie de calitate, 
Și atăth (să țină minte) 
C-o zi, dbtiă înainte. 
Minați pliigul ttiăi llăcăi...!
Hăi, hăi!..'.

Trageți brazda peste Vale I 
Gă uite, ne ies Iii cale 
Hattiiei meșteri făurari', 
Nouă căile și zidari.
Ce-au purces, ca în ppvisii,'. 
Să ridice către creste
Giuvaere din beton, 
Din sticlă. și din neon, 
Proiectate-n largul zării 
Penița id!â lot ,jl-a ȚAtlL 
la urcați pe macara 
Și urațl-ie așa:
Noul an cu bucurie, 
Cu realizări să tie 
Cit e blocul de măreț.,
(Dar, mai ieltinit lit,.. bieți 
Pocniți bicele fiăcAi.,.!
Hăi, hăil...

La alt colectiv, fruntaș
De la U.R,U,M.„.-*-f din. oraș — 
Care-a repărat (și bina),' 
Utilajul de iă mine, 

vHai cu toții să urâm
Și la poartă să strigăm: 
Tot realizări depline 
Și in anul care vine ! 
Spor ia treabă itlăi flăcăi l 
Hăi, hăi l...

Hei dar iată semaiorui, 
Stați băieți cu plugușorul 
La uit pas de stație, 
Pentru o orație . 
Urăm C F.R.-iștrlor 
Kilometri mai cu spot, 
trenuri eu toMj mâtit 
Și-ii ânul cățeM vmll I 
Roată mă! măre flăcăi 
Hăi. hăi!...

Să pornirii dih noii acum 
Și să poposiin în drum, 
La ihiriă-n Paroșeni, 
Sub păienjeniș de 1114 
Printre eneigetMeni. . ■
Să le-adiicetti o cinstire. : 
Pentru muncit lor deplină, 
Pentru forță și lumină, 
Ia mai hăuliți flăcăi... ’ 
Hăi, hăi 1...

Trageți brazda, nu inal stdți, 
Sus la munte, haidetn frați, 
Și forestierilor,
Șoimilor pădurilor, 
Pe ăl utililiii ikmi ptăg 
Să le Închinăm cu driig 
Un pbial. de virt'curăț; 
Pentru lemnul etcpoH ‘ 
Pentru lemnul româmsr, 
Pentru cei ce-i „pregătese", 
Păclridu-i țării renume 
Peste grăniți, peste lume, 
Urăm : anul care vine 
Să Șt ați iot Ia „înălțime"! 
Hăuliți spre creste tiiăi, 
Hăi, hăil...

Hai ș-actim să hă grăbim, 
La ViSCoza să optim, 
Harnicelor rnuticitddte 
Să !e îtlceiii o urctre : 
Să cihte mosoctrele, 
Depătiîndu-și lirele 
Doar de călitdte bunii, 
Zi dă zi, lună de Huriei , 

.Șt'să țesem țârii, itaie,
Numai' ilte minuMte, 
Paeniți. bicele flăcăi, 
Mi, Mi i.,m

Ia să ne oprim amici 
Și la unități tMi mtCi, 
Să facem cîtevă st&ții 
In unități de prestAții, 
La corperț și coaperâții, 
La l.C.O. și I.L.L., 
I.R.E.H., T,A.P.L., 
I.O.I.I.. și O.C.L., 
Căci și lor li se cuvine 
O urare de mai binp. 
La multi ani cu bucurie. 
Cu mâi Btuhă' hărnicie, 
S-avem apă., și lumină, 
Și căldură, și mașină, 
Și la timpul lor pe toate-, 
(Cum văzurăm că se poate). 
Să se-audă măi flăcăi...!
Hăi, hăi!...
Pentru unii vînzătoti 
Ce-s prea „întrepririzători", 
O urare specială,
In . ton, preferențială : 
Mărfuri de sezon să fie, 
Peste tot in prăvălie,

Șl servile ,,/x tejghea".
Nu cum vreți voi. (De sub ea). 
Să dafi mărunțișul rest, 
Să nu mai „piupiți" pe șest 
La cîritar, etnd nu-i atent 
Prea distratul vost' client! 
Un vocabular ales,
Să vă vi/iiăm mai des 1 
Trăgeți din buhai ilăcăi, 
Și urați-Ic... Hăi, hăi!...

Tot aici am mui ura
Celor din :
Pentru amil cate vide 
^eileticiării, bine
Pe toți Să îi deservească, 
Pe clienți să-i mulțumeașcă. 
Și hu planurile, toate, 
Ctî stea-ti frunte și pe...

„roate". 
Trageți brazdă măi flăcăi...! 
Hăi, jiăiL:

Hei, dar tot umbliiid âș<i, 
A-ncepuț a se-nopta.
Și de-atîta vorbă multă, 
Vremea ne-a rămas cam scurtă. 
Dar la Casa de cultută 
Tot vom face-o utătură : 
Anul ăsta știm prea bine. 
Ați muncit ceva mai bine 
Față de anul trecut. 
Dar _noi așteptăm mai mult 1 
Hăuliți mai tare măi...!
Hăi, hăi !..,

Și am tnal ura, măi frate, 
Pentru om și sănătate, 
Tuturor ae itigrîjpsc 
Pe bolnavi, și-i lecuiesc. 
Să-ncMtiărn deci uri p&e&t 
Și „corpului" medical. 
Și o capă-năWilăm, pliM, 
Celor M: sădesc luritiM 
Și cultivă, Ideal —- . '
G&ițMtU profesoral.
Dih țoi sisfletul MMI, 
Mi, hăil...

Dar și-âsslor ce-un iipbrt 
itisștrmat dăue iti. spatt, 
Le urăiîi: cu &ucutfe, \ 
Primiri clasătiiint S& iii, 
La mal multe discipline. 
Să să âniriniii : binp,: . 
Șl la AliLll, :ri CpțlCUțf, 
Mur ti&lie pe iMsiirsl 
La uAi Mire nM tlâcăii..îO 
Și uiați-Ie„,

Mi, Mii...

Uite, bate miezid nopții, 
bar aetlbi, ii-i fata porții, 
Cu privirea la cadrarip '
C1M intrăm In n-v.il «h /. 
Și incețxth calenMi.uL ;
Sus să ridicăm pâharul, 
Pentru iapte-rmoițoarlț, .. 
Pentru vise viitoare.
Peritr-o viată rnai senină, 
Pentru pace și lutntrtti!
Tării și parlidultii. 
Și întreg poporului, 
le uMin lă toți Și toate: 
„lA MUtfl ANI

GU . SĂNĂTAt^.l"

M. WNCA

ȘEDÎNȚOM ANILOR

A înlemnit în prag
bietul Gerilă 

Și de. surprindere șe face inie. 
Privind la voi, își zite-apoi

Ctt sil ă ; 
„Vorbiți de-un an, dar, 

n-ați făcut nimic".

'UNUI STUDENT „MANIERAT4

Ai derhonstrat că ești
bine crescut, 

Servit-au alții caldele plăcinte. 
Dar la examen, tare aș Ii vrut. 
Să nu ți-o ia tot alții Inăinte.

UNUI FOTBALIST

Lingă sticla de aseară 
N-aveai nici plasă, nici bara. 
Dar, o nimereai mereu, 
Poarta-n schimb o găsești greu,

minerilor

Privind cărbunii fără șist,
7 .’ curați, 

In minte-mi vin
urărlle-autohlone.

.......  ■ ■rwimimmn

fteutrU Voi lîrtați
■jZWfr .„N&rdi: Șua

ai U mai laulte... tone !'

ȘOFERULUI

Ai dat de dușcă peste o duzină 
De ..piiie-". Și te-ai cam turtit 
Șl zii i tu Că pir iO.irele-s

de Vini
Dar, crede iaă, te-al.„ depășit.

POMPIERUl UI

Meseria nu-și< dezminte
Prin beție de cuvinte 
Simțind eă focu-1 încinge
Bea vîitos. Deci bea stinge,

FRIZERILOR

Atj.ul ăsta Moș Gerîlă 
Nu*și mâi „aranjează* Barba. 
Că-n alt an, fără de milă,
Voi i-ați smuls-o, ea pe iarbă.

ZGÎRCITUI.W

Ca-n trecut, și âzi, Axinte ■ 
Zgîreeniei lu-I ești „nașul".

ne-ai servit eu plăeitite, 
Nbi, în''schimb-, îți Mtn... 

răvașul.

CHELULUI

Avea o pasiune dumfiealui, 
De vîiiătoU titereu cți

■■■■■• „iiata bene*. 
Puicuțele sîut slăbiciunea Iul, 
Di=-&ceea âstăii tiu mai *re,„ 

■' '„pâi**.

LENEȘULUI

Leneș, aurn te știu, firoși»,,
Abfă tnesteiri stata cașul.
Ție . vtio, deei nupți „priește" 
Nici plăcintă, nici... răvâiȘul.

UNUI CONTABIL

Md onoreâză-a la prezență, 
Și cum te știu cimtabil bun, , 
Q vorbuiiț'ă vreâu să-ți. spun :

......... ' " ....

•Să bei vim dur cu...
„evidență".

UNKIA CARE-ȘI 
ASCUNDE VÎRSTA

An cu as> se tot aduuă,
Dar la ea, ce se petrece ?
Nu-i e jenă să a spună :
Scad mereu pe zi ce trece.

M. D.



CIPRU

ifvtCMÂ
Semnarea protocolului privind 
schimburile de mărfuri între România

Declarațiile 
ministrului de externe 
al Italiei

și Uniunea Sovietică pe anul 1868
Ț MOSCOVA 30 (Agerpres). — Co

respondență,' de , sa Silviu Potîiiiă : 
La 30 Decembrie 1967, la Moscova 

■ s-ăti încheiat . tratativele și ,a fost 
semnat protocolul privind schimba- 
rile, reciproce de mărfuri pe anul 

Ț 1968 între Republica ■Socialistă ' Ro
mânia și Uniunea Sovietică.

Tratativele s-au desfășurat într-d. 
atmosferă ' de cordialitate și priete- 

i nie. • 1 1- '
în conformi iede cu '■* protocolul 

semnat, .schimbul de mărfuri dintre 
cele doutî țări crește în comparație 
cu anul 19Ș7 și va reprezenta a» 
proximate.- 770 milioane ruble. Păr- ■ 
file au convenit’, să continue muu-; 
ca în ceea ce privește lărgirea pe 
mai departe a' schimbului de .măr
furi pentru --‘nul 1968.'

Uniunea Sovietică va livia în 
Republica Socialistă Româniă utilaj 
de transport și- de ridicat, utilaj ru-

tier și de construcții, mașini-unel- 
te, camioane, coci, minereu de fie:, 
laminate, bumbac, televizoare, .cea
suri .și alte măr'uri.

Din România vor fi livrate în U- 
iiiunea Sovietică nave, mașini-unc^- 

■te, utilaje electrotehnice, proclusț. 
petroliere, țevi, . produse chimice" 

și, de asemenea, mobilă, tricotaje, 
confecții și

Protocolul
tea română de ministrul comerțu
lui exterior.
te România, Gh'eorghe Cioară, iar 
din --cartea sovietică de ministrulI ' ■ a '
comerțului exterior al U.R.S.S., N, 
S. Patolicev,

alte mărfuri,
a fost semnat din par-.

al Republicii Socîalis -

VIETNAMUL DE SUD

RQMA 30 (Agerpres). Intr-un in
terviu .acordat cotidianului econo
mic italian „24 ore*', Amintore 
Fanfară, mi,nistrul'de externe al Ita
liei a subliniat Necesitatea urgen
tă a reducerii decalajului tehno
logii. dintre diverse țări și în spe
cial dintre Europa occidentală și 
S.U.A. Analizînd actiiiihrl stadiu și 
problemele tehnologiei italiene, 
.Fanfani a arătat că vor trebui a- 
•doptate o serie de măsuri în vede
rea dezvoltării mai" rapide în acest 
domeniu.'EI a insistat .asupra nece
sității îmbunătățim sistemului învă- 
țămîntului public în Italia și, de 
asemenea, asupra importanței in
tensificării cercetărilor tehnologice 
In cadrul planului național de dez
voltare economică,' precurn'si în ca
drul C.E.E.

In legătură cu formaretty, 
„guvern provizoriu

i: ■

unui
al Comunității turce

NICOSIA 3l.'i i Agerpres). 
noaptea de vineri spre sîaibăt:

Omului cu partea 
inferioară a corpului 
amputată i s-a făcut 
a doua grefă de piste

Crtif J-G V/1OA (; ( țț,tV 
pte&> - Po< imtiil Sti\a< n, că
ruia i s-a efectuat o operație 
ele amputare a părții inferioa
re a corpului, a ,,suportat sa
tisfăcător" a doua grefă ' de 
piele — a. declarat un purtător 
de cuvint al r spitalului „Crea
re" din,' [îdst Ijorutciii (Reptibli- 
ca Sud-Africanăț. In măsura Tu 

- care propria piele i ci pplriiivii- 
liu este niu'i/a,<i pentru greiă, 
efectul- - de „respingere", nil se 
titîigă — a adăugat șelș. Cu a- 
lutoruî sedativeior, Strydom a 
dormit toată- ziua de vineri. 
Purtătorul de cuvin! ă adău
gat că amputarea jumătății cor
pului nu a fost prevăzută de 
la început: .De abia c'ind am 
constatat că nici un țesut nu 
mai era viu, am dotării să pro
cedăm m amputarea părții in- 
iciloaie a corrji'lui".

Lupte violente între patrioți și armata 
americano-saigoneză

SAIGON 3(1 (Agerpres).... - Agen
țiile de presă anunță că în ulti
mele trei zile . în diferite regiuni 
ale Vietnamului de. șpd au avut Ioc 
lupte violente între unități de. puș
cași ' marini americani; angajate în 
așa-zise ■ 'operațiuni, de' curățire și. 

' detașamente ale. Frontului Național 
de Eliberare. Marinarii americani 
au fost surprinși de’focul pozițiilor 
întărite ale patrioților sud-yietna- 
mezi din localitatea Tlion Țham 
Khe ; o companie de pușcași marini 
a fost imobilizată de focul hmrtt. 
i.'ib-ns al patrioților, suferind pier
deri înseninate. Ulterior, altă com
panie a fost imobilizata, iu ciuda 
îi dă firilor primite Cir, partea altoi 
unitati. In noajitea de 28, relatează 
agenția France Pro.-se, marinarii
american i au lansa? tm nou asalt 
asupra pozițiilor fortificați- din Jo- 
cylittdea Thon Timm Kbe. In an șui 
nopții, detașamentele F.N.E. au pă
răsit localitatea, după ce au pro
vocat pierderi inamicului. ’

Iu partea de sud a Vietnamului, 
la 30 kilometri de - baza militară 
de la Da Nang, s-au semnalat de 
asemenea, lupți/,. Agenția Reuter

NfCOSlA 30- (.Agerpres). In
noaptea de vineri spre sîmbată, a- 
nuilță agr-uția l-iam. e Presse, anu
mite unități ale gărzii naționale 
cipriote au fost puse iu stare de 
alari.iă din ordinul guvernului pi re
zidat de arhiepiscopul . Makarios. 
Această măsură a fost luată în - le
gătură cu formarea .„guvernului 
provizoriu" al Comunității turce 
din Cipru. Cotidianul grec „Elef- 
theria" apieciază cri guvernul din 
Nicosia ar putea să impună noi res
tricții eiprioțiloi tu-ci.

Ziarele apărute simbâtă la Istan
bul apieciază pozitiv formarea, la 
Nicosia, a ,.gt:vernuiui provizoriu" 
a! cipifeților turci, îu timp ce ob
servatorii politici "sînt de părere 
că această măsură constituie un 
punct nevralgic susceptibil să pro
voace declanșarea unei uoi crize 
cipriote.

acestei probleme". Oficiali- 
din Atena consideră că prin

*■ ★

supra 
tățile 
această acțiune cipriotii turci lir- 
măres-r să-și impună punctul lor de 
vedere, și aceasta, in momentul în 
care Consiliul de Securitate a a- 
dresat un apel tuturor forțelor in
teresate pentru a se abține de la 
orice acțiune susceptibila să pună 
in pericol sil nalță din Cipru. „A- 
ceasta acțiune, Se menționează îrț 
comunicat, constituie in !apt o vie , 
lare a recentului acord între Gre;. 
cia și Turcia (plivind retragerea dir. 
Cipru a unităților grecești >i tur
cești staționate în afara tratatelor 
internaționale n. r.) și este con
trară hotărîrii Consilmiut de Secu
ritate, precum si spiritului apelului 
secretarului general al O.N.U.
Thant, in care 
dentă pentru 
situației".

U 
se recomandă pru- 
evitarea înrăutățirii

■f-r

relatează că in noaptea de vineri 
spre sîmbStă postul de comandă al 
regimentului sm.i-vi>.:ti'iamez de în- 
fanterie dislocat în orașul Cai B<.- 
a fost supli-.- unui puleruic bombai- 
dement de -iiortiere. lri provinciile 
Son Tini'i și Quar.g Ngai au avut 
loc lupte între forțele patriotice. .și 
unități ale -armatei americano-sai- 
gorieze. Ultimele știri . transmise de 
agențiile de presă anunța câ sîm- 
băta dimineața, în Delta Mekong, 
detașa,mente ale l-.N.E. au atacat 
cu mortieie cartierul general a] i- 
nui regiment al armatei roigunev

Ageiil.iik- -de pre-ă relatează că 
iu cursul lupteke. amintit;' s-au jn- 
’ogistr-jl circa 70 de morii si peste 
160 de răniți ir, nudul, truofelm a- 
m“ricano-saigoneze.

ATENA 30 (Agerpres). — Minls- 
tetui de ’ Externe ai Greciei a dat 
publicității vineri seara un c-omu- 
picat în .legătură cu Jcimarea în 
Cirnu d unui „guvern provizoriu" 
al Comunității turce. „Guvernul 
grec. se spune in comunicat aș
teaptă informații r.ioi detailate a-

Situația din Republica Yemen
SANAA 30 (Agerpres). — Agen

ția . de presă marocană, comentîxid 
ultimele . evenimente din Yemen, 
arată că toate atacurile întreprinse 
de mercenari și elementele regalis
te, au ca punct de plecare terito
riul Arabi ei pandite și anume oa
zele Nedjran și Djisan. Referin- 
du-se la surse' bine informate, a- 
■qenția M.E.N. relatează că merce
narii ar suferit pierderi grele da
torita mai ales, .ictiiinili>r aviației 
H'publii'ano, Toate demersurile .fă- 
c-.ite piuă acum pentru a-1 deter- 
îîiiti.i pe regele Arabici Sauditc. 
Felsal, de. a di.-țmne încetarea in- 

■liltrârii ele pe teritoriul său a mer
cenarilor au rămas fără lezultat. 
Acest fapt orală ri< .Arabia Sauditi 
■■uiitinuS intervenția armată împ.;- 
isiva republicii vemenite. Potrivit 
obseix atdriloi occidentali, mențio
nează agenția .M.A.P., Arabia Sau- 
dilă este sprijinită, in m-eart.i acțiu
ne ilegală de S.U.A.’, cu acordul 
tacit ai Marii Britanii. Autoritățile 
de la Ri.aa sr- află, însă, izolate in 
lumea arabă. Arabia Samlită și J.x- 
dania -int sini;ur<-le state care pinii 
acum îiu nu recunosc;.)* regimul 
țepi, bli: an <ie Ia Saca». La acest 
sfirșit <Jc atr, core u; tio dițilomutic..' 
arabe coimideră că sarcina romi- 
siei tripartite pentru reglementarea 
P’otlciiiei yemenite este si mai di
ficilă si t.2 . evimirii'mtele din Ye
men ar putea corupt omite viitoa-

rea reuniune arabă la nivel înalt 
,programată siS- aibă loc rin prima 
parte a lunii ianuarie 1968. Ia Ra
bat. Comisia tripartită (Maroc, Su
dan și Irak)-a publicat la 28 .decem
brie un comunicat în care-și expri
mă neliniștea în legătură cu ■ situa
ția din Yemen. Comunicatul subli
nia că evenimentele din Yemen nu 
put avea ca rezultat decit pierderi 

vieți ..omenești și crearea unei
situații grave 
inii arabe, in 
ratai trebuie

de
pentru o parte a iu- 
momenitil în care a- 
sa acționeze uniți.

*

(Agerpres). — In ca- 
au avut loc .vineri

COMUNICAT AL R E. 
DIN MOZAMBiC
iĂEGER 30 (Agerpres), ,--r Ințr-un 

comunicat la Biroul din Alger al 
Frontului, de Eliberare din Mozan- 
bic (Frelimo) se arată că forțele 
cie eliberare mozambicane au . scos 
din hipU. în lune uc.tombrie, 80 de 
militari portughezi. De ' asemenea, 
comunicatul precizează 'A a fost 
duhorit un avion portughez in re
giunea Marrupa.

Dizolvarea unor partide politice în Uruguay
MONTEVIDEO .30 (Agerpres). — 

O primă acțiune a rionli.i preșe
dinte al Uruguay ului, Pacheco Are- 
co după venirea !a putere in urma 
de< i’-suliu generalului Gestido a fost 
Închiderea n două ziare „Epoca" 
ți „E'lșoi". precum și dizolvarea u- 
nui număr de șase partide politice 
printre care • partidul’ Socialist . și 
Mișcarea revoluționară. Săptămîna 
trecută sub învinuirea de a fi des
fășurat „activitate subversivă" li
derii acestor pgrtide au fost, ares
tați. ih semn "de protest fată ,de mă
surile guvernamentale) Convenția 
națională a - muncitorilor din . Uru
guay a organiza* de-a lungul a mai 
multe zile demonstrații,. Participan
ts! la manifestații au' protestat,. ;de 
asemenea, și . împotriva intenției 
guvernului de a limita posibilitățile 
de desfășurare a activității siniiica- 
le.

NEW YORK 30 (Agerpies). 
Președintele Ciprului. . Makarios, J’e 
adresat o scrisoare șecretarulua 
general al O.N.U., U Thant, in .car» 
declară ca , ilegal" „guvernul pro' 
vizorîu" constituit de cipriotii turc? 
In scrisoare se menționează că ac
țiunea minorității turce „este T. 
contradicție cu' rezolului Consiliu, 
lui de Securitate și prejudiciaz^ 
bunele oficii ale societarului gene 
ral, acceptate, de toate părțile in" 
teresate". Agenția .Associated Press 
informează totodată că secretarul 
general al O.N.U. a început o 
nouă rundă de consultări cu repre
zentanții părților implicate direct 
in «onfhct.

30 (Agerpies). y—c 
arului. Makarios. M

Tarneul lai Huitit Houphity 
in Sfiita

ABIDJAN 30 (Ayerpreș). — Vice
președintele S.U.A., Hubert Hump
hrey. a sosit lai Abidjan —- Coasta 
de Fildeș — iiiț-r-o „misiune de 
bunăvoința", lalificatâ de observa^ 
furii politici drept o expresie 
jriMresukii crescînd pe care S.U.. 
îl manifests iată de continent.’j 
negru. In cadrul tu; neuhii, vice
președintele S.U.A., însoțit de o 
numeroasă delegație, va vizita Li
beria Gl.-ena, Coikio (K), Zambia, 
Etiopia, Somalia, Kenya si Tunisia.

s.

• TOKIO. - Agenția France 
Presse, anunță că poliția'din Yoko
hama a «militai la 29 decembrie că 
ai.itoritătUe navale americane i-au 
cerut să pârtii ipe la opoiatiiT- de 
căutare ale matelote. Uti <1. ! Jef- 
trev J. Albautfi, in. vîrstă de 19 mii, 
care părăsise baza cu puțin timp 
înainte de plecarea sa spre Viet
nam.

ȘTIRI
• VARȘOVIA. .... Aproape 100 de oameni cu stimulatori ini-

niaturo’i a, inimii trăiesc în prezent î:i Polonia. Cu ajutorul impulsu
rilor eiectrice trtinsrnise de acești stimulatori grefați sub piele, este 
asigurată bălair-i. ritmică a cordului.

R T E

CAIRO 30
pitala R.A.U. „...........
convorbiri între diplomats din. ță
rile arabe. Referindu-se la surse 
oficiale, agenția France-Presse ară
ta că miniștrii Afacerilor;, Externe 
din Sudan,- Irak și R.A.U. au căzut 
■de acord, dat fiind gravitatea si
tuației din . Yemen, asupra necesi
tății luării unor măsuri rapide pen
tru' a se preveni o mai mare vărsa
re Se sînge în 'această țară. Pe de 
altă parte, - Mohamed ' . Mahgoub, 
premierul sudanez, președinte al 
Comisiei tripartite în problema Ye
menului, a primit mesaje de la per- 
.sânalih-îti yi-meiiite, care st- atlă la 
beirut. în care se cere urgentat«e 
întrunirii unei conferințe de recon
ciliere națională în Yemen.

0 DAKAR. -Sv La Dakar- a fost 
dat publicității un comunicat al 
Partidului' independenței Guineei 
portugheze și Wisulelor Capului 
Verde In feare se arată că în timpul 
luptelor - -rfceș au avut ’Toc. ’ în .pe
rioada 3--19 decembrie patrioții 
africani au ucis 100 de. soldați,si’ 
ofițeri portughezi..; In comunicat se 
arată, de asemenea, că patrioții au 
scufundat două ambarcațiuni mili
tare și au capturat a importantă 
cantitate de armament. ■

Lă Dakar a fost

• MONTREAL. — Locuința

Centrală electrică plutitoare
Prima centrală electrică plutitoare 

din U.R.SS. a început să fie cons- 
truitȘ în orașul Țiumen din Sibe
ria. Ea a căpătat denumirea de 
„Aurora boreală-1". Imediat cu va 
li adusă ia locul undi- urmează -f

• WASHINGTON. -■ Primul 
r,iinl:;tui al Canadei, Lesler 
Peâ'rson, care se află într-o vi
rală particulară in S.U.A., a fă- 
cui o declarație ■ ziariștilor,-- a- 
rătîna că se pronunță în ia- 
, aoreu mlănru actn irati Co- 
misie; internaționale de con
trol pent iu Cumpodqla. Din a- 
cea-.-.-ă 
nada,

fie amplasată, ea va ti conectată
Ia rețeaua eneiyctică, și nouă tur- 
boueneri'toare cu o putere de 2i.i Ouri 
kilowați vor începe să turnizeșe 
curent electric portului Arctic. în- 
trepritiderilor, caselor de locuit.

Prima centrală electrică plutitoa
re va fi amplasată îa Capul Verde, 
pe fluviul K.jlîma,

comisie iac parte Ca- 
liuti'.i șl Poloriia.

dintr-o localitate situa
tă la 200. km de Montreal a fost cupiinșă de un puternic incendiu. Cei 
noua copii ai soților Girouard au pierit î.n firi-,pui incendiului, iar pă
rinții au fost spitalizați in stare gravă.

unei familii
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tlotul -~ 
„Woș Gerilă“

lu toiul pregătirilor pentru săr
bătorile de iainu, in micul . bțășeî 
Grant din -latul Michiuan (S U.A > 
s-a prortvs un furt ui-ai pulm obiș
nuit. Banca din acest cras tost 
jeluită de ..Moș Gerilă". Scotind 
< armă din „sacul de cadouri" asa- 
zisiil Mos Gerită i-a obhgat pe lu
crătorii băncii săi umple sacul cu

40 369
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