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BIROUL MARII

ele,? înaltă, pe 
edificii; sfarmă 

coloși negri din 
schițează pe

vorbindu-se 
,. gîndurile ți 
i . spre acei 

prin hărrii- 
înj fiecare zi

role, ; atone b'icina. 
pe gliid^iels <Țe 

plină 
Încărcat

'" ' IO AN LAZĂR ’ 'I 
A. ’ director . ' j: i, 

al Casei orășenești de Economii
;: Pdtioăaiif' ’’ "■

unei statistici 
de către 6fi- 
preyederi so- 
Petrosanl s-a 

c.ă numărul
Valea

maijttiul Pop 
’ ’s&fdrai e- 

al minei

eco- 
Ponderea 

mină îp prețul

Cînd -auzi 
despre tnîini 
se îndreâpts 
oameni care 
cia lor pun 
cite o cărămidă Ia te
melia . marelui temp lu al 
viitorului.

Mîinile. oamenilor!... 
Catifelate sau aspre, ele 
sînt mecanisme însufle
țite care făuresc viitorul 
în timp si spațiu. Ce nu 
pot face 
verticală 
cu-tărie 
adîncuri, 
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S-a 
iiei: 
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predat oamenilor., săi 

“i'chiiel- 77''inâicdțu "peri- 
.Ițu căpii^i.a roitiir cu 
iișii de cauciuc tăiate 
'din transportijatș
ouicanuate jn iriătr-ițp 
speciale concepute de 
el ( ar inel node role a- 
'.euu M ne mordâe pe 
”chippeni rv încercate 
J greu de inclilpuii, nu
lele la care ș.nt ‘u^use 
aceste- 
rulează
oțel conitiicind m
'.•ite.:ă -ichipul 
cu 8 lot,p de; clUPune ip 
ascensiunea ' de peste 
400 m Dur e^petiența si 
puterea de,. qmdite a 
rnaidtndui a' biruiti Ro
lele de ghida:- sini pre- 
ăziite acum cti Uuue 

-te ' cauciuc Rvâlcariiiațe 
Ini-atelierul nțiine-i, co
lor durată "de- tunctio- 
riare nu mai este de o 
.a, două, ci de 8—iu file, 
sau chiar: mai mult; ■

Spiritul de economie, deprim 
ilere - Stimulată -de dlnamistn’ill 
dezvoltai ii patriei noastre so
cialiste de ridicarea continuă’ 
a nivelului de trai al întregu
lui ’ popor, este astăzi larg răs- 
pîndit, iar acțiunea de econo- 
misirețla șC.EiC. f,a căpătat? im 
pronunțai caracter ' de masă, 
cuprinzînd milioane de cetă
țeni al. patiiei noastre. -

Cei care s-au hotărît Să e- 
concniîs.o tsi u la CEC au la 
dispoziție variate , ' posibilități, 
puțind .opta peptrii' cea mai 
potrivită nevoilor și preferin
țelor .lor. , „ , i,

■ Pentru a răspunde dorinle- 
lors depunătorilor . ia t C.E.C.,

.Albumul cu reproduceri, 
crările artiștilor plastici 
cadou plăcut si apreciat, 
ria .- ,,Ibn Creangă1' dip* ■ 
pot fi 
neliU
pitoreasca si Camil Ressu, care în
soțite de o agendă completează, în 
mod fericit 'cadoul pe care-l oferim 
celor dragi.:' • ? -; :. 7- :

Pe baza 
întocmite 
ciul de 
ciale din 
constatat 
pensionariloT din 
Jiului se ridică. te 12 95,8. 
Din aceștia, .4 021 au 
pensie pentru limită de 
vîrsță. Datorită grijii pe 
care’ statul nostru o a- 
cotdă': celor dare au lu
crat ani ’ îndelungați în 
producție.,, ajiroape 13 000 
de oameni din Valea 
Jiului -j>e -bucură aștăzi, 
în anii Republicii, , de 
pensii care Ie asigură 
condiții optime' de* viață.

lAEmOATÂR,lE ACCENT DEOSEBIT

5 Nimic nu ' poăte grăi 
mai frumos* și mai con- 
viticjător •. despre perso
nalitatea unui om, .des
pre aportul' lui la efor
tul colectivului pentru 
rnatericilizaieu1 ' prevMe- 
iilor planului decît ceea 
ce el iniăotuiește cu pn- 
teiet} condiții ?i brațelor 
sale. Nu . puține -slut,I a- 
cele realizări, '■ fiecare ar 
vînd iinporthnjd eip por
nite din experiența, de o 
piață și praiurțda cu
noaștere a .meseriei - pe 
cuie io 1ase,ti înmonan- 
chtOe ’j 

Andre? \ ’din
: leclrome canic
Aninoas 1

lată riumai
piu.

Veneau in 
puține zileN 
ore. după : mqntăre,7ro
lele-- de ghidare a schi- 
putui de m noul puf sud. 
Tr'ebuiti 'schimbată băp- 
tli^eila . de, «caudfuc ’,Jza - 
tă n-fiematur -Uri om a- 
bigputea răzbi, muriciria 
zi de zi cu recondiționa- 
rea acestor role. Bucșele 
captușne cu cauciuc so
seau de. la .0 iabriui .spe-

dar maistrul 
tiu era- nț-ultumiț. 
aplecat asupra tur- 
șil a ' începui. -cSută=- 
lntr-r, ainuneață a 

oamenilor, 
’șl ’ ițrffțfbăju

In tabloul consumului de 
materiale pentru: extrageri' 
c ărbudelui lemnul do mină’ 
ocupă pondetea cea mai 
mare util cantitativ cit si 
din puni-1 de vedere al pre- 
Itulul de cost. La fiecare mie 
di- tone de cărbune extrasa, 
circa 40 'mc material lem
nos dispar pentru totdeau
na m adine. Lemn de calita
te, apt pentru industrializa
re, pentru ' obiecte și cons
trucții de \ iată lunga; deose
bit de necesar întregii 
nomii naționale;!' 
lemnit!ni', 
de cost al cărbunelui 
dică în ore/ent la-8,7-la sulă

Sîrit runoscuțe măsurile 
luate „îq pefiijadâ; ultimilor 
ani pentru reducerea < on-.u- 
muliii de lemn pde mină. 
Creșterea c^i=râe>abilă a 
nLimăr.uhiițabgțaif?'ar fronta
le in care dirijare?
se efecjiwazfr, ,cu stîlpi me*

taliei,. introducerea tavanuț 
•li,i' artificial din plasă de sîr- 
mă la exploatarea stratului 
3, marea amploare pe care a 
1 m .1-0 - a s ti ii erou m eta l mă . și, 
ca elemente de beton în qă- 
lerii sînt dovezi • grăitoare 

l< prqgri selor tăcute în do- 
meniul introducerii înlocui
torilor lemnului la susține- 
rșea lucrărilor miniere din 
bazipui nostru; carbonifer.

■ - Interese majore ale econo- 
iniei Rationale,, necesitatea 
reducerii prețului dt- cost al 
cărbunelui impun <> preocu
pare' susținută pentru folosi
rea tot mai largă a înlocui
torilor lemnului la lucrările 
qiiniere. Pe aceasțfi linie de 
preocupări se înscrie extin
derea susținerii , abatajelor

Soților, pai iuților,, i și, prtțijBtM 
le putem tace o - ijr • 
..•terind, -I- . i- ut ileJuT. sărbăiffenfi
de. iarnă, drept <acic u. fi’e^oȚ^ăî 
rie, fie o cravată

Amatorii pot ciuși 
riată a acestor ari, ‘ jîet’Ta 
nul O.C.L. Produ-e Inbustnale r 
2 din Pelioșani, preegni și îrj cț 
lelalte unităti speciail^aMmS'w<>':'X; 
lea Jiului. : ' 1’

condiții .. sociale, mîinile 
„funcționează, la . cei mai 
inalti pafâmetri“. ‘ Le-am 
văzut ' la ' Vulcan, în n- 
rașeluL de la pic ioar,.-le 
mubtelui cu 'același nu- 
m<>. Se. zbăteau febrile, 
ca un rgi de albine lu
crătoare,. preocupate să 
nu .irosească, nici un pic. 
de timp.. Cu aceeași 
chibzuință matură încor
setau , spațiul în beton 
și fier: Sau 'făceau? ulti
mele, retușuri la toaleta 
orașului. Pe lîngă aces
te sepyenite cotidiene nu 
poți trece,'indiferent, fă
ră ,să. remarci . hărnicia 
mîinilor. Nu te poți mul
țumi doar, să le urmă
rești îndemînarea cu ca
re; mînuiesc uneltele. Cu
riozitatea te va împinge, 
desigur,,șșă arunci o pri
vire retrospectivă și a- 
supra faptelor si realiză
rilor-în spriae. în palma
resul .demn de toată lau
da Si v ei culege o mul
țime de cifre,- rodul 
muncii manilor. V..*i-la>i 
lucru l-a făcut' și auto
rul acestor'1 înduri.' ’

VulcUrnfj a, renăscut în. 
anii -Republicii.: Im nou 
cartier, cel : de la Co
rcești a apărut pe harta 
orașului.- 1536 de aparta
mente au, primit locata
rii >și încS-115 se află în

tul popular pentru contraven
ția de care s-a făcut vino
vat punînd în balcon rute la 
uscat. ’ ......I?

— Nu erau decît rufele co
pilului HliC. * * ,. ; :

Pentru moment eram încli
nat să împărtășesc; nemulțumi
rea prietenului. Mergeam spre 
casă trecind pe lingă blocuri 
înalte cu ■ ferestre sclipitoare 
si zeci de balcoane a căror 

’prezență dau apar t am ent u i 1.11
elegantă,' iar orașului un plus 
de frumusețe. Mi le-am închi
puit deodată țiîmpăienjenife de 
șfori pline cu rufe de toate 
culorile și prezența lor, nu de 
pi.tine ori reală, te indispune. 
Zărești deseori lăzi, butoaie, 
cămări- improvizate pe acest; 
spațiu comun din punct de 
Vedere estetic locuinței indi
vidual, m întregului;:oraș, i 
' Regrete deci, pentru prieten. 
Căci sfatul Irc-buie si el. să fo- 
toscască; mijloacele pe care le 
are ia îndemină pentru protec
ția ordinii, cuiăteniei și este
ticii străzii împotriva noianu
lui de neglijențe de toate nu
anțele' pe care din păcate le 
'ntîlnim la tot pasul

I. BARBU

Colectivul depozitului I.R.V.A. 
Lupeni raportează îndeplinirea 
sarcinilor. de plan anuale cu 
10 zile înainte de termeni Prin 
colectarea la timp a ambala
jelor și repararea lor operați-, 
vă, colectivul acestei unităti 
a"reușit ca de la începutul a- 
nului să vîndă ambalaje în va
loare de 12 420 000 leî, adică 
Cu 20 mii mai mult declt era 
planificat și să recupereze am
balaje în valoare de' 13 600 000 
lei, cu 1 100 000 lei mai mult 
decît’ prevedeau sarcinile de 
plan. De asemenea, prin eli- 
irținarfta timpii t;r :mp;r 11 ai ,, ma
rinilor; prfai- mărirea număru
lui de curse, cbeltuielile ■ de 
transport au fost i, duo cu 
'12 000 lei, ", V...

'— Spune-mi tu, nu ’ e prea 
mult? Pentru atîta lucru 1,50 

' de lei aîhendă
Ce se întîniplase.

jPriet epul meu, om ,cu pi e- 
’ gătite sUpenoafă și' îff muu Că 

de răspundere în economie, 
js fusese sancționat de către șfa-

ODHENI
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Taraiul clubului sindi calelor din Uricani la una din repetițiile săptămânale.

rului, la un anumit interval 
de timp după operație, in 
fazele grave ale,, bolii, ope
rația nici nu mai este posibi
lă. In astfel de , situații șin- 
tem obligați să ne rezumăm 
doar la tratamentul cu raze 
Roatgen sau cu administra
rea diverselor medicamente. 
Arest lucru nu înseamnă că, 
boala aflată în stadiul avan
sat, nu beneficiază de trata
mentul chirurgical. Au fost 
multe și astfel de cazuri în 
caid rezultatele obținute au 
fost buhe, iar bolnavii se pot 
<<m=idora vindecați.

Printr-o educație sanitară 
a populației este posibilă 
diagnosticarea în stare pre
coce, a cancerului. Pentru a- 
ceasta însă e absolut nece
sar ca populația să se prP 
Zinte la. medic la, cea mai mi
că bănuială de cancer In a- 
cest scop femeile de îndată 
ce simt o u.mflftțupă eît de 
țnică la un sîn, care do obi
cei nu doare de loc. trebuie .

un derail lament 
instalația electrică ca- 
n-a putut fi remediat 
timp de 7 zile. Este 
aceasta o dovadă a

„Preconizăm să organi
zăm vacanța de iarnă în 
așa fel incit să consti
tuie un bun prilej de re- 
confortare și odihnă ac
tivă, de educare tomii- 
nistă a tineretului șcb- 
lar. In, acest scop, încă 
ia începutul lunii decem
brie, a luat ființă un co
mandament din care fac 
parte ațît reprezentanți 
ai secției de inVățămint, 
cil și ai Comitetului o- 
rășenesc U.T.C., ai Con- 
Stilului orășenesc al Or
ganizației pionierilor și 
Consiliului local al sin
dicatelor. In planul de 
măsuri elaborat de co
mandament șînt prevă
zute activități care vor 
îngădui școlarilor să-și 
petreacă vacanța în mod 
util și plăcut. In cadrul 
acestor, activități, un loc 
important s-a rezervat 
excursiilor și drumețiilor. 
Astfel, se va organiza o 
excursie interregională 
Ia care vor participa 40 
de pionieri și 36 de e- 
levi mari din Valea Jiu
lui, precum și numeroa
se drumeții la cabanele 
din împrejurimi. Un nu
măr important de copii 
vor pleca în taberele 
special organizate pentru 
ei la Vata de Jos, Nă
drag (Banat), Săcei, Si
naia, Timișul de Sus etc. 
O noutate a acestei va
canțe o constituie faptul 
că, în orașul Lupeni vor 
funcționa două tabere 
republicane care vor 
găzdui circa 400 de e- 
levi ăi liceelor și școli
lor profesionale din țară.

In școlile generale se 
vor organiza, între 26 
decembrie 1967 — 5 ia
nuarie 1968 tradiționa
lele serbări ale pomului 
de iarnă în cadrul că-

Ttt uraiâ cu două luni, lucră
torii sectorului I.R.E.H. Vulcan 
au primit sarcina să schimbe 
ran iul d intre punctele de t tans- 
iorthare , PT-19 'și PT-22. In 
scurt timp ciulea liceului din 
localitate a tost „tăiată" de un 
canal adine 
săpăturilor .. 
cîtttorii ati . 
crări.
sil 
diți 
eia 
pe săpat 
și din 
treburi. 
a treia oară 
ceasta 
și au < 
priză.

, au fost 
blid a 
oarece 
rit 
blui 
pe gîndiui Și au 
capăt. Stau și 
ce se 
cialitale 
mutică 
can ?

Ci nd 
ccțMiliil 
cauza 

să iacă ? S-au pus 
AU eliberat 

noii "ari plecăt 
. Irti sfîțșft,, au 

însă de 
i au schimbat și 
astupat șanțul. Dar.

PT-ltl Și PT-22. 
timp curtea liceuțtii 

tăiată
:. După tei minarea 
la acest canal, Itl- 
pleedt fa Ș tilt& lu
au revenit au yfi- 
7 uprbape astupat 
.intemperiilor. Ce 

din nou 
canalul 
la alte 

săpat și 
data a- 

cablul 
... sUt- 

Chid transformatoarele 
pusei in funcțiune, câ- 
„pu.șcal". Aceasta de- 
înainte de a Ii acope- 

șwitul, n-au verificat olt- 
Lucrătorii n-au stat midi 

luat-o de la 
mă întreb : De 

amtiitesfă allia superH- 
și ■ neebibzuință: în 

Irf sectorii; f.R.E.H. Vul-

și
lipsei de interes ce o 
manifestă;: fața deii spprt 
în general și fața de 
handbal în special lide
rii mișcării sportive dih 
Lupeni. Oare n-a fpst 
suficient o săptămînă de 
■zii» pentru remedierea 
deiectiMHÎi î

Verificarea practică a veridicității legilor electricității. 
Elevii clasei a Xha B de la Liceul Vulcan tn laborator.

convingerea că ac- 
preconizate vor 
masa mare a e- 
la desfășurarea

Prin operații făcute lâ timp 
bolnavii de cancer se- pot 
considera vindecați definitiv 
și silit redați societății, pro
ducției și familiei.

Gu cît boală este descope
rită într-o fază măi înainta
tă, cit atît rezultatele obți
nu te sînt mai slabe. Există 
pericolul reapariției cănfie-

care anunța că sîmbătă 
după-ămiază și duminică 
dimineața în sala de 
sport din Lupeiii se vor 
disputa etapele a Ill-a 
si a IV-a ale competi
ției handbalistice doțțite 
cu „Cupa F.R.H.". Dar 
întrecerile nu s-au dis
putat. Cu aproape o săp
tămînă în urmă aici ‘-a 
probii: 
la

Umil-s Meislii ?
3 Cu cîțiva ani în urină, 
și chiat anul trecut, în 
Lupeni activa o forma
ție de hochei pe gheață 
pe lingă Asociația spor
tivă Preparatorul,. Acești 
amatori ai sportului cu 
crosa și pucul aveau e- 
ehipattieiitul necesar, a- 
vcati un frumos patinoar 
și organizau - dese înțth- 
ceri la caro asistau nu
meroși spec ta tot 1. A cil rn 
însă hocheiștii lupenenl. 
nu mai desfășoară nici 
o activitate deși se/ont’I 
c propicq sportulilor cie 
iarnă. Ho< liniștii susțin 
că motivul este trecerea 
lor la A. S. Minerul. 
Consiliul A. S. Minerul

Fâplele pe care le 
lata s-au petrecut în 
15 noiemblic la 
O.O.V.I..F. nr. ?2 din 
Ticsi era abia oră 72, 
thl îAchiSeșe rtiagu^inul 
mulțumirea cumpărătorilor 
tru <
ora 12, tu ca ,na de închidere, tși 
nu e -c /ilipm dala < md acest 
om își ItXea/.ă orele de ser
viciu după bunul său plac. U- 
tiebri eiimpărătoriî stăruie să 
deschidă însă... degeaba. In 
acea zi, înfuriat, vînzătorul a 
smuls pur și simplu orarul de -y 
pe ușă. Apof, ertervlndti-r 
Imbil protestele celor ce aș
teptau afară, g „crăpat" ușa 
și li s-a adresat ironic : „Pu
teți merge șn mă reclamați 
unde vreți, nu mi-e fiică!" Si 
a închis. Dar nici dtunci ■ 
eînd ser\ ește. acest vîn/ato: 
nu se comportă ci\ ilizat i se 
ceartă cu cumoăiatord îi re
pede, le y orbește inurdai. <■ on- 
sicTer ca cețăjehii hu sfnl ;8- 
bllgdli să suporte toanele linul 
astfel de Vânzător. Am vffît 
să-i alin și nume!e dar ti-am 
reușii căci fiu și l-a afișat în 
unitate așa cum se ce. ?.

vîrstă, trebui®, sus- 
și examinate de me- 
concllizie, . cancerul 

boală care, în mo
de ffiță,1' pohte fi în

vinsă. Acest lucru se poate 
realiza prin cunoașterea 
simptonielor de < <iti<> masele 
largi ale poptțlației și Itjțe- 
legerca de cătrș acestea că 
prezentarea la medic este 
absolut necesară.

, Cancerul este o boală gra
vă, caracterizată printr-o în
mulțire anarhică a unor ce
lule dintr-un orgăn al corpu
lui,: Această înmglțirejlă 
naștere unei tumori sau -u- 
n< i ulcerații care distriițe 
țesuturile din jur. Boala, 

Ciirăpterizatii ’■ pîtiă hu fte 
mult, ea fiîhd a vîrstei îna- 
ifitutfe, ciiprihde, ’ în iiltima 
vreme și multi oameni mai 
tinefic :::
V Care sînt localizările prin
cipale ale acestei boli ?

1 a f. mei se înlîiriește i an- 
cetul . de col uterin 
și cel tie sîn, iâr lâ 
îiitîlnim cancerul de 
de iuti țin gto -i 
mini.

Cure sînt silfiptoftii-le pi itt- 
< ipdle ale acestei boli ? Un 
setnn foatle impoitanl si 
precoce este următorul : în 
plrliă stare de sănătate Bi ia
ră un motiv oardeafti,,per
soana respectivă devine in
dispusă, . indiferentă, fărșț 

chef de lucru, riu are pof
tă de mimare și începe să 
slăbească în greutate și for
ță fizică. O data cu progre
sarea bolii apar și alte sem
ne, qare se manifestă însă 
după localizarea ei. Din 
pătate inși' aceste semne 
vestesc 6 fază deja destul 
de avansată a .bolii în care 
rezultatele tratamentului 
șînt mai puțin îiicurajatoare. 
_ Deseori se pune proplema 
dacă cancerul este sau nu o 
boală vindecabilă? Răspun
sul eSte afirmativ, Cu cdndf- 
țla să fie diagnosticat într-o 
fază incipientă. Descoperit 
și tratat în această faza, este 
pe deplin vindecabil. La ora 
actuală singurul tratament 
capabil să vindece cancerul 
e=te intervenția chirurgicală.

voi re* . 
ziua de'rf- 
unilitiea' 
Lupeni. 

vinzâto- 
țpie nes 

pen- 
ofarid de pe ușă indica

să se prezinte, de urgență, 
la medic. Prin extirparea tu
morii și eXameMi 1 ei; micros
copic ne putem convinge 
dacă este vorba sau nu de 
canCer. Din fericire nu orice 
noduli la sînl înseamnă can
cer. Tot în ceea ce privește 
temeile, mai ales cele tinere, 
în ca«ul sîngetării genitale 
în afara ciclului menstrual 
(și a celora țieia în climate
rici) ele trebuie Să se adre
seze medicului. Controalele 
profilactice de masă efectua
te lă colectivitățile de femei 
permit descoperirea 
ruiui în stadiile cele 
cipiente, uneori fără 
simptom prealabil.

La bărbați price tulburare 
digestivă cu scaune diarei
ce sau de const i păți e, hemo
roizi; dureri de stomac con
tinue, însoțite de slăbirea 
treptată, mai ales la persoa
nele în 
pectale 
die. In 
este o 
metilul

La 22 decembrie, după ultima oră de curs, elevii 
iau vătanță. Momentul este așteptat cu" îndreptățită 
nerăbdare de copii. După un trimestru de activitate, 
intensă, în vacanță ei vor avea posibilitate Să se 
recreeze, să-și refacă forțele. In dorința de a in
forma cititorii asupra info urilor ilmte în vedetea or
ganizării vacanței elevilor, ne-am adresat tovarășu
lui prof. Siraion Părăian, șeful Secției de îiivațămînt 
a Sfatului popular al orașului Petroșani, care nh-a 
răspuns cu amabilitate.

rora li se vor inmîna e- 
levilor daruri. Pentru e- 
levii liceelor și școlilor 
profesionale vor fi or
ganizate serbări cil pri
lejul Anului nou. S-au 
hiat, de asemenea, mă
suri ca în perioada va
canței de iarnă cinema
tografele din Petroșani 
să prezinte un ciclu de 
filme documentare și ar
tistice pentru copii și 
tinerel.

Dat fiind că in acest 
an sărbătorim cea de-a 
XX-a aniversare a Re
publicii, in ziua de 22 
decembrie, în sala de 
spectacole a Casei de 
riilturâ a sindkalelor, 
ansamblul pionierilor va 
prezenta un spectacol 
închinat acestui eveni
ment. Ia pregătirea Spec
tacolului și-au dat con
cursul peste 400 de pio
nieri din toate școlile 
din localitate.

O activitate interesan
tă se va desfășura in 
cadrul taberelor ':; care 
vor funcționa în școlii 
Aici se vot organiza 
pentru elevi jocuri dis
tractive, seri literare, vi
zionări colective de 
spectacole precum și 
numeroase întreceri spor
tive. Și in acest an va 
avea loc „Carnavalul 
florilor de gheață", ser
bare tradițională apre
ciată de copii.

In general, în organi
zarea activităților pentru j 
vacanță am ținut seama 
de particularitățile de ! 
vîrstă ale școlarilor. A- ; 
vem 
țiunile 
atrage 
levilor 
lor".

im s<> ocupă de reacti-
i vizarea formației, de pu- 

nerâa la dispoziție a e- 
chipamentuiui și mai a-. 
Ies a unui patinoar. Ce 
se întîmplă oare la Lu
pani? In fiecare an lu- 
p.menii erau primii în 

uenațarea d< patinoa
re. E drept că elevii 

i • 'Iii profosi.măle din
i » alit.ite au trecut la 
amenajarea unui pati- 

. i'nar, Dar Aso< iați,i spor
tivă Preparatorul? Dar 

, AsOciaim sportivă hii- 
ălerltj ?
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VREMIISTAREA

măsoară grosimea

Vineri 22 decembrie

AVANTAJELE ECONQMîSiRli

Planul de măsuri a fost îndeplinit

a cadrelor tie ingineri, 
experiență. și inițiati- 
liniii mineri și lehni- 
să se soldeze ri făli-

Pentru producția 
anului viitor

suri au conți 
Ciora Cornel, 
Pantilic- Jlir>, ■

(Urmare din pag. 1)

In împărăția no
rilor, la- sera din 

Petroșani

vremea se va

pe cată 
ușurință 
popular.

17,10 iii slujt 
Conced sitnfdîi ic 
ITtNFfMRH ALE'.

18,30 Caleidoscop
RADIOC AZETA DE 
O melodie pe adres.

20,00 BULETIN

Accent deosebit pe reducerea 
consumului ’

Ieri, la Petroșani tem
peratura aerului a osci
lat între minus 2 grade 
și minus 13 grade.. Ză
pada are o grosime de 
28 cm.

La Paring, temperatu
ra maximă de ieri a lost 
de minus 8 grade, iar 
minima de minus 13. gra
de. Zăpada este pțiipasă 
cm.

In următoarele 24 de
Ninsori intermitențe. Vînt slab din nord vest.

stabilite 
Formația 
Uricani, 
comisiei 
o nun- 

amenajat 
toate 

reparat 
ș spre noi- 
în fblosin-

Viheri 22
PETROȘANI — 

Relaxează-te dragă; Republica 
prenta ; LONEA — Minerul : 
fecioarei ; 7 Noiembrie
ANINOASA : Primul an 
cie; \1’LC \N Juanr. ' illo

decembrie
7 Noiembrie:

: Am-
Zodia

Spionul ; 
le căsni-

al i’.C.R. Pârtiei* 
elevi din patru 

au dat răspunsuri 
la întrebări dar 

A avui de trecut 
proba practică la

Comitetul tJ.T.C de la 
Școala profesională din 
laponi a organizat un 
concurs cu tema „La 
trei pași de o excursie". 
Concursul a constat din 
patru întrebări din do
meniul istoriei, literatu
rii, culturii si din docu
mentele Congresului al

De asemenea, s-au luat mă
suri pentru repararea insta
lațiilor de în alzit si electri
ce do la atelierele de tîm- 
plărie si mecanic. Cei .șase 
pompieri -au în climat pențfti 
iarna peste 160 do stingă- 
loaio cu soluție chim-tcă, Ia

acest 
risipa 
Acest 

insistență 
iei în

de muncă 
Adere ecolio- 

plâsăte, cu vilezb de a-

diferite faze de execuție. As
tăzi arașill se ridică tot mai 
sus spre ‘ înălțimile viitorului. 
Rină la sfîrșitul cincinalului, 
in Vulcan se vor construi încă 
2 024 apartamente, o școală 
nouă, un spital, un complex 
meșteșugăresc și o fabrică de 
pline care va avea o Capa
citate de 40 tone pe zi. Con
structorii de ieri, mulți și cei 
de azi, traduc în fapte și rea
lizări schițele și calculele pro- 
iectanților. Dar ia acestea se 
mai adaugă și alte realizări. 
C ifrele se înlănțuiesc cu altele 

le găsești cu multă 
în evidențele sfatului 

De pildă, valoarea

muncilor patriotice efectuate 
iii acest ăn se ridică la 
2 054 138 lei, valoarea lucră
rilor de amenajare a străzilor 
se cifrează la 200 930 lei, iar 
a trotuarelor si zonelor verzi 
la 208 983 lei. Alături df ele 
Sb află transcriși în grabă îli- 
tr-un dosar și 126 000 ni p a- 
menajări de dnituuii turistice.

In dosul fiecărui cifre parcă 
vezi acele toiirii îndemînatkie, 
de aur, acea putere de mobi
lizare ce-i caracterizează pe 
comuniști. Acestea-s rezulta
tele latinilor harnice ale oa
menilor vulcăneni. Alături de 
constructori fiecare . cetățean 
al orașului își aduce 0 cotitri- 
buție substanțială la reînnoi» 
reg lui.

La exploatarea minieră din 
Aninoasa s-au executat impor
tanțe lucrări miniere pentru 
deschiderea de noi rezerve de 
cărbune. Este vorba de orizon
tul IX mediu din caro în cursul 
anului viitor vor fi deschise 
12 abataje de mare capacitate. 
Abatajele vor avea o produc
ție anuală de peste 350 000 de 
tone de cărbune. Noile aba
taje vor fi dotate cu mașini și 
utilaje moderne la nivelul teh
nicii actuale. Tran-portnl căr
bunelui în abataje va fi com
plet mecanizat.
Aijp remarcat faptul că pentru 
deschiderea acestui nou ori
zont minier s-au executat lu
crări subterane în lungime de 
peste 1 000 metri liniari. Ori
zontul IX mediu va constit ii 
sui sa de bază a producției de 
cărbune la mina din Aninoasa.

lei, 25 000 lei și altele, a căror 
valoare totală este în fiecare 
lună de 2 215 000 lei.

Pregătind pe viitorii depună
tori consecvenți, Casa de Eco
nomii și Consemilațiuni pune 
Ia indemîna elevilor foile și 
timbrele de ecoiiormi școlare 
... primii pași pe calea oco- 

i hdmiăi, GțTo M A
Indiferent de instrumentul pe 

care îl folose sc pentru a-și păs
tră economiile bănești Ia 
C.E.C., toți’ depunătorii se bu- 
cutifi ide o serie de avantaje 
generale pe lingă cele specifi
ce menționate mai .sus.

Printre» acestea -menționam : 
efectuarea ■ dspiiiifertlt»' și res
tituirilor la cereri-, indifferent 
de valoarea Iei, paști.liea s<- 

. crețulu i operațiunilor ,effect da
te, garantarea prin lege de că
tre stat a .economiilor păstrate 

■la C.E.C., scutirea de orice fel 
de impozite și take a dobînzi- 
lor si câștigurilor. ',
'De .asemenea avantaje bene- 

iflfetaă în prezent peste -40 T )-) 
de cetățeni al Van Jiului al 
căror num,ii i-reșțffimonsidm.a- 
ibil.’zțAlo zi. țișOițțs -Țoi 0 ■ mțl:e:

Posibilitățile materiale de ca
rp dtspuftșin, sigistanța venitu
rilor ne creează condiții optime 
pentru realizarea năzuințeloi.

de tehnica ,. securității munții. 
„ POsildlitati largi în ă.ii'astii di
recție oferă o irtai buna dirijare a 
lucrărilor rnilăfere privită sub ra
portul decalajului optim dintre 
cleSciildet's ș și intrare în l'.im ți’.mv. 
Au lost cazuri cînd s-au săpat â- 
numite lucra T miniere cu cîțiva 
ani înainte de punerea în funcțiu
ne, timp iii care 's-mi cheltuit foh-l 
dini si iiii liah pentni înlrtțitie- 
io cheltuieli < are pi toau li înlă
turate du.i .ii e-te lucrări ar fi fost 
astfel dirijate îneît să fie execu
tate- la Ihiiiml oporl.iin. La mina A- 
riingasri și la alte exploatări se 
menține > Iulie de front deschisă 
cu 20 .25 Ja sută mai mare decît 
cea corespunzătoare sarcinilor de 
plan. Rezerva exagerată de linie 
<ie front deschisă, implică cheltuieli 
în plus de întreținere, consum de

Formațiile P.C.I. .din Vale; 
Jiului depun eforturi snsți 
mite pentru îndepllhiit-a piă 
nurilor de măsuri 
în vederea iernii. 
P.C.I. de la E.M. 
sub îndrumarea 
tehnice, a desfășurat 
că intensă. S-ău 
împotriva înghețului 
gurile cfe apă, s-au 
drumurile de acce: 
le obiective date 
ta și spre rampele de ali
mentare cu apă de la puțuri

PROGRAMUL 1 : 6.00—8,25 MU
ZICĂ ȘI ACTUA11T Vfl; 8,25 WO
MEN! POEHI ; 8 10 U microion. 
melodia preferală ; 9,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 9,30 File do legendă; 9,55 
Duete vocale de muzică ușoară ; 
10,10 Curs de limba rusă; 10,30
„Rapsodia dorică" do Sabin Dră- 
goi ; 10,45 „Patrie, pămîMt ilibit"
— program de cîntece ; 11,00 BU
LETIN ~D£ ȘTIRI; 11,03 Cronica c- 
conomlca; 11,15 Recital de operă 
Valentin Teodorian; 11,<30 Orches
tra Jean Ionescu ; 11.45 Sfatul me
dicului: Ce trebuie să aibă în ve
dere bolnavul cronic; 12,00 Cînteca 
ciobănești și jocuri populare; 12,15 
BULETIN DE ȘTIRI ; 12,20 Sliccăse 
ale muzicii ușoare; 12,45 RADIO
JURNAL; 13,30 Parada soliștilor și 
a ' orchestrelor - de muzică ușoară. ; 
14,15 Dumbrava minimală; 14,30 
Radio-pi ihlicitate ; 14,50 Muzica m-
șoară; 15.00 BULETIN DE ȘTIRI; 
13,05 Piese folclorice de virtuozi
tate; I5tl 5 COORDONATE ' CUL- 
IIJRA.LF, 15,30 Teatre muzicale 

din țară: Teatrul mu/ical din Bia- 
șov; 15,45 Formația Gimini Mescoli ; 
16,00 RADIOJURNM Sport; 1630 
Mu/ică ușoară; 16,45 Lmisium’ de 
ciniece din folclorul nou si jocuri 
pop blare;
17,40 ' 
18.00 
XX; . 
.19,00 
19,30 
voastră • '’0,00 BEU ETtN’ M STtl 
20,03 Radio-magazlrt spnrlK ; 20 
Liclodii româliesli ; 20 40 C -.rqn
cu public; 22,00 R ADIO îl Tă \ 
Sport; 22,30 MOMfeW I POWf1 
22,35 Muzică de dans; 2.3,00 Mu, 
că ușoară; 24,00 BULETIN E 
ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții; 2 55 
3,00 BULETIN DE ȘTIRI, A

Concursul „La trei pași 
de o excursie"

18/M Spectacol festiv prezentat de 
formațiile laureate și premia
te la iiiiala Concursiliui al 
8-lea al artiștilor amatori de 

jd la orașe și sate, organizat Iri 
cinstea celei de-a 20-a ani
versări a proclamării repu
blicii. 'I rdnsmisilitie de la 
Sala Palatului.

20,10 Telejurnalul de seară.
20,U> Agenda dv.
20,20 Mult e dulce și frumoasă. 

Emishlnc de limba română.
20.50 Box; România - - Trânța. 

Transmisiune de la Sala Flo- 
reasca.

21.30 Studioul mic r „Un anumit ie! 
de singurătate" de Victor

. Blrlădeanu.
22,00 Turneul melodiilor.
22.30 De la Giotto la Brâncuși.
22.50 Tele jurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

frontale cu stîlpi hidraulici, a tava
nului artificial din rețea metalică, 
bandajarea cu plasă a lucrărilor de 
pregătiri etc. :

Eforturile în vederea extinderii 
înlocuitorilor lemnului „la ; lucrările 

.mînjere trebuie neapărat Conj'iigate 
.cu » preocupare susținută, din par- 
tea conducerilor cXplohtărilof midie- 
re și sectoarelor, din partea brigăzi
lor de mineri pentru gospodărirea e- 
conomiță a tnâterialului lefftiids. Ciîn- 
direa tehnică 
împletită cu 
va celor ilmi 
ciorii, trebuie
huri care să ducă Ia reducerea con
sumului de material lemnos, în con
dițiile respectării' riguroase a mo
nografiilor de armare, a normelor

Casa de Economii și Coflsem- 
națiiitii pune la dispoziția tu
turor. instrumente de econo
misire Variate. Acestea Sîilt : 
libretul de economii cu do» 
bîndă, la care se acordă O do* 
bîndă anuală,■ libretul de eco
nomii cu clștiguii care ofei ă 
depunătorilor cîștiguri impor
tante în bani p&ntiu tragerile 
trimestrialii’ Ta sorți; : libretul 
de economii cu doblndă și cîș
tiguri Ia care se acordă o dos 
bîndă anuală și în plus cîști
guri în obiecte prin trageri la 
sorți trimestriale; libretul de 
economii c.u dobiridă- și ciști- 
gari in autoturisme care oferă 
depunMtoîilor dobînzi anuale si 
cîștiguri în autoturisme de di
ferita ni.it, i prin trageri Li 
sorți trimestriale. “ » „oiță
' La ttaqerea la sorți pentiu 
trimestrul III a. c.-au fost cîs- 
tigate un număr de 241 auto
turisme. Depiînătoiii care îsi 
aleg libretul de economii pen
tru construirea de locuințe 
beneficiază de ciștipuri n bani 
și, au prioritate !a încheierea 
contractelor pentru < onstruiren 
de locuințe. »-rj:.;j2;

Do importante avantaje be
neficiază, si .depunătorii pe o- 
bligațiunt C.E.C. cărora li se' 
acordă lunar cîștiguri de cîte 
100 000 Iei, 75 000 lei, 50 000

Ihlnh ridică’! pentru susținere su
plimentara. ’. ș A

Cidniotea vitezei de avansau» iu 
abataje reprezintă uh factor, cu o 
puternică influență asupra .consumu
lui de lemn. Abatajele sUb planete 
care bat păsul pe lor cu producții 
minime slnt mari consumatori de 
material lemnos. In condițiile vi- 
li/eloi ,1” avansare mici, mai ales 
în abatlîele cameră, o bună parte 
a susținerii este distrusă do presiu
ne si trebuie înlocuită. Creșterea 

. vitezei de avansare . evită 
neajuns, Înlălurîrtdu-Sfe atîi 
de lemn cit și de muncă, 
deziderat pledează cu 
pentru cchteiilrărea producți 
lr-un mimăr de locuri 
optim din punct rie 
mic, bin

vansare muri.
Rezolvarea acestor probleme ofe

ră un teren larg de inițiativă și 
afirmare p r.tru colectivele însărci
nate cu organizarea științifică a 
producției și a muncii în exploată
rile minier.1. Organizațiile de pâr
tii), conducerile Ichnite Să oriente
ze șl in această direcție eforturile 
acestor colective,

Pșralcl cii aceaăla, un accent deo
sebit trebui » pus pe gospodărirea 
judicioasă, în raport cu cerințele, 
a materialului lemnos. Trebuie 
complet îțilătiirată practica dirijării 
la întîmplare fără să se țină seama 
do dimensiuni, a materialului lem
nos spre abataje. La fiecare loc de 
mumă sa se tepartizeze lemn de 
lungime corespunzătoare profiluljii 
lucrării miniere. Aceasta cere din 
partea sectoarelor răspundere, în 
lansarea Comenzilor de material 
lemnos si o muncă tot atît de conș
tiincioasă li depozitele do lemn. ,

Sînț iîncă frrevonte căzu rile cîgrt 
atit în s'ibu ‘au Tit și: la suprafață 
lemnul nou este tăiat în ciutaci și 
dus acasă. î«rt de es-menea prac
tici dăunătoare trebuie luate m? - 
suri care să includă obligatoriu re
cuperarea pagubelor cauzate prin 
tăierea materialului nou.

Economisirea ’ materialului lemnos 
constituie o sarcină de mare actua
litate căreia conducerile unităților, 
cadrele de ingineri și tehnicieni, 
mineri cu experiență trebuie să-i 
acorde o atenție deosebită.

TELEVIZIUNE
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largului schimb de

celei

ambasaiȘă.

★ C. E. E

Din nou în impas

vedere procedural, 
poate ii declarată

delegația izrae- 
Zeef Share!, mi- 
și industriei, au

Bi

Cuvintar=ea președintelui Adunării Generale, 
Corneliu Mănescu

NEW YORK 20. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite: Prima parte a lucrărilor celei de-a 22-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. a luat sfîrșit in cursul nopții de marți 
spre miercuri. Au fost epuizate punctele înscrise pe ordinea de 
zi, cu excepția problemei neproliferării armei nucleare, care nu a 
fost discutată în cadrul sesiunii decît tangențial,; a problemei 
Orientului Apropiat, care nu a fost abordată în Adunarea Gene
rală și a problemei Africii de Sud-Vest, care deși a fost dezbătută 
este totuși menținută în continuare pe ordinea de zi, datorită in
teresului manifestat față de această chestiune.

Sesiunea Comisiei mixte 
româno-izraeliene

In încheiere a luat cuvîntul pre
ședintele Adunării Generale, Cor
neliu Mănescu, care a făcut bilan
țul acestei prime părți a sesiunii.

Pe ordinea de zi au figurat pro
bleme complexe plivind pnefea și 
securitatea lumii, progresul ei e- 
epnomic și social, a arătat Corneliu 
Mănescu, adăugind că printr-un e- 
fort susținut, Adunarea a reușit să 
examineze, punctele de pe agendă, 
dînd multora dintre ele solîițn de 
substanța.

Consider, a continuat, el, că un 
factor important care a permis ob
ținerea acestor rezultate îl consti
tuie atmosfera de lucru și de co
operare care a caracterizat sesiu
nea. In cursul dezbaterilor delega
țiile, reunite în grupuri de lucru, 
oficiale sau neoficiale, s-au stră
duit să găsească soluțiile cele mai 
potrivite, oferind astfel Adunăm 

. ..Generale posibilitatea să se con
centreze asupra fondului probleme
lor și să ia nuroeioase notărîri prin 
consens. Numărul mare de rezoluții 
adoptate in acest fel este o refIer
tare a neve itații dc conjugare a 
eforturilor statelor în Raderea pro
movării intereselor lor comune; 
demonstrează viabilitatea modului 
de elaborare a soluțiilor prin con
sultări a căiui semnificație s-a 
conturat cu deosebire la sesiunea 
actuală.

Desfășurarea lucrărilor noastre, a 
declarat Corneliu Mănescu, oferă o 
mărturie în plus că discuțiile duse 
■Cu rabdare i perseverența, intr-nn 
spirit constructiv, responsabil, con
stituie calea cea mai sigură de a- 
bordare eficientă a problemelor 
păcii și securității omenirii, de pro
movare și încurajare a 
și înțelegerii în 
state. In intervalul 
folosirea metodelor 
Cartă și-a găsit o 
trare în adoptarea 
de către Consiliul de Securitate a 
rezoluției privind situația din O- 
rienliil Mijlociu, holărîrc de natu
ra să favorizeze ieșirea din impas 
într-o problemă majoră a vieții in- 

’ternaționale. osi: Cg;::o:;<:
; :;_Cea de-a XXII-a sesiune a Adu

nării Generale — a continuat voi- 
bitorul — s-a desfășurat în condi
ții iiriernaiioiiaie care nu au fost 
de natură ă favorizeze lucrării!' 
sale.

apropiei ii 
raporturile dintre 

acestei sesiuni, 
consacrate în 

elocventă ilus- 
în unanimitate

VIETNAMUL DE SUD

B

Patrioții lansează atacuri 
cu mortiere și

, . ȘAI-GON 20 (Agerpres). — Mier-
MJgS.i. .dimineața, la 67 kilometri nord- 
|fcsg|E-de Saigon, patriciii sud-vietna- 
H| im i jiii țatacat cu mortiere,: rache- 

arme automate baza celei de
a 25 c .rz.il de infanterie ameri-

BjgyiC.ursul după-amiezii de 
^.îlMțjCpnvoi al pușcașilor ma- 

XjJBj americani, format din 30 de 
’ a căzut într-o ambuscadă 

.'â .piătriptilor ic.trr D-..,ig Ha si Qoe 
, ' Son, la- sud d<' zona demilitarizată.

1. O • viiiiciitii bătălie, car» a durat 
■ștpesțe".patru ore, a fost angajată în- 
. stre patrioți și trupe ale infanteriei 

americane, la 60 km nord-vest de 
Saigon, în-provincia Tay Ninh. Du-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! Petroșani str, Republicii, tu. .44,. TeL. 1682, 269 (G.G.VJ.) -Tiparul! I.P.H. Subunitatea Petroșani 40369

Continuarea războiului din Viet
nam, intensificarea bombardamente
lor împotriva R. D. Vietnam, com
portă în momentul de față cel mai 
grav pericol pentru pace și consti
tuie principalul obstacol în calea 
îmbunătățirii climatului internatio
nal, a normalizării relațiilor dintre 
state. Interesele păcii generale cer 
să se pună capăt acestui război, 
să se respecte dreptul inalienabil 
al poporului vietnamez de a-și ho
tărî singur soarta.

Șituațiâ din Orientul Mijlociu a 
constituit, de asemenea, un factor 
de tensiune în relațiile internațio
nale, în această perioadă. Este ne
cesara concentrarea eforturilor sta
telor și în primul rînd a statelor 
direct interesate în vederea găsirii 
unei soluții pe calea tratativelor 
care să pună bazele unei păci du
rabile în Orientul Mijlociu, cu res
pectarea intereselor legitime ale. 
tuturor popoarelor din . această re
giune și renunțarea la orice pre
tenții de a 
riale de. pe 
litare.

Pentru ca 
Unite șă-și

obține anexiuni terito- 
urnia operațiunilor mi-

O rganizația Nați un i lor 
îndeplinească în mod 

eficient rolul în promovarea des
tinderii internaționale, în soluțio
narea problemelor litigioase și dez
voltarea colaborării între tari, a 
arătat Corneliu Mănescu, ea tre
buie să reflecte pe deplin realită
țile existente astăzi în lume și, în 
primul rînd, să devină o organiza
ție universală. Ei îi revine înalta 

-misiune de a crea un cadru priel
nic dezvoltării personalității fiecă
rui stat membru de a oferi posibi
lități largi de afirmate si inițiativă 
tuturor statelor, mari sau mici. 
Realitatea demonstrează că solu
ționarea litigiilor internaționale de- 
pmde în zilele noastre de coopera
rea activă a întregii comunități in
ternaționale si că țările mici și mij
locii pot juca un rol de seamă în 
arena politicii mondiale, pot influ
ența în măsură considerabilă evo
luția' evenimentelor, contribuind la 
salvgardarea păcii si securității în 
lume. go;

Președintele Adunării Generale a 
arătat că din cele 99 de puncte ale 
ordinei de zi, trei rămin In conți* 
nuare în atenția Adunării - „Nepio- 
liferarea arim lor nucleare", „Pro
blema Africii de Sud-Vest", și „Si- 

rachete
pă un puternic tir de mortiere pa- 
trioții au lansat ui, atac asupra 
perimetrului ocupat de trupele a- 
mericane, folosind rachete și mi
traliere,; Artileria, aviația și unită
țile de elicoptere au fost chemate 
in ajutorul americanilor. In altă 
provincie — Binh Duong — la 30 
km de Saigon, o unitate americană 
care efectua o operație de „cură
țire" a fost. întâmpinată cu un pu
ternic foc de arme automate de pa
triots sud-vietnamezi, bine camu
flați în poziții fortificate. Lupta a 
durat peste trei ore. in cursul du
pă amiezii de marți 30 militari 
americani au lost scoși din luptă. 

tuățîa din Orientul Mijlociu" și 
punct de 
siunea ni.t 
chfsă.

hi urtna
ieri pe < are l-am avut, a conti
nuat ' ■•rbiturul. .im u|iui- la con
cluzia că există un acord ca se
siunea să poată fi reluată atunci 
eînd Președintele, după consultări 
cu statele membre, precum și cu 
Secretarul general, va constata că 
sînt întrunite condițiile pentru e- 
xaminarea unuia din punctele men
ționate. Pe aceeași cale se va sta
bili și-data reluării sesiunii. In în
cheiere, Corneliu Mănescu, a spus-: 
Permiteți-mi să vă adresez mulțu
mirile mele sincere pentru spiritul 
de cooperare si înțelegere pe care 
1-ați manifestat constant, pentru 
sprijinul și încrederea ce mi le-ați 
acordat în decursul acestor luni 
de activitate comună. Vă datorez, 
de asemenea, recunoștință pentru 
înalta apreciere exprimată la adre
să țării mele. Republica Socialistă 
România, a politicii sale consec
vente de pace și cooperare cu 
toate țările, pentru referirile bine
voitoare la adresa mea.

Cu'vîntarea președintelui
de-a 22-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a fost îndelung 
aplaudată. ■

După aprobarea fără obiecții de 
către Adunare a recomandărilor în 
vederea reluării lucrărilor celei 
de-a 22-a sesiuni, președintele a 
declarat închisă prima parte a .lu
crărilor acesteia.

Siiuafia din Grecia
@ Destituirea unor ofiferi superiori

ATENA 20 (Agerpres). — In bu
letinul oficial de miercuri la Ale
na au fost publicate decretele pri
vind trecerea în. rezervă a genera
lului de divizie Stylianos Pattakos, 
vicepreședinte al Consiliului de, 
Miniștri al Greciei, precum, și 
coloneilor Gheorqhios Papadopou
los, președintele Consiliului de 
Miniștri al' .Gfeciei, și N. Makare- 
zos,. ministru al coordonării eco
nomice. Cu acest prilej,, ultimii doi 
au fost avansați la gradul de ge
neral dc brigadă în rezolvă.

Decretele' mențiorit az.li pă
rea în rezervă a celor trei

trece- 
ofițeri

GREVA LA LYON
PARIS 20 (Agerpres).' - 

4000 de muncitori de la
Peste 
uzijfâ. 

„Rhodiaceta" din Lyon au. declarat 
miercuri o grevă de 24 de ore, re
vendicând îmbunătățirea sistemului 
de salarizare.

lei lupe americana ilslotatu 
la Oui Ulmii

SAIGON 20 (Agerpres). — Cori- 
tinuînd escaladarea războiului dus 
împotriva poporului vietnamez, Sta
tele Unite dislocă în Vietnamul de 
sud noi trupe. Astfel, agenția 
U.P.I. anunță că miercuri a sosit în 
portul Qui Nhon brigada 11-a de 
infanterie, cupfinzînd aproximativ 
4 500 de militari, special antrenați 
pentru luptele în junglă. In rîndul 
ofițerilor brigăzii sînt mulți care 
au mai participat la agresiunea din 
Vietnamul de sud. Numărul totaj,^ 
al militarilor americani 
în Vietnamul de sud se 
prezent la 485 000

Cea de-a 11-a brigadă 
teric care va „opera" în zona criti
că, . situată de-a lungul coastei su
dice a Vietnamului de sud, este 
formată din trei batalioane de ma
nevră, unul de artilerie și un bata
lion, de deservire — menționează 
agenția U.P.I.

dislocați 
rjdicȘ.. în

de in fan-

TEL AVIV 20 (Agerpres). — In
tre 13 și 19 decembrie 1967, în 
Izrael a avut Ioc piima sesiune a 
Comisiei miXte româno-izraeliene.

Delegația îomână condusă de 
Gheorghe Cioară,, ministrul comer
țului exterior, și 
liană condusă de 
nistrul comerțului- 
examinat evoluția schimburilor co
merciale dintre cele două țări și 
modul de îndeplinire a prevederi
lor acordului interguvernamental 
din 14: aprilie 1967, au constatat 
progresele obținute pînă în prezent 
și au examinat posibilitățile extin-
—

Lupte violente la frontiera apuseană 
a Yemenului
SANAA 20 (Agerpres).. — Lupte 

violente s-au desfășurat marți în 
regiunile de ia frontiera apuseană 
a Republicii Arabe Yemen, a anun
țat la Sanaa un purtător de. cuvînt 
al comandamentului armatei repu
blicane. 25 soldați din detașamen
tele fostului Imam Badr, care au 
încercat să se infiltreze! în Yemen, 
au fost uciși, iar aproximativ 50 
răniți. Au fost capturate, de aseme
nea, importante cantități de arme 
și muniții destinate forțelor regalis
te din interiorul Yemenului.

Postul de radio Sanaa a anun
țat că primul ministru Amri con
tinuă consultările în vederea 

superiori greci a fost făcută la 
rerea lor. Observatorii politici; 
capitala Greciei relevă ca hotărî- 
rea luată de cele trei personalități 
iriarcahte ale actualului guvern mi
litar grec pare să lie legată de in
tenția acestora de a forma un nou 
partid politic în Grecia.

Incidente în fipru
Potrivit agenției France Presse, doi ciprioți greci au fost ră

niți miercuri seara în apropierea localității cipriote Limassol de 
către necunoscuți care au deschis foc cu arme" automațe asupra 
unui autobuz care transporta 30 de persoane. ' ? ■ . .

B- ? ' ;BB.-' B- BB-B-m'BB țcBBB BBBB;m’'w:BB'B 'B •'■' '■■ ■■

Puternice furtuni în S. U. A.
Furtuna care continuă fără între

rupere de o săptămînă in mâi mul-„ 
te regiuni ale Statelor Unite a fă
cut pînă acum 55 de victime. In 
orașul Flagstaff, din statul Arizo
na, zăpada a atins înălțimea de 
doi metri, iar acoperișurile multor; 
case, s-au (prăbușit sub greutatea

Starea pacientului cu inima grefata
CAPETOWN 2.0 (Agerpres). — E- 

xistă semne de îmbunătățire a stă
rii sănătății lui Washkansky, a 
declarat prof, dr. Chris Barnard, 
relatează agenția Associated Press, 
reluînd o emisiune a postului de 
radio Capetown. Dr, Barnard a pre
cizat că în ultimele 24 de ore sta
rea sănătății pacientului său s-a 
îmbunătățit. Plămînii bolnavului au 
reacționat la tratamentul adminis
trat. Plămînii lui Washkansky sînt 
afectați probabil de procese natu- 

. rale ale fenomenului incompatibili
tății biologice. Agenția Reuter a- 
daugăhcă, potrivit declarației prof. 
Barnard, ..plămiriii pacientului func
ționează,; normal și nu există nici

general al 
a Japoniei, 
recunoscut

Ageri
K ‘

în p 
neze O
36 dc
chete

rectorul 
apărare 

a, a
,ipe . insulele japo- 

Ștțțșe, găsesc amplasate 
lansare pentru ra- 

ericane".

derii pe Viitor a cooperării econo
mii.■ și tehnice între cele două 
țări. .

Au fost semnate - un protocol a’- 
dițional. privind schimbul de măr
furi în perioada 1968-M.970, un a- 
cord de transport aerian civil, aii 
fost întocmite planuri pentru dez
voltarea cooperării în domeniul- in
dustrial, agricol și al turismului și 
a fost aprobat statutul Comisiei 
mixte româno-izraeliene. S-a- căzut 
de acord ca următoarea sesiune a 
Comisiei mixte să aibă loc la Bu
curești, în luna mai 1968.

mării noului guvern, după demisia 
lui Al Aini.
ț'mBBBB:

DELHI 20 (Agerpres). — Guver
nul liiuiei a hotărît ridicarea mi
siunii sale diplomatice în Republi
ca - Populară a Yemenului de Sud 
la rangul de

20BRUXELLES 
putința Consiliului 
Pieței comune. de 
acord în vederea

(Agerpres). • Ne-
Ministerial al 

a ajunge. la un 
., deschiderii; tra

tativelor cu Marea Britanie: riscă 
să arunce comunitatea într-o nouă 
criză de amploare. Părerile sînt. a- 
proape unanime în această privin
ță. Ministrul de externe vest-ger- , 
man, 'Willy Brandt, a spus că ’este ’Ț 
„în mod deschis îngrijorat" în.le
gătură cu efectele pe care le va 
avea impasul privind aderarea An
gliei asupra -activității organelor-in
terne ale Pieței comune. După pă- 
rerea ministrului de externe alî.O- 
landei, Joseph Lutis, marți . a fost 
„o zi neagră pentru C.E.E. și Euro
pa (occidentală)", iar în opinia co
legului- său belgian, Pierre Harmel, ■ 
ea a fost, „o zi nefericită,". '

zăpezii. Totodată, temperaturile 
creștere amenință cu inundarea mai 
multor localități. ' /.U ș1

Un uragan care a izbucnit îa 
Birmingham, din statul Alabama, „a 
răsturnat opt avioane pe aeropor
tul acestui oraș, smulgînd- ușile ca
selor și școțînd copacii din rădăcijiiir;

un semn că organismul lui Wash- ; 
kansky ar respinge corpul străin"..

șk"
CAPETOWN 20 (Agerpres). — 

Agenția France Presse anunță, po
trivit unui buletin medical dat ; 
miercuri seara de spitalul Greets 
Shuur, că starea sănătății 
Washkansky s-a agravat și că 
buie7 să i se facă respirație 
ficială.

Ilemonstratie 
la Calcutta

Poliția indiană a folosit grenade 
cu gaze lacrimogene pentru a îm
prăștia demonstrația studenților ce 
a avut loc miercuri în orașul Cal
cutta, în semn de’ .protest împotri
va demiterii guvernului de’ coali
ție al frontului forțelor- de sț-înga 
din Bengalul de vest. Studenții reu
șiseră să rupă, cordonul de poli
țiști ce înconjura reședința ofîcl.ală 
a guvernatorului Ipharmă Vira.


