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CE-ȘI PRO

Plecarea din Capitală 
a tovarășului Santiago Carrillo

Sîmbătă a părăsit Capitala tova
rășul Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Spania care, la invitația C.C, al 
P.C.R., a făcut o vizită in țara 
noastră.

La plecare, oaspetele a fost con
dus de tovarășii Nicolae Ceausescu,

In EDITURĂ POLITICĂ

PUN MINERII DIN LUPENII
a apăzut :

V. I. LENIN

secretar general al C.C. al P.C.R., 
Emil Bodnăras, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, sef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

In fața adunării 
minei. Lupeni, au 
zilele trecute spre 
tivă, darea de seamă asupra rezul
tatelor obținute în anul 1967, mă
surile preconizate a se aplica pen
tru îmbunătățirea activității în 1968 
și proiectul contractului colectiv.

Din darea de seamă, prezentată 
de șeful exploatării, ing. Ciriperu 
Vasile, a reieșit un bilanț deosebit 
de fructuos : realizarea planului
Reproducție în proporție de 104,2%, 
depășirea planului la lucrările de pre
gătire, realizarea unei productivi
tăți sporite de 1,441 tone/post, ob
ținerea de randamente 
taje și lucrări, toate 
cretizate în peste 
economii la prețul de

Atît din darea de 
din planul de măsuri 
nizatorice a reieșit că pentru anul 
1968 sînt create condiții de reali
zare a sarcinilor de plan, condu
cerea exploatării preocupîndu-se 
în mod deosebit de asigurarea fron
turi de lucru, de mecanizarea pro
cesului de producție, de organiza
rea științifică a producției și a 
muncii. Pentru realizarea planului 
de producție, care prezintă în 1968 
o creștere de 2,5 la sută față de 
anul 1967, pentru 
productivități de 1,460 tone/post,

reprezentanților 
fost prezentate 

dezbatere colec-

mari pe aba- 
acestea con-
2 000 000 lei 
cost.
seamă cit și 
tehnico-orga-

obținerea unei

Popas
hibernal

natura lucrurilor, itine- 
cotidian este presărat 
număr infinit de mo- 

la care ne gîndim mai

Prin 
rar iui 

. de un 
mente
mult sau mai puțin cu plăcere, 
la unele chiar de loc.

Pe vînzăioarea care ne-a 
răspuns în doi peri sau ne-a 
aruncat pachetul de unt, în 
zeflemea, pe tejghea, o radiem 

„evidenta" evenimentelor

L
de la 

servește în 
cu cornuri 
amabilitate, 
din acestea

ne poar'â 
spre un loc

în
filtru'

orașul 
mic

zilnice. In schimb, o salutăm 
cu respect pe „fetița 
„Pline" care ne 
fiecare dimineață 
proaspete și cu... 
Dar cite momente 
nu sînt 1

• E iarnă și în diminețile as
tea geroase pașii 
involuntar parcă, 
cunoscut de acum 
nostru, unde „un
ne tonifică și adaugă o doză 
în plus de energie calorică, 
atît de necesara acum La u- 
nitatea de „Cafea-dulciuri" 
din Piața Victoriei, unde Tony, 
Cuchy și Micky nu și-au lă
sat încă igratie exigenței per
sonalului ) „amprentele" grava
te pe luciul meselor cu me- 
laminate, aceste popasuri sînt cu 
atît mai tonifiante cu cît 
bianța se menține, de la 
deschiderii. în făgașul 
comerț civilizat. Pe zi ce
ce tot mai mulți „își tac timp" 
pentru o caieluță la această 
unitate modernă, cu ■ deser- 

care, zău, ar 
si o firmă moi

1ata 
unui 
tre-

■vire civilizată 
merita un nume 
ccdtărn.

T. KARPATIAN

se preconizează introducerea tăierii 
și încărcării mecanizate în abata
jul frontal din stratul 5, blocul III 
A cu combina 1 K 52-8, experimen
tare care va începe la sfîșitul a- 
cestei luni și prin care sectorul IV 
va obține o creștere a productivi
tății muncii de 2,75 tone/post și o 
creștere a capacității de producție 
pe abataj cu 25 la sută. In cursul 
anului, în funcție de primirea uti
lajelor, se va înlocui actuala sus
ținere metalică cu stîlpi tip GHH 
și qrinzi paralele cu frontul de lu
cru, în 
tul IV, 
tici și 
culare

constituind pentru sectorul IV o 
cale de reducere a consumului de 
material lemnos cu 12,5 mc la o 
mie tone cărbune extras. Tot sec
torului IV îi revine sarcina echi
pării abatajelor cu susținere hidrau
lică individuală, iar sectorul V va 
experimenta tăierea și încărcarea 
mecanică cu combina Eickhoff. Se 
vor intensifica și acțiunile de or
ganizare științifică a producției și 
a muncii, de extindere a normării 
muncii, de ridicare a calificării 
muncitorilor, se va introduce siste-

OPERE COMPLETE,
voi. 48

520 p. 12 lei

abatajele Frontale din stra- 
blocul IV cu stîlpi feroma- 
grinzi articulate, perpendi- 
pe froDt, această măsură

1. MUSTAȚĂ

(Continuare in pag. a 3-a)

COMPLEXUL COMER 
CIAL PETRILA

teren de 
încadrîndu- 
dreptunghi 

52 m 1, iar

Complexul comercial 
din Petrila, aflat în e- 
xecuție, cuprinde o su
prafață de 
7 850 m p 
se într-un 
de 150 pe
suprafața spațiilor co
merciale ajunge la 
3 735 m p. Complexul 
va cuprinde patru cor
puri distincte de clădi
re care vor da o im
presie de ansamblu u- 
nitar, armonios propor
țional. Corpul A, însu
mează un restaurant 
spațios, cu anexele 
respective ca : hol, bu
cătărie, o unitate—gos
podina combinată cu 
o bucătărie de bloc 
unde se vor prepara 
sortimente variate de 
meniuri pentru locata
rii din 
cinate, 
abona 
fetărie, 
nexele
pul C va cuprinde u- 
nitățile de librărie, ga
lanterie, metalo-chimi- 
ce, legume-fructe, ră
coritoare, alimentară 
generală (dulciuri, pîi- 
ne, lapte, mezeluri,

blocurile înve- 
dornici de a se 
la masă, o co- 
farmacie și a- 

respective. Cor-

£

z<

'■ș..

clă- 
sus, 
co-

de
mai 

rezervat 
meșteșugă-

aici,

zugrăveli 
iluminat 
încălzire 
va fi o 

bijuterie

cu 
fluo- 
cen- 
ade- 
arhi-

brînzeturi, carne) și de
pozitele respective, iar 
corpul D se compune 
dintr-un punct comer
cial destinat produselor 
de tutun.

Corpul B este oare
cum separat de cele
lalte corpuri 
dire arătate 
el fiind 
operației
rești : la parter, 
vor fi unități de frize
rie, croitorie și cizmă
rie, radio, ceasornicărie, 
bijuterie, foto, iar la e- 
Laj : unitate de coafu
ră, ateliere de croitorie 
pentru bărbați, de len
jerie pentru femei, de 
reparații radio și 
de cizmărie. De ase
menea, merită menționat 
faptul că unitățile co
merciale 
pozite 
căi de 
o bună
cu o largă 
bunuri de consum.

Complexul — cu vitri
nele mari de sticla, zone
le verzi din jur, aleile de 
acc.es asfaltate, cu in
teriorul executat prin 
finisaje de înaltă cali-

tate, cu îmbrăcăminte 
de faianță, pardoseli de 
mozaic, 
vinar om, 
resceht, 
trală — 
vărată
tectonică, din cele mai 
frumoase de acest gen 
ridicate in 
lui. -

încadrat 
ansamblu 
lui, care numai în ul
timii ani s-a îmbogățit 
cu 29 blocuri moderne 
însumînd 1 700 aparta
mente, iar anul a- 
cesta va mai primi 
încă 5 blocuri cu 195 
apartamente, noul com
plex comercial 
tegrează organic în an
samblul tot mai 
al orașului Petrila.

Valea Jiu-

in frumosul 
al cartieru-

se in-

înnoit

Ca de altfel pentru toate orga
nizațiile de partid din Valea Jiului 
și pentru comitetul de partid și or
ganizațiile de bază din sectoarele 
minei Lonea, studierea documen
telor Conferinței Naționale a P.C.R. 
a devenit o preocupare principală.

Pe baza tematicii refăcute, în toa
te cercurile și cursurile învațămîn- 
tului de partid se studiază-Raportul 
prezentat la Conferința Națianall.- 
de tovarășul Nigolae Ceaușeșcu. 
De asemenea, în cadrul adunărilor 
generale ale organizațiilor de bază 
se prelucrează pe capitole, în re
zumat, Raportul prezentat la Con
ferință. Expunerile sînt făcute de 
membri ai comitetului de partid pe 
mina, secretari ai comitetelor de 
partid pe sectoare și ai organizațiilor 
de bază, propagandiști. Pînă acum 
s-au făcut asemenea expuneri în 24 
de adunări generale.

Pentru elucidarea problemelor 
nelămurite cu ocazia studiului in
dividual, pentru adîncirea unor te
ze din documente, în cadrul clu
bului din localitate funcționează un 
punct de consultație.

Ningea itumos vineri seara. 
Printre tulgii care cădeau- ne
păsători, spre Casa de cultură 
se-ndreptau grupuri compacte 
de elevi. Veneau să-și susți
nă favorita. Elevii Școlii- ge
nerale nr. 1 Petroșani se-ntll- 
neau aici, in cadrul concursu
lui prin cablu, organizat de 
Radioteleviziunea română, ,,Ex
pediție pionierească", cu prie
tenii lor — elevi ai Liceului 
nr. 1 din Tulcea și ai Școlii 
generale nr. 1 Arad. Repre
zentanții regiunii noastre tre
buiau să fie Încurajați. Și au 
iost. Sala arhiplină, aplauzele 
entuziaste, scandările perma
nente cu ..Pe-tro-șa-niul" au 
creat o atmosieră, o ambiarită 
de emoționantă Întrecere.

...Din București, profesorul 
examinator Mircea Sintimbrea- 
nu stabilește legătura prin ca
blu cu cele trei orașe. Crai
nicul Radiotelevi2iunil, Carmen 
Șerbănpscu, prezent in sala 
Casei de cultură, ptezintă pe 
cei 10 membri ai „echipaju
lui" petroșănean. îndrăgitul 
concurs pionieresc, aflat la

IMPRESIONANT 1

vor avea de- 
necesare și 
acces pentru 
aprovizion are 

gamă de

...

A 5OO0»a i@na de cărbune
pesfe plan

In dimineața zijși de plan la zi. întreaga pro- :
ieri minerii din bazinul ducție extrasă peste plan î
carbonifer al Văii Jiului s-a obținut pe seama
au înscris pe graficul creșterii productivității
întrecerii socialiste un muncii care a atins 1,400 !
rezultat deosebit în mun- tone pe post — cea mai
că. A fost extrasă cea mare productivitate în-
de-a 5 000-a tonă de căr- registrata pe bazin în
bune peste sarcina de anii cincinalului.

■ ;

PERSPECTIVA SPRE RETEZAT, LA CIMPU LUI NEAG

ediția a VIII-a, începe. Primo 
serie de întrebări — din do
me mu.] fizicii — aduce și pri
mele ropote de aplauze. Ele
vul Butulescu Valeriu a iost 
găsit... în priză și... nota 8. 
Apoi Dragulea Mihai, al doi
lea reprezentam al școlii, la 
întrebările din domeniul lite
raturii române, recunoaște ia
cii căror personaje din operele 
studiate aparțin replicile înre
gistrate pe bandă și... nota 10. 
Sala e-n delir. Aplauzele nu 
mai contenesc. La proba de 
agerime, elevului Frătjiâ Au
gustin dîndu-i-se cuplatul „mi
ne", descoperă imediat pro
verbul „Unde-i bine, nu-i de 
mine". Părerea unanimă a ju
riului : nota 10. In picioare, 
asistența aclamă istețimea co
legului. In continuare, eleva 
Kdrmbczki Adela, la proba 
aptitudinilor artistice. inter
pretează la pian „Dans spa
niol" de Șostakovici și un nou 
10 se înscrie în dreptul ,,e- 
chipajului" petroșănean.

$i totuși... elevii noștri cu 
puțin în urma celor din Arad, 
se mullumesc cu locul al II- 
lea In iinal, intr-un entuziasm 
de nedescris, celor 10 concu- 
renți li se oferă cadouri în 
cărți și dulciuri din partea 
conducerii școlii, comitetului 
de părinți pe școală si a con
ducerii O.C.L. Alimentara.

V. TEODORESCU
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Ați fost vreodată la 
Dealul Babii ? Nu ! Pă
cat. Merită să vedeți a- 
ceastă localitate. Fie 

sau vară, această 
așezare de oameni, 
nu numără 
de 93 de 

un farmec 
aici

I

iarna 
mică 
care 
mult 
are
Intîlnești aici o 
cită îmbinare a 
telor rustice cu cele mo
derne, case de lemn cu 
incrustați! meșteșugite, 
cu pridvoare largi inun
date de lumină și ante
ne pentru aparatele de 
radio 
ceea < 
seama 
menii, 
noscuți 
nici și 
că sînt de neîntrecut 
cum de neîntrecut sînt

mai 
fumuri, 
aparte, 
strălu- 

elemen-

Dar, 
cu 

oa- 
cu- 

har-

și televizor, 
ce retine mai 

i atenția, sînt 
Babenii sînt 
ca oameni 
săritori. La inun

de

și la joc și voie buna. 
Toți se consideră vecini 
deși vecinătatea aici se 
măsoară, de multe ori, 
în sute de metri. Seara 
se adună cînd ia unul 
cind la altul neluînd în 
seamă nămeții de zăpa-

de cea mai a- 
localitate —

totuși, aici, in inima 
munților, la o distanță 
de 7 km 
propiată
Vulcan — viața cultura
lă pulsează din plin.

In după-amiaza cînd 
am poposit la Dealul

rectoarea căminului cul
tural din localitate, se afla 
în mijlocul lor. Ne-a vor
bit mult despre acești 
tineri, băieți și fete, 
unii abia ieșiți de pe 
băncile școlii, despre 
greutățile ce le-a întîm-

SEARA LA PEALUL BABII
dă pe care trebuie su-i 
bată cu piciorul. Există 
aici multe cărări care 
se încrucișează unele 
cu altele. Dar 
gură le unește 
adesea: aceea 
ce la căminul 
Pentru un necunoscător 
ar părea paradoxal. Și

multe 
încrucișează 

una sin- 
cel mai 

care du- 
culturâi.

bauii, v u școlii
din localitate găzduia 
întîlnirea tinerilor bă- 
beni. Erau membrii bri
găzii artistice de agita
ție, ai formației de dan
suri, soliști vocali, pre
zentatori. Învățătoarea 
Meica Dorina, cea care 
este în același timp și di-

piuat ia început, pentru 
a-i reuni la cămin. A- 
cum Cărpineanu Cornel, 
Matei Viorel, Matei Pe
tru, Matei loan, frații 
Moțoc Dorn și Isidor, 
Băcalete Mariana, Niciu 
Ilia și Niciu loan, Panti- 
loiu Stănilă, Pantiloiu 
Caroana, Scorei

Miliuț loan, Ciucurescu 
Adam, Bîldea Stănilă și, 
Bîldea loan erau pre- 
zenți la repetiții. împre
ună cu învățătoarea lor, 
Meica Dorina, pregăteau 
un program artistic pe 
care să-l prezinte în fa
ța sătenilor. Repetiția 
s-a întins pînă seara 
tîrziu. La despărțire au 
trecut pe la bibliotecă 
de unde fiecare a ple
cat cu cărți sub braț. La 
început au mers îm
preună pe cărăruia co
mună apoi fiecare pe a 
lui. De fapt, aici, cără
rile lor nu se despart 
niciodată. Ele se unesc 
în fiecare zi, fie că este 
vorba de muncă, fie că 

vorba de joc 
buna.

C. COTOȘPAN

• ÎN COMPANIA
RITMULUI

Răspunzînd unor dorințe exprima 
te de tineretul care frecventează 
Casa de cultura din Petroșani, coj* 
ducerea acesteia a luat inițiativ < 
deschiderii unui curs de învățare 
corectă a ritmului dansurilor mo
derne. Iubitorii artei coregrafice 
vor putea, de asemenea, să se 
inițieze și să-și dezvolte cunoștin
țele în acest domeniu, frecventînd 
cercul de dans artistic de scenă, 
care ia ființa, in aceste zile, la Ca
sa de cultură . Va fi 
odată, și activitatea 
dansuri populare. De 
atentă a celor care
petreacă o parte a timpului liber 
în compania... ritmului se va ocu
pa maestrul de balot Titus Burdu- 
cea de la Teatrul de estradă 
Deva.

reluată, tot- 
formației de 

îndrumarea 
doresc să-și

u
R
A

Țara de poveste, înflorită tară, 
Făt-Frumos din basme ți-a-mplinit destinul. 
Sub inînia-i dreaptă, ochii lui de pară 
Au topit tot frigul și-au uscat pelinul.

A trecut în oameni miezul nou de ^oare; 
Clopote de aur — inimile — cîntă.
A plesnit sămînța, caldă, roditoare
Și vibrează gîndul, tot mai sus se-avîntă.

T
® SEH£ DMMTIC

Cine șfse

IA RECON ANDAN

d

FILME

să 
ce
fi

sa prezinte primul 
de-al doilea trimestru al 
Iar în curs.

in... alte 
melodii, 
cu Don

de Eu- 
ediția

de pă-
Poate

$ Pentru copii ! „Po
vestiri eroice" 
sebiu Camilar, 
IlI-a.

tra lui Nicușor Pre- 
descu.

din

din
El 

citi- 
pre-

Țară de poveste, înflorită țară 1
Ca nicicînd vreo umbră să-ți cuprindă soarta 
Și-al tău trup de grine, și-a ta primăvară, 
Făt-Frumos din basme îți păzește poarta.

MARIA DINCA

Cercul dramatic al Liceului 
Petroșani numără 50 de elevi, 
cuprinde numeroși recitatori și 
țori artistici. Membrii cercului
gătesc în prezent un spectacol de 
teatru. Ei au luat în studiu feeria 

Zaharia Bîrsah „Trandafirii ro- 
Cei 30 de elevi care fac parte 
distribuție au început repeLL- 
sub îndrumarea actorului Va- 

Flașeganu. Cercul inUmti n- ază 
;pectacol în cel 

anului șco-

® Concurs

> „Ce fel 
rioți sîntem ? 
ne fie indiferent 
fel de părinți vor
copiii noștri ?" Răspun
surile la aceste între
bări le veți afla lectu- 
rînd ampla anchetă so
cială 
tul la
„Dilemele 
a publicistului 
Stoian, apărută 
tura didactică 
dagogică.

comandă la lectură ! 
Dacă adăugăm că re
numitul scriitor con
temporan italian Cesa
re Pavese și-a descris 
tocmai romanul vieții 
sale zbuciumate, sub 
forma unui jurnal de
taliat...

cartea „Drep- 
bătaie ?" (sau 

părinților") 
Mihai 

în Edi- 
și pe- DISCURI

$ O enciclopedie a 
artei populare! Da, 
așa s-ar putea numi 
„Folclor din Oltenia și 
Muntenia" (texte ale
se), colecție 
volume, din
mele două se găsesc în 
librarii.

elan,Siguranță, 
strălucire și căldură în 
execuția partiturilor. In 
două cuvinte : Ion Voi- 

Recitalul de con- 
lui

Beetho- 
nu mai 
prezen-

în cinci 
care pri-

cu.
certe din muzica 
Bach, Mozart, 
ven, Paganini, 
are nevoie de 
tare.

• £ Un roman monu
mental : „Un om între 
oameni" de Camil Pe
trescu, într-o frumoasă 
ediție, reapărut recent 
în Editura tineretului

$ Pentru
olte- 

„Doi- 
Cra- 

Nico- 
înre-

ț O nouă carte pen
tru toți melomanii : 
„începuturile muzicii 
culte românești" de D. 
Popovici și C. Mie- 
reanu.

iubitorii 
muzicii populare 
nești ! Orchestra 
na Olteniei" din 
iova și rapsodul 
lae Bouleanu, au
gistrat o frumoasă co
lecție de melodii fol
clorice pe un disc de 
zece cîntece. Se găseș
te în toate librăriile.

£ „Meseria de a 
trăi". însuși titlul re-

£ Nu romanțe! A- 
preciata și valoroasa 
interpretă a folclorului 
românesc, artista eme
rită Ioana Radu 
acompaniată, în
imprimare, de orches-

este
noua

0 Și pentru admira
torii muzicii ușoare ! 
Constantin Drăghici (cu 
orchestra Alex. Imre) 
interpretează, 
limbi, cîteva 
La concurentă 
Backy !

$ Un film cu întîm- 
plări stranii, pline de 
peripeții, în țara „wes- 
tern"-urilor!,.. In rolu
rile principale : Peter 
Alexander (renumitul 
cîntăreț) și frumoasa 
vedetă cehoslovaca O- 
linka Berova... Restul 
de amănunte le veți 
afla vizionînd filmul 
„Contele Bobby, spai
ma vestului sălbatic" 
(la „Republica" —- Pe
troșani).

O reîntîlnire ra
pidă cu Robert Sur- • 
couff, faimosul corsar 
francez! Filmul „Reîn
toarcerea lui Surcouff" 
este plin... pînă la re
fuz cu aventuri de orice 
gen. Cu Gerard Barray 
și Antonella Lualdi pe 
generic, noua copro
ducție franco-italo-spa- 
niolă, atrage mereu 
spectatorii. De azi, deci, 
la cinema 7 Noiembrie 
Petroșani.

V. T.

PRMND ÎN VOITOR
Coborîtori din soare sîntem
Amestec de lumină și tărie.
Urmași de pașnici, de înțelepți și de eroi 
Legați cu rădăcini de munți, de glie. 
Partidul, înțeleaptă călăuză
Spre culmile Comunei ne conduce.
Sădim lumini, privind în viitor
Și-i tot mai înspre soare — al nostru zbor.

noi,

R. SfLEJAN

O secvență din 
filmul „Contele 
Bobby. spaima 
vestului sălbatic".

in urmă, marele 
moldovean Miron 

spunea că „nu iaste 
mai frumoasă și mai 
în toată viața omului 

cetitul cărților", 
cuvinte un 

spre lectură, 
spre frumos, 

însă, cind ști-

Cu veacuri 
cronicar 
Costin. 
altă și 
de folos
zăbavă docît 
Există în aceste 
minunat îndemn 
spre cunoaștere, 
In acele timpuri 
ința de carte era un privilegiu 
al celor avuți, îndemnul cu
noscutului cărturar era ireali
zabil.

A trebuit să treacă zeci 
ani, în care a fost nevoie 
lupte, de sacrificii, pentru 
învățătura, cititul cărților 
devină fapte obișnuite și 
îndemîna omului din popor. 
Căci abia în condițiile noi alo 
socialismului cartea a pătruns 
pînă în 
cătune, 
tuturor.

„Luna 
se desfășoară între 1 februa
rie — 1 martie 1968, s-a trans
format într-o sărbătoare tradi
țională care < 
telor noastre, 
mai elocventă 
tuirii de care 
tea în patria 
tanță acordată 
mânia socialistă.

Spre deosebire de trecut, în 
satele Văii Jiului există azi 
3 biblioteci comunale și 7 bi
blioteci sătești cu un număr 
de 21 621 cărți. In cursul anu
lui trecut aceste biblioteci au 
fost frecventate de 2 478 citi
tori, care au împrumutat spre 
lectură un număr de 15 298 do 
cărți.

Pentru obținerea acestor rea
lizări au fost organizate 384 
de manifestări și acțiuni de 
masa cu cartea.

Cele 11 librarii din localită
țile de centru au vîndut in a- 
nul 1967 cărți în valoare de 
1 994 000 lei.

Menirea sărbătorii
o inauguram la 1 
1968 — „Luna cărții 
manifestare ce face
planul de măsuri stabilit 
partidul și statul nostru, 
intensificarea activității

pe caro 
februarie 
la sate", 

parte din 
de 

este 
cullu-

ci

cele mai 
devenind

cărții la

de 
de 
ca 
să 
la

îndepărtate 
un bun al

sate" care

animă viața 
constituind

i dovadă a
i se bucură 

noastră, impor- 
culturii în Ro-

sa-
cea 

pre- 
car-

„L U N A
CÂRTII
LA SATE“

80

rale de la sate în timpul ier
nii. Ea urmărește stimularea 
popularizării și difuzării căr
ții, îmbunătățirea producției e- 
ditoriale, prin cunoașterea pă
rerii cititorilor de la Sjate, ex
tinderea 
tode de

Pentru
difuzare _ __ ... __ ___ ...
luna februarie se vor organi
za la biblioteci, librării, cămi
ne culturale, în școli și în cer
curile de lectură 
tiuni de informare 
lor mai valoroase 
cest sens vor fi 
șezători literare,
„Cine citește, cunoaște", ex
poziții și standuri de cărți, 
simpozioane și expuneri, seri 
de poezie, dimineți de basme etc.

Acțiunile ce se vor organi
za în cadrul „Lunii cărții la 
sate" vor fi axate pe urmă
toarele obiective : dezvoltarea

celor mai bune me- 
răspîndire a cărții.
larga cunoaștere și 
a cărții la sate, în

diferite ac- 
asupra ce- 

cărți. In a-^ 
organizate 
concursuri

Luni, 29 ianuarie, ora 18, în sala 
mare a Casei de cultură a sindica
telor din Petroșani, se va desfășu- 

un concurs „Cine știe strungă- 
cîștigă".

Adresat tuturor lucrătorilor din 
atelierele de strungarie ale între
prinderilor petroșănene, concursul 
va răsplăti cu importante premii 
pe cei mai bine pregătiți dintre 
concurenți. Ca o completare la a- 
ceastă acțiune, formația' „Cvintetul 
color" va susține un program de 
muzică ușoară.

a statului 
familiei și

nostru, întă- 
educarea ti- 
spiritul eti- 
acest scop 

Bănită, Cim- 
Dîlja Mare, 

, Dealul Ba- 
Cîmpu

conștiinței socialiste a țărăni
mii, popularizarea documente
lor Conferinței Naționale a 
P.C.R., prezentarea politicii ex
terne 
rirea
nerei generații în 
cii socialiste. In 
bibliotecile de la 
pa, Jieț, Maleia, 
Iscroni, Bărbăteni, 
bit, Paroșeni și Cîmpu lui 
Neag stau la dispoziția tutu
ror, oferind 
noașterii 
ultimelor lucrări apărute.

Cartea
prieten tot mai drag al oame
nilor de la sate. Imaginea ță
ranului care răsfoiește, cu mîi 
nile bătătorite, o ediție biblio
filă a lui Eminescu sau Ar- 
ghezi, sau a țăranului care sta 
ceasuri în șir în sala de lec
tură a bibliotecii, aplecat pes
te o carte îndrăgită, face parte 
din tabloul nostru zilnic, o- 
bișnuit.

Cartea ne dăruiește 
spirituală, 
tul ideologic 
sporește încrederea în 
țea drumului pe care-i 
curgem, ne însuflețește 
realizarea sarcinilor i 
stabilite fie Congresul < 
lea al P.C.R., pentru 
scumpei noastre

Să facem deci ca „Luna căi
ții la sate" să devină un nou 
prilej de manifestare entuzias
tă a dorinței do a învăța și a 
cunoaște cît mai mult din mi
nunatele comori ale științei, 
literaturii și artei, pe care căr
țile ni le pun la îndemînă.

Prof. CORNEL HOGMAN 
secretar

al Comitetului orășenesc 
pentru cultură și artă Petroșani

posibilitatca cu- 
și informării asupra

trebuie să devină

tirană 
ne lărgește orizen- 

și de cultură, ne
iuste- 

i par- 
' spre 
mărețe 
al IX- 

inflorirea 
patrii.



CE-ȘE PROPUN
MINERII DIN EIJPENI

(Urmare din pag. 1)

mui de autoservire la ridicarea lăm
pilor și a măștilor etc.

in atenția conducerii exploatării, 
a comitetului de partid și a comite
tului sindicatului vor trebui să se afle 
extinderea mecanizării prin utiliza
rea mașinilor de încărcat în galerii 
și în special prin tăierea mecanică 
în abataje cu 
aprovizionarea 
pentru utilaje, 
rativă a 
U.R.LJ.M.P. sau 
prii. L)e asemenea, se impune sta
bilirea prin C.C.V.J. a îmbunătăți
rilor ce sînt necesare unor utilaje 
care să fie executate direct la fa
brica producătoare.

Inqinerul Petrescu Marin a ară
tat ca datorită unor deficiente de 
transport, se înregistrează pierderi 
considerabile la randament. Acestea 
sînt cauzate de organizarea necores
punzătoare a transportului de la a- 
bataj la gura minei și pînă la pre- 
paratie.

Șefii de brigadă Petre Constan
tin, Rușitoru Vasile, Predescu Ion,

plug ■ și combine, 
cu piese de schimb 
efectuarea mai ope- 
reparaliilor prin 
prin atelierele pro-

!n vizită !a

Bloju Dumitru, maiștri mineri Flo
rian Ion și Iacob Teodor au arătat 
că este necesar să se acorde o a- 
tenție deosebită îmbunătățirii în
tregului proces de producție, uti
lizării timpului de lucru și a forței de 
muncă, precum și asigurării con
dițiilor optime legate de aprovi
zionarea corespunzătoare a brigă
zilor, asigurarea echipamentului de 
protecție și de uzură; au scos în evi
dență deficiențele unor comparti
mente de la suprafață care influen
țează buna desfășurare a* procesu
lui de producție — neajunsurile 
privind transportul muncitorilor la 
locul de muncă, lipsa unei cantine 
etc.

Colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la mina Lupeni 
s-a angajat să extragă în acest an 
20 000 tone de cărbune peste sarci
na de plan, să depășească produc
tivitatea muncii cu 18 kg/post, să 
realizeze economii la prețul de cost 
în valoare de 1 175 000 lei.

Inginerul Iliescu Gheorghe, direc
tor tehnic al C C.V.J., a asigurat 
colectivul minei Lupeni că la nive
lul Combinatului carbonifer se vor 
lua măsurile ce se impun pentru 
îmbunătățirea procesului de 
ducție, pentru a-1 sprijini în 
zarea angajamentelor.

In încheierea dezbaterilor,
srașul Lazăr David, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani, a apreciat eforturile de
puse de întregul colectiv al minei 
Lupeni, recomandînd tuturor mine
rilor. tehnicienilor și inginerilor să 
nu-și precupețească eforturile, a- 
tenția lor să lie permanent îndrep
tată spre realizarea ritmică a planu
lui de producție, a indicatorilor de 
calitate a cărbunelui, spre inten
sificarea acțiunii de organizare 
științifică a producției și a muncii 
astfel îneît strădania lor să fie în
cununată de succese și mai mari.

pro- 
reali-

tova-

F.F.A. Viscoza
Din inițiativa conducerii Prepara- 

ției Lupeni și a Comitetului U.T.C. 
de aici. 40 de preparatori au între
prins, zilele trecute, o vizită la 
F.F.A. Viscoza. îndrumați de cadre 
competente din conducerea fabri
ci . ei au urmărit cu atenție pro- 
rfebul tehnologic de obținere a mă
tăsii artificiale — din momentul cînd 
celuloza se transformă în materie 
vîscoasă și pînă în ultimul stadiu. 
Vizita a fost deosebit de interesan
tă, constituind un bun prilej pentru 
preparatori de a cunoaște fluxul 
tehnologic al fabricii, de a-$i 
bogăți cunoștințele.

ÎIIL-

Chioșc pentru
difuzarea presei

am- 
•jplasat un nou chioșc pentru difu
zarea presei. Avînd o construcție 
modernă — din sticlă și plăci me- 
laminate — el va fi deschis în cu- 
rînd, putînd să satisfacă cerințele 
oamenilor muncii din această parte 
a localității.

■ Lingă piața din Lonea a fost 
un nnn <

Concursul
„Prieten ai cărții" 
în prima fază
Printre acțiunile inițiate de Co

mitetul U.T.C. de la E.M. Uricani 
se numără și concursul „Prieten al 
cărții". In vederea unei bune des
fășurări a concursului s-a format 
un colectiv de uteciști de la mină 
care, pînă acum, a stabilit cărțile 
ce vor fi lecturate de participanți. 
In concurs vor fi antrenați peste 
Î00 de uteciști. El se va desfășura 
în două faze. Prima, care va în
cepe zilele acestea, constă din îm
părțirea materialului 
fiecărui participant, 
doua fază se va face 
participantilor precum
unor premii și insigne cîștigători- 
1OT

bibliografic 
In 'cea de-a 

examinarea 
și înmînarea

Bufet la Banița

Bănită a fost 
care se servesc 
gustări calde și 
bufet.

ali-
deschis 
băuturi 
reci la

Prin deschiderea

In apropierea magazinului 
men tar din 
un bufet în 
alcoolice și 
preturi de
lui, se asigură o mai bună deservi
re a cumpărătorilor în magazinul 
alimentar. înainte. în acest magazin 
se serveau și băuturi pentru con
sum pe loc.

s.
$

TELEVIZIUNE
PROGRAM

Luni 29 ianuarie

Duminicd 28 ianuarie

9,02
9,10

70,55
12,30

15.00

16,00

16,30

17,00

19,00
19,45
20,00

20.15
21,45
22,55
23,05
23.15

Ora exactă. Cum va fi 
vremea.
Gimnastica de înviorare 
Pentru copii și școlari: 
Filmul „Scott în Antarc
tica".
Emisiunea pentru sate. 
Concert simfonic. Orches
tra Filarmonicii din Mos
cova. Simfonia a IX-a de 
D. Șostacovici.
Caleidoscop sportiv în 
imagini.
Curierul artelor — emi
siune de actualitate tea
trală, muzicală și plas
tică.
Muzică populară româ
nească.
Campionatul european de 
patinaj artistic (demon
strații). Transmisie de la 
Vasteras (Suedia).
Magazin 111.
Tele jurnalul de seară.
Documente de piatră : 
Cetatea Bran.
Varietăți.
Film artistic : „Recidiva". 
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.
Închiderea emisiunii.

PROGRAMUL 1 : 6,00 -8,25 Mu
zică și actualități; 8,25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată ; 9,30 Selecțiuni din ope
reta „Orfeu în infern"; 10,00 Radio- 
Prichindel ; 10,10 Revista literara
radio; 10.40 Creații corale contem
porane; 11,00 Buletin de știri; 11,03 
Cronica economică; 11,15 Cîntece 
distractive; 11,30 Recital de operă 
Titus Moraru; 11.45 Sfatul medicu
lui : Cauzele durerilor de cap ; 12,00 
Cîntăreți ai plaiurilor noastre; 12,15

Luni 29 ianuarie
PETROȘANI — 7 Noiembrie :

Reîntoarcerea lui Surcouff; Repu
blica : Contele Bobby, spaima vestu
lui sălbatic; PETRILA : Denunțăto
rul ; LONEA — Minerul : Mont
parnasse 19; ANINOASA: Inspec
torul și noaptea ; VULCAN : Pri
mul an de căsnicie ;
N-o să doară ; LUPENI -
Agonie și 
sînt demn 
Nori albi • 
devărului.

PAROȘEN1 :
Cultural: 

extaz; Muncitoresc: Nu 
de tine ; BÂRBĂTENI : 
URICANI : Momentul a-

Buletin de știri; 12,20 Succese ale 
muzicii ușoare; 12,45 Radiojurnal; 
12,55 Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,30 Pa
rada soliștilor și a orchestrelor de 
muzică ușoară; 14,15 Inșir-te măr
gărite; 14,45 Formația Alexandru 
Imre ; 15,00 Buletin de știri; 15,05 
Diri repertoriul taragotistului Ion 
Murgu; 15,15 Afiș radiofonic ; 15,30 
Arii din operete; 15,45 Muzică u- 
șoară; 16,00 Radiojurnal. Sport; 
16,15 Melodii populare; 16,30 Răs
punderi sporite; decizii competente; 
16,50 Pentru prietenii muzicii co
rale; 17,15 Antena’tinerelului; 17,35 
Concert simfonic popular ; 18,00
Buletin de știri ; 18,05 Cronica eco
nomica ; 18,15 Caleidoscop muzical; 
18,30 Orizont științific; 18,45 Emi
siune de folclor; 19,00 Radiogazeta 
de seară; 19,30 O melodie pe adre
sa dumneavoastră ; 20,00 Buletin de 
știri, 20,05 Radiomagazin sportiv ; 
20,17 Melodii românești; 20,40 Tea
tru radiofonic : „Frații" de Deak Ta
mas ; 21,40 Șlagăre; 22,00 Radio
jurnal. Sport ; 22,20 Cîntă Lili Iva
nova ; 22,30 Moment poetic; 22,35 
Voci, orchestre, melodii; 23,35 Cîn- 
tece lirice; 24,00 Buletin de știri ; 
0,05—5,00 Estrada nocturnă.

STAREA VREMII
Au Că- 

precipitatii 
formă de

Petroșani, 
temperatura a 

minus 14 grade 
Grosimea stra-

Ieri, vremea a 
fost, în general, 
închisă.
zut 
sub
ninsoare. Tempe
ratura aerului a 
oscilat între mi
nus 6 grade (mi
nima) și minus 3 
grade (maxima) la 
timp ce la Paring 
fost cuprinsă între 
și minus 12 grade, 
tului de zăpadă : 20 cm la Petro
șani și 108 cm la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Temperatura aerului în scă
dere. Cer variabil. Temporar nin
soare. Vînt slab pînă la potrivit 
din sectorul nord-vest.

BRffiSaeSl

Scumpa mea,
Te-am căutat de două 

ori, nu te-am găsit. Ți-am 
scris două scrisori, nu 
mi-ai răspuns. De ce mă 
ocolești ? Am devenit 
eu un sens „giratoriu" 
în viața ta? E adevărat 
că am greșit, recunosc 
sînt vinovat, dar acum 
ce să fac, să mă-mpușc ? 
N-am la îndemîhă 
măcar o praștie, 
arunc pe linia 
Mor de frig cu 
rile astea de 
Deci, pentru un < 
ambiție, să 
moară o dragoste mare 
ca a noastră ? Las eu de 
la mine mai mult, mai 
lasă și tu de la tine pu
țin „peste" genunchi și 
hai să ne-mpăcăm.

De iapt ce s-a întîm- 
piat de am ajuns în si
tuația asta disperată ?

In ajun de Anul Nou 
am plecat și 
cova ca tot 
bligații față 
prieteni. Am 
vișinată, dincolo o țuică 
de Hațeg, mai încolo 
vin de Șard adus 
mari sacrificii intr-o 
nislră de benzină și 
cele din urmă, cu „încăl
zirea" iăcută, m-am a- 
runcat în cursă și am

debarcat ia cabana Cîm- 
pu lui Neag, unde în 
urma înțelegerii noastre 
urma să petrecem reve
lionul împreună.

Aici, muzică, dans și 
un „antren" fără lumină, 
unde se mai. „deconec
ta" lumea. Tu însă ni
căieri. Din bucătăria ca
banei veneau mirosuri

a- 
ce 
să 
a-

care ieșise cu unul 
fără. Iți dai seama 
noapte groaznică — 
fii nevoit să bei pe
lese, să dansezi cu toa
te fetele drăguțe, care să 
fi tot fost vreo treizeci 
dintre care 
una erau cu

Dimineața 
toată lumea,

treizeci și 
mini-jupe I 
s-a culcat 
numai eu

nici 
. Să mă 

ferată ? 
întîrzie- 
trenuri. 

dram de 
lăsăm să

eu cu sor- 
omul cu o- 
de rude și 
luat aici o

un
cu 

c ci-
în

CONSEMNĂM
Găină r»e

Mama cetățeanului Arnold 
Moscovici din Vulcan locu
iește 
duva 
nold 
care 
naștere a mamei sale 
ianuarie 
colet, o 
la mulți ani. Un gest deose
bit de frumos. Așa a făcut 
și-n acest an. In ziua de 20 
ianuarie a depus în gara 
Vulcan, cu buletinul de me
sagerie nr. 87, obișnuitul co
let. Lucrătorii stației l-au a- 
sigurat că vor expedia cole
tul chiar în acea seară. In 
22 ianuarie Arnold a vorbit 
la telefon cu mama sa. A 
rămas... ca la dentist, cînd 
mama i-a spus că în loc de 
găina a găsit în colet doar 
două minuscule 
carne stricată, 
la stația C.F.R. 
vestigați cine a 
năria !

în București. Este vă- 
și pensionară, iar Ar- 

e singurul ei fiu. In fie- 
an, cu prilejul zilei de 

24
— fiul îi trimite un 
felicită, și-i urează

bucățele 
Tovarăși
Vulcan,
comis...

de
de
în- 

găi-

Foileton corespondență

DRAGOSTE LA 
ZERO GRADE

îmbietoare de ’ țuică fiar
tă, sarmale, preparate 
vînătorești. Dar toate 
astea fără tine n-aveau 
nici o valoare in fața 
mea. Avînd în iață o 
țuică naturală și în 
dreapta o blondă artifi
cială, gindul meu era 
numai la tine. Chiar și 
atuftei cînd 
o studentă 
gindul meu
lega ei mai

dansam cu 
de la Cluj, 
era ia... co

si m pat i că

„Specialitatea 
casei “

am rămas „treaz" cu ca
pul pe masă așteptîndu- 
te. Dar tu n-ai venit. 
Te-am așteptat și-a doua 
zi, dar tot degeaba. 
De-atîtea întrebări fără 
răspuns și-atîlea dileme, 
capul meu era ca un ca
lendar nou-nouț. Dar 
iată că a treia zi spre 
seară am reușit să mă 
dezmeticesc și să con
stat cu groază eroarea 
care ne-a despărțit de 
la un an la altul. Toc
mai luasem la bucătărie 
trei cafele, iar pe cori
dorul 
rechi 
soția 
care
cu tine, 
ment 
rnoria 
că noi 
tîlnim 
și nu 
Neag !

Acum
s-a epuizat, dar văd că 
dragostea noastră așiș
derea. Și e păcat, zău 
așa.

Mi-a spus un amic 
„bun" că și tu te-ai dis
trat bine la Rusu. Ba a 
zis chiar că n-ai fost ușă 

că ai avut 
la

Telegramă 
fulger

in ziua de 24 ianuarie a.c., 
ora 16,30, pensionarul Cristea 
Aron din Lupeni s-a prezen
tat la oficiul P.T.T.R. din 
Braia. Vroia să trimită o te
legramă la București. A cum
părat un imprimat de 10 bani 
și cînd să-1 completeze si-a 
dat seama că a uitat acasă 
ochelarii. Atunci le-a rugat 
pe cele două lucrătoare ti
nere — una stătea lîngă so
bă, iar cealaltă... pe un scaun 
— să-i completeze imprima- 

Nici nu l-au luat în sea- 
S-a rugat omul de cîteva 
dar nici una n-a vrut 
servească.

oficiul P.T.T.R. ? Vă 
noi următoarea 

„Comunicați-ne

tul. 
mă. 
ori 
să-1

Alo, 
trimitem și 
telegramă : 
numele celor două lucratoare 
si măsurile pe care le-ati 
luat I" Fulger !

din Lonea. 
„Specialita- 
lnainte de 
după prînz

Un număr mare de oameni 
trec zilnic pragul restauran
tului „Cărbunele" 
Ce li se oferă ? 
tea casei" este 
prînz ceartă, iar
scălâmbăielile. „Responsabilă" 
cu cearta este ospătară Cio
banii Emilia, proaspăt absol
ventă a Școlii comerciale din 
Petroșani. In fiecare zi găseș
te nod în papură consuma
torilor. Nimeni nu pleacă de 
aici fără o „porție" de cear
tă. „Responsabil" cu scălâm
băielile este ospătarul Țico 
Ștefan. Ce-i drept, el nu-și 
neglijează clienții și nici nu-i 
dojenește. Se atașează la 
masa lor și, după ce bea cot 
la cot cu ei, începe să cînte.

Aceasta-i „specialitatea ca
sei" la restaurantul „Cărbu
nele" din Lonea. Conducerea 
T.A.P.L. nu-i poate 
cu ceva pe 
sabili" ? Cu 
sancțiunilor, 
paharul l

„servi" 
cei doi „respon- 
ceva din punga... 
căci s-a umplut...

întunecat două pe- 
de palme de la 

unui ștab pe 
o confundasem 

In acel mo-
mi-a revenit me- 
și mi-am amintit 
trebuia să ne In
ia cabana 
la Cîmpu

faptul In

Rusu
lui

sine

cu
după gura 
afurisită, 
care-i un 

mai

per ini
mi mă 

lumii, 
Amicul 
burlac

zicea
e ca 

de tren

că
un
pc

de... cabană, 
succes mare 
tă, că... Dar 
iau 
că-i 
ăsta,
convins, 
inima femeii 
compari imenl
care, cu toate că scrie 
ocupat, mai încap cîțiva. 
Și tot el spunea că tu

iară 
sens.

apă 
țuică 
iarna

Ei află că mi-a 
Altădată stăteam 
juma’ de oră în 
Dar azi cum am 
și venit că s-a

mea, umbrela mea. 
rămas cumva la
Trimite-mi-o te 
cineva.

h-
rog

su-

să dai în 
de inimă, 
s-ar înlîm- 
nenorocirc

ai fost foarte „ocupată" 
în noaptea de revelion. 
Dracu știe ce-o fi vrut 
să zică cu asta!

Dar să lăsăm nimicu
rile astea. Eu vreau să 
știu ce să iac să te pot 
împăca, pentru că 
tine lotul e un non 
Cafeaua filtru e 
chioară, coniacul — 
botezată și toată
asta mi se pare o lungă 
noapte polară.

Dacă ți-aș spune că 
mi-a venit mașina ce-ai 
zice ? Te-ai întoarce la 
•mine ? 
venit 1 
cîte o 
stație, 
ieșit a
mirat și șeful că am a- 
juns la serviciu înainte 
de șapte.

Cu gindul c-am să te 
împac, am scris la Car
tea prin poștă să-ți tri
mită pe adresa ta placa 
aceea cu „Nu te supăra 
pe mine". Dacă o pri
mești nu uita să achiți 
36 lei că mai sînt cinci 
melodii pe ea. Vezi ce 
fac eu pentru tine, pisi- 
cuța 
n-a 
ne ? 
prin

Eu știu că și tu 
feri lăuntric și din toată 
inima. De aceea mă gîn
dese ca nu cumva, doam
ne ferește, 
vreo boală 
Dacă totuși 
pla această
n-ai decît să dai un a- 
nunț la „Mica publici
tate" și-ai să te convingi 
că eu tot „ăla" am ră
mas. Și ca să știu că e 
vorba despre tine, for
mulează anunțul cam 
așa : „Tînără simpatică, 
cu inima harcea-parcea 
din motive de dragoste, 
caut irîimă < 
pentru grefare". 
a doua zi ai să 
o inimă caldă, 
afecțiune, cu o 
din plastic pentru sandvi
ciuri, înfiptă simbolic în 
ea, să știi că e de la 
mine: Ți-o dăruiesc. Eu 
mă lipsesc de ea. De-acu 
și așa vine primăvara, 
așa că...

Al tău
ziua grefării 
NECĂJITU

sănătoasă 
Și, dacă 
primești 

plină de 
furculiță

pîna în
NICU

Pentru
TRAIAN POPA

conformitate*
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In legătură cu capturarea 
navei spion „Pueblo
© Declarațiile președintelui Johnson și senatorului 

Fulbright
L. M. Bucher, căpitanul navei a recunoscut că a 
avut o misiune de spionaj

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a făcut vineri 
seara o scurtă declarație televizată 
în legătură cu capturarea de către 
unitățile navale ale R.P.D. Coreene 
a ] 
El 
ce 
tru 
în 
reene și a afirmat ca nava ameri
cana a fost capturată în „apele in
ternaționale".

Johnson a declarat că guvernul 
american a întreprins eforturi di
plomatice și va continua să folo
sească toate mijloacele aflate la 
dispoziția sa „pentru a găsi o so
luție promptă și pașnică acestei 
probleme". El a arătat, în același 
timp, că S.U.A. „au luat un anumit 
număr de măsuri de precauție" pe 
plan militar.

★

navei-spion americane „Pueblo". 
a încercat să nege răspunderea 
revine militarilor americani pen- 

i provocarea serioasă întreprinsă 
apele teritoriale ale R.P.D. Co-

NEW YORK 27 
Senatorul William 
ședințele Comisiei 
tru afacerile 
neri la Little 
sa, chemarea 
zerviști din
putea rezolva criza provocată prin 
capturarea navei spion ,,Pueblo".

(Agerpres). — 
Fulbright, pre- 

senatoriale pen- 
externe, a declarat vi-
Rock că, după părerea 
sub arme a 14 787 re- 
forțele aeriene nu va

DUPĂ MUDEHTUL 
flvioHniui im» 
PURTĂTOR DE BOMBE J“

THULE 27 (Agerpres). — 
frNu se știe ce s-a intimplat 
cu avionul și cu cele 4 bombe 
cu hidrogen care se aiiau la 
bordul său”, a declarat gene
ralul Richard Hunziker, in ca
drul unei conferințe de presă 
în prezența ziariștilor europeni 
și americani care s-au depla
sat în Groenlanda după acci
dentul bombardierului american 
B-52. El a menționat că frag
mentele de bombă descoperite 
pînă acum sînt contaminate, 
dar, a subliniat el, radiațiile 
nu se propagă. Generalul Al
bert Bow ley, însărcinat cu an
chetarea cauzelor accidentului, 
a declarat că incendiul la bor
dul aparatului s-a produs în 
aer la 160 km de baza Thule. 
Ordinul de a sări cu parașuta 
a fost dat de comandantul e- 
chipajului în momentul în ca
re s-a constatat că bombardie
rul nu mai pocite fi controlat. 
El a arătat o fotografie luată 
la o altitudine de 000 metri, 
în care este prezentată zona 
în care a căzut avionul și ur
mele lăsate de flăcările care 
au izbucnit în urma exploziei. 
Referindu-se la radiațiile de
pistate, specialiștii au arătat 
că persoanele care au trecut 
prin zona contaminată nu sînt 
în pericol, deoarece radiațiile 
Alfa nu pătrund prin piele și 
pot îi ușor înlăturate prin spă
lare. In zona accidentului, 
pentru continuitatea cercetări
lor, vor fi construite adăpos
turi pentru echipele de cerce
tători.

Pe de altă parte, Joergen 
Koch, profesor la Universita
tea din Copenhaga, conducă
torul comisiei daneze de cer
cetări, a precizat că Ministerul 
danez pentru Groenlanda a dat 
instrucțiuni autorităților locale 
de a interzice indigenilor să 
se apropie sau sâ pescuiască 
în zona unde a avut ioc acci
dentul

h i •

El a exprimat părerea că acești re
zerviști vor li folosiți în realitate 
pentru războiul din Vietnam.

Fulbright a reafirmat că Statele 
Unite trebuie să depună toate e- 
forturile pentru rezolvarea acestei 
crize prin mijloace pașnice, adău
gind că folosirea forței „ar fi ex
trem de periculoasă".

★

PHENIAN 27 (Agerpres). — Că
pitanul navei americane „Pueblo", 
Lloyd Mark Bucher, a răspuns în 
cadrul unei conferințe de presă la 
întrebările puse de reporterii unor 
ziare centrale și locale coreene, 
agenției de presă A.C.T.C. și Co
mitetului de radiodifuziune.

El a arătat că nava sa a avut 
misiunea exclusivă de a desfă- 
o activitate de spionaj fiind dotată 
în acest scop cu instrumente cores
punzătoare ultramoderne, iar echi
pajul are experiență în acest do
meniu.

întrebat care au fost principalele 
acțiuni de spionaj desfășurate de 
„Pueblo", Bucher a spus că nava 
a efectuat incursiuni în apele te
ritoriale ale Uniunii Sovietice și 
R.P. Chineze; El a recunoscut că a 
îndeplinit fată de R.P.D. Coreeană 
acțiuni de spionaj care sînt „acte 
de. agresiune, de violare, a; norme
lor elementare ale dreptului inter
național".

întrunirea Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 27 (Agerpres). 
Consiliul de Securitate, care la 
rerea Statelor Unite discută situa
ția creată 
americane 
toriale ale 
chestrarea
sîmbătă seara

Următoarea 
de Securitate 
ianuarie.

ce-

prin pătrunderea navei 
„Pueblo" în apele teri- 

R.P.D. Coreene și se- 
acestuia, și-a reluat 

dezbaterile.
ședință a Consiliului 
va avea loc luni,

Atacuri surpriză ale 
pafriofilor sud-coreeni

29

PHENIAN 27 (Agerpres). — A- 
genția Centrală Telegrafică Core
eană anunță, citind informații pro
venind de la Seul, că unitățile de 
partizani sud-coreeni au continuat 
în cursul nopții de joi spre vineri 
și în cursul zilei de vineri atacurile- 
surpriză împotriva trupelor guver
namentale și americane din diver
se părți ale țării. Astfel, partizanii 
din zona muntelui Baikoun au a- 
tras într-o cursă o unitate sud- 
coreeana aflată într-o misiune de 
cercetare și au deschis împotriva 
ei un puternic foc de arme. Alte 
detașamente de partizani au apă
rut în provinciile Kyungki și Ciung- 
ceang. In cursul schimburilor de 
focuri, aproximativ 20 de soldați a- 
mericani șj sud-coreeni au fost u- 
ciși sau răniți.

I. B. Tito
Primul

întrevedere între I. Gandhi, 
A. Kosîghin și

DELHI 27 (Agerpres). —
ministru indian, Indira Gandhi, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, și pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, losip 
Broz Tito, au avut vineri seara la 
Delhi o întrevedere în cadru) 
reia s-a făcut un schimb de

că- 
pă-

Dispariția unui 
submarin izraelian

anun-

„Da
de

TEL AVIV 27 (Agerpres). — Sur
se oficiale din Tel Aviv au 
țat în zorii zilei de sîmbătă dispa
riția submarinului izraelian 
kar", avînd un deplasament
1 280 tone și un echipaj de 65 de 
oameni. El se afla in apele Mării 
Mediterane, la aproximativ 160 ki
lometri de insula Cipru. Nu se cu
nosc pînă în prezent nici un fel 
de amănunte în legătură cu dispa
riția submarinului. „Dakar" este li
nul din cele patru submarine ale 
Israelului. Vase și unități de avia
ție izraeliene întreprind cercetări 
asidue pentru găsirea lui. Partici
pă, de asemenea, avioane și nave 
britanice. După cum anunță agen
ția France Presse, distrugătorul en
glez ..Diana", dotat cu un echipa
ment specializat, va părăsi portul 
Malta în direcția locului în care se 
crede că a dispărut submarinul iz
raelian ..Dakar"

AVIV 27 (Agerpres). — Mi- 
afacerilor externe al Izrae-

al 
al O.N.U. în 

Apropiat, Gunnar Jarring, 
unui scop important. „El 

să ne gîndim la coexisten- 
o pace îndelungată" Jn

FEL 
nistrul 
lului, Abba Eban, a; declarat vineri 
că prezența trimisului special 
secretarului general 
Oriental 
servește 
ne face 
ță și la
absenta unui astfel de reprezentant, 
în această regiune ar exista tensiu
ne șj pregătiri pentru un nou răz
boi. a spus Eban. In condiții de 
pace, a adăugat ministrul izraelian, 
sînt posibile schimbări de frontieră 
pe care Israelul nu le-ar accepta 
niciodată în timp de război sau a 
unei stări de beligerantă.

reri asupra unor probleme inter
naționale importante. Au fost exa
minate situația din Asia de sud- 
est, in special războiul din Vietnam, 
criza din Orientul Apropiat si al
te probleme.

In aceeași zi, Alexei Kosîghin și 
losip Broz Tito au avut o întreve
dere la care au discutat probleme 
referitoare la relațiile bilaterale so- 
vieto-iugoslave și unele probleme 
internaționale.

Guvernul cipriot 
a respins propunerile 
guvernului turc

NICOSIA 27 (Agerpres). — La 
Nicosia s-a anunțat oficial că gu
vernul cipriot a respins vineri pro
punerile făcute* de guvernul turc 
într-un memoriu adresat secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, cu 
privire la reglementarea situației 
din Cipru. După cum relatează a- 
genția France Presse, memoriul gu
vernului turc propune extinderea 
împuternicirilor forței O.N.U. din 
Cipru și dizolvarea gărzii naționa
le cipriote. La Nicosia se precizea
ză că guvernul cipriot nu poate ac
cepta o dizolvare a gărzii naționale 
decît în cazul unei dezarmări ge
nerale si după retragerea contin
gentelor grecești și turcești stațio
nate în Cioru.

R. I». MONGOLA

PRAGA 27. — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, transmi
te : In urma tratativelor purtate 
între 18 si 26 ianuarie, ia Praga a 
fost semnală convenția privind, des
ființarea vizelor de intrare-ieșire 
pentru călătoriile oficiale și parti
culare, precum și a vizelor de 
tranzit între Republica Socialistă 
România și R. S. Cehoslovacă.

Convenția, care creează noi faci
lități pentru cetățenii celor două 
țări, care vor călătorii în viitor în 
cealaltă țară, va intra în vigoare 
după ce va fi aprobată de guver
nele respective.

V

CAPETOWN 27 (Agerpres). — 
Medicii de la spitalul sud-african 
„Groote Shuur" au permis dr:. Phi
lip Blaiberq, pentru prima dată de 
la operația de transplantare ' a ini
mii la care a fost supus cu 25 de 
zile în urmă, să asculte emisiunile 
radiofonice. Oficialitățile spitalului 
au anunțat că starea dr. RlMb*-rg 
continuă să se îmbunătățească

Modificări în structura 
organelor centrale de stat

ULAN BATOR 27 (Agerpres). — 
Prezidiul Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole a emis un decret 
cu privire la 
modificări în
centrale de stat, cu 
natătirii conducerii 
muri ale economiei 
culturii, înlăturării 
existent și ieftinirii 
ministrativ, relatează 
tor ziarul „Unen".

Ca urmare a contopirii unor 
initete, consilii și ministere, au

introducerea unor 
structura organelor 

scopul îmbu- 
diferitelor ra- 

naționale și 
paralelismului 

aparatului 
din Ulan

ad-
Ba-

co- 
fost

Sfidînd rezoluția Consiliului
In capitala Republi

cii Sud-Africane a con
tinuat vineri procesul 
intentat grupului de 
patrioți din Africa de 
sud-vest acuzați de 
„terorism și trădare". 
Curtea Supremă sud- 
africană a declarat vi- 
novați pe 82 dintre in
culpați, sentința urmînd

să fie pronunțată la 1 
februarie.

Procesul de la Preto
ria a început la 7 au
gust 1967 și a stîrnit 
indignarea în multe 
tari ale lumii. Majori
tatea celor arestați sînt 
membri ai Organizației 
popoarelor din Africa 
de sud-vest (SWAPO), 
care se pronunță pen-

de Securitate
tru proclamarea inde
pendenței acestui teri
toriu în conformitate 
cu rezoluțiile Adunării 
Generale a O.N.U. Ca- 
lificînd drept ilegal 
procesul de la Preto
ria, o rezoluție a Con
siliului de Securitate 
adoptată joi reclama 
eliberarea imediată a 
patrioților.

Reizbucnirea incidentelor în Insula Mauritius
In Insula Mauritius, colonie bri

tanică, situată în Oceanul Indian 
au reizbucnit incidentele între re
prezentanții diferitelor comunități

și grupări politice. La Port Louis, 
centrul administrativ al insulei, au 
fost incendiate și distruse citeva 
case. Unitățile de pompieri sosite 
la fata locului au fost atacate de

GREVE ÎN SPANIA
MADRID 27 (Agerpres). — In 

Spania continuă să se desfășoare 
grevele minerilor asturieni și ale 
muncitorilor din industria de con
strucții din Jerez de la Frontera și 
Puerto de Santa Maria. Minerii re
vendică un salariu minim de .300 
pesetas pe zi, pe măsura creșterii 
costului vieții, iar muncitorii cons
tructori cer punerea în aplicare a 
convenției colective aprobate cu 
citeva luni în urmă. Revendicări 
asemănătoare au fost formulate și

de muncitorii uzinei „Renault" din 
Sevilla, precum și de către dele
gații sindicali ai muncitorilor por
tuari și ai marinarilor.

Cu toate acestea, în cercurile 
guvernamentale din Madrid se ma
nifestă răceală tată de revendică
rile oamenilor muncii. Agenția 
France Presse relevă că peste 1 000 
de convenții colective încheiate în 
ultimul semestru al anului trecut 
nu sînt puse în aplicare din cauza 
blocării salariilor.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani str, Republicii M. 44. TeL 1062, 269 (G.G.V21.)

Ministerui industriei 
Combustibilului și

Ener- 
Geolo- 
Minis-

create 
getice, 
giei, Ministerul Agriculturii, 
terul Industriei Ușoare si Alimen
tației, Ministerul Construcțiilor și 
Materialelor de Construcții, Minis
terul Invățămîntului Public. Comi
tetul pentru transporturi al R, P. 
Mongole a fost transformat în Mi
nisterul Transporturilor. Pe lîng[ 
Consiliul de Miniștri a fost înfiin
țată Direcția principală a silvicul
turii și industriei de prelucrare a 
lemnului.

T I R I 

„ VÎNATOARE 
DE OAMENI1’ 1
AuforJ(â/fle columbiene au a- 
nunfat arestarea unui grup de 
aventurieri, printre care doi 
cetățeni venezueleni, care au 
recunoscut că au asasinat 50 
de indieni la trontiera dintre 
Venezuela și Columbia. Ei au 
mărturisit că au actional in 
serviciul unor mari latifun
diari, ale căror nume au refu
zai su le divulge.

Potrivit relatărilor agenție. 
France Presse, victimele, in
dieni înfometați din Tribul Cui- 
bas, au fost atrase lntr-c fer
mă situata in Columbia, unde 
au fost exterminate cu focuri 
de armă, topoare și cutite 
Printre cei masacrați se aflau 
femei și copii. Unul din asa
sini. columbianul Ramon Sam
aria, a mărturisit că această 
„vlriătoare de oameni" a lost 
organizată deoarece indienii se 
instalaseră pe năminturile ma
rilor latifundiari. :

grupuri de persoane înarmate. Po
litia a deschis focul împotriva a- 
cestora. Agenția Reuter menționea
ză că de la izbucnirea incidentelor 
îri Insula Mauritius au fost ucise 2) 
de persoane, iar peste 100 rănite 
Poliția a arestat pînă în prezent 175 
de persoane.

I
O PALERMO. — Numărul victimelor numeroaselor cutremure 
de pămint înregistrate în sudul Italiei în ultima vreme se ridică 
(acum la 231 morti si 523 răniți. In provincia Trapani, care a rost 
cea mai afectată, numărul mortllor este de 126, iar al răngilor 
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