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LICEUL DIN
VULCAN

ȘT. MIHAI

liceu din 
la toamnă 

elevii, este
veni după a- 
le-a reamin- 
A protestat, 

implorat. A 
afară cu

clădiri alo 
de mine din 
construcțiile

un înalt nivel ca- 
în ceea ce pri- 

amenajările inte- 
și finisajele — ter-

din Vulcan va fi reali
zat la 
litaliv 
vește 
rioare
moiicare, iluminat fluo
rescent, pardoseli de 
mozaic de marmură îd 
holuri, culoare, (și trepte 
mozaicate la scări), uși

local al sindica- 
a luat, de . cu- 
inițiativa consti- 

unui redutabil an- 
Fnr-

fi iormulat 
o indignare, 
scos la su- 
de caracter.

c ieșire

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

Valea

atacate
lucrările
din acest an

Pe același

I. MUSTAȚA

V TEODORESCL

în 
toți

Așa va arăta noua clădire a Liceului din Vulcan

con
ac-
cu-

Jiului46

sce- 
că- 
din 

primele

um...

i

O femeie a fost dată pe ușă 
piară. Dintr-un local de deser
vire „promptă și civilizată** a 
populației, o femeie a ieșit 
jignită. A solicitat ajutorul 
meșterilor de la atelierul de 
reparat radiouri al cooperati
vei Jiul. Cu o zi Înainte obți
nuse și promisiunea că va fi 
ser\ ită la timp. Adică mai re
pede. Și Mozeș X'ilma a ve
nit de la capătul cartierului 
Aeroport cu un aparat de ra
dio „Mureș" in brațe, pînă-n 
centrul orașului. Și-a expri
mat, aici, din nou dorința fi
rească de a-și vedea aparatul 
reparat intr-o săptămînă. N-a 

prevăzut insă că uitarea crudă 
și haină îi va năpădi așa de 
repede pe cei in care crezuse 
și la asigurările cărora și-a 
adus in brațe, atîta drum, a- 
paratul defect. I-au spus, a- 
ctim, că peste două-trei săp- 
tămini va putea 
parat. A insistat, 
tit promisiunea. 
Apoi chiar i-a...
iost insă împinsă 
„rabla" (cum i-au definit apa
ratul) in brațe. Și femeia a 
plecat acasă, pe același drum, 
nemulțumită.

Se zice că nimic în noi, oa
menii, nu este așa de neînsem
nat, de 'inplu și imperceptibil 
cârc, să nu ne dea în vileag 
apucăturile. Un gest, un simplu 
gest de refuz, care — răspicat 
fie spus — putea 
politicos, a stir ni! 
Un simpiu gest a 
pratață c trăsătură 
Un gest necugetat, 
necuviincioasă a convins pe o 
lemeie că unn oameni, de la 
care se așteaptă solicitudine, 
nu stăpînesc încă legile com
portării civilizate. Păcat 1

oxigen Livezeni.Fabrica de
Comunistul Zilai Ștefan, este 
unul din cei mai buni electri
cieni ai fabricii. Iată-1 în cli
șeu, urmărind cu atenție apa
ratele instalațiilor producătoa
re de oxigen, asigurîndu-se că 
totul merge , bine.

Construcțiile școlare 
au intrat deja in peisa
jul nostru cotidian. De- 
la elegantele 8 școli cu 
cite 16 săli de clasă con
struite pînă acum în 
Petrila, Petroșani, Vul
can, lupeni și (Jricani 
pînă la masivul Grup 
școlar minier din Lupeni 
și zveltele 
Institutului 
Petroșani, 
școlare formează o fru
moasă salbă de neste
mate ale științei, în care 
se îndrumă pașii tinereți; 
pe drumul cunoașterii 

liceul din Vulcan va 
fi cel mai nou membru 
al acestei familii de lă
cașuri ale cunoașterii. 
Construcția lui — pla
nurile au sosit deja — 
va începe încă în aceas
tă lună, 
liceu să 
toamnă, 
ceperea 
Cum va

Clădirea 
două etaje

urmind ca noul 
fie predat în 
o dată cu în- 
anului școlar 
arăta el ?

parter și 
va cuprin-

Colectivul de muncă al șan
tierului Valea Jiului al I.C.F. 
a pășit cu dreptul in noul an. 
Deși numărul de muncitori e- 
xistenți la lucru este sub cel 
planificat, au fosf ‘ atacate lu
crări importante printre care : 
înlocuirea C.F.F. Voevodu, dru
mul auto Sterminos I, drumul 
auto Sașa continuare, drumul 
auto Sălătruc și depozitul U- 
ricani. Urmează ca după com
pletarea efectivului să se a- 
tace și celelalte puncte pre
văzute 
li zării 

in plan 
ritmice

în vederea rea» 
a. sarcinilor pe

sin tem in plină iarnă, 
utilajele din dotare, între care 
buldozere, excavatoare, motu- 
compresoare, concasoare, func
ționează din' plin.

Se lucrează din plin la pre
gătirea pietrei concasate, la 
terasamente, derocări mecanice 
si la podețe.

de un corp central de 
la care se ramifică trei 
aripi. Suprafața construi
tă se ridică la 3 640 m p 
cuprinzînd 20 săli de 
clasă cu confort sporit, 
4 laboratoare, sală de 
desen — muzică, sală de 
bibliotecă — lectură, un 
grup de birouri — can
celarie, cabinet metodic,

lului cămin al T.R.C.H, 
care inir-o etapă ulteri
oară va fi trecut scolii, 
urmind ca în anii urmă
tori, aici să se mai con
struiască încă o sală de 
gimnastică și o sală de 
festivități iar tot grupul 
să alcătuiască un com
plex școlar !

Interiorul noului liceu

cabinet medical și sto
matologic cu sală de aș
teptare, bufet, vestiare 
ele.

Acest adevărat giuvaer 
?colar va fi amplasat pe 
un teren aflat pe str. 
Republicii, colț cu str. 
Preparației Coroești din 
Vulcan — în fața actua-
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Vor fi asimilate
noi produse de fabricație

Metalurgistii de la U.R.U.M.P. au pășit cu încredere m noul an. 
Succesele obținute încă din primele zile sini o dovadă grăitoare in 
acest sens. Pină în ziua de 4 ianuarie au fost, deja, livrate exploatări
lor miniere 3 colivii de extracție, o instalație de împins vagoneți, un 
cofrag mobil pentru săparea puțului nou de la mina Vulcan. In cadrul 
U.R.U.M. Petroșani au fost executate reparațiile capitale la două loco
motive electrice și una Diesel, precum și la un compresor de 4-5 m c. 
De asemenea, pe poarta uzinei au ieșit primele 15 tone piese de schimb 
în contul lui 1968.

Dar colectivului de aici îi revin sarcini sporite in acest an în 
privința asimilării a noi produse de fabricație mai complexe, de o efi
ciență sporită. Va fi însușită tehnologia de producție a unor noi tipuri 
și categorii de ulilaje miniere : stîlpi hidraulici, transportoare blindate, 
grinzi de susținere și altele. In acest scop, au fosl luate o serie de mă
suri organizatorice care să permită mărirea capacităților de producție, 
îmbunătățirea liniilor tehnologice, utilizarea optimă a fondurilor bă
nești pentru lucrări de mică mecanizare.

Penlru a face față cerințelor noii tehnologii de fabricație, 
ducerea uzinei, la indicația comitetului de partid, a inițiat o largă 
țiune de calificare, ridicare a calificării, de specializare, care va 
prinde o parte însemnată din colectivul uzinei.

Cu scopul de a con
tribui mai mult la pă
trunderea culturii în 
conștiința maselor, Con
siliul 
țelor 
rînd, 
tuirii
samblu folcloric.

mat dintr-o orchestră 
de muzică populară din 
pește 30 de instrumen
tiști, un grup vocal 
(sextet feminin), o for
mație de dansuri și o 
întreagă ,,galerie" de 
soliști vocali și instru
mentiști, noul ansamblu

Crește 
parcul 
de

101. Din numărul total, 
autobuze circulă zilnic 

și între orașele Văii Jiu- 
iiind în reparații

Intreprinderea comunală orășe
nească Petroșani a fost dotată re- 

. cent cu trei noi autobuze (lCarpați". 
Cu acestea, parcul Întreprinderii a 
crescut la 
65—70 de 
în orașele 
lui, restul 
dentale, curente sau capitale.

metalice cu geamuri de 
semicristal de 6 mru la 
intrări, ferestre din lemn 
de stejar, parchet P.F.L. 
în clase, vopsitorii de 
ulei în vestiare, faianță 
la grupurile sanitare, iar 
în exterior clădirea 
fi finisată cu prai 
piatră avînd adaus 
ciment alb. O curte 
moașă, alei și trotuare 
pînă la 3 metri lățime, 
care vor asigura un ac
ces ușor elevilor, o îm
prejmuire, vor completa 
aspectul elegant al a- 
cestui nou edificiu șco
lar ce va costa peste 4 
milioane lei.

Modernul 
Vulcan care 
își va primi 
incă o dovadă grăitoare 
a grijii partidului și sta
tului nostru pentru dez
voltarea continuă a în- 
vățămîntului, îndruma
rea tinerilor pe drumul 
cunoașterii.

La U.R.U.MF,

folcloric va reuni 
aceeași formație pe 
fruntașii amatorismului 
din Valea Jiului.

In curînd, pe 
nele cluburilor și 
minelor culturale 
Valea Jiului, 
spectacole !

IN ACTIVITATEA
COMERCIALA :

cunoașterea

Sistemul de retribuție al sa- 
lariaților din comerțul de stat 
este menit să stimuleze inte
resul fiecărui vînzător de a 
realiza desfacerea unui volum 
de mărfuri cît mai mare. Pen
tru îndeplinirea acestei con
diții este necesar, bineînțeles, 
ca aprovizionarea unităților să 
fie asigurată cu acele produse 
care sînt solicitate de cumpă
rători în cantități suficiente si 
de o calitate corespunzătoare.

înființarea în anul 1957, în 
Valea Jiului, a depozitelor cu 
ridicata, a permis introduce
rea aprovizionării directe i 
magazinelor, prin plăți planili- 
cate. Eficiența acestei aprovi
zionări constă îndeosebi în a- 
ceea că întocmirea comenzi
lor se face direct la unitatea 
de desfacere cu amănuntul, de 
către voiajorii comerciali, îm
preună cu gestionarii magazi
nelor. Prin aceasta se evită 
deplasarea responsabililor de 
magazine la depozite. Astlel, 
datorită cunoașterii puterii de 
desfacere a magazinelor pre
cum și a eventualelor lipsuri 
de sortimente, aprovizionarea 
unităților este de cele mai mul
te ori asigurată in mod opera
tiv de către factorii de legă
tură între depozit și magazin.

Prin deplasarea voiajorilor

(Continuare in pag. a 3-a>
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STEAGUL ROȘU!

Expoziția de scenografie și pictură:
AUREL FLORE A

SUB SEMNUL LIREI
Dacă pînă acum arta lui Aurel 

Florea o întîlneam după fiecare ri
dicare de cortină la teatrul din Pe
troșani, de data aceasta ea ne întîm- 
pină chiar din foaierul acestui lă
caș de cultură.

Expoziția de scenografie și pictu
ră deschisă de curînd cuprinde o 
selecție din producția pictorului sce
nograf din actuala stagiune teatra
lă. Membru al Cenaclului, din Pe
troșani al Uniunii artiștilor plastici, 
Aurel Florea a întrunit sufragiile 
unanime ale publicului iubitor de 
artă de pe Vale realizînd cu multă 
fantezie și simț artistic, decorurile 
la piesele ,,lo, Mircea Voievod" de 
Dan Tărchilă, Opinia publică" de 
Aurel Baranga și „Făt Frumos" de 
Horia Furtună.

Fiecare proiect, fiecare plan de 
decor finisat poartă amprenta cău
tărilor neobosite în găsirea unui 
limbaj scenografic cît mai expre
siv, cit mai autentic și în ulti
mă instanță, inedit, care să rotun
jească în mod fericit tema operei 
dramatice. Scenografia lui Aurei 
Florea este o simfonie de culori care 
se alternează, care se unduiește o 
dată cu tensiunea dramatică, alcă
tuind tablouri pline de feerie, de

OPINII
Să ne referim, în cele ce 

urmează, la bibliotecile școla
re — acest auxiliar atît de in
dispensabil în activitatea in- 
structiv-educativă — cu sco
pul de a formula unele ob
servații și propuneri. In fieca
re școală generală sau liceu 
există, este știut, cite o bi
bliotecă. Profesorii, din școlile 
generale îndeosebi, au obser
vat însă că bibliotecile șco
lare locale răspund prea puțin

cerințelor inslriictiv-edlitative. 
Și-au manifestat chiar și ne
mulțumirea față de conduce
rile școlilor, propunind măsuri 
de remediere a situațiilor sem
nalate.

Din discuțiile avute cu co
legii interesați am conchis că 
posibilitățile de instrucție și 
educație a tineretului școlar, 
prin cărți indicate de educa
tori, lipsesc aproape cu desă- 
vîrșire în multe biblioteci șco
lare.

Care sini cauzele ? O anali
ză atentă scoate în evidență 
cîteva :

1) Unele școli au biblioteci 
cu un număr foarte mic de 
cărți, altele au un număr des
tul de mare de cărți dar nu 
pot acoperi cerințele progra
melor analitice și ale mulțimii 
de elevi; 2) Foarte multe bi
blioteci școlare au o mare can
titate de cărți de prisos, neco
respunzătoare tinerelului le 
virstă școlară; 3) Cărțile • fo
lositoare s-au deteriorat prin 
frecventa folosire și se impu
ne schimbarea sau legarea lor;
4) Sistemul actual de achizi
ționare a cărților nu corespun
de necesităților mereu crescîn- 
de ale invățămintului școlar;
5) Sumele anuale destinate bi
bliotecilor școlare sînt mici; 
sint distribuite spre folosire 

grație, de autentic. De la sobrieta
tea culorilor ce sugerează cu măies
trie mesajul epocii, din scenografia 
la piesa ,,lo, Mircea Voievod" și pî
nă la optimismul compozițiilor pen
tru „Doi pe un balansoar" a lui W. 
Gibson sau „Salonul 42" a lui A. 
Alioșin, autorul exponatelor mî- 
nuiește cu abilitate o paletă plină 
de culori care la chemarea artistu
lui și-a desfășurat întreaga-i poli
cromie.

Picturile prezentate în cadrul 
expoziției fac parte, se pare, dln- 
tr-un ciclu de încercări, de căutări 
în găsirea de noi tehnici de notație, 
de forme variate de exprimare în 
limbajul artei plastice. Fglosind în 
general culori vii, atrăgătoare, cînd 
de un pal melancolic, cînd de un 
policrom exploziv, autorul a reali
zat pînze de o rară frumusețe prin
tre care am reținut „Peisaj cu 
brazi", „Balet", „Culorile zilei", 
„Flori cu lămîie", „Compoziție de 
vioară", „Portret" și „Mere“. Am 
reținut, de asemenea, ca încercări 
interesante lucrările .Solfegiu pic
tural" și „Replică lui Ottd Dicke“.

Părăsind sala de expoziție, vizi
tatorul simte nevoia să se re
întoarcă în acesta ambianță. Oare

o dală în an și într-un moment 
oarecum nepotrivit din punct 
de vedere al aprovizionării li
brăriilor.

Situația descrisă mai sus este 
similară și în alte localități 
din țară. Se impune, după pă
rerea noastră, o Soluționare a 
problemei bibliotecilor școlare, 
astfel incit să se înlăture și 
obligația de bibVotecar a pro
fesorului de limba română, ca 
acesta să rămînă profesor, în
drumător cultural al școlii, în
drumător al lecturii elevilor.

Pentru preîntîmpinarea ches-

țiunii in discuție unele cadre 
didactice au propus schimbul 
de cărți dintre biblioteci pre
cum și încadrarea unor biblio
tecari cu studii medii. Consi
derăm că această soluționare 
nu este cea potrivită și efi
cientă : ea nu schimbă esen
țial profilul bibliotecilor șco
lare, nu contribuie la ridica
rea rolului cărții în instruirea 
și educarea tineretului școlar, 
nu atrage schimbarea sistemu
lui actual de achiziționare a 
cărților.

Sugerăm organelor locale 
competente propunerea de a 
schimba profilul bibliotecilor 
școlare prin trecerea acestora 
drept secții ale bibliotecilor 
sindicale din fiecare localitate, 
unde după un anumit program, 
numai cițiva bibliotecari pot 
deservi melodic mulțimea de 
elevi. Astfel, cărțile iși vor 
găsi cititorii, tșl vor putea pre
lungi viața cu ajutorul legă- 
loriilor din localitățile de cen
tru, iar însuși sistemul de a- 
chiziționare a cărților se poa
te îmbunătăți prin directa le
gătură cu depozitele centrale 
de cărți din țară. Se rezolvă 
astfel, prin simplificare, și pro
blema gestiunii necorespun/ă- 
toare.

Prof. Ion MOCIOI 

nu s-ar putea permanentiza acest 
act de cultură lăudabilă ? Am sa
luta orice inițiativă în sensul ca 
în foaierul teatrului să găsim întot
deauna o asemenea expoziție care 
să fie continuu împrospătată cu 
cele mai noi lucrări ale pic
torilor scenografi din cadrul colec
tivului teatrului.

T. KARPA1IAN

ȚĂRII MELE
Tu te-ai născut din luptă

și din zbucium,
Ca curcubeul 

după mari furtuni.
Ți-a fost cîntarea

vechiul grai de bucium 
Și doina

moștenită din străbuni.

Așa cum ești
mi te-aU visat strămoșii, 

lstoria-i dovada vrerii lor. 
Cîmpiile, orașele și munții 
Stau martori nouă pentru viitor.

ÎMPLINIRE
Privesc grădina-nu

dintre munți și marc 
Și-i simt miresmele de sărbătoare, 
Văd cum in horă fericirea-i prinsă, 
Intre vîrste,

de la prunc la tîmpla ninsă.

IN CLIȘEU : Louis de Funes in „Prostănacul".

La clubul «lin Fetrila

Urgentați lucrările de reparații!
La clubul sindicatelor din Petri- 

la, activitatea cultural-artistică, din 
iulie '67 cînd au început lucrările 
de reparații capitale și pînă în no
iembrie, după venirea noului direc
tor, Virgil Mihuț, a fost aproape 
inexistentă. Vacanță ! Nu. „N-avem 
condiții, se repară acoperișul", 
răsuna oricînd, ca un leit moti\, 
răspunsul „animatorilor culturali" 
de aici.

In prezent, în pofida necazurilor 
pricinuite de aceste reparații pre 
lungite la maximum, „noul" pe ca
re încearcă să-l întroneze aici tov. 
Mihuț are nevoie, ca de aer de... 
înțelegere. Or, pentru aceasta, nu 
se poate trece cu vederea atît fap
tul că în devizul lucrării s-au tre
cut eronat poziții care nu se finan
țează din fonduri de reparații capi
tale, cit și modul cum s-a respec
tat devizul, incluzînd înlocuiri de 
mobilier ca apoi să fie scoase șj 
ajungîndu-se, acum, la diminuarea 
sumei inițial stabilite. Neacceptabil 
este și ritmul în care se desfășoară

...„Cei ce nu ard dezlănțulți ca 
noi / In flăcările noastre se des
tramă" ! Versurile poetului Nicolae 
I.abiș caracterizează cît se poale 
de plastic „evul aprins", timpurile 
de azi pe care le trăim, viața nouă 
care imprimă omului și o nedisi
mulată nevoie de poezie. Expre
sie a rafinamentului și a creșterii 
impetuoase a gradului de cultură 
a maselor, această nevoie de poe
zie se concretizează intr-o dorință 
firească de a cînia frămîrtlările 
noului din viața socială, de a pune 
în tiparele poeziei ginduri since
re, adresate patriei iubite sau în
dreptate spre acela cate ne că
lăuzește pașii pe drumul belșugu
lui șl fericirii — Partidul Comunist 
Roman. „întocmai ca parfumul, 
poezia se debitează în esențe, nu 
în cantități comerciale" — spunea 
Șerban Cioculescu. Da, esențe, e- 
sențe ale gîndirii. Pentru că, toc
mai cu ajutorul poeziei măsurăm 
adîncurile simțirii umane. Chipu
rile adinei, nevăzute ale poeziei 
le deslușim — după cum Se știe 
— alît în versurile vibrante ale 
poeților consacrați cit și-n emoțio
nantele, dar stingacele transpuneri 
în versuri ale unor frămintări lă
untrice, Caracteristice începători
lor. Copleșitoarea impresie pe ca
re ne-a produs-o numărul mare de 
poezii închinate anilor noi pe ca- 
re-i trăim, ne-a determinat să spi
cuim din aceste mesaje poetice cî- 
teva versuri. Și, parcă, pentru a 
ne convinge că poezia e muzică 
și muzica are o infinitate de cu
lori, autorii imnurilor închinate 
vieții noi, în imagini deosebit de 
sugestive, intr-un stil simplu sau 
metaforic, ne-au transmis fiorul 
lor interior într-o diversitate de

E-o simfonie marea mea recoltă, 
Din inimi înălțîndu-se spre boltă. 
Ascultă lumea zvonul ei sub soare 
Si parcă-n zbor e mai încrezătoare..

loan CHIRAȘ

lucrările, în realitate extrem de lent. 
Lucrătorii nu au, în multe cazuri, 
asigurate materialele necesare; lu- 
crînd în regie nu sînt supraveghea- 
ți și îndrumați de nimeni — timpul 
de lucru nefiind folosit judicios și 
integral. Faptul că cei ce răspund 
de efectuarea acestei lucrări în
cearcă motivarea stărilor existente 
cu : „E. M. Petrila execută conco
mitent două lucrări de reparații ca
pitale și n-are oameni" (!) nu-șl 
găsește, de asemenea, justificarea. 
Acest lucru trebuia să se știe dina
inte. In prezent nu s-au terminal 
(rețineți bine, din august) nici h 
crările la acoperiș, de la sistemele 
do încălzire si sanitar iar, ce e 
mai grav, nici nu se poate pronos
tica cînd se vor termina (!). Urgen
tarea și terminarea lucrărilor de 
reparații se impune, la clubul din 
Petrila, cu o mare acuitate. Astrel, 
îngreunată, munca cullural-educali- 
vă de masă nu poate intra aici pe 
făgașul normal așteptat.

modalități. Spicuim : „Frumoasă
Românie, iubită scumpă țară / Tu 
ești ca o cunună din flori de pri
măvară" (eleva Florea Victoria, 
Petrila); „E-o țară bogată in son
de și grîne / E-o tară bogată în 
mine și pline Ce slrăjuie-ntr-a 
soarelui lumina Ca o frumoasă 
floare din grădină" (Săpoșu Radu- 
Jian, elev la liceul industrial); „Re
publica e pulsul diurn Al OHtărui 
om de pe stradă*' (D. Paul, Petro
șani); „Din mîndra noastră Româ
nie S-a făurit o tară ca-n po
vești" (A. Ungar» elev, Petroșani); 
„Dacă iubim izvoare argintii / Ca
te se avintă în turbine înseamnă 
( și e timpul ca să știi) Republi
că, că te iubim pe tîhc" (Mioara 
Firoiu)...

Ginduri, entuziasm, tineri sub 
semnul lirei. Tineri cu inimile vi- 
brînd de emoții, slapînițl de înalte 
idealuri. Sini tineri mîiiuitori ai 
condeiului cate privesc lumea de 
afară în lumina trandafirie a dimi
neții Vieții lor fericite.

V, T.

!
.•
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RECOMANDĂM

CĂRȚI
@ „PARFUM DE CRIZAN

TEME", volumul de nuvele al 
scriitorului englez D. H. Law
rence, trezește bucuria esteti
că, delimilind măiestrit sensu
rile fericirii vita'e

Continuare a „Vieții lui 
A. Macedonski", noul studiu 
monografic ai criticului literar 
Adrian Marino „OPERA LUI 
ALEXANDRU MACEDONSKI" 
constituie cea mai documen
tată informare asupra activi
tății literare a marelui poet 
român.

® „DE LA CUVIINȚĂ LA 
ETICHETĂ" se intitulează noul 
„ghidu de comportare civiliza-' 
tă între semeni, apăfut recent 
în Editura tineretului, sub 
semnătura Ancă! Bursan și a 
lui Gli. Panco.

In Editura medicală a a- 
părut o „invitație" adresată tu
turor femeilor.— volumul de 
sfaturi, rețete, îndrumări „SĂ
NĂTATE și FRUMUSEȚE".

DISCURI
Folclorul oltenesc se re

comandă cu căldură prin vo
cea Umărului interpret ION 
DOLĂNESCU, acompaniat, in 
cele opt cîntece, de orchestra 
de muzică populară a Rădio- 
televiziunii

@ S omnoroșii, Ne „iubește" 
fetele și C-o pilă... — cuple
tele binecunoscuțitor comici 
NICU CONSTANTIN și ALE
XANDRU LULESCU nu mai au 
nevoie de prezentare.

e „PROST AN ACUL" (la 7 
Noiembrie, Petroșani) e un ci- 
devărat „recital11 de comedie 
exuberantă. Prezenta pe gene
ric a marilor comici ai ecranu
lui mondial Louis de Funes și 
Bourvil și a frumoasei vedete 
iugoslave Beba Loncar va Con
vinge fără îndoială.

O Ecranizare a poemului lui 
I’ușkin, filmul sovietic „PO
VESTEA ȚARULUI SALTAN" 
(la Republica, Petroșani), evo- 
t ind obiceiurile vechii Rusii, 
iși desfășoară acțiunea într-o 
lume plină de farmec, feerică.

© Murga Barbu, Emanoil Pe
trul, Ion Dichisednu... Deci, 
film românesc. „AMPRENTA“ 
(la Cultural, Lupeni) — una 
din reușitele producții autoh
tone ale anului trecut — a- 

i trage.
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In bâtdlîe cu
Constructorii de pe șantierele so- 

cial-culturale, au dat în aceasta pe
rioadă o înverșunată bătălie cu 
timpul, căutînd sa folosească fie
care ora de lucru pentru încheierea 
finisajelor la ultimele blocuri afla
te în execuție. Ca urmare a efortu
rilor depuse, lucrările la patru blo
curi au fost terminate — a rămas 
însă blocul II cu 9 etaje și 120 
garsoniere din Uricani.

Forțele întregului grup au fost

Nu-i pentru cine 
se vregătește

Disipa Constantin e paznic do 
vînătoare in sectorul Valea de 
Brazi. Și ca paznic avea dato
ria să combată răpitoarele — 
vulpi, lupi, etc. Punea din loc 
in loc momeală cu stricnina. 
A pus și pe lingă casele lui 
Todea Nicolac, Calotă Victor, 
Sandru llie și Dincă Aurica. 
Roșcatele s-au ,,prins" repede 
Și n-au venit să muște din 
momeala otrăvită. Și nici una 
nu și-a lăsat blana amanet 
pe-acolo. Au mușcat in schimb 
doi godaci ai lui Dincă Auri
ca, găinile lui Calotă Victor 
și ciinele lui Sandru llie. Deh, 

4 nu-i pentru cine se pregătește, 
e pentru cine se nimerește. 
Dincă le-a făcut megîeșilor bu
cata. Dar și ei s-au jurat să 
i-o coacă.

Banda
Minorele Negoi Maria din 

Dîlja, Dîrnea Maria, surorile 
Moldovan Maria și Viorica, 
surorile Stoker Adela și Livia 
din Petroșani, alcătuiesc o 
bandă, de loc minoră, de hoți 
de buzunare. Numai furturile 
in bani recunoscute de ele și 
nereclamate de nimeni se ri
dică la peste 2 000 lei. Cum 
procedează ? Se adună laolal
tă, se postează unde aglome
rația e mai mare, cu un „vîrî 
de atac" lingă buzunarul sau 
poșeta cti ceva sunători, iar 
celelalte acoperă cimpul vizual 
a celor din spate. ,,Operația" 
o dată terminată, se face îm
părțirea „capturii”. Frățește. Și 
apoi trai neneaco cu lichior, 
cu ciocolată și cu alte ispiti
toare delicatesuri, ca ditai oa
menii mari. Dacă le cunoaș
teți șl le vedeți inghesuindu- 
se mai multe deodată la rînd, 
iuați-le de urechi. Ele nu cum
pără : șterpelesc ce le pică la 
mină.

Răspunsuri 
„celebre"

Știți povestea cu judecăto
rul care a dat dreptate ambi
lor împricinați ? Cam astfel a 
făcut Sfatul popular Petrila. 
Jura Ana era în litigiu cu Jura 
Ion. Acesta din urmă mutase 
gardul, zice-se, cu cîteva pal
me mai încolo către vecina 
lui, Jura Ana. La tribunal, ca 
să-și dovedească dreptatea, 
fiecare avea nevoie de cite o 
constatare a Sfatului popular. 
Și sfatul a constatat. Pentru 
Jura Ana — că „gardul de 
lemn existent azi între dum
neavoastră și învinuitul Jura 
Ion este construit pe terenul 
proprietate a celor trei copii 
ai dumneavoastră". Iar pentru 
Jura Ion — că „gardul con
struit de dv. a fost făcut pe li
nia gardului vechi văzîndu-se 
și urmele șteampurilor vechi". 
E drept o constatare purta da
ta de 6 decembrie 1967, iar cea
laltă 23 decembrie. La tribu
nal mai să se ia împricinați! 
la bătaie „pentru sfînta drep
tate". Nu rîdeți că nu-i de rîs, 
e superficialitate sadea. Am
bele constatări sînt semnate 
de aceleași persoane.

Ion CIOCLEI

timpul
concentrate la diferite etaje, în ca
mere, pe coridoare. Intîlnești aici 
pe zidarul Sandu Tudor, mozaica
rul Bețivii Gheorghe, parchetarul 
Cojocarii uheorghe, zugravii Vass>» 
Drago și alții — fiecare cu cite o 
brigadă numeroasă — în mîinile 
cărora parcă nu se mai opresc u- 
neltele. La rindul lor maiștrii Po
pescu Mihai, Cimenti Iosif, șeful de 
lot Vasian Cornel se află peste tot, 
dirijînd activitatea echipelor.

Și, eforturile și-au dovedit roa
dele: blocul II cu 9 etaje șl 120 
garsoniere așteaptă comisia de re
cepție 1

Vînătorească 
... de sezon

In ultimele zile zăpada a căzut 
cu intermitență dar tot a acoperit 
cu mantia-i alba dealurile și pădu
rile. Nici po\ irnișUrile cele mai 
abrupte și cotloanele mai ascunse 
n-au scăpat de „vizita” ei. Prilej 
sigur pentru vinători de... a-și lua 
arma din cui.

In zorii zilei de azi, 15 vinători 
de la Filiala de vînătoare Petroșani 
vor urca la Răscoala și Bănița, în 
fondurile de vînătoare nr. 103 și 
105, unde se va organiza o vînă
toare colectivă la mistreți și răpi
toare. Și sigur, nu se vor întoarce 
doar cu povești vînatorești.

Cunoașterea și satisfacerea 
cerinfelor populafiei

(Urmare din pag. 1)

comerciali care în decursul 
unei luni vizitează iiecare ma
gazin, cel puțin de două ori, 
nu se diminuează însă răspun
derea responsabililor de uni
tăți și, în unele cazuri, a vîn- 
zătorilor pentru aprovizionarea 
corespunzătoare a magazine
lor. Răspunderea voiajorilor 
este evidentă, mai ales în sen
sul unei aprovizionări corecte, 
în cadrul căreia trebuie să ti
nă cont de necesitățile maga
zinului și nu de preferințe 
personale. In aceeași măsură 
însă, la emiterea comenzilor, 
responsabilii de magazine și 
vînzătorii trebuie să cunoască 
toate produsele ce sînt solici
tate de cumpărători, pentru a 
ajuta voiajorul comercial în 
activitatea sa.

In cursul anilor, în cadrul 
unităților comerciale s-au for
mat colective de lucrători cu 
o bogată experiență a căror 
activitate se caracterizează 
prin solicitudine, atenție față 
de cumpărători, prin grijă fa
ță de prestigiul comerțului 
nostru socialist.

Sînt tot mai rare cazurile 
cînd in magazine se întîlnesc 
unii vinzători care, printr-o 
comportare necinstită sau prin 
lipsă do pregătire profesională, 
provoacă nemulțumiri, dimi- 
nuînd în același timp desface
rile magazinului respectiv.

Acești vînzători, înțeleg gre
șit câ în funcția lor ar fi pri- 
vilegiați, că sînt puși în spa
tele tejghelei pentru a fi pri
mii favorizați, sau pentru a-i 
lavorlza pe alții. De foarte 
multe ori, urmările lipsei de 
pregătire în domeniul comer
dial, a interesului personal sau 
a nepăsării față de cerințele 
cumpărătorilor, se reflecta în 
final, într-o aprovizionare ne*- 
corespunzătoare, la întîmplare, 
a magazinului, in volumul re
dus al desfacerilor, vina a- 
runcindu-se mai întotdeauna 
pe seama depozitului sau a 
voiajorilor comerciali.

Aprovizionarea la întîmpla
re determină o desfacere re
dusă care, la rindul ei, atrage 
după sine nemulțumiri din 
partea populației.

Comportarea civilizata față 
de cumpărători, cunoașterea de

către vînzători a cerințelor 
populației, constituie factori de 
bază în îmbunătățirea activi
tății comerciale.

Nu puține sînt cazurile cînd 
desfacerea produselor într-un 
magazin este garantata de com
portarea civilizată a vînzăto- 
rilor șl a responsabilului ca
re, acordînd atenția cuvenită 
fiecărui cumpărător, îsi asigu
ră astfel un client, ale cărui 
cerințe le cunoaște și poate 
să vină în intimpinarea lor 
printr-o aprovizionare cores
punzătoare.

Dacă unui muncitor la strung 
sau forjă, unui bobinator e- 
lectrician sau laborant, exer
sarea meseriei îi pretinde o 
deplină stapînire a cunoștin
țelor profesionale, în speciali
tatea respectivă, unui vînzător 
exersarea meseriei îi pretinde, 
pe lingă toate acestea, o com
portare atentă, corespunzătoa
re contactului cotidian cu un 
maro număr de oameni, într-un 
cuvînt o comportate civilizată.

Numai așa se poate realiza 
un contact sănătos Cu popu
lația și prin aceasta cunoaș
terea de către vînzători a 
ceea ce în limbajul comercial

CALENDARUL
ZILEI

7 ianuarie
1872 — S-a născut pictorul Oc- 

tav Băncilă (m. 1944).
1881 — S-a născut Ion Minți 

lescu. (m. 1944).
1897 — S-a născut Ionel Teo- 

doreanu (m. 1954).
1958 — A murit dr. Petru Gro

za.

FILME
Luni 8 ianuarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Prostănacul; Republica : Profe
sorul distrat; PETRILA: Insu
lele fermecate; LONEA — Mi
nerul : Cine vrea s-o ucidă pe 
Jessie; ANINOASA: Relaxea- 
ză-te dragă; VULCAN: Dra
goste neîmplinită; PAROȘEN1 : 
Un martor în oraș; LUPENI — 
Cultural : Amprenta; Muncito
resc : Moara cu noroc; BĂR- 
BÂTENI : Zodia fecioarei; U- 
R1CANÎ : Recompensa.

NOTĂ

Sărmanele cișmele
Noile cartidre din localitățile Văii Jiului im

presionează prin siluetele zvelte ale blocurilor 
de locuit cu mai multe sau mai puține etaje. In 
anii Republicii au cunoscut transformări și cele
lalte colonii minerești. Renovate. casele au un 
aspect plăcut, asigurînd totodată, confort loca
tarilor. In vechile cartiere exista însă pe străzi 
cișmele de apă potabilă. Iarna însă a venit. Știut 
este că în acest anotimp apa îngheață. 
Excepție nu fac nici cișmelele. îngheață deci și 
ele. Cișmelele din Petrila și Lonea. deși nu au 
apă termală, totuși nu îngheață. Nu îngheață 
deoarece gospodarii de aici le-au îmbrăcat din 
timp în „haine" călduroase. In schimb cișmelele 
din Vulcan și Lupeni sînt despuiate ca în 
mijlodul verii. Va veni gerul cel mare și cișme
lele au să înghețe bocnă. Au să înghețe din cauza 
slabului simt gospodăresc. Dar oamenii ce lo
cuiesc în aceste cartiere de unde se vor apro*- 
viziona cu apă ? Sau poate vin gospodarii cu 
vreo soluție ? Așteptăm, dar nu prea mult

D. C.

con-

apoi 
și

se numește ,,cererea de 
sii m".

Această cerere preluată 
de voiajorii comerciali
lansată mai departe în circui
tul depozit-furnizor, stă la ba
za succeselor în activitatea co
mercială.

La sfîrșitul 
fazei a treia 
a concursului

In cea de-a treia fază a concur
sului cultural-artistic inițiat de 
Grupul școlar minier 
s-au întrecut ultimele < 
cele 11 ale anului III. 
acestui concurs juriul 
pe cîștigător ; clasa a 
a obținut la recitări, Cor, dansuri, 
muzică populară si ușoară puncta
jul maxim : 295 puncte, fiind ur
mată de clasa a IlI-a G cu 265 
puncte. Dintre participanții la con
curs s*-aU evidențiat elevii Sirb 
NiColae, Seri Ștefan, Frantz Iosii, 
Socaru loan, CotoCel Grigore, 
Danci Iosif si Lefterie Costel.

Lupeni 
clase din 

La sfîtșitul 
a desemnat 
IILa H. Ea

Semnalul indi
că liber. Peste cî
teva minute \a 
trece acceieralr.1

TELEwZ[(Jne
Dumihică 7 ianuarie

9,00 Ora exactă. Cum va fi 
vremea ?

9.10 Pentru copii și tineretul 
școlar : Aventurile echi
pajului Val-Virlej : „la 
telefon o moștenire" — 
seria a Il-a (reluare). Fil
mul artistic „Moș Gerilă".

11,00 Emisiunea pentru sale.
12.45 Concert simfonic.
17.30 Curierul artelor.
18,00 Fantezie și ritm. Film 

muzical-coregraflc folclo
ric.

18.30 Magazin Iii.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.45 Seară de teatru : „Omul 

care aduce ploaie" de 
Richard Nash. Interpre
tează Teatrul „Al. Da- 
villa" din Pitești. In 
pauză : Desene animate.

22,15 Concert de Anul Nou. 
Muzică de Strauss.

23.10 Telejurnalul de noapte.
23,20 Telesport.
23.30 închiderea emisiunii.

STAREA
In a doua ’jumătate a zilei de 

ieri, temperatura aerului a cunos
cut o creștere accentuată. La Pe- 
troșahi, eâ a oscilat între minus 8 
grade (minima) și minus 3 grade 
(maxima). Stratul de zăpadă mă
soară grosimea de 24 cm. La Pa
ring, minima a fost de minus 13 
grade în timp ce maxima s*a ridi
cat la minus 2 grade. Strat de ză
padă — 95 cm. Starea zăpezii — 
pufoasa.

In următoarele 
24 de ore tempe
ratura va conti
nua să crească.
Cerul va fi îh-

cădeanotat., Vot 
precipitații 
formă de ninsoa-

sub

re. Vini slab
din sectorul nor
dic.

I.R.E.H. DEVA

Secția rețele „Valea Jiului“
Anunță consumatorii că deranjamentele în alimentarea 

cu energie electrică se vor putea remedia telefonînd :

Pentru orașul Petroșani la telefoanele : 335 și 468 auto
mat C.C.V.J., 1830 și 1843 automat P.T.T.R., 1850 automat 
P.T.T.R. pentru cartierul Livezehi.

Pentru orașele Lupeni și Uricani la telefoanele 30 auto
mat. 145—148 interurban — toate în lupeni.

Pentru orașul Vulcan și AnitiOasa — la telefoanele, 36 
si 90 automat. 12 Interurban — toate la Vulcan.

Pentru orașul Petrila-I.ouea — telefon 88 automat C.C.V.J. 
la Louea,
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Noul prim-secretar al C. C Guvernul american
cere despăgubiri 
Izraelului

SITUAȚIA DIN CIPRU

PRAGA 6 (Agerpres). — Plenara Comitetului Central al P.C. 
•5 ianuarie 1968, a 

de prim-secretar
din Cehoslovacia, din 3- 
Alexander Dubcek in funcția 
Cehoslovacia.

ales pe tovarășul 
al C.C. al P.C. din

6 (Agerpres). — 
Stat al S.U.A. a 
guvernul ameri- 
decembrie 1967

© Membrilor „guvernului provizoriu" li 
sau ieșirea din cartierul cipriotilor

s-a interzis intrarea 
turci din Nicosia

In legătură cu 
C.T.K. transmite 
în care se arată 
iexander Dubcek 
noiembrie 1921 în 
Topolceany, în familia 
citor tîmplar progresist. In 1939, la 
vîrsta de 18 ani, în timp ce se ca
lifica în meseria de lăcătuș, a in
trat în rîndurile Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, aflat în ile
galitate, a participat la activitatea 
de partid și mișcarea de rezistență 
antifascistă. Intre 1942 și 1944 a lu
crat ca fierar la uzinele ,,Skoda" din 
Dubnice pe Vah și a luptat în rîn
durile partizanilor 
răscoalei naționale 
făurirea unui stat î 
și slovacilor.

După eliberarea 
tovarășul Dubcek a 
citor într-o fabrică, 
a ocupat și diferite 
tid. In 1949 a fost 
cu probleme organizatorice și a- 
poi prim-secretar al 
raional de partid din 
Din 1951, A. Dubcek 
aparatul C.C. al P.C. 
la Bratislava apoi, în

aceasta, agenția 
date biografice 

că tovarășul A- 
s-a născut la 27 
Ugrovec, raionul 

unui mun-

Comitetului regio-

i

în perioada 
slovace pentru 
unic al cehilor

Cehoslovaciei, 
lucrat ca mun- 
unde totodată 
funcții de par- 
numit secretar

Comitetului 
Trencin.

lucrează in 
din Slovacia 
1953 devine

transplan

normal
CAPETOWN 6 (Agerpres). 

—Starea sănătății pacientului 
Philiph Blaiberg, aflat în cea 
de-a 5-a zi după operația de 
transplantare a inimii, este 
excelentă, transmite agenția 
France Presse. Inima funcțio
nează normal, circulația san
guină este buna și pulsul re
gulat. El a inîncat sîmbătă ouă 
și legume și și-a ridicat trun
chiul pentru prima dată. El se 
află sub un cort de oxigen, 
dar acesta nu-1 împiedică să 
vorbească și să glumească cu 
medicii și infirmierele spita
lului. Evoluția spre însănăto
șire a pacientului Blaiberg îl 
face pe dr. Barnard să spere 
că a doua operație de trans
plantare va ii încununată de 
succes. Această stare genera
lă bună, fără nici un semn de 
,,respingere" a grefei, permite 
să i se administreze, cel puțin 
pentru moment, o terapeutică 
relativ simplă, bazată pe o me- 
dicamentație de imuran și cor
tizon. Tratamentul cu raze de 
cobalt, tratament administrat 
lui Luis Washkansky, nu a fost 
aplicat. De asemenea, serul 
antilimfocitar, căruia nu i se 
cunosc suficient proprietățile, 
nu va ii întrebuințat.

Evoluția satisfăcătoare a să
nătății pacientului, rezultatele 
obținute pînă în prezent asu
pra lui Blaiberg ti dau încre
dere dr. Barnard și echipei sa
le de chirurgi de la spitalul 
„Groole Schuur" să continue 
cercetările în domeniul trans
plantărilor de inimă. Astfel se 
anunță că o a treia încercare 
ar putea să fie făcută în cursul 
următoarelor sase săptămîni.

prim-secretar al
nai de partid din Banska Bystrica. 
A absolvit 
al Facultății 
Universității 
lava, iar în
Școala superioară politică de pe 
lingă' 
va.

Din 
ții de 
țioanlă a P.C. din Cehoslovacia, în 
anul 
C.C.

In 
ales 
cretar al C.C. 
și, în același 
zidiului C.C. al P.C. din 
vacia. In 1963 a devenit 
cretar al C.C. al P.C. din

cursul fără frecvență 
de științe juridice a 
Komenski din Bratis- 
1955—1958 a terminat

C.C. al P.C.U.S. la Mosco-

1958 ocupă importante func- 
partid, iar la Conferința Na-

1961, a fost ales secretar al 
al P.C. din Cehoslovacia.
anul 1962, A. Dubcek a fost 
membru al Prezidiului și se

al P.C. din Slovacia 
an, membru al Pre- 

Cehoslo- 
prim-se- 

Slovacia.

INDIA

DELHI 6 (Agerpres). — Cinci 
miniștri socialiști au demisionat 
vineri din guvernul de coaliție al 
statului indian Uttar Pradesh. Este 
posibil ca guvernul acestui stal, 
cu o populație de peste 80 milioa
ne locuitori, să fie pus la grea în
cercare. Partidul socialist Samyuk- 
ta, din care fac parte miniștrii de- 
misionari, nu 
jinul acordat 
menința să o 
satisfacție în 
agricole.

și-a retras încă spri- 
guvernului, dar a- 

facă dacă nu capătă 
problema impozitelor

WASHINGTON 
Departamentul de 
anunțat vineri că 
can a cerut la 28
guvernului izraelian o compensație 
de 3,3 milioane dolari pentru fami
liile celor 34 de marinari omorîți 
în urma bombardării de către a- 
v ioane izraeliene a navei „Liberty" 
aflată în Mediterana în timpul con
flictului armat arabo-izraelian. Ofi
cialități izraeliene, relevă agen
ția U.P.I., au calificat incidentul de 
la 8 iunie 1967 drept o eroare și 
au promis plata unei compensații.

Neliniște 
vocație 
Europa

PAR1S 6

în țările cu 
turistică din 
Occidentală

(Agerpres). — Măsurile 
financiare anunțate de președinte
le Johnson vor avea urmări nefa
vorabile pentru industriile turistice 
din întreaga lume. Potrivit unei 
anchete întreprinse de corespon
denții din străinătate ai agenției 
France Presse, toate țările cu vo
cație turistică, cu excepția celor 
din America Latină, se așteaptă la. 
o serioasă diminuare a veniturilor 
lor de pe urma turismului.

In Europa neliniștea se face 
mult mai simțită, mai ales în Ma
rea Britan ie, unde se credea că de
valorizarea lirei sterline va contri
bui, între altele, la înviorarea tu
rismului. După industria de auto
mobile și înaintea industriei de 
whisky, turismul aduce cel mai 
mare număr de dolari trezoreriei 
britanice.

In Franța, comisarul pentru pro
blemele turismului, Jean Ravanel, 
a declarat că „este prematur să-și 
exprime impresiile"; specialiștii 
sînt însă unanimi în a declara că 
măsurile americane sînt nefavora
bile pentru Franța. In Italia se a- 
preciază, de asemenea, că măsurile 
americane vor diminua veniturile 
turismului cu cîteva zeci de miliar
de de lire.

NEW YORK 6 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Ciprului, Spy
ros Kyprianu, a avut o întrevedere 
cu secretarul general al O.N.U., U 
Thant, in cursul căreia i-a înmînat 
textul unei declarații din partea 
președintelui Makarios prin care 
îi informează că guvernul cipriot 
a hotarît să nu permită intrarea 
sau ieșirea din cartierul ciprioților 
turci din Nicosia a membrilor „gu
vernului provizoriu" instituit în 
cursul acestei săptămîni sub con
ducerea lui Kuciuk. Măsura luată, 
se arata în declarație, este necesa
ră pentru a restrînqe activitatea 
administrației ilegale, care poate 
submina unitatea statului Cipru.

U Thant a avut, de asemenea, 
întrevederi separate cu reprezen
tantul Turciei la O.N.U., Orhan 
Eralp, și cu reprezentantul Gre
ciei la O.N.U., Dmitri Bitsios. Po
trivit agenției U.P.I., U Thant apre- . 
ciază crearea „guvernului provizo
riu" al ciprioților turci ca „inopor
tună". Situația creată după cons
tituirea acestui guvern provizoriu 
îngreunează bunele oficii ale lui 
U Thant în problema cipriotă. Po
trivit aceleiași. agenții, secretarul 
general al O.N.U. ă reînnoit în 
cursul întrevederilor cu părțile di
rect interesate apelul la modera-

ție și reținere de la „orice acțiu
ne care ar putea agrava situația 
din insulă"

★

subliniat 
înseamnă 
turcă va 

de drep-

NICOSIA 6 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează că pre
ședintele „administrației provizo
rii" turce din Cipru, Fazii Kuciuk, 
a* comentat hotărîrea președintelui 
Makarios, de a extinde, începînd 
de săptămîna viitoare, măsurile de 
pacificare pe întreg cuprinsul in
sulei, cu excepția cartierului turc 
din Nicosia.

Excluderea sectorului turc de la 
măsurile de pacificare, a 
Kuciuk în declarația sa, 
că un sfert din populația 
continua să fie .privată
turile constituționale și să trăias
că sub blocada economică. „Aces
te măsuri, a adăugat Kuciuk, sînt 
contrare rezoluțiilor adoptate de 
Consiliul de Securitate și agravea
ză o situație și asa încordată". Li
derul cipriot turc a repetat că for
marea cabinetului provizoriu de ad
ministrație cipriotă turcă a fost fă
cută „în intenția de a reorganiza 
un sistem de administrație exis
tent și pe care comunitatea 
îl introdusese pe cind se 
privată de toate serviciile 
ce".

turcă 
găsea 
publi-

NIGERIA

Guvernul federal intensifică
operațiunile împotriva biafrezilor

LAGOS 6 (Agerpres). — in ca
drul unei conferințe de presă, ge
neralul Yakubu Gowon, șeful gu
vernului militar federal nigerian, 
a declarat că guvernul său intensi
fică operațiunile militare împotri- 

slatului separatist Biafra. Aces- 
operațiuni vor fi, însă sistate 
cazul cînd biafrezii vor răspun- 
pozitiv propunerilor de nego-

In cazul căderii actualului gu
vern, este posibil ca partidul Con
gresului al primului ministru In
dira Gandhi să revină la putere în 
Uttar Pradesh.

agenției 
ajutorul

France Presse o e- 
sîngelui încălzit la 
22, bolnave de can-

Iarnă «rea 
în Elveția

0 ROMA. — Potrivit relatărilor 
chipă de medici italieni au reușit, cu 
42—43 de grade, să vindece 10 persoane din 
cer la membrele inferioare și superioare. Tehnica folosită constă
în izolarea circulației sîngelui în regiunea atinsă de cancer și în
locuirea acestuia cu sînge încălzit și oxigenat. Celulele canceroase 
nu au rezistat decît trei ore la o astfel de temperatură.

Incidente ia Cuevedo

De 36 de ore continuă să ningă 
fără întrerupere în Alpii elvețieni. 
Datorită viscolului, în locurile adă
postite straturile de zăpadă au a- 
tins cîțiva metri, sporind pericolele 
de avalanșe. Autoritățile au atras 
oficial atenția sportivilor asupra 
existentei acestor pericole.

Un mare număr de locuitori ai 
orășelului ecuadorian Cuevedo au 
participat la o demonstrație, cerînd 
îmbunătățirea asistenței medicale. 
Poliția a intervenit pentru împrăș- 
tierea demonstranților. S-au produs 
incidente soldate cu răniți.

Potrivit statisticilor oficiale, în 
majoritatea zonelor rurale din Ecua-

dor nu există instituții medicale, 
cele mai multe spitale funcționînd 
în capitală, Quito, și la Guayaquil.

O BONN. — Potrivit datelor o- 
ficiale publicate la Bonn, numărul 
șomerilor vest-germani se ridică la 
sfîrșitul lunii decembrie 1967 la ci
fra de 526 200 oersoane.

0 CH/CAGO. — Un purtă
tor de cuvînt al poliției din 
Chicago a declarat că, în 
cursul anului 7967, 7a fiecare 
două zile s-au produs trei 
asasinate, numărul celor uciși 
fiind mai mare cu 42 decit In
anul 7966. El a subliniat câ

0 TOKIO. — Potrivit datelor 
furnizate de Direcția poliției din 
Tokio, in perioada 1946—1967 pes
te 4 358 537 
rit de pe 
automobile.
in Japonia

de persoane au sufe- 
urma accidentelor de 
Numai in anul 1967, 

s-au produs 500 000 de
accidente care au provocat 
tea a 13 617 persoane, iar 
642 277 au fost rănite

moar-
alte

• LONDRA.
Chester—Londra
după-amiază în
Mtatea Hiscon, în urma unei cioc-

— Expresul
a deraiat sîmbătă 
apropiere de loca-

Man-

niri cu un autocamion. Opt vagoa
ne și locomotiva au sărit de pe și
ne. Pînă în prezent nu a fost co
municat numărul morților și al ră
ni tilor.

Incidente tragice
Valul de frig care 

s-a abătut zilele aces
tea asupra Statelor U- 
nite a făcut, în mod 
indirect, numeroase 
victime, ca urmare a 
incendiilor provocate
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una din cauzele creșterii cri
minalității o constituie faptul 
câ în S.U.A. armeie de foc se 
vînd in mod liber.

de mijloacele 
zire improvizate.

La Coatesville 
nsylvania, un i 
diu a distrus 
imobile, 
moartea a șapte copii.

de încăl-

Pen
in cen- 

cinci 
provocînd

La Simi, California, a 
pierit o familie forma
tă din șase persoane, 
iar la Farvo, Dakota 
de nord, și-au pierdut 
viața, într-un incendiu, 
patru persoane.

zile. Au loc importante 
de trupe, au fost rechizi- 
vehicule, iar statul major 
mai multe întruniri. Gene-

ciere. Generalul uuwon a refuzat, 
din motive de „securitate", să pre
cizeze dacă o ofensivă generală 
a fost deja lansata în provincia 
Orientală. Citind surse bine infor
mate, agenția France Presse, pre
cizează că la Lagos se desfășoară 
pregătirile în vederea intensifică
rii operațiunilor militare in urmă
toarele 
mișcări 
ționate 
a avut
ralul Gowon, a citat pentru prima 
oară numele unor personalități ale 
tribului Ibos din provincia Orien
tală, cu care guvernul federal ar 
accepta sa ducă negocieri. Printre 
aceste personalități figurează și dr. 
Narndi Azikiwe, fostul președinte 
al Nigeriei. Generalul Gowon a 
declarat în același timp, că refuză 
să duca tratative cu șeful statului

. Biafra, Odumegwu Ojukwu..

Declarația
secretarului general 
al O.U.A.

CONAKRY 6 (Agerpres). — Con
ducătorii africani, cărora le revine 
cea mai mare răspundere pentru 
decolonizarea continentului, tre
buie să facă totul ca 1968 să devi-, 
nă anul acțiunilor concrete și e- ' 
nergice în această direcție, a decla
rat Diallo Telli, secretarul general 
al O.U.A. El a sosit la Conakry 
pentru a participa la lucrările celei 
de-a 12-a sesiuni a Comitetului de 
eliberare al O.U.A., programată 
pentru 9 ianuarie la Conakry. Dial
lo Telli și-a exprimat speranța că 
sesiunea va constitui un moment 
de cotitură în adoptarea unor mă
suri concrete care să ducă la eli
berarea definitivă a popoarelor a- 
fricane care se mai află încă sub 
jugul dominației colonialiste.
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