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în prima lună 
1968 și-au în- 
în întregime 
de pian 

și
se

mina Ani-
Realizările co-

Sectorul V diminuează de ani de zile realizările
minei Petrila
Mina Petrila a încheiat anul 1967 

cu 8 176 tone de cărbune „plus". 
Depășirea era însă și mai mare da
că toate sectoarele și-ar fi adus o 
contribuție mai substanțială la re
zultatele exploatării. Depășirile au 
fost diminuate, îndeosebi de secto
rul V care a încheiat anul cu un 
„minus" de 10 960 tone cărbune. 
De altfel, acest sector nu și-a rea
lizat planul nici Ia lucrările de 
pregătire rămînînd dator cu 400 ml. 
Dar, ceea ce e și mai rău, sectorul 
a pornit în noul an tot 
colectivul sectorului V 
luna ianuarie cu un 
1 049 tone cărbune.

Despre cauzele care
o atare situație ne-a vorbit tov. ing. 
Ștefan Octavian, șeful sectorului 
V: „Ducem mare lipsă de efective: 
în anul trecut, zilnic am fost cu 
efectivul sub plan în medie cu 21 
de oameni. Asa se explică faptul 
că deși productivitatea muncii a 
fost realizată în anul 1967 în pro
porție de 108 la sută, am înregistrat 
totuși un „minus" de peste zece 
mii tone. De asemenea, din lip- 
s* de personal tehnic suficient, în 

ecial maiștri principali și maiștri 
tineri, controlul locurilor de mun
că lasă de dorit, mai ales că secto-
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cu stîngul: 
a încheiat 

,.minus" de

au generat

Educație !

SAREA?
rul nostru este foarte extins. Ade
vărul e că sectorul nostru nu stă 
bine de loc cu disciplina, 
ția mare, este o altă cauză 
face greutăți".

Neajunsurile 
lui V nu sînt 
persistă de ani 
cunoscute 
torului cît 
tării. Dar, 
te_4rep_i... 
varea lor
unor factori din 
se explică faptul 
„minusul" crește 
tul : de la 6 460
aproape 11000 tone în 1967!"

Iată ce ne-a relatat și tov. Cos- 
tea Traian, secretarul comitetului 
de partid de la E.M. Petrila : ,;Nu 
contest greutățile obiective care 
există la sectorul V : sectorul e cel

Fluctua-
care ne

sectoru- 
din ele

din cadrul 
noi. Unele 
de zile. Sînt arhi- 

atît de conducerea sec-
și de conducerea exploa- 
probabîl’, ele au fost lua- 
fatalitate și pentru rezol- 
se așteaptă intervenția 

afara. Numai așa 
că la sectorul V 

de la un an la al- 
tone în 1 965, la

mai extins, exploatează stratele 
subțiri, presiunea e mare. Cele mai 
multe neajunsuri, însă, provin din 
modul defectuos de organizare al 
producției. Nu puține sînt cazuri
le cînd unele formații de lucru sînt 
schimbate de la un loc de muncă 
la altul, de cîle 4—5 ori într-o lu
nă. Printr-o astfel de fluctuație de
sigur, se pierde timp din produc
ție. Folosirea timpului de lucru 
te o altă problemă care ne dă 
furcă la acest sector : oamenii 
cep lucrul mai tîrz.iu și pleacă 
șut mai devreme îndeosebi cei de 
la lucrările auxiliare. Aproviziona
rea cu materialul lemnos 
și ea defectuos.

Instabilitatea brigăzilor, 
ția de efective, precum și 
neajunsuri de care se fac răspun
zătoare conducerea sectorului și 
conducerea exploatării au format, 
de altfel, obiectul unei analize în 
cadrul comitetului de partid. Mă
surile stabilite, de comun acord 
cu conducerea sectorului și a ex
ploatării vor duce, cu siguranță, la 
înlăturarea neajunsurilor care per
sistă la sectorul V, vor determina 
ieșirea acestuia din impas", 
timpul !

Un singur lucru am dori să rea
mintim conducerii minei și comitetu
lui de partid. Măsuri s-au elaborat 
și în anii trecu ți. Totuși sectorul V 
a „tras" înapoi realizările exploatării. 
Ceea ce se cere deci cu imperiozi- 
tate — să se finalizeze măsurile e- 
laborate astfel ca redresarea activi
tății sectorului V să devină o rea
litate !

Printre exploatările 
miniere din Valea Jiu
lui care 
a anului 
deplinit 
sarcinile 
numără 
noasa.
lectivului aninosean nu 
se situează la nivelul 
celor obținute în mi
nele Lupeni, Petrila, Pa- 
roșeni și Dîlja care au 
extras 6 498, 2 616,
1 001, respectiv, 906 to
ne de cărbune peste 
plan. Pentru colectivul 
minei Aninoasa, care 
multă vreme a rămas 
sistematic în urmă, în
deplinirea integrală a 
sarcinilor planului pe 
luna ianuarie — sarcini

partea Preparației Co
roești, care a preluat 
la timp întreaga pro
ducție de cărbune ex
trasă, precum și din 
partea autobazei DRTA 
Petroșani care a asigu
rat desfășurarea opti
mă a transportului de 
personal și materiale 
pentru această exploa
tare.

In semn de recunoș
tință pentru sprijinul 
acordat în realizarea 
sarcinilor de plan, fac
torii de răspundere de 
la E. M. Aninoasa au 
adresat colectivelor 
preparației Coroești și 
autobazei DRTA o te
legramă în care, între 
altele, se

substanțial sporite față 
de anul trecut — con
stituie totuși un suc
ces. Dar mai ales o 
expresie a hotărîrii co-' 
lectivului de a munci 
cu toate forțele pentru 
recucerirea 
frunte în 1 
mai mult < 
care l-au < 
lă vreme 
țările .Văii Jiului, pen
tru ridicarea activită
ții economice a exploa
tării la nivelul exigen
telor stabilite de Con
ferința Națională a 
partidului.

In îndeplinirea pla
nului, colectivul minei 
Aninoasa a primit 
sprijin substanțial

locului de 
lupta pentru 
cărbune pe 
deținut mul- 
între expira-

fluctua- 
celelalte

se face

Un meseriaș iscusit de la U R.U.M.P .

metrologul Rub loșif

ci nd va 
biletelor

Aglomerație mare, acum cî- 
teva zile, la Cinema „Republi
ca" din Petroșani. Rula 
„Bobby...u Deși casierița afi
șase că „pentru azi nu mai 
sint bilete", lingă casă, îngră
mădiți benevol în rînd ca sar
delele în ulei, vreo 40 de ti
neri așteptau clipa 
începe și vinzarea
„în picioare" (1). Un elev de 
vreo 10 ani găsește pe jos un 
stilou. Cinstit, începe să bată 
pe umăr un „nenea" din față, 
apoi pe altul și pe mai mulți, 
întrebindu-i, cum era și firesc.

&p&ție. ui 'Tocurilor

- ;I

un 
din spune :

numele tuturor 
inginerilor și

muncitorilor 
tehnicienilor 

vă rugăm să

realizarea sar- 
luna ianuarie

dificultățile pe

,,/n 
mineri, 
de la mina Aninoasa, 

■ primiți mulțumirile noastre pentru 
sprijinul at'it de necesar pe care 
ni l-ați acordat în 
cinilor de plan pe 
1968.

Ne sînt cunoscute
care trebuie să le învingeți dv. de 
ia Preparația cărbunelui Coroești 
pentru a ne recepționa 
producție în mod ritmic, cît și dv. 
de la DRTA, autobaza 
pentru efectuarea zilnică,
tîrzieri a transportului de personal 
și materiale. Cu toate acestea, con- 
șlienți de sarcinile noastre comu-

întreaga

Petroșani
fără în-

ne în creșterea continuă a produc

ției de cărbune, ați găsit resursele 

. mobilizatoare pentru a

contribuind astfel la

și depășirea sarcinilor 

plan".

le învinge, 

îndeplinirea 

noastre de

OBIECTIVE MOI

BlOCIli ®1
Bătrînul oraș minier 

Lupeni cunoaște in a- 
cești ani metamorfoza 
înnoirii, a înfrumusețării» 
Pînă acum au fost con
struite aici 
de blocuri, 
noii vechile 
coza, Braia, 
dimkescu.

acesta iu 
se ridică 

cu 176 (

aproape 
care au 
cartiere
Tudor ’

l blo* 
garso-

lanciii
Va 

blo- 
ex- 
u ti
re*

daca n-au pierdut acest 
biect. Toți îi răspund, privind 
stiloul, cu cite o negație. A- 
pare însă (se putea altfel!) 
„educatorul" ocazional, un ti
nă r trecut de 20 de ani, care 
intervine prompt și categoric : 
„Măi puștiule, ăsta e stiloul 
tău ! Ce dracii' ești așa de to
lomac ? De ce bați toba 
l-ai găsit ? Bagă-1 in buzunar 
și taci. Așa ceva să 
pe tine la școală...". Puștiul 
dâ să-l contrazică, dar e sto
pat : „Taci, bă nu fi fraier 1" 
Uri bâtrînel — se pare singu
rul reprezentant al adevăratei 
opinii publice — care aștepta 
si ei ia un „bilet în ptus" îl 
contrează imediat pe „educa
torul' improvizat ■ „Rușine ti
nere !" Acesta ii replică tăios : 
..Dv. de ce vă băgați ?" Cînd 
se consuma această scenă a- 
pare și stăpînul stiloului (s-ar 
nutea să nu fi fost chiar ade
văratul 1). Puștiul i-1 întinde, 
acesta mulțumește, „educato
rul" zîmbește de sus dispre
țuitor, bătrînul scrîșnește ne
putincios din dinți.

Nu știm ce-o ii gîndit bă
ii inul I Poate a meditat ca și 
noi acum ■ Păcat că un „re
but" ai educației a fost lăsat 
să-și țină nestingherit lecția 

nocivă!

că

te-nvețe

V. T.

In Petroșani, un uou depozit de legume va fi dat in curînd io folosință.

ediții a Jocurilor 
desfășura la Gre- 
Comitetul de or- 
recent o plachetă

Cu prilejul celei de a zecea 
olimpice de iarnă, care se vor 
noble între 6 și 18 februarie, 
ganizare a Jocurilor a publicat
specială intitulată „Imnul sportului". Din cuprin
sul ei se desprind mai multe articole intre care 
„Epopeea Jocurilor olimpice" scris special pen
tru acest eveniment de către Andre Maurois.

g nspirat de educația bri- 
tanică care desăvîrșea 

simultan trupul, caracterul și 
spiritul, Pierre de Coubertin, 
un aristocrat francez de ori
gine regalistă, se hotărăște 
să facă și el această tentati
vă, „mai întîi în Franța, iar a- 
poi... cine știe?" Coubertin vi
zitează Anglia și S.U.A., ramî- 
ne acolo cîtăva vreme, legînd 
o serie de prietenii. întors în 
Franța, Coubertin pledează în 
favoarea introducerii sportu
lui în scoli și universități. 
Și-si definește scopul încă 
din 1887 : „Voi rebronza prin 
sport acest tineret fără vla
gă și rigid". In acea vreme, 
fotbalul trecea în Franța 
drept o activitate absurdă si 
ucițașî. Atletismul «ta praî*

tic inexistent. Dar, și exista 
un dar, credința putea să ri
dice și munți. La puțin timp 
după propunerea făcută, Cou
bertin este trimis la Boston 
pentru a reprezenta Franța 
la un „Congres de educație 
fizică". Tot în același timp, 
în Franța apar primele clu
buri, dar autorul lor privește 
mai departe. Sub impresia 
istoriei grecești, Coubertin 
este din ce în ce mai preo
cupat de vestitele jocuri spor
tive de la Olympia. Olimpis- 
mul nu se limita la o între
cere atletică. El reprezenta 
nu numai cultul efortului, ci 
și acel al loialității, dezinte
resului, egalității, discipli
nei. Entuziast din fire,
Coubertin întrevedea deja o-

oliiwpiee
rizonturi vaste, planetare, is
torice unde, în condițiile u- 
nui respect mutual, popoarele 
ar fi pus bazele unei păci 
trainice. Visa 
intr-o nouă Olimpie 
din lumea 
artiștii. Și 
unei lupte 
uite ura. 
Coubertin, 
bonna dorința 
ta Jocurile olimpice. Oamenii 
serioși 
reuși. un singur 
în mișcare toate 
pe planetă ? Și 
s-a întîmplat. La 
Anglia, nici S.U.A.
fost de acord. In cele din ur
mă, la Congresul pentru re
luarea Jocurilor olimpice, 
Coubertin vorbi cu atîta con
vingere încît reuși, să cîști- 
ge partida. Un Comitet In
ternațional Olimpic primi în
sărcinarea să organizeze în-

va compune 
tronsoane a- 
linie frîntă 
pe înălțime 
de nivel.

Anul 
Lupeni 
cui G1 
niere. Clădirea, avînd 10
etaje, se 
din două 
lăturate in 
și decalate 
la jumătate
ceastă soluție tehnică 
ne seama de panta 
renului pe care va 
amplasată construcția
permite totodată crearea 

tehnic în 
amplasate 
uscăloriile

A* 
li

te* 
îi 
Și

unei
să reunească 

atleții 
întreagă, poeții și 
acolo, în bucuria 
nobile, oamenii să 

In anul 
anunță la 

de a

1892,
Sor- 

reedi-

au zîmbit; cum va 
om să pună 
națiunile de 

totuși așa 
început nici 

nu au

ANDRE maurois

(Gontinuare in pag. a i-a)
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unui subsol 
care vor fi 
spălătoriile - 
blocului.

Construcția 
va desfășura 

Pînă

blocului se 
prin glisa

re. Pînă in prezent, 
constructorii din lupeni 
au executat deja funda
țiile blocului, iar acum 
pregătesc cofrajele pen
tru montaj — urmînd ca

încă in primul trimestru 
clădirea să fie înălțată. 
O deosebită atenție 
fi acordata esteticii 
cului. La finisajele 
terioare se prevede 
lizarea de materiale
zistente cum sint placa
jele de cărămidă specia
lă, plăcuțe ceramice și 
tencuieli 
flcîală.

Fiecare 
cuprinde 
țioasă, o 
mic vestibul, 
de baie 
cadă,

Pe bloc vor 
tene colective 
și televiziune 
de legătură 
apartament, 
lele vor 
centrală.

Construcția blocului 
G1 — care va îi cea 
mai frumoasă clădire de 
acest gen din Lupeni — 
a intrat în etapa pregă
tirii și 
urmi nd 
strucție 
și dată 
semestrul II al acestui

ceramice
cu piatră arti-

apartament va 
o cameră spa- 
bucătărie, un 

o camera
prevăzută cu 

lavoar etc.
exista an- 
de radio 
cu rețele 

în fiecare
Apariamen- 

avea încălzire

începerii glisării, 
ca întreaga con- 
să fie terminată 
în folosință în

an.

ÎN ZIARUL DE AZI

• CULTURĂ-ARTĂ
(pag. a 2-a)

• Cu ocaua mică
• CONSEMNAM

(pag. a 3-a)
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CULTURĂ
VA

Pe marginea spectacolului „Angelo, 
tiranul Padovei" de Victor

Drama „Angelo, tiranul Pado
vei", a cărei premieră a avut loc 
săptămîna trecută la teatrul din 
Petroșani, reînvie pe scenă frămîn- 
tata Italie de la mijlocul secolului 
al XVl-lea, plină de contradicții, 
dominată de obscurantism și tira
nie. Tot acum capătă amploare 
deosebită și ideile luminoase ale 
Renașterii, reprezentată prin Leo
nardo da Vinci, Machiavelli, Mi
chelangelo, Tizian, Raphael ș.a.

Padova anului 1549 — în care se 
desfășoară acțiunea dramei — a- 
ilata sub dominația crudei Veneții, 
este teatrul unor acțiuni sîngeroase 
prin care tiranul ei, Angelo Mali- 
pieri încearcă înăbușirea conștiinței 
și a dorinței de libertate a poporu
lui. Aristocrat îngîmfat, în care se
tea de 
zimea, 
căruia 
că dar

TEATRUL
ROMANTIC
Șl
VIZIUNEA
SA
MODERNĂ

putere se împletește cu cru- 
Angelo reprezenta tiranul 
„îi este permis să greșeas- 
nici o dată să ierte" așa cum

recunoaște el însuși.
Alături de Angelo apare odiosul 

spion al Veneției, Homodei „un 
invidios, martor fatal, veșnic de 
față... etern dușman a tot ceea ce 
e mai presus de el... ticălos, inteli
gent și nemernic care nu poate fa
ce decît rău".

La extrema acestei lumi sumbre 
și odioase se situează cele două 
„grave și dureroase figuri... gene
roase adeseori, nenorocite mereu" 
— Tisbia și Catarina. Prima, o ac
triță inteligentă și frumoasă de con
diție umilă plina de talent și înzes
trată cu înalte trăsături morale, 
capabilă să urască și să iubească, 
devotată pînă la sacrificiu idealului 
ei de dragoste (întruchipat în per
soana lui Rodolfo), dar nefericită 
în această mare pasiune, reprezin
tă, în concepția autorului, femeia 
din popor, defăimată și dispre
țuită de aristocrație. A doua, o no
bilă din înalta societate, soția tira
nului Padovei, de o construcție su
fletească mai slabă decît Tisbia, 
resemnată în fața soartei, are to
tuși puternice accente de protest 
față de condiția de subordonare a 
femeii în familia și societatea tim
pului ei.

Din întreaga dramă, dincolo de 
scăderile ei, respiră un cald suflu 
de umanitate, o țesătură fină de 
tragic și lirism care se dezvăluie 
meditației și sensibilității noastre.

Din acest punct de vedere, regia 
(Constantin Dlcu) s-a străduit, și 
în parte a reușit, să pună în evi
dență și să exprime factura roman
tică a piesei. Considerăm însă ca 
o scădere a regiei prea multa fide
litate lață de țesătura romantică a 
piesei în dauna unei viziuni mo
derne. Astfel, neținînd seama de li
mitele libertății de creație a auto
rului, raportate la epoca în care a 
fost scrisă drama (sub domnia des
potică a lui Napoleon al III-lea, 
atît- de urît de autor), regia n-a 
pus în evidență cu destulă tărie 
partea de mesaj social a piesei. 
Așa cum a fost conceput de regi
zor, personajul principal (tirania re
prezentată prin Angelo) are mai 
mult un caracter iluminist și nici
decum de „unealtă cu ajutorul că
reia un popor asuprește un alt po
por".

Insuficiența viziunii moderne a 
spectacolului din partea direcției de 
scenă s-a resimțit și în interpretare.

Costin 
lo, nu a 
prestînd 
de nerv,
ori crispat. Asemănător ne-a părut 
și Ion Rovin în rolul lui Rodolfo,

Mai reușit, în rolul spionului 
Homodei, Nicolae Nicolae, deși 
mai degajat și mai sincer în inter
pretare, nu a izbutit totuși să ne 
comunice repulsia față de sinistrul 
personaj pe care l-a întruchipat.

Un examen dificil, trecut însă cu

Hugo
succes, l-au avut cele două inter
prete principale: Viorica Popescu 
(Tisbia) și Cristina Deleanu, de la 
Teatrul Delavrancea, București (Ca
tarina). Ambele actrițe au convins 
prin naturalele, siguranța, subtilita
te și gradarea sentimentelor. Im- 
primînd patetism și vibrație jocului 
ei Viorica Popescu a prefigurat o 
Tisbie în toată frumusețea ei mo
rală și în tot tragismul ei de destin 
neîmplinit, mai ales în final.

Tonurile calde — uneori dulce- 
ge — discreția și eleganta interpre
tării în jocul Cristinei Deleanu a 
dat Catarinei 
tfvă.

Corecte și 
spectacolului, 
Constantin Dumitra (Galeofa), 
lexandru Codreanu (Ordelafo), Flo
rin Plaur (Orfeo), Nicolae Gherghe 
(Gaboardo), Astra Miclescu (Regi- 
nelal, Cecilia Teodorii (Dafne), 
Vaier Donca (superiorul bisericii).

Alexandru Zecu (un călugăr) și Du
mitru Cita (un valet).

Scenografia, aparținînd lui Aurel 
Florea, a reușit însă să suplinească 
lipsurile spectacolului, găsind mij
loace sugestive, impresionabile 
pentru redarea atmosferei de teroa
re și întuneric, mai ales prin inter
punerea acelui decor macabru în
tre spațiul scenic și sală. Ingroșînd 
și prelungind astfel semnificațiile 
acțiunii dramatice, scenografia a 
dovedit mai multă aderență la viziu
nea modernă a spectacolului.

Ceea ce spectacolul afirmă 
pozitiv, în mod deosebit, 
de orice obiecții mai mici 
mari în ceea ce privește 
interpretarea actoricească,
torește unei anumite infuzii de ti
nerețe. Distribuția (și mai > ales re
gia) cuprinde multe nume de tineri 
și chiar dacă nu toate comportările 
actoricești s-au dovedit pe măsura 
posibilităților reale ale interpreți- 
lor și a regizorului, se simte totuși 
un suflu nou care promite, în pers
pectivă, rezultate artistice din ce 
în ce mai valoroase.

C. COTOȘPAN 
D. MANIU

ca 
dincolo 

sau mai 
regia și 
se da-

prestanța neostenta-

în nota generală a 
celelalte interpretări:

A-

r
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I
I
I
I
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PE ECRANELE PETROȘĂNEiME

„Oameni în rulotă
7—-11 FEBRUARIE a. c. LA CINEMATOGRAFUL „7 NOIEMBRIE"

îndrăgos
tiri as in

Cărți
£ încă un volum pentru 

împlinirea datoriei față de me
moria remarcabilului om de 
stat român, Nicolae Titulescu. 
Ilustrare detaliată a aspecte
lor esențiale 
rectoare ale 
matice a lui 
cu — ampla
MENTE DIPLOMATICE"

și a liniilor di- 
activității diplo- 
Nicolae Titules- 

culegere „DOCU- 
a

apărut recent în Editura poli
tică.

9 Scrierile lui George Că- 
linescu se recomandă, ca în
totdeauna, singure! O punte 
de asemănare între activitatea 
sa de comentator activ al ac
tualității literare și imaginea 
neabătutului căutător al Ita- 
căi — iată „motivul" care a 
stat la baza conceperii volu
mului de încercări 
LYSSE".

critice

antică
sau...

„u-

lliescu, în rolul lui Ange- 
lost destul de convingător, 
un joc fără relief, lipsit 
uneori discursiv, ele multe

Acrobatul Vincek este 
tit de Nina, considerată 
matei ie de călăi ie acrobatică. Din 
ambiția parvenirii, părinții Ninei 
se opun căsătoriei celor doi tineri.

Vta/a ii desparte pentru un timp, 
dar Vincek nu renunța la gindul 

de a o regăsi. Ce se-ntîmplă in 

continuare, aflați vizionind filmul.

s-a 
mai 

cL- 
pe-

marelui 
militant 

An-

O Despre Grecia 
scris mult. Erudite 
puțin, vechile evocări ale 
vilizației elene sînt puse-n 
numbră de lucrarea 
elenist, umanist și

, pentru pace și progres, 
dre Bonnard, „CIVILIZAȚIA 
GREACĂ". Volumul I : „De la 
Iliada la Parthenon", scris cu 
o sensibilitate și o putere de 
evocare deosebită, se găsește 
do vînzare în toate librari''1^.

’J

„FRAN- * 
expusă 

a 
descendențe deo- 
creația lui 
arta populară

Pentru admiratorii 
plastice 1 In albumul 
CISC ȘIRATO", este 
întreaga viziune picturală 
artistului, cu 
potrivă din 
zanne și din 
mânească.

Ce-
ro-

Liceeni ! Numărul 17 
colecției voastre „Lyceum" 
prinde romanul „Nicoară Pot
coavă". Nu-1 scăpati. E o car
te care reprezintă chintesența 
concepțiilor și artei sadove- 
niene.

al 
cu-

au răspuns

PREZENT !
In aceste zile, în sala de expozi

ții de pe strada Brezoianu din Ca
pitală are loc faza pe tară a celui 
de al treilea ,,Concurs al cercuri
lor de fotoamatori din cadrul clu
burilor și caselor de cultură".

Competiție artistică de prestigiu, 
inițiată de U.G.S.R. în colaborare 
cu Asociația artiștilor fotografi din 
tara noastră , concursul cercurilor 
de fotoamatori, prilejuiește o inte
resantă trecere în revistă a pro
ducției din laboratoarele pasionali
lor obiectivului aparatelor de luat 
vederi. Numărul mare de cercuri 
care și-au anunțat participarea la 
actuala ediție a concursului, impre
sionantul număr de lucrări (de 
dinul miilor) din care s-a făcut 
lecția pentru faza finală, atestă 
teresul ascendent pentru acest
de îndeletnicire, pentru acest gen 
de artă. Formă materializată a fan
teziei creatorilor de imagini, aceste 
confruntări la cel mai înalt nivel, 
se transformă în adevărate explo
zii de optimism, bun gust, gratie și 
frumos. Varietatea tehnicii lor de 
execuție (fotocjrafii alb-negru, în 
culori, diapozitive colorate) permite

or- 
se- 
in- 
fel

participarea largă a celor care in
vestighează cu subtilitate lumea in
finită și plină de inedit a tabloului 
cotidian.

La cele două 
expoziției de la 
șenească și cea 
torii din Valea 
tat cu un mare 
dintre care unele de certă valoare 
artistică. Participant! cu merite 
deosebite în ediția precedentă a 
concursului, membrii cercului de 
foto din Lupeni sînt și de data a- 
ceasta prezenți cu 9 fotografii exe
cutate în alb-negru care vor întru
ni, sperăm, aprecierile juriului cît 
și ale publicului amator de acest 
gen de artă din Capitală. Cele trei 
lucrări aparținînd membrilor cercu
lui de foto din Petroșani ne îndrep
tățesc, de asemenea, să așteptăm 
cu nerăbdare verdictul comisiei de 
apreciere a lucrărilor care va pre
zenta, 
acestei 
ție în 
matori

,,Oameni în ru-

CLIȘEU :
Cadru din filmul

faze premergătoare 
București, cea oră- 
regională, fotoama- 
Jiului s-au prezen- 

număr le lucrări

în zilele următoare, bilanțul 
competiții de largă respira* 
activitatea fotografică de a- 
din țara noastră.

T. KARPATIAN

Discuri
Reînvie epoca tangouli* 

nemuritor ?
viatorului 
boltă ci nd
Geamul tău 
meie și Dar ești la fel, tre
zesc — acum în epoca shacke- 
ului — nostalgia melodiilor li
rice armonioase ale trecutului. 
Care totuși rămîn !

Nu. Melodiile ă
Ionel Fernic : A? 

apare luna, La 
luminat, Iubesc ie- 

Dar ești la fel,

< Vocea ț ȘTEFANIEI RA
RE? transmite (și va transmi
te) cintecelor moldovenești in
terpretate un emoționant fior 
de autenticitate. Orchestra lui 
Nicu Stănescu o acompaniază 
pe solistă, în cele patru cîn- 
tece. cu fină pricepere.
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pritnul film 
de italianul 
Roși, în anul 

și-a plasat 
orașul său

Dramă socială, „Sfida
rea" este 
realizat 
Francesco 
1957. Roși
acțiunea in 
natal, Neapole, reușind 
să prezinte realitatea 
italiană in adevărata ei 
lumină.

Filmul ne introduce in 
lumea speculațiilor ca
re prosperă de pe urma 
negoțului de zarzavat, o 
lume cu o mentalitate 
primitivă despre solida
ritate, onoare și cava

lerism — mentalitatea 
precupeților. In această 
lume se desfășoară po-

vestea lui Vito Palara, 
eroul principal al filmu
lui, un tinăr întreprin
zător și plin de ambiție.

Intr-o bună zi i se i- 
vește prilejul de a obți
ne imense profituri de 
pe urma negoțului cu 
fructe și zarzavat. Cum- 
părind legume și fruc'e 
direct de la producător 
și revinzindu-le, reali
zează un cîștig conside
rabil. Acesta a fost pri
mul pas. Urmează apoi 
legăturile cu o bandă 
de speculanți și apoi, 
așa cum era de așteptat, 
momentul final, dra
matic.

Iotă".
I 
I

4$ N1N1 ROSSO, cunoscutul 
trompetist italian, împreună cu 
orchestra sa, interpretează, pe 
discul nou imprimat, și melo
dia ,,11 silenzio" (cunoscuta 
„Liniște") ! Sunetul trompetei 
se dovedește extrem de disco- 
genic. Ascultați-1. Nu veți re
greta.

V. TEODORESCU

Recunoștință
De ni s-aude rîsul departe, de pe schele, 
Și dacă toți copiii au azi abecedare, 
Recunoștință ție, partid al clasei mele, 
Făuritor de oameni, de visuri mari sub soare.

Și de urcăm spre bolta, ca niciodată albastră, 
Hulubi, vislind prin Cosmos sub ploile de stele, 
Și dacă-i liber gindul și-naltă fapta noastră, 
Recunoștință ție, partid al clasei mele.

Și dacă-i demnitate in traiul tuturor, 
Și-n mersul țării mele pe calea spre lumina 
E pentru că ești tu, partid biruitor;
Din trandafirii inimii iți împletim cunună.

ION CONSTANTINESCU

I
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sî Bumerangul
/oW Emilia din Lupeni este 

o fată „descurcăreață". Lucrind 
la O.C.L. Alimentara, și-a a- 
i-indat adine mina in punga 
statului. A delapidat multi bani, 
turnai tatăl ei știe cit a chel
tuit pentru a o scoale din în
curcătură! (ei, ce să-i faci, și 
descurcăreții se mai încurcă !). 
De atunci Emilia s-a transie
nt la cinematograful din Băr- 
băteni, în calitate de casieri
ță. Lua bani și dădea bilete. 
Dar intr-o zi și-a zis: „cine 
Împarte, par te-și face". Și și-a 
făcut. A luat banii încasați pe 
trei zile la filmul „Bumeran
gul" și s-a dus. Unde, nimeni 
nu știe 1 Părinții o caută cu 
ochii înlăcrimați. Dar o caută 
și miliția, cu... de-amănuntul. 
Frauda s-a întors împotriva ei. 
La fel ca și... bumerangul.

Se caută 
un arbitru

De 5 luni de zile cetățenii 
și organele locale din Banița 
se frămlntă întrebîndu-se unde 
pot găsi un arbitru. Bănițenii 
au neapărat nevoie de un ca
valer al fluierului. Insă să lă
murim lucrurile.

Rusu Petru și Oprean Petru 
se căznesc de cîtva timp să 

. rezolve între ei anumite tre- 
bușoare. Dar întotdeauna cînd 
se întîlnesc nu se pot înțele
ge și se iau la bătaie. De cele 
mai multe ori cîștigă Rusu, 
deoarece el îi pădurar. Ultima 
„consfătuire" de acest gen, 
cu mult zgomot și demonstra
ții belicoase în văzul lumii, 
s-a ținut recent lingă Alimen- 

. tura din Merișor. A ieșit tot 
cu o păruială cruntă. Rusu l-a 
snopit în bătaie pe Oprean. 
Unde se va desfășura urmă
toarea înlîlnire între cei doi 
beligeranți nu se știe. Poate 
tot la un bufet sau poate cine 
știe unde. In ce loc or să se 
intîlnească iar, nu are impor- 

\ ( tanță. Important e ca ia aceas- 
< tă „confruntare" să vină un 

arbitru cu fluier de... milițian. 
Să-i iluiere, ca să le piară 
cheful /...

FILME

Concurs de schi
Pe pîrtia din preajma cartierului 

Sohodol, Paroșeni, 20 de elevi de 
la Școala generală din localitate 
și-au dovedit zilele trecute aptitu
dinile pentru schi într-un frumos 
concurs. In urma desfășurării celor 
doua probe de coborîre, au fost 
desemnați următorii cîștlgători : 
Ursu Gheorghe, Breben Nicolae și
Golgoțiu Puiu (la categoria 10—12 
ani) și Rad Nicolae, Voin Ionică, 
Cheleș Dumitru (la categoria 12— 
14 ani). Concursul a fost intere
sant, scoțînd în evidentă realele 
calități ale micilor sportivi.

Campionat de șah 
pe uzină

Clubul I.E.C. Paroșeni a găzduit, 
între 10 și 30 ianuarie, campionatul 
de șah dintre secțiile uzinei. La în
cheierea campionatului cel mai 
mare număr de puncte l-au obținut 
echipa secției de automatizări care 
a ocupat primul loc în campionat, 
urmată de echipele secțiilor caza
ne și reparații. Iar cei mai buni 
șahiști s-au dovedit a fi Racoveanu 
Constantin, Gămăliei Ion, Eftinoiu 
Ion.

CU OCAUA MICA
Ne obișnuisem cu el. Cînd intram 

în bufet îl strigam de la ușa „Di
nule, sîntem și noi pe aici". Dinu 
ne ,,vedea"; pe mine, pe dumnea
voastră, care-i spuneați pe nume. 
„Dinule, un coniac mic", „Dinule, 
o țuică fiartă". Și Dinu servea. Me
reu șugubăț, mereu pus pe glume. 
,,Dinule m-ai ars la măsura". „Ce 
să fac, dacă nu iau și eu de la prie
teni..." N-a fost de loc bine. Dinu 
a fost prins cu ocaua mică. Cu 
două zile în urmă l-am văzut în 
boxa acuzaților. Nu mai avea în el 
nimic de șugubăț. Era un înșe
lător prins asupra faptului

A
Cu două zile în urma, ia tribu

nalul din Petroșani, în ședință pu
blică cu procedură urgentă s-a ju
decat procesul a trei barmani de 
la T.A.P.L. pentru culpa de ,,vîn- 
zare cu lipsă la gramaj". Unul din
tre ei era Dinu Gheorghe, barman

Zboară sănioară, zboară... Foto : N. Moldoveana

AUREL CRÎSNIC
««jMiUHasMuaasaaMaKSiaaaiMmaBsmHmmBMaQaKBaaaranuBttaa

In ziua de 2 februarie a. c., du
pă o scurtă dar grea suferință, a 
încetat din viață inginerul Aurel 
Crîsnic, unul dintre cei mai buni 
și simpatizați portari ai echipei 
Jiul din Petroșani.

S-a născut la 1 onea în a- 
nul 1925. Din fragedă vîrs- 
tă a împletit în mod exemplar 
munca cu dragostea pentru sport. 
Sportiv a cărui personalitate a în- 
mănunchiat un strălucit talent și mă
iestrie, el și-a cucerii prin muncă 
stăruitoare, prin modestie, și mai 
ales printr-o dragoste fierbinte față 
de minerii Văii Jiului, admirația 
și prețuirea tuturor celor care l-au 
cunoscut. Promovat în anul 1950 
în echipa de divizia A Jiul Petro
șani, a trăit intens alături de coe
chipieri, de miile de iubitori ai 
sportului bucuria celor mai mari 

la bufetul „Jiul" din Petroșani. In 
fața instanței pentru aceeași culpă 
au mai compărut barmanele Ban 
Ana de la bufetul „Cerbul" din Lu
nea și Truță Elisabeta de la bufetul 
„Parînglil" Petroșani. De data a- 
ceasta pedeapsa a lost amenda co- 
recțională între 1 500—2 500 lei. 
In sala în care au fost judecați cei 
trei se aflau mulți barmani de la 
T.A.P.L., ospătari, responsabili de 
unități. Și cu toate acestea, orga
nele de miliție au mai prins și pe 
alții în aceeași culpă. Să fie atît 

rămîne cinstit atunci cînd 
mîinile prin miere ? In 
deferirea în fața justiției 
barmani trebui să-i pu
pe gînduri pe cei obiș- 

nuiți sa ciupească la cîntar, sa nu 
dea rest, într-un cuvînt să umble 
cu ocaua mică aducînd astfel pre
judicii oamenilor muncii și comer
țului nostru socialist.

I. C. 

ae greu a 
umbli cu 
orice caz, 
a acestor 
nă serios

victorii pe care ie-a cunoscut e- 
chipa minerilor din Valea Jiului 
în îndelungata ei carieră. Fiu de 
miner, legat prin fire trainice de 
Valea Jiului, a urmat cursurile In
stitutului de mine din Petroșani, 
pe care le-a terminat cu succes în 
toamna anului 1956. Fotbalist de 
clasă, a fost selecționat in repe
tate rîndurl în reprezentativa țării. 
De o disciplină și corectitudine e- 
xemplară, el s-a bucurai de stimă 
și apreciere în rindul colegilor de 
echipă, a suporterilor.

Toii cei care l-au cunoscut și 
iubit îi vor păstra inginerului și 
fotbalistului Aurel Crîsnic o amin
tire nestinsă.

înhumarea va avea loc la Petro
șani luni 5 februarie ora 15.

UN GRUP DE TOVARĂȘI

Duminică 4 februarie
9,00 Ora exactă.

vremea.
9,02 Gimnastica de înviorare.
9,10 Pentru copii și tineretul 

școlar. Poftiți la circ.
9,40 Film serial ,,Wilhelm 

Tell".
10,05 „Careul magic." box.
17.30 Muzică populară.
18.00 Curierul artelor.
18.30 Magazin 111.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,10 Film artistic „Falstaif".
22,00 „Steluțe de zăpadă" e- 

misiune muzicală. Tele- 
sport.

23,15 închiderea emisiunii.

Trustul Regional de Construcții

PROGRAM DE RADIO
luni 5 februarie

PROGRAMUL I : 5,00 Buletin de 
știri; 5,05 Program muzical de di
mineața; 5,30 Sport ; 5,35 Program 
muzical de dimineață; 5,50 Jurnal 
agrar; 6,00—8,25 Muzică și actuali
tăți; 8,25 Moment poetic ; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 9,00 
Buletin de știri; 9,05 La microfon, 
melodia preferată; 10,00 Radio-pri- 
cbindel; 10,10 Revista literară ra
dio; 11,00 Buletin de știri; 11,03 
Cronica economică; 11,15 Muzică 
ușoară și de estradă; 11,45 Sfatul 
medicului : Căderea părului; 12,00 
Melodii populare; 12,15 Buletin de 
știri; 12,20 Succese ale muzicii u- 
șoare; 12,45 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 12,55 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul prefe
rat; 13,30 Parada soliștilor și a or
chestrelor de muzică ușoară; 15,00 
Buletin de știri. Buletin meteo-ru- 
tier; 15,05 Cîntă N. Orian — muzică 
populară; 15,45 Muzică ușoară; 16,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo
rologic ; 16,15 Buchet de melodii
populare; 16,30 Răspunderi sporite', 
decizii competente; 17,15 Antena ti
neretului; 18,00 Buletin de știri ; 
18,05 Cronica economică; 18,15 
Caleidoscop muzical; 18,30 Ori
zont științific; 18,45 Cîntă Na
talia Șerbănescu și Dumitru Făr- 
caș; 19,00 Radiogazeta de seara ; 
19,30 O melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,00 Buletin de știri; 20,05 
Radiomagazin sportiv; 20,17 Melo
dii românești ; 20,40 Teatru radio
fonic : ,,Wilhelm Tell" de Fr. Schil
ler ; 21,44 Șlagăre; 22,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic ; 
22,20 Din repertoriul lui Mario Tes- 
suto; 22,30 Moment poetic; 22,35 
Meridiane, melodii; 23,35 Cintece 
aproape uitate — muzică ușoară ; 
24,00 Buletin de știri; 0,05—5 00 n - 
trada nocturna ; Buletine de știri si 
meteo-rutiere la orele 1,00; 2,00; 
3,00 si 4,00.

Luni 5 februarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Cerul începe la etajul III; Republi
ca : O zi nu tocmai norocoasă; 
PETRILA : Marele restaurant; A- 
NINOASA : Tranzit ; PAROȘENI : 
Sanjuro; LUPENI — Cultural: 
French Can-Can; Muncitoresc: An
gelica și regele; URICANI : Succes 
Charlie I

STAREA
Și în cursul zilei de ieri vremea 

s-a menținui frumoasă la Petroșani, 
iar încălzirea a mai înregistrat o 
ușoară accentuare. Temperatura 
aerului a fost de minus 6 grade 
(minima) și plus 7 grade (maxima).

La Paring temperatura aerului a 
oscilat între minus 3 și plus 3 gra-

VREMII
de. Zăpada s-a mai tasat măsurînd 
acum 91 cm, fiind bună de schi.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE:

® Vreme călduroasă.
o Cerul mai mult noros.
o Vînt slab din direcția sud.

Hunedoara — Deva

Angajează tineri in vîrstă de 15—18 ani, absolvenți ai 

școlilor generale de 8 ani, pentru calificarea lor prin ucenicie 

la locul de muncă în următoarele meserii: zidari, dulgheri, 

zugravi, parchetari și timplari-constructori.

Solicitanțli se pol prezenta la următoarele șantiere ale 

trustului : Deva. Petroșani, Vulcan, Lupeni, Cugir, Alba Iulia,

oliiirpiee
'Urmare din pag. 1) 

trecerile după modelul Jocu
rilor Greciei antice. Se ho
tărî atunci ca ele să aibă 
loc o dată la patru ani, în
tr-un cadru solemn, demn do 
tot respectul, în care toate 
popoarele și toate sporturile 
să fie egale. încă din primul 
moment, Coubertin, stabili a- 
mănunte care aveau să rămî- 
nă astfel pină în zilele noas
tre : deviza — Citius, altius, 
fortius; flacăra olimpică adu
să din locul sfînt de o ștafetă 
de alergători ce aveau sa-și 
treacă făclia din mină in 
mînă; imnul olimpic, Mara
tonul. In 1896, Coubertin 
reușește să organizeze î,; 
Grecia primele Jocuri olim
pice moderne.

Succesul spectacular și 
emoțional al primelor 

Jocuri olimpice moderne a 
fost atît de mare îneît Gre
cia a cerut ca, la fiecare pa
tru ani, ea să fie aceea care 
să se bucure de privilegiul 
de a găzdui sportivii din lu
mea întreagă. Comitetul In
ternațional Olimpic hotărlso 
insă ca acestea să se desfă
șoare de fiecare dată în altă 
parte. După inaugurarea lor 
in 1896, Jocurile olimpice au 
avut loc apoi la Paris în 
1900, la Saint Louis în 1904, 
la Londra în 1908 ș. a. Fie
care oraș aducea un decor 
nou, un climat propriu și pri
mea în schimb talente, forțe 
si speranțe noi. Și toate a- 
deste variații, pe o temă

unică, atît de bine orches
trală, încă de la prima în
lîlnire au dat Jocurilor o stră
lucire nouă, reînviind la fie
care patru ani curiozitatea 
și entuziasmul.

In 1924, Coubertin pă
răsește C.I.O. cu con

știința că-si îndeplinise mi
siunea, încredintînd altora 
sarcina de a o continua. Tct 
ce visase, cu puține speranțe 
de succes în 1896, se înde
plinise dincolo do orice aș
teptări. Este suficient să pri
vești filmul Jocurilor olimpi
ce de la Tokio pentru a în
țelege că in jurul acestor jo
curi s-a născut un ceremo
nial al sportului, admirabil, 
generator de frumos, măreție, 
solidaritate și noblețe mo
rală.

Brad, Orăștie, Ilia, Hațeg. 5

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul or

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

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

șantierele sus menționate.
___ _____________________________ j

întreprinderea forestiera
PETROȘANI

Execută cenlricubări pompe de in
jecție pentru tractoare.

Comenzile vor ti adresate între
prinderii în str. 6 Martie nr. 36
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R. P. D. CoreeanăIn legătură cu evenimentele 
din Asia de sud«est
@ Declarațiile președintelui Johnson
@ Apelul „Comitetului de conducere ai alianței forțe 

lor naționale pentru pace" înstaurat la Saigon
@ Milioane de americani au devenit neîncrezători

agenția V.N.A. Au luat parte re
prezentanți ai partidelor politice, 
ai Armatei Populare Vietnameze și 
ai organizațiilor de masă din 
Vietnam.

Participanții au adoptat o 
clarație în care sînt salutate
cesele mari obținute în ultimele 
zile de forțele patriotice din Viet
namul de sud.

★

R.D.

de-
suc-

Tovarășii Uheorghe Apostol și Vasile Vlad 
aii fost primiți de Kim Ir Sen

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
In cadrul unei conferințe de presă, 
președintele Johnson a declarat în 
legătură cu situația din Vietnam 
că „Statele Unite erau informate 
de cîteva luni" că se pregătește 
o ofensivă a forțelor patriotice sud- 
vietnameze, infirmînd astfel, indi
rect, o serie de aserțiuni ale pro
pagandei americane, care încearcă 
să explice înfrîngerile suferite în 
ultimele zile de forțele americano- 
saigoneze invocînd „elementul sur
priză". Președintele s-a străduit, în 
continuare, să minimalizeze succe
sele de prestigiu obținute de Fron
tul Național de Eliberare, pentru , a 
atenua îngrijorarea profundă a opi
niei publice americane 
lele din ce în ce mai vii 
eșecurilor repetate ale 
S.U.A. în Vietnam.

Johnson a avertizat, 
orcărui optimism, prevăzînd 
acțiuni de amploare ale forțelor pa
triotice sud-vietnameze. „Situația 
este fluidă", a spus el.

In alta ordine de idei, referin- 
du-se la capturarea navei-spion a- 
mericane ,,Pueblo" de către uni
tăți navale ale R.P.D. Coreene, 
Johnson a spus că S.U.A. vor folo
si „toate mijloacele diplomatice de 
care dispun" pentru a reintra în 
posesia navei și a elibera echipa
jul.

țelor revoluționare. In același timp, 
apelul cere trupelor americane sa 
înceteze toate operațiunile militare. 
Apelul cheamă poporul american, 
toate țările și prietenii poporului 
sud-vietnamez, organizațiile și per
sonalitățile care simpatizează
poporul din Vietnamul de sud să-1 
sprijine în acțiunea sa pentru 
cauza justă.

tu
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împotriva 
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împotriva
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„Comi- 
for- 
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apel 
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V.N.A., 
din

SAIGON 3 (Agerpres). 
tetul de conducere al alianței 
țelor naționale pentru pace", 
taurat la Saigon, a lansat un 
în care expune principalele 
obiective, anunță agenția
citind corespondentul special 
Saigon al agenției de presă „Elibe
rarea". Apelul în patru puncte re
comandă : înlăturarea administrației 
Thieu-Ky și instaurarea unei puteri 
care să reprezinte într-adevăr toate 
păturile populației din Vietnamul 
de sud ; obținerea independenței și 
suveranității Vietnamului de sud. 
Totodată, se arată în apel, S.U.A. 
trebuie să înceteze războiul lor ne- 
just, iar trupele americane și ale 
aliaților lor să fie retrase din Viet
namul de sud ; restabilirea păcii, 
făurirea unui Vietnam de sud 
dependent, democratic, pașnic 
neutru ; începerea de negocieri 
Frontul Național de Eliberare
Vietnamul de sud în vederea rea
lizării acestor obiective.

Comitetul cheamă trupele guver
nului de la 
populației și

WASH1NGTON 3 (Agerpres). — 
„Conducătorii americani, neliniș
tiți și descumpăniți de dubla umili
re suferită în urma afacerii „Pueb
lo" și a evenimentelor care au zgu
duit Vietnamul de sud, elaborează 
în prezent „bilanțul erorilor" pen
tru a încerca să evite o nouă înrău
tățire a situației în Asia" — trans
mite corespondentul din Washing
ton al agenției France Presse, Fran
cis Lara, într-un comentariu con
sacrat preocupărilor americanilor la 
ora actuală.

„In trei zile de lupte violente, 
adversarul nu numai că a reușit 
să declanșeze asaltul asupra a zeci 
de capitale provinciale, să distrugă 
instalațiile militare și, pentru a 
umple paharul amărăciunilor, să 
ocupe timp de șase ore grădinile 
ambasadei americane de la Saigon. 
El a reușit să obțină asupra State
lor Unite o victorie psihologică pe 
care cuvîntările președintelui John
son nu reușesc să o atenueze. As
pectul cel mai neliniștitor al aces
tei ofensive-fulger este că ea a con
tribuit la agravarea crizei de în
credere care obsedează Adminis
trația. Timp de două luni, după 
marele „Consiliu de război", civil 
și militar ce a avut loc la Washing
ton, poporul american a fost îndo
pat cu cuvinte încurajatoare, cu bi
lanțuri pozitive, ca 
ziaste. I s-a repetat 
rile că lumina este, 
ceptibilă la capătul
vietnamez, că ultimul sfert de oră 
se apropie, ca inamicul epuizat de 
bombardamente, este incapabil să 
declanșeze atacuri de mare anver- 
qură, că Saigonul a lichidat 
instabilitatea guvernamentală, 
cum milioane de americani au
venit sceptici, exasperați, neîncre
zători".

SAIGON 3 (Agerpres). — A cin- 
cea zi a ofensivei forțelor patrio
tice din Vietnamul de sud 
put sîmbătă dimineața cu 
puternice la Saigon și în 
calități din țară. Departe de
presiunea forțelor patriotice 
rește în intensitate la Da Nang, 
Hue și în toate regiunile din nor
dul Vietnamului de sud, scrie co
respondentul agenției France Pres
se. Același corespondent informea
ză că în mai mult de jumătate din 
cele 44 capitale ale provinciilor 
sud-vietnameze continuă să aibă 
loc lupte.

La baza aeriană de la Da Nang, 
în urma atacurilor declanșate cu 
arme grele de patrioții sud-vietna- 
mezi, mai multe avioane au fost 
distruse sau avariate. Patrioții sud- 
vietnamezi dețin 
puncte importante 
viului Mekong.

Un purtător de 
american, citat de 
Presse, a declarat că în cursul lup
telor desfășurate în 'ultimele patru 
zile în Vietnamul de sud pierde
rile americanilor și aliaților lor se 
ridică la 983 morți, dintre care 318 
americani, 661 sud-vietnamozi, 4 
sud-coreeni și 3 483 răniți, dintre 
care 1 639 americani.

PHENIAN 3 (Agerpres). — Sîm- 
bătă, Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, a primit pe tovarășii Ghe- 
orghe Apostol, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., și Vasile 
Vlad, șeful Secției relații externe 
al C.C. al P.C.R., care vizitează 
R.P.D. Coreeană, și a avut cu ei o 
convorbire prietenească.

Au participat Kim Ir, membru al 
Prezidiului Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, prim-vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri, Kim Guan 
Hi op, membru al Prezidiului Comi
tetului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, Pak

Sun Chul, membru aâ Comitetului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri, Kim Don Kio, 
membru supleant al Comitetului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, Ci un Ceang Ciul,, mem
bru al 
tidului 
dintele 
derației 
Coree.

A fost prezent, de asemenea, Ni- 
colae Popa, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în R.P.D» 
Coreeană.

In cinstea oaspeților, Kim Ir Seu 
a oferit o masă, care- s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească.

Comitetului Central al Par- 
Muncii din Coreea, preșe- 
Comitetului Central al Fe- 

Sindicatelor din întreaga

O notă a guvernului polonez
difuzată ca document oficial

în continuare 
și în delta fiu-

cuvînt militar 
agenția France

NEW YORK 3 (Agerpres). — La 
New York a fost dată publicității 
ca document oficial al Națiunilor 
Unite nota guvernului polonez, a- 
dresată președintelui celei de-a 
22-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., Corneliu Mănescu, care 
constituie un răspuns la scrisoarea 
Franței, Marii 
Unite adresată 
nării Generale 
trecut, în care

Britanii și Statelor 
președintelui Adu- 
în decembrie anul 
aceste țări contes-

tau drepturile politice ale guver
nului R.D.G. ca reprezentant al u- 
nui stat suveran.

Guvernul polonez, se spune 
notă, consideră că existența R.D 
este un fapt incontestabil, pe care 
nu-1 poate schimba nici o declara
ție discriminatorie unilaterală. Fap
tul că există state care nu recunosc 
R.D.G. nu poate impieta în nici un 
fel drepturile suverane ale acestui 
stat independent.

statistici entu- 
pe toate tonu- 

însfîrșit, per- 
lungului tunel

cu
A- 
de-

in- 
și 

cu 
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HANOI 3 (Agerpres). — La Ha
noi a avut loc o ședință a Prezi
diului Comitetului Central al Fron
tului Patriei din Vietnam, anunță

NIGERIA

Saigon să se alăture 
să furnizeze arme for- Comunicat

federale auTrupele 
cucerit orsșui Agabani

LAGOS 3 (Agerpres). — Trupele 
guvernului federal de la Lagos au 
cucerit orașul Agabani, important 
centru rutier și feroviar, situat la 
sud-est de Enugu, anunță un co
municat militar federal dat publi
cității la Lagos. Trupele biafreze 
au suferit în timpul luptelor anga
jate cu acest prilej pierderi grele, 
abandonind însemnate, cantități do 
arme și muniții.

Agenția France Presse relatează 
că în localitatea lkiti 
epidemie de rujeolă, 
ță să se extindă în 
giune dens populată 
Autoritățile federale
chipe de medici pentru a combate 
epidemia.

a izbucnit o 
care amenin- 
întreaga re- 

a Ibadanului. 
au trimis e-

© CAIRO. — După cum informează ziarul ,,A1 Ahram", for
țele armate ale Republicii Arabe Yemen au capturat în apele te
ritoriale ale republicii nava „As-Salam" care avea la bord ali
mente 
menit, 
format

și muniții 
Căpitanul 
din 24 de

destinale 
navei — 
persoane

nava „As-Salam"
monarhișlilor infiltrați pe teritoriul ye- 
cetățean englez 
au

precum și echipajul
fost arestați.

Cutremur 
în Mexic

de pămînt BUENOS
de vest

AIRES. — In regiu- 
a Argentinei șase

Vineri noaptea, capitala Mexicu
lui a fost zguduită timp de cîteva 
minute de un cutremur resimțit 
mai ales în clădirile înalte din cen
trul orașului. Nu s-au semnalat 
victime sau pagube materiale.

Cutremurul, care a durat aproa
pe trei minute, a fost înregistrat 
și în localitatea Acapulco la 
kilometri sud de capitală.

italiano-vest-german
ROMA 3 (Agerpres). — Cance

larul Republicii Federale a Germa
niei, Kurt Georg Kiesinger, și mi
nistrul de externe vest-german, 
Willy Brandt, și-au încheiat vineri 
convorbirile cu președintele Con
siliului de Miniștri al Italiei, Aldo 
Moto, și ministrul de externe ita
lian, Amintore Fanfani. Comunica
tul comun dat publicității la Ro
ma subliniază că cele două părți 
au căzut de acord în privința ne
cesității de a căuta formulele a- 
decvate pentru a evita îndepărta
rea Marii Britanii și a celorlalte 
tari care solicita aderarea la Piața 
comună de statele membre ale a- 
cestei organizații. Ele s-au angajat 
să contribuie la stabilirea premise
lor accelerării procesului de inte
grare a Anqliei in comunitatea 
„celor șase". Reprezentanții celor

400

@ 
nea 
persoane au murit în urma inun
dațiilor, în timp ce la cîteva sute 
de kilometri, in regiunea 
est, grînarul țării suferă 
za secetei.

Ploile torențiale au dus
rea unei linii de înaltă tensiune în 
localitatea Catamarca, la 1 000 ki
lometri nord-vest de Buenos Aires. 
Au fost ucise două persoane și 20 
de familii au trebuit să fie eva
cuate. Orașul a fost izolat de res
tul țării și se depun eforturi se
rioase pentru restabilirea circulației 
rutiere.

PARIS. Răspunzînd între
bării unui deputat, ministrul de in
terne francez, Christian Fouehet > a 
declarat că, în cursul anului 19^, 
în Franca au dispărut fără urj 

2 684 iemei tinere, dintre care 6.' 
minore. El a menționat că împre

jurările acestor misterioase dispa
riții nu au putut fi slâbiliie.

de
din

sud-
cau-

Blaiberg se află într-o 
dispoziție excelentă

la rupe- Un purtător de cuvînt al spita
lului Groote Schuur a declarat vi
neri că starea sănătății lui Philip 
Blaiberg, ultimul pacient cu inima 
transplantată al doctorului Barnard, 
continuă să se amelioreze. In ace
eași zi, Blaiberg a fost vizitat din 
nou de solia sa, care a afirmat ul
terior că el se află intr-n dispozi
ție excelentă și se poate deplasa 
prin cameră cu mai multă ușurin
ță decît în zilele precedente.

Orientul Apropiat
două țări și-au reafirmat, totodată, 
sprijinul lață de N.A.T.O.

R.F.G. și Italia și-au exprimat 
dorința de a sprijini eforturile în 
vederea găsirii unei soluții juste 
și durabile problemelor Orientului 
Mijlociu, menite să consolideze pa
cea, libertatea și securitatea tutu
ror țărilor din această regiune.

Reprezentanții guvernelor 
a Germaniei și Italiei, 
municatul, consideră 
voltarea contactelor 
ropei răsăritene și 
mai bune modalități 
re a colaborării europene".

Comunicatul anunță, totodată, că 
premierul Moro a acceptat invita
ția cancelarului Kiesinger de a vi
zita R. F. a Germaniei la o dată 
ce va fi stabilită ulterior.

R. F.
i, relevă co- 

oportună „dez- 
cu țările Eu- 

cautarea celor 
de intensifica-
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izraelul nu neagă dreptul Egiptului 
de a opera asupra Canalului de Suez

se
in 

de- 
ra-

TEL AVIV 3 (Agerpres). — „Este 
prea devreme să ne pronunțăm 
dacă misiunea încredințată lui Gun
nar Jarring, trimisul special al 
cretarului general al O.N.U. 
Orientul Mijlociu, a eșuat", a 
clarat în cursul unui interviu
diodifuzat ministrul izraelian al a- 
facerilor externe, Abba Eban. El 
a spus că impasul în care se gă
sește problema navelor blocate în 
Canalul de Suez nu este decît o 
chestiune marginală... Arătînd că 
„Izraelul nu se opune în principiu 
deschiderii Canalului de Suez na- 
viqatiei internaționale", Abba Eban 
a adăugat că „țara sa nu neagă 
dreptul Egiptului de a opera asu-

pra Canalului". Dar, a precizat eh 
canalul este el însuși o cale na
vigabilă internaționala deschisă tu
turor națiunilor și nu vrem să-fim 
iăsați de o parte cînd se pregă
tește redeschiderea Suezului.

Referindu-se la misiunea lui Jar
ring, ministrul de externe al Izrae- 
lului a declarat : „Potrivit rezolu
ției votate în noiembrie de Consi
liul de Securitate al O.N.U., țările 
din Orientul Apropiat trebuie să 
pună capăt stării de beligerantă, 
să asigure libertatea de navigație, 
să determine frontiere sigure și re
cunoscute, să recunoască dreptul 
lor reciproc la existență si save»- 
ranitate".

tiparul: LP.M. Subunitatea Petroșani 40 365


