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CALENDAR TEATRAL PETROȘANEANCe trebuie făcut
pentru îmbunătățirea
propagandei prin din
ciclurile de

fores-și din i total7 000 oameniconfe-

Ciclurile de conferințe reprezintă 
o formă a învățămîntului de partid care permite cuprinderea în sfera propagandei a unui număr mare de comuniști și de oameni ai muncii fără de partid.Pe baza experienței anilor tre cuți, a rezultatelor obținută, a consultării membrilor de partid, în actualul an de învățămînt ciclurile de conferințe au luat o largă extindere în Valea Jiului. Ele au fost organizate în acele locuri unde condițiile de muncă împiedică desfășurarea în bune condi- țiuni a activității cercurilor și cursurilor. Astfel, s-au organizat cicluri de conferințe pentru mun citorii mineri, muncitorii din construcții, din întreprinderea tieră, lucrătorii din comerț transporturi, cuprinzînd în 
an auditoriu de aproape membri de partid și alți < ai muncii.Prografnul ciclurilor de rințe conține teme legate de specificul muncii auditorului cit si teme axate pe probleme de cultură generală, ale politicii partidului și statului nostru. Așa exemplu, expunerile din drul unor conferințe au temă -... „P.C.R. — conducăto-torul poporului român în construirea socialismului", „Fizionomia moral-politică a omului nou. Familia în socialism", „Formarea ..limbii și. a poporului român" etc., precum și la probleme legate de sarcinile de producție, de activitatea practică a întreprinderilor unităților respective.Tematica a fost întocmită la ceputul anului de învățămînt organizațiile de partid, pe consultării lectorilor, cadrelor conducere, a celor cuprinși ciclurile de conferințe. Pe măsura însă ce apar probleme noi, unele expuneri pot și trebuie să fie înlocuite cu altele. Așa, de pildă. în urma apariției documentelor Plenarei C.C. al P C.R. din 21-23 decembrie 1966 tematica ciclurilor ■de conferințe trebuia să fie refă-
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ACTIVITATE
CULTURALĂ

LA SATEbrigadă științi- orășenesc pen- din Petroșani
să cunoască mai diverseCu această

Zilele trecute, o fică a Comitetului tru cultură și artă s-a întîlnit cu sătenii din Bărbă- teni. Sala căminului cultural a fost neîncăpătoare pentru numărul mare de oameni dornici lucruri noi din cele domenii de activitate.ocazie, tov. prof. Stănescu Alexandru a vorbit despre „Limba românească", arătînd fazele de dezvoltare a acesteia de-a lungul veacurilor, dînd totodată îndrumări prețioase pentru lectura particulară a copiilor și vîrstnicilor în serile lungi de iarnă. La rîndul lor, prof. Cărăguț Sergiu a vorbit despre televiziune și Alic MirceaExpunerileștiințifice au dul participanților la întîlnire, fiind solicitați să poposească mai des la Bărbăteni.

foloasele ei, iar dr. despre vitamine.membrilor brigăzii stîrnit interes în rin
ei

EMIL TEÎILEANU 
corespondent

Pompiliu UNGURdirectorulCabinetului orășenesc de partid

celor care par- De asemenea,, ciclurile selecționați de di- ca- po-

A 6-a premieră actuala stagiune a Teatrului de stat „Valea Jiului" Petroșani va vedea lumina rampei la Hunedoara vineri 24 februarie. Este vorba de premiera cu piesa „Andromaca" de Jean Racine. Avanpremiera spectacolului, pus în scenă de Miron Nicu- lescu, a avut loc joi, 16 februarie a. c. la Petroșani, în sala teatrului.

CREȘTEREA EFICIENTEI ECONOMICE - 
OBIECTIV CENTRAL AL MUNCII POLITICEcu ocazia dezbaterii cifrelor de plan pe anul 1967. In planul de măsuri politico-orga- nizatorice al comitetului de partid, sindicat și U.T.C. sini fixate obiective concrete, legate de termene și responsa- oilități. Acesta este de fapt □rogramui de lucru al comitetului de partid și organizațiilor de masă pentru realizarea sarcinilor economice ce ne stau in față.Pentru înfăptuirea operați vă a sarcinilor politico-orga- nizatorice prevăzute în planul de măsuri, comitetul! de partid le include în planul de muncă din luna respectivă trecînd de îndată la organizarea muncii pentru înfăptuirea lor. In practica activității comitetului nostru de partid folosimconsultării conducerii tehni- co-administrative a întreprinderii asupra problemelor e- conomice care necesită a fi urmărite cu prioritate. Cu- noscînd temeinic obiectivele economice, orientăm activita- (Continuare în pâg. a 3-a)

Foto : N. MOLDOVEANURampa de încărcare a exploatării Mierleasa, sectorul forestier Lupeni
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In cadrul campaniei F.D.P. pentru alegerile de deputați în sfaturile populare comunale teatrul petroșănean va prezenta, pe scenele căminelor culturale din Valea Jiului și regiu- comedia „Omul ca- a văzut moartea" Victor Eftimiu în

Oebut regizoralActorul Constantin Dicu își va face debutul regizoral, pe scena teatrului local, montînd spectacolul cu piesa „Adunarea femeilor", adaptare de P. B. Marian, după Aristofan. Scenografia aparține E- lenei Forțu. Spectacolul se află în pregătire. Constantin Dicu, care pînă acum a făcut cî- teva asistențe de regie, va pune deci în scenă cea-de-a 7-a premieră a stagiunii.
ne,rede regia lui Marcel Șoma.

Utilajul petrolier românesc 
apreciat pe piața internaționalăUtilajele petroliere realizate de industria noastră se bucură în continuare de o bună apreciere pe piața internațională. Ultimele contracte încheiate de întreprinderea românească de comerț exterior^ „Industrialexport" sînt deosebit de edificatoare în a- cest sens.In Uniunea Sovietică vor fi livrate 25 de instalații de foraj tip 4 L.D. pentru’ 3 200 m adîncime, 25 a- gregate de cimentare, 150 unități de pompaj de P si 12 tone, 20 000 de sape cu. role, precum și 120 de capete de erupție. In Polonia vor fi exportate două instalații de foraj de tipul 4 L.D. . (Agerpres)

LA I. F. PETROȘANI

tea politică a tuturor organi zațiilor de bază spre realizarea lor. De la începutul a- nului și pînă în prezent munca politică a comitetului de partid și a organizațiilor de bază s-a axat pe: organizarea minuțioasă a procesului de producție pentru realizarea planului cu efectivele de salariafi existente, care sînt sub cele planificate. In acest scop organizațiile de bază de . la sectoarele Lonea, Lupeni, Cîmpu lui Neag și Roșia, au repartizat membrii de partid pe guri de exploatare și locuri de muncă cu indicația de a sprijini formațiile de lucru in organizarea muncii. Acest lucru a făcut posibil ca, cu tot efectivul redus de muncitori, printr-o mai bunămetoda . organizare a muncii să asigurăm îndeplinirea planului
MIHAI GORBOI secretar al comitetului de partid I, F. Petroșani

Secretarul general al C.C. al P.C.R.,
Nicolae Ceaușescu a primit 

pe ministrul afacerilor externe 
al Finlandei, Ahti KarjalainenSecretarul, general al Comitetului Centr al al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceausescu, a primit vineri la amiază pe ministrul afacerilor externe al Finlandei, Ahti Karjalainen, care face o vizită în țara noastră.In timpul convorbirilor, a avut loc un schimb de păreri privind relațiile, dintre România și Finlanda, precum și probleme politicii internaționale actuale, primîndu-se dorința comună ca lațiile dintre cele două țări să dezvoltate continuu, în interesul ambelor popoare, ceea ce contribuie rabil de cooperare între popoarele europene, servește cauzei păcii în lume.întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială.

ale ex- re- fie
la crearea unui climat favo- și înțelegere

Unde mergem ?

Z IA
• Clubul energeticie- 

nilor din Paroșeni, ora 
17 : „Cei care se iubesc" 
— spectacol prezentat 
de formația de muzică 
ușoară a Casei de cul
tură din Petroșani.

• Căminul cultural 
din Bănița, ora 17: Spec
tacolul de muzică și 
dansuri populare : „Sus 
îi luna-n două coarne", 
prezentat de soliștii, or
chestra de muzică popu
lară si formația de dan
suri ale Casei de cultură 
din Petroșani.

• Patinoarul „Prepa
ratorul" din Lupeni ora

£ Ora 8, pe patinoa
rul „Preparatorul" Lu
peni, meci de hochei în 
cadrul campionatului re
publican de juniori.

• Incepind de la ora 
9, la arenele din Petro
șani, Vulcan și Uricani 
continuă întrecerile 
cadrul campionatului 
rășenesc de popice.

din 
•o-

din 
„Vi-

• Teatrul de stat 
Petroșani, ora 19: 
sul unei nopți de Iarnă", 
comedie de Tudor Mu- 
șatescu.

19: meci de hocbei, în 
cadrul campionatului re
publican de juniori.

9 Teatrul . de 
„Valea Jiului", ora 
„Visul unei, nopți 
iarnă", comedie în 
acte de 
tescu.

stat 
19: 
de; 

.treicomedie
Tudor Mușa-

de cultură din 
ora 20 : Sea-

9 Casa 
Petroșani, 
ră de dans.

@ Clubul sindicate-lor 
din Lupeni, ora 20 : Sea
ră distractivă pentru ti
neret.

M I I IV K
$ Sala de sport a 

Școlii generale nr. 3 din 
Lupeni, ora 9,30: Etapa 
orășenească a campiona
tului republican de tenis 
de masă (seniori).

@ Căminul cultural 
din Cimpa, ora 19,30: 
Spectacolul „Cei care se 
iubesc", prezentat de 
formația de muzică u- 
șoară a Casei de cultură 
din Petroșani.

& Clubul muncitoresc 
din Petrila, ora 20: Sea
ră distractivă pentru * 1 ti
neret.

cută în lumina acestor documente, lucru care s-a și făcut.Din partea multor organizații de partid există preocupare pentru conținutul expunerilor. Materialele se întocmesc de către colective formate din cadrele cele mai competente. Ele conțin date, fapte concrete, sînt legate de preocupările actuale ale ticipă la conferințe, ca lectori pentru conferințe au fost rectori, șefi de unități, ingineri, dre cu o temeinică pregătire litică și profesională. Pentru anumite expuneri au fost trimiși lec-
(Continuare în pag. a 3-a)

Colectivul întreprinderii forestiere Petroșani, în frunte cu comuniștii, a îndeplinit în luna ianuarie, planul producției globale și marfă în proporție de 100,11 la sută, respectiv, 100 la sută. Realizările din prima decadă a lunii februarie oferă perspectiva recuperării restanțelor la unele sortimente rămase în urmă.Cu toate greutățile pricinuite de zăpezile mari din pădure, ger, defecțiuni mecanice la utilaje și mecanisme s-a reușit ca în zilele care au trecut din luna februarie să se dea în producție 1 609 m c bușteni gater fag, 203 m c bușteni de de- rulaj, 27 m c lemn fag construcții rurale, 107 m c celuloză fag și alte sortimente valoroase.Rezultatele obținute au fost posibile datorită măsurilor stabilite de comitetul nostru de partid și organizațiile de bază subordonate, de conducerea tehnico-administrativu



I STEAGUL ROȘ0

I nvitafie
Ați urcat desigur intr-o dimi* * 

neață de vară pe vîrful Parîngul 
ca să admirați discul incandescent 
al soarelui de vară ce se desprinde 
intr-un spectacol miraculos din 
marea de ceață. Atrași de sălbă
ticia Retezatului ați stat la pindâ, 
probabil ore in șir, pină au apă
rut pe crestele pleșuve ciopoare de 
capre negre înlesnind imprima
rea pe retină (și pe peliculă foto
grafică in cazuri fericite) a unor 
amintiri din concediu ce nu pot fi 
uitate nici o dată. După o săptă- 
mînă de muncă ați pornit la drum 
dornici să vă „odihniți" ochii con- 
templînd peisajul policrom ce vi-1 
oferă minunata noastră Vale in 
toate anotimpurile.

— Am observat Că de cîte ori 
mi-e foame, îmi vine să mănînc.

★

— Eu aș juca foarte bine șah 
dacă nu m-ar încurca pătrățelele.

★

— Defectul cheliei e lipsa de 
păr.

★

— Cînd o piatră sparge un 
geam, probabil că a aruncat-o 
cineva.

★

— Liftul e un aparat modern 
care urcă și coboară pe scări.

★

— Corpul e format din celule. 
Deci dacă te doare capul înseamnă 
că ai o celuloză ?

★

— Fesul e o înălțare a capului 
și servește pentru a fi turtit.

— Ce curios că dimineața, cînd 
se crapă de ziuă, nu se aude nici 
un pîrîit.

■k

— Nu lăsa lucrul de azi pe 
mîlne, ar putea să dispară.

★

— Nu pune ceasul după radio, 
s-ar putea să nu-1 mai găsesti

*

— Cred că lupul își schimbă 
blana pentru că năpîrlește.

Traian POPA
Lupeni

Firește, toate astea sint frumu
seți create de natură care ne in
spiră în cele mai diferite activi
tăți cotidiene.

Preocupați poate peste măsură 
de aceste activități nu observăm 
îndeajuns frumosul creat de om 
care răsare, crește și se împli
nește pretutindeni în jurul nostru. 
Vă invit, așadar, să urcați în tre
nul de seară ce merge spre Vul
can și să priviți prin geamul com
partimentului cel mai feeric ta
blou nocturn din cite ați fntîlnit 
in Valea noastră.

Puzderia de licurici din miile de 
apartamente ale noilor blocuri de 
pe colina din stingă liniei ferate a 
țesut un fascinant covor luminos, 
aidoma acelora pe care le știm 
din poveștile anilor de copilărie. 
O adevărată constelație coborîtă 
de mîini harnice din galaxia pri
ceperii și setei de creație pentru a 
face viața și locurile pe care le 
îndrăgim, mai frumoase.

T. KABPATIAN

DICțlONAR ETIMO
LOGIC RIMAT

RADlOU — sistem de răzbunare.
REVERS — nu-i niciodată cel ce pare.
RATAT — ca mingea-n zbor; lovind în „bară". 
RUCSAC — la purtător „Alimentată''.
RĂSCRUCE — 'n patru să despici un... drum. 
REMEDIERI — nici cînd un lucru bun.
RĂBDARE — un „vapor" ce trece marea. 
REBUT — cînd nu ai pus în „ciorbă" sarea.

SERTAR — loc pentru curiozități. 
SĂGEATĂ — cînd cu degetul arăți. 
SCLIVISEALA — mortar de drogherie. 
SCALPAT — cînd ai ieșit din frizerie. 
STOP — unul calm, ce „vede" totuși... verde. 
SECRETUL — adesea ceva ce se pierde.

ȘARPE — (obiect) curea, pantofi, poșetă. 
ȘINDRILĂ — (peste case vechi) egretă. 
ȘURUB — (în filme) un motiv de blam. 
ȘUETA — luni, trei ore din program. 
ȘOSEA — o cale, ceva mai lărguță. 
ȘARETĂ — jumătate de căruță.

TAIFUN — clnd apare „șeful" încruntat. 
TABU — Secția gospodărie — sfat. 
TUNET — cînd se supără „înaltul". 
TRÎNTOR — mîncă ce cîștigă altul.
TOC — Turnul Eifel în miniatură. 
TUN — unul care „scuipă" foc pe gură.

ȚAȚĂ — mîna-n șold și... spor la gură. 
ȚAP — (pe stradă) se crede o „figură".
ȚIGLE — „estradă" pentru hornărlt.
ȚUICA — „sirop" de prune, dar... prăjit. 
ȚURȚURI — sau cînd iarna vrea dantelă. 
ȚIGARET — la scrum un fel de „schelă". 
ȚĂNDĂRI — cînd dintr-un cristal mal multe faci. 
ȚÎFNA — cînd te superi (și-altuia nu placi).

UDĂTURĂ — ceva ce se „toarnă". 
ULIȚARNIC — „pierde-vară"-n iarnă. 
UMOR — atunci cînd „plîngi" și altul rîde. 
URS — uneori se mai numește „gide". 
UITAT — cînd autobuzul nu oprește... 
UNDIȚA — armă de pedeapsă pentru pește.

VAG — (spațiul locativ) promisiuni. 
VATRAI — un „transportor" pentru cărbuni. 
VULPE — sau viclenia — întruchipată. 
VULCAN — amenințare „zbuciumată". 
VARZA — ambalaj pentru sarmale. 
VIS — cînd vara vrei să-ți iei sandale.

XILOFON — „bătutul" cu ciocanul 
XENOFOB — (se va citi: dușmanul).

de caltai si dolonild 
destffliite Io leginea Bobrosea

ZAHARISIT — sau „lenevit" din fire. 
ZADARNIC — fără nici o lecuire. 
ZGÎRC1T — acel ce vrea să-șl ia mașină. 
ZELOS — să nu-1 cătați nici cînd pricină.

MARIA DINCA

In nordul Dobrogei, în adincurile dea
lurilor Mahmudiei, colectivul de cercetă
tori al întreprinderii geologice de explo
rări Tulcea a descoperit noi zăcăminte 
de calcar și dolomită de calități superi
oare. După aprecierile specialiștilor, ză
cămintele de aici vor putea asigura apro
vizionarea combinatului siderurgic de la 
Galați cu asemenea minereuri pe timp de 
circa 200 de ani.

In prezent se lucrează la întocmirea 
sludiului tehnico-economic de valorificare 
a acestor bogății, precum și la proiectul 
de ansamblu și de execuție a construc
țiilor pentru începerea exploatării. Lucră
rile vor începe în trimestrul al doilea al 
acestui an.

(Agerpres)

EPITAFURI
UNUI ÎNFUMURAT

Nașul îl țineai în vfnt
Iar acuma în... pămint

UNUI FRIZER

Te-ai hotărit — șl cu temei — 
Bacșiș de-acum să nu mai iei.

UNUIA CARE CfȘTIGA MEREU LA LOTO

In viață — ai fost invidiat
Căci nu te ocolea norocuL 
Acuma totul s-a schimbat
Și n-ar vrea nimeni să-ți ia locul.

MIRCEA MUNTEANU

Petroliere 
giganticeAsociația de construcții navale din Anglia a proiectat pentru anul viitor construirea a două petroliere cu un deplasament de 650 000 de tone. Aceeași asociație intenționează ca, într-un viitor apropiat, să înceapă construirea unor a- semenea nave gigantice, cu o lungime de 558 m și un deplasament de un milion de tone.Ținînd seama de dimensiunile acestor „dinozauri ai mărilor" și, mai ales, de pescajul lor mare, care va atinge cca. 38 m (ceea ce nu le va permite trecerea prin canale sau

VARIETĂȚI
intrarea în orice port), numeroase țări din lume au proiectat construirea unor porturi mai adinei care vor putea adăposti în rada lor asemenea vase. Pînă în prezent și-au anunțat această intenție Irlanda (cu portul Bantry Bay — primul care va fi construit în seria porturilor adînci), Anglia (Milford Haven), R.F.G. (Wilhelmshaven), Olanda (Rotterdam).In aceste porturi, încărcătura de pe petrolierele gigantice va fi transbordată pe vase mai mici.Construirea unor asemenea vase gigantice nu va necesita un consum prea mare de materiale de construcție, deoarece se va utiliza în special tablă susbțire din oțel foarte rezistent.
Oiscotronin Anglia s-a construit un patefon portativ, denumit dis- cotron. Acesta poate funcționa în orice poziție, poate fi așezat pe brice parte sau purtat în mină. Șocurile nu au nici o influență asupra lui.

INTRE PROMISIUNE ȘI FAPTĂPfimbîndu-te pe strada principală a orașului Petroșani, nu poți trece pe lingă cofetărie fără să te oprești măcar o clipă pentru a-i admira vitrina frumos aranjată din care nu lipsesc torturile ornamentate ca-n basme. Sînt lucrate de mîini pricepute, dar...Iată-mă în laborator pentru a comanda executarea unui tort.Din mărturisirile făcute de șeful laboratorului, tov. Tri- fan loan, aici nu pot fi executate la torturi declt ornamente foarte simple — doi. trei trandafiri, sau cîteva albăstrele. Totuși, tov. Tri- fan e binevoitor, îți promite ca ornament la viitorul tort și mărgăritare sau nuferi. Ba mai mult decît atît. Se obosește să-ți schițeze prăjitura festivă cu un lux de

Discotronul are dimensiunile unui aparat cu tranzistori de mărime mijlocie. El funcționează cu Curent electric și este alimentat de la o baterie- Intr-o crăpătură se introduce discul dorit, care se învîr- tește pe niște role de cauciuc. Acul are o construcție originală.
Rochii de hîrtieIn localitatea Roanne (Franța), cunoscută pentru țesăturile sale, a început fabricarea în serie a rochiilor de hîrtie (noutate venită de peste Atlantic). Primele modele au și fost prezentate presei. A- vantajele rochiei de hîrtie sînt multiple : pentru prețul a 

doar patru perechi de ciorapi se poate purta o rochie de seară care poate fi apoi aruncată fără nici un regret. O a- setnenea rochie nu ridică probleme de întreținere, iar modelele pot fi alese de ia o zl Ia alta, fără dificultate. A- ceastă nouă formulă va simplifica la maximum preocupările femeilor în materie de toaletă de seară. Hîrtia de rochie se rupe mai greu de- cît hîrtia obișnuită și este mal rezistentă datorită unei garnituri de nailon : ea seamănă cu țesătura, este moale ca vata la atingere, nu face nici un fel de zgomot și, pe deasupra, nu se șifonează. Ea se poate înfășură pe rulouri mari ca și stofele. Mașina de cusut pentru asemenea rochii este înlocuită cu o mașină de genul celor care se văd în birourile de studii pentru elaborarea planurilor, avînd în plus o pedală. Datorită acestei mașini, marginile hîrtiei pot fi prinse eu hîrtie adezivă, astfel că o asemenea rochie poate fi confecționată doar în trei minute.

amănunte vrednic de laudă. Și după ce a obosit lămu- rindu-te despre ce s-ar putea executa în laboratorul ce-1 conduce, pleci oarecum împăcat cu gîndul că în urma comenzii făcute, și a ex-
CUV1NTUL 

CETĂȚEANULUI 

plicațiilor primite, te vei bucura de un tort frumos.Dar ce dezamăgire încerci cînd duci tortul acasă... Ce minune I Ca-n basme. Mărgăritarele sau nufărul promis sint transformate într-un trandafir jigărit și niște albăstrele de-o paloare ce-ți inspiră milă, iar inscripția e complet denatura

tă, „La multi ani Lizica" a devenit „La multi Sirico". Ce să faci cu tortul ? Să-l duci înapoi laboratorului ? La ce bun ? Doar te-a lămurit șeful ce poate. A! Ți-a promis altceva ? Bine, dar asta nu scrie nicăieri că, de, vorbele-s vorbe și faptele fapte. Și te uiți cu jind ce mîndre stau torturile în vitrină și curiî îl sfidează pe al tău.Propun lucrătorilor laboratorului să pună mai mult accent pe dorințele celor interesați, mai mult interes pentru executarea comenzilor. Sau mai pe scurt, să promită mai puțin dar să facă mai mult.
MELANIA COSTINînvățătoare

BRODERIE PE UN FOND ALB

PROVERBE ANAPODA
— Nu tot ce zboară se măuîncă. Proba evidentă 

e avionul. i

— Găina bătrînă are carnea tare.

— Cine fuge după doi iepuri pînă la uriuă îl dor . 
picioarele.

— Ce-i în mină, nu-i minciună; parcă dacă-ar fi 
minciună, ai putea s-o ții în mînă.

—- Cine sapă groapa altuia se numește gropar.

— Cum îți așterni așa vei dormi; dacă nu ai purici.

— Cine se scoală de dimineață, doarme mai puțin.

CUGETĂRI „INTELIGENTE**

★
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(Urmare din pag. 1)tori ai Comitetului orășenesc partid Petroșani.In desfășurarea de pînă acum a activității ciclurilor de conferințe s-au manifestat însă și unele deficiențe. Redăm cîteva din acestea cu scopul de a ajuta comitetele .de partid, ca birourile organizațiilor de bază să ia măsuri corespunzătoare pentru ca ciclurile de conferințe să se desfășoare la nivelul cerințelor. La E. M. Vulcan, prepara- ția Petrila, E. M. Petrila. E. M. Lonea frecvența lasă mult de dorit. Sînt unii membri de partid cuprinși în ciclurile de conferințe care de la începutul anului de învățămînt n-au nici o prezență. Motive pentru a justifica absentarea nu dată cînd bul care

de unii dintre ei nu-și duc la îndeplinire în cele mai bune țiunl sarcinile încredințate, explică faptul că anumiți lipsesc de la seminariile de fire lunare care au loc la cabinetul orășenesc de partid, nu întocmesc Ia timp materialele pentru expuneri. O deficiență în desfășurarea activității ciclurilor de conferințe este și aceea că nu peste tot expunerile sînt urmate de întrebări la care lectorii să răspundă Această deficiență se cere a fi înlăturată, se cere extinsă la toate ciclurile de conferințe metoda întrebărilor și răspunsurilor. Folo sirea acestei metode trezește interesul auditoriului pentru clarificarea și aprofundarea unor probleme esențiale cuprinse în expn-

condi- 
Așa se lectori pregă-

nere, face să existe o preocupare i activă din partea participanților I la conferințe.In vederea îmbunătățirii propa-l | gandei prin conferințe, imprimării! a unui caracter cît mai atractiv a- “ cesteia, este necesar ca din partea ț fiecărui lector s pare permanentă pentru perfecționarea metodei de expunere. Expunerea liberă, documentată, folosi rea de grafice, diagrame și limbaj clar contribuie în măsură la creșterea 1..—...——- cursanților pentru participarea la f conferințe, îi ajută în înțelegerea mai profundă ă diferitelor probleme la care se referă expunerile.Avînd care au rințe în mînt de zațiile de partid din unitățile unde funcționează aceste cicluri au datoria de a se ocupa răspunderea de î a conținutului materialelor __ expun, de asigurarea participării tuturor celor cuprinși în această formă a învățămîntului de partid

IN MECI AMICAL

Jiul

arseM.se

sînt. Expunerile au loc o la trei săptămîni, adică atunci cursanții lucrează în schim- întii. In mod normai toti cei au fost la lucru și sînt încadrați la ciclurile de conferințe trebui să fie prezenți, așa cum și întîmplă, de altfel, Ia E. Lupeni. E. M. Aninoasa undemanifestă grijă pentru mobilizare. Asigurarea unei frecvențe bune depinde în măsură hot.ărîtoare de birourile organizațiilor de bază, de felul cum se ocupă de mobilizare. La E. M. Vulcan, E. M. Uricani, E. M. Lonea, E. M. Petrila sînt birouri ale unor organizații de bază care neglijează mobilizarea, chiar membrii lor lipsind de Ia învățămînt cum e cazul organizației de bază nr.. 12 de la E. M. Petrila. In unele locuri se manifestă tendințe de formalism în ținerea conferințelor, grabă, organizarea expunerii lor se face înainte de începerea lucrului. Pe șantierele de construcții, la C.F.R., Autobaza T.A., conferințele nu se țin cu regularitate, se amînă, lucru ce se întîmplă șiDeși ționați, vedere Iui că
la E. M. Vulcan.lectorii au fost bine selec- corespund din punct de al pregătirii, datorită faptu- nu sînt controlați suficient,

I

să existe preocu- I nentru nerfeciio» "
Iîn mare • interesului 9

un

în vedere extinderea pe luat-o ciclurile de confe- actualul an de învăță- partid, organele și organ i-
e ocupa cu toată a ridicarea continuă I materialelor ce Se |

I
I
I
I

Creșterea eficienței economice — 
obiectiv central al muncii politice

(Urmare din pag. 1)

Universitatea Cluj 1-2echipa de fotbal Jiul Pe- doua peri- vederea re- După cele 
peste hota»

O dată cu turneul în R. P. Albanii, troșani și-a început a oadă a pregătirilor in luării campionatului, trei meciuri susținutere, au urmat două de verificare acasă. Primul, marți, pe terenul din Petrila cu A. S. Cugir, cel de-al doilea, joi, cu Universitatea Cluj. Primul a dat cîștig de cauză gazdelor cu 4—1, pe cel de-al doilea l-au pierdut cu 2—1.Rezultatele contează mai puțin și nu Ie vom comenta. Ne vom referi în cîteva cuvinte la nivelul de pregătire al echipei noastre a- cum cu mai puțin de 10 zile intea începerii returului.Am urmărit, alături de un re număr de spectatori, pe ome geroasă, partida cu Universitatea Cluj. Deși a fost doar un joc de verificare, fotbaliștii ambelor echipe au depus mari eforturi, au manifestat poftă d^ joc, s-au mișcat cu repeziciune pe teren, au creat frumoase faze de fotbal și au marcat 3 goluri. Sigur că o a- preciere generală asupra pregătirii echipei nu se poate face după un singur meci, dar referindu-ne

îna-ma-vre-

doat la acest meci considerăm că jucătorii noștri nu-s în forma cea mui bună. E adevărat că terenul, alunecos din cauza crustei de zăpadă înghețată, a jucat multe feste jucătorilor, a îngreunat mult sarcinile de joc. Dar am remarcat la unii din băieții noștri condiția fizică necorespunzătoare, multe pase greșite și, din nou. jocul individual al cîtorva dintre ei, încercarea nervilor și a metodelor de obstrucție de către alții.Pînă la reluarea campionatului (26 februarie), cînd ne vom deplasa la învinșii noștri cu 7—0 din Brașov, nu mai este mult. Se mai pot pune la punct unele lucruri. Se impune chiar. Sarcinile returului nu vor fi ușoare. Dar băieții noștri pot face, cînd vor, meciuri frumoase, pot aduce suporterilor satisfacții.In partida joi, cei mai Jiul au fost Tonca, iar defăleanu, Pexa, Petru Emil, Barbu. Golurile au fost înscrise de Mar- tinovici pentru Jiul, de Uilăleatiu și Barbu pentru Universitatea.
D. GHEONEA

de antrenament de buni jucători de ia Libardi, Martinovici, la „U“ Ivansuc, Ui-

rioară a masei lemnoase, creșterea eficienței economice a întreprinderii. De exemplu, procentul de bușteni de derulaj sortat din bușteni de gater fag a crescut de la 19 la sută cit a fost în aceeași pe- a anului trecut la 23 laobținînd astfel o valoare mai cu 80 lei pe m c din aceeași lemnoasă dată în producție, prezent, un colectiv de spe-

IN CI.IȘEU : Aspect din timpul întilnirii

luată de comitetulaltă măsurăpartid în sprijinul producției o constituie repartizarea membrilor comitetului de partid pe sectoare. Ei au inițiat organizarea unor acțiuni de dezăpezire a drumurilor forestiere spre exploatările Jigo- reasa, Voievodul, Răscoala, Valea Popii și altele. Sub îndrumarea organizațiilor sectoarelor personalul productivecare a materialului lemnos, îmbunătățit în mod substanțial con dițiile de cazare ale muncitorilor.In munca politică desfășurată pînă acum, ne-am orientat după indicațiile date de Plenara C.C. al P.C.R. din 21—23 decembrie 1966 in ceea ce privește folosirea fondului de timp, valorificarea supe-

o 
de

de partid, conducerile au reușit să folosească auxiliar la activități de încărcare și descăr- S-au

• t» *
1» Life

rioadăsută,maremasăIncialiști format din ingineri și tehnicieni, studiază posibilitățile de îmbunătățire a folosirii mecanismelor și rezervelor de care dispunem pentruSubpartid, preunăministrativă,

FIȘIER JUDICIAR

Cine mai poartă vina

unul programsarcinilor în atenția vor sta și decope alepartidanalizele decadaleproducție, urmărirea obligațiunilor contrac-
Pe patinoarul Tineretului din Lupeni

baza art.... Elena se ani închi- pentru de- de 6 778.80

In picioare, cu capul plecat și ochii plini de lacrimi, inculpata aștepta pronunțarea sentinței. Și aceasta a venit; fermă, necruțătoare așa cum este pentru toți cei ce încalcă și nesocotesc legile țării noastre: „In inculpata Agots condamnă la trei soare corecțională lapidarea sumei lei.Agots Elena, o inculpată,, o tînără, un om care din acea clipă a părăsit activitatea productivă pentru a-și executa pedeapsa bine-meritată. Dar cum a ajuna acest om, în virstă de numai 20 de ani, pe banca acuzaților ? Pînă în luna decembrie 1965 Agots Elena a muncit ca femeie de serviciu la T.A.P.L. Petroșani. In luna decembrie 1965, însă „inspirată" conducerea T.A.P.L., a considerat că după o asemenea „practică" în T.A.P.L. Agots Elena poate gestionară: i s-a munca de gestiune zferă la chioșcul T.A.P.L. Petroșani.junsă în această muncă Agots Elena a început să-și însușească bani rezultați din vîn- zare : azi bani pentru a-și cumpăra elegantă, cumpăra bani de vitreg, i „stimulente' tuia curajul cătorilor sentința dată, atunci cînd abia se mai ținea pe picioare de

„obosit"). Procedînd în acest fel, Agots Elena a reușit ca în numai 6 luni să sustragă suma de 6 778,80 lei. Neplăcut pentru ea a fost însă faptul că organele C.F.I. au descoperit lipsa iar organele de miliție au dispus trimiterea ei în fața tribunalului care i-a aplicat pedeapsa de mai sus.Problema vinovăției inculpatei este indiscutabilă. Apare însă întrebarea: Oare numai ea e vinovată ? Cei ce i-au dat acea muncă de gestionară cu- noscîndu-i pregătirea insuficientă nu se fac cu nimic vi- novați ? Aceasta cu atît mai mult cu cît în Valea Jiului funcționează o Școală profesională comercială ce dă cadre cu pregătire de specialitate.Părerea noastră punzători, alăturisînt și cei ce i-au încredințat această muncă. Și dacă ei nu au fost trași la răspundere penală, răspund din punct de vedere moral pentru daunele aduse avutului obștesc cit și pentru faptul că au creat toate posibilitățile ca o tînără să se transforme în infractoare. Și din păcate, asemenea cazuri nu sînt puține în Valea Jiului. Sînt încă mulți oameni cărora li se încredințează diferite munci de răspundere cu responsabilități bănești care nu au nici experiența și nici pregătirea necesară funcției.

rentabilizarea întreprinderii, îndrumarea comitetului de comitetul sindicatului, îm- cu conducerea tehnico-ad- a organizat cursuride ridicare a calificării muncitorilor în meseriile de fasonatori, tractoriști și sortatori, cursuri care se desfășoară pe baza stabilit pe sectoare.Pentru realizarea plan pe trimestrul I, tnitetului de mai departe planului de respectăriituale ale întreprinderii față de beneficiari, lichidarea refuzurilor calitative, folosirea fondului de timp de lucru și o mai bună utilizare a mecanismelor aflate în dotație, astfel încît prin măsurile politice să asigurăm îndeplinirea planului pe sortimente, să creăm condiții de realizare ritmică și la toți indicatorii a sarcinilor de plan sporite ce ne revin.

In fiecare zi patinoarul Tineretului din Lupeni este frecventat de sute de iubitori ai sportului cu patinele. Unii abia descifrează tainele acestui frumos sport de iarnă, alții alunecă cu destulă siguranță pe oglinda gheții.Pe acest frumos patinoar, elevii Școlii generale nr. 2 din localitate au organizat cu cîtva timp în urmă o pasionantă întrecere amicală. Cei mai buni s-au dovedit a fi : Cadar Dionisie, Pecsar Tiberiu,

Florea Senia la fete, același patinoar, hocheiștii Preparatorul Lupeni au dis între ei un meci detnon-
Vandraș Iuliu la băieți, Pollak Er- na șiPe de la putatstrativ in vederea confruntării ce o vor avea în curînd cu colegii lor de sport de la Sebeș-Alba. Frumoase calități au demonstrat tinerii Ardeleanu, Bădău, Szabo Si Ilieș.

SIPOȘ TEODORcorespondent

profesionalăeste că râs- de inculpată

PR R E RADI
19 februarie

Pen-7,458,00 dis-9,15

TELEVIZIUNE

fi numită încredințat ca remi- nr. 16 al O dată a-
azi bani pentruo îmbrăcăminte mai . mîine bani pentru a un porcbăutură(De aici,•“ i-a de socoteală

familiei, tatălui său din aceste venit aceș- a cere jude- pentru

Varietăți muzicale,- 19,30 Programul orchestrei de estradă a Radioteleviziunii; 20,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 20,15 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 20,45 Actorii și muzica ușoară; 21,00 Vă invităm la dans,- 22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 22,25 Piese de estradă interpretate de Cornel Fînățeanu și Miranda Martino,- 22,40 Cavalcada ritmurilor; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

27,00
18,00

18,25

Emilian IGNA
judecător

Viteză (femei) 
Transmisiune 

Deventer (O-

11,00 BULETIN DE ȘTIRI11,15 Concer11,45 Melodii de Temis- Popa; 13,00 RADIOJURNAL;ESTRADA DUMINICALA; Programul orchestrei de mu- populară a Radioteleviziunii; Ritmuri vesele; 15,00 Muzică
15,15 Cîntăreți români pe

CINEMATOGRAFE

PROGRAMUL I.- 6,00 BULETINDE ȘTIRI; 6,10 Concert de dimineață; 7,00 RADIOJURNAL. Suma
rul presei; 7,18 Cîntă fanfara reprezentativă a Armatei; 7,30 tru fiecare, cite o melodie; „Jocu-i din bătrîni lăsat"; 
Clubul voioșiei; 8,30 Miniaturi tractive,- 8,45 Cîntați cu noi;Muzică populară; 9,30 TRANSMITEM PENTRU SATE; 10,10 Muzică ușoară,- 10,45 Fantezie în Do major pentru vioară și pian de Schumann;11,03 Radio atlas;folcloric,- tocle 13,13 14,15 zică 14,40ușoară;
scenele lumii: Ion Buzea; 15,30 Noi înregistrări de muzică populară cu Achim Nica și Ilie Udiifi; 15,45 Program de muzică ușoară,- 16,00 Caleidoscop muzical; 16,35 Din cele mai cunoscute melodii populare,- 17,15 Formația Paul Ghentzer; 17,30 Concert simfonic popular; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 La microfon, Maria Butaciu,- 18,20 TEATRU SCURT: Un apel 
telefonic, de Lucille Fletcher; 18,50

19 februariePETROȘANI — 7 Noiembrie:Cei 7 din Teba; Republica : Giuseppe la filan își 
Minerul:VEZEN1 :
MOAȘA :

dorințelor; Ll- Victoriei; ANI- în Stanislas; CRI- pe autostradă; și negru; PARO-
Varșovia; PETRILA: Co- asumă riscul; LONEA ■— Laguna Calea TragețiVIDIA: Noaptea VULCAN : RoșuSENI: Fata lui Bube, LUPENI — Cultural: Aventurile lui Werner Hoit; Muncitoresc: Alfabetul fricii; BĂRBÂTENÎ: Ani clocotitori; LIRIC ANI : Soție fidelă.

18.50
18,58
19,00
19,10
19,15
19,30
19,55
20,00
21,00
21.50

18 februarie 
Campionatul Mondial de 
patinaj 
1 500 m. 
de la 
landa.
Pentru cei mici. Ecranul 
cu păpuși : „Cioca, Boca, 
Coca!“. Scenariu de A- 
lecu Popovici.
Pentru tineretul școlar: 
„Nota 10... la 
Publicitate.
Ora exactă. 
Telejurnalul 
Buletinul 
Panoramic.
Melodii premiate. 
Desene animate. 
Tele-enciclopedia. 
Film serial
Cum se lansează 
lodie.
Invitatul nostru :

muzică".

de seară, 
meteorologic.

, Baronul", 
o me-

22,25 
Deutscher".
22,45 Telesport.
23,00 Telejurnalul de
23,15 închiderea emisiunii.

„Drafi

noapte.
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Largi acțiuni de protest 
împotriva continuării agresiunii 
americane în Vietnam

PREZENȚE ROMÂNEȘTI Disensiuni In sinul guvernului britanic

WASHINGTON 17 (Agerpres). — Senatorul Young (democrat din 
partea statului Ohio) a criticat politica guvernului american față de 
Vietnam. „Nu prin bombardamente se poate obține pacea în această 
parte a lumii", a declarat el. Continuarea bombardamentelor asupra 
Vietnamului de nord, a subliniat senatorul, a provocat indignarea opi
niei publice din întreaga lume.

LONDRA 17 (Agerpres). — Conferința comitetului executiv al Con
siliului Mondial al bisericilor, care și-a desfășurat lucrările la Londra, 
a adoptat un apel adresat președintelui Johnson în care se cere înce
tarea bombardamentelor asupra teritoriului Republicii Democrate 
Vietnam.

ROMA 17 (Agerpres). — Expoziția „Aspecte și imagini ale noii Românii", organizată în orașul italian Nichelino, s-a închis.Nichelino este al treilea oraș italian după Torino și Collegno unde, începînd cu luna noiembrie 1966, a fost prezentată această expoziție. Concomitent au fost organizate și gale de filme cu 13 filme documentare românești.Expoziția a fost pusă la dispoziția Asociației italiene pentru relațiile cultural-științifice cu România de Institutul Român pentru relațiile culturale cu străinătatea.

cum disen-
iLONDRA 17 (Agerpres). — Problema aderării Angliei la Piața comună a dezvăluit, după relatează agenția Reuter,siuni în sinul guvernului britanic. Joi, ministrul comerțului, Douglas Jay, a făcut o declarație care dezminte unele afirmații făcute de premierul Wilson la Bonn, după încheierea tratativelor cu cancelarul Kiesinger. La conferința de presă ținută înainte de plecarea sa spre patrie, premierul britanic

COPENHAGA 17 (Agerpres). — In Danemarca se desfășoară campa
nia pentru strîngerea de semnături pe un apel adresat președintelui 
Johnson, în care se cere încetarea imediată și necondiționată a bombar
damentelor asupra Republicii Democrate Vietnam. In ultimele șapte zile, 
precizează ziarul „Politiken", apelul a fost semnat de 10 000 de persoane.

tagifalisle

LUPTELE DIN VIETNAMUL DE SUDSAIGON 17 (Agerpres). — A- genția U.P.I. transmite din Saigon câ în regiunea de la frontiera cu Cambodgia au început vineri lupte puternice între patrioți și pușcașii marini americani sprijiniți de trupe saigoneze. Operațiunea numită de comandamentul american „Sam Houston" a fost declanșată pentru a . distruge unul din punctele importante ale forțelor patriotice O altă operațiune, denumită „Rio Grande", a început tot vineri în imediata apropiere a orașului de coastă Quang Ngai, la 350 mile nord-est de Saigon. Sînt antrenați 35 000 de soldați americani și a- liați, în această provincie fiind semnalată în ultima vreme o intensă activitate a forțelor patriotice.Și în Delta Mekongului, precizează aceeași agenție, continuă să

aibă loc lupte puternice. Comandamentul american a lăsat însă, se pare, greul acestor lupte seama trupelor saigoneze, după a constatat că este dificil să un contact serios cu patrioții.
pe ce ia

PARIS 17 (Agerpres). — Comitetul Executiv al Camerei Internaționale de Comerț s-a pronunțat în favoarea dezvoltării relațiilor comerciale dintre țările socialiste și capitaliste.Camera Internațională de Comerț, al cărei cartier general se află la Paris, este o organizație influentă, care reunește oameni de afaceri din 75 de țări.Intr-o conferință de presă, președintele Camerei, Vallenberg (El-

a declarat, printre altele, că atunci cjnd a anunțat hotărârea Angliei de a adera la C.E.E. a vorbit în numele întregului guvern britanic. El a precizat, că scumpirea costului vieții Anglia, după aderarea ei C.E.E., va reprezenta mai 3,5 la sută. La Londra, Jay, care este considerat al C.E.E., a declarat că, aderării la Piața comună fără a se face tante zații, crize peta la fiecare trei ani, va pierde piețe în afara Europei și va înregistra o scumpire a costului vieții cu peste 4 la sută.

guvernde asemenea, în la puțin de Douglas adversar în cazulmodificări prealabile impor- în statutul acestei organi- Anglia va fi supusă unor economice care se vor re-1

Dezvăluiri privitoare la subventionarea unor organizații de către C.I.A.
care au primit, din partea A- de Investigații organizații sînt: „Insti-

luai Ortilter-j" 
a fiiagraliai laturi 
deitinate viituielm 
aselenizări

>»

PASADENA 17 (Agerprs). 
Camera lunară „Lunar Orbi- 
ter-3" a fotografiat pînă în 
prezent cinci din cele 12 lo
curi de pe Lună, prevăzute 
pentru viitoarele aselenizări 
ale cosmonauților americani. 
Dr. T. W. OJfield, împreună 
cu o echipă de geologi din 
S.U.A., analizînd cele cinci 
fotografii, a afirmat că ele 
prezintă amănunte deosebit 
de importante. Offield a pre
cizat că va fi posibil să se 
Stabilească precis locul asele
nizării viitorilor cosmonauți 
cu șase luni înainte de tri
miterea lor pe lună. Fiecare 
din cele 12 locuri prevăzute 
pentru aselenizare au fost cer
cetate și de „Lunar Orbiter-1 

■ și 2“, urmînd ca ele să fie 
confruntate cu fotografiile 
luate din diferite unghiuri de 
nava spațială „Lunar Orbi- 
ter-3“.

NEW YORK 17 (Agerpres). — Ziarul ..New York Times" a citat vineri cinci noi organizații cu sediul în S.U.A.. indirect, subsidii gențieî Centrale (C.I.A.). Aceste„Fundația pan-americană“, tutui internațional pentru studierea pieței", „Societatea americană a culturii africane", „Prietenii a- mericani ai Orientului Mijlociu" și „Fundația Internațională pentru dezvoltare". Ziarul subliniază că cele cinci organizații au obținut fonduri din partea uneia sau
Comunicat comun
i ugosla vo-austriacV1ENA 17 (Agerpres). — La Vie- na a fost dat publicității comunicatul comun iugoslavo-austriac.Ambele părți, se arată în comunicat, au constatat că în Europa se manifestă tendințe de destindere a încordării, care oferă noi posibilități pentru îmbunătățirea relațiilor și colaborarea constructivă între state. S-a relevat însemnătatea aplicării rezoluției adoptate de cea de-a 20-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. cu privire la inițierea de măsuri pe plan regional, în scopul îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate dintre țările europene cu sisteme politice și sociale diferite.

mai multora din cele trei fundații, identificate la începutul acestei săptâmîni de Asociația națională a studenților din S.U.A. ca servind drept, intermediari pentru transmiterea banilor alocați de C.I.A.Potrivit ziarului, conducătorii organizației „Prietenii americani ai Orientului Mijlociu", care o- cupă posturi înalte la Departamentul de Stat, s-au întâlnit cu șefii C.I.A. pentru a examina situația creată ca urmare a scandalului provocat prin dezvăluirile privitoare la subvenționarea unor organizații studențești de serviciul american de „New York Times" relevă conducători ai studenților clarat că au primit din C.I.A. sume care se ridicau anual pînă la 5 000 dolari. Alții au recunoscut că au fost scutiți de serviciul militar în Vietnam, „deoarece erau folositori C.I.A.".

veția), a subliniat că comerțul cu țările socialiste capătă o importanță tot mai mare pentru țările occidentale pe măsură ce în țările socialiste crește producția și calitatea ei. Contactele pe tărîm comercial dintre Est și Vest, a declarat Vallenberg, trebuie să se extindă.„Este timpul ca guvernele și oamenii de afaceri să depună eforturi pentru a crea condiții necesare stabilirii unui nou climat1' în relațiile economice dintre Est și Vest, a declarat el. Comitetul E- xecutiv al Camerei Internaționale de Comerț a elaborat o serie de recomandări a căror transpunere în viață, potrivit părerii participant ilor la sesiune, va contribui la dezvoltarea continuă a contactelor reciproc avantajoase. Recomandările vor fi transmise de către această organizație internațională guvernelor țărilor membre.

O nouă tehnică 
pentru operațiile 
cataractei

(Agerpres). — 
britanic, dr. 
a inventat o 

pentru opera- 
El folosește

LONDRA 17 
Un oftalmolog 
Davis Durham, 
nouă tehnică 
țiile cataractei,
un scalpel cu vîrf de diamant, 
montat pe un inel care fixear 
ză ochiul în cursul mterven-- 
ției. Aparatul permite să se 
practice 
perfecte, 
parte a 
delicată

Dr. Durham a efectuat cu 
acest scalpel 65 operații încu
nunate de succes deplin.

incizii cu teșituri 
în vreme ce această 
operației era foarte 

cu scalpele normale.

Lucrările reuniunii Comisiei economice 
a 0. N. U. pentru Africa

ADEN; Soldații britanici au folosit 
gaze lacrimogene împotriva populației. ADEN 17 (Agerpres). — Soldații britanici au folosit vineri gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe participanții la funeraliile organizate într-unul din cartierele Adenuluj uneia dintre victimele recentelor manifestații antibritani- ce cu prilejul aniversării așa-zisei Federații a Arabiei de sud.Aproape 200 de persoane au luat parte la procesiune, purtînd

drapelul Frontului de eliberare a sudului ocupat și scandînd lozinci anticolonialiste. Corespondentul a- genției Reuter transmite ritățile au dislocat, în importante ale orașului, soldați, care blindate și nat ridicarea de bariere zile ce leagă cartierul de centrul orașului.

că auto- punctele 300 de au ordo- pe stră- respectiv

1 către spionaj, că unii au de- partea

LAGOS 17 (Agerpres). — în capitala Nigeriei continuă lucrările reuniunii Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa, care și-a prăpus examinarea situației economice a țărilor africane, precum și luarea unor măsuri concrete pentru a facilita dezvoltarea in- dustrial-agrară a statelor continentului negru. In cursul dezbaterilor de joi, informează agențiile de presă, reprezentantul Zambiei. Musonda Justin Chimba, a cerut crearea unei comunități economice a Africii orientale, iar M. Debrah, delegatul ghanez, a propus înființarea unei „bănci de dezvoltare africană", care ar urma să fie finanțată de O.N.U. Tot-

odată, el a vorbit despre nece .ta- tea unei cooperări mai strînse între statele africane, mențîonînd că Ghana este dispusă să-și ajute vecinii (Togo, Dahomey, Coasta de Fildeș și Volta Superioară), furni- zîndu-le energie electrică.In cadrul dezbaterilor, vorbitorii s-au referit din nou la efectele negative pe care colonialismul le are asupra dezvoltării economice a țărilor africane. In legătură cu aceasta, reprezentantul Zambiei a subliniat cusiunile Rhodesia, tolerantăcolonia rebelă, economiei țării sale.
în mod deosebit reper- pe care situația din și mai ales atitudinea a Marii Britanii față de le-a avut asupra

MOSCOVA. Pe măsura dezvoltării zboruri
lor cosmice, cosmonauții vor trece de la expe
riențe la montarea stațiilor și laboratoarelor 
orbitale, și de aceea profesiunea de montor va 
fi una din primele lor specialități mixte, scrie 
cosmonautul Andrian Nikolaev în revista „A- 
viația și Cosmonautica". Cosmonauții vor tre
bui nu numai să îndeplinească operații de asam
blare a navelor, dar și să îmbine diferite piese 
separate în construcții de mari proporții. De 
aceea, este necesar să se perfecționeze în cea 
mai mare măsură mecanismul ieșirii din nava 
cosmică.

afacerilor externe al Norvegiei, John Lyng, o 
scrisoare deschisă în care cere guvernului să 
intervină pe lingă Statele Unite pentru ca a- 
cestea să înceteze imediat bombardamentele a- 
supra Republicii Democrate Vietnam.

* WASHINGTON. Un sondaj recent al In
stitutului Gallup l-a desemnat pe fostul vice
președinte al S.U.A., Richard Nixon, drept prin
cipalul pretendent la candidatura din partea 
Partidului republican pentru alegerile prezi
dențiale din 1968. Nixon a înregistrat un pro
cent de .39 la sută, în timp ce principalul său 
contracandidat, guvernatorul statului Michigan, 
George Romney, a obținut 28 la sută din vo
turile celor chestionați..

< XIENG KUANG. Postul de radio Patet Lao 
a transmis un comentariu în care luna ianuarie 
este Calificată drept „luna marilor victorii" în
registrate de forțele patriotice laoțiene. Au fost 
scoși din luptă 1 000 de soldați inamici și au 
fost distruse sau avariate mai multe avioane.

+ OSLO. Comitetul norvegian de solidari
tate cu poporul vietnamez a adresat ministrulu
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♦ BONN. Comandantul forțelor militare ae
riene ale R.F.G., generalul Steinhoff, care a în
treprins o vizită în S.U.A., s-a întors la 17 fe
bruarie la Bonn. După cum relevă presa vest- 
germană, Ministerul Federal al Apărării a elabo
rat un plan care prevede achiziționarea din 
S.U.A. a avioanelor de vînătoare-bombardament 
„Phantom", care urmează să înlocuiască apara
tele „Starfighter", aflate 
Bundeswehrului.

în prezent în dotarea

CAIRO. Ministerul 
Yemenului a publicat 
potriva „raidurilor a 
deasupra statelor din 
chalif". Nota afirmă 
avioane britanice au 
Yemenului.

Afacerilor 
o notă de 

avioane

Externe ai 
protest im- 

britanice
joi
trei

regiunile Maabak și Ma
ca în aceeași zi „alte 12 
violat spațiul aerian al

GENEVA. Ultimele date asupra populației 
globului arată că planeta noastră numără ac
tualmente 3 220 000 000 de locuitori. Dintre . a- 
ceștia, 1 785 000 000 se află în Asia, 441 milioane 
în Europa, 303 milioane în Africa, 237 milioane 
în America de SUd și 211 milioane în America 
de Nord.
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