
Proletari din toate țările, unlfi-vă

Organ a; romitetuim orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Dezbaterea cifrelor 
de plan pe anul 1968

SUCCESELE DE PÎNÂ ACUM
Reprezentanții salaria- 

ților de la F.F.A. Vis- 
coza Lupeni au dezbătut 
cifrele de plan pe 1968. 
Tovarășul ing. Cîmpian 
irimie, directorul fabri
cii, a arătat, în darea 
de seamă prezentată a- 
dunării, că F.F.A. Vis* 
coza a încheiat anul 
1967 cu depășiri impor
tante, respectiv, cu 5 700 
kg fire mătase, 15 000 
kg sfoară, 55 800 kg sul
fura de carbon și 4 20C 
kg sulfhidrat de sodiu. 
De asemenea, prin creș
terea indicelui de cali- 

cu 1 la sută,

din totalul producției, 
s-a livrat beneficiarilor 
un plus de 17 557 kg mă
tase de calitate superi
oară. In același timp 
preocuparea colectivului 
a fost canalizata și spre 
reducerea cheltuielilor 
aeeconomicoase, gospo
dărirea judicioasă a fon
durilor bănești 
terea 
mice.
F.F.A. 
nit o
rentabilă obtinînd 18 000 
lei beneficii iar pierde
rile planificate, de peste 
un milion lei,

NU ÎNSEAMNĂ EPUIZAREA 
REZERVELOR INTERNE
eliminate. Insă, așa după 
cum au arătat partici- 
panții la discuții, rezer
vele interne ale fabricii 
nu sînt epuizate. Dimpo
trivă. Din cauza absen-

telor nemotivate, a în
voirilor, a concediilor

TELEGRAMĂ
Tovarășului

NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al

Republicii Socialiste Romania

Scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

BUCUREȘTI

rîri ale Congresului al IX-lea și 
Conferinței Naționale a P.C.R, co
muniștii, toți oamenii muncii din 
acest întloritor colț al patriei. noas
tre socialiste vă asigură scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — si 
prin dumneavoastă conducerea par
tidului și statului— că vor dovedi 
toată răspunderea pentru aplicarea 
neabătută în viată a politicii Parti
dului Comunist Român,

Colectivele de muncă din unită
țile economice ale orașului Petro
șani, sub conducerea organizațiilor 
de partid,-se angajează să producă 
peste sarcinile de plan 50 000 tone 
cărbune, 11 milioane kWh energie 
electrică, 6 tone fibre și mătase ar
tificială si alte produse, să dea în 
folosință în plus 70 de apartamen
te, . să realizeze integral obiective
le de investiții industriale, acor- 
dînd atenție deosebită creșterii pro
ductivității muncii, reducerii chel
tuielilor de producție și îmbunătă
țirii continue a calității produselor 
și a lucrărilor.

BIROUL COMITETULUI ORĂȘE
NESC DE PARTID PETROȘANI

Cu nețărmurită dragoste si recu
noștință, comuniștii, muncitorii mi
neri, toți oamenii muncii din Va
lea Jiului vă transmit, cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de viață, cele 
mai călduroase felicitări, și vă u- 
rează viață îndelungată, multă să
nătate și putere de muncă în duce
rea la îndeplinire a înaltelor răs
punderi pe care Partidul Comunist, 
ppporul român, întreaga națiune 
socialistă vi le-a’încredințat în con
ducerea măreței- opere de edificare 
a socialismului, de ridicare a Ro
mâniei socialiste pe culmile înalte 
ale civilizației și progresului so
cial.

Organizației orășenești de partid 
Petroșani, muncitorilor mineri din 
acest bazin le sînt: vii și astăzi, 
fel ca și în 
ționantele 
tră, iubite 
șescu, cu
partid și de stat, cu prilejul vizitei 
făcute în Valea Jiului, înaltele a- 
precieri pe care le-ați dat luptei și 
muncii minerilor 
sfaturile 
deosebit 
tituit și 
tru noi 
tot mai

Muncind cu entuziasm si hptărî- 
re fermă, alături de întregul popor 
pentru înfăptuirea istoricelor boț§-.
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Su-

si eres- 
econo-

In 1967
a deve-

la 
toamna anului 1966, emo- 
întilniri cu dumneavoas- 
tovarășe Nicolae Ceau- 

ceilalți conducători de

eficienței
Astfel,
Viscoza

unitate economică

P. BREBEN

Eiectrifiearea satelor
Merișor și Crivadia

D

călătorii afa- 
și nu le dă 
autobuz ? Atll 
șoferului Gr"

JI R VAI, C1TAOIA

Omul sadic
se dezlănțuie

Printre pasagerii dir, 
stafie se produsese ru
moare. Se auzeau cuvin
te aspre la adresa ace
luia care avusese o ati
tudine josnică. Ce se 
intîmplase ?

in ziua de 
rie a. c„ la 
tobuzul nr. 
se afla in 
nu în locul 
tionării, ci

Dar 
sta- 
altă 
de- 
și-n

29 ianuu- 
ora 6,50, au- 
31 HD 2 657 
Uricani. 
destinat 
pe o

stradă, la cca. 50 m 
pârtare. Era frig 
stație așteptau o mul
țime de oameni. In gîn- 
aul tuturor se urzea a- 

' ceeași întrebare : de ce 
nu staționează autobuzul 
acolo unde trebuie ? A 
venit ora plecării. R. N., . 
muncitor la mina Paro- 
șeni a vrut să se lămu
rească, să caute răspuns 
întrebării ce-i 
oe toți 
propiat 
ierul si 
chetau 
cercat să deschidă i 
dar vocea grotească 
șoferului l-a întimpinat 
brutal: ..De ce n-ai răb
dare, mă ?“ R. N. nu 
s-a lăsat păgubaș. A

frăminta
pasagerii. S-a a- 
de autobuz.

taxatoarea
între ei. A

Șo- 
co- 
în- 

ușa, 
i a

„îndrăznit" să-î întrebe 
pe șoier de ce nu sta
ționează în locul indi
cat, de ce-i iace plăce
re să țină 
ră în ger 
drumul în 
l-a trebuit 
mes Alired. L-a prins de 
piept și de pe scara 
autobuzului l-a proiectai 
în stradă. R. N. a căzui 
intr-o parte, iar servieta 
și bascul în alta.

Fapta șoferului poartă 
vizibil pecetea neomeniei, 
caracterului omului sa
dic. Atitudinea acestui 
om trebuie combătută, 
cu vehemență, în orice 
împrejurare. El trebuie 
serios tras ia răspundere 
pentru actul reprobabil 
comis și iăcut să înțe
leagă că trăiește și mun
cește printre oameni 
fă de care (chiar și 
că nu i-ar deservi 
șofer pe autobuz 1) 
obligația de a se com
porta demn, civilizat. $i 
credem că se va găsi 
cineva din conducerea 
I.C.O. Petroșani să facă 
acest lucru.

Muncitoarea 
ciu Raveca 
una din răsuci- 
loarele harnice 
ale fabricii Vls-

Lupeni

din acest bazin, 
părintești și indicațiile 

de prețioase care au cons- 
constituie și în viitor pen- 
programul unei activități 

rodnice.

Lucrările începute cu cîtva timp in urmă, în vede* 
rea electrificării satelor Merișor si Crivadia, au fost 
terminate recent. Astfel, pe o distantă, de 3 km au 
fost plantați 252 de stîlpi. trasîndu-se linia electrică. 
De asemenea, ,s-a amplasat un transformator, erecu- 
t.îndu-se apoi, racordarea instalației fiecărei case la 
linia electrică principală. De acum încolo', în casele* 
a peste 1 000 de locuitori din.cele două sate va-arde 
lumina electrică.

fa- 
da- 
ca 

are

t

i

BiNCei® BE „BUN UNIT!
sau cum sînt 
primiți noii 
angajați ai 
minei Dîlja

ITINERAR CULTURAL 
SPORTIV la sfîrșif de
Casa <ie cultură

săptămînă

întrebat de două 
firești : unde va 

masa, unde va 
Masa i s-a asi-

loc

Un grup de 
de la 
Dima 
mîine. 28 ianuarie, 
20, un recital de 
cultă.

Conservatorul 
din Cluj va

profesori
1 „Gh. 
susține 

ia ora 
muzică

o dimineață de 
închinată poetului- 
Cosbuc

poezie 
George

ora 19, 
reuniune

La cluburi
IUPENI

va a- 
a du
pe Ie

de

£ Astăil la ora 19 
vea loc, in sala mare 
bului, o seară literară 
ma „Dragostea văzută
scriitori și poeți'. Seara li
terară va ii urmată de două 
filme realizate de membrii 
cineclubului din localitate.

• Miine. duminică, Ia ora
11, in sala de lectură a bi
bliotecii clubului, Vff avea

Tot miine, ia 
se organizează o 
tovăra=eascâ pentru tineret.

fONEA

@ într una din sălile clu
bului se va deschide azi, la 
ora 19, expoziția cercului de 
croitorie.

• Copiii vor putea parti
cipa, miine duminică, la ora 
10,30, la o dimineață de bas
me organizată pentru el.

in sălile <ie sport
$ In sala de sport din Pe- 

trila, astăzi, începînd de la 
era 16, vor av«a loc meciuri

de box în cadrul „Cupei 
Văii Jiului".

® Mîine, la ora 9, in sala 
de spori a clubului din T.u- 
peni, se va desfășura etapa 
a Il-a a campionatelor repu
blicane de volei ale liceelor.

Pe arenele de popice 
din Petroșani, lupeni, Vul
can și Petrila se vor desfă
șura. astăzi si mîine, întilniri 
în cadrul campionatului re
publican de popice, îaza a 
Il-a, etapa orășenească. Vor 
concura atît echipele mascu
line cît și cele feminine.

® Tot mîiDe, la ora 10, la 
clubul din Lonea va avea 
loc o dimineață distractivă 
cu tema „Cel mai bun po
picar și șahist ai lunii ia
nuarie". Cu acest prilej vor 
fi organizate întreceri indi
viduale de popice și șab.

ales că la ora actuală 
mina lucrează cu 230 
oameni mai puțin decît 
efectivul mediu scriptic. 
In cursul lunilor care 
urmează E.M. Dîlja tre
buie să-si completeze 
efectivele cu peste 400 
de ■ salariați. • E o cerin
ță imperioasă.! Ce. s-a 
întreprins în acest' scop 
pînă în. prezent? 
făcut publicitate,
lost trimiși delegați în 
mai multe regiuni 
tării, s-au. încheiat con
tracte cu dife”’re oficii de 
repartizarea forțelor

- oen tru a 
oamenii spre Dîlja.
rășpunzînd ’ chemărilor, 
oamenii au început 

se

PieiediDlele 
[ODSilidl-ai ii’ Ministn, 

Iod (taute Maurei 
s-a înanoiai în Mala
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer înso
țit de ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, s-a înapoiat vi
neri.la amiază in Capitală din vizita 
oficială făcută in Italia la invitația 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Italiene. Aide 
Moro.

I a sosire, pe aeroportul Eăneasa, 
erau prezenti tovarășii Alexandru 
Bîrlădeany, Alexandru Drăghici, 
Janos Fazekas. Gheorghe Rădules- 
cu, Iosif Banc, Gheorghe Gaston 
Matin, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai guvernului 
si alte persoane oficiale.

' A fost de fată Pasquale Antonio 
Baldocci, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al italiei la București.

(Agerpres)
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de 
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a
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H Un nou sistem 
de librete C.E.C.

Pe lingă tragerile trimestriale ale 
libretelor C.E.C. de 5 000 lei cu 
dobîndă si clștiguri în autoturis
me. a luat ființă un nou sistem a- 
vantajos. Posesorii libretelor de 
5 000 lei pot participa la tragerea 
cu' cîștiguti îh bani avînd priori
tate la construirea de locuințe pro
prietate personală.

M Excursie 
în R. P. Bulgaria

Doriți să mergeți in R. P. Bulga
ria ? Inscrieti-vă la excursia orga
nizată de Filiala Petroșani a O.N.T. 
Carpati.' Excursia va avea loc în
tre 25—28 martie pe ruta Russe — 
Tîrnova — Sofia — Plevna. Aveți 
ocazia de a vizita locurile pe unde 
dorobanții români au luptat cu vi
tejie în 1877 pentru independenta 
tării. Înscrierile se fac plnă la 15 
februarie a. c.

ale

de

Intr-una din zile a tre
cut pe la redacția noas
tră un miner din Deva. 
Citise omul în ziare că 
la E. M. Dîlja se fac an
gajări și se oferă con
dițiile sociale cuvenite 
noilor angajați. A venit 
să lucreze. După anga- 

» jare a 
. lucruri 
* servi 
[ dormi ?

guravia cahtina exploa- 
‘ tării; in privința cazării, 
| în .schimb, tovarășii 

la Dîlja au ridicat 
! umeri și după toate 
I sistențele lui, omul

fost nevoit
I, în sala de așteptare
I gară. A doua zi, intri- 
I. gat că a fost dus cu... 
[ vorba, și-a scos discon- 

tarea fără a fi prestat 
vreun șut!

Cazul e edificator. 
Despre ce este vorba?

Față • de realizările a- 
nului trecut, in 1968 sar
cinile exploatării Dîlja, 
înregistrează o creștere 
de 87 la sută. Cum e fi
resc, un asemenea spor 
de producție necesită 
mărirea efectivului, mei

I !
I
I
1 
I

să 
ce e
cum au 
plecat.

să 
angajeze, 

mai rău ; 
venit așa 
Mai pre-

vină, 
Ceea 
multî 
au si
cis : din 187 oameni an
gajați 
brie,, 
mină 
tie '

din luna octom- 
au. mai r$mas la 
35. Deci fluctua-

I. DUBEK
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RIA SĂRII

în
cu-

vre-

sării 
este 
din 
Egiptenii

unele
Sahara folo- 
ca monedă

Mediu, în
au avut loc 

interne pentru

primește sare. De aici 
provine cuvinlul francez 
„salaire" și cel englez 
„salary*' precum și cel 
românesc „salariu". Și

DIN ISTO

Ni

•z

I

Cascade 
de 

gheață

Importanța 
hrana omului 
noscută încă 
muri străvechi,
și alte popoare africane 
purtau atîrnate la gîl, în 
chip de talisman, niște 
pungulițe triunghiulare 
pline cu sare.

Pe vremea aceea, pen
tru a obține sarea, oa
menii săpau gropi mari 
în apropierea țărmului 
mării, le umpleau cu apă 
și așteptau ca aceasta 
să se evapore.

Romanii plăteau solda- 
ții mercenari cu sare. 
Această remunerare se 
numea „salarium", iar 
soldaților li se spunea 
„saldat", adică cel ce

ȘTI AT I • • •

Shakespeare și
IntFeaga operă a lui William 

Shakespeare va fi analizată pentru 
prima oară cu ajutorul... unei ma
șini electronice de calculat. Datele 
obținute de această mașină vor al
cătui principalul material pentru 
noul îndreptar în 6 volume referi
tor la creația marelui dramaturg 
englez.

Centrul de calculat electronic din 
Darmsadt (R.F. a Germaniei) a pus

Curse de strufi
din California s-au 
curse de struți pe

Pe un stadion 
organizai recent 
o distanță de 700 m. Nu este deloc 
ușor să călărești pe o asemenea 
pasăre. O primă dificultate pentru 
călăreț este să se mențină în șa ; 
asta cere eforturi destul de mari, 
penele struțului fiind unsuroase și 
extrem de lucioase. Pentru a reuși 
să încaleci un struț este nevoie de

Record...

anual peste 22 
tone de sare, 
în medie cîte 

cap de locuitor.

pu-
A-
re- 
loc

in zilele noastre, 
triburi din
sesc sarea

In Evul 
Germania 
războaie

sare. In multe locuri din 
Europa au izbucnit răs
coale împotriva impozi
telor uriașe pe produc
ția de sare.

In lumea întreagă se 
consumă 
milioane 
revenind 
8 kg pe
Cînd într-o zi rezervele 
de sare gemă se vor 
epuiza, vor mai rămîne 
în mări și oceane circa 
38 miliarde tone de sare, 
cantitate care poate a- 
coperi nevoile populației 
globului pămintesc timp 
de peste un miliard de 
ani. Putem deci fi liniș
tiți — omenirea nu va 
rămîne Sără sare.

• Solurile cu loess sporesc 
terea cutremurelor de pămînt. 
cest fenomen a fost remarcat la 
centele cutremure care au avut 
la Tașkent.

• In creierul omului mor zilnic 
circa 2 000 de celule nervoase. Cînd 
omul ajunge Ia 100 de ani, 20—30 
la sută din celulele creierului său 
sînt moarte.

• In Suedia s-au construit 25 de 
statii automate de benzină care lu
crează în timpul nopții. Șoferul in
troduce în fenta casei de bani su
ma respectivă. Apoi, un aparat fo- 
toelectric verifică dacă ea cores
punde într-adevar cu cantitatea de 
benzină solicitată. Abia după aceea 
automatul deschide robinetul și um
ple rezervorul automobilului.

• Recent, în cadrul unor săpături

arheologice efectuate în apropier 
de Melbourne a fost descoperita 
așezare de oameni primitivi de c 
cum 30 000 de ani. Pînă acum 
considera că primii oameni au ap;« 
rut în Australia cu 18 000—20 00 
de ani în urma.

• Din inițiativa specialiștilor d< 
la Academia tehnico-militară dii 
Varșovia, laserul a fost aplicat ct 
titlu experimental în stomatologie. 
Cu ajutorul laserului se poate înlă
tura rapid țesutul atacat de carie, 
precum și piatra care se depune pe 
dinți.

• Oamenii de știință sovietici au 
ajuns la 
mîntului 
sus. S-a 
mii zece

electronica
la dispoziția șefului catedrei de fi
lologie engleză a universității din 
acest oraș, „creierul electronic ne
cesar" precum și utilajele și insta
lațiile respective.

îndreptarul va cuprinde date des
pre dramele lui Shakespeare, des
pre toate personajele din acestea, 
precum și o anexă cu toate expre
siile și cuvintele utilizate de Sha
kespeare.

tot atîta pricepere și răbdare ca la 
îmblînzirea unui armăsair. Struțul 
este poate cea mai capricioasă fiin
ță de pe pămînt. Adeseori el alear
gă în altă direcție decît ar dori că
lărețul.

Cîștigătorul cursei din California 
a stabilit 
călare pe

primul record de alergări 
struț — 65 km/h.

la fumafiR cu pipa
Fumînd o pipă în 3h 43' 48", fin

landezul Pekka Pentikaeinen a sta
bilit un nou record mondial la a- 
ceastă specialitate, bătîndu-și pro
priul său record cu 4' 28" stabilit 
cu o săptămînă în urmă in cadrul 
campionatului Finlandei.

Recordul mondial pe echipe de

cîte cinci
landa și anume de cvintelul Kuopio 
— în 15 h 43' 10".

Regulamentul concursului fixea
ză pentru fiecare pipă cantitatea 
de 3,3 g de tutun și nu permite fu
mătorilor să întrebuințeze decît un 
singur băt de chibrit.

a fost bătut tot de Fin-

Războiul „cartofilor"
In secolul al XVIII-lea, Frederic, 

regele Prusiei, a purtat împotriva 
Austriei un război cu relativ pu
ține bătălii. Prusacii au căutat în 
special să dezorganizeze spatele 
frontului dușmanului. Tactica aces
tui război, cunoscut în istoriă sub

denumirea de războiul „cartofilor", 
a constat in distrugerea din rădă
cină a cartofilor, a rezervelor de 
cartofi, ocuparea regiunilor unde 
se cultivă cartoful, baza alimenta
ției populației.

€

1
E
I
D

S
€
O
P

CUGETĂRI DESPRE...
...CINSTE
Să nu crezi niciodată in omul care întii se jură și 

apoi vorbește.
N. Iorga

...IUBIRE
Dacă dragostea este o slăbiciune, aceasta este însă 

slăbiciunea inimilor mari.

Iubim întotdeauna pe cei 
iubim întotdeauna pe cei pe

Lev- Tolstoi 
care ne admiră, dar nu 
care-i

La
admirăm.
Rochefoucouldt

...CALOMNIE
Dintre toate fiarele sălbatice, cea

domestice, lingușitorul.
Diogene 

cuminți care să prefere 
locul

e bîrfițorul, iar dintre cele

Puțini oameni sînt așa de 
calomnia care 
dează.

le folosește în

mai primejdioasă

laudei car'e-i tră-

ca scoarța pă- 
să se ridice in 

ulti- 
i ur- 

cu care 
este de

Cd

Batjocorirea 
măm în ajutor

Rochefoucouldt
pricepere; o che-

Scotia 
din ce 
marcat
anume, 
acestei 
mică la

în 
înt

concluzia 
continuă 
calculat că numai în 
mii de ani Pamirul a

cat cu 500—800 m. Viteza 
urcă acest masiv muntos 
50—100 nun pe an.

• Datele statistice arată
cazurile de apendicită 
în ce mai rare. S-a mai re- 
și un alt fapt interesant, și 
că mortalitatea de pe urma 
boli este de două ori mai 
femei decît la bărbați.

CREIER PANE.

culinare'*

L a 
dovedește lipsa de 
cînd ne lipsesc argumentele.

La Rochefoucouldt
Dacă observați pe cei care nu laudă pe nimeni, 

care învinuiesc mereu, care nu sînt mulțumiți de ni
meni, veți recunoaște că sînt acei de care nimeni nu 
e mulțumit.

Se ia creierul de Ia un porc 
proaspăt decedat. Se acoperă cu 
un strai dc ouă și se dă Ici cup
tor ca să nu răcească la „inteli
gență". Cînd e gala se servește la 
masă sub forma de felii in ^ncție 
de „capacitatea1' intelectuală.

PĂSTRĂ\ PRĂJIT.

La Bruyere
culese de 

Nicolae Tărăsescu 
student la I.M.P.

DE ICL DE COLO
IN „Enciclopedia cinematografului", care a apărut 

recent în Franța, se remarcă, printre altele, că în 
următorii cinci ani sălile de cinematograf vor dis
pare. Ele vor Ii înlocuite cu filme pe care fiecare Ie 
va proiecta la el acasă, prin intermediul unui mag- 
netoscop adaptabil la televizor.

IN URMA unui sondaj efectuat în Anglia de „E- 
vening Standard" s-a constatat că majoritatea oame
nilor sînt dispuși să-și pună după moarte trupul în 
slujba progresului științei. La întrebarea ,,Ați fi dis
pus ca o parte din corpul dumneavoastră să fie fo
losit, după deces, pentru a contribui astfel la salva
rea vieții unui om 80 la suta din persoanele inte
rogate au răspuns afirmativ și numai 13 la sută ne
gativ.

CRESCĂTOAREA de păsări N. Hairullina (U.R.S.S.) 
a găsit într-un cuib un ou neobișnuit de mare. Pro
babil că are două gălbenușuri — și-a zis ea — și 
din curiozitate l-a spart. Spre uimirea ei, a găsit 
înăuntru un alt ou de dimensiuni normale, acope
rit tot cu coaje.

COMUNA Montauriol din Franța, cu o 
de 150 de locuitori, a trăit un an cît se 
calm și lipsit de evenimente. Intr-adevăr, 
anului 1967 nu s-a înregistrat aici nici o 
nici o naștere, nici un deces.

populație 
poate de 
în cursul 
căsătorie.

Se procură în prealabil urmă
toarele : un permis de pescuit, 
muște, cîrlige, pînză, cizme de cau
ciuc, manta de ploaie, sac de dor
mit, cort etc. Toate acestea vă 
costă „o nimica toată". Astfel e- 
chipați, o luați pe Jiu în sus. Apoi 
pe Jiu in jos. Dacă n-ați „scos" 
nimic, înseamnă că ați greșit „re
țeta" pentrh pești. In acest caz. 
intrați la „Autoservire" și luați o 
marinată de crap. Se servește rece.

MELCI FIERȚI.

Se prind melci. Li se de mole< <7 
casele. /Materialul rezultat se vinde 
posesorilor de autoturisme pentru 
construcția de garaje. Antenele se 
aruncă, înlrucit lără cablu nu fac 
două parale. Restul se fierbe și se 
servește cu lârnîie. In cazul că 
găsiți melci, folosiți melcișori 
paste făinoase.

nu 
din

PIFTII (RĂCITURI).
Se iau picioare, urechi și bot 

porc. Se tace pedichiura picioare
lor, după care, cu ajutorul unui 
depilator, se îndepărtează părul de 
pe picioare și urechi. Se ia botul 
și se extiag măselele cariate, apoi 
se pune totul la fiert, împreună cu 
„dulăii" de usturoi. Se toarnă în 
farfurii. Râturile care au belciuge 
se pun separat. Se dă totul la re
ce. Dacă v-au ieșit prea multe 
porții și vă e teamă că se strică, 
apelați Ia apetitul unor invitați. 
Acestora serviți-le boturile cu bel
ciuge. Ca să ie rămînă-n gît.

de

A.

s

lemn sau
acestor

CURIOZITĂȚI ILUSTRATE
CIULAMA DL CIUPERCI.

De curînd, în R. F. a 
Germaniei s-au pus în 
vînzare butoiașe de be
re de cîte 5—30 
pentru uz casnic, 
adăugarea unor capsule 
cu acid carbonic, berea
se menține proaspătă 

cîteva săptă-timp de 
mini.

Datorită
toiașe de
tal, livrate direct la
■niciliu, fabricile de bere
au cîștigat numeroși cll- 
ențl noi.

Sc pun ciupercile la foc împre
ună cu pătrunjel și alte acțibilduri. 
Se servește caldă, cu smîntînă de 
oaie. Dacă ciupercile au fost cu
lese la „noroc". după circa 2—3 
ore sc ia lapte de vacă. In unele 
cazuri se ia „Salvarea".

SOS PICANT
Se amestecă conținutul unei cu

tii de bulion cu ceajyă roșie ou
trun jel verde, iăină albă și un 
ghem de sfoară, ca să fie sosul 
mai... legal. Sosul se servește 
rasol, sfoara la... metru.

TURTĂ „PICANTĂ".
Se ia un soț făcut „turtă" și 

„tăvălește" în ou și oțet. După 
ceea se lasă la rece pînă se

A doua zi se servește

la

se

.tre
zește". A doua zi se servește cu 
zeamă de varză și castraveți murați

Traian POPA

j 
ț

.1
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„Angelo,
tiranul Padovei1

DINCOLO DE „DI N VENIT!“ sau oam
sini primi (s noii angafati ai minei Dîlfa

As/d-seozd, colectivul Tea
trului de stat „Valea Jiului" 
prezintă, în premieră, piesa 
,,Angelo, tiranul Padovei" dra
mă în două părți a celebrului 
scriitor francez Victor Hugo.

Jucată pentru prima data 
în 1835 pe scena Teatrului 
Francez din Paris, această „dra
mă4* a iost scrisă cu intenția 
de a sancționa o stare de lu
cruri existentă în timpul acela. 
In Franța deceniului al trei
lea al secolului 
trecut, regele Lu
dovic Filip între
ținea o atmosfe
ră înăbușitoare 
reprimind sînge- 
ros mișcarea de
mocratică și muncitorească. A- 
lături de alți scriitori ai epocii, 
V. Hugo s-a ridicat în „Angelo" 
împotriva absolutismului și tira
niei folosind ca pretext întîm- 
plări și fapte puse pe seama 
secolului al X\ I-lea italian. 
Astfel, scriitorul folosește ca 
loc al desfășurării dramei o- 
rașul Padova, aflat atunci sub 
dominația Veneției. Hugo re
învie personaje și întîmplări 
al căror tile era bine 
de contemporanii săi. 
guvernatorul venețian 
dovei este prototipul 
și absolutismului.
el Homodei, odiosul spion, 
trigantul și perfidul agent 
neț ian reprezintă unealta 
care se

±veau în 
î Și

’ pașilor.
In opoziție cu aceștia, scri

itorul ne prezintă două figuri 
luminoase de femei, Tisbia și 
Catarina, care se opun fieca-

re Ir felul său despotismului 
și tiraniei.

Pentru a fese conflictul, 
Hugo a recurs la procedeele 
romantice, la modă în epocă. 
Nu lipsesc otrăvurile, intră
rile secrete, intrigile întune
cate. Meritul scriitorul! constă 
în iaptul că a prezentat veri
dic stările de lucruri existen
te istoric in secolul al XVI- 
lea in Italia.

Jucată in

Avancronică 
teatrală

ne țară, 
o vom 

actriță 
la Tea-

(Urmare din pag. 1)

de 
Surdu 

minei. Pină acum 
funcționat cu un 
40 de locuri. Nu 
primit unul cu 50

condițiile 
ing.
Pină

orice caz, baia nouă s-ar 
preda de vreo două luni, 

lucrează în ritm de melc, 
insuficiente.

ca interlocutori 
căminului

ș.i
eX-

reținut 
Angelo, 
al Pă
ți ran iei

Alături

Totuși care e explicația ?
— Stăm prost cu 

cazare, ne spunea tov. 
Octavian, șeful 
mina noastră a 
singur cămin cu 
de mult am mai
de locuri. Am primit și cîteva zeci 
de apartamente pentru familiști. 
Problema e însă cu noii angajați. 
Ne-ar trebui un cămin adecvat, cu 
locuri suficiente.

O altă greutate. Baia minei 
constă dintr-o improvizare pentru 
lucratorii de la suprafață. In mină 
intră vreo 
nu reușesc 
decît vreo 
unde să-și
De unde provine 
tierul T.C.M.M.
1965 terminarea 
cial-administrativ.
de predare a fost în trimestrul IV

1 000 de oameni, baie 
să facă, în schimb, 

300, deoarece nu au 
lase hainele de schimb, 

tot necazul ? Șan- 
tarăgănează din 
complexului so- 

L’ltimul termen

1967. In 
fi putut 
Dar se 
cu efective

Am avut 
cîțiva din locatarii 
ploatării ;

DIACONU PETRE. vagonetar: 
„Locuiesc în căminul de pe strada 
23 August. Ar fi cum\ a... Rău e că 
nu avem nici cel puțin dulapuri 
unde să ne ținem hainele și nici 
apă caldă...

La mină fac baie, e adevărat, 
dar și aici slnt nemulțumiri : pe 
mine „rn-a primit” în dulapul lui 
un ortac; alții-și atîrnă hainele în 
cuie...

Muncitorii Tirdă Georgică, Chi- 
zu le seu Daniel, locatari ai căminu
lui de pe strada Mihai Viteazu, 
au reclamat aceleași neajunsuri : 
lipsa condițiilor pentru a-și ține în 
siguranță hainele, lucrurile — deși 
în cămin „se-nvîrt” zilnic multi 
oameni.

lei
T ra
mai

cu-
Dîl- 
rni- 
să

cer oameni — 
muncitori care 

generație a acestei 
Acești oa- 
familiarizati

Or, toate

BAL MASCAT

Despre cantină ne-au vorbit, de 
asemenea, cîțiva oameni : „Aseară, 
de pildă, am avut la cină niște 
paste făinoase cu brînză și cafea. 
Cam puțin pentru omul care mer
ge în mină...”, a fost de părere 
vagonetarul Cioroianu Victor. „Eu 
vin de la Hunedoara. Acolo, am 
servit 3 mese la o cantină cu 7,50 
lei. Aici două mese — mai puțin 
îndestulătoare — ne costă 11 

ne-a spus muncitorul Oprii? 
ian. Oare nu s-ar puteâ 
bine ? 1”.

Care-s așadar, concluziile. In 
rînd, se vor înmulți abatajele 
jei. Abatajele 
neri calificați, 
formeze noua
exploatări redeschise, 
meni trebuie angajați, 
cu mina, calificați. Or, toate a- 
cestea nu se vor putea realiza fă
ră a oferi în schimbul eforturilor, 
strădaniilor pe care le solicită mi
na cu prisosință combatanților de 
pe frontul cărbunelui condiții so
ciale optime — omenești în „ton” 
cu cerințele zilei.

La conducerea minei, la comite
tul sindicatului ni s-a vorbit des
pre unele măsuri pentru îmbunătă
țirea condițiilor de cazare : s-au 
adus paturi noi, s-a reînnoit len
jeria din cămine, s-a reparat ca
nalizarea. Adevărul e că locurile 
din cămine sînt insuficiente iar 
condițiile din căminele existente 
nu-s cele optime. Lipsește, apoi, 
preocuparea pentru a întreprinde 
acțiuni educative, do familiarizare 
a noilor angajați cu colectivul mi
nei, cu specificul 
teran. Lipsește 
dența, căldura

localnicilor.
tul minei ar 

multă inițiativă 
ie de ce... 
orice caz, 
cerințe elementare față de 
și Consiliul local al sindica

telor, și conducerea combinatului 
trebuie să-și aducă contribuția. Dar 
mai prompt, mai substanțial !

— tineri 
cu acea 
pe față, 
parlene-
Un alt 
din pro- 
invitația 
copioa-

să. Pină-n zori „măș
tile” vor putea să 
petreacă în voie, ve
selia și antrenul fiind 
întreținute de orchestra 
de muzică ușoară a 
clubului, denumită „Or
chestra tineretului".

cînd lonenii - 
și vîrstnici — 
mască hazlie 
își vor invita 
rele la dans, 
punct atractiv 
gram este 
spre... o masă

Astă-seară la ora 20, 
Clubul muncitoresc din 
I. onea organizează în 
restaurantul „Cărbune
le** un bal mascat.
Punctul „forte" din
programul balului va 

„dansul măștilor”.

țara noastră pen
tru prima dată în 
deceniul al V 1-lea 
ai secolului tre
cut, drama „An
gelo" a cunoscut 
pînu acum la noi, 
mai multe trans

puneri radiofonice. Incluzi nd
în repertoriul său această pie
să, Teatrul „Valea Jiului" a 
dorit să facă un veritabil act 
de cultură, care să echivaleze 
cu o virtuală premieră

In rolul Catarinei 
vedea pe apreciata 
Cristina Deleanu, de
Irul „Delavrancea" din Bucu
rești, iar în rolul Tisbiei pe 
Viorica Popescu. Urmînd în 
aceste roluri pe celebrele ac
trițe franceze Rebecca, Felix 
și Rachel, cele două interpre
te se vor strădui, sîntem con
vinși, să ofere publicului o 
bună interpretare. In alte ro
luri apar Costin Iliescu, Ion 
Roxin, Nicolae Nicolae și alții.

Credem că această piesă la 
care colectivul Teatrului 
lea Jiului" 
siune sub 
lui regizor 
va întruni
tului public petroșănean.

Prof. Constantin PASCU
sînt de rezolvat ci

tată

de 
i ri
ve-
de 
a- 
de 

su-I iafă
■' nl) sil (

foloseau cei care 
mina lor dreptul 

de moarte asupra
„Va- 

g stăruit cu pa- 
îndrumarea tînăru- 

Constantin Dicu, 
aprecierile exigen

muncii în sub- 
atentia, condescen- 

din partea gazdelor, 
Socotim că sindi- 
trebui să aibă mai 
în acest sens. Doar

PROGRAM DE RADIO
Duminică 
8,00 Mu- 
microfon, 
Radioma- 

gazinul ascultătoarelor; 9,30 Cu cîn- 
tecul și jocul pe întinsul patriei ; 
9,50 Transmitem pentru sate; 10,40 
Varietăți muzicale; 11,00 Buletin de 

{jtiri; 11.05 De la o melodie la alta; 
12,00 De toate pentru toți; 13,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic ; 
13,10 Estrada duminicală; 14,15 
„Iarna pe portativ” — muzică u- 
șoară ; 14,30 Programul orchestrei
de muzică populară a Radiotelevi- 
ziunii. Soliști Nelu Huțu și Stanciu 
Simion; 15,00 Muzică ușoară; 16,00 
Din cele mai cunoscute melodii 
populare; 17,00 Selectiuni din ope
reta „Văduva veselă” de Lehar ; 
17,15 Maria Lătărețu și cîntecele 
sale; 17,30 „Succes? de ieri și de 
azi" — muzică ușoară; 18,00 Tineri 
interpret! de muzică ușoară : Luiza 
Costache și Dan Gherasim; 18,15
Trio-uri vocale de muzică ușoară ; 
18.30 Orchestra de estradă a Radio- 
televiziunii. Soliști, Elena Neagu și 
Victor Bunea ; 19,00 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat ;
Radiojurnal. Sport ; 
populare; 20,30 Teatru 
miera „Era cea mai 
Ionel Hristea ; 21,00 
emisiune concurs do 
ra românească ; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 22.20 
Orchestra Werner Miiller; 22,30
Moment poetic; 22,40 Muzică u- 
soară cu Nicolae Nitescu și Millie; 
23,00 Carnavalul notelor ; 24.00 Bu
letin do știri ; 0,05—5,00 Estrada 
nocturna.

PROGRAMUL 1 : 6,00-
zica și actualități; 8,00 La 
melodia preferata ; 9,00

19,30 Mozaic muzical ; 20,00
20,10 Melodii 
-| scurt. Pre- 
fr.umoasă” de 
„7—7—7” — 
muzică ușoa-

STAREA VREMI!
tei'}. vremea a 

cerul mai mult 
ninsori temporare, 
temperatura aerului

cu
Căzut

28 ianuarie
Buletine de știri și meteo-rutiere 

la orele 1,00; 2,00; 3,00 și 4,00.

LOTO
La tragerea Loto din 26 ianuarie 

1968, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :
50, 43, 51, 46, 52, 36, 64, 48, 45, 12, 

20, 68
Fond de premii : 992 288 lei.

Unul din frumoasele și confortabilele cămine studențești ale Insti
tutului de mine din Petroșani care oferă condiții optime de găzduire 
pentru 400 de studenti.

Succesele de pină acum nu inse 
anină epuizarea i- - - - - - ‘rezervelor interne

(Urmare din pag. 1)

umeda,
. Au

Petroșani 
fost de mi- 
și minus 2 

iar la Paring ea 
minus 9 și

fost 
noros.

La 
a 1 

nus 4 grade (minima) 
grade (maxima), 
a oscilat între minus 9 și minus 
10 grade. Stratul de zăpadă mă
soară In prezent qrosimea de 19 
cm la Petroșani și 99 cm la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE :

vremea va continua să fie ume
dă. Temporar ninsoare. Temperatu
ra aerului în scădere ușoară.

de boală fondul de timp n-a fost 
folosit in modul corespunzător, din 
acest motiv rămînfnd neutilizate 
18 507 omzile. De asemenea, din 
cauza unor salariati certați cu dis
ciplina de producție, fabrica a în
registrat și unele refuzuri de mar
fă. Mai ales din cauza „viciilor as
cunse” pe care le prezintă pro
dusele.

In 1968 colectivului Fabricii de 
fire artificiale „Viscoza” Lupeni îi 
revine sarcina de a realiza o pro
ducție globală de 50 400 000 lei. In 
1968 se vor produce 1 760 tone fire 
mutase, 30 tone sfoară. Iar ponde
rea firelor de calitatea A va crește 
la 70 la suta din totalul producției.

In cuvîntul lor ajutor maistrul 
textilist Bartha Ema, răsucitoarea 
Rusu Ema, maistrul Farcaș Tiberiu, 
ing. Bărcan Tudor, controloarea 
de calitate lancu Aurelia ca de alt
fel toți cei caro au discutat pe mar- 
ginea dării de seamă au arătat că 
cifrele de plan sînt pe deplin reali
zabile. Vorbitorii au sesizat, însă, 
și neajunsuri neamintite în darea 
de seamă. Neprimirea la timp a 
pieselor de schimb pentru mașini, 
reparațiile superficiale, precum si 
neîntretinerea corespunzătoare a 
mașinilor au îngreunat procesul de 
producție și, în același timp, au 
naștere la rebuturi.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor 
plan, reprezentanții salariaților 
fabrică au definitivat

dat

de 
din 

și angâja-

mentele colectivului pe 1968, aces
tea fiind materializate în : depăși
rea producției globale cu 300 000 
lei, producerea a 6 000 kg mătase 
și 30 000 kq sulfura de carbon pes
te prevederile de plan anuale. Tot
odată, colectivul fabricii 
jat să realizeze 1 
peste plan.

A luat apoi < 
Roșea Nicodim, 
telului regional 
P.C.R. Rezultatele obținuți’ 
1967 de colectivul fabricii sînt 
frumoase, iar planul pe 1968 
este mobilizator — a spus 
vorbitorul. Tovarășul Roșea Nico
dim a insistat îndeosebi asupra 
neajunsurilor ce s-au făcut simțite 
pînă acum, indicînd căile prin care 
aceste lipsuri vor trebui eliminate 
în cel mai scurt timp posibil. In 
continuare vorbitorul a adus cri
tici planului de măsuri tehnico- 
organizatorice care a omis proble
me dintre cele mai importante cum 
ar fi : folosirea fondului de timp, 
întreținerea utilajelor, utilizarea ca
pacităților de producție, organiza
rea științifică, cheltuieli neecono- 
micoase, consumuri specifice, califi
carea cadrelor. Tovarășul Roșea 
Nicodim și-a exprimat convingerea 
că, în acest an, colectivul F.F.A. 
Viscoza Lupeni va munci cu și mai 
multă însuflețire întețind căutări
le pentru valorificarea a noi re
zerve interne menite să înlezneas- 
că filatorilor posibilitatea dezvoltă
rii succeselor.

s-a anga-
100 000 lei beneficii

cuvîntul iova 
secretar al C 

[ Hunedoara 
in

Duminică 28 ianuarie
PETROȘANI — 7 Noiembrie:

Reîntoarcerea lui Surcouff; Repu
blica : Zece negri mititei; PETRI- 
LA : Denunțătorul ; LONEA Mi
nerul : Prostănacul ; ANINOASA: 
Inspectorul și noaptea,; VULCAN : 
Cine va deschide ușa ; PAROȘENI : 
Moș Gerilă ; LUPENI Cultural : 
Agonie și extaz; Muncitoresc: Nu 
sînt demn de line ; BĂRBĂTENI : 
Succes Charlie I ; URICANI : Mo
mentul adevărului.

Trustul Regional de Construcții
Hunedoara J)eva

Angajează tineri in virstă de 15—18 ani absolvenți ai

școlilor generale de 8 ani pentru calificarea lor prin ucenicie

la locul

zugravi.

de muncă

parchelari

Solicltanții se

în următoarele meserii : zidari, dulgheri,

și tîmplari-conslructori.

pot prezenta la următoarele șantiere ale

trustului : Deva, Petroșani, Vulcan,

Brad, Orăștie, Ilia, Hațeg.

Informalii suplimentare se pol

Lupeni, Cugir, Alba lulia,

obține de Ia Serviciul or-

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

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

șantierele sus menționate.

i
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Situația creată în urma capturării 
navei spion „Pueblo“

O rezoluție 
a Consiliului 
de Securitate

In cercurile politice din S.U.A. glasuri lucide 
îndeamnă ia reținere și moderație

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al secreta
rului general al O.N.U. a declarat 
ca U Thant nu intenționează, cel 
puțin pentru moment, să ia o iniția
tivă proprie în legătură cu situația 
creată prin capturarea navei spion 
americane ,,Pueblo". Agenția Fran
ce Presse menționează că purtăto
rul de cuvînt a lăsat clar să se în
țeleagă că „O.N.U. nu se poate so
lidariza cu actele flotei americane

„Omul din 
vila izolată"

Proprietar, din vara anului 
1966, al unei vile izolate cu 
două etaje, în valoare de 
42 000 dolari, Ronald Alloway, 
emigrant britanic, ducea o 
viață liniștită și discretă în 
apropierea localității canadie
ne Rigaud.

Împreună cu soția și cele 
trei fiice ale sale, Ronald Al
loway, care purta barbă, trăia 
liniștit, fără să atragă atenția, 
oferindu-și ca singură distrac
ție cite o partidă de golf. De 
cîtva timp, poliția canadiană, 
acționînd la o cerere a Inter
pol-ului și Scotland Yard-ului, 
supraveghea deplasările „lo
catarului liniștit" din vila sin
guratică. In urmă cu cîteva

MOȚĂ EXTERNĂ
zile, Thomas Butler, șef de bri
gadă la Scotland Yard, sosise 
discret la Montreal pentru a 
„proceda la unele verificări". 
Joi, cîțiva ofițeri ai politiei 
canadiene s-au prezentat la 
„Mountain Ranch" pentru a-1 
interoga pe Alloway și a-i ve
rifica identitatea. Ei au cons
tatat că acesta intrase ilegal 
în Canada și, in ciuda deghi
zării sale, nu era altul decît 
Wilson, unul clin principalii 
autori ai „loviturii secolului" 
— atacul împotriva trenului 
poștal Glasgow—Londra — ca
re s-a soldat cu furtul sumei 
de 2 631 784 lire sterline. In 
cursul serii, detectivii Scotland 
Yard-uiui au confirmat 
tatea lui Wilson prin 
amprentelor digitale.

Arestarea „piratului 
ferate" a avut darul de
duce în memorie acțiunea în
drăzneață din august 1963 îm
potriva trenului poștal, la care 
au participat 17 gangsteri. Wil
son, împreună cu alți 15 spăr
gători au 
țin timp 
numai o 
furate a
în prezent, 
exact la un an 
după atacarea trenului poștal, 
Wilson a evadat insă din în
chisoarea Winston Green, in 
împrejurări ce nu au putut ii 
elucidate nici pină azi. De a- 
tunci urma lui a dispărut pină 
la senzaționala lui arestare din 
Canada.

Poliția britanică se așteaptă 
acum să obțină o serie de lă
muriri, in special In legătura 
cu soarta banilor dispăruți. 
Intr-adevăr, peste două mi
lioane lire din suma furată nu 
ou fost recuperați, ceea ce a 
făcut din atacul trenului Glas
gow — Londra „cea mai mare 
lovitură din istoria criminalis
tic ii moderne".

care operează in largul coastei co
reene". Aceeași agenție citează u- 
nele cercuri diplomatice de la Na
țiunile Unite potrivit cărora recu
noașterea faptului că nava captu
rată servește pentru operațiuni de 
spionaj electronic, va face dificil 
pentru Statele Unite să invoce 
dreptul maritim și uzanțele rela
țiilor internaționale.

In cercurile politice din 
continuă să se facă auzite 
care îndeamnă la reținere 
derație în legătură cu criza 
cată de capturarea navei-spion 
americane. Ziarul „Wall Street 
Journal", ale cărui legături cu cer
curile financiare și bâncare ameri
cane sînt bine cunoscute, a publi
cat un editorial în care subliniază 
că „un alt război într-o tară asia
tică este ultimul lucru de care 
nevoie națiunea americană la 
actuală". Ziarul cere ca S.U.A. 
nu reacționeze în mod isteric" și 
adopte ,.o atitudine înțeleaptă", 
de altă parte, „Wall Street Journal' 
se întreabă dacă, în cazul navei 
,,Pueblo" Statele Unite nu și-au a- 
suinat „riscuri excesive". „A cere 
acelora care poartă uniforma mili
tară să-și asume riscuri inutile este 
un lucru inadmisibil — scrie ziarul. 
Este și mai inadmisibil să fie efec
tuate misiuni imprudente care ris
că să provoace un război inutil".

Criticînd măsurile de mobilizare 
parțială a rezerviștilor, anunțate de 
președintele Johnson, senatorul Al
len J. Allender a declarat că aces
tea înseamnă „un amestec și • mai 
mare în Asia". Senatorul Philip 
Hart a cerut, la rîndul lui, sa se 
manifeste reținere în legătură cu 
această criza. „Acest incident — a 
spus el — ar trebui să intensifice 
dorința noastră de a acționa în 
recția opusă, să ne amintească 
situația periculoasă în care ne 
flam și să ne determine să ne

în domeniul 
al folosirii în 
spațiului cos- 
general. Toate 

trebuie intensu

tensificăm eforturile 
dezarmării nucleare, 
scopuri nemilitare a 
mic si dezarmării în 
aceste preocupări 
ficate".
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întrunirea extraordinară 
a Consiliului N.A.T.O.

26 (Agerpres).
N.A.T.O. s-a întrunit 

extraordinară la cererea 
Unite. Ambasadorul S.U.A., 
Cleveland, a prezentat un 
în legătură cu capturarea 
spion american ,,Pueblo".

BRUXELLES
Consiliul 
sesiune < 
Statelor
Harlan
raport.
vasului
Raportul nu a fost urmat de dis
cuții.

în

YORK 26 (Agerpres). — 
la cererea grupului țărilor 
Consiliul de Securitate a 

o rezoluție în care cere 
Sud-Africa-

NEW 
întrunit 
africane, 
adoptat
guvernului Republicii 
ne să elibereze pe cele 35 de per
soane implicate în procesul care 
se desfășoară la Pretoria și care 
sînt acuzate de „activitate subver
sivă".

Documentul condamnă, de ase
menea, guvernul R.S.A. pentru ig
norarea rezoluției 
donarea Generală 
trecută, prin care 
rea procesului de

adoptate de A- 
a
se
la

O.N.U., luna 
cerea sista» 
Pretoria.

R. A. I

Lucrările sesiunii consiliului 
de administrație al P.N.U.D.

® Intervenția reprezentantului României
NEW YORK 26 (Agerpres). — In 

cadrul lucrărilor sesiunii consiliu
lui de administrație al Programului 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
(P.N.U.D.) a luat cuvîntul delega
tul român Gheorghe Popa, care a 
vorbit despre modul în 
realizează efectiv 
P.N.U.D., exprimîndu-și
pentru interesul pe care adminis
trația Programului și Consiliul de 
Administrație îl manifestă față de 
această problemă importantă. Vor»

care se ■ 
proiectele 
satisfacția

Reorganizarea comandam entu 
lui superior al

CAIRO 26 (Agerpres). — Ziarul 
„Al Ahram" anunță ca în urma cu 
cîteva zile a avut loc o reorgani
zare a comandamentului superior 
al forțelor, armate egiptene în con
formitate cu noua lege privind 
blemele apărării statului și ale 
țelor armate.

Această lege, relevă ziarul, 
bilește raporturile dintre stat și ar
mată, subliniind primordialitatea 
autorității statului în problemele 
apărării. In cadrul acestei reorga
nizări, generalul Mohammed Fawzi 
a fost numit ministru al apărării. 
El va cumula și funcția de coman
dant șef al forțelor armate. Ziarul 
„Al Ahram" menționează că va fi 
format un Consiliu al apărării na
ționale și un Consiliu superior al 
comandamentului forțelor armate 
egiptene. Noua lege stabilește că 
dreptul de a hotărî în problemele 
de apărare revine în primul rînd 
președintelui Gamal Abdel Nasser, 
apoi Consiliului apărării naționale 
si ministrului apărării. Șeful statu
lui trebuie să ratifice orice pla
nuri de acțiuni militare și de echi
pare a armatei, elaborate de Con
siliul apărării 
numi ofițerii

forțelor armate

pro- 
for-

sta-

i

naționale, 
superiori.

Tot el va

izraeliene 
joi seara 

Port Tewfik,

și 
un

egipte- 
schimb 
în 

Un
re-
co-
qe-

Intre trupe 
ne a avut loc 
de. focuri la 
giunea Canalului de Suez,
municat al comandamentului 
neral al forțelor armate al R.A.U. 
difuzat de postul 
arată că „forțele 
deschis focul de 
pozițiilor forțelor
Tewfik, în urma căruia forțele e- 
giptene au ripostat".

de radio Cairo 
izraeliene au 

artilerie contra 
arabe la Port

i

Declarațiile ministrului 
de externe al

fost 
după 
mică 
pulul

In

a rest aț i la pu- 
,,lovitură", dar 
parte a sumei 
ii găsită pină 

august 1964, 
și patru zile

PARIS 26 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută joi seara la Pa
ris în legătură cu candidatura An
gliei la C.E.E., ministrul francez al 
afacerilor externe Couve de Mur- 
ville, a arătat că intrarea Angliei 
în Piața comună ar aduce comu
nității elemente noi care îi lipsesc, 
dar, a adăugat el, în prezent este 
esențial sa nu fie compromis ceea 
ce deja a fost realizat. Or, a adău-

Franței
gat ministrul francez, toată lumea 
știe, că Anglia nu este în măsura 
să înfrunte concurența, nici 
asume sarcinile financiare, în 
cial în domeniul agricol, pe 
i le-ar implica aderarea sa.

Referindu-se la războiul din 
nam, Couve de Murville a insistat 
asupra necesității ca „vietnamezii 
să fie lasați să hotărască ei înșiși 
care să fie guvernul lor".

să-și 
spe- 
care

Viet-

I. RETEGAN

Starea sănătății lui Blaiberg este bună
FRANKFURT PE MAIN 26 (Ager

pres). — La Frankfurt pe Main a 
sosit cunoscutul chirurg sud-african, 
profesorul Christian Barnard. Răs
punzînd întrebărilor unor zia
riști, prof. Barnard a declarat că 
în tot timpul călătoriei sale prin 
Europa occidentală el va avea con
tact telefonic permanent cu spitalul 
din Capetown, unde se află pacien
tul său, Philip Blaiberg. El a precizat

că starea sănătății 
bună și că acesta

lui Blaiberg este 
va părăsi, după 

toate probabilitățile, spitalul la 
februarie. Barnard a menționat, 
asemenea, că după părerea sa, 
la sută din bolnavii cărora li se
face o grefă de inimă vor avea 
șansa de a supraviețui „în măsura 
în care dispun de o bună constitu
ție fizică".

is 
de 
60
va
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Potrivit comunicatului izraelian 
de la Tel-Aviv, egiptenii au des
chis focul pentru a acoperi depla
sarea unuia din vasele lor în ex
tremitatea de sud a canalului. For
țele izraeliene au răspuns deschi- 
zînd focul, adaugă comunicatul.

(Agerpres)

bitorul a sugerat o serie de măsuri 
privind înlăturarea unor deficiențe 
și întîrzieri care mai există încă 
în execuția proiectelor și pentru 
ca 
fie utilizate într-un mod eficient $i 
economic.

Referindu-se Ia recrutarea exper- 
ților internaționali, după ce a sub
liniat rolul pozitiv pe care aceștia 
îl aduc în e.xecutarea proiectelor 
programului, reprezentantul român 
a propus, în spiritul raportului pre
zentat de conducerea programului 
în această problemă, o serie de 
acțiuni în vederea îmbunătățirii 
metodelor de recrutare a experți- 
lor, pentru o mai bună cooperare 
in acest domeniu între diferitele 
instituții specializate ale O.N.U., 
unul din cele mai importante prin
cipii care trebuie să guverneze 
procesul de recrutare, a subliniat 
delegatul român, este realizai 
sa pe o bază geografică cît mai 
largă, astfel incit tarile participan
te la program să beneficieze de o 
gamă cît mai bogata de cunoștin
țe, rezultat al unei largi varietăți 
de experiențe naționale, sub aspect 
tehnic, economic și social.

resursele viitoare, sporite, să

VIETNAMUL DE SUD

Acțiuni ofensive inițiate 
de forțele patriotice

SA1GON 26 (Agerpres). — Uni
tățile Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de- Sud au ata
cat din nou, vineri dimineața, co
mandamentele a două divizii ame
ricane și aerodromul din a- 
propierea bazei militare ame
ricane de la Khe Sonh încercuită 
de patrioți. Un convoi de care 
blindate ale pușcașilor marini 
mericani, care se apropia de 
za, a căzut intr-o ambuscadă 
ganizată de patrioți

Anterior în cursul
spre vineri, unități ale 
Național de Eliberare au 
dat cu mortiere pozițiile 
lor marini ^americani de 
de la Phu Bai, situată la
metri de localitatea Hue, provincia 
Thua Thien

a- 
ba- 
or-

rioptii de
Frontului 
bombar- 
pușcași- 
la baza 
12 kilo-

joi

torul Edward Kennedy, care s-a îna
poiat recent în S.U.A. după o vi
zită făcută în Vietnamul de sud, a 
condamnat, într-o cuvîntare ținută 
la Boston, „Corupția și indiferen
ța" conducătorilor saigonezi, afir- 
mînd că Statele Unite trebuie să 
ceară să se pună imediat capăt a- 
cestor practici. Kennedy a afirmat 
că guvernul american trebuie „să 
aibă o confruntare deschisă cu gu
vernul saiqonez asupra întregii ț;., 
bleme a corupției, ineficientei și 
risipirii resurselor americane". Ed
ward Kennedy a recunoscut că ac
tualul regim saigonez „nu se bucu
ră de respectul poporului", și a 
arătat că războiul din Vietnam .de
vine din ce în ce mai mult un răz
boi dus de americani".BOSTON 26 (Agerpres). — Sena

problemele 
Clark Clifford 

lui Robert Mc- 
Clark Clifford 
în Vietnam.

WASHINGTON. Comisia senatorială pentru 
forțelor armate a aprobat in unanimitate numirea lui 
în funcția de ministru al apărării al S.U.A., in locul 
Namara. Răspunzînd la întrebările membrilor comisiei, 
a declarat că aprobă întrutotul politica Administrației

e
vînt
R.F. a Germaniei a ‘anunțat că un 
nou avion de construcție america
nă „Starfighter F-104" s-a prăbu-

BONN. — Purtătorul de cu- 
al Ministerului Apărării al

șit joi, în apropiere de localitatea 
Leck, din Schleswigholstein. Pilotul 
vest-german de pe bordul avionu
lui a reușit să se salveze cu para
șuta.

Sutreruperea căutării bombelor ,,H<S 
pierdute în Groenlanda

LONDRA 26 (Agerpres). — Dato
rită furtunii polare, specialiștii a- 
mericani au sistat operațiunile pen
tru recuperarea bombelor cu hidro
gen aflate la bordul bombardieru
lui „B-52" prăbușit în apropierea 
bazei militare de la Thule (Groen-

landa). Un purtător de 
-Ministerului Apărării. al 
lat de agenția Reuter, 
că datorită timpului nefavorabil nu 
se cunoaște data la care vor fi re
luate operațiunile de recuperare a 
celor patru bombe cu

© ATENA. — La Atena s-a 
guvernamental au fost excluși din rîndul armatei grecești

33

anunțai m virtutea

15 colonei. Potrivit decretului, semnat de regentul G. 
Ofițeri superiori ai armatei grecești sini acuzați că 

Iu încercarea de lovitură de stat a regelui Constantin din 
brie 1967.

Tiparul» I.P.H. Subunitatea Petroșani

cuvînt al 
S.U.A., ci- 
a. declarat

hidrogen.

i unui decret 
i ÎS generali

Zoiiakis, cei 
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13 decern-
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