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176 de familii 
mutate 
în case noi

Cel mai nou ansamblu de 
locuințe al orașului Lupeni a 
primit, începînd de ieri o nouă 
serie de locatari,
milii de mineri si alti salariați 
au ocupat noile 
din blocurile A7—A8.

Ansamblul amintit e ampla
sat în 
Tudor 
vea în 
te, va 
plex comercial 
termică de mare capacitate.

Comisiei centrale de partid și de stat cu privire
la organizarea judefelor și municipiilor

Pentru înfăptuirea 
Conferinței Naționale 
Comunist Român din 
brie 1967, cu privire la îmbunătăți
rea organizării 
tariale a 
calităților 
de partid 
puneri în 
județelor

La baza 
principiile adoptate de Conferința 
Națională a partidului, care au' în
trunit adeziunea întregului popor. 
Ele răspund necesității de a se 
pune de acord organizarea admims- 
trativ-teritoriala cu schimbările in
tervenite in dezvoltarea forțelor de 
producție și în repartizarea lor pe 
teritoriul tării, cu intensificarea vie
ții economice, sociale și culturale, 
cu i-măsurile privind perfecționarea 
formelor și metodelor de conduce
re a economiei naționale și a între
gii activități sociale. înfăptuirea lor 
va crea condiții mai favorabile pen
tru dezvoltarea în ritm susținut a 
industriei, a agriculturii, a tuturor 
celorlalte ramuri și sectoare de ac
tivitate, pentru progresul multilate
ral al patriei noastre socialiste.

In organizarea județelor și muni
cipiilor s-a ținut seama de condi
țiile economice , social-po.litice și 
geografice existente, de componen
ta națională a populației și legătu
rile culturale tradiționale, precum 
si de perspectivele de dezvoltare 
ele diferitelor zone și localități, po
trivit prevederilor planului cincinal 
si propunerilor cu privire la dez
voltarea economică și social-cultu- 
rală a țării în perioada 1971—1980

Județele vor cuprinde un terito
riu mai mic decît cel al actualelor

hotărîriloT
Partiduluia

6—8 decem-

administrativ-teri- 
țării și sistematizarea lo 
rurale, Comisia centrală 

și de stat a elaborat pro- 
leqatură cu organizarea 

și a municipiilor.
acestor propuneri stau

regiuni și vor asigura legături di
recte cu orașele și comunele ce in
tra în componenta lor, creindu-se 
astfel condiții pentru rezolvarea 
mai operativă și mar-competentă a 
sarcinilor ce revin organelor de 
conducere locale. S-a urmărit ca- 
fiecare județ să constituie o unitate 
admin istrativ-teritorială complexă 
din punct de vedere economic și 
social-cultural, cuprinzînd orașe, 
centre industriale, comerciale și cul
turale, căi de comunicație. Aceasta 
va asigura posibilitatea ca atît 
dețul în ansamblu cît și fiecare 
calitate de pe teritoriul său să 
poată dezvolta multilateral si 
monios.

Propunerile cu privire la organi- 
a 

am- 
pes- 
par- 
par-

ju- 
lo-
se

ar-

IN TABERE

zarea administrai) v-lpritoriala’
țării constituie rezultatul unor 
ple studii desLășurate timp de ’ 
te 2 ani. La pregătirea lor au 
ticipat comitetele regionale de 
tid, comitetele executive ale sfatu
rilor populare regionale, un mare 
număr de cadre din aparatul de 
partid și de stat, oameni de știință 
și ' cultură, specialiș-ti din diferit^ 
domenii : economiști, geografi, is
torici, geologi, etnografi, sociologi, 
lingviști etc. S-a ținut seama de 
numeroasele sugestii și propuneri 
făcute de oamenii muncii de la o- 
rașe și sate în adunări. în pr°să, în 
scrisori adresate conducerii parti
dului și statului.

Comisia centrală de partid și de 
stat consideră pe deplin corespun
zătoare cerințelor actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării econo
mice și sociale ale României socia
liste, organizarea teritoriului țării 
in următoarele 35 de județe;

Denumirea 
județului
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ALBA Alba lulia 6 353 387 237
ARAD Arad 7 741 481 012
ARGEȘ Pitești 7 282 569 380
BACAU Bacăn 6 914 606 183
BISTRIȚA-NĂSĂUD Bistrița 5 116 269 038
BOTOȘANI Botoșani 5 140 469 594
BRAȘOV Brașov 6215 485 757
BUZĂU Buzău 5 902 471 839
CARAS-SEVERIN Reșița 8 089 347 459
CLUJ Cluj 9 380 802 988
CONSTANȚA Constanța 6 774 473 558
CRIȘANA Oradea 8 193 668 011
DÎMBOVIȚA Tîrgoviște 3 271 389 031
DOLJ Craiova 3 852 801 518
GALAȚI Galați 7 647 686 487
GORJ Tirgu JIU 8915 506 793
HARGHITA Miercurea-Cfuc 7 680 375 921
HUNEDOARA Deva 7 291 481 396
IALOMIȚA Slobozia 6 632 388 311
IAȘI Iași 5 673 634 692
ILFOV București 8 034 742 063
MARAMUREȘ Baia Mare 6 119 447 061
MUREȘ Tirgu Mures 7 323 606 794
NEAMȚ Piatra Neamț 5 788 461 005
OLT Slatina 5 491 474 764
PRAHOVA Ploiești 4 68’ 707 249
SATU MARE Satu Mare 4 517 368 553
SIBIU Sibiu 5 805 428 107
SUCEAVA Suceava 8 890 570 917
TEIFORMAN Alexandria 5 99-1 526 944
TIMIȘ Timișoara 8 921 619 161
TULCEA Tulcea 9 003 242 942
VASLUI Vaslui 5 435 445 663
VIL CEA Rimnlcu Vîlcea 5 886 386 583
VRANCEA Focșani 5 972 479 508

3 271 km. p. la 9 380 km. p. Aceas
tă diferențiere a fost determinată 
de iactori cu caracter natural și 
geografic, de situația căilor de co
municație, precum și de legaturile 
tradiționale existente între locali
tățile de pe cuprinsul județelor.

In ce privește populația, jude
țele propuse numără între. 243 mii 
și 803 mii locuitori, ceea ce repre
zintă în medie 
tori.

Din punct de 
Lului industrial,
medie o producție globală - indus
trială în valoare de peste 6,0 mi
liarde lei. Cu toate că în anii con
strucției socialiste s-au realizat im
portante- progrese în înlăturarea 
disproporțiilor moștenite de la ve
chiul regim în nivelul de dezvolta
re economică a diferitelor regiutu 
ale țării, continuă să existe și as
tăzi zone mai puțin industrializate. 
La repartizarea fondurilor de inves
tiții în viitorul plan cincinal pre
cum și in perioada 1976—1980, se 
va acorda o atenție deosebită ju
dețelor mai . puțin dezvoltate din 
punct de vedere economic, asigu- 
rîndu-se repartizarea rațională 
lorțelor de producție pe 
prinsul patriei.

îmbinarea Tn cadrul 
județelor a mai multor
relief, condițiile existente de clima, 
sol, întărirea continuă a bazei teh
nice materiale a agriculturii, favo
rizează dezvoltarea intensivă si mul
tilaterală a producției
S-a avut în vedere ca în cuprinsul 
județelor sa existe zone 
pentru culturile cerealiere, pentfu 
creșterea animalelor, pentru pomi
cultură, viticultură si *lte ramuri 
de producție agricolă

La întocmirea propunerilor pri
vind organizarea județelor s-a ur
mărit, de asemenea, asigurarea con
dițiilor necesare pentru desfășura* 
rea unei intense activități social 
culturale. In acest scop fiecare ju
deț va dispune de o rețea cores 
punzătoare de instituții de învătă- 
mînt, de cultură, de activitate ar
tistică. de miiloace adecvate pen
tru ocrotirea sănătății populației. 
Potrivit cerințelor vieții economice, 
politice, sociale, culturale, de pe 
teritoriul său, fiecare județ va dis 
pune de ziare locale.

îmbunătățirea oTganizării 
nislrativ-teritoriale a țarii 
grija conducerii partidului 
luliii pentru înfăptuirea prevederi
lor Constituției R. S. România cu 
privire la deplina egalitate îd drep
turi a tuturor cetățenilor țârii, la 
întărirea frăției oamepilor muncii 
fără deosebire de naționalitate. Ba
za trainică a egalității în drepturi 
o constituie dezvoltarea multilate
rală economică și socială a tuturor 
județelor, repartizarea armonioasă 
a forțelor de producție pe întreg 
cuprinsul țării.

In localitățile unde, alături de 
români, trăiesc naționalități conlo
cuitoare, se va asigura folosirea 
limbii materne a acestora în admi
nistrația de stat, în școli, în insti
tuții de cultură, deplina posibilitate 
pentru toți oamenii muncii de a be
neficia de drepturile cetățenești, 
pentru afirmarea nestingherită a 
personalității și aptitudinilor tutu
ror cetățenilor, indiferent de națio
nalitate, în slujba dezvoltării pa
triei noastre socialiste.

In ce privește denumirea județe
lor, s-a ținut seama atît de tradi
țiile istorice, cît și de semnificația 
contemporană a unor zone și orașe 
determinată de dezvoltarea econo
mică și social-culturală în anii con
strucției socialiste.

Ia stabilirea orașelor reședință 
de județ s-au avut în vedere atît 
nivelul de dezvoltare economică, 
social-culturală și urbană, cît 
perspectivele evoluției viitoare 
acestor localități. De asemenea, 
urmărit ca orașele reședință să 
situate cît mai central în cuprinsul 
județului pentru a înlesni legături1? 
cu toate localitățile ce intră în 
componența acesteia. Ținînd seama 
de importanta și rolul reședințelor 
de județ, conducerea partidului și 
statului va acorda o atenție sporită 
ridicării economice, edilitar-gospo- 
darești și social-culturale a celor 
caie prezintă rămîneri în urmă din 
aceste puncte de vedere.

Orașele mâi importante, 
au un număr mai mare de 
tori și o însemnătate deosebită în 
viața economică, politică socială, 
științifică și culturală a țării, ur
mează să fie declarate municipii. 
Din dele 187 de orașe ale tării, stnt 
propuse a fi municipii 31, după cutn 
urmează :

In timpul vacanței de iar- 
, recent încheiată, 

măr de 120 elevi — 
și școlari — 
s-au recreat 
dihna. La 
(reg. Banat), 
sau Săcelu, 
Vale și-au petrecut în 
plăcut și util timpul liber, re- 
confortîndu-se în vederea nou
lui trimestru. De asemenea, 
un mare număr de elevi de la 
Școala sportivă și-au perfec
ționat îndemînarea șt aptitudi
nile fizice în taberele de la 
Borșa (handbaliștii), Postăva
rul și Parîngul (schiorii).

Și cîte lucruri interesante 
și... distractive nu povestesc 
aceștia din locurile vizitate I

un nu* 
pionieri 

din Valea Jiului 
în tabere de o- 

Sinaia, la Nădrag 
la Vața de Jos 

fiii minerilor din 
mod

0 nouă mașină 
de răsucit

textil a 
Lupeni, ală- 

muncitoare 
_____ , lucrează și 

lăcătușii Sălăjan Iuliu, ’Arde
lean Victor, Măndoiu loan. 
Gașpar Alexandru, Mesaroș 
Gheorghe, Fîcea Constantin. 
Sub conducerea maistrului L'l- 
man Iosif, lăcătușii montează 
un utilaj modern. Este vorba 
de o mașina nouă de răsucit, 
tip „Hamei", achiziționată din 
import. Fiind etajată, avînd un 
număr mai mare de fuse și în 
același timp putînd ajunge pî- 
nă la o viteză de 10 mii ture 
pe minut — față de 5 600— 
6 000 ture minut cit dezvoltă 
vechile mașini — noua mași
na poate răsuci zilnic cît două 
mașini de tip vechi.

Datele privind condițiile naturale 
mărimea geografică, potențialul e- 
conomic și social-cultural ale jude
țelor propuse evidențiază urmă-

t03rele caracteristici mai importan
te: ••

Suprafața unui județ este in me
die de 6 786 km. p. și variază de ia

ARAD 
BACAU 
baia mare 
BÎRI.AD 
BOTOȘANI 
BRAȘOV 
BRĂILA 
BUCUREȘTI 
BUZĂU 
CLUJ 
CONSTANȚA 
CRAIOVA 
GAI AȚI 
GIURGIU 
HUNEDOARA 
IAȘI -

MEDIAȘ 
ORADEA 
PETROȘENl 
PIATRA NEAMȚ 
PItEȘTI 
PLOIEȘTI ’ 
REȘIȚA 
ROMAN . 
SATU MARE 
SIBIU 
SUCEAVA 
TIMIȘOARA 
TÎRGli MUREȘ 
TURDA 
ȚURNU SEVERIN

Munlclplile vor avea plan și bu
get proprii, dispunînd de competen
te largi în ■'onducerea treburilor de 
stat și obștești, în rezolvarea pro
blemelor economice, social-cultura- 
le $i edilitar-gospodărești. Orqa- 
nele de conducere ale municipiilor 
\or,fi subordonate celor județene, 
cu excepția orașului București Care 
va avea legături directe cu orga
nele de conducere centrală.

Municipiul București va fi orga
nizat — din-punct de. vedere ’ admi
nistrativ — pe sectoare, menținîn-

ttu-se în general în stabilirea aces
tora limitele actualelor raioane.

In înfăptuirea politicii economi
ce .a partidului .și statului se va 
urmări în continuare dezvoltarea 
economică și social-culturală a tu
turor orașelor țării, astfel încît a- 
cesteș să devină puternice centre 
urbane în care să pulseze din . plin 
viața sociblă, exeîcitîtid o influen
tă sporită- asupra'zonelor înconju
rătoare. •- Modern, confortabil, plăcut. 

Un colț al bibliotecii de Ia 
Casa de cultură din Petroșani.
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Pentru cei mici...

CULTURĂ
ARTĂ

...Funcționează, la Casa de cultură a sindicate
lor din Petroșani, un cerc de balet care se bu
cură de o frecvență apreciabilă. „Ședințele" cer
cului se țin în zilele de luni și joi ale fiecărei 
săptămîni sub îndrumarea atentă a instructoarei 
Hatmeanu Maria.

SÂ FIE
DE BUN AUGUR

Pentru un număr a- 
preciabil de oameni ai 
muncii, Casa de cultură 
sau clubul devin, pe zi 
ce trece, locuri îndrăgi
te, unde știu că pot pe
trece în mod plăcut și 
instructiv timpul liber. 
Fie că vizionează un 
spectacol sau ascultă o 
conferință, fie că parti
cipă la o audiție muzi
cală ori la o seară li
terară, aici pot găsi hra
na spirituală de care au 
nevoie, se pot destinde.

In ultimele luni s-a 
ridicat problema daca 
Casa de cultură a sindi
catelor din Petroșani 
răspunde unor astfel de 
cerințe. Numeroasele cri
tici formulate pînă a- 
cum se pare că au a- 
vut un oarecare ecou. 
Conducerea Casei de 
cultură se străduiește în 
prezent să-și sincronize
ze activitatea cu cea a 
comitetelor sindicatelor 
din întreprinderi și in
stituții. In acest scop 
planul de activitate al 
Casei de cultură întoc
mit pe luna ianuarie a 
ținut seama, în mare 
parte, de propunerile și 
sugestiile comitetelor sin
dicatelor. Și, ca urinare, 
activitățile organizate de 
la începutul anului și 
pînă In prezent s-au bu
curat de succes. Așa de 
pildă, un viu interes a 
stîrnit conferința „Invă- 
țămîntul — obiect de 
cercetare sociologică" la 
care au participat peste 
400 cadre didactice, pre
cum și expunerea „Arta 
și etica lucrătorului din 
comerț" ascultată de 
peste 700 salariați ai în
treprinderilor comerciale.

In cursul lunii ianua
rie, la Casa de cultură 
vor avea loc și alte ac
tivități interesante. Așa 
vor fi concursurile „Ci
ne știe, cîștigă" cu tema 
„Cum să circulăm?" or
ganizat în colaborare cu 
Miliția Petroșani și „Ci
ne știe strungărie, clș- 
tigă", sugerat de un 
grup de metalurgiști de 
la U.R.U.M.P. La propu
nerea unor salariați de

la C.F.R., în cea de a 
doua parte a lunii în 
curs se va organiza pen
tru ei un „Magazin cul
tural". Activitățile amin
tite vor alterna cu di
mineți de basme pentru 
copii, seri distractive 
pentru tinerel, iar for
mațiile Casei de cultură 
vor susține un specta
col de muzică ușoară și 
un concert de. muzica 
cultă.

Linia pe care se în
dreaptă activitatea Casei 
de cultură în noul an, 
pare de bun augur. Cu
noașterea mai profundă 
a preferințelor oameni
lor muncii, a probleme
lor care-i interesează a 
determinat includerea în 
planul ei de activitate a 
unor acțiuni apreciate 
de aceștia. Dacă condu
cerea Casei de cultură 
va ține seama, în con
tinuare, de preferințele 
populației, avem convin
gerea că activitatea a- 
cestui important lăcaș 
de cultură din orașul 
nostru va atrage un nu
măr sporit- de oameni, 
de toate vîrstele.

M. CHIOREANU

Este numele unei pla
chete de versuri. Este 
denumirea unei cule
geri de încercări poe
tice ale celor mai ti
neri ucenici ai stihului 
din regiune - pionieri 
și școlari. Ieșind „in 
lume" gratie unei me
ritorii initiative a Con
siliului regional al Or
ganizației pionierilor, 
această carte „neobiș
nuită" — cum este nu
mită de prof. Clemente 
Constantin, semnatarul 
„Cuvîntului înainte" — 
se citește nu numai cu 
emoție dar și cu o cu
riozitate nestăpînită 
atît de către cititorul 
școlar cît și de omul 
matur. E și firesc, deci, 
să nu ne-așteptăm să 
găsim, în această mică 
plachetă, capodopere. 
In intenția editorilor a 
stat doar faptul de a 
scoate la iveală unul 
din rezultatele nobile
lor îndeletniciri ale a- 
celor copii care trăiesc 
pe tărîmul domnitei 
străvezii și atotputerni
ce POEZIA. Propunîn- 
du-și nu atît să recu
noască și să consacre 
talente autentice, ci să 
încurajeze, să îndrume 
pe micii poeți în a ră- 
mîne și-n viitor prin
tre slujitorii și fâvori- 
ții poeziei, volumul în
mănunchează o parte 
din creațiile celor ca
re azi văd mai limpezi, 
mai strălucitoare un
ghiurile firii și legătu
rile ascunse dintre lu
cruri — copii cu o 
sensibilitate puțin o- 
bișnuită a sufletului. 
Placheta cuprinde și 
cîteva versuri remar
cabile, gîndite și puse

pe hîrtie cu multă pa
siune și sinceritate. 
Mulți dintre micii în
cepători în ale poeziei 
izbutesc sa dea glas, 
formă și expresie scri
să celor trăite, simțite 
cu intensitate. Și prin
tre aceștia sînt și elevi 
din școlile Văii Jiului. 
Poate nu întîmplător

mai drag pe lume/Ești 
drumul drept spre fe
ricire". Și versurile ce
lorlalți reprezentant) ai 
Văii Jiului : Marfa Ko- 
7int (Școala generală 
nr. 5 Petroșani), Otilia 
Sieder (Școala gene
rală nr. 1 Vulcan), 
Vladimir Levifki (Școa
la generală nr. 2 Pe-

I 
I
I 
I
I

„STIHURI
PE
TABLITA"

I

poezia de început a ci
clului „Partid, lumina 
noastră !", intitulată 
,,Partid iubit" și sem
nată de Virginica Voi
nă, elevă în clasa a 
VII-a la Școala gene
rală nr. 6 Petroșani, 
este considerată cea 
mai reușită. Versurile 
acestei eleve, pătrunse 
de marile răspunderi, 
sînt un imn închinat 
partidului, călăuzitorul 
succeselor poporului : 
„Copilărește de-ți vom 
spune / Și cam stln- 
gaci, să nu te mi
re : / Tu ești ce-avem

troșani), Lucia Ardelea- 
nu (Școala generală nr. 
6 Petroșani), Andreea 
Petrescu (Școala gene
rală nr. 4 Petroșani), 
deși respiră naivitate, 
auzindu-se în ele e- 
courile unor lecturi, 
multă prospețime și 
căldură le dă dragos
tea de patrie și de 
partid, curată și sin
ceră.

Fie ca izvoarele a- 
cestea să le-nsoțească 
oricînd pașii, de-a lun
gul drumului lor în 
viață.

V. T.

PE IXHA^

Un taxi pentru Tobruk
(La cinema Republica, Petroșani)

Acțiunea filmului se petrece în a- 
nul 1942, în deșertul Libiei. Cu cîte
va zile înainte de defensiva trupelor 
aliate, patru soldați francezi, tri
miși într-o misiune, rămîn izolați 
în deșert. Intîlnirea cu o patrulă 
germană, drumul prin deșert, sir 
tuațiile periculoase în care sînt

puși fac treptat ca locul dușmăniei 
și neîncrederii dintre eroi să fie 
luat de solidaritatea în fața morții.

Filmul a fost realizat în 1961, 
în studiourile franceze. Scenariul 
este semnat de Rend Havard, iar 
regia aparține lui Denys de la 
Palelliere.

LA I. M. P.
Interesantele expuneri des

pre muzică și arta plastică ce 
se țin la fiecare început de 
săptămînă în sala clubului 
studențesc, au devenit un mo
tiv de atracție pentru studen
ții iubitori de artă.

Nimic neobișnuit. Funcționa
rea unui cerc de muzică și ' 
arte plastice este un lucru fi
resc oriunde. Originalul cerc 
studențesc a intrat în cel de-al 
doilea an de activitate con
tinuă, consecvență rar întîl- 
nită chiar și în centrele uni
versitare cu tradiție în aceas
tă direcție. Inaugurarea lui a 
avut loc jn toamna anului 
1966, din inițiativa asistentei 
Zoe Diaconescu, a studențilori 
Rancu Ștefan și Udriștoiu, 
Gheorghe și sub auspiciul A-. 
sod^ției studenților din insti-

Interes pentru
tut. Această relatare sumară l 
cu greu vă poate genera ima- J 
ginea grupului de 30—35 de, 
studenți care, cu plăcere ș£t •
interes, vin la aceste întilnirț'^ 
cu lumea sunetelor și a culo
rilor. Poate că cifra celor care 
frecventează cercurile e rela
tiv mica raportînd-o la numă
rul studenților institutului. Dar 
chiar și în aceste condiții, a- 
vem satisfacția unui nucleu 
care a dovedit că setea de 
cultură este certă, firească la 
această vîrsta și că pe undeva 
există convingerea că numai | 
dezvoltarea multilaterală, ar
monioasă, este soluția sigură 
a reușitei în viață.

Tematica cercului a fost în
tocmită ținîndu-se cont de pre- 
terințeie studenților. Astfel, în 
cadrul ciclului „A-B-C muzi

ll 
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LA 0 SINGUR? 
MASĂ

S-a rupt I
~~ Știam inert de atunci, de la întîiul Început.
— Poate, dar acum s-a rupt 1
— Crezi ?
— Hai să ne explicărp.
— Să ne explicăm.
— Parcă ai vrea să pllngi I
— Parcă aș vrea să te duci dracului.
— Parcă vrei cam multe.
— Și ce vrei de la mine ?
— Nimic.
— Atunci ?
— Afi măsluit cărțile. La fiecare mină, miza 

9ta Corina și voi aii ciștigat mereu.
— Am fost deșteaptă.
— Da, dar acum s-a rupt.
— Pleacă dacă s-a rupt.
— Orice joc necinstit te obosește.
— Te plictisește.
— Afi jucat necinstit.
— Am iucat cum ne-am priceput, cum ne-au 

învățat alții.
— Am jucat singur contra v oastră.
— Nu te-am silit.
— Dar acum s-a rupt I
— Nu-i prima dată.
— E ultima insă...
— Crezi ? Ți-a plăcut insă la început ?
— Cînd credeam că-i cinstit...
— Cînd credeai că-i cinstit ?
— Afi ciștigat mereu. Era cît pe ce să mă 

cîștigati și pe mine de tot. Noroc că s-a rupt I
— Și acum ce vrei ? Să-Ii dau înapoi ce-am 

ciștigat ?
— Să-mi dai înapoi începutul.
— Am pierdut și eu totul, la alte mese, la 

alte jocuri, cu alfi jucători. Care m-au înșelat 
și pe mine. Ce-am ciștigat într-o parte, am pier
dut în alta.

— Dar acum s-a rupt.
— S-a rupt. Jucînd cu tine măsluiam numai 

eu. Cînd am început să /oc cu alții am măsluit 
și eu și ei. La început credeam că voi ii cea 
mai tare. Uneori am mai și ciștigat și asta mi-a 
dat curaj. Să joci și să ciștigi la două mese I 
Apoi am început să pierd. Am început să pierd 
mai mult decît cîștigam de Ia tine. Nl-am înda
torat. Datoriile au crescut. La un moment dat 
am simțit că începe prăbușirea. Am simțit că 
ti-ai dat seama că jocul e necinstit, că toc ia 
două mese, că tu și Corina sînteți fondurile mele 
pe care mizez.

— De ce nu te-ai oprit la timp ?
■— Puteafi să-mi cereți orice, dar nu să înce

tez să mai joc. Jucînd simțeam că trăiesc.
— Jucînd simțeai că trăiești I Dar ce simțeai 

cînd nu știai încă jocul, cînd încă nu-1 învâ- 
taseși ?

— Atunci era cu totul altceva. Viața eru la 
început și credeam în ea. Apoi m-am lăsat tu- 
rată de joc. Simțeam că mă prăbușesc. Și to
tuși nu credeam.

— Acum s-a rupt.
— Am să încerc să joc numai la o singură 

masă. Nu mai pot miza și pe tine și pe Corina. 
Da, da am să încerc să joc la o singură masă.

- Să joci însă cinstit. Altfel se va rupe mereu.

RADU SELEJANSIMPOZION
Mîine, la ora 18, sala 

mică a Casei de cultură 
din Petroșani va găzdui 
simpozionul literar „Mi- 
hai Eminescu. luceafă
rul poeziei românești". 
Despre viața celui mai 
mare poet român și

LITERAR
unul din cei mai de sea
mă lirici ai literaturii 
universale va vorbi pro
fesorul Cornel Hogman. 
Vor urma discuții, reci
tări din versurile poe
tului. proiecții de dia- 
filme.

muzică și artele plastice
cal" s-a discutat despre făr
âmele și genurile muzicale cele 
mai frecvent întîlnite, după ca
re s-a făcut o descriere de 
ansamblu a marilor perioade și 
curente din istoria muzicii. Au 
fost apreciate în special ex
punerile pe teme ca „W. A. 
Mozart", „Johann Sebastian 
Bach", „Ludwig van Beetho
ven" și „Opera italiană în se
colul al XlX-lea".

Expunerile au fost însoțite 
întotdeauna de proiecții și au
diții muzicale.

Merită relevată inițiativa 
luată de membrii cercului de 
a fi prezenți la toate recitalu
rile și spectacolele de operă 
și operetă ce au avut și vor 
avea loc la Casa de cultură.

Expunerile din domeniul ar
telor plastice au oferit stu

denților informații bogate și 
prețioase, însoțite de intere
sante proiecții. Trecerile de la 
un subiect la altul au fost rea
lizate inteligent și n-au lipsit 
nici condimentele înviorătoare 
ale umorului. Printre cele mai 
atractive teme prezentate a- 
nul trecut au fost „Pictura 
flamandă >i olandeză", „Leo
nardo da Vinci", „Ștefan Lu- 
chian" și „Comori de artă din 
R. D. Germană".

In concluzie, cercul a de
butat într-un climat de o e- 
rervescență îmbucurătoare și 
de aceea am dori ca acest 
interes să răzbată mai preg
nant și mai activ atît în rîndul 
studenților cît și în cel al ca
drelor didactice.

T. J.
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PROPUNERILE
Comisiei centrale de partid și de stat 

cu privire la organizarea 
județelor și municipiilor

(Urmare din pag. J)

Propunerile cu privire la organi
zarea județelor și a municipiilor au 
fost aprobate de Comitetul Execu
tiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, care a ho- 
tărît ca ele sa fie supuse dezbaterii 
publice, iar apoi prezentate spre 
examinare și legiferare Marii A- 
dunari Naționale. Dezbaterea publi
ca va permite oamenilor muncii sa 
contribuie la definitivarea acestor 
masuri care privesc importante do
menii ale vieții noastre de stat. 
Propunerile și sugestiile vor putea 
fi adresate Comisiei centrale de 
partid și de stat, comitetelor regio
nale, raionale, orășenești de partid 
și organelor locale de stat, precum 
și presei centrale și locale.

După legiferarea și organizarea 
județelor, organele județene de 
partid și de stat vor elabora pro
punerile privind delimitarea ora
șelor și comunelor, în spiritul prin
cipiilor adoptate de Conferința Na
țională a partidului. Aceste propu
neri vor fi supuse dezbaterii popu
lației din unitățile administrativ-te- 
ritoriale respective, iar ulterior a-

Harta administrativă a Republicii Socialiste România, cuprin- 
zind propunerile comisiei centrale de partid și de stat cu privire 
la organizarea județelor și a municipiilor, precum și actualele 
orașe și comune care intră în componența județelor, se poate pro
cura la toate chioșcurile și librăriile din țară.

Ningea ușor in dimi
neața cind am luat 
pieptiș drumul spre 
Dîlja Mare. înaintam 
încet. Urcușul nu era 
ușor dar splendoarea 
tablourilor naturii in- 
veșmintate in straie de 
nea îmi răsplăteau o- 
boseala. Din loc în loc 
]îmi opream pașii și ad

POPAS LA
DÎLJA MARE
miram peisajui. Tofxti 
era alb, și curat, și 
pur. Copacii încurcați 
de omăt îți dădeau im
presia unei grădini în 
luna mai.

Am ajuns la destina
ție — Dîlja Mare. 
M-am oprit în margi
nea satului sâ-i admir 
înfățișarea. Intr-un
splendid decor de iar
nă priveam parcă un 
tablou de Grigorescu. 
Case cochete, multe 
noi, împrejmuite de 
garduri, arătau ca niș
te jucării încadrate în 
figuri geometrice. Uli
țele vuiau de larma 
copiilor care /burau 
cu săniuțele pe derde- 
iuș. li priveam și în 
fninte îmi reveneau fru
moasele versuri nle lui 
Coșbuc din poezia „Iar
na pe uliță". 

Eram acasă la dîl- 
jeni. Sînt oameni ospi
talieri dîljenii. Am stat 
de vorbă cu multi din
tre ei. Mi-au vo&it 
despre satul lor de ieri 
și de azi, despre con
dițiile noi de muncă 
și de viață pe care le 
au. Le-am pășit pragul 
cîtorva case. Peste tot

— atmosferă de mul
țumire și bunăstare. 
Satul a crescut în în
tindere și ca număr de 
locuitori. Azi în Dîlja 
Mare bat aproape 700 
de inimi. In localitate 
iuncționează o școală 
de patru clase unde 
slujește cu devotament 
de mulți ani învățăto
rul Gheorghe Bejenaru. 
In casele multor locui
tori arde lumina elec
trică și cîntă aparatul 
de radio, iar la cămi
nul cultural oamenii 
pot vedea filme pe e- 
cran normal și progra
mele de televiziune pe 
micul ecran. Localnicii 
vorbesc cu plăcere des
pre deputatul lor Kaiăi 
Albert, om inimos și 
gospodar cu inițiativă, 
care a făcut multe pen
tru binele consătenilor

probate de către Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român și 
Consiliul de Miniștri.

★

Comisia centrală de partid și de 
stat consideră că propunerile cu 
privire la organizarea județelor și 
a municipiilor corespund princi
piilor și criteriilor cu privire la îm
bunătățirea organizării administra- 
tiv-teritoriale a tării, adoptate de 
Conferința Naționala a partidului.

Noua organizare administrativă 
a teritoriului tării creează condiții 
pentru sporirea răspunderii, iniția
tivei și operativității organelor lo
cale de partid și de stat în rezol
varea multiplelor sarcini privind 
dezvoltarea economică și socială a 
tuturor zoneloF, precum și pentru 
îmbunătățirea conducerii de partid 
si de siat a întregii vieți economi
ce, politice și sociale din patria 
noastră. Se va asigura, totodată, un 
cadru mai favorabil pentru înde
plinirea marilor obiective ce stau 
în fata poporului român, pentru 
dezvoltarea întregii noastre socie
tăți pe calea progresului și civili
zației.

săi. Cuvinte de laudă 
au dîljenii și despre 
sanitarul Popa Stenic*^ 
de la dispensarul din 
sat. La orice oră din 
zi și din noapte acest 
moldovean simpatic, 
domol la vorbă dar iu
te la treabă, se depla
sează cu nedespărțita 
lui trusă medicală ori
unde este chemat pen
tru a da primul ajutor 
celor suferinzi. Un fir 
nevăzut, lăuntric l-a 
legai de oamenii de 
aici.

Am discutat și cu a- 
cești oameni. Kalat 
baci era puțin supărat 
că vulpile au mai fă
cut niște „victime" în 
sat și, vie le ne ie, nu 
i-au căzut nici una în 
capcană cu o noapte 
înainte cînd stătuse de 
veghe în calitate de 
iscusit vînător ce este. 
La rîndul său, sanita
rul mi-a vorbit cu a- 
fecțiune despre oameni. 
Despre oameni din Dîl
ja Mare care trăiesc, 
muncesc și învață, des
pre noua lor viață.

Dîljenii sînt oameni 
gppitalieri. Te primesc 
bucuroși printre ei, îți 
vorbesc cu plăcere 
unii despre alții (nici 
unul despre propria 
persoană). Dar dîljenii 
au și un OF al lor, Se 
trage de la magazinul 
alimentar din localita
te. Despre aceasta însă 
într-un număr viitor al 
ziarului nostru.

D. GHEONEA

PROGRAM
luni 15

PROGRAMUL I: 6,00—8,25 Mu
zică și actualilăli; 8,25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de știri; 
10,00 Radio-prichindel; 10,10 Re
vista literară radio; 10,40 Piese 
corale de Ciprian Porumbescu; 
11,00 Buletin de știri; 11,03 Cro
nica economică; 11,15 ,,7.imbet pe 
portativ" — muzică ușoară; 11,30 
Recital de operă Cornelia Gavri- 
lescu; 11,45 Sfatul medicului; 12,00 
De la iluier la marile ansambluri 
folclorice; 12,15 Buletin de știri; 
12,20 Succese ale muzicii ușoare: 
12,45 Radiojurnal; 12,55 Intilnire 
cu melodia populară și interpretul 
preferat; 13,30 Parada soliștilor și 
a orchestrelor de muzică ușoară;
14.15 Inștr-'te mărgărite; 14,45 Mu
zică ușoară; 15,00 Buletin de știri;
15.15 Afiș radiofonic; 15,30 Valsuri 
din operete; 15,45 Cintece de E-

TELEVIZIUNE
Duminică 14 ianuarie

9,00 Ora exactă. Cum va fi 
vremea.

9,02 Gimnastica de Înviorare.

9,10 Pentru tineretul școlar. 
Teatru in studio: ,,Pot
coava de piatră".

10.30 Emisiunea pentru sate.

12,15 Concert simionic. In pro
gram : „Pasărea de foc" 
de fgor Stravinski.

17.30 Varietăți folclorice.

18,00 ,,Strune și palete". Trans
misiune de la Solia.

18.30 Magazin 111.

19.30 Telejurnalul de seară.

19.50 Desene animate.

20,00 Mari interpret!: Violonis
tul lascha Heifetz. Pre
zintă : George Sblrcea.

20,20 Selectiuni din spectacole
le Teatrului de estradă 
din Ploiești.

21.50 Film artistic : „Bonanza".

22,45 Telejurnalul de noapte. 

23,00 Telesporl.

23,15 închiderea emisiunii.

DE RADIO
ianuarie
manuel Ionescu; 16,00 Radiojurnal. 
Spori-, 16,30 Răspunderi sporite, de
cizii competente; 17,10 Antena ti
neretului; 18,00 Buletin de știri; 
18,05 Cronica economică; 18,15 Ca
leidoscop muzical; 18,30 Orizont 
științific; 19,00 Radiogazeta de 
seară; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin de 
știri; 20,05 Radio-magazin sportiv; 
20,17 Melodii românești; 20,40 Tea
tru radiofonic: Premieră, „Vasul 
Esperanza"; 21,45 Din șlagărele ci
nului 1967; 22,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic-, 22,20 Cîteva 
minute cu Jean Jacques Debout;
22,30 Moment poetic; 22,35 Invita
ție la dans; 23,35 Pagini vocale și 
orchestrale din muzica de estradă; 
24,00 Buletin de știri; 0,05— 5,00 
Estrada nocturnă.

CALENDARUL ZILEI
14 ianuarie

— 1934 — A murit dr. Ion Canta- 
cuzino, fondatorul Institutului de 
seruri și vaccinuri din București 
(n. 13 XI 1863).

— 1968 Alegeri parțiale în Marea 
Adunare Națională, în circum
scripția electorală nr. 7 din ora
șul Focșani, regiunea Galați.

întreprinderea de panificație 
și produse făinoase „Jiuî“ 

PETROȘANI
Livrează la comandă unifăfilor O. C. L. 

Alimentara din localitățile Lupeni, Vulcan, 
Petroșani (Aeroport), Petrila și Lonea 

Pîine intermediară de 4 kg 
a 12,80 lei bucata»

Consumatorii vor găsi deci în magazi
nele de pîine, pe lînaă celelalte produse, 
și acest nou sortiment.

ÎNTREPRINDEREA FORESTIERĂ

NOTĂ

CINE SE ASEAMANA...
Există în orașul Vulcan doi ti

neri ieșiți cu totul din comun și 
prieteni la toartă. Vorba unei vechi 
zicale din popor : Cine se aseamă
nă se adună. Și cei doi se asea
mănă, au multe trăsături comune. 
Trăsăturile acestea sînt însă atît 
de ,.calitative" îneît atunci cînd 
trec pe stradă, oamenii le privesc 
intrigați înfățișarea ieșită din co
mun. Are tînărul Ivan Mihai părul 
netuns de se aseamănă cu o claie 
de fîn, o asemenea ,,podoabă" ca
pilară are și Covaci Emil. Are 
unul pantaloni burlan, are și celălalt. 
Asemănător le este și felul de a 
privi munca. A venit Ivan Mihai să 
se angajeze la mină în ziua de 21 
octombrie 1967. Tot atunci a venit 
și Covaci Emil. De lucrat au lu
crat pînă în ziua de 30 noiembrie. 
Realizînd o asemenea ,.performan
ță" de continuitate în aceeași în
treprindere, le-a venit dor de chiul 
și de ducă. Incepînd cu data de 
1 decembrie, n-au mai venit la 
șut. Au gîndul să zboare în altă 
parte. Toate încercările de a-i la
muri sa rămînă, să-și vadă de 
muncă s-au dovedit zadarnice. Sînt 
ambițioși și nu vor. Dacă ar fi 
ambițioși pentru un lucru bun sau 
o faptă demnă de tinerii zilelor 
noastre ar fi bine, dar așa...

D. C.

FILME
Luni 15 ianuarie

PETROȘANI 7 Noiembrie : 
Dragostea unei blonde; Repu
blica : Un taxi pentru Tobruk; 
PETRILA : Singur pe lume; 
LONEA — Minerul : Faraonul; 
VULCAN : Nume străin; PA- 
ROȘENI : Parcarea interzisă; 
LUPENI Cultural : Testa
mentul incașului; Muncitoresc : 
Pentru un pumn de dolari.

STA
In cursul zilei 

de ieri, vremea 
a fost in general 
rece, cea mai 
scăzută tempera
tură (minus 22 
grade) inregis- 
trindu-se la Pa
ring. Maxima de 
ieri, la Petroșani, 
a iost de minus 
nima de minus

REA

11 grade, iar mi-
13 grade. Gro'si-

VREMII
mea stratului de zăpadă : 34 cm. 
la Petroșani și 99 cm. la Paring. 
Aici, zăpada esle deosebit de fa
vorabilă pentru practicarea schiu
lui.

In următoarele 24 de ore vremea 
va ii iriguroasă, Îndeosebi noaptea, 
cind se vor înregistra temperatuli 
foarte scăzute. Cetul va ii mai 
mUlt senin.

PETROȘANI
cu sediul in Petroșani

sir. 6 Martie nr. 36

Anun|ă următoarele posturi vacante pentru atelierul de 
fopaca|tl Lonea :

— lăcătuși mecanici
— mecanici reparafii Diesel

Cei lnteresafi se vor adresa serviciului personal-adml- 
nistrativ din cadrul I. F. Petroșani.

Salarizarea conform lariielor republicane existente.
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MESAJE DE ANUE NOI
NEW YORK

Cu prilejul inaugurării Anului 
international al drepturilor omului, 
care marchează împlinirea a două 
decenii de la adoptarea Declarației 
Universale a drepturilor omului, 
președintele celei de-a 22-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., 
Corneliu Mănescu, a dat publicității 
v.n mesaj în care se arată printre 
altele : Cele două decenii care au 
trecut de la adoptarea Declarației 
au demonstrat marea ei importanță, 
valoarea și actualitatea sa crescîn- 
da. Numeroase rezoluții si declarații 
ale Adunării Generale au venit să 
precizeze și să îmbogățească conți
nutul acestui document și să extin
dă tot mai mult aria sa de aplica
re.

Mesajul subliniază însemnătatea 
deosebită a rezoluțiilor prin care 
a fost recunoscut dreptul suveran 
al popoarelor de a-și hotărî singure 
soarta .și de a dispune de bogățiile 
și resursele lor naturale. Se men
ționează condamnarea de către 
O.N.U. a discriminării între oameni 
și necesitatea lichidării tuturor for
melor ei, preocuparea O.N.U. ca 
tineretul sa fie îndrumat spre idea
lurile nobile ale păcii, respectului 
reciproc și înțelegerii între popoa
re, precum și adoptarea în unani
mitate a Declarației pentru elimi
narea tuturor discriminărilor îm
potriva femeii.

Progresele realizate de la adop
tarea Declarației în punerea în 
practică a drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, se arată 
în mesaj, nu ne pot face să uităm 
ca prevederile sale sînt ignorate 
în diverse regiuni ale lumii, unde 
demnitatea umana este încălcată, 
unde ființe omenești sînt confrun
tate cu nedreptăți incompatibile 
cu civilizația secolului nostru.

PARIS
In mesajul de Anul Nou adresat 

poporului francez, președintele de 

O noua operație 
de transplantare a inimii

Inima unui Hnăr metis bate în pieptul altui om

Gaulle a subliniat că telul prin
cipal al Franței este pacea și că 
tara sa va năzui și pe viitor spre 
restabilirea păcii, pretutindeni un
de aceasta este încălcată. Este vor
ba, a subliniat președintele, în pri
mul rînd de Vietnam și Orientul 
Mijlociu. In primul caz pacea poa
te Ii restabilită prin respectarea 
acordurilor de la Geneva, iar în al 
doilea caz prin evacuarea terito
riilor ocupate, încetarea stării de 
război și recunoașterea reciprocă 
a fiecărui stat de către toate cele
lalte din această regiune, stabili
rea, sub auspiciile O.N.U., a fron
tierelor și reglementarea soartei 
refugiaților, stabilirea modalităților 
de navigație liberă în Golful Aka- 
ba și în Canalul de Suez.

MOSCOVA
In memoria poporului anul 1967 va 

rămîne pentru totdeauna anul celei 
de-a 50-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie — una 
dintre paginile cele mai scumpe 
în calendarul erei comuniste — se 
arată în mesajul de Anul Nou a- 
dresat de C.C. al P.C.U.S., Prezi
diul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și de Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. Anul jubiliar care a tre
cut, se subliniază în mesaj, a adus 
noi succese importante îd toate ra
murile economiei naționale și cul
turii, în traducerea în viață a ho-

VIETNAMUL DE SUD

Una din persoanele marcante ale 
juntei militare și-a prezentat demisia
SAIGON 2 (Agerpres). — Agen

ția France Presse, citind surse in
formate din capitala Vietnamului 
de sud, relatează că generalul 

tărîrilor Congresului al XXIII-lea 
al P.C.U.S. Oamenii muncii de la 
orașe și sate luptă activ pentru a 
întîmpina în mod demn importanta 
dală a centenarului nașterii lui V. 
I. Lenin, pentru îndeplinirea înain
te de termen a planului cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale 
pînă la 7 noiembrie 1970. Accele- 
rînd ritmul de creștere a econo
miei tării, noi vom depune și pe 
viitor eforturi pentru a obține ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
al poporului, înflorirea științei și 
culturii.

In mesaj sînt adresate felicitări 
și urări prietenești popoarelor țări
lor socialismului, partidelor comu
niste și muncitorești, clasei munci
toare, țăranilor muncitori, popoa
relor statelor naționale tinere, tu
turor luptătorilor împotriva asupri
rii imperialiste și colonialiste.

LONORA
Anul 1968 va fi pentru Anglia 

„un an do ocazii, greutăți și sacri
ficii", a declarat premierul bri
tanic Harold Wilson în mesajul 
său de nou an. El a adăugat că 
guvernul său a fost nevoit să-și 
revizuiască în 1967 politica „în lu
mina condițiilor internaționale și a 
unei situații financiare dificile". 
Premierul britanic a subliniat că 
piatra de încercare a anului 1968 
va fi felul în care Anglia „va reac
ționa la ocaziile care i se vor ivi".

Nguyen Duc Thang, una din- per
soanele marcante ale juntei mili
tare sud-vietnameze, și-a prezentat 
demisia. El ocupă în momentul de 
față funcția de șef-adjunct al sta
tului major general. /Xgenția sus
citată menționează că în cazul cînd 
președintele sud-vietnamez Thieu 
va accepta demisia sa, oficialită
țile militare americane „vor re
simți un puternic șoc întrucît a- 
cesta se bucura de marea încredere 
și sprijin îndeosebi la ambasada a- 
mericană din Saigon".

Semnarea unui acord 
comercial româno-chinez

PEKIN. — Corespondentul Ager
pres, Ion Gălățeanu, transmite: In 
urma tratativelor dintre delegația 
guvernamentală comercială a Re
publicii Socialiste România și de
legația guvernamentală a Republi
cii Populare Chineze, care s-au des
fășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, ia 
Pekin a fost semnal acordul pri
vind schimbul de mărfuri șl plă
țile dintre cele două țări pe anul 
1968. In baza acordului, volumul

In legătură cu situajia 
din Orientul Apropiat

TEL AVIV — In dimineața zilei 
de 1 ianuarie între trupele izrae- 
liene și iordaniene a avut loc un 
schimb de focuri într-o regiune a- 
flată la 22 kilometri nord de podul 
Dainiah peste rîul Iordan. După 
cum relatează Agenția France 
Presse, de ambele părți au fost fo
losite mitraliere grele.

★
CAIRO 2 (Agerpres). — La Cai

ro s-a anunțat că Republica Arabă 
Unita a hotărît să acorde Sudanu-

Întrunirea
Comisiei tripartite 
pentru Yemen
CAIRO 2 (Agerpres). — Comisia 

tripartitei pentru reglementarea pro
blemei Yemenului s-a întrunii sîm- 
bătă si duminică la Cairo. La lu
crări au participat Mohamed Ah
med Mahgoub, primul ministru și 
ministru al afacerilor externe al 
Sudanului, Ismail Khairallah, mi
nistru cid-interim . al . afaceri
lor externe al Irakului, și Ahmed 
Bensouda, ambasador al Marocu
lui in Liban. In cursul acestor re
uniuni s-a hotărît crearea unei 
Comisii de pregătiri formată din 
75 membri, avînd ca scop fixarea 
dalei și locului unei viitoare. „Con
ferințe de reconciliere națională în 
Yemen".

schimburilor comerciale dintre Ro- 
mânia și China va continua să 
crească în 1968. România va livra 
utilaje și instalații petroliere, auto
camioane, autoutilitare, mașini u- 
nelte, piese de schimb, cargouri, 
țevi de oțel, produse petrolifere, 
produse chimice și alte mărfuri.

China va livra laminate de oțel, 
plăcuțe de metal dur, mașini-unelte, 
scule, produse minerale, produse 
chimice, textile, bunuri de consum 
și alte mărfuri.

iui un împrumut în valoare de 
750 000 lire sterline, rambursabil 
în cinci ani. Acest ajutor va fi fo
losit de guvernul sudanez pentru 
forarea unor puțuri de apă potabl--,- 
lă. *

BEIRUT 2 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor ziarului libanez „Al 
Zamane", actualul secretar general 
al Ligii Arabe, Abdel Khalek Has- 
suna, va fi înlocuit în curînd din 
postul pe care-1 deține. Ziarul sub
liniază că această problemă j" %fi 
examinată de șefii de state Oe 
care se vor întruni la Rabat la,J7 
ianuarie. Același ziar relevă că 
pentru postul de secretar generai 
al Ligii Arabe, R.A.U. ar fi dispu
să se susțină candidatura lui Hey- 
kal, actualul director al ziarului e- 
giptean „Al Ahram". Un alt can
didai posibil este primul ministru 
sudanez Ahmed Mahgoub.

Demisia guvernului 
Cambodgiei

BANGKOK — Posturile de raaio 
din Cambodgia, citate de agenția 
United Press International, au a- 
nunțat că la 1 ianuarie și-au pre
zentat demisia primul ministru Sori 
Sann si cabinetul său. In comuni
catul difuzat nu se indică motivul 
demisiei guvernului cambodgian.

CAPETOWN 2 (Agerpres). — A 
doua operație de transplantare a 
inimii a fost realizată în Republica 
Sud-Africană ia Spitalul „Groote 
Schurr". In urma operației, care s-a 
terminal cu succes, un comunicat 
publicat de spital anunță că sta
rea sănătății pacientului, Philip 
Blaiberg, este satisfăcătoare. A- 
genția l-rance Prejsse transmite u- 
nele amănunte privind pregătirea 
și efectuarea operației. Luni di
mineața : proiesorul Christian Bar
nard și soția s-au reîntors dintr-o 
călătorie în Statele Unite și Ma
rea Brilanie. Echipa specializată în 
transfuzii de singe se află în stare 
de alertă permanentă. Luni după 
amiază : Clive Haupt, un tînăr me
tis în virstă de 24 de ani, a fosl 
găsit fără cunoștință pe o plajă în 
apropiere de Capetown în dreptul 
unui sal de pescari, Fish Hoek. 
Luni ora 17,00: ambulanța în care 
se Gfla linărul metis sosește la spi
tal, iar medicii îi pun diagnosti
cul : „Congestie cerebrală". Starea 
bolnavului este considerată „foar
te gravă". Luni seara : studierea 
grupei de singe a lui Clive Haupt 
arată că globulele roșii sînt com
patibile cu acelea ale lui Philip 
Blaiberg. Cercetările continuă pen
tru a se studia o eventuală compa
tibilitate a globulelor albe și a ce
lulelor țesutului. Primele rezultate 
sînt satisfăcătoare. Clive Haupt va 
putea să devină „donatorul", în ca
zul cînd va deceda. Tînăra soție a 
iui Haupt este chemată la spital, 
fără indoiolă pentru a 1 se cere 

autorizația pentru o eventuală 
transplantare a inimii soțului său.

Luni ora 20,30: medicii conec
tează la corpul iui Clive Haupt o 
jumătate de duzină de fișe ale ți
nui aparat electronic denumit „Mo
nitor". Acest aparat furnizează în 
permanență toate informațiile pri
vind starea inimii și a circulației 
sanguine. In caz de nefuncționare 
a inimii, aparatul declanșează o 
sonerie care alarmează corpul de 
gardă al medicilor.

In noaptea de luni spre marți: 
Clive Haupt se află în agonie. Me
dicii îi fac respirația c.u ajutorul 
unui plâmîn artificial. Se consideră 
că bolnavul poale muri dintr-un 
moment într-altul.

Marti ora 10,43: Clive Haupt a 
decedat. Iriima sa nu mai bate. In
dicațiile elect rocardiogramei con
firmă acest fapt.

Marți ora 11,00: Philip Blaiberg 
este așezat pe masa de operație și 
intervenția începe. Pieptul său este 
deschis. Un aparat „inimă—plă
mân" artificial este atașat la vase
le de sînge ale bolnavului. In ace
lași timp, o operație asemănătoa
re este efectuată pe cadavrul lui 
Clive Haupt. Inima tînărului om 
este desprinsă și transportată în 
sala de operație, unde se găsește 
Philip Blaiberg.

Marți după-amiază : a doua fază 
o operației începe. Christian Bar
nard scoate inima- bolnavului și o 
înlocuiește cu aceea a tînărului me
tis. Inima este umplută din nou cu 
sînge și începe să bată normal..

Ora 16,00 : Se anunță că operația 
s-a terminat cu succes.

c u
0 PARIS. — Incepînd de luni, 

în Franța au fost majorate prețuri
le la pîihe și la produsele lactate, 
ca urmare a noului sistem fiscal 
introdus pentru produsele agricole 
în țările membre ale Pieței comune. 
Aceste majorări au fost introduse 
luni și în Germania occidentală, 
noul sistem fiind astfel aplicat în 
toate țările membre ale C.E.E. Ma
jorările de prețuri variază între 6 
și 20 la sută.

Cinci gemeni
Pentru prima oară în istoria 

Australiei, duminică, s-au născut 
la Brisbane cinci copii gemeni — 
trei fete și doi băieți. Mama, în 
vîrstă de 36 de ani, are încă patru 
copii. Medicii spitalului din Bris
bane au declarat că atît mama cît 
și copiii se comportă bine.

Cel mai bătrîn Moș Gerilă
Cel mai bătrin Moș 

Gerilă din lume, Șirali 
Mislimov, in virstă de 
163 de ani, a inmînat 
la I ianuarie darurile 
de Anul Nou Cupiiloi 
din satul de munte Le- 
rike — Uniunea Sovie
tică. Șirali Mislimov a

refuzat automobilul pur
ici dispoziție pentru a 
sc deplasa la festivită
țile organizate cu a- 
cesl prilej. El a străbă
tut distanta de 10 Iun 
din satul natai pînă la 
Lerike, călare, insolit 
de un grup de nepoți

Uriaș incendiu la Ounreith
In apropierea localității Dunreith 

(statul Indiana) s-au ciocnit două 
trenuri de marfă încărcate cu ben
zina, amoniac ș'i petrol. Ambele 
trenuri au luat foc. Flăcările, cu o 
înălțime de 100 metri, s-au răspîn- 
dit rapid în împrejurimi și au in
cendiat un siloz și o fabrică de 
conserve. Căldura degajată de flă
cări împiedică pe pompieri să se 
apropie de locul incendiului. Loca
litatea Dunreith, cu 236 locuitori,

NICOSIA. — Ziarul grec cipriot 
„Synagroinos", citat de agenția 
France Presse, a anunțat că gu
vernul grec a suspendat operațiu
nile de evacuare a trupelor gre
cești staționate în Cipru, evacuare 
prevăzută de acordul greco-turc cu 
privire la Cipru.

si strănepoți.
Șirali Mislimov este 

paznic intr-un colhoz. 
El a fosl căsătorit de 
trei ori, a cunoscut 
șapte războaie, a avut 
23 de copii și familia 
sa are circa 200 de 
membri. 

a fost evacuată din cauza perico
lului prezentat de vaporii de amo
niac care s-au răspîndit din vagoa^ 
nele incendiate.

Inundații 
catastrofale 
în Rrazâlia

Guvernatorul statului brazi
lian Bahia, Luis Filho, a anun
țat că aproximativ 200 de per
soane și-au pierdut viața în 
urma inundațiilor catastrofale • 
care au avut loc în Brazilia. 
Cei puțin 50 000 de persoane i 
au rămas fără locuințe în 30^ 
de municipalități. Filho a a-,’ 
dăugal că între capitala statu
lui Bahia, orașul Salvador, ș 
regiunile sinistrate comunice 
țiile sînt întrerupte.

@ NEW YORK. — Actorune- 
gru de comedie Dick Gregoryan- 
didat la alegerile prezidenția din 
noiembrie 1968, a încheiat li o 
grevă a foamei începută ac^ 40 
de zile în semn de protest potri
va războiului dus de Statel^nite 
în Vietnam.
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