
4 pag.25 bani
Organ al Comitetului or

AîlUl XIX
XXIV Nr. 5 626

Proletari din toate țările, uniți-vă I

Sîmbătă
25 noiembrie

1967

al Sfatului popular orășenesc

Recenta Hotărâre a 
'■ Plenarei C.C. al P.C.R. 

din 5»--6 octombrie a.c. 
cu privire la dezvoltarea 
construe ției de - locuințe, 
îmbufiătătirea adminis
trării și întreținerii fon
dului locativ și noul re
gim al chiriilor a trezit

’tile 
lea 
fie 
în '

tat
urbanistic, 
Dacă în anul 1959 vo
lumul investițiilor 
cițd-culttirele 
de 
nul 
tii 
atții

Noile ansambluri 4o 
locuințe date îți telâși®-

viu Interes, în rlndu- 
locuitorilor din Va 

jiului. Și e firesc si 
așa, din . moment <;c 
ultimii ani locaiită- 
noastre s-aii dezvoi- 
din punct de vederț 
artistic, gospodăresc

fă în perioada 1960 — 
1966 în Petroșani, în mi- 
c forai oanele II și III din 
Vulcan și Petrila,; în 
cartierul Braia II și Tudor 

. Vladimirescu din Lupeni 
se ridică la 8 597 apar
tamente spațioase,, con
fortabile. ,Dar deși sta
tul invesțește- suine im
portanțe în . domeniul 
construcțiilor .noi de lo
cuințe »si pentru întreți
nerea fondului locativ 
existent, ‘ contribuția 
noastră, a locatarile: 
prin chirii s i:. intreținer e 
-a dovedit insuficientă.

Chiriile care se încasea
ză în ‘condiții destul de 
greoaie, în multe cazuri 
și cu întîrz.iere, nu aco
peră decît o mică parte 
din cheltuielile •» necesi
tate de administrarea ș.i 
întreținerea locuințelor.

MOMENTE

Pierderile înregistrate de 
stat în această direcție 
au crescut an de an. In 
aceasta situa lie, și. în 
Valea. Jiului rezultă o 
diferență țnape .între su
mele cheltuite pentru 
construcția de lociiinte 
și. cele obținute din în
casarea chiriilor. lato 
un exemplu ce » oglin - 
dește ‘situația din Valea 
jiului în anul 1966.i; Vo
lumul cheltuielilor pen
tru administrarea si în
treținerea fondului loca
tiv -s-a ridicat la suma 
de 36-077 mii lei, iar va
loarea chiriilor încasate 
în acest an este de nu
mai 9 426 mii lei. Deci, 
făcând; . numai, .această, 
simplă .. comparație,, re
zultă .ca prevederile ho
tărârii Flenani C.C. al 
P.G.R. dip , 5—6 octom-. 
brie cu- privire la dez- 

Cobstrucției de 
‘ 'irribuhatjfirea 

întreți
nerii fondului locativ

noul regim : al chiriilor 
'tot necesare șic bine 
venite. ... :

Aplicarea noului. sis
tem de administrare a 
logdulin locativ duc e la 
i- tun umr e a d ef k i en țel oi 
avute pînîi m . prezent 
privind încasarea chi
riilor și va permite re
ducerea cheltuielilor de 
administrație. Iar phiitru 
buna.... întreținere si de-
-- »rvi re a pr • >mpt .î u popin' 
iației se va îmbunătăți 
.■rviciul de prestații.
“Aplicarea WtărîtiK va 
o.ce la ciospodărirea 

mâi bună' n fondatei L; de 
locuințe, Ta :' păstrarea 
lui -Cu : nțai« nrultă''grija, 
■la ridicarea» confortului, 
contribuind la realizarea 
de cofrdiții o pt ime - de 
locuit pentru oiffienii 
.taurțcii,, »

IMPORTANTE
DIN VIATA

a juxis

Există 
rui om 
devărat 
temerar 
pus, înfrunți <‘U bărbă
ție greutățile. uneori 
întîmplă că
ptpape de pisc să ți se 
pară inaccesibil. Ce faci 
în; asemenea condiții ? 
Dai înapoi, sau dautl*|i^ 

‘răzbați mereu înainte Z 
fri minerit nu se dă înu- 
ppi. Chi ai dacă ai a\ba 
un moment de sovăîșltj 
cînd ești gata să cedezi» 
tăria ri unitatea colecte 
vului te susțin cu brațe, 
de qranit. (In asemenea 
tnomeht de 
avut, acum 
și actualul șef 
dă CîlcOi 
sectorul v
nea,

A venit 
îea. Jiului 
intre în
rarilor mineri i*Ș 
adîricufijbr bogățitle.' 
început, c 
odată nu 
descurce 
galeriilor 
din subteî 
meseria de 
părea ceva 
învățat, 
'. —- Ce caut eu, îtț

vf„seria. fie'• se
* i ti bit ă ț o

fată, care ți'-e cir 59 ă»
faci țgtdl S-o . cunoști

”pe tuie însuți. Pbfi om
rin toată- firea și. na-
țlefttlh Dacă : mă înșel
cumva ațîaciri sfa nii ta-
mîi, ' '

volt area 
lpcuințe, 
administrării

in 1957 în Va
cii gîndul să 

rîndurile teme- 
..mulg

Lff
.redea cu nici- 
va reuși să se 

în labirintul 
;i suitorilor 

Cît despre' 
miner i 

imposibil
se
de

a-

Alte trei abataje 
în funcțiune

La L. M. lupeni au intrai 
in funcțiune trei noi abataje 
de mare capacitate. Ele au o 
producție zilnică de peste 400 
tone de: cărbune.» Noile aba
taje au fost înzestrate cu pu
ternice transportoare de fa
bricație i omenească, iar la sus
ținerea lor se folosesc stîlpi

Viața unui om se află iii pericol. 
A pierdut mult singe. Pentru a fi 
salvat e‘: nevoie să i Se facă'trans
fuzie. Dar numai cu sînge dintr-o 
grupă , corespunzătoare... , In 'astfel 
de ,; împr.ejțirări, personalul „de. la 
Centrul de. recoltare; si' conservară 
a sîngeiui Petroșani, c . su 
lat. Bărbați ,și femei, de 
profesii, diferite, își oferă 
din . sîngele lor pențțu 
vieții semenilor lor. Asa

aivarea tova-
>muncă Ilona Paulina
care accidentîndu-se

au pro
cedat ... preparatorii de la Coroești: 
Grava Adrian; Ciocsirescu, Constan
tin, Agacho Dumitru, Vizi Ana, 
Clep ionel, ’Purda Clara,' Dărămuș 
Irm si alții -pentru 
rușilor lor de 
Vi Tană'-e Ion
grav aii pierdut mull singe. ,

In situații asemănătoare, dona
torii de. Jgnqe Șiling .Corne), ,Căti- 
neanu Vaste, Palan NicolaeJ Var
ga: ;■ Gheorghe, Niscoiu Gheorghe, 
Vbîcu Viorel, Laszl.o -Ludovic, :. Bo- 
descu Ion, Foaiiș T- odor, Relei 
Ioan o alte au ‘ salvat 'W Mtigafe 
lor '"multe vieți omenești".-

- r M » r',,ț.,vfa/

metalici si grinzi în consolă. ,, 
Tot ia mina Lupeni, în stra-' 

tul 5, blocul III, se pregătește 
deschiderea unuia din cele 
mai tnari abatșje frontale ale 
minei. El va avea o linie de 
front de 120 metri, iar opera
țiunile de lucru vor fi complet 
mecanizate. " ' '

CULTURAL

Teatrul de stat
Astă seară, la ora 19,30, Tea

trul de - stat -.„Valea- Jiului" din 
Petroșani prezintă un specta
col cu basmul dramatizat ,,F.ăt- 
rri.imoș" de' Floria .Furtună, 
piesa este montată în regia 
Maestrului Emerit al artei Mi
hai Zirra.

Casa de cultură
rmatea și .dezvoltarea 
nalitătii umane ,în socia- 
ește titlul conferinței ce 
expusă în sala mare a 
de cultură, din Petroșani 
ora 18. Expune to.v. Rb- 

Dascălescti, secretar •;ti-

Gașer 
azi Ia 
iheo I
ihțific la * institutul pedagogic 
diți '.Câpitală. ' Urmează, filmul 
artistic L.ELlLtâ lift i • asiiiienba 
îlâtău". ’î ;' f »

Expoziție
filatelică

Muzeul
mineritului

Muzeul mineritului din Pe
troșani cu sediul îft șir. Nico
lai»' Băl. e» cu ne 32 este des
chis azi '-i: mîme pentru toți 
cei care dofesc siS-i 'vizioneze 
exponatele.

Clubul Lupeni
cumva 

ej, acest miner blind și 
dîrz totodată, să-l crea
dă un laș în fata greu
tăților începutului', 
se . putea, 
dai între a rămîne 
a pleca trecuse. Va rămî-, 
ne și va învăța meseria 
de miner. A trecut prin 
toate filierele, .prin cate

La clubul sindicatelor din 
Lupeni‘ are loc mîine dimineață

(Contiriuare în pag. a 3-a)
icdpulîilt-u',' nu 
Momcnlui, i'ru- 

a rărtiînc- -au

NAGY ȘTEFAN
E, M. Lonea

(Continuare în pag. a 3.-a)

Iri‘ secția bobinaj' gretr de'lă: 
A.R.E.
cat,ușii
NLstor

Vulcan, lucrează și lă- 
mecanici Hunic Iosif și> 
Eugen. Motoarele anti- 

grizutoase montate1 de cei dpi 
comunist, poartă amprenta ca
lității și simțului ' de răspun- 

,dere cu care sînt puse Ia punct.

CONSEMNAM • AVIZAM • D E l A PROBAM
Mica publicitate

ÎNCERCARE promițătoare♦
La U.R.U.M.P. a fost conceput 

frontale din minele Văii Jiului, care 
fost supuși încercărilor în laboratorul Institutului de mine iar pe baza rezultatelor aces
tor încercări i s-au adus noi îmbunătățiri. .

încercările industriale sînt in curs în prezent într-un abataj frontal la mina lupeni. 
Rezultatele încercărilor sînt'.pozitive.'

Stîlpii au o lungime maximă de 1010 mm și o sarcină normală portantă de 20 tone, 
încercarea de a produce stilpi hidraulici Ia U.R.U.M.P. face parte diâ-pregătirile Pe 

se fac pentru anul viitor cînd uzina va trebui să livreze exploatărilor din bazin cel puțin 
1 000 stîlpi hidraulici precum și cîteva mii de grinzi în co nsolă.

și realizat un tip de stîlp hidraulic pentru.» abatajele 
pînă în prezent s-a achiziționat din import. Stilpii ap

cale calde mulțumiri medici
lor Abrutnovici loai # Vo-. 
nica llie, surorii Pefrescu Alu
zia si întregului personal me- 
dico-sanitar de la spitalul Lu- 
petii. Am fost, interiiat, timp 
de,două săptămîni cu arsuri 
de gradul/II. Cînd 'am .fost 
internat fața mea era com
plet arșă — o» pojghiță cătă- 
rnizie — iar acum nu 'W' 
am nici o urmă de ftf^uri 
Le mulțumești din iîiiipă tt- 
tutor’‘;‘‘ ' s ' ■

Recunoștință
Ioan„M2 numesc Poamă 

și vreau . să. aduc pe această

Lupeni, Eddie Constanfiho, 
eroul principal al filmului 
„Să-mi faceți una ca astă!" 
a apărpt... fără cap și fără 
picioare, Și așa ‘a fost trimis 
înțrr.o misiune. A desfăcut 
fată c^p o țigară în ' care - se 
aflau 'microfilme cu planuri 
secrete, a călătorit la ‘ Marsi
lia fără picioare, Nici ceilalți 
protagoniști' ai' filmului n-iau 
apărut întregi. Unii pe ju
mătate, alții, pe sfert... De 
ce ? Pentru că operatorul lo- 
n^scu' Gheorghe . pleacă de
lîtigă aparatul de proiecție

, i. • și'imaginile de pe ecran ori 
UH3 Ca asta ? sSnt Sterse> ori înjumătățite.

Să ne faceți
* . . Păi se poate să ne faceți ma

Nu de mplt pe ecranul ci- Ca astă ?
neffiatografului „Mipțrul" din C. V.



STEAGUL ROȘU

. Multe capitale și o- 
rașe 1 mari din lume au 
ambiția ca turnul lor 
de televiziune să fie 
cel mai mare din lumi-.

Parisul, mîndru de 
turnul Eiffel (înalt de 
300 m) sl-a instalat pe 
el antena postului de 
teleemisie. Tokio și-a 
construit im turn cu 
10 m ma^ înalt. Cairo 
și Teheran, precum și 
multe orașe, din . Euro
pa, unde rețeaua . de 
televiziune este foarte 
deasă, le-au 
xemplul. Turnul posti 
lui de televiziune. 
Londra are 185 m înăl-

Stuttgart 
din 
m. 
un

această competiție, ea 
dispunînd -de zgîrir- 
noii pe eaie îi folo
sește în acest sc,op. 
Cea mai înaltă antenă 
de tblev’iziline din ‘Sta
tele Unite1 se aflăla 
New York, ca ma'-’u- 
rind 441 m. Dacă ad
mitem că uri etaj are 
3 m înălțime, înseam-

,an 1967 se desfășoară 
la... Viena sub semniil 
jubileului lui , Strausu 
In legățură cu aceaste, 
ziarele vieneze au u-

i mințit cum a fost' in- 
tarpietată „Dunărea al
bastră" de cea mai
mm e otmie tri d,in 
lume. ; „ „

urmat c-
Șs

din

ha că aceastăantena 
echivalează cu, o „clă
dire „cu, ,147 de etaje.

Cel mai înalt turn de 
televiziune este deținut 
acum de Moscova. Bl 
are 537 m, mai mult 
de jumătate de‘kilome
tru’ înălțime '

Dort- 
ITăm- 

turn

(inie, cel din
- 21(i m, cel 

miind — 215 
burgul are
înalt de 268 m.

In prezent se află în 
curs de construcție tur
nuri uriașe la Miinchen
— unul înalt de 286 
m, în Berlinul de eșt
— de 356 m (care va 
îi terminat în 1969), în 
Beilinul occidental —■ 
un turn de aceeași 
înălțime.

America tiu intră în

La 15 iobruai ie 1867 
a fost interpretat 
Viena, pentru 
oară, valsul 
albastră" — 
bună creații' 
jian Strauss, 
cest a, 
rește
brului vals și

la 
prima 

.Dunărea 
cea mai 
a lui Jd- 
Anul a-

Âiistriă sărbatc- 
cenlenarul cele- 

'întrecfiii

IN NOAPTEA de 4 spre 3 
noiembrie, în Marea Britani© 
s-a reluat orarul de iarnă (cu 
difereați de o oră). Acest (apt 
a primenit încurcătui i în : le
gătura cu nașterea in noaptea 
respectivă a unor gemem.

Primul copil s-a născut la 
ora 1 b 40' dimineața, im al 
doilea la ora 2 dințitieața. Cu 
toate acestea, al doilea copil 
a fost trecut in registre ra fi
ind •' fi iîș < m ts îfi â I rit e’a ’ pi i i'n dl i ti.

o tî- 
liotel

O ÎNVĂȚĂTOARE canadia
nă pretinde ca băncile școlii 
să fie înlocuite cii balansoare, 
Ea este convinsa. i ă, legănîndu- 
se, elevii învață de două ori 
mai repede, pentru că nu-si 
mai consumă jumătate din e- 
Bergie..foindu-.se.Ții bancă.

“femînîn aî' griuî 
condus de 1 iu

ti stabilit un re- 
mondial de dis-

ix hipâ-jui. 
avion ,,IL-1 <>“ 
bov Ulanova,. 
cord feminin
tanță. Decolînd de pc aeropor
tul Simferopol clin Crimeea, 
avionul a străbătut fără escală 
întreaga tară, aterizînd pe In
sula Sahalin. El 
7 680 km în 12 li,

a parcurș 
12’.

petrolieră a-
un nou

O COMPANIE 
mericană a descoperit 
zăcămînt de petrol și gaze în 
centrul orașului Los/ Angeles. 
Cum o sondă de tip obișnuit 
ai fi stricat aspectul orașului, 
compania a hotărît . ca sonda 
să fie construită în chip de 
bloc turn modern. Los Angeles 
s-a îmbogățit astfel cu Un nou 
zgîrie-nori.

fe) ,< • •’.. - m • „
; hi timpul unui tur

neu al lui Strauss prin 
Statele ; Unite, la Bos
ton o 1 orchestră alcă
tuită din 2 000 de in- 
terpreți a cîritat cele
brul vals, dirijata de 
îhsuși cotnpozitorul, a- 
jntat de alți 100 de 
dirijori. Acordul final 
a. fost subliniat de.. e 
salvă de tun.

ln Canada se iac 
piei jătiri îu vederea 
oi gătii stări i unui meci 
de hochei pe gheată... 
sub apă. Pilcul ’cu ca
re șe va juca acest 
meci va cîntări un ki
logram, iar fiecare e- 
chipă va fi formată 
din cite cinci persoane. 
Toți, jucătorii și arbitrii 
vor purta costume spe
ciale. Crosele vor fi 
din metal.

Dacă această idee st 
va realiza, atunci polo
ni ) va avea iui concu
rent serios.

♦ Există mase plastice din caro se pot confecționa 
baloane ru u i|iosini a p< icldo, 3© ’> nn< mui. (Com
poziția lor este .ținută secret).

♦ In Uniunea Sovietica a foăt creat ,m m.u im- 
neral denumit stlpoverit, după numele 'Brcatoiijol șăi 
Stișov, Popova si Veresciagriin. hi a lost obtnmt din, 
ctiârț la o presume de milioane, Ov atmosleii. : doS

Numărul sting,leilor este de două ori mai inie 
iu lîndiiti’e fcmeiIor decî! al biiiimtilor ■ ; i ne

arirea ediției de duniitiică) a -unui mare 
se consumă în fiecare au o mnlkate 
roi f.ibiiiao ii„‘l șsită o l iutii >*. da 
ii ici.'i podari ‘.'Clipind o supșafefe de

■ In ultimo 
de orîiitoptete 
.păsărilor) du Ți

, IOii, ne „ații ,s-au constitui peste 300 
(aparate d‘ zburat caic imită zborul 

fan ferii piotprț .

iu MiraȚul .tutunului din VVestMia (R.I.ti) 
păstrează tea nțai-B tnaro țigara

■ o.JȚriMa cie .171 m ,și'groasă de 58

Ctițitot'^A' folosit ciq peste
ihH?ă ' ircillilei, t ar.' a lin ©piit 
abia cu 30(1 d< ani in num'.

• Potrivit ultimeloi date, In
există’ ftei milioane de fluvii 1

100 000 de ani înu- 
să se întrebuințeze

- I rtiHiie.1 SoMHtiu
exista ttei milioane de fluvii și rîuri precum si 
2 800 000 de lacuri. Oamenii de știintă de ia Ilistitil.- 

‘t'ul de hidrologie din Leningiad, care au întocmit cel 
mai lOJBplet adastru al apelor am U.RSS." au lo- 
losit si analizat datele primite de la 22 de mii de 
puncte de observație.

» In India se Construiesc dduă niafi centralo ato
mice1: „Tarpur" ~ cu o putere da 380 mii 1Ă\’ și 
,',Radjasțhan" -- cu o putere de 4('O mil V.’,. ) ș

I Toți oamehiî visează cînd ’dorm.’ 
Pî.a<i, d© curînd știința mi putea 
explica acest fenomen, care re
prezintă o treime din viață, timp 
considerat de linii ca pierdut. Mul- 
tor oameni d<> știintă, visuri ic și va
riantele Ier „treze" -- fantezia, i- 
maginația — le oferă un bogat ma
terial pentru ‘rcație. "

Eminentul om de știintă englez 
’Christophorliya.ns de. laseiȚia de 
psihologie a 
nai ele Fizica 
ițlicat recent. 
țări ale sale

Laboratorului Națio- 
din. Tedingtdn, a pu 
cele nmi noi „cerce- 
deșpre natura, som

nului și a viselor, precum și des-
prepprobqbilițatoa ca acest proces 
să fie comparat cu posibilitățile 
niașjpjlor .qitjfttnetice.

Fifoiofii" și oamenii de știință aii 
dat o serie de explicații ale vise
lor, dar ini î) una deajuns de con
vingătoare, Pînă de curînd existau

- Ați călătorit preodață cu 
avionul ?

Pa-„ B ? „
— 6/ nu v-a fost frică ?
— Numai prima dată. 

Și pe urmă ? • A

ANECDOTE
— Pe urmă ream mai cală 

torit niciodată, ca avionul.

-- De ce țineți acești trei 
c ai ț

-- păi, pa să pare, civâauA „ 
-- Și ce mceȘi cu o\â/ul?

, ~~ Li dom cailor. o ; o

AFORISME

lotul 
inimos < 
fiecare 
(Goethe)

lutr-o minte îngustă se 
Ic sugruma chiar și cea 
mare idee.

Lrei teorii principale despre visuri: 
interpretarea. Ier „rațională", „ian- 
tiNtică" șl „psilianalitiiă". „ „

Conform interpretării “raționale se 
considera că somnul este o peii- 
padă în care corptih și. creierul ’se 
odihnesc, iar visurile sînt un fel 
de eroare, provocată de întreru
peri ritmice sau întîmplătoare ale 
somnului. Dar de vreo 10 ani se 
știe că somnul în sine este impor
tant nu pentru odihna țeșuțuriferi 
ei pentru an unii li centri- cerebrali. 
Este suficient ca omul să stea cul
cat, dar treaz, pentru ca mușchii 
.și țesuturjle lor să se învioreze 
Cu ajutorul electroencefalografuluf 
%-a constatat că în timpul somnu
lui, deși forma activității electrice 
a creierului se modifică, nu există 
indicii că această activitate scade.
In felul acesta s-a demonstrat că

te dm •. .pre . m |. 1. m,,- 
-r. ului R. t< zat. Iu â. '■ 1 
început de iarba 'veri- 

Jiabil^Ș^JA și „,pădynle
ti< înfătiwzb '«x t<W.fe -»Hț si 
tă Splendoarea lor. t< i, * . ...... .
colo petele d< zăpad i 

ÎSM atrag atenția asupra
(dpliilui . .1 ’,s trebuie ■‘,sâ‘ ” 
fii bine echipat de ex- 
cur.aie, iar termosul sli 
fie „plin ochi*'. Di
ps 2- .3 ore de drum o- 
blșnuit ajungi în parti a 
nordică a masivului Re-

' te/at' pe valea St msoa 
ra la confluența cil Va
it a I’i< trei După < ît« \ a 
sute de im-tii, la poalele 
unei seculare păduri de 
btâd se zărește silueta

■ cabanei 
clădire 
lemn, cu cerdac și gea
muri luminoase, încon
jurată de brazi. încăpe
rile sînt curate și pri
mitoare. De altfel și ca
banierul te întîmjiină cu 
zîmbetul în care se ci
tește bunăvoință și prie
tenie. Primele cuvinte, 
după ce-ți repartizează 
< amora completează u- 
ceastă ospitalitate : „Să 
va simțiți aței ca la 
duinueayoasțră acasă". 
.Apoi îți prezintă meniul 
restaurantului cantină, ce 
preparate se pot pregăti 
la repezeală. După ce-și

Pietrele - • o 
construită din.

teoria „odihnei" este foarte du
bioasa. 3 < IPSA. A,. .iff

O altă interp: lilare este denumi- 
tli „fantastică" pentru că afirmă 
că somnul este o inbarte aparentă, 
în timpul căreia, mintea său con
știința se pot elibera temporar de 
trup, iar visurile sînt niște fante
zii ale acestora.; Astăzi știința nu 
mai poate admite asemenea teorii1.

Interpretarea „psihanalitică" este 
cea mai nouă și cea mai contradic
torie.. Ea s-a dezvoltat pe baza 
teoriei lui Freud cu privire la e- 
sența proceselor subconștient© și 
afirmă Că visurile sînt niște supape 
de siguranță ale dorințelor refu
late, care ies din cînd în Cînd la 
suprafață în timpul somnului. Dar 
această teorie nu este confirmată 
de experiența majorității oameni
lor. " l BaișȚB 1

In 1956 s-a obținut un măre pro

de gazdă 
ca acasă", 

ia rolul 
să-ți

tace „dătotia 
i t< simți „ 

.cabanierul își 
de ghid. începe 
.h'vtie împrejurimile, 
cum se poate ajunge la 
iacul Bucura, pe vîrful 
Retezat, la cabaiiele Ba- 

Gura Apei pre- 
'clink si ’'cefe "iftăi încin'- 

toare pu i Iuti. Înar
mat di aceste duuâștin- 
1,0, excursia; iii mijlocul 
naturii pare mai luitfioa- 
sg mai atractivă.’

.Cabatta Pietrele, am- 
plasătă "kr 6 ’ âltitiidine 
de aprOapd 1 500 flietri, 
avînd b capacitate de 
-azeuc geniu. 99 ;le per
soane, dispune ,de ' un, 
. staurant-caritini cil 
autoservire iu jlmcțio- 
nare permanentă, de ilu
minat electfîc de la o 
microhidrocentrală pro
prie, iar alimentarea cu 
■apei- de la izvor oieră 
excursioniștilor tot con
fortul necesar. „

■ După, ce a poposit la 
cabana Pietrele, eXCtirsțo- 
luațiii , se kitoarce- la 
munca lui obișnuită. Nu 
uită o însă miiIta \ i nine 
o asemenea ..călătorie" 
în 'miiloCiiT naturii. Bl 
Te simte mai, puternic, 
mai sănătos, așteptind 
noi i u men <n ntri '©a- 
ladarea iminliloi și pen
tru a admira . Ițiungi1^ 
file pe care le oferă afl- 
■pțtejuțitnile. Văii Jiului.

Nicu ■

lomnului, Dr. 
de la spitalul 

New York a stu- 
cindate ale miș-

gres în studierea 
.William Dement 
„Mont Sinai" din 
diat fenomenele
căiilor rapide ale ochilor în timpul 
somnului unui om normal. El a 
descoperit ca un om trezit în tim
pul mișcărilor rapide ale ochilor 
afirmă ca a visat. O persoană tre
zită cînd nu există asemenea rn is
cări, spune că nu a visat.

Următoarea descoperiră impor
tantă, a fost ca dacă oamenii sînt 
trezit! din somn în timp,,c§ ,,ochiul 

mișcă rapid, adică în timpul 
; „se,,, produc tulburări,,. ngr- 
Iti șcțiimb, persoanele tre- 
ăceîeași intervale, dâr nu 
ce, visau, nu au suferit nici 
de tulburări. Experiențele

se 
visului, 
Yoase. . 
zite la 
în timp 
un fel
au dovedit ca scopul somnului este 
să „permită" omului să viseze.

încă 
rapide 
ginerii 
aceste

Ia apariția primelor mașini 
de calcul, psihologii și in- 
au studiat analogia dfetre 

aparate complexe și mașina

șl

■
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incit... șu- 
Și nu are 
trebui să 
o bancă. ex-

(tZTiftdr'e dift păg. i)

la întllni- 
i. hi, « i • bin imo 

Dinamo Beilin.
Aijeti-

de alta a
iii
se

CERCETĂTORI
IN SPECIALITATE (INGINERI MINERI).

nă de 
mul l i lo- 
Co< oșithil

la ora 
: penultima etapă a 
Iul ilixizici lî de 
opune lumuiției Șli- 
șatu echipa înainte

^3,20.
23 10
23 40 închiderea emisiunii.

■ • -edintu d<- imru a • in«aști- 
lor amatori din regiunea iu.a--

Hunedoara/
și Ld^efti. Du- 

discuțiilor voc 
cîteva pelicule 

studiourile i&lo-

• Jumfiia electrică ații 
trims în cele mai
colțuri de țară. 1 erttfȘTÎl ■.să
tulețelor Tăia, Răsceâla, Bî- 
răoani, dp<ir|inind de: 1 
tea Petrila, nu mal âtt 
lămpi cu petrol, l.e-an 
cui becul electric, care 
mină mai puternkă. Țe 
întunecate ăltădată ea 
mină, toată noaptea, 
au a; arate ■ r idi 
zoare și alte aparate 
casnic. Intr-o scrisoare 
să redacției. celățeamil 
Gheorghi «raia 
oamenilor din ele r i 
pentru condițiile optime 
viața pi ’ crcea/ă parii
dul st statul nostru.
• Cil aproape o 

zise in ivniii, mai 
cuitori de pe strada 
din Petrila și-au curățat șan- 
luiiti' ti ngind in ciicva g ri
mezi gunoiul și pâmînliil re
zultat. Dar do atunci stă acest 
gunoi sub ferestrele oameni
lor, răspintlind un miros ne
plății! si slricînd aspectul stră
zii. Salariații I.C.O. refuză să 
ridice acest gunoi molivind că 
nil cade in compe.tența lor. In 
a locatarilor in nici un caz 
nu iade...
• Stația de autobuz cap de 

linie Urbani. Aici Se află un 
adăpost pentru călători. I bi
ne. Dar nu e bine că adăpos

ti nu are geamuri
ieră vintui hoinar, 
nici o bancă și ai 
aibă si geamuri și 
Va avea oare I ?...
• De o parte 

străzii Jiul din Petroșani, 
preajma gara jului I.C.O., 
află împrăștiate numeroase 
cauciucuri uzate. Recente ex
periențe au dovedit că aceste 
cauciucuri uzate pol fi între
buințate la tenlraiele termice, 
avînd o mare putere calorică. 
Chiar dacă își vor găsi sau 
nu această întrebuințare 
Valeți Jiului, ele trebuie 
pozitale ordonat undeva și 
aruncate vraiște așa cum 
vede în fotografia de mai jos.

Răscoala,
localila-
in case 
luat lo- 

> dă lu- 
■ idilele 
< iun 1>1- 
Oaruenii 

i- 
de u/ 
trimi- 
Jian 

mulțumirea 
sate 

de

ITINERAR
CWHRAL-SPORTIV

tra. Vor participa membri 
cineclubiirilor din
• n<|ii, Petroșani 
p<i încheierea 
îi prezhilțăte ‘ 
realizate ît 
prii.

In săli 
și pe stadioane

Pe stadionul „ liui
Petroșani dispută miinc ul
tima et-’.i’’ a alegoriei 1 
f tbal care reunește echipeie 
Jiul Petroșani și l T.A tecii 1 
• ; începe la < ra 14.

Q In sala de sport a insti- 
: :■ i d< mine lin etroșsni 

disp iti la .>> a 10 meciul < 
baschet din cadrul campioni) 
tul i c t ;goi i 3 B dintre Ști 
■’ . Pet >sani ț îteagul’x i

In aceeași sală,
I I, are loc
: impionatu 
. ,.|..| cur-’- 
'ii la l’etio

■ Timișoara.
0 111 • Ulii '11

isisene-c
mineațu 
i..arel" 
l roșani 
Vise oza
(rusalii si Jiul P.-tr,'sai'i - Mi
norul Vulcan.

ș Intîlniriife ăți loc pe arenele 
J’- popio Vis, o,-.i din Li'pom 
și Utilajul din Pettdșani.

''țJ/'ÎA’ Gaitipidiiatliț orășenesc de 
tenis de masă organizează în: 

. ii peni două intîlniri : Viscoza 
ii oința (ambele din lo< aii» 

ate) -. Energia Par > jelii 
■.lineriii Lupeiii.

Mîine dimineață
sport din 
întrecerea 
cu „Gupa 
mai multe 
,di.n Valea

■ .jinpi'jiialului 
do pupi, <■ miim- di- 

e \or UGputa iirniu- 
hitîlniri : Voința Pe- 

l’repaiati.rnl Lupeui; 
L.ipeni -- Utilajul IV-

sala de 
I upe i, U d dește 

1 andbaîi ti< f iotată
1 R.L . Mrtl ipă 

ec ipe di har dbal 
Jii’lui.

I
I
I
I
i

STAȚIA DE CERCETĂRI 
PENTRU SECURITATE MINIERA

la concurs
a iiroiatoarelor posturi

ȘEF DE SECȚIE CERCFTARE PFNTRl M8DICINA 
MUNCII (MEDIC)

ȘEF DE SECTOR CERCETARE PSIIIOF1ZIOIOGIA 
MUNCII (MEDIC). :

PRINCJPAI (INGINER £■

PRINCIPA1 (INGINER

(INGINERI MINERI).

CU 3 ANI ACTIVITATE

Candidații la concurs vor depune cererile de înscriere 
pînă !j lata •' d "->1 :• 167 la ediul inst 1 tției
Petroșani, str. Dr. Petru Groza nr. 32—34, însoțite de 
mătoarele acte:

ci i a
Ur-

i

Penti i noi, femei/e /
„La. șase pași de 6 

ir e" Emi iunt c >n it 
trți pionieri și elevi. 
Polo: Aspect de 
rea dintre 
Bucureștii
Telejțunallil de seară, 
dp dv B ti ținu nu te rologic 
ȚeLeenciCIpipedig.
Ernofii îp\ premieră. Muzică 
populară.
Film serial: Evadatul. : 
Seară muzicală Ti insmi iiine 
• ie la Ziirich.
Telejurnalul de noapte. , 
Telesport.

— copk legalizată de pc diploma de examen dr slat 
diplome echivalente în specialitatea respectivă 
institute de invățămînl superior din țară, precum și < 
ciin străinătate echivalate de Comisia superioară de i 
din a'Vtd Ministerului Invătămîntuiui;
: : c:: ș::::::, ~ r: : • ; ev:

— copie legalizată de pe diploma de doctor sau • 
tor-docenl în științe, dacă este cazul;

— memoriul de activitate, împreună cu o listă de
— cile un exemplar din cele mai importante 

tehnico-științiîice ale candidatului sau extrasele lor;
—- copie legalizată de pe certificatul de naștere;
— certificatul de sănătate;
-- dovada situației militare;
— dovada stagiului și a restului perioadei de activitate 

in producție, în domeniul tehnic, respectiv medical;

— autobiografia;
— caracterizare, 

(întreprinderii) de Ia
„ ț

Concursul se va
an arie 1968 și >e ve desfășura în :onfo mitate cu prevede 
ile Regulamentului privind i cruțarea promov rea și atesta
ta cadieloi de cercetători științifici din unitățile de cer- 
etări din Republica Socialistă România

lntu'mutii suplimentare se put obține de la S.C.S.l.

■ ' ■■■.
■ '

W J, ..
...........

sau
ale unor 

diplome 
diplome

I
I

I 
i

PRO RAMUL J 6,00 »b0 MU
ZICĂ Șl ACTUALITĂȚI; 8.00 La 
microion, melodia preferată; 9,00 , 
Radiomagazinul ascultătoarelor;
9.30 P ese folc 1 ic c d< virti > â- 
tate; 10 10 Radio-publi i ite; 10,40 
Varietăți muzi de; 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI 11 03 De . i - cîntec 
la altul; 1 !,00 DE TO X11 PENTRU

Estrada ditminkai<:; I ;n :-l’OI.'T 
ȘI MUZICĂ; 16j30 Concert simfo
nic popular; 17,00 Selecțiuni din 
opereta „Joc de artificii" de Paui 
Buri ird; 17,15 O int ret a cîn- 

olten . . < îobanu;
18,00 Fineri interpret! de muzică 
ușoară; 18,If Cîriiect d dragoste;
18.30 Orchestra de estradă a Radio- 
tel< iunî S ilișt • Margareta Pîs 
laiu Ni< ’ ie <• • < v u; 9 00 In
îlniri > • inel > lie popul •< •• și in 

tc !».• el 1 efe ral; 19,31 ‘ Ic >"'C
I. al; 20,00 R î . IC JURNAL. 
Sport 20,10 Cîhtea de i 
jocuri pop da e .' 0,30
St UR 1 „Rîpa albastră de I ei ni- , 
da Pelresc u. 1,00 „5 / z ' e-
;■•• .. ne-con . ■ ■ ă u- >a f

mân . ’o- 22 00 ADIOJl RNA
Sport tu: tu. I- ,.,. ' ..........

Orchestra Enocb Light;
■'->1 NI P< )I TIC; 22,40 Pi 
. 23,0 Muz că ’l'
24,00 BULETIN De ȘTI R1; 0,05 W- 
lodiile nopții; 3,00 BUI EȚI SI.
'>!■ ȘTIRI

tie doc-

lucrări;
lucrări

tăcută de către conducerea instituției 
care provine candidatul.

ține la edil I instituției în ziua ie 15

O

Fond di

I
I

tragerea cnn
. . ' ' u

mâloareie 
10. 25,

0BUI
A

i . .

■ ■

...... i 

nuntă, și. | 
TEATRU | 

ria I prtnL

I
DIOJl RNA £

|l. ; |

l, 22,30 MO- 
rograflh dej

de dans; •

I

noiembrie 
din urnă: ur-

numere

Petroșani, telefon' 1337. ■ ■

—
.... — 

întreprinderea de panificație 
și produse făinoase „Jiul"

Petroșani
ANGAJEAZ. A URC ENT

— Ș1F SERVICIU APROVIZIONĂRI'.

— RE\ CONT ASII PRINCIP AI .

Condițiile de studii, vechime și salarizare
H.C.M. 328/1967.

' AI Wl ■ ■: I - ®:- Ti I.

.....

conform

Informații supHraeistare ~ la .sediul întreprinderii.
cibernetică vie —1 creierul.

Pornind de la descoperirile 
cute de dr. William Dement, 
Evaiis a întreprins o serie de 
Cercetări, Funcționarea mașinilor 
de calcul deschide noi perspective 
în descoperirea tainei

Mașinile 
late de o 
care li se 
meiizi. Dacă 
nectată" și

viselor, 
cibernetice sînt contro- 
serie de programe prin 

transmit 
mașina 
vechile 

mai sînt necesare, se 
„ștergerea'' lor. Această operație a 
fost deja realizată chiar șl la ma
șini relativ simple.

Creierul omului este comparabil 
cu o mașină cibernetică care se 
adaptează rapid la noul program.

Cu alto cuvinte, somnul este un 
proces de deconectare a mașinii 
cibernetice, iar visul o rămășiță 
de programe vechi, cu completări 
și perfecționări aduse de noua ac
tivitate și experiența dobînditș.

Visurile apar numai dadă în tim
pul somnului procesul de „șterge-

liferite co- 
este „deco- 

progrăine nu 
procedează la

a programelor întîmpină vreun 
ob>to< ’’ Vist rilț continuă pe
ri ade lungi; dai cel e d arme nu 
află despre ele dacă nu este trezit.

De aceea, oamenii care spun 
nu visează, 
visează dar 
nu-și 
s-ai
tțerupt 
înceapă î . La 
o 
de

Momente importante din viațăsînt cofiștienți s.i.i
Ce
în- 

său împiedicat să 
rez îltatul âr fi 

însoțită

ca 
greșesc. De fapt, ei 

nu
amintesc de visele lor.

înlîinpla dacă Visul ar li 
• ohtiniiu •

orii,
dezorleiitafe spirituală 
halucinații și în ultimă instanță 
nebunie. La mașinile ciberneti- 
activitatea lor începe să se în- 

nii mai poâte cotitiniia și „în 
din

De aceea 
este necesar 
ral automat 
melor care 
necesitățile tutiîrof sistemelor. Cînd 
se va realiza acest lucru Vom a- 
vea mașini cibernetice care să 
poată gîndi, citi, învăța, vorbi, 
„scrie" operă de artă, pentru că 
ele vor putea să viseze.

ce 
curce, 
cele

se
jijgj poate coțitinua și 

urmă încetează.
îh mașinile viitorului 
să se includă un Spa
de ștergere a progra- 
să funcționeze după

(I rmori cZzrz ie..
MM X
trec cei novici ir 
mineritului. Priniif

. r i * t .•• • . 
lan. Școala de < 
miner si cea de i
-du irlr ... io 

teoretice și practice 
milațe la „.școala abata
jul ii Spii iti.l 5 

mizate ' . ni ia
> > i . i tru niner

l-au ridicat în ochii or
tacilor’ -„pin sector. Și 
iata-1 pe. Gî-lpoiu Anghel 
conducînd timp de trei

i)
A"

ani, cu pricepere, scmm- 
l>u' uin-i brigăzi

In > ița lui < îl< oii 
Anghel 1 avut lo< apoi 
n alt eveniment deose

bit de i 
ciindu-i 
portarea 
;< >ci.eta t <>. 
neralȘ a 
hotărît primirea 
•' i , ’ ... u- ației de
partid. De aici înainte pe 
umerii, 
sarcini

pun< < i itît d< pro
ducție cît și obștești. In 
orice moment și cu orice

i iportan Apr 
calitățile, ' on. ■

1 tu familie și 
adunarea ge- 

comuniștilor a 
lui în

sai au apăsat 
si mai ffia

prilej membrii 
trebuii sa 
XemplU pentrh 
lor de muncă, 
de pregătiri, 
de brigadă sa 
întotdeauna de 
litate 
irite de 
Iată îiisă că se 
problema ca un 
bun și priceput 
ureze în abatajul 
ră nr. 103, abataj 
re producția frifergea ne- 
aatisfăcător. ' Alegerea 
s-a îndreptat spre Cîlcoiu 
Anghel. Și nu s-a

de partid 
doar e- 

țovarășii 
Lucrările 
Xe< itate 
au fost 

bună ca-
și efectuate îna- 

■ termenul stabilit.
. plinea 

miner 
să iu» 
carne- 
în ca-

greșit. Cu toate greută
țile inerente începutului, 
în trimestrul III din a- 
< est an brigada lui 
Cîlcoiu Angliei a extras 
930 de tone de cărbune 
peste sarcinile de plan. 
In luna octombrie, In 
îhtîmpinarea alegerilor 
de partid, brigada con
dusă de Cîlcoiu Anghel 
a mai adăugat alte 250 
de tone de cărbune, ex
trase peste prevederile 
planului, la cele 530 ex
trase anterior.



STEAGUL ROȘU

în Chile

' NEW YORK 
transmite :

24 — Trimisul speciai Agerpres, R. Căplescu,

ședința Corni-Luînd cuv intui în 
tetuhii pentru probleme economice 
și financiare al Adunării Generale 
a O.N.U., care, a analizat raportul 
In .tiuitului Națiunilor Unite pen
tru formare și cercetare (U.NJ.T. 
A.R.), reprezentantul român. Nițâ. 
Co:i~t<>M>r <i remarcat modul ra
țional în care este orientat pro- 
țjrainlil de cercetare al institutului, 
care elaborează studii importante 
■pentru forurile naționale și acti
vitatea practică a 0.N.U. El s-a 
referit la exodul de personal de 
înaltă calificare din. țările în curs 
de dezvoltare în țările industria
lizate, transferul de cunoștințe teh
nice la nivel de întreprinderi din

f.L.O.î.y. nu leiuuoaste 
necccîerile de la tenew

CAIRO 24 (Agerpres). — „Flosy 
nu recunoaște negocierile de la 
Geneva între Marea Britanic și re- 
prozontanlii armatei Federației A- 
labiir di sud, deghizați în mem
bri ai pretinsului Front Național de 
Eliberare", a declarat intr-un < o- 
municat dat publicității la Cairo, 
Abdel Maikawee, secretarul . gene
ra! al Frontului pentru eliberarea 
sudului ocupat al Yemenului 
(Flosy). In comunicat, se arată 
că Maroa Britanie intenționez' 4 

’să menține un anumit iiiimăi de’ 
conșiiieri fnilitâri în Aden și Ara
bia de ud, după acordarea inde
pendenței lucru care reprezintă o 
violare .flagrantă a rezoluțiilor 
o.n.u; "■

diferite Țări, noi metode și tehnici 
de fotmare profesională. Studiul 
pt ivind exodul de cadre, a spus 
vorbitorul, va trebui să dea răs
punsuri la numeroase întrebări pe 
care acest fenomen le ridică în ce 
privește multe țări în curs de dez
voltare și va putea fi de un real 
folos în îndeplinirea obiectivelor 
rezoluției Consiliului Economic și 

. Social privind punerea in valoare 
și utilizarea resurselor umane.

Comitetul Politic al Adunării 
Gene rale a ■ CYN.U. discută în con
tinuare problema încheierii unei 
convenții pentru interzicerea folo
sirii armelor nucleare. In interven
țiile lor de piuă acum, vorbitorii 
au arătat că o asemenea măsură 
trebuie lonsuteiata ce un pas în 
direcția dezatmării nucleare, în 
contextul căreia se înscriu și alte 
măsuri parțiale, cum ar fi stabili
rea de zone denucleaiizate si în
cheierea unui tratat de neprolife-

V rarera ,r'Y
Pai alei,

iect revizuit de rezoluție 
de reprezentanții a 20 de 
.tino-ameticane în legătură 
tatul pentru ’ interzicerea 
atomice în America Latină,
tul recomandă Adunării Generale 
sa ia act de încheie) ea tratatului 
și să invite puterile nucleare să 
-< wne/i un protocol pun cure re
cunosc denuclearizarea Americii 
Latine și își asumă obligația de-a 
tiU amenința < u armele nucleare- 
-an a folosi aceste mine i outra 
țărilor participante la tratat. Pro
iectul stipulează totodată că tra
tatul este deschis făra restricții tu
turor tgtelor din zona latino-ame

:j ricană, șișHS rarar

crizei 
cipriote 
Mobilizarea ofițerilor 
rezerviști ciprioți

NICOSIA.24 (Agetpres).Din. 
Nicosia se anunță că guvernul. Ci
priot a chemat - sub arme pe ofi
țerii de rezervă din torțele armate 
cipriote, urmînd să decreteze mo
bilizarea generală, relatează agen
ția France Presse, citind® surse 
demne de încredere din capitala 
Ciprului. Toate dispozitivele de 
apărare de pe coasta au fost irită
rile, iar forțele armate au fost pu
se în stare de alarmă permanentă. 
Forțele britanice staționate în Ci
pru, la rîndul lor, au istalat rețele 
de protecție în jurul bazelor lor.

intense consultări 
diplomatice

Grave
• Polițiștii au tras în demonstranți > Cartierele sărace 
au fost invadate de militari și poliție

>\N|l,V0 DL i'llIIJ !4 l-Xn. r- 
pres). Prefectura poliției'v din San
tiago de Chile a anunțat că, potri
vit datelor oficiale, cinci persoane 
au fost ucise, 63 rănite și 223 au 
fost arestate în cursul gravelor in
cidente ce s-au produs joi cu pri
lejul grevei generale de protest 
împotriva politicii economice a 
guvernului chilian. Ziarul „El Sig- 
lo” apreciază însă că numărul vic
timelor gloanțelor poliției se ridică 
la șapte morii și la peste 100 ră- 
îilîți. YȚ raȚ-ra ’rara-’!

Toată presa chiliana a publicai 
vineri fotografii acuzatoare privind 
represiunile poliției împotriva de
monstranților : victime însîngeră- 
to zăcînd la pămint, automobile

blindați.- ale poliției înconjurat;' de 
norii de fum ai grenadelor lacri
mogene, cartierele sărace invadați? 
de militari și poliție, căi ferate 
blocate de stîlpi. dbborîți,. trenuri 
și autobuze eu ferestrele sparte. 
Ziarul „C'lariii" jr-lateuză cazul u- 
nu i copii de 9 ani care a fost ucis 
de. gloanțele trase dintr-un camion 
militar. Majoritatea presei chiliene 
învinuește partidul democrat creș
tin de guvernămînt de gravele tul
im rări ce au a v u t loc j oi.

La Santiago de Chile situația a 
redevenit normală. Președintele la- 

î;^idreșp 
discurs

iii, .Eduardo Frei, se va 
populației luni printr-un 
radiotelevizat.

î» Mariner-5“ 
și-a încheiat 

misiunea
PASADE/VA 24 (Agerpres,. 

—■ Oani^rij.^cie^ sțțriță de la 

din Pasadena, au încheiat mi
siunea na\ej „Mariner-H", care 
a studiai densitatea atmos
ferei planetei Venus , ut -luna 
cictpmbrie, 
sol au 
trecere 
antenă 
știe că’ , 
cum pe
între cele ale planetelor V' e- 
nus și Metcui, la o distantă 
de nirca 74 milioane mile de 
Pămint și la circa G0 milioa
ne mile de Soare.

Instalațiile de e 
transmis comanda de
ci aparatelor pe o 
multidiiec țion a lă, ,Sc
Marine/-5" se află a- 
o orbită solară aflată

RHODESIA

ieste examinat un pio- 
propus 

țări la- 
Cu tra-' 
armelor
Proiec-

LONDRA 24 (Agerpres). — 
S.U.A., Marea Britanie si Canada 
au inițiat o acțiune diplomatică co
mună m legătură < 11 criza ciprio
tă, se anunță la Londra. Ambasa
dorii celor trei țări au stabilit con
tacte tu guvernele Turciei, Greciei 
și Ciprului. Intr-o declarație făcu
tă în Camera Comunelor, ministrul 
britani; al Conimonwi-althiilui, 
George Thomson, a relevat .că si
tuația din Mediterana răsăriteană 
„a atins un nou si acut moment 
de încordare".

Intense consultări în problema 
cipriotă șe dcraiăsoară și în sinul 
N.A.T.O., din care fac parte atit 
Turcia cît și Grecia, /

★

.\f\\ YORK 24 (Agrarpresi-- 
Ambasadorul ' Ciprului la' O.N,,U& 
Zenon Rossides a cerut convoca
rea de urgentă a Consiliului de' 
Securitate pentru a dezbate situa
ția pe cale de Înrăutățire din 
ceasta regiune

Patrioți sud-vietnamezi 
continuă acțiunile ofensive

SAIGON 24 (Agoipres) 
trioții sud-vietnamezi au acționat 

Ș din nou în imediata apropiere a 
Saigonului, dec lansînd joi noaptea 
mai multe atacuri cu mortiere asu- 

; pra” unor poziții americano-saigo- 
neze. Aproximativ 100 de obuze 
au căzut asupra unei poziții ame
ricane de la An Poc, la 70 kilo- 

; .metri nord de Saigon. La 82 
kilometri de Saigon, unități ale 
Frontului Național de Eliberare au 
atacat cu arme de diferite calibre, 

, precum și cu obuze de mortiețe 
timp de o oră pozițiile unei com
panii a primei divizii de infanterie 
americană. In apropierea plantației 
de la Dau Tieng, alte poziții ame
ricane au fost bombardate in 
cursul nopții de. joi. In provincia 
de coastă Binh Thuan, continuă să:

Oe^rsiifi peoIiu leslahilirea gătii
LAGOS

preș), 
sultatiyă a 
ției Unității 
în problema 
împuternicit! 
dintele Consiliului 
țional de Eliberare 
Ghana, generalul 
sepb Ankrah, să 
contact cu secesidnișții 
biafrezi, după care să 
Informeze autoritățile 
de la Lagos și orga
nismul ad-ho'c al O.U.A,. 
despre rezultatele; emi
siunii. încredințate. Din 
Lagos ,se relatează că 
misiunea consultativă 
după începerea dezba-- 
terilor îndelungate a 
ajuns la concluzia că

24 (A.ier- 
Mismnoa. con- 

Organiza- 
Africane 

Nigeriei a 
pe preșc- 

Ng- 
djn 
Jo-

■ ia

'• » s,
reinslaurarea păcii în 
Nigeria necesită renuns 
tarea la orice acțiune 
secesionistă și accep
tarea din partea Biafrej 
a structurii federale a 
tării. Agenția France 
Presse informează că 
generalul Ankrah ur
mează să prezinte con
ducătorilor biafrezi tex
tele votate de Confe
rința i.i nivel înalt a 
Organizației ■ ;■ Unității 
Africane, precum . și 
concluziile la care a 
ajuns pînă acum mi
siunea consultativă -a 
O.U.A. Misiunea con
sultativa a O.U.A. s-a 
declarat în favoarea 
măsurilor guvernului

«-

10
de la t agos de a se 
drea ț$ state în sîniil 
Federației Niqeriene. 

intr-un comunicat pu
blicat la încheierea șe
dinței de joi a misiu
nii ,șe arată că hotărî- 
rile adoptate de cele 
patru personalități reu
nite lă Lagos — împă
ratul Etiopiei, Haile 
Selassie, generalul An- 
krah, președintele Con
siliului Național de 
Eliberare din ■ Ghana, 
președintele Camerunu
lui, Ahniadou Ah id] o, 
și președintele Nigeru
lui, Hamani Diori — 
au prijri.lt aprobarea’ 
din partea guvernului 
de ia Lagos.
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cî-

unaibă loc lupte puternice intre 
batalien al F.N E i unități ule pri
mei divizii aeropurtate a S.U.A. 
Agenția France Presse relatează ta 
în unsul ace-tor ultime operațiuni 
72 de americani au fost uciși său 
răniți,. ’

istoria

Luptele dintre partizani și trupele 
guvernamentale iau amploare

LONDRA 24 l (Agerpreș). — .. In 
presa britanică a apărut un inter
im acordat de Oliver Tămbo, pre
ședinte ad-ințorim al partidului 
Congresul național african (R;S.A.), 
în care se subliniază; că luptele 
între patrioți! africani și forțele 
armate ale guvernului rasist din 
Rhodesia iau amploare. Această 
luptă de partizani, a spus Tanibo, 
se va extinde în mod inevitabil, 
nu numiți asupra 'întregului teri
toriu al Rhodcșîei, dar va cuprin
de și întreaga Africa de sud.

Colaborarea între patrioții din 
Rhodesia -i Africa de sud, se sub
liniază în interviu, sa cimentat 

’■îhi lupta împotriva regimului tai 
Ian Smith Acea-tă colaborare re

prezintă un fapt inedit în 
mișcării de eliberare din Africa de 
sud. ș, Ș'

in legătură ; ii luptele i are au 
loc in prezent în delta rîului Zam
bezi, ziarul italian „Paese Sera" 
arată, la rîndîil -ău, ca știrile care 
au reușit .să se strecoare prin cen
zura sud-africană . și rhodesiană 
confirma că nu mai este vorba de 
acțiuni izolate. Represiunile la 
care au reculs rasiștii nu tnai slut 
• cipabile să prcîntînipuie extinde
rea acț’iuniloi de partizani. Partiza
nii se bucură de uri sprijin larg 
din partea populației, necesitate 
primoidială pentru succesul acțiu
nilor de rezistența, subliniază . zia- 
rul „Paese Serrr". ■

ÎN LEGĂTURĂ
DIN ORIENTUL
Siria respinge 
rezoluția britanica 
a Consiliului de Securitate

DAG.-.SC 24 (Ag-ri...... - li.-
tr-v cuvîntaie rostișă la Rakka, 
șeful s’tatuliii sirian,. Noureddin El 
■\l,i ■I-" l.’c.ii ■ > ■!■ ■■■ rmd .....
„denunță si respinge!' rezoluția 
britanică cu privire la Orientul A-

IlemcMa unui ministru grec
Citind surse bine informate din Atenc agenția France Presse 

inforuiea,.) că loanni- Xydopoulos, uiinisti j' mun-ii in a. raalul guvern 
grec si-a prezentat vineri dimineața de-misih Aceeași sursă mențio
nează că la Alena circulă zvonuri potrivit cărora si ministrul ordi-. 
nei publice Pavlos Totomis va părăsi guvernul.

• MOSCOVA. — Agenția 
TASS anunță că guvernele 
U.R.S.S. si Mălayeziei ’ an ho- 
tărit să stabilească relații di-, 
p Iernatice la 
dă. Acordul 
acest sens a 
aprilie 1967.

nind de ambasa
de principiu
fost realizat

în. 
în

dinCel mai lung pod
Construirea celui mai lung 

din Europa va începe în Suedia în 
primele zile •il<? anului 1968. Noul 
pod, care va avea o lungime de 
6 0'60 metri, urmează să lege litc» 
ralul suedez de Insula Olaild, im
portant centru turistic.

Construcția are 155 de arcuri, 
fiecare cu o deschidere

pod

de 130

cererea 
a conti- 
au bă

• LONDRA. — Vineri, 
de aur pe piața londoneză 
nuat să crească. Vinzăriie 
tnt toate recordurile anterioare, 
la bursa din Paris, tranzacțiile pe 
piața aurului s-au desfășurat, de 
asemenea, într-o atmosferă febrilă.

CU SITUAȚIA
APROPIAT

p.rauiat adoptată de Consiliul de 
Securitate — relatează ■ . agenția 
France Presse.

Sudanul cere reunirea 
unei conferințe arabe

r elor oficiate publicate la 
'Ldrîdita' numărul ’ tfs trieri for *’'ă‘ 
erascut In Anglia în luna în _ 

• cprș cw 20 3®, . dtlriglndi^fse 
un număr total de ' Peste 
61800U șomeri.

fiuropa
rnetri. Intensa navigație maritimă 
clin această regiune nu va fi stin
gherită deloc de noul pod, aflat 
la 36 metri deasupra nivelului mă
rii, ceea ce va permite trecerea 
unor nave de mare tonaj.

Pui alb de leu
In grădina zoologică din West 

Palm Beach (Florida), s-a născut 
un . pui de leu complet alb. Leoai- 
ca-mamă nu a vrut să-l recunoas- 

-căj iar puiul de leu a fost luat de 
- un spital, unde L s-au. dat îngriji

rile, medicale. „Lucky", cum a fost 
botezat, este primul leu alb care, 
•s-a născut în ultimii 50 de ani.

KHARTUM 24 Agerpies) — Gu
vernul Sudanuh -i ■ reunirea de 
urgență a un< i - oriferințe arabe 
la nivel înalt care să ex șâȘseZe 
-ituația din Orientul Apropiat re
latează agefttia France Presse ci
tind surse anti rizatt din Khar
tum. ; fra

h Referindu-se la această proble
mă, postul de radio; Bagtiaci arată 
că. ,,Irakul se pronunță în favoarea 
unor cdnfacte interarabe în vede- 

, rea examinării situației create în 
■ 'irma votării rezoluției britanice 

în Consiliul ^do Securitate". '
★

AMMAN 24 (Agerpres). — „Ior
dania este satisfăcută de adopta
rea, în . unanimitate, a rezoluției 
britanice de-către. Consiliul de Se- ' 
curitate", a declarat primul minis
tru loțșBgjaian, 
Șeful guvernul ui 
gat că guvernul 
zoliiția britanică 
z-ftiV spre stabilirea păcii mondia- 
1%“. •Ipș ce privește problema pa- 
lesliniănă, a spus el, Iordania ră- 

. mine solidară cu - toate celelalte 
țări arabe frățești.

★
’• TEL AV1V 24 (Agerpres). —? 
'■'i^ezoluția asupra conflictului din 

Orientul Apropiat, care a fost vo- 
tâftă de Consiliul de Securitate, nu 
va modifica în nici un fel hotărî- 
rea izraeliană de a rămîne pe li
niile de 
hotarîre 
decît în 
pace va 
vecinii săi", 
trul izraeiian al informațiilor, Is
rael Galili.

Bahjat Talhouni. 
iordanian a adăn- ■ 

său. consideră „re-
drept un pas po-

încetare a tocului. Această 
nu va putea fi modificată 
cazul în care un tratat de 
fi semnat între Izrael și 

a declarat joi minis-
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