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DIN DECADA IN DECADA
O recuperare
promițătoare

ținută pentru realizarea în mod rit
mic a sarcinilor de plan, pentru e- 
vitarea rămînerilor în urmă la 
ceput de perioadă.
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Manifestări culturale
consacrate
aniversării ..Unirii

anu- Să nu uităm Principatelor"
plan de 9 098 tone de căr- 
sfîrșitul celei de a doua 
lunii ianuarie, rămînerea 

este recuperată prin efor-

calitatea! @ PETROȘANI :

Vizita tovarăș olul 
ion Gheorghe Maurer 

in Italia
Sosirea la Roma

După primele zece zile ale 
lui 1968, Combinatul carbonifer 
Valea Jiului înregistrase o ramî- 
nere sub 
bune. La 
decade a 
sub plan
turile susținute ale tuturor exploa
tărilor miniere care, remediindu-și 
deficiențele de organizare a trans
portului la suprafață și cele privind 
utilizarea forței de muncă și a tim
pului de lucru, au reușit să rapor
teze o depășire față de planul zilei 
de 1 590 tone de cărbune.

Din cele opt exploatări miniere, 
evidențiem depășirile obținute de 
E. M. Lupeni cu 2 302 tone, E.M. 
Lonea cu 1 832 tone, E.M. Petrila cu 
1 797 tone. In prezent o singură 
exploatare se află sub plan — E.M. 
Uricani cu 483 tone. Pînă la sfîrși
tul lunii si colectivul acestei ex
ploatări va trebui să-și intensifice 
eforturile pentm a putea raporta 
realizarea sau chiar 
nului lunar.

In atenția tuturor
miniere ale Văii Jiului va trebui 
să stea pe viitor o preocupare sus-

depășirea pla-

exploatărilor

C ăldură!

de- 
mi-

sfîrșitul celei de a doua 
realizările colectivelor de 

la indicatorul calitatea cărbu- 
brut nu se situează la nivelul

La 
cade, 
neri 
nelui
cerințelor. Nici una din exploată
rile combinatului nu s-a încadrat 
în procentul de cenușă admis. De
pășiri considerabile au înregistrat 
îndeosebi minele Aninoasa (+ 2,7 
puncte), Lupeni (-(- 2,5 puncte) și 
Paroșeni (-]- 2,4 puncte), ceea ce a 
influențat nerealizarea calității 
întregul combinat cu 1,5 puncte.

Avansările
nu... avanseaza

pe

lucrările miniere de deschi
și pregătiri doar două 

sarcinile 
doua decade. 

Lupeni cu 15 ml și E.M. Lo- 
cu 12,6 ml. Celelalte exploa- 
au înregistrat rămîneri sub 
care totalizează 411 ml, pe în-

La 
dere 
exploatări și-au depășit 
de plan în primele 
E.M.
nea 
tari 
plan 
tregul bazin. Cele mai mari rămî- 
neri în urmă le au E.M. Uricani cu 
108 ml ; E.D.M.N. 104 ml și E.M. 
Vulcan cu 65 ml de lucrări de in
vestiții neexecutate.

Azi, la oi a 17, 
Casei 
nesc 
siliul 
rilor 
meritului organizează un simpozion. 
In cadrul acestei manifestări cul
turale vor conferenția : prof. NI- 
COLAE BRANGA despre „Ideia u- 
niiății naționale de-a lungul vea
curilor. Formarea statului național 
român" și prof. MARIN VERZAN 
despre „Actul unirii oglindit in li
teratura epocii". In continuare, un 
grup de actori ai Teatrului de Stal 
va susține un program de reci
tări și lecturări ale unor pagini din. 
literatura Unirii. In final, o vizită 
colectivă ia Muzeul minieritului 
va încheia această manifestare.

zn sala mare a 
de cultură, Comitetul orășe- 

pentru cultură și. artă, Con- 
local al Organizației pionie- 
și conducerea Muzeului mi-

@ [UPENI:

Tot astăzi, la ora 17,30, la Pa
latul cultural va avea loc simpo
zionul , .Unirea Principatelor. Ro
lul rnbselor în unirea principatelor. 
Personalități de seamă ale Unirii". 
In continuare, orchestra de muzică 
ușoară a clubului sindicatelor din 
localitate va prezenta un program 
artistic.

i

ROMA 22. — Corespondență de 
la N. Puicea și M. Ionescu ; Luni 
dimineața, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, în
soțit de ministrul afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu, a sosit la 
Roma, într-o vizită oficială, la in
vitația președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Italiene, Aldo 
Moro.

In tren se afla, de asemenea, 
ambasadorul României, Cornel Bur
tică, care a venit în întîmpinare 
la punctul de frontiera împreună 
cu oficialități ale regiunii Vene
zia—Giulia.

In gara Termini, împodobită 
cu drapelele de stat ale Roma-

b a

si Italiei, în întîmpina- 
oaspeților au venit președin- 
Consiliului de Miniștri, Aldo

niei 
rea 
tele
Moro, ministrul afacerilor externe,
Amintore Fântâni, șeful Statului 
Major al armatei, generalul Giu
seppe Aloja, ofițeri superiori și 
alte persoane oficiale. A fost de 
fată Niccolo Moscato, ambasado
rul Italiei la București, metffbrii 
ambasadei și ai agenției economice 
a țării

Erau 
italieni, 
străine.

La coborîrea din tren, 
români au fost călduros

noastre în Italia, 
prezenti numeroși 
corespondenți ai

(Continuare in pag. a

ziariști 
presei

oaspeții 
salutați

4-a)

La mina Lonea

Dar factorii frînă în realizarea ritmicăs

a planului vor fi remediați?

— o zi frumoa- 
După o săplămi- 
încordată tot mai
din Vale 
masivul

E duminică
să de iarnă.
nă de muncă 
multi oameni

, dreaptă spre
auropiat — 
schi de pe 
liniștea și aerul o- 
impărălia brazilor

se în- 
muntos 
Paring.
coasta

FALNICE ARCE BETON — mărginesc noul pod peele Jiu,
de la Iscroni, dat de curînd în folosință pe șoseaua Petroșani — Lupeni.

Să derulăm fil- 
trecut de la în- 
punctăm cîteva .

Pil
ing. 
Din 

dese

asigurarea îndeplinirii 
substantial mărite ce le 
1968 în fala colectivului 
— producția minei în- 
în acest an o creștere 
tone — s-au aplicat si

cel mai 
Pîrtiile de 
înzăpezită, 
zonal din 
veșnic verzi oferă cu genero
zitate condiții pentru recon- 
forțare, pentru fortificarea 
„voltajului cerebral".

Anul 1967 a constituit un an de 
cotitură în dezvoltarea și maturi
zarea minei ' Lonea. Au fost date 
în funcțiune o seama de obiective 
noi : orizontul principal de transport 
400, puțul ca schip Lonea II, noua 
instalație de extracție d*e la puțul 
cu colivii. Așadar . premise sigure 
spre rezultate superioare în spori
rea producției, în perfecționarea ac
tivității minei.

Pentru 
sarcinilor 
pune anul 
exploatării 
reqistrează 
de 100 000
alte măsuri. In primul rînd s-a creat 
linia activă de front de 304 m1, fa
tă de 244 m 1 cît prevede prelimi* 
nărui, s-au reorganizat sectoarele de 
transport, electro-mecanic, s-a tre
cut la organizarea brigăzilor pe ba

ci^ ciclograme, au fost elabora- 
măsuri pentru folosirea rațională 
efectivelor, a timpului 
Adică măsuri multiple 

asigure 
lor de 
anului.
primite 
primele zile ale lunii ianuarie.

Ce acoperire au aceste asigurări 
după o jumătate de lună ? Iată în
trebarea la care am căutat răspuns 
la factorii de răspundere din cadrul 
minei. Răspunsul — un oftat Și o 
precizare cu năduf: „Am pornit cu 
stîngul; minusul e de 2 600 tone".

de lucru. 
menTe să 
a sarcini- 
începutul

realizarea ritmică 
plan chiar de la
Acestea au fost asigurările 
de la conducerea minei în

bune. Dar 
din cauza prepara- 

dispune de vagoane 
expedierea cărbune-

retrospectiva primei 
a lunii ianua-r-, Deși• a- 

minei pulsează din plin, în 
de producție a minei inter- 
punct de strangulare care

aceste preten- 
pentru pasio- 

Cabana te în- 
salâ friguroasă,

rele ce urmează, 
s-au petrecut în 

seara de 6 ianuarie, a- 
proâpe de ora 23. Co
lectivul T.A.P.L., care 
in noaptea de revelion 
a servit pe alții, iși or
ganizase la restaurantul

căror familii 
acasă. Dar, 

greșeala e o-
Prietenii, au 

lor.
restaurantului

meni ale
îi așteptau 
în fine, și 
menească.
plecat spre casele
I.a ușa
„Minerul" — înghesuială 
mare, vociferări. Un

puțin 
Șeful 

Panti- 
ușă.

lurile, respiră pînă-n rărunchi 
ozonul ca apoi, bătut de via
turi, scăldat în nădușeli să 
caute cu aviditate un ioc de 
popas. Ce-i trebuie ? Căldură și 
indispensabila cană cu ceai — 
aromat și fierbinte — pentru 
a-i compensa pierderile de li
chid din organism. Nu-s pre
tenții mari, dar firești, strict 
necesare 1 Or, cabana Rusu nu 
satisface nici 
ții elementare 
nații munților.
tîmpină cu o
sobe reci, cu un personal po
sac, indiferent, fără nici o căl
dură „ospitalieră" ce-o aștepți 
după orele petrecute în frig.

Cobori la ora primului 
pe vîrf și ceri un ceai, 
la ora asta ?" — 
intrigată ospătară, 
lungi insistențe .>j 
referiri la ,,șeful" invizibil să-ți 
ofere o cană cu apă 
ușor colorată, taxată 
de ceai.

Lipsește CĂLDURA 
sil", tovarăși de la 
Atîl din cabana cît 
fețele gazdelor- Și 
necesară 1

de 
„Ceai 

te întreabă 
Ca după 
mai multe

călduță, 
la preț

la „Ru- 
I.R.B.C. I 

și de pe 
e strict

I. D.

A

Intre limitele 
omenescului ?

de afară 
cuvinte grele, 

Nu se știe 
aruncai. Cel 

au deschis pu-

,,Minerul" revelionul său. 
F o tradiție in T.A.P.L. 
In aceeași zi, la Stația 
de cercetări pentru se
curitate minieră la ora 
15,30. un grup de prie
teni și-an condus acasă 
pe unul din ei care-șl 
serba 
Întins 
mult, 
mult

înalte Instituții
— faptul că 

bat la miezul 
ușile restau- 

cereau cu in-

șase de la S.C.S.M. Do
reau țigări (cel 
așa ui s-a spus), 
de sală Jugravu 
limon se alia la
Era pe acolo și respon* 
sabllul Roman Grigore. 
De la cineva 
au venit 
jignitoare, 
cine le-a 
dinăuntru
țin usa. N. S. si-a băgat 
puțin piciorul intre ușă 
și prag. Șeful de sală 
l-a apucat de mină și 
l-a tras înăuntru. I.-au 
călcat literalmente in pi
cioare, i-au învinețit o- 
chiul, coastele, 
cut hainele de 
noscut. Actul 
determinai sau.
ceva, e huliganic, 
calci in picioare un om, 
să-l jignești intr-atît 
demnitatea !

In legătură cu acest 
act ieșit din comun, am 
stat de vorbă cu cîțlva 
factori de răspundere din

I

fă-i-au 
nerecu- 
în sine, 
nu de 

Să

ziua numelui. S-a 
sărbătorirea cam 
cam nepermis de 
pentru niște oa-

grup, printre care mulți 
studenți (nu face cinste 
acestei
— I.M.P. 
studenții 
nopții la 
rantelor)
sistență să fie lăsați să 
intre in restaurant. Scan
dalul era pe cale să iz
bucnească și tocmai a- 
tunci au apărut și cei

apărare". Părerea 
susținută de direc- 
adjunct a! T.A.P.L. 
tovarășul director 

Grigore, aiir-

T.A.P.L. Ii acuză de a- 
gresivitate pe cei de a- 
iară, pe cel bătut; lucru 
de prevăzut dacă le gin- 
deșt! că tlecare caută să 
îndepărteze consecințele 
penale ale iaplei. Res
ponsabilul restaurantului 
spune ,,am iost în legi
timă 
Iul e 
torul 
iar
Mischiu 
mă : ,,după părerea mea, 
au găsit ceea ce au cău
tat" (cei de la S.C.S.M. 
— n. n.) Tot timpul cît 
a lost gălăgie la usă. 
Insă, nici unul nu s-a 
dus măcar să vadă ce 
se intimplă deși se aflau 
în restaurant. Legitimă 
apărare ! Greu de crezul 
că un singur om pătruns 
înăuntru ar fi putut pu-

Ion CIOCLEI

(Cont, în pag. a 3-a)
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Cauze, explicații ? 
mul perioadei ce a 
ceputul lunii, să 
din momentele decisive în desfășu
rarea producției exploatării.

— Gerul ne-a stînjenit din 
ma zi — ne relatează tov.. 
Brînduș Aurel, șeful minei, 
cauza zăpezilor, au intervenit
defecțiuni la locomotivele’ cu trpley 
iar iransportul s-a desfășurat ane
voios. Așa am pierdut o mie ’ de 
tone. A doua zi un carambol pe li
nie la estul nou a generat o nouă 
stagnare de 4 ore echivalent cu o 
pierdere de încă 800 tone. In ur
mătoarele zile am * recuperat vreo 
1 000 de tone insa ’au intervenit 
greutăți în descărcarea vagoanelor 
la preparație precum și o avarie la 
putui nr. 8. In ultimele zi'e produc
ția s-a redresat, silozurile sînt pli
ne. .Avem perspective 
stagnăm tot 
ției care nu 
C.F.R. pentru 
lui.

A.ceasta e 
jumătăți 
batajele 
procesul 
vine un
anihilează eforturile din subteran : 
transportul din mină si pînă la pre- 
paratie. Să ne explicăm : la noul 
orizont de bază al minei — 400 — 
mecanismele din circuitul puțului 
nu sînt stăpînite încă corespunză
tor ; se produc dese avarii. Meca
nismele — de exemplu introduce
rea vaqonetelor în culbutor — nu 
sînt puse la punct. Pe noul orizont 
— 400 e dezordine, indisciplină. Un 
exemplu : din cauza neatenției u- 
nui maistru, care n-a luat măsuri 
pentru asigurarea unui tren cu ste
ril, mai multe vaqonete au căzut 
în jompul puțului. Intr-o altă zi, 
mecanicii de locomotivă în frunte 
cu maistrul Cosma Petru stăteau 
la „taifas" în timp ce transportul 
era qîtuit de un carambol. Conclu
zia : personalul sectorului de trans
port nu dovedește 
turitate, competență

suficientă ma
in manipularea

Ion DUBEK

(Continuare în pag. a 3-a)

Petroșani, Consiliul o- 
Organizației pionerilor 
expoziție de artă plas- 

perioadă de două săp-

Expoziție 
de pictură

Ieri, la Casa de cultură a sindi
catelor din 
răsenesc al 
a deschis o 
tică. Pe o
lămîni, vizitatorii Casei de cultură 
vor putea trece în revistă cele 
mai izbutite lucrări de pictură ate 
pionierilor si școlarilor din toate 
școlile Vili Jiului.



2 STEAGUL ROȘU

S P O K T
Sportul
celor
cura

Schiul este un sport 
cu tradiții în Valea Jiu
lui, în care s-au afirmat 
și se afirmă talente au
tentice. Din vechea ge
nerație, s-a impus fostul 
campion național Mun-

joși
care an avut loc în 
munții Bucegi unde Mi- 
huț Victor a ocupat lo
cul III din 25 concurenti, 
Cristea Nicolae locul 9 
și Coman Nicolae locul 
11 din 26 de concurenti.

e
Amatorii de 

schi au fosț du
minică in număr 
mare și pe pir- 
tiile de pe dealul 
din Împrejurimile 
institutului.

teanu Ilie, care a con
curat pe marile pîrtii 
europene. Cine nu cu
noaște pe maestrul Tam
pa, care cu două decenii 
în urmă era reprezentan
tul a tot ce avea mai bun 
și mai frumos sportul a- 
lunecării vijelioase pe 
pîrtiile albe din Paring 
și Vîlcan ? Din tînăra 
generație, schiorii din 
Lupeni în frunte cu 
Munteanu, Cioflica, Lu- 
paș și regretatul Salanț 
sau petroșăneanul Acs 
au dus mai departe re- 
n urnele schiorilor din 
Vale.

Dar în rîndurile de 
față nu despre ei vreau 
să vorbesc, ci despre 
cei mai mici schiori, ca
re încadrați în școala 
sportivă, sub priceputa 
îndrumare a profesorilor 
Peterfi Virginia și Bar
bat Ștefan, descifrează 
cu migală ABC-ul aces
tui frumos sport.

Este un lucru cunos
cut că pentru a deveni 
un sportiv de perfor
manță, e nevoie de mul
tă muncă, perseverentă 
și îndrumare, încă din 
copilărie. La secția de 
schi din ’ cadrul Școlii 
sportive din Petroșani, 
copiii de la vîrsta de 9 
ani încep să descifreze 
primele taine ale aces
tui sport.

Secția de schi este re
lativ tînără, însă rezul
tatele ei sînt evidente. 
In iarna anului trecut 
cei mai talentați, din cei 
95 de elevi, au partici
pat la campionatele re
publicane ale copiilor

Rezultate frumoase s-au 
obținut și în pro
bele de fond unde 
elevul Kalman Dominic 
a ocupat locul III la pro
ba de 5 km, iar la șta
feta 3X5 km, elevii Co
man Constantin, Kalman 
Dominic și Macarie Au
rel au ocupat, de ase
menea, locul III.

De atunci a mai tre
cut un an. Marile com
petiții bat la ușă. Micii 
schiori și profesorii lor 
sînt pregătiți să obțină 
rezultate și mai bune. 
In cursul anului, atunci 
cînd nu putea fi vorba 
de schiat (din primăvară 
pîna-n toamnă), săptă- 
mînal de trei ori cîte 
ll/2—2*/2 ore, s-au făcut 
exerciții pentru pregăti
rea fizică, iar o dată cu 
luarea vacanței de iar
nă cei mai talentați și 
disciplinați elevi s-au 
întîlnit în tabăra de la 
Paring unde timp de 12 
zile, sub conducerea pro
fesorilor Peterfi Virgi
nia și Barbat Ștefan, au 
trecut la lucru pe pîr
tiile din jurul cabanei 
I.C.F.

Cum spuneam mai sus, 
competițiile republicane 
pentru elevi bat la ușă. 
Micii schiori Cristea Ni
colae, Mihuț Victor, 
Boda Moise, Magheru 
loan, Macarie Aurel, 
Hupca Viorica, Leib Ga
briela și ceilalți elevi, 
vor fi chemați să-și a- 
rate măestria și să re
prezinte Valea noastră 
cu cinste.

Edvdld K1MINICH

Schiorii noștri 
la Vatra Dornei

Două echipe de schiori, 
reprezentative ale Văii 
Jiului și totodată ale 
regiunii Hunedoara, au 
participat sîmbătă și 
duminică Ia un concurs 
de mare anvergură la 
Vatra Dornei.

Competiția este orga
nizată de comisia pen

tru probleme de sport a 
U.G.S.R., împreună cu 
Federația Română de 
schi și va îi dotată cu 
„Cupa Unirii". Despre 
comportarea și rezulta
tele obținute de schiorii 
noștri vom reveni în- 
tr-unul din numerele vi
itoare ale ziarului.

li

COMPETIȚII IN CADRUL
* ____ __ ■

„CUPEI UNIRII"
POPICE
Jiul Petrila deținătoarea 
trofeului

In zilele de 20 și 21 ianuarie, a- 
rena de popice a Asociației sportive 
Jiul Petrila a'gazduit o frumoasă în
trecere do popice. Echipa repre

zentativă a minerilor din Pe
trila a întîlnit puternica formație 
a ceferiștilor din Timișoara.

Cei peste 120 de spectatori, sus
ținători înflăcărați ai echipei Jiul, 
an avut satisfacția unei victorii

campionatul republican al școlilor
profesionale

Sîmbătă s-a desfășurat pe 
dealul „Grafit" din Lupeni 
etapa orășenească a Cam
pionatului republican al șco
lilor profesionale și tehnice 
de patru ani la probele de 
fond 10 km juniori I, 5 km 
juniori II și ștafeta 3X5 km. 
La start au luat parte schiori 
ai școlilor profesionale din 
Lupeni și Petroșani.

Tot în. cadrul campionatu
lui republican al școlilor pro
fesionale și tehnice de patru 
ani s-au desfășurat, în ziua 
de 21 ianuarie, probele de 
slalom special și slalom u- 
riaș. întrecerile au avut loc 
pe pîrtia de pe dealul ,,Ra- 
coți" din Petroșani.

Redăm mai jos ordinea cla
samentului pe probe, cu

IN CLIȘEU : Iubitori ai sportului pe gheață pe patinoarul de la 
stadionul „Jiul" din Petroșani.

Avem patinoare și la Petroșani

și tehnice la
concurenții calificați pentru 
etapa finală pe minister:

Fond 10 km — Juniori I: 
1. Tordk Adalbert — Școala 
profesională Lupeni; 2. Ma
carie Aurel — Școala profe
sională Petroșani; 3. Sereș 
Adalbert — Școala profesio
nală Lupeni. Fond 5 km — 
juniori II : 1. Săsăran Mihai 
— Școala profesională Petro
șani; 2. Oravetz Tiberiu - 
Școala profesională Lupeni; 
3. Țandrea Ioan — Școala 
profesională Petroșani. Sla
lom special: 1. Zeleneac Ti
beriu — Școala profesională 
Lupeni; 2. Beranec loan — 
Școala profesională Lupeni; 3. 
Popescu Mihai — Școala pro
fesională Petroșani. Slalom 
uriaș: 1. Zeleneac loan — 
Școala profesională Lupeni;

Hochei pe
In zilele de 20—21 ianuarie, în 

orașul Sebeș s-a disputat etapa re
gională, la seniori, din cadrul cam
pionatului de calificare la hochei. 
La startul acestei competiții au fost 
prezenți sportivi din orașele Se
beș, Alba Iulia și Lupeni.

Pe locul I s-a clasat echipa Șu- 
rianul Sebeș, care a obținut astfel 
dreptul de participare la etapa fi
nală ce va avea loc în zilele de 26 
30 februarie la București.

Echipa Preparatorul Lupeni a 
prezentat o formație compusă din 
juniori. Deși a luptat cu multă am
biție a trebuit să cedeze în fața ru-

schi
2. Beranek loan — Școala 
profesionala Lupeni; 3. Po
pescu Mihai — Școala pro
fesională Petroșani. Ștafeta 
3X5 km: 1. Școala profesio
nală Lupeni; 2. Școala profe
sională Petroșani.

La proba de fond 10 km 
juniori I, școli tehnice, s-a 
clasat pe locul 1 elevul Co
man Constantin de la Școala 
tehnică Petroșani.

De menționat faptul că și 
în această competiție, tova
rășii profesori de educație 
fizică (care sînt direct răs
punzători) de la Școala pro
fesională din Petroșani nu 
au participat la organizarea 
acestui concurs spre a da in
dicații elevilor.

loan VLAD

concludente a favoriților. Scor to
tal 6 074—5 975 în favoarea echipei 
gazdă. Cele mai bune rezultate in
dividuale au obținut Lupa Filip \— 
C.F.R. Timișoara 818 p.d. ; Balog 
Iosif 804 p.d. și Tordk Mihai — 
302 p.d., ambii de la Jiul.

Aurel SLABII

$ A H 
Utilajul 
învingătoare

Sîmbătă, sala de șah a Casei de 
cultură a găzduit etapa orășenească 
a „Cupei Unirii", competiție iniția
tă de comitetul pentru problemele 
de sport al Consiliului local Petro
șani al U.G.S.R. Reprezentanți ai 
Asociațiilor sportive Utilajul Pe
troșani, Energia Paroșeni, Prepa- 
rația Petrila, Jiul Petroșani și alții 
și-au disputat întîietatea atît la in
dividual cît și pe echipe. Pe echipe, 
victoria a revenit șahiștilor de la 
Utilajul Petroșani, care au cucerit 
astfel trofeul pus în joc.

La individual, locul I a fost

Mult dezbătută problemă a 
patinoarelor in orașul Petro
șani a căpătat în fine o re
zolvare concretă. Pe stadionul 
„Jiul" și în incinta Sfatului 
popular s-au deschis două pa
tinoare. Patinoarul de la sta-

dion este accesibil publicului 
amator de sport pe patine, în 
fiecare zi, intre orele 17—20. 
Aceasta bineînțeles cînd ter
mometrul coboară sub zero 
grade.

Peste treizeci de tineri și tinere 
s-au întrecut în cadrul concursului 
închinat zilei de 24 Ianuarie, pe 
care l-a organizat Consiliul sindical 
local Petroșani.

La concursul pe echipe au partici
pat reprezentativele Liceului indus
trial Petroșani, Energia Paroșeni, Mi
nerul și Viscoza, ambele din Lupeni. 
Deși victoria a revenit jucătorilor 
de la Viscoza Lupeni, datorită seta- 
verajului mai bun, cupa s-a acordat 
Asociației sportive Minerul Lupeni, 
întrucît în echipa Viscozei a jucat 
tînărul Eugen Brașoveanu care are 
forme depuse de legitimare pentru

gheață
tinatei echipe din Sebeș. Din echi
pa noastră s-au remarcat jucătorii 
1. Lupșe, Gh. Bădău și în mod deo
sebit V. Ardeleanu.

Aș vrea să amintesc cu acest 
prilej, că în curînd va avea loc e- 
tapa regională la juniori ce se va 
disputa pe patinoarul din Lupeni. 
Pîna atunci, tinerii noștFi jucători 
au tot timpul să se pregătească te
meinic spre a se califica pentru 
etapa finală ia juniori.

Noi le uram succes !

V. ZARCULEA
C.O.E.F.S. Petroșani

cîștigat de Mitrică Dianu, de la A- 
sociația sportivă Jiul Petrila.

Concurs 
intersectoare

Comitetul U.T.C. de la E.M. Uri- 
câni, în colaborare cu conducerea 
clubului din localitate va iniția un 
concurs de șah intersectoare. Prima 
întîlnire se va desfășura între ute- 
ciștii sectoarelor I și V la sfîrșitul 
acestei săptămîni. După aceasta vor 
fi antrenați toți tinerii de la cele
lalte sectoare din cadrul exploată
rii, urmînd ca la sfîrșitul concursu
lui sa se stabilească un clasament 
pe exploatare. Primii trei cîștigă- 
tori vor fi premiali cu obiecte și 
cărți.

Asociația Minerul Lupeni unde a 
activat de altfel de cîțiva ani.

Pe fișa de conqurs individual s-au 
înscris 28 băieți și 6 fete. întreceri

TENIS DE 
MASĂ

'pectaculoase au oferit celor pre
zenți partidele disputate între Bă- 
!au — Viscoza și Nagy Minerul ; 

Bădău — Sălăjean Liceul industrial;

și mai ales finala dintre Brașovea
nu — Sălăjean. După un meci de 
bună valoare tehnică, Brașoveanu 
Eugen reușește să obțină victoria 
cu 3-1 (21-15; 21; 15; 20-22; si 21- 
13). S-au mai remarcat și al|i tineri 
de la Lupeni ca: Nemeș Petru, 
Danciu Aurel, Marcov loan, Crai
nic Grigore și alții.

Concursul rezervat fetelor a scos 
în evidentă un simțitor progres din 
punct de vedere tehnic. Pe primul 
loc s-a clasat tînăra Gvongytfși 
Ildico — Minerul Lupeni, urmată 
de Chinceșan Victoria -- Energia 
Paroșeni.

S. BÂ1QI
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SCRISORI DE LA CITITORI
Specialiști 
de... durată

Tot pe jos, 
pe jos...

Locuiesc intr-unui din noile blo
curi turn de pe strada Vasile Roai- 
ta din Petroșani. Mai precis, in. blo. 
cui nr. 9, apartamentul 13. li> data 
de 2 ianuarie a c. s-a defectat ante- 
na comună de televizor care deser
vește blocul nostru. După îndelungi 
reclamatii -i căutări, a fost demon
tat transformatorul de la amplifi
catorul antenei și a fost dus unde
va pentru reparație. Dar n-a mai 
fost pus la loc. Am mers la spe
cialiștii care au demontat transfor
matorul și i-am întrebat cînd îl vor 
monta la loc. Ne-au răspuns că a- 
tunci cînd vor primi dispozitiuni 
de la Sfatul popular Petroșani. Am 
mers la sfat, dar aici nimeni nu cu-

Din nou am stat 
Ne-au dat

Nu ne putem plînge pînă acum 
de o iarnă prea grea. Și lotuși au
tobuzele ne joaca feste. In zilele 
de 3, 9, 10 ianuarie a fost ger-. In 
Vuk an termometrul a indicat minus 
25 grade. Dar în diminețile celor 
trei zile nu a venit nici un autobuz 
în Dealul Babii pentru a transporta 
muncitorii la mină. Așa că aceștia 
au trebuit să parcurgă cei șapte 
kilometri pînă la exploatare pe jos, 
pe un ger de crăpau pietrele. De 
asemenea, în 6 și 8 ianuarie, mine
rii vulcăneni care locuiesc în Dea
lul Babii
înapoierea de 
după ore obositoare de lucru, 
mers acasă pe jos, cu 
le I.C.O. în buzunare, 
ca din nou motive de 
cei 23 de mineri din 
nu au nevoie de ele,- ci de auto
buze au nevoie. Au plătit abona
ment la I.C.O. pentru a merge la 
șut și a se întoarce acasă cu auto
buzele nu pe jos. I.C.O. n-are de- 
cit .să-și organizeze cum știe mai 
bine munca.

noștea problema, 
de vorbă cu specialiștii, 
același răspuns.

Am vrea 
cine trebuie 
glementarea 
au de gînd
chiar așa de greu de

nu au avut autobuze la 
la lucru și, iarăși, 

au 
abonamente-

Se vor invo- 
tot felul. Dar 
Dealul Babii

să știm și 
să dispună

noi precis 
pentru re- 

acestei situații și cînd 
să facă acest lucru. E 

spus DA ?!...

Petre BOBOC Tudor MUCUȚA

Corul Școlii generale nr. 4 pe estrada Casei de cultură.

(Un. țrumM.

LțLeetaejoL ipioiiiei^se

PROGRAM DE RADIO

2 2,45 
12,00 Călătorie 

Buletin de știri; 
muzicii ușoare; 

Buletin
cu

interpretul

24 ianuarie

lemporaneitalea; 18,50 Jocuri popu
lare; 19,00 Radiogazeta de seară; 
19,30 O melodie pe adresa dv.; 
20,00 Buletin de știri; 20,05 Radio- 
magazin sportiv; 20,17 Melodii ro
mânești; 20,40 Fonetica de aur; 
21,00 Metronom '68; 22,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Cintă Luigi lonescu; 22,30 
Moment poetic : La Unire; 22,35 
In ritm de dans; 23,00 Interferențe 
lirice — muzică ușoară; 24,00 Bu
letin de știri; 0,05—5,00 Estrada 
nocturnă. Buletine de știri și me- 
teo-ruliere la orele 1,00; 2,00; 3,00 
și 4,00.

Duminică dimineața, la Casa 
de cultură din Petroșani, în 
fața unei săli arhipline, pio
nierii și școlarii de ia Școala 
generală nr. 4 au trăit din nou 

- emoțiile unui spectacol.
Micii artiști amatori și-au 

etalat calitățile în iața publi
cului spectator, format din pă
rinți, prieteni, colegi.

Condus de profesorul 
gan Ion, corul școlii a 
pretat „Sintem zorii 
„Marșul lui Iancu", 
loriu, „Pui de lei' 
nostru steag".

Dintre soliștii vocali s-a re
marcat în mod deosebii eleva 
Giosan Rodica, care, inter pre
tind melodiile : „Drâgu-mi-e să 
cînt" și „Țărăncuță, țărăncuță", 
a cules aplauze la scenă des
chisă.

bucurat de mult

Bog- 
Fr:

suc- 
g/m-

Gor- 
mler- 
noi", 

„Trei cu-
și „Pe-al

care a recital 
ramuri s-apleacă" 
Frunză.

4- 
poezia 

de

N-a iipsil nici muzica clasi
că. Pionierul Kalath Alexan
dru a cîntat la pian „Sonata" 
de Beethoven, iar eleva 
danffy Edith „Vals" de 
Chopin.

S-au
ces și demonstrațiile de 
nastică artistică și acrobatică.

Frumoase calități declamato
rii a dovedit eleva Gagyi 
driana
„Cînd
Eugen

Finalul spectacolului a 
de-a dreptul emoționant A 
un adevărat imn pe care 
aproape 350 de pionieri și șco
lari l-au adresat Republicii și 
Partidului drag.

fost 
fost 
cei

Prof. Vasile BÎCOI

FOST RECUPERAT.MINUSUL Ameteoro- 
melodia 

preferat;

, Miercuri
PROGRAMUL 1 : 5,00 Buletin de 

știri; 5,Q5 Program muzical de di
mineață; 5,15 Gimnastică; 5,30 Bu
letin de știri; 5,35 Program muzi
cal de dimineață; 5,50 Jurnal a- 
grar; 0,00—8,25 Muzică și actuali
tăți; 8,25 Moment poetic; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 9,00 
Buletin de știri; 9,05 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Matineu 
literar.- Figuri de luptători unio- 
niști; 10,00 Muzică ușoară; 10,10 
Curs de limba franceză; 11,00 Bu
letin de știri; 11,03 Cronica eco
nomică; 11,30 Muzică ușoară; 
Sfatul medicului; 
muzicală; 12,15 
12,20 Succese ale 
12,45 Radiojurnal,
logic; 12,55 IntUnire 
populară și
13,50 Parada soliștilor și a orches
trelor de muzică ușoară; 14,50 
Cintă sextetul Victoria-, 15,00 Bu
letin de știri. Buletin meteo-rutier-, 
15^,05 Drag mi-e jocul românesc;
15.15 Meridiane. Ecoul internațio
nal al Unirii-, 15,45 Muzică ușoară 
de Nicolae Kirculescu-, 16,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic-,
16.15 Cintece inspirate din lupta
poporului nostru pentru libertate 
și unire; 16,55 Cintă Irina Micuț 
și Fărâmiță Lambru; 17,15 Antena 
tineretului; 18,00 Buletin de știri; 
18,05 Cronica economică; 18,15
Caleidoscop muzical; 18,30 Radio- 
simpozion. Logica istoriei și con-

Dar factorii frâna in 
mică a planului vor

realizarea, rit* 
fi remediafi ?

Eleva Giosan Rodica din clasa a 
VIII-a interpretînd un cîntec popu
lar.

STAREA VREMI!

18,00

18,30

(Urmare din pag. ») fa-

în respec-mecanismelor, are lacune 
tarea disciplinei tehnologice.

— Adevărul e că s-au luat mă
suri; sectorul de transport a fost 
completat cu efective, ne declară 
tov. Olteanu Lhimitru, secretarul 
comitetului de partid al exploată
rii. Am avut cite un inginer repar
tizat pe fiecare schimb. Birourile 
organizațiilor de bază au tot criti

ce măsură își dovedesc utili- 
masurile amintite dacă in sec- 
de transport se tin lanț ava- 
iar lucrătorii nu folosesc din

vele prelungirii duratei de descăr
care o constituie renunțarea — 
din cauza unui „litigiu" de natură 
financiară dintre 
na — la ungerea 
goanelor pentru

Așadar, cauze

TELEVIZIUNE
Mărfi 23 ianuarie

economice.
păpuși: „Fram ursul polar"

In direct... Pentru competență economică. Transmisiune 
de la Academia de studii 
Pentru copii. Ecranul cu 
de Cezar Petrescu.
Pentru școlari: 1 001 de întrebări „Alb-negru". 
Tele furnalul de seară.
Buletinul meteorologic. Publicitate.
Aventurile lui Tarzan.
Album literar: Din cronica Unirii.
Film artistic ; „Sah la rege". 
Panoramic.
Tele furnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

cat pe cei indisciplinați. Ce să 
cern ? Oamenii trebuie sa se fami
liarizeze cu noile utilaje.

In 
tatea 
torul 
riile,
plin timpul de lucru, dacă indisci
plina e „stăpînă" pe situație ?

Inginerul Vasile loan, șeful sec
torului de transport ne vorbește și 
despre alte greutăți : orizontul 400 
nu e amenajat. în întregime. Trans
portul e stînjenit de lucrările aflate 
în curs de execuție, din cauza frî- 
nelor puține, a presiunii insuficien
te a aerului comprimat din circuit. 
Una din soluțiile de a1 ieși din im
pas e ca T.C.M.M. să termine cir
cuitul puțului -- amînat în multe 
rînduri — și sa se plaseze 3 schim
buri pentru evacuarea sterilului la 
funicular.

La suprafață, sînt alte necazuri. 
In puțul auxiliar se produc dese 
avarii din cauza lipsei de încălzire. 
Instalația de încălzire a aerului n-a 
fost predată, tot de T.C.M.M. In 
zilele cu ger, s-au produs strangulări 
de ore în șir datorită locomotive
lor defecte de la suprafață. La pre- 
parație s-au ivit greutăți în descăr
carea vagoanelor. Unul din moti-

preparație și mi- 
cu motorină a va- 
a nu îngheța, 
multiple. In adîn-

curile Lonei minerii lucrează — 
silozurile-s pline iar mina 
plan. Sînt greutăți. E ger și 
dă. Sînt și avarii mecanice, 
disciplină, și superficialitate, 
măsuri privind pregătirile 
nă nu-și dovedesc eficiența, 
ducerea minei, la comitetul 
tid există certitudinea că

e sub 
zăpa- 
și in- 
Multe 

de iar- 
La con- 
de par- 
planul 

pe ianuarie va fi salvat. Intra-de- 
văr in 22 ianuarie minusul a fost 
recuperat. Problema e însă : in ce 
măsură e asigurată ritmicitatea pro
ducției minei Lonea din partea 
transportului, care sînt măsurile 
menite să evite în viitor qîtuirea 
procesului de producție al exploa
tării din cauza transportului defi
citar ?

E timpul, sînt și condiții pentru 
a exista certitudini și în acest do
meniu, tovarăși de la mina Lonea ’

In aspectul general al vremii de 
ieri a intervenit o ușoară încălzire. 
Temperatura aerului a fost la Pe
troșani de minus 4 grade (minima) 
și plus 1 grad (maxima). La Paring 
ea a oscilat între minus 8 
minus 2 grade. Stratul de 
94 cm. ; condiții optime 
practicarea schiului. 
PENTRU URMĂTOARELE

ORE :
Vremea în încălzire ușoa
ră.
Precipitații slabe. 
Cer mai mult acoperit.

grade și 
zăpadă : 

pentru

24 DE

©
©

Miercuri 24 Ianuarie
Noiembrie : O-

Republica:
PETROȘANI — 7 

perațiunea Crossbow; 
Zece negri mititei; PETRILA: Dr. 
Pratorius; LONEA — Minerul: So
ra cea mare; VULCAN : Denunță
torul; PAROȘENI : Momentul ade
vărului; LUPENI — Cultural: Pa
sărea Phoenix; Muncitoresc : Re
întoarcerea pe pămînt; BĂRBĂ- 
TENI : Două duminici; URICANI : 
Inspectorul.

ÎNTREPRINDEREA FORESTIERĂ
între limitele omenescului ?
(Urmare din pag 1)

ne in pericol 
tea corporală a 
la T.A.P.L. Să

integrity 
celor de 
admitem 

șl „legitima apărare" dar
faptnl rămine fapt. De 
ce nu a apelat nimeni 
la serviciile miliției ? Se 
spune că la fața locu
lui, după incident, a fost 
un subofițer de miliție. 
Și aici am avea ceva ie

în ziua de 
nu se rapor-

spus : piuă 
11 ianuarie 
tase nimic la ofițerul de 
serviciu despre acest in
cident penibil. Redacția 
a insistat pe lingă con
ducerea T.A.P.L. să an
cheteze acest caz, să-i 
descopere pe bătăușii ca
re nu vor să se recu
noască in acuzațiile vic
timei. N-a făcut acest 
Ițcrt căndacerea T-A.P.L.

Cu punctele de vedere 
pe care, după cum am 
văzut, le are in acest 
caz, nu e greu de înțe
les această pasivitate. 
Jurist-consullul, care ,,a 
aflat cu totul întîmplă- 
tor despre incident" și 
care cunoaște legile, 
crede că „în nici un 
caz T.A.P.L.-iștli nu tre
buiau să-șl facă singuri 
dreptate Dar nici el

n-a insistat să fie cer
cetate faptele. Desigur, 
cazul acesta necesită in
vestigații, necesită inter
venția organelor în 
drept. Căci nici presti
giul unei unități a co
merțului nostru și nici 
demnitatea oamenilor nil 
poate ii terfelită fără 
teamă de consecințe 
chiar dacă mințile sînt 
infierbiutate de alcool.

PETROȘANI
cu sediul in Petroșani 

str. 6 Martie nr. 36

Anunța următoarele posturi vacante pentru atelierul de 
reparații Lonea :

lăcătuși mecanici
— mecanici reparași

Cei interesați se vor adresa serviciului 
nistrativ din cadrul I. F. Petroșani.

Salarizarea conform tariielor republicane

Diesel
personal-admi-

existente.
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Uzita tovarășului 
ion Gheorghe Haurer in Italia
(Urmare din pag. 1)

de premierul italiau și de minis
trul afacerilor externe.

O companie de carabineri și un 
•batalion al armatei au prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile 
de stal ale celor două țari. Cei 
doi șefi de guverne au trecut apoi 
în revistă garda militară de onoa
re.

Oaspeților români le sînt prezen
tate persoanele oficiale venite în 
întîmpinare.

In cadrul ceremoniei de primire, 
care a avut loc în salonul de 
onoare al gării, primul ministru 
Aldo Moro a adresat președinte
lui Consiliului de Miniștri al Ro
mâniei, Ion Gheorghe Maurer, și 
persoanelor care-1 însoțesc salutul 
cel mai cordial din partea guver
nului italian și a sa personal.

Prezenta dumneavoastră în Italia 
— a spus vorbitorul — este un 
eveniment cu o înaltă semnificație, 
legat de tradițiile de cultură co
mune, de originea latină care a- 
propie atît de mult popoarele noas
tre. Ea este, de asemenea, rodul 
unei dezvoltară continue și fecun
de a relațiilor italo-române, pre
cum și al dorinței noastre comune 
de a le da un nou impuls pe viitor.

Sînt sigur că această întîlnire 
ne va permite să procedăm la 
schimburi de idei profunde și fruc
tuoase asupra principalelor proble
me ale păcii, colaborării interna
ționale, securității și, îndeosebi, 
ale destinderii internaționale, că
reia țara noastră i s-a dedicat cu 
pasiune constantă. Așa cum veți 
fi avut ocazia să constatați și în 
cursul vizitei ministrului de exter
ne italian la București, Italia — 
respectîndu-și angajamentele inter
naționale — merge pe calea unei 
intensificări constructive a rela
țiilor cu țările Europei răsăritene, 
premisă necesară a unui proces de 
destindere care să aducă tuturor 
popoarelor pacea și bunăstarea. Și 
noi privim și apreciem cu încrede
re contribuția importantă pe care 
România o aduce și o va mai pu
tea aduce încă la politica de înțe
legere, armonie și pace care cores
punde aspirațiilor celor mai pro
funde ale omenirii.

Sînt convins — a spus în înche
iere premierul italian — că, in 
cursul vizitei dumneavoastră în ta
ra noastră veți simți calda simpa
tie cu care italienii urmăresc acest 
eveniment și dezvoltarea relațiilor 
prietenești existente între cele 
două țări ale noastre și, în acest 
spirit, vă urez o ședere plăcută 
în Italia.

Luînd cuvîntul, președintele Con
siliului de Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, a spus: Sosind 
in Italia, doresc în primul rind sa 
exprim satisfacția, dar și emoția 
pe care o resimțim pășind pe pă- 
mîntul Romei, în care se află a-

A irâit 17
TAȘKENT 22 (Ager

pres). — Intr-iina din 
localitățile situate în 
munții din Asia Cen
trală sovietică locuieș
te un om care a dus 
o viață de sălbatic în
tre 2 și 19 ani.

In anul 1937, copi
lul, care locuia pe a- 
tunci intr-o casă situa
tă în munți, departe 
de orice localitate, și-a 
pierdut ambii părinți si 
a început să rătăceas
că prin împrejurimi. 
El a fost găsit și prins 
abia în anul 1954. Timp 
de 17 ani el a locuit 
singur în munți, intr-o 
peșteră. 

Primii doi ani după 
revenirea în rîndul oa
menilor, „omul munți
lor", care a primit nu
mele de Jian, mînca 
stînd în patru labe și 
ajutîndu-se cu mîinile. 
Ca aKmente a preferat 
mult timp carnea cru
dă și fructele.

După 14 ani de viață 
printre oameni, Jian a 
ajuns în stadiul cînd 
se îmbracă singur, face 
toate muncile grele în 
casa rudelor, care îl 
găzduiesc, și nu mai 
fuge de oamenii străini. 
El suportă cu ușurință 
căldura și frigul, ridi
că greutăți pe care nu

dinc încrustate rădăcini milenare 
ale originii istorice a popoarelor 
noastre — și de a fi oaspeții Ce
tății Eterne, simbolul latinității care 
a generat și menținut în decursul 
timpurilor, Intre poporul român și 
poporul italian, permanenta unor 
legături vii, de prietenie și frater
nitate.

Solicit îngăduința dv. pentru a 
transmite din partea poporului ro
mân mesajul cald al acestei tra
diționale prietenii, căreia timpurile 
noi și străduințele noastre comu
ne îi conferă valențe superioare 
și un conținut tot mai amplu, spre 
binele reciproc și î- interesul cau
zei qenerale a apropierii, înțelege
rii și conlucrării între popoare.

Invitația plină de amabilitate ce 
ne-a fost adresată, pentru care 
exprim mulțumirile și recunoștința 
noastră, ne oferă prilejul de. a vi
zita tara dv. — leagăn al unor ines
timabile valori ale culturii și civi
lizației, care a adus prodigioase 
contribuții la progresul umanității, 
la afirmarea geniului inventiv și 
a dragostei de frumos, a capacită
ților de creație ale omului. Știm 
că aceste mărturii ale unei istorii 
de nepieritoare strălucire se îm
bină fericit cu remarcabilele rezul
tate obținute de poporul Italiei 
contemporane, cu multiplele sale 
succese în dezvoltarea economiei, 
in avîntul energic al industriei, a- 
griculturii, științei și tehnicii mo
derne, — succese pe care le vom 
putea cunoaște și mai bine, acum 
prin vizita pe care o facem.

Sîntem bucuroși să apreciem că 
legăturile reciproce prietenești ro- 
mâno-italiene au cunoscut, mai a- 
les în ultimii ani, o dezvoltare 
largă pe planuri variate, schim
bul de valori materiale și spirituale 
avînd o pondere importantă în an
samblul relațiilor internaționale ale 
țărilor noastre.

Toate acestea — factorii comuni 
de ordin istoric și legăturile afec
tive crescute din solul germinativ 
al acestora, dinamismul viguros al 
economiilor naționale și gama lor 
de diversificare, bunele raporturi 
de conviețuire interstatală — ne 
îndreptățesc să abordăm cu opti
mism robust problema dezvoltă
rii în continuare a relațiilor româ- 
no-italiene și perspectivele de vii
tor ale evoluției lor. Am venit în 
Italia animați tocmai de dorința de 
a prospecta împreună noi domenii 
ale colaborării fertile, de a explora 
alături de dv. noi căi menite să 
conducă la dezvoltarea mai de
parte și multiplicarea acestor re
lații, la ridicarea lor pe o treaptă 
superioară.

Ne sînt cunoscute rezultatele 
fructuoase cu care s-au soldat, pe 
tărîmul prieteniei reciproce, nume
roasele contacte și schimburi de 
păreri de pînă acum dintre factori 
de răspundere ai statelor noastre. 
Avem profunda convingere că în- 

ani in samancic
le pot duce trei-patru 
persoane. Jian este 
scund, umblă foarte 
mult și are mișcări 
foarte agile. Mîinile 
sînt neobișnuit de lungi, 
iar picioarele scurte.

Pînă în prezent Jian 
nu a reușit să vorbeas
că, ci emite doaî su
nete nearticulate, insă 
înțelege mult din ceea 
ce i se spune.

Specialiștii studiază 
nivelul dezvoltării psi
hice a „omului munți
lor" pentru a vedea 
dacă va putea învăța 
vreodată să vorbească. 

trevederile pe care le vom avea 
vor duce la găsirea de noi resur
se și posibilități pentru dezvolta
rea multilaterală a relațiilor din
tre țările noastre, la o cunoaștere 
mai bună a punctelor de vedere re
ciproce în problemele internațio
nale de interes comun.

Nădăjduiesc — a spus în înche
iere vorbitorul — că sînt în asen
timentul dv. apreciind că există 
temeiuri pentru a considera că vi
zita noastră se va înscrie ca o nouă 
manifestare utilă, atît pe plan bi
lateral, în concordantă u intere
sele întăririi prieteniei și coope
rării dintre România și Italia, cît 
și pe un plan mai larg, ca o ma
nifestare constructivă a vieții in
ternaționale, în concordanța cu 
interesele îmbunătățirii climatului 
de pace și înțelegere între state 
în Europa și în întreaga lume.

Părăsind gara Termini, coloana 
mașinilor oficiale s-a îndreptat spre 
reședința rezervată oaspeților ro
mâni care au fost salutați priete
nește de locuitorii Romei aflați pe 
traseul parcurs.
A 

începerea 
convorbi ©r 
oficiale

ROMA 22 (Agerpres). — Cores
pondentă de la N. Puicea și M. Io- 
nescu ; In cursul dimineții, la Pa
latul Chigi, au început într-o at
mosferă prietenească, convorbirile 
oficiale între președintele Consi
liului de Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, și președintele 
Consiliului de Miniștri al Italiei, 
Aldo Moro. Au participat, miniștrii 
afacerilor externe ai celor două 
țări și alte personalități.

NICOSIA. — După cum anunță agenția France Presse, du
minică seara, Fazii Kuciuk, liderul ciprioților turci, a avut o în
trevedere cu Osorio Taîali, reprezentantul special al secretarului 
general al O.N.U., U Thant. Convorbirea s-a referit la situația
creată în legătură cu hotărirea populației cipriote de origină 
turcă de a pailicipa la alegerile generale în luna viitoare pentru 
desemnarea vicepreședintelui Ciprului.

tteizbuenirea 
ostilităților 
în Yemen

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, în Republica Arabă Yemen 
au reizbucnit ostilitățile între uni
tăți ale armatei republicane și ele
mentele regaliste infiltrate pe teri- 
rilorinl acestei țări. Lupte deose
bit de violente s-au desfășurat, po
trivit declarației ministrului econo
miei al R.A.Y., într-o regiune mun
toasa situată la est de Sanaa.

• BRATISLAVA. — La Bratis
lava s-a deschis luni Plenara Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Slovacia, la care se dis
cută planul economic al Slovaciei 
pe anul 1968 și rezultatele Plena
rei din ianuarie a C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

# NIAMEY. — In capitala Nigerului au început luni după 
două amînâri consecutive lucrările conferinței la nivel înalt a Organi
zației comune africane și malgașe (O.C.A.M.). Cu excepția președinte
lui Republicii Africa Centrală la lncrări participă șefii de state ai 
țărilor membre, secretarul general al O.U.A., observatori din Maroc 
și Tunisia.

Situația din Orientul Apropiat
0 în curînd vor începe lucrările de deblocare a 

Canalului de Suez
0 Un nou grup de prizonieri egipteni a fost repatriat

CAIRO 22 (Agerpres). — Lucră
rile de deblocare a celor 15 nave 
staționate in apele Canalului de 
Suez după conflictul arabo-izrae- 
lian de la 6 iunie 1967 vor începe 
la 27 ianuarie, a declarat un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.A.U., citat de 
agenția France Presse. Prima etapă 
a lucrărilor se va desfășura pe 
parcursul a două săptămîni. Tehni
cienii vor explora fundul Canalu
lui de Suez pentru a delimita locul 
de trecere a navelor.

Potrivit agenției France Presse, 
aceste detalii au fost comunicate

VIETNAMUL DE SUD

Pa Moții aia lansa# un 
pu#ernic atac ia Khe Sanh

SAIGON 22 (Agerpres). — Dumi
nică seara, unități ale Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud au lansat un puternic atac 
asupra cotelor 86î și 881 situate în 
imediata vecinătate a bazei ameri
cane de la Khe Sanh, unde sîrnbă- 
tă noaptea trupele de infanterie ma
rină pierduseră 20 de oameni, iar 
alți 109 fuseseră răniți. Primele ra
poarte arată că în cursul bătăliei 
de duminică seara forțele america- 
no-saigoneze au avut peste 50 de 
morți și răniți. Trupele S.U.A. au 
fost silite să ceară ajutorul aviației 
corpului de pușcași marini, precum 
și avioanelor forțelor navale. Două 
avioane de tipul „Skyhawk A-4" au 
fost doborîte de tirul patrioților. Ele 
se adaugă celor șase elicoptere pier

ADEN. — Frontul Național 
de Eliberare din Republica Popu
lară a Yemenului de sud a decla
rat că acordă întregul sprijin mo
ral și material luptei poporului din 
Republica Araba Yemen pentru res
pingerea acțiunilor elementelor re
galiste grupate în partea de nord 
și de sud a acestei țări, anunță 
agenția M.E.N.

Stare de urgență 
în Insula ftlauriciu

In Insula Mauriciu, colonie en
gleza situată în Oceanul Indian, a 
fost decretată stare de urgență, 
relatează agenția U.P.l. citind sur
se din capitala britanică. Această 
măsură a fost adoptată de guver
natorul insulei, John Rennie, ca 
urmare a „tulburărilor" ,din aceas
tă colonie care urmează să fie pro
clamată independentă la 13 mar
tie a.c. După ce guvernatorul a 
notificat autorităților engleze ins
tituirea stării de urgență, toate co
municațiile cu Insula Mauriciu au 
lost întrerupte. 

generalului Odd Bull de Salah Go- 
har, adjunct al ministrului afaceri
lor externe al R.A.U. Odd Bull a 
luat, de asemenea, cunoștință și de 
alte detalii tehnice.

★

TEL AVIV 22 (Agerpres). — Gu
vernul izraelian a făcut cunoscut 
duminică că un nou grup de pri
zonieri egipteni a fost repatriat prin 
intermediul Crucii Roșii Internatio
nale. Repatrierea s-a făcut în baza 
acordului privind schimbul de pri
zonieri intervenit recent între Iz- 
rael și R.A.U.

dute de forțele aeriene americane 
in atacul de la Khe Sanh în care 
a fost distrus, de asemenea, depo
zitul de muniții al bazei americane.

★

HANOI 22 (Agerpres). — Co
mandamentul Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud a 
dat publicității un bilanț al acțiu
nilor militare ale patrioților sud- 
vietnamezi în anul 1967. Bilanțul, 
transmis de agenția de presă Elibe
rarea, și difuzat de agenția V.N.A., 
precizează că, după date prelimi
nare în care nu sînt incluse ac
țiunile din luna decembrie a anu
lui trecut, forțele patriotice au scos 
din lupta aproximativ 365 000 de 
soldați americani și ai sateliților lor. 
Au fost distruse 44 de batalioane 
de infanterie americano-saigone- 
2e, șase batalioane de artile
rie, trei batalioane de ge
niu și 20 de subunități de blindate. 
Tirul patrioților a avariat sau dis
trus la sol 3 200 avioane și a scos 
din luptă 8 500 vehicule militare. 
Forțele patriotice au distrus, de a- 
semenea, 730 de piese de artilerie, 
200 de ambarcațiuni militare, în
semnate cantități de muniții' și ma
terial de război, capturînd zeci de 
mii de arme și alte materiale de 
luptă.

Pakistanul nu va adera 
la nici o organizație 
regională

RAWALPINDI 22 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Ministe
rului de Externe al Pakistanului a 
făcut cunoscut că tara sa nu inten
ționează să intre în nici un fel de 
nouă organizație regională „de se
curitate" în regiunea Golfului Per
sic. Această precizare a oficialită
ților pakistaneze intervine în urma 
declarației făcute de subsecretarul 
de stat american Eugene Rostov, 
potrivit căreia Pakistanul si alte 
patru țări din această zonă ar fi 
interesate în formarea unei orga
nizații teqionale ,,de securitate"- în 
regiunea Golfului Persic, după re
tragerea forțelor britanice.

★

TEL AVIV 22 (Agerpres). — Res
tricțiile de circulație impuse săptă- 
raîna trecută de autoritățile izrae- 
liene în orașul Gaza au fost anu
late. anunță postul de radio izrae
lian. Aceste măsuri au fost adopta
te în urma unor incidente produse 
în localitatea Gaza.
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