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Scumpe tovarășe Ceausescu,

La a 50-a aniversare a zi
lei tale de naștere, Comite
tul Centra] al Partidului Co
munist Român, Consiliul dc 
Stat și Consiliul de Miniștri 
te* felicită din toată inima si 

sănătab
te* felicită din toată 
Hi. urează ani multi, 
și. fericire.

Cu acest prilej, 
clasa muncitoare, 
popor, adueîndu-ți 
omagiu, dau o înaltă prețuire 
activității pe care o desfășori 
încă din fragedă tinerețe în 
mișcarea muncitorească, 
ntelor taie remarcabile 
lupta pentru eliberarea 
cială și națională a poporu
lui român, abnegației și e- 
nergiei cu care slujești inte
resele vitale ale națiunii 
noastre socialiste, cauza so
cialismului și păcii în lume.

Devotat trup și suflet po
porului, animat de un fierbin
te patriotism, 
ca militant al partidului co
munist, prigoana regimului 
burghezo-moșieresc, temnița 
si represiunile polițienești, 
te-ai distins ca încercat con
ducător al organizației revo
luționare de tineret, ai parti
cipat activ la luptele condu
se de partid împotriva fas
cisms .lui: pentru eliberarea 
țări* pentru victoria revolu
ției populare.

in anii construcției socia
liste, îndeplinind cu nețărmu
rit devotament sarcini de 
mare răspundere, ai adus o 
valoroasă contribuție, împre
ună cu ceilalți conducători 
ai partidului, la întărirea po- 
litico-orqanizatorică a parti
dului, la opera de dezvoltare 
a economiei naționale și 
ridicare a nivelului de 
al oamenilor muncii, la 
ganizarea statutar nostru 
Cialist, cîștigînd 
considerația întregului 
roF’ân.

Noi toți cunoaștem 
de seamă pe care îl 
activitatea Comitetului 
trai, în elaborarea 
marxist-leniniste, creatoare a 
partidului nostru, în funda
mentarea programului de de- 
săvîrsire a construcției socia
liste adoptat de Congresul al 
IX-lea al partidului, a mă
surilor hotărîte de recenta 
Conferință Națională, îndrep
tate 3pre perfecționarea or
ganizării și conducerii între
gii vieți sociale, precum si 
în dezvoltarea științei, învă- 
țămîntului, artei si culturii.

In îndeplinirea înaltelor 
funcții încredințate de partid 
și popor se evidențiază preo-

ai înfruntat.
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cupaJea la stăruitoare pentru 
dezvoltarea orînduirii noastre 
socialiste, întărirea unității 
dintre clasa muncitoare, țără
nime si intelectualitate, a 
frăției dintre poporul român 
si naționalitățile conlocuitoa
re. Este bine cunoscută aten
ția neslăbită pe care o acorzi 
creșterii continue 
partidului ca forța 
toare în societate, 
ri activității sale 
organizatorice, ideologice și 
de formare a cadrelor, pro
movării principiului conduce
rii și muncii colective, întă
ririi unității rlndurilor parti
dului. Exigența și principia
litatea partinică, studiul atent 
al realității, legătura strînsa 
cu organele de partid, obștești 
și de stat, 
populare, 
severența 
constituie 
fletitor.

Afirmarea viguroasă a Ro
mâniei socialiste în concer
tul națiunilor lumii, presti
giul ei internațional sînt re
zultatul politicii externe a 
partidului și statului nostru, 
la elaborarea și înfăptuirea 
căreia ai un remarcabil a- 
port. Se bucură de aprecierea 
și sprijinul unanim al între
gului popor activitatea neo-

a ’ rolului 
coriducă- 
dez voltă - 

politice.

cu masele largi 
dinamismul și per- 
cu care muncești, 
un exemplu însu-

bosită pe. care o desfășori în 
fruntea Comitetului Central 
al partidului pentru întărirea 
prieteniei si colaborării fră
țești a României cu toate ță
rile socialiste, pentru dezvol
tarea legăturilor de solidari
tate internationalists cu parti
dele comuniste și muncito
rești, cu forțele care lupta 
împotriva imperialismului, 
pentru unitatea sistemului so
cialist mondial si a mișcării 
comuniste internaționale. In 
același timp, desfășori o acti
vitate rodnică pentru dezvol
tarea relațiilor țării noastre 
cu celelalte state, indiferent 
de orlnduirea lor socială, 
pentru afirmarea largă în 
viața internațională a prin
cipiilor independenței, suve
ranității, egalității în drep
turi, pentru colaborare s și 
prietenie între popoare.

La această 
biliară, prilej 
tru noi toți, 
cu căldură și 
pe tovarășe 
succese în 1

■ o desfășori pentru înfăptuirea 
mărețelor idealuri ale parti
dului nostru, pentru propă
șirea patriei si fericirea po
porului roman, pentru trium
ful ideilor socialismului și 
păcii în lume.

i aniversare ju
de bucurie pen- 
te îmbrățișam 

îți dorim, scum- 
Ceaușescu, noi 

munca pe care

Comitetul Central 
al 

Partidului Comunist Român

Consiliul de Stat 
al 

Republicii Socialiste România

Consiliul de Miniștri 
al

Republicii Socialiste România

București, 26 ianuarie 1968
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Intîlnire între
tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Alvaro Cunhal

Organ ai Comitetului orășenesc Petroșani ai P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc
Anul XX XXV Nr. 5678 i Vineri 26 ianuarie 1968

Sesiunea a XVIII-a a Sfatului 
popular al orașului Petroșani

VALEA JIULUI
pe calea ones dezvoltări economi* 
ce și soeial*ctilfairale conHnue

Miercuri după-amiază a a- 
vut loc cea de-a XVIII-a se
siune a Sfatului popular al 
orașului Petroșani, care a 
dezbătut darea de seamă a- 
supra îndeplinirii planului e- 
conomic și social-cultural pe 
1967 și proiectul de plan și 
buget pe anul 1963 — pre
zentata de tov. Biaj Traian, 
președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular. In 
sesiune au fost prezentate : 
Coraportul comisiilor perma
nente privind activitatea des
fășurată în anul 1967 și pro
punerile pentru îmbunătăți
rea muncii de viitor, precum 
si planul cu obiectivele ac
țiunilor de muncă patriotică 
pe anul 1968.

-La lucrările sesiunii au 
participat deputății sfatului 
popular, președinții sfaturilor 
populare orășenești si 
munale, șefii secțiunilor 
lului popular, conducători 
întreprinderi și instituții, 
prezentanți 
partid și 
masa.

Sesiunea
rile obținute 
economică, 
cial-culturală 
în anul care a trecut, a ana
lizat sarcinile de răspundere 
ce revin. în lumina noilor 
sarcini ale planului și buge
tului în anul 1968 sfaturilor 
populare, unităților subordo
nate, în dezvoltarea econo
mica, urbanistică si social- 
culturală a localităților Văii 
Jiului. Precum a reieșit din 
documentele prezentate în 
sesiune, bugetul orașului re
gional pe 1967 a fost înde
plinit în proporție de 09,3 la 
sută, iar veniturile directe 
în proporție de 100,3 la sută. 
Cheltuielile, în schimb, s-au 
realizat doar în proporție de 
98,9 la sută, rezultînd un ex
cedent al execuției bugetare 
de

Pe

în

cost; au fost predate și 
parlamentele planificate 
1967,

In materialele prezentate
sesiune și în dezbaterile pur
tate de deputati si invitați 
au fost reliefate obiectivele 
strădaniilor de-viitor în ve
derea realizării integrale a

sarcinilor ce revin în noul 
an economiei locale, unita
rilor de investiții, comerciale, 
de gospodărire comunală, 
in domeniul social-cultural.

I. DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)

ai organelor 
organizațiilor

co- 
șfa- 

de 
re
de 
de

a reliefat realizâ- 
în dezvoltarea 

urbanistică și so- 
a Văii Jiului

410 000 lei. Rezultate bu- 
au fost obținute și de ca- 

unitățile subordonate :
ne
tre
toate si-au realizat și depă
șit planul producției globale, 
producției marfă și sarcina 
de reducere a prețului de

O ACȚIUNE
UT1 L Â

CIFRE
Bugetul pe anul 1968 al Sfatului popular al ora

șului Petroșani se ridică la 80 195 000 lei cuprinzînd 
sporuri substanțiale îndeosebi ia capitolele gospodă
rire comunală, învățâmînl, sănătate, cultură și artă.

Spatul locativ al Văii Jiului, prin predarea a 
1 048 apartamente, va creste în 1968 cu o suprafață 
de 30 1 &8 m p.

Se vor mai pune m funcțiune : 9,7 km rețele 
de apă si 5 km rețele de canalizare.

Va fi pavată o suprafață de 21 785 m p de străzi.
Se vor cheltui 24 236 000 lei pentru întreținerea 

unităților de învațămînl, iar 36 112 000 lei pentru re
țeaua sanitară.

© Valoarea lucrărilor realizate prin acțiuni patrio
tice se va ridica la 2 100 000 lei.

O In cursul acestui an vor îi plantați 28 000 arbori 
și arbuști ornamentali, precum și 100 000 de flori.

1 iNVMS

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
împreuna cu tovarășii Chivu Stoica 
membru al Comitetului Executiv 
al Prezidiului Permanent, secretai 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Ghizela 
Vass. sef de secție la C.C. al P.C.R. 
s-a întîlnit în cursul zilelor de 2 . 
si 25 ianuarie a. c. cu tovarășul 
Alvaro Cunhal. secretar generai 
al Partidului Comunist Portughez, 
care, la invitația C.C. al P.C-R.

face o vizită în tara noastră.
Cu acest prilej a avut loc un 

schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale ale situației inter
naționale și ale mișcării comuniste 
și muncitorești, precum si 
unor probleme ce prezintă 
pentru cele două partide.

Intîlnirea s-a desfășurat 
atmosferă tovărășească, de 
prietenie, în spiritul relațiilor 
țești existente între Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist Portughez.

asupra 
interes

intr-o 
calda 

r fră-

Organizația U.T.C. de 
la Școala generală nr. 4 
din Petroșani și-a pro
pus să inițieze unele 
acțiuni care să vină în 
sprijinul elevilor din 
clasa a VIII-a în ceea 
ce privește orientarea 
profesională.

O astfel de acțiune a 
avut loc într-una din 
zilele trecute. Cei 80 de 
elevi ai claselor a VIII-a 
au avut o Intîlnire cu 
Pitic 
fruntaș 
troșani
jutai să cunoască lucruri 
interesanta despre muu-

10 ianuarie. La 
Petrila schimbul . 
abia de o ora. 
semnalizatoarele < 
secția de spălare 
să se stingă și să se apiin- 
dă alternativ. Oamenii afla
seră de anomalia ce se crea
se în fluxul tehnologic.

— Apa... Scade nivelul de 
apă în conul mic de la spă
lare. Aceste cuvinte răzbeau 
în toata preparația. Maistrul 
Horga Ioan a fost informat, 
cu lux de amănunte, de cele 
petrecute.

Din cauza ninsorii abun
dente, de pe povîrnișurile 
munților se prăvăleau la vale 
avalanșe de 
tic devenise 
învolburate 
tăți imense 
gheață. Erau 
rajul de captare al 
trila. Prin grătarul 
aducțiune intra 
tot mai redusă 
larea se făcea tot 
voios. Exista 
bucățile de gheată să pătrun
dă si în conducta de aduc- 
țiune. In acest caz, spălarea 
cărbunelui s-ar fi întrerupt 
cîteva zile. „Nu, asta nu se 
poate. Trebuie luate măsuri

i preparafia 
II începuse 

De-o dată 
optice din 
au început

zăpadă. Jiul es- 
furios, apele-i 

aduceau canti- 
de zăpadă 
depuse în 

minei 
prizei
cantitate 

apă, spu
mai ane- 

pericolul ca
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urgente pentru a evita o ast
fel de situație" — își zicea 
maistrul Horga. A ridicat re
ceptorul telefonului și a for
mat un număr. Șeful prepa
ratei, inginerul Florea Sabin, 
de cum a aflat de neajunsu
rile create în uzină, s-a ri
dicat de la masă, a dat fuga 
la baraj. împreună cu mais
trul principal a luat măsurile 
necesare de evitare a unei 
avarii, de curățire a lacului 
de acumulare.

In preparație au rămas oa
meni mai puțini, care aveau 
să-și desfășoare activitatea 
de astă dată la mai multe 
locuri de munca. Alții au 
fost repartizați, împreună cu 
echipa de intervenție, con
dusă de Brînzan Ștefan, la 
baraj. Aveau de înlăturat 
..podul" de gheată și canti
tatea imensă de zăpadă ce 
se strînsese la aducțiune. Cu 
găleți perforate, cu coadă, 
au început să scoată sloiurile 
de gheață, zăpada. Munca 
era greoaie. Se scoteau zeci 
de găleți, dar în baraj conti
nua să intre altă cantitate de 
zăpadă si gheață. Oamenii 
lui Brînzan, deși obosiți și 
uzi, se avîntau și mai mult 
în lupta cu furiile naturii.

P. BREBEN

(Continuare în pag. a 3-a)
Invitația 
cu mare

cu con-

Leon, muncitor
la U.R.U.M. Pe-

care i-a a-

ca harnicilor metalur- 
giști ai uzinei.

La sfârșitul întîlnirii, 
tov. Pitic a invitat ele
vii să facă o vizită prin 
secțiile uzinei, 
a fost primită 
bucurie.

In colaborare
ducerea școlii, organiza
ția U.T.C. va iniția și 
în viitor asemenea ac
țiuni cu care prilej va 
invita în mijlocul elevi
lor cadre competente 
din diverse domenii de 
activitate.

VASILE SUCIU
activist U.T.C.

Intr-un nou stadiu 
de construcție

Zilele acestea, atelierul 
electromecanic al E. M. 
Vulcan a intrat într-un 
nou stadiu de construc
ție. Este vorba de mon
tarea fermelor și che- 
soanelor după care vâ

avea loc ridicarea aco
perișului si închiderea 
completă a atelierului. 
Noul atelier mecanic va 
avea 70 de metri lungi
me $i 12 metri lățime.
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POȘTA 
REDACȚIEI

L. DUMITRU — Părerile dv. 
exprimate în scrisoarea intitu
lată ,,Pledoarie pro și contra 
maximelor despre femei" pre
zintă un deosebit interes și 
Ie considerăm un sprijin în 
activitatea redacției. Observa
țiile din scrisoare impun însă 
o discuție mai amplă. In acest 
scop vă invităm să treceți în- 
tr-uKa din zile pe la redacție 
(întrucît nu ne-ati indicat a- 
dnesa).

PUIU MAXIM, LUPȘN1 — Ne 
■“ face plăcere că doriți să de- 
- veniți corespondent al ziaru- 
Mui nostru. Aveți și aptitudini 

pentru aceasta. O atesta rîn- 
durile scrise îngrijit, cursiv, 
în sesizarea pe care ne-ați 
trimis-o și căreia îi vom da 
curs într-unul din numerele 
viitoare ale ziarului. Despre 
ceea ce trebuie să ne scrieți 
aveți cunoștință, după cum a- 
firmați în scrisoare. Nu ne mai 
rămîne decll sa așteptăm vești 
de la dv.

PAUL POPESCU, LUPENI — 
Citiți prima frază din răspun
sul dat tovarășului Puiu Ma
xim. E firesc să vă impresio
neze frumosul, ineditul și vă 
înțelegem dorința de a le aș
terne pe hîrtie. Primim cu 
plăcere corespondentele dv. 
Dar permiteți-ne să va facem 
și o recomandare : întrucît 
sînteți elev, nu neglijați, în 
primul rînd, învățătura.

IOAN GRAUR — Materialul 
ou titlul ,,Voința poporului" 
este bine realizat. Spre regre
tul nostru și, evident, al dv. 
el nu va fi publicat deoarece 
ne-a parvenit cu oarecare în- 
tîrziere. Scrieti-ne alte mate
riale, pe alte teme, la același 
nivel calitativ și vă asigurăm 
ca veți putea deveni, după 
cum vă manifestați dorința, 
corespondent al ziarului nos
tru.

NOTĂ

PĂCĂLEALĂ ?
Maistrul miner Sabău 

Ion de la mina Vulcan, 
sectorul 1, era în schim
bul III. A ,,văzut" omul 
fronturile de lucru, a 
stat de vorbă cu oame
nii și apoi, știind că nu 
prea sînt vagoane, s-a 
lăsat dus de gînduri. Și 
cum afară era frig, tare 
ar fi bine, zicea el, să 
fie la umbra unui pal
mier. Lor ce să le fac ? 
Bine că avem cărbune. 
De vagoane nu răspund 
eu !

Timpul s-a scurs re
pede, schimbul s-a ter
minat. La ieșirea din 
mină, maistrul s-a întîl- 
nit cu șeful de brigadă 
loan Ababei care mer
gea în schimbul I.

Cumpărați-vă 
o pijama

Cumpărați cu încredere, chiar 
dacă mai aveți două. Ce, stri
că trei pijamale în casa omu
lui ? Sînt în depozitele 
l.C.R.T.l. circa 12 mii de bu
căți. Asta da, aprovizionare, 
ăsta da stoc! Ca și cei circa 
200 mii metri pătrați zefir 
carou din import. Toată vara 
și toamna trecută a ,,plouat” 
în depozit cu zei ir caro im
port. De „curs* în rețeaua co- 
mercială n-a mai „curs" decît 
foarte puțin că nu-i trebuia 
nimănui. Luați zefirul, iuați 
pijamaua 1 Luați-i la rost pe 
cei care contractează la infi
nit astfel de mărfuri greu van
dabile.

Paradoxul
Pînă nu de mult, în rețeaua 

comercială a Văii Jiului se 
găseau aragazuri pentru toate 
pungile, pentru toate... Nu, nu 
chiar pentru toate gusturile, 
dar se găseau. Nu se găseau 
în schimb butelii pentru ele. 
Acum se găsesc. Dar nu se 
mai găsesc aragazuri. Circa 
600 de butelii aflate în re
țeaua comerciala nu au asigu

Curios, Ababei I. l-a 
întrebat pe maistrul Sa
bău dacă în abataj este 
lemn pentru susținere. 
Cît vrei ! i-a răspuns 
maistrul. Să-1 lot folo
sești. Cînd Ababei I. a 
ajuns Ia frorit, lemn 
ca-n palmă.

In vremea asta, ajuns 
acasă, maistrul Sabău 
visa că se făcea că tot 
lemnul din depozit îl fu
gărea spre abatajul lui 
Ababei I. Visu-i vis. 
Dar ce ne facem cu con
dițiile de la fronturile 
de lucru. Asemenea pă
căleli nu-și au rostul. E 
necesar să fie înlocuite 
cu mai multă preocupare.

R. S.

Oră de matematică la Liceul industrial minier 
Petroșani.

Sub îndrumarea prof. Anton Popescu, elevul 
fruntaș Mațaru Ion explică clasei o dificila pro
blemă do trigonometrie.

Foto: N. Moldoveanu

Meciuri spectaculoase 
în „Cupa F.R.H."

rat echivalentul lor în utili
tate — aragazul. Paradoxal! 
— par a spune cei de la 
I.C.R.M. Așa s-o nunii, mai 
nou, lipsa de prevedere ?

Act de curaj
Baraca nr. 2 de pe str. Avram 

fancu din Petrila ardea-n flă

cări. Ușa de la intrare era în
chisă și nimeni n-avea cura
jul s-o deschidă. Din mulțimea 
celor care se adunaseră în fa
ța incendiului a țîșnit un băiat 
de 16 ani, pe nume Holoș A- 
lexandru. A spart ușa și a in
trat în locuință. Înăuntru era 
fum înecăcios, iar limbile de 
foc îi încingeau fața. Insă ni
mic nu l-a împiedicat să-și do
vedească curajul, salvînd mul
te bunuri materiale din gura 
flăcărilor. Alături de alți oa
meni, pînă la venirea forma
ției P.C.l. din Lonea, Holoș A- 
lexandru a muncit cu rîvnă.

Un adevărat act de curaj.

Na-ți-o ție 
dă-mi-o mie

Așa se întîmplă cu zăpada 
de pe strada 23 August și de 
pe alte artere ale orașului Pe
troșani. Noaptea, plugurile cu
răță străzile depozitînd zăpa
da pînă pe trotuare. Diminea
ța începe operația inversă. Ce
tățenii, care au obligația să 
curețe trotuarul în dreptul ca
sei lor, o aruncă din nou în 
stradă. Și tot așa pînă la pri
măvară. Nu știți, o fi departe 
primăvara ?

O clădire 
lacustră

Clădirea fostei cantine de 
la Uricani a fost construită 
acum cîțiva ani. A costat pes
te 800 000 de lei. Toată lumea 
a fost mulțumită atunci. Pînă 
în ziua cînd a fost părăsită. 
De atunci clădirea a căpătat 
specific lacustru. Prin acoperiș 
două, iar conductele de apă 
s-au spart. In interior e un 
adevărat lac. Ziarul nostru a 
mai sesizat acest lucru dar 
problema nu s-a rezolva/. Ce 
s-o fi așteptînd ?

Recent, în sala de sport din 
Lupeni au avut loc ultimele întîl- 
niri la handbal contînd pentru „Cu
pa F.R.H" senioare și seniori.

In primul meci s-au intîlnit echi
pele : Liceul Lupeni — Școala spor
tivă anul IV, fete: scor 11—26. Un 
meci frumos încheiat cu victoria 
categorică a handbalistelor de fa 
Petroșani. S-au evidențiat Maer 
Ana, Suciu Viorica de la Școala 
sportivă și David Mariana, Rogoz 
Rodica, Liceul Lupeni.

Știința I Petroșani — Utilajul 
Petroșani, băieți : 29—22. Un meci 
de mare lupta. S-au evidential în 
mod deosebit Mahalagiu Dumitru. 
Popovici Nicolae de la Știința Pe
troșani și Ion Constantin, Fqpcioli 
Ștefan, Drig Constantin - LM’ajul 
Petroșani.

Liceul Lupeni — Școala sportivă 
anul V, fete : 4—28. Meci relaxat 
pentru handbalistele de la Școala 
sportivă. S-au evidențiat Barabaș 
Lia, Domșa Maria, Mureșan Sabina 
de la Școala sportivă anul V și Ro
goz Rodica de la Liceul Lupeni.

Școala sportivă anul IV — Liceul 
lupeni, iele: 26—11. Ca și în pri
mul meci, lupenencele au pierdut cu 
același scor, doar că au avut o miș
care mai bună în teren.

Utilajul Petroșani — Știința I 
Petroșani, băieți: 31—37.

Foarte bun arbitrajul prestai de 
Crețu loan și Mileti Sandu. ' z

D. BREZOIANU

VINE C
ORIZONTAL: 1) Pictor român

autorul tablourilor: „Femeia clov
nului'1, „Clovnul" — Autorul nuve
lei „Moartea înghițitorului de să
bii" în care se descrie lumea umilă 
a bîlciurilor 2) Locul de desfășura
re a reprezentației într-un circ — 
Acrobat, de numele căruia, alături 
de maestrul său Moceanu, este le
gată crearea școlii acrobatice ro
mânești 3) La trapez I — Fără în
toarcere — Din cînd în cînd — Sînt 
în arenă ! 4) A ticlui — începe or
chestra ! Violine 5) Lipsit de curaj
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I R C U L I
— Răpuși 6) Circul la începutul 
său ! — Provoacă rîsul într-un 
spectacol de circ — Apar clovnii !
7) Țesătură de mătase — La orice 
piață ! — La intrarea în fabrică 8)
Interjecție — Se presupune la tri
plu salt — Gen de spectacol tema
tic 9) Singuri în felul lor — Ne
ghiob 10) Diminutiv masculin — 
Face muzică ! — In reprezentație
11) Scame ! — Liviu Rebreanu — 
MaFe pictor francez contemporan, 
care în „perioada trandafirie" pic

tează comedianți 
ambulanți, arle- 
chini, saltimbanci 
și scene de circ
12) Autorul ope
retei „Prințesa 
circului" — Domn 
al Țării Româ
nești (1583) om 
de mare cultură, 
care angajează la 
curtea sa bufoni
13) Abilitatea 
jonglerului — 
Servește!

VERTICAL: 1) 
înaltă regiune 
muntoasă în care 
întîlnim un circ 
glaciar — Unul 
diuotarâle ciratfl 

de turneu din Europa, instalat in 
Obor, în august 1927 2) Programul 
spectacolelor — Lipsit de omenie 
3) Nescris 1 — Renumit circ din Pa
ris — Cald în sfîrșit I. 4) Țară asia
tică în care, din cele mai vechi 
timpurii își prezentau arta, înso
țind-o de dansuri magice, jongleri, 
echilibristică scamatori etc. — A- 
pogeu 5) Lac — Trepte Ramură 
6) Soare răsare ! — Sau - Chiar în 
inimă ! 7) Puțin avînt! — Rom (pop.)
— Mănunchi 8) Printre jongleri !
— Renumit artist de circ decorat 
cu „Ordinul Muncii" 9) Scriitor ro
man, care a scris rînduri pline de 
frumusețe despre circul copilăriei 
sale — Stă deasupra capului 10) A 
primeni aerul — Drum de munte 
11) Horia Șerbănescu — Mioare — 
Normal 12) Zburător legendar — A 
duce — Piese de harnașament 13) 
Celebru clovn francez, excelent 
călăreț, jongler, echilibrist, etc, pic
tat în ulei de Charles Vernet — 
Bolta circului.

Prof. Victor IAȚENCO

ANDRAȘ IOSIF, elev Petroșani
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Dezlegările jocurilor
din nr. 5 672

Pe meridianele globului: Orizon
tal 1) Valea Jiului 2) Liești - De
da 3) Asuan — Bicaz 4) An — Ho
nan — lu 5) Remis — Betp 6) D 
— A Eta — Sud 7) Idirtu — Aire 
8) Nang — R.L. — L P 9) G.C. — 
Mecidiye 10) Eci — Nil — Nas 
11) Năvodari — Pe; Jalbă către 
I.R.E.H. (criptografie) : Nu ne lăsa 
fără curent electric; Sportivă (Crip
tografie) : Pescarul amator începe 
cu elan orice pescuit; Monoverb 
marinăresc: Submersiune; Triverb 
geometric : Perpendiculare pe plan; 
Pătrat Orizontal și vertical: 1) 
Papară 2) Aparat 3) Palane 4) A- 
rabil 5) Raniță 6) Atelaj.

B
înlocuind cifrele cu litere vefi 

obține de ia A la B numele unui 
mare poet român, iar pe orizontal 
12 din poeziile sale.

1. VICTOR

Linia frîntă ;
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VALEA JiULUi pe calea mei dezvoltări 
economice și social-cuHurale continue

(Urmare din pag. 1)

Mai multi deputați, între care tov. 
Bcteringbe Va^le, Blag Teofil, Ga
lații Adalbert, Tănase Emil. Braso- 
\eanu Victor - s-au referit în cu- 
\ intui lor la necesitatea îmbunătă
țirii activități unităților de deser
vire — I.C.O.. I.L.L., l.R.E.H. —
mai cu seama în ceea ce privește 
transportul în comun, întreținerea 
spațiului locativ, alimentarea cu 
apa potabilă și încălzirea noilor 
blocuri. Deputatul Andrica Iosif a 
arătat că activitatea organizațiilor 
comerciale nu s-a ridicat nici în 
1967 si nici în prima lună a noului 
an la nivelul, sarcinilor de plan. 
Îmbunătățirea activității organiza
țiilor comerciale d'spn.......oble-
mele cărora nic i un director al or
ganizațiilor comerciale invitat la 
sesiune nu s-a încumetat să ia cu- 
vîntul — rezidă în intensificarea 
preocupării pentru modernizarea 
unităților comerciale, ridicarea gra
dului de calificare a lucrătorilor 
din comerț și aprovizionarea ritmi
că a unităților comerciale. Vorbind 
despre dezvoltarea urbanistică a 
localităților Văii Jiului, deputatul 
Nicolau Ștefan a vorbit despre im
portanța eșalonării construcțiilor so- 
cial-culturale în funcție de necesită
țile orașelor, de dezvoltarea lor eco
nomică. Pași însemnați se cer făculi 
pentru intensificarea lucrărilor de 
amenajări hidrotehnice pentru evi
tarea neajunsurilor în alimentația 
cu apa, canalizare etc.

Sesiunea a aprobat planul eco
nomic și bugetul Sfatului popular 
al orașului Petroșani precum și pla
nul acțiunilor de muncă patriotică 
pe anul 1968.

In încheierea discuțiilor, a luat 
cuvîntul tovarășul Pîinișoară Titus, 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani,

Realizările care au fost reliefate 
de sesiune denotă că activitatea 
sfatului populai, stilul și metodele 
sale de muncă s-au îmbunătățit. 
Vorbitotul a subliniat sarcinile de 
răspundere ce stau în fața sfatului 
popular, a unităților sale subordo
nate în creșterea eficienței activi
tății economice, eliminarea chel
ii-ielilor neeconomicoase și îmbu
nătățirea calității lucrărilor, în ri
dicarea nivelului urbanistic al ora
șelor Văii Jiului. înfăptuirea aces
tor sarcini reclamă o preocupare 
susținută pentru perfecționarea or
ganizării producției și a muncii, a 
activității aparatului admini Tativ 
al sfatului, îmbunătățirea stilului 
și metodelor sale de mun
că, acti\ izarea comisiilor per
manente si atragerea maselor 
de cetățeni la realizarea obiective
lor prevăzute pe 1968 pentru înfru
musețarea continuă a localităților 
Văii Jiului.

O expoziție 
de artă plastică 
a pionierilor

Consiliul orășenesc Petroșani al 
Organizației pionierilor a deschis 
de curînd, Ia Casa de cultură 
din Petroșani, o expoziție cuprin- 
zînd cele mai izbutite lucrări de ar
tă plastică ale pionierilor și școla
rilor din Valea Jiului.

TELEVIZIUNE
Vineri 26 ianuarie

18,00 Drumuri șl popasuri. Emisiune turistică.
18.20 Buletinul circulației rutiere.
18.30 Film pentru copii: Globul de cristal.
18,55 Antologie școlară : Ion Neculce.
10.30 Tele furnalul de seară.
20,00 Buletinul meteorologic.
20,05 Reportaj '68 (Efectul procofiu).
20.20 Varietăți.
20,50 Campionatul european de patinai artistic. Proba de 

dansuri. (Transmisie din Suedia).
22,45 Telejurnalul de noapte.

SCRISORI DE LA CITITORI
Lampă, lampă, 
iar n-ai gaz !

Din luna noiembrie a anului tre
cut nu avem petrol lampant la Cîm- 
pu lui Neag. Zilnic mergem la ma
gazinul din comună și întrebăm de 
această speranță de lumină. De fie
care dată însă primim același răs
puns : „Nu avem. Am făcut co
manda de mult dar nu ne-o ono
rează. Nu știm care-i cauza. Mai 
încercați". Noi încercăm pentru că 
n-avem încotro, dar să încerce și 
alții să ne înțeleagă că ne este foar
te greu să stăm seara fără lumină. 
In unele familii există copii mici, 
bătrîni, bolnavi și este strictă ne
voie de lumină. Zău, tovarăși de 
la O.C.L. Produse industriale din

inuiui Bdi 
8 Îfflllî

(Urmare din pag. I)

La ora 22, un alt maistru 
principal, Onea Aurel, a pre
luat schimbul. La baraj gă
lețile au fost trecute în mîi- 
nile echipe/* conduse de Șer- 
dean DumitAi. Pe timpul nop
ții acțiunea de curățire a ba
rajului a continuat cu ace
lași elan, deși oamenii erau 
uzi, iar temperatura aerului 
coborîse pînă aproape de 
minus 20 grade.

înspre dimineață, cînd ge
rul se întețise, avalanșele de 
zăpadă se mai potoliseră. în 
cel de-al treilea schimb de 
lucru la aducțiune, barajul a 
fost curățat ..lună". Șeful 
preparației, abia atunci s-a 
întors acasă, după 24 do ore 
de prezență la baraj. Spă
larea n-a fost oprită însă 
decît o oră și jumătate, iar 
recepția cărbunelui a conti
nuat ca și cînd nimic nu s-ar 
fi întîmplat. S-a dovedit și 
de astă dată că avalanșa 
muncii oamenilor a fost mai 
puternică decît furiile naturii.

„Vino, dragă primăvară11
Acesta-i titlul pe care artiștii a- 

matori din Uricani l-au dat progra
mului de muzică populară, prezen
tat zilele trecute în sala cinemato
grafului din localitate. Efortul pe 
care l-au depus timp de trei săptă- 
mini la repetiții a fost încununat de 
succes. Cei 6 soliști vocali — De
liu Marin, Naghi Virginia, Farcau 
Gheorghe, Barabaș Viorica, Bogdan 
Mariana și Biltz Petru — s-au pre
zentat pe scenă într-o ținută impe
cabilă, au oferit publicului un bu
chet ales de melodii populare ro
manești. Revelația serii a fost cu
noscutul solist Deliu Marin care

s-a impus prin arta sa interpreta
tivă. De multe ori a fost solicitat 
să revină în fața microfonului și 
tînărul Farcau Gheorghe. Prin cîn- 
lecele ,,Sînt fecior de bihorean" și 
„Ieși seara pe uliță" a cules ropote 
de aplauze. Reliefăm, de asemenea, 
exuberanța și gingășia cu care 
Bogdan Mărioara și Biltz Petru au 
interpretat cîntecele „Eu ți-am 
spus bade de-aseară" și „Cînd nu-i 
mîndra lîngă mine". Merită apre
cieri și cei 20 de instrumentiști 
precum și toți ceilalți care și-au 
adus contribuția la realizarea unui 
spectacol fFumos, savurat de pu
blic.

Petroșani, credeți-ne și pe noi. Nu 
cerem altceva, ci... petrol lampant.

Sărmană lampă, iar n-ai gaz; te 
tot aprindem și tu nu arzi !.,.

Petru MOJOATCA

Lacrimi pentr-un 
borcan cu iaurt
Soțul meu era internat în Spitalul 

din Petrila. Intr-o joie, cînd era zi 
de vizită, am intrat în centrul de 
lapte nr. 27 din localitate pentru 
a cumpăra un borcan cu iaurt pe 
care să i-1 duc. Pînă la închiderea 
unității mai erau 15 minute. Dar 
vînzătoarea a refuzat să mă ser
vească deși avea iaurt. I-am expli
cat, cu lacrimi in ochi, situația. Nici 
nu s-a sinchisit. Doar după multe 
insistențe ale unei vînzătoare de 
la chioșcul nr. 23 al T.A.P.L., si
tuat vizavi de centrul de lapte, pe 
care am rugat-o să intervină, am 
primit un borcan de iaurt. Și nu era 
nevoie de atîtea discuții, de atîtea 
rugăminți, deoarece programul de 
lucru nu se încheiase Mă întreb 
cum ar fi procedat dînsa dacă s-ar 
fi aflat în situația mea. De fapt a- 
cest caz nu este singurul petrecut 
la centrul de lapte nr. 27 din Pe
trila. Vînzătoarea de aici vorbește 
necuviincios cu cumpărătorii, îi a- 
postrofeaza, îi jignește grosolan, a- 
firmă că nu-i e teamă de nimeni. 
Oare chiar nimeni n-o poate rea
duce cu picioarele pe pămînt ? Nici 
tovarășii din conducerea O.C.L. A- 
limentara Petroșani ?

Maria PANTEA

PROGRAM 
DE RADIO

Sîmbătă 27 ianuarie

PROGRAMUL 1 : 6,00—8,25 
Muzică și actualități; 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Unda 
veselă; 10,00 Citeva minute 
cu interpretul francez Cris- 
tophe-, 10,10 Curs de limba 
spaniolă; 10,30 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor; 10,45 
Pagini corale alese; 11,00 Bu
letin de știri; 11,03 Revista 
revistelor economice; 11,15 Re
cital de operă Ion Piso; 11,30 
Muzică ușoară interpretată de 
George Bunea-, 12,00 Muzică 
populară; 12,15 Buletin de 
știri; 12,20 Succese ale muzi
cii ușoare; 12,45 Radiojurnal; 
12,55 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat;
14.15 Buchet de melodii popu
lare-, 14,35 Pagini muzicale de 
mare popularitate; 15,00 Bule
tin de știri; 15,05 Melodii popu
lare-, 15,15 Muzee și expoziții; 
15,25 Muzică; 15,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova-, 16,00' 
Radiojurnal. Sport; 16,15 Pa
trie, pămînt de aur — program 
de cîntece-, 16,30 Roza viatu
rilor-, 16,55 Muzică populară;
17.15 Atențiune, părinții; 17,35 
Concert simfonic popular-, 18,00 
Buletin de știri; 18,05 Dialog 
cu ascultătorii; 18,15 Calei
doscop muzical; 18,30 Știință, 
tehnică, fantezie-, 18,50 Jocu-i 
din bătrîni lăsat; 19,00 Radio- 
gazeta de seară; 19,30 O me
lodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,00 Buletin de știri; 
20,05 Radio-magazin sportiv; 
20,17 Noi înregistrări de mu
zică populară; 20,47 Romanțe; 
21,02 La balul de sîmbătă sea
ra; 22,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,20 
Cîntă Michele; 22,30 Moment 
poetic; 22,35 Muzica de dans; 
24,00 Buletin de știri; 0,05— 
6,00 Estrada nocturnă.

FILME
Sîmbătă 27 ianuarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Operațiunea Crossbow; Repu
blica : Zece negri mititei; 
LONEA — Minerul: Prostă
nacul; 7 Noiembrie : Jandar
mul din Saint Tropez; VUL
CAN : Cine va deschide ușa; 
LUPENI — Cultural: Agonie 
si extaz; BĂRBĂTENI : Succes 
Charlie.

In cursul zilei 
de ieri, vremea 
s-a răcit ușor. 
Au căzut preci
pitații slabe sub 
formă de ninsoa
re. Temperaturi
le minime au 
oscilat între mi
nus 7 grade (la 
Petroșani) și
ring). Grosimea

REA

minus 9 
zăpezii

grade (la Pa
la Paring :

VREMII
91 cm — deosebit de propice prac
ticării schiului și altor sporturi de 
iarnă.

PENTRU URMĂTOARELE
24 DE ORE:

Vremea va continua să se ră
cească ușor. Cerul va fi mai mult 
acoperit. Vor cădea precipitații 
sub formă de ninsoare.

Trustul Regional de Construcții
Hunerloara — Deva II

Angajează tineri in vîrstă de 15—18 ani absolvenți ai 

școlilor generale de 8 ani pentru calificarea lor prin ucenicie 

la locul de muncă in următoarele meserii : zidari, dulgheri, 
j 

zugravi, parchetari și timplari-constrnctori.

Solicitantii se pol prezenta la următoarele șantiere ale ?

trustului : Deva, Petroșani, Vulcan, Lupeni, Cugir, Alba lulia,

Echipa meșterului Biro Alexandru din secția timplărie a I.OXL. Petroșani montînd garniturile de 
mobilă „Parîngul".

Brad. Orăștie, Ilia. Hațeg.

informații suplimentare se pot obține de la Serviciul or

ganizarea muncii al trustului — Deva, str. Dr. Petru Groza
i

nr. 24, telefon 26-34 și la serviciile organizării muncii de pe j

șantierele sus menționate.
I

PETROȘANI
Execută centricubări pompe de in

jecție pentru tractoare.
Comenzile vor fi adresate între

prinderii in str. 6 Martie nr. 36.
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COL'CAT
(Urmare din pag. 1)

lui Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președintelui Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
Josip Broz Tito, o vizita 
prietenească în Iugoslavia.
In cursul acestei vizite au avut 

Ioc în localitatea Belie convorbiri 
între secretarul general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și preșe
dintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, la care au parti
cipat :

Din partea română : Ion Gheor- 
ghe Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președinte
le Consiliului de Miniștri, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, ai Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Andrei Pacuraru, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Aurel Mălnășan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în Iu
goslavia.

Din partea iugoslavă : Edvard
Kardeli, membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., membru al Consiliului 
Federației, Mika Șpiliak, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., pre
ședintele Vecei Executive Fede
rale, Mialko Todorovici, secretar 
al Comitetului -Executiv al C.C. al

Eiofl al minerilor Oia Oniw
BONN 4 (Agerpres). — După cur 

informează ziarul ,,Frankfurter 
Rundșchau", în primele nouă luni 
ale anului 1967, 54 500 de persoane 
au părăsit regiunea Ruhr. Această 
cifră este cu 48,5 la sută mai mare 
decît în perioada corespunzătoare 
a anului 1966. Acest adevărat 
exod din unul din principalele cen
tre industriale ale Republicii Fede
rale a Germaniei, arată ziarul, este 
determinat de greutățile pe care 
le întîmpină industria carboniferă 
vest-germană. Ca urmare a închi
derii mai multor mine din bazinul

i M D l A

Noi demonstrații în
DELHI 4 (Agerpres). In localitatea 

Prayag, statul Uttar Pradesh din In
dia, au avut loc noi demonstrații 
împotriva folosirii limbii engleze ca

Declarația guvernului 
Republicii Congo

KINSHASA 4 (Agerpres). — La 
Kinshasa a fost dată publicității o 
declarație oficială a guvernului în 
care se arata că în cazul în care 
nu vor fi înfăptuite hotărîrile a- 
doptate la Kampala cu privire la 
mercenari, guvernul Republicii Con
go „va face uz de toate mijloacele 
pe «sare le are la dispoziția sa pen
tru a~ apăra interesele poporului 
congolez și ale Africii. Totodată 
guvernul congolez a avertizat că va 
interzice zborul deasupra Republi
cii Congo (K) tu-turo» avioanelor 
străine care sub orice formă ar pu
tea fi folosite pentu evacuarea mer
cenarilor aflați în prezent în Ruan
da.

Președintele Ruandei a declarat 
la 1 ianuarie a.c. în fața membrilor 
corpului diplomatic că guvernul ța
rii sale apreciază ca mercenarii a- 
flați în prezent în Ruanda ar tre 
bui să fie repatriați în țările de un
de provin.

U.C.I., membru al Consiliului Fede
rației, Vladimir Bakarici, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., pre
ședintele C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Croația, membru al Con
siliului Federației, Kocea Popovici, 
membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
membru al Consiliului Federației, 
Iakov Blajevici, președintele Skup- 
șcinei Croației, membru al Prezi
diului C.C. al U.C.I., Vladimir Po
povici, membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., membru al Consiliului Fe
derației, Mirko Tepavat, preșe
dintele Comitetului Regional al U.C. 
din Serbia pentru Voivodina, Liubo 
S. Babici, consilier al secretarului de 
stat pentru afaceri externe și lak- 
șa Petrici ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia în România.

In cursul convorbirilor s-a făcut 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme actuale ale relațiilor in
ternaționale și ale mișcării comu
niste și muncitorești, precum și 
cu privire la relațiile bilaterale. 
Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că relațiile de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre 
România și Iugoslavia, dintre 
P.C.R. și U.C.I. se dezvoltă 
cu succes și și-au exprimat hotă- 
rîrea de a întări și în viitor aces
te relații în interesul popoarelor 
român și iugoslave, ale cauzei so
cialismului și păcii.

Convorbirile s-au desfășurat în 
spiritul înțelegerii reciproce, într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

Ruhr, numărul șomerilor din această 
regiune a crescut, și numeroși mi
neri au fost nevoiți să-și părăseas
că locurile natale pentru a căuta 
de lucru în alte părți. In ceea ce 
privește perspectivele pe anul 1968, 
ziarul „Neue Rhein Zeitung" re- 
macă că este prea puțin probabil 
că se va reuși să se rezolve pro
blemele stringente generate de cri
za din industria carboniferă vest- 
germană. Este de așteptat ca și în 
aces an să continue concedierile. 
,,In viitor vor fi greutăți și mai 
mari", conchide ziarul citat.

statul Uttar Pradesh
limbă oficială. Demonstrațiile s-au 
soldat cu 30 de răniți. Poliția a ope
rat 40 de arestări.

(Hfeiliti Uu 
a lUi Muc u

REYKJAVIK. Președintele Is- 
landei, Asgeir Asgerisson, a anun
țat că nu va candida la alegerile 
prezidențiale din acest an.

Asgeirsson, în vîrstă de 74 de ani, 
este președintele Islandei din 1952.

Duminică
„Surveyor-7“ va 
pleca spre lună

Administrația națională pen 
tru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că dumi
nică 7 ianuarie va fi lansat în 
cadrul programului ,.Surveyor 
cea de-a șaptea „cameră lu
nară" americană, care urmea
ză să aselenizeze într-o re
giune cu totul diferită de sie 
în care fuseseră lansate insta
lațiile americane de acest tip.

In legătură cu 
situația din Grecia

ATENA 4 (Agerpres). — Agen
ția U.P.I. transmite din Atena că 
Ioannis Paraskevopoulos nu a de
misionat, ci a fost demis din func- 
ța de guvernator al Băncii Națio
nale a Greciei. Această măsură a 
fost luată de guvernul militar în 
cadrul unei „epurări" de proporții 
în serviciile bancare ale țării. In 
același timp cu Paraskevopoulos 
au fost demiși și cei doi adjuncți 
ai săi, Spilios Kapandais și Constan
tin Eliaskos, precum și guverna
torul Băncii dezvoltării industria
le, Spiros Lovertos.

★

ROMA 4 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează că re
gele Constantin a avut miercuri 
seara la Roma întrevederi cu mare
șalul Curții regale, generalul Le
onidas Papagos, cu fostul premier 
Kolias și cu fostul vicepremier în 
actualul guvern de Ia Atena, gene
ralul Spandidakis. La sfîrșitul dis
cuțiilor, nu a fost comunicat presei 
nici un detaliu privind aceste în
trevederi. Observatorii din capitala 
Italiei apreciază, însă că discuțiile 
s-au referit, fără îndoială, la proble
ma reîntoarcerii regelui la Atena.

Obiect zburător = 
neidentificat

NEW YORK 4 (Agerpres). 
Primul obiect zburător neiden
tificat al noului an a fost ob
servat In Statele Unite de 
cîțiva locuitori ai micii loca
lități Castle Rock din Colo
rado. Este vorba de un obiect 
sferic transparent, asemănător 
unui uriaș balon de săpun, ca
re a evoluat fără zgomot ia 
circa 75 metri de soi. Aproxi
mativ 12 mici reflectoare, a- 
minlind farurile de automobil, 
formau o centură in jurul ba
lonului care se îndrepta spre 
turnul Palatului Justiției. Du- 8 
pd ce a „observat" imobilul, a 
balonul s-a înălțat brusc și a 8 
dispărut. *

Forțele aeriene și Agenția 
federală pentru aviație au a- 
nunțat că în momentul în ca
te a iost observat obiectul 
deasupra localității Castle Rock ! 
nu au zburat avioane comer- | 
dale sau militare. 2

® CAPETOWN. — In legătură 
cu starea sănătății pacientului 
Philip Blaiberg, agenția France 
Presse anunță că acesta se simte 
„cît se poate de bine", iar inima 
tînărului Olive Haupt bate ener

A murit de o sută de ori dar... trăiește
Operată de inimă In

tr-un spital din Torino, 
acum o lună, o tînără 
a murit' de aproape o 
sută de ori, înainte de 
a ii complet restabili
tă. Lucia Longo în vîrs
tă de 21 de ani, sufe
rea de o gravă defi
ciență a valvulei mi

trale. Operația a iost 
efectuată de profesorul 
Angelo Actistado, îm
preună cu alți 17 chi
rurgi. La cinci zile du
pă operație, inima Lu
ciei a încetat să mai 
bată. Ea a fost reani
mată datorită unui a- 
parat denumit „cardio-

& WASHINGTON. — Ministrul 
muncii al S.U.A., Willard Wirtz, a 
declarat la o conferință de presă 
că greva din industria cuprului a
Statelor Unite „s-a prelungit intole- _• 
rabil de mult" șl guvernul va fi o-

Luptele din Vietnamul de sud 
@ La Da ‘lang au fost distruse 27 de avioane 
@ Ofensiva forțelor patriotice continuă

SAIGON 4 (Agerpres). — 27 de 
avioane americane și sud-vietname- 
ze au fost distruse sau avariate în 
urma unui atac lansat miercuri de 
unități ale Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud a- 
supra bazei militare americane de 
la Da Nang, transmite corespon
dentul din Saigon al agenției Fran
ce Presse. Intre avioanele distruse 
figurează un bombardier american 
de tip „Phantom" și un avion 
de transport „C-47". Baza de la Da 
Nang a fost atacată cu rachete, 
mortiere și aruncătoare. Atacul, 
relatează agenția citată, a durat 
doar 10 minute. Artileria F.N.E. a 
atacat baza din 15 poziții diferite 
situate la numai 9 kilometri depăr
tare. Comandamentele- trupelor a- 
mericane și saigoneze nu au dat 
publicității nici un fel de comu
nicat asupra pierderilor suferite.

In cursul zilei de miercuri, for
țele patriotice au atacat pozițiile 
americane dislocate în provinciile 
Quang Ngai, Quan Tin, Quang 
Nam, Thua Tien și Quang Tri. In 
majoritatea cazurilor, atacurile au 
fost precedate de o pregătire de ar
tilerie și mortiere. Unitățile F.N.E.

După incidentele de la frontiera 
Cambodgiei cu Vietnamul de sud

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Președintele Johnson l-a numit pe 
ambasadorul S.U.A. în India, Ches
ter Bowles, trimis special al său în 
Cambodgia, pentru a discuta cu 
prințul Sianuk și cu alte oficialități 
cambodgiene probleme legate de in
cidentele de la frontieră cu Vietna
mul de sud. După cum se știe, Cam
bodgia a protestat în nenumărate 
rînduri la O.N.U. în legătură cu 
încălcările teritoriului său de către 
trupe americane și saigoneze, sub 
pretextul urmăririi patrioților sud- 
vietnamezi, iar în ultimul timp a 
avut loc un schimb direct de note 
între Ministerul Afacerilor Externe 
al Cambodgiei și Departamentul de 
Stat al S.U.A. în aceeași chestiune. 
Alegerea trimisului special al pre
ședintelui în persoana lui Chester 
Bowles a avut în vedere, relevă a- 
genția citată, și posibilitatea ca 
acesta să discute problemele cu re
prezentantul Indiei la Comisia in

gic în pieptul lui Blaiberg. El are 
un moral ridicat și va putea în cu- 
rînd să mănînce alimente solide, 
se spune în ultimul buletin al să
nătății dat de spitalul ,,Groote 
Schuur" din Capetown.

monitor", care a de
clanșat din nou, prin
tr-un șoc exterior, bă
tăile inimii. In următoa
rele 15 zile, inima s-a 
oprit de 100 de ori Ea 
a fost de fiecare dată 
reanimată. Lucia este 
în prezent vindecată.

bligat „să studieze situația creată".
Greva din industria cuprului, la 

care participă 60 000 de muncitori, 
a fost declanșată la 15 iulie, anul 
țrecut. Greviștii revendică majora
rea salariilor. 

au asaltat pozițiile americano-sai- 
goneze utilizînd grenade, arme au
tomate și aruncătoare de flăcări. 
In unele regiuni, luptele au conti
nuat și joi dimineața.

Potrivit agenției France Presse, 
lupte deosebit de violente s-au 
desfășurat în Valea Que Son, la 40 
kilometri sud de Da Nang. Pozi
țiile primei divizii americane de ae
ropurtate au fost atacate simultan 
cu rachete, mortiere si aruncătoa
re de flăcări. Luptele s-au desfășu
rat în tot cursul zilei de miercuri.

Ofensiva forțelor patriotice sud- 
vietnameze declanșată miercuri la 
nord și sud de Da Nang a conti
nuat și în cursul zilei de joi dimi
neața. Un nou atac a fost lansat a- 
supra pozițiilor deținute de pușcași 
marini americani la 13 km sud de 
baza militară americana de la Da 
Nang, anunță agenția France Preș- 
se. O companie de parașutiști din 
provincia Binh Duong a căzut în
tr-o ambuscadă organizată de de
tașamentele F.N.E. In cursul lupte
lor 19 parașutiști americani au 
fost uciși, iar numeroși alți au fost 
răniți.

ternațională de supraveghere si 
control în Indochina.

lb
PEKIN 4 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă transmite o.declarație 
dată publicității la 3 ianuarie de 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze, in care, referindu-se 
la recenta declarație a guvernului 
cambodgian în legătură cu politica 
dusă de S.U.A., subliniază că „da
că imperialismul american va în
drăzni sa dezlănțuie un război de 
agresiune împotriva Cambodgiei, 
guvernul și poporul chinez nu vo’.* 
rămîne pasivi. Poporul chinez 
adopta orice măsură necesară și e- 
ficientă pentru a sprijini poporul 
cambodgian în lupta sa justă îm
potriva imperialismului american".

Succese ale poporului 
angolez în fupta de 
eliberare națională

BRAZZAVILLE 4 (Agerpres). — 
Președintele miș-Crii populare pen- 
tru eliberarea Angolei (M.P.L.A 
Agostino Neto, a organizat la Braz
zaville o conferință de presă în 
care s-a referit printre altele, la 
succesele obținute de poporul an
golez în lupta de eliberare națio
nală. Agostino Neto a arătat, de 
asemenea, că în Republica SG . 
Africană se pregătesc detașameru 
de mercenari care participa în Ar. J 
gola la luptele împotriva patrioți- 
lor angolezi.

Ca urmare a succeselor obținute 
în lupta de eliberare națională, cea 
mai mare parte a teritoriului An
golei se află sub controlul patrio
ților — a declarat Agostino Neto. 
In consecința, cartierul general al 
M.P.L.A. va fi transferat de la Braz
zaville în Angola „pentru a con
duce lupta noastră în faza sa fina
lă". Numeroși refugiați angolezi 
care trăiesc în afara granițelor țâ
rii, a declarat el, în special Zam
bia, se vor alătura luptei împotri
va armatei coloniale portugheze. (
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