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Sectorul
I. F. Lupeni

CA VODĂ 
PRIN 
LOBODĂ

peni se iau masui 
vederea înființării 
lare de iarnă. De< 
menajat doimitoar 
sălile de .club; șal 
să. De asemenea,

care 
al , Jiu- 
yliimul

mbunătățlrea căilor 
inuniculie între V alela

ora 17, un spec- 
pentru tradițio- 
cultural-artistic 

și școlarilor, fa-

aniversarea 
în- 

zile înainte de 
începptțil «nu- 

lupeneni și-au 
producției glo- 

i iei, iar al pro- 
cu 350 mii lei. 
i vor permite

țCt.dntinuare. în pag, a .3:ă)

Sectorul I 
E. M. Urlcanl

Sîmbâiă
23 decembrie

Cînd primești un pachet de 
la cineva e un motiv de bu
curie, nu? Mai ales acum in 
preajma sărbătorilor de iarnă. 
Mai ales acum! Dar bucuria 
ti. se transformă toarte ușor în 
iritare, în enervare și cîteoda- 
tă în decepție dacă ai de ri
dicat un colet de Ia poșta din 
Petroșani.

Am avut joi seara parte de 
o astfel de bucurie. La ghi-

Colectivul sectorului 
Lupeni întîmpină 
Republicii cu planul anual 
deplinii cu li) 
termen. De la 
Iul, forestierii 
depășit planul 
bale cu 400 mi 
ducției marfă 
Aceste depășir 
ca pînă la încheierea lunii de
cembrie să fie obținute depă
șiri importante la mai toate 
sortimentele; Astfel, se vor 
realiza peste sarcinile de pian 
anuale 565 metri cubi lemn ce
luloză îag pentru export, 653 
metri cubi lemn pentTU disti
lare, 700 bucăți traverse în
guste, 310 metri cubi lobde, 
pentru plăci aglomerate', 2-268 
metri steri lemn de foc.

Cel mai mare aport la obți- 
nere# a.ceșțor succese l-au a- 
dus r olectivele '* exploatărilor 
forestiere Pietroasa și Bilugu, 
care prin utilizarea mecanis
melor ia întreaga capacitate 
și o rațională folosire a forței 
de muncă și-au depășit ritmic 
sarcinile de plan la toate sor
timentele.

'tContinuare- in -lMg, a 3-d)!.

' fȚVperâ îndrăzneață' pentru dez- 
Atei vallareci in continuare, a ba 

rinului nostru, Pietatea de moder
nizare a șoselei de pe defileu i 
marcat 'primele sticcese; intre Ut

IARNA —
. POTZIF ȘI REALITATE

Filiala ACVP.S.. -Betro-șani a 
cărei ini-mb» vînăfcrl sînt cuuos- 
<uț> , . te -piritiil .l'>r int < prinzi'- 
toi si mai puțin peptru povestii* 
vînatorești,- si-a* rȘălizat planul dc 
predare la Filial.;
ci predat pe-le plan *122 kq. de. car
ne. Acțiunea fie cpfribatere a dău
nătorilor a dat'șr ea' roade. In ul
timei trimestru,-» aleanului, ca si 
vorbim de penopd m rgo ie

• Aslă-seară, un colectiv 
de actori al teatrului din lo
calitate va prezenta un nou 
spectacol eu feeria , Făt-Eru- 
mos" de Huria Furtună.
• Mi.ne, d iininîcă 24 de

cembrie, ia aceeași oră, pe sce
na Teatrului de stat .,Valea 
Jiului" se va prezenta come
dia „Vi-.ul unei nopți de iar
nă" de Tudor Musatescu.

23 decembrie, 
tacol contînd 
naiul concurs 
al pionierilor 

coală.
astăzi, la ora 10,30, 
Ioc adunarea festivă 
Sărbătoririi majora-

za pe
® Tot 

va avea 
închinată 
tului.

9 Duminică, 24 decembrie, 
ia ora 10, în sala mică se or
ganizează o dimineață literară 
cu tema „Frumusețile și bogă
țiile patriei oglindite în lite
ratură ■.

Și colectivul sectorului ,1 de 
Ia E. M. Uricani a raportat în
deplinirea planului anual în 
data de 21 decembrie. Minerii 
acestui sector aU extras de la 
începutul anului 9 846 to
ne cărbune coqsifțeabil peste 
sarcinile de plan Acest succes 
a fost posibil ca urmare a unei 
bone organizări a producției, 
a creșterii productivității 
cit cu 268 kg cărbune pe 
Dințre brigăzile care au 
un aport substanțial ța 
plinirea 
planului 
conduse 
Grigofe, 
Cerbu 
Radu, Neagu Ștefan;

muu- 
post. 
adus 
înde- 

inainte de termen a 
anual amintim pe cele 
de minerii Anastasii! 

Manoljciie Vasile, 
Gheorghe, Andronie

'• Istoria consemnează cu primul 
j^um cure, a străbătut .Valeu Jiu
lui a lost r el Cu~iun.il A 'uman, 
peste pasul V licări și Dealul Babii 
și care, aproape două rtiilerA, a 
rămas singura cale de legătură pes
te Car păți, între Valea rmastiă și 
ținuturile de dincolo de munți. De 
abia intre 1807—1870 s-a construit 
prima șosea și prima ..culei,, ie rață 
care ti deschis drum .prin nord, 
prin pasul Banița, spre valea Straiu
lui. Către Oltenia, drumul 
străbate sălbaticul . defileu 
lui, s-a construit doar în 
deceniu al secatului trecut

producției de căibuiie coi sifir abil 
de 40 000 tone iață de nivelul ă- 
rittlui T967. i'Niimăi mina Eu perii vă 
livra economiei naționale 1 630'000 
tone cărbune. Caracteristica aces
tei ’ creșteri constă în faptul că lea 
va fi obținui.- exclusiv , pe seama 
sporirii: productivității milncîi Iu 
1,400 tone pe post, cu .72 kg pe 
post mai mare ca cea din acest an.

I xigențeie opurile ale piodiicției 
p<s noul au sint reflectate si de cei
lalți indici ai planului. La materia
lul lemnos se prevede o reducere 
a consumului de la. 29,9 mr/t 000 
tone în acest an la ’ 28:4” în. '1968. 
Sarcini importante se prevăd și în 
ceea ce.' privește reducer ea , consu
mului' specific la celelalte materia-

’ 0 MAGAZIN,
’ ’u<l a H-J
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• Programul m^qaziqelpr, 

iu perioada sărbătorilop de 
iarnă;' " '’te '’"Z

Jrelc de sinteză oaie ilustrează 
munr a rodnic a, dinamismul u Lo- 
tărîrea colectivului celei mai mari 
exploatări miniere a bazinului 'tios- 
tru carbonifer de a fi în pas cu ac
tualele exigențe ale dezvoltării e- 
conomiei socialiste. Tovarășii irig, 
Pnnișoară Tifos,., secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Petro
șani, dr. irig; Roman Petru, direc
tor general al C.C.V.J., prezent! ’-la 
dezbatere, au acordat o înalta apre
ciere activității' colectivului - minei 
Lupeni care in acest un s-a situat 
pe primul loc pe bazin. '

Realizările obținute au imprimat, 
dezbaterii cilrclor de plan pe 1963 
un caiacter optimist, deoarece ele- 
constituie o bază trainică pentru 
succesele pe care colectivul minei 
Lupeni e hotarît să le obțină în 
noul an. ■ , ,, i,, ■ s

Pentru anul 1968 planul de stat 
prevede o creștere a volumului

deși âo- 
■Ju.i- 

lui și reqiuhile. megieșe, a consti
tuit în anii Republicii, o preocupa
re primordială. Pentru iczglvuțea. 
acestei probleme ăîi fost concen
trate, iarțe Însemnate, inve ole 
multe —- multe suie de rniîrogne lei. 
Astfel,' 'm 1948, datorită unui efort 
deosebit și muncii enluzni ie a reci 
de mii de tineri veniți Ia muncă 
patriotică și care nu și-au precu
pețit eforturile îăc'ind adevărate 
minuni de vitejie în Ibătălia cu 
muntele, în. numai 7 luni de zile a 
fost deschisă linia ie rată Bumbeșli
— Livezeni, o adevărată lucrare 
de artă care pe 31 lan cuprinde 33 
de lunete și peste 100 poduri și 
viaducte prin care ilienut străbate 
lanțul Car paf Hor sudici, ieșind in 
cimpia Olteniei. Au urmat apoi, 
in anii celor două decenii, moder
nizarea șoselelor din Valeg Jiului
— cIV la - honed pînă iaUricani --~
panglica neagră a . asialitiluiUnind 
țoale așezările muacitore^ti ale ba
zinului: .s-a trecut pe urmă, la , mo- 
'âern-izareăi șoselei-1 'națilonale, intre 
Hațeg și Petroșani deschliitld 'Văii' 
inoastre oale-. Btodernu de acces ii—z 
peste pasul Bănită — către valea 
^eJuluU-d-in aaesi.,an-du îpaeptțt 
vaste lucrări pentru modernizarea 
șoselei care șt ratele clei Herd în
gust 'și de o frumusețe săibaluăl a 
Jiului, iacînd i-ieqățura .înlie, Petro
șani și fq.-Jiu .

șeul „mesagerii sosite" de la 
posta din Petroșani, lume mul
tă .și nu prea. Vreo 8.—10 oa
meni. Salariata de la ghișeu 
se agita, destinatarii se ener
vau, alții își pierdeau răbda
rea și plecau. In ceea ce mă 
privește, nu mi-am pierdut 
răbdarea; mi-am pierdui tim
pul — vreo trei sferturi de 
gfă. Și încă arii fost dintre cei 
norocoși. Coleiele, în dezordi
nea : în care fuseseră depozi
tate în magazie, erau iniposibi] 
di- reperat. Dezolată, salaria
ta poștei îi chema pe cei mai 
ghinioniști înăuntru. „Poate 
dumneata ai mai mult noroc". 
Cei „fără noroc" erau îndru
mați să plece ai-a-’ă -i lâ'ă pa
chet. „\'iriu si uuiiiiuau wn- 
ne" — îj consola salariata* Si 
iar .im t-pi a .să alerge, înebu- 
nită de la up raft la altul. 
Ionul uerve-s și formula de a- 
drasarc nu sînl cele cerute 
unui funcționar public dar stai 
și te întrebi : femeia aceasta, 
în acest haos, m condițiile în 
care persoane străine se plim
bă prin depozit ca Vodă prin 
lobodă, mai poate fi preocu
pată, de politețe ? Poate ni se 
va;- spune : „se- întimple. :e pa- 
ridadă de vîrf". Dar dacă nu 
sintem bine organizați, pentru 
perioadele de vîrf pentru ce 
șmpme sîntem organizați ?

te" gri ;ț:
: A

frezeniarea cifrelor au, pian pe 
1968 a test precedată, în mod fi
resc, de un succint bilanț ui reali
zărilor obținute în perioada care a 
trecut pînă acum din acest an. In- 
gtnerul CiriDf ru Vasile setul ex
ploatării Lupeni, a concentrat, acest 
bilanț în cîtevd cifre, dar de o a- 
dîtiiCM: s'ernnificațfc : aproape 65 000 
tone de cărbune peste plan de la 
începutul anului, realizarea în pro
porție de 106,3 la sută a planului 
iuCrărtlor .de pregătiri și de 104 Iș 
sută',-a planului lucrărilor de .inves
tita', obținerea unei producte itati 
țu 6,1 la sută mai mare d'dcîî Indi
cele planificat, 3 227-000 lei eegno- 
mii la pi.-țul de cost.

Acestea sînt doar cîteVa 4M.'ci-

Căile de realizare a acestor o- 
biective, reflectate de plâ-nuTM T.O. 
prezentat cu acest prilej, -sînt o 
mă Hurii ai perseverentei" cu < are 
colectivul minei e liotărrt să înain
teze pe calea '-progresului tehnic. 
Organizarea științifică ‘a 'producției 
si u muncii, 'folosirea etmientă a 
fondului de timp ■ de lucit;, .extin
derea mecanizării procesului ' . , de 
extracție a cărbunelui, introducerea 
cri consecvență i a tehnicii celei mai 
noi și, folosite, ei. eficiente — mă-

Htmedoara-Deva'- i, U^,
te.-fo.tei_.™.__ "te riproietart din toate fariie, unijî-vă i

fii planul anual 
îndeplinit

tetetetete

’ te. ș
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MARIA DINCA

Mini-campion

I. CIOCLEÎ

Ibsen

Fenomen inedit
Blumenthal Dunării
Weinmann

Mne Staul

Două oglinzi 
se privesc.

un roffian

In
Iși
Și
Șoptesc itn cîntec sacru

In scoarța îmbrăcată cu plapumi de Zăpadă, 
Pocnește cald sămința din viitorul lan.
Pe creanga aplecata omătul stă, să cadă 
Spre Seva rodniciei din viitorul an.

hlamida ei albă, cu mîneci dantelate, 
plimbă iarna trenă de ger peste pămînt. 
constelații albe plutesc ușor, și toate 

al plămădirii ciut.

o femeie rea

Foto • N-. Moldoveauu

femei nu se
i ii frumoasă

Narrev

Pe un drumeag de sticlă, in sania cu visuri, 
Aleargă iarna, albă, în glas de clopoțeii 
Pe holde nesiîrsite, imensele înscrisuri,
— Ferment al hărniciei — dospesc în seva ei.

al 
o pauză,

îi șoptește celui, 
suteas, 
. Cilii- 1 $1 TOTUȘI 

IE ADEVĂRAT
Refetâ originalâ penfru 
fabricarea aurului coloidal

de dispozitive, 
:a gospodarii b- 
și-au făcut da- 

A apărut însă și

din Carbaix (Franța), 
LeinignOn, a primit o 

la Patrick O'Brien, stu
din Miami,

cercetătorilor din 
Ș, unui alt re

al activității 
recuperarea aurului de

Contribuții științifice noi 
ale astronomilor clujeni

ANECDOTE

întreprinde o seamă 
în vederea protejării 
călătoare din Delta

— Vezi ceva ? — întreabă una.
— Nimic. Dar tu?

- 1— Nici eu. ș 'v'/Ț
— Nu înțeleg atunci de ce fe

meile stau ore întregi în fața noas
tră și se privesc. Ce-or fi văzînd ?

Unui englez i s-au făcut trei trans
fuzii cu singe do Ia un scoțian. 
Pacientul recunoscător a dat dona
torului 1 000 
transfugii», 50 
dtipă a treia 
— în vinele 
pe scoțian.

®’. 4n viață femeilor iubirea este 
.tjațilpr — un episod.

produs indigen, Ia 
sute de kilograme

Astronomii du la Observa
torul Universității din Cluj 
urmărind, prin intermediul sa
teliților artificiali „Cosmos 17“ 
și „Cosmos 44", variația den
sității atmosferei terestre, au 
reușit să pună în evidență un 
fenomen, natural de mare inte
res științific și. practic. Ei au 
demonstrat că între „pulsați
ile" sau modificările de den
sitate ale atmosferei și dina
mica petelor solare există o 
dependență directă. Astrotio- 
mii. clujeni au obținut chiar 
graficul paralelismului celor 
două variații, confirmînd astfel 
cu certitudine observațiile u- 
nor cercetători din strălțiState. 
Concluziile lor, cate reprezin-

O femeie bună e judecătorul bărbatului; 
■tercealăul lui.

Severino Rava din Alessandria 
(Italia) simțea o greutate la respi
rat. Consideri nd că cei 70 de ani 
nu justifică această jenă, s-a dus 
să consulte nn medic. La un exa
men radiologie, acesta a descope
rit' că între inima și plămînul pa
cientului era înfipt un glonte care, 
deși se afla acolo din primul rtUboi 
mondial, ni.t-1 supărase de loc pînă 
..atunci. ,ȘȘ Ss 'ș,; ; •

;ă du
să elaboreze 

permițe fabri- 
a aurului co- 
prepărâtă asi
de o nuanță 

în straturi uniforme

și stabile atit a suprafețelor 
de sticlă cît și a celor de 
porțelan. Economia de aur 
fin metalic se va ridica, prin 
acest nou 
mai multe 
anual.

Succesul
Cluj se adaug, 
zullat prețios 
lor
pe deșeurile de sticlă și ce
ramică, procedeu pus la punct 
cu cîtva timp în urmă.

(Agerpres)

„Carpați" fată filtru. Cu greu 
asul acceptă. Se încinge „lu
crul". Valeții, ca oricând, mai 
negrie epuți, nu-i - pot ține 
piept. Cu vreo oră înainte 
ca cocoșii să anunțe ceasul 
tuturor superstițiilor, cei doi 
valeți. propun sistarea lucră
rilor de demolare a timpului 
liber și, salutîndii-și „șeful", 
se îmbracă și părăsesc casa.

Partea a 11-a : Strada Cri- 
Vidia. In prim plăti, acoperi
tă în parte do semiobscurita-

/'urleci I .• Iarnă. Se înse
rează. Ninge. Fulgi mari, reci 
poposesc deasupra capetelor 
trecătorilor grăbiți. Frig. Pe 
o străduță neluminată a ora
șului Vulcan. In case încep 
să se aprindă luminile. Cei 
doi valeți, teribil de zgribu
liți, spre a nu distona cu 
freamătul străzii, se precipi
ta înspre Căsuța unde etan 
așteptați. Asul de tobă e ne
răbdător. Sosesc. Se dezbra
că. Dititr-un sertar asul sus
trage, cit o mișcare exersată, 
cărțile, de joc.- începe parti
da. Septic pe. bani. Fum. Du
pă cîleva tururi, în care timp 
mîna asului de' tobă se trans- 
tormase-n grebla, valetul de 
treflă propune ^continuarea 
jocului pe țigări. Toți fumau

yjP tînără iși prezintă prietenul 
tatălui el care ește medic de pro- 
Insie. A doua zi tatăl o întreabă :

—- Ei, ce a spus prietenul tău 
cînd a uu/it ce pareii am despic 
el. S-a supărat taro ?

— De Ioc. A spus că probabil nu 
este prima dată cînd pui un diag
nostic greșit.

Poliția pariziană a inventat uh 
nou piijloc de lupin împotriva auto- 
mobilistilor care își parchează ma
șinile înj' loctirilh interzise.- Cauciu
cul automobilului pariat este prins 
îhlr-iîn fel de cătușe care nh-pot 
ti desprinse docil daca posesorul 
mașinii solicită sprijinul poliției.,, 
și acolo/ bineînțeles, nu scapă fără 
să...plătească amenda respectivă.

O ținură 
Marie-Pierre 
scrisoare de- 
dent la Universitatea 
ca răspuns la un mesaj pe < ațe 
fala i-1 trimisese, într-o sticlă ce 
o aruncase in luna iunie în rial 
Anine. Oceanografii au rămas foarte 
ui mi li de acest fenomen deoarece 
curenții din Oceanul ■ Atlantic de 
nord s'tnt dirijați, din Americă către 
Europa. După . părerea lor, sticla 
•ar fi trebuit, părăsind rada portului 
Biest, să lie antrenata către coasta 
africană de unde ar fi fost împinsă, 
către continentul american de către' 
curenții ecuatoriali.

Acad. Raluca Ripan și c«t- 
cetătorul Gheorghe Pop au 
ex,pbtimeptat obținerea au
rului coloidal în laboratoa
rele Institutului de chimic 
din Cluj. După numeroase 
încercări, sprijinite de spe
cialiștii fabricii de sticlă din 
Turda, oamenii de științ 
jeni au izbutit 
o rețetă care 
car ea în țară 
loidal. Soluția 
gură o aurire 
plăcută,

te, firma „Chioșcului, alimen
tar" nr. 59. Cei doi vaieți Se 
apropie tiptil. „Mai mic că 
virstă, valetul de cupă de
vine santinelă. Ochii ..-roa
tă în toate direcțiile. Nimeni 
prin apropiere. Cel de treflă 
nu scotocește prea mult prin 
buzunare și 6 lamă ascuțită 
■de șiș lucește în fișia de raze 
a becului din vitrină. După 
ce introduce puțin, la un ca
păt al unei țevi de cupru, 
lama pregătită, acoperită în 
vîrf cu o pomadă lipicioasă, 
ca . la lin semnal valetul-ob- 
servator este năpădit brusc 
de tușe, Geamul vitrinei este 
spart cu' tact, „aparatul" e 
introdus înăuntru, iar din ser
tar cîteva bancnote lipite de 
cuțit se transferă în buzuna
rul drept al valetului. Ur
mează o pauză, în care ob
servatorul 
.lalt, la ureche, să , 
că" și ceva „haleală' 
tul se' împlîntă în salam. Re
vine. Din nou și, apoi, iar. 
Finalul celei de-a doua părți 
ni-i arată pe cei doi iurișîn- 
du-se, ne.văzuți-ntecunoscuți, 
înspre, centrul orașului. Nin
ge. Frig, Nimeni pe ștfadă.

Partea a IlI-a : Nu știți 
unde se petrece acțiunea a- 
cesței părți ? Dar e așa de 
clar». x

Distribuția '■ Valetul de cu
pă — Gașpar Dănilă, 14 ani; 
Valetul de treflă -- Moldo
van Tiberiu, 11 ani; Asul de 
tobă —- F. Aurelian, 35 ani.

Fenomen inedit în Delta Du
nării : pentru prima oară în 
istoria migrației păsărilor, ra
tele sălbatice au renunțat să-și 
tttai facă adăpost. Ele au pre
ferat să viețuiască în mii de 
cuiburi artificiale din material 
plastic, amplasate aici de co
lectivul Stațiunii de cercetări 
în economia vînatului din T.ul- 
cea, care 
de studii 
păsărilor 
Dunării.

Micul Koar Du-s. în vîlsta do 
6 ani, este campion absolut la riio- 
tociclism pentru copii din Anglia. 
Tatăl lui, de profesie mecanic, l-a 
construit o motoc jeli ti specială 
pentru competiții cu case Rear e- 
xersează toată ■ziua, așa încât nil 
este de mirare performanța la ca
re 'a ajuiiș. ț

Rîndul trecut cînd 
m-ali întrebat cum 

intru ziua în amiaza 
Dacă ziua

te, o șarpe. Că numai 
șarpele e așa rotund. 
Peștele e altfel, uite 
așa! și desenează cil 
mîinile în aer o apro
ximativă formă de peș- 

s© pare că te. Dar dacă mai dai 
arhitect e un leu...

Nerăbdător, Willis Harț s-a des- 
S prins din șirul de automobile- care 
| îl proceda și a început să coboare 

cu 75 km/h depășind șase vehicule. 
7 Una din mașini apărținînd poliției 
i| a pornit în urmărirea tânărului im- 
“ prudent pe pare ha opiit și l-a a- 
| testat. Tribunalul din Dortmouth 
I (Aiiglia) i-a șcerut să depună doar 
• o amendă mică deoarece în caz de 
â accident nu ar fi avut de suferit 
ț deeît „pl,, întrircît, băiatul mergea, pe 

bicicletă. ' l •

N Intr-un restaurant, picolița adu- 
W uilui client o bucății îi de unt, 
cu o mulțime de ornamentații foar
te ingenios întrepătrunse. .'

— Foarte frumos, îi spune clien
tul, dar cu ce le faceți ?

- - Cu pieptănțll.

Transport de... sezonl

de lire după primai 
lire- după a doua, iar I 
nti i-a iirai dat nimic.
lui curgea acum sîn- 8

felul 
semn < 
rașului 
toria. 
un obiect, bizar din be
ton. După ridicăturile 
ce le poartă pe partea 
superioară, 
presupusul 
îndreptățit să-l creadă 
pește. Puștiul, însă, 
mucalit, nu vrea sa ia 
nici cum drept pește 
un perfect cilindru de 
beton. Ia leul, se în
depărtează Ia cîțiva 
pași, apoi :

— Știi ce ? Nit-i poș

tă contribuții cu totul noi, c- 
riginale, la studiul . influentei 
pe care o exercită activitatea 
solară asupra . mișcărilor at
mosferice, au la bază, pe lin- 
țiă observațiile efectuate timp 
de doi ani, o serie de date 
furnizate de mâi multe stații 
de Ufînărlfe a sateliților arti
ficiali, cu cate colaborează în 
cadrul unor programe științi
fice internaționale. Prelucrarea 
materialului s-a făcut cu ma
șina electronică de cțleul. Co
municările astronomilor din 
Cluj s-au bucurat de apiecierb 
la Consfătuirea internațională 
a astronomilor de la Zakopane 
(Polonia). :

In cei 20 de ani de 
îhd lucrează în calitate 
le șef de gară la Saint 

Quentin (Franța), .Mat- 
quant, in vîrstă de 53 
do ani, a donat 175 de 
litri de sînge pentru a* 
veni în sprijinul a 328 
de cazuri accidentate sau 
operate. Anul trecut, el 
a admis de bună 
să i se extragă 3 
de piele pentru

*
Dovpda intelectualității veritabile 

^oate -'face decii numai după ce a Itîr

^DONATOR UNIVERSAL

Ă- Judecătorul : Acuzat, cum de-ai 
(îndrăznit să intri noaptea într-o ca- 
■sa străină ?

Acuzatul :
f m-ați judecat 
îndrăznesc sM 
nrare într-o casă străină.
nu, noaptea nu, spuneți-mi, vă rog, 
atunci cînd să lucrez? .

grefată, pe o fetiță răni- , 
tă grav. Și pentru a sal
va altă feliță din satul . 
Gauchy a acceptat să-ș^ / 
dea unul din rinichi. Re-

Marqliant s-a pus 
la dispoziția unui căii- \ 
derolog danez pentru a 
i se grefa celule cance- 
i oase vii. Pe bună drep
tate se poate spune că \ 
Marquant este uh dona- I 
tor universal.
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PROGRAM
DE RADIO

I I A< .AZI NELL
TRI I DESFACEREA
NU:

Din partea secției 
gospodărie a ora
șului Petroșani

MAGAZINELE PEN
TRU DESFACEREA Pîl- 
NII cu un schimb’vor fi 
deschise în zilele de :

executate în condițiile 
de grele pe cate le pune 

Jiului — modernizarea ur
ii terminată anul viitor, 

împlinirea a 20 de tini de 
40:4

cea- 
inălță 
tăriile 
turtele 
o fru- 
•i’ po
pește 

o sal- 
■. Tra-

modernizărea șoselei Petroștini 
Tg.-Jiu, numea îndârjită n sule 
constructori cate dau bătăliei 

tăria stîncilor sau învolburarea 
Jiului, bogata dotare tehnică ce vi- 

5 ne în sprijinul acestor oameni ho- 
tărîți care, și acum, sub sfișctiitoa 
virilului tăios ce spulberă zăpada 
de pe creste, muncesc cu hotărlre, 
spărgînd stlncilc și deschizindr cale 
modernă circulației rutiere!

de 2 ianuarie,
> O.C.L. Ali- 
u un schimb

— 23 decembrie între 
orele 7 -11,3.0; 15,30 -20;

— 24 si 31 dlvemblie
între orele 7—13- 17 21;

■ -.. 2'1 decembrie între
orele 7 12; 15,30—19.30;

— 30 decembrie între
orele 7 -12; .15... 20.

Ia cursul zilei 
de ieri, în aspec- i 
tul vremii nu au i 
intervenit modifi- I 
căii importante. 
1 emperalitra ae
rului a oscilat ia 
Petroșani intre 
minus 5 grade și ■ 
minus 15 grade. 
La Paring, minima

PETROȘANI - "Noiembrie: 
Sindbad marinarul; Republica: 
Amprenta; PETRILÂ — Mun- 

< Horesc : Țar și general; LO- 
NEA — Minerul: Zodia fe
cioarei; ANINOASA ; El Gre
co; VULCAN : Juana Gallo; 
PAROȘENI : Oglinda' cu două 
fete; LUPENI -- Cultural: 
Căutătorii de aur din Arkasv. 
sas; Muncitoresc : Șeful .secȚpș 
rului suflete; BĂRBATENȚ.; 
Triumful lui Robin Hood; I.- 
RICANI ; Un martor ț'fef

VISCOZA LU- 
PENI. Bobinatoa- 
rea MocanU Va
leria, o mUiici- 
tdare apreciată.

în săli, 
pe terenuri
«le sport

@ In zilele <ie 23 și 24 de
cembrie, ora 15, pe arena rie 
popice „Jiul" din Peiriia va 
avea loc o întrecere de popice

1955 a uvui IdC 
Vll-lea Congres 
(33—28).
1965 'Aurea Aâ 
(ionaiă u adoptpt 
privire la proiect

Magazinele pentru des
facerea plinii voi fi des
chise, în ziua de 2 ia
nuarie, între orele 7,30-- 
11,30, iar cele de lapte 
si carne între orele 
7-11.

• Va avea loc, duminică 
ia ora 17, un concurs al for
mațiilor artistice ale căminu
lui cultura! din localitate, în
chinat celei de-a XX-a aniver
sări a Republicii.

în!bid dejupri- 
așfall, im între
11,6 kilometri 
vibrat; au lost 
tnii de metri 

lin binare 
lup rări

dactivității muncii pe care le ofe
ră dotarea minei cu mașini și uti
laje moderne.

la încheierea dezbaterilor tov. 
Racz.ek Ioan, secretarul comitetului 
de partid al minei a leflectat lio- 
tărîrea minerilor, inginerilor și teh
nicienilor minei Lupeni de a obține 
pînă la sfîrșitul acestui an noi suc
cese care să dea colectivului a- 
pestei mari exploatări carbonifere 
posibilitatea de a îndeplini din 
prima zi a noului an indicatorii 
planului pe 1968.

Magazinele pe două 
schimburi, in zilele de 
lucru, vor avea progra
mul neschimbat fiind 
deschise între orele 
6—22. In zilele de 21 și 
31 decembrie și aceste 
magazine vor. fi deschi
se între orele 7— 13 .și 
17—21.

vez.eni și Sadu, se 
mii 7. kilometri de 
Șadit și Țg.-Jiu 

i de drum cu beton 
ț executată zeci de 

cubi detach ii de st încă, 
xolitm de ziduri de sprijin, 
de lărgire sau înălțare a drumului 
(numai în sectorul Polatiște, șoseaua 
va fi înălțată cu 2,5 m față de 
vechiul nivel) și multe asemenea 
lucrări în valoare de peste 22 mi- 
Hoane lei, 
deosebit 
defileul 
mirul ă 
deci la 
la deschiderea liniei letale pe 
liletll Jiului 1 Garanția acestei rea
lizări o constituie impresionantul 
bfort financiar făcut de stat cate 
a alocat ze.ci.ile milioane iei pen
tru

• folosită în pre- 
lăsată pradă in- 
ales ca dăunea-

în cadrul obligațiilor 
nești, prevăzute prin 
nr. 255 din 1967 
popular regional 
decizie afișată în 
tierețe Vaii Jiului, 
care, nu cunosc, <

parității mașinilor de încărcat în 
scopul cu-sterii vitezelor de avan
sate îli galerii, a h-ăvezelor W uti
laje care în prezent slut încă, slab 
îoidsite. Un accent deosebite tre
buie pus pe îmbunătățirea Calității 
producției d oarece în acest an 
mina a tost penalizată cu 10 952 
tone de cărbune ca urmare a depă
șirii procentului de cenușă. Ingine
rii Reties! II Marin, Periuța Viorel, 
au insistat pentru folosirea din plin 
a posibilităților de creștere a pîp-

MAGAZINELE PEN
TRU DESFACEREA LAP
TELUI cu tm singur 
Schimb vor fi deschise 
în zilele de: 7 ' i ?

— 23 și 30 decembrie
între orele: 6 11; 15
—20; ' .

— 24 decembrie între 
orele 7—-13; 17—21;

Ne aflăm în plina iarnă și 
zăpada continuă să cadă din 
abundentă. De aceea, pentru 
a asigura desfășurarea norma
lă a circulației pietonilor și 
autovehiculelor și evitarea ac
cidentelor se impune ca ză
pada să fie curățita cu regu
laritate de către fiecare loca
tar din fața clădirii unde lo
cuiește; De altfel, aceasta intra' 

cadrul obligațiilor cetățe- 
decizia 

Sfatului 
Hunedoara, 

i toate car
ii Pentru cei 
amintim că 

ner.espectarea articolului 6 dih 
prezenta decizie — din care 
cităm : „In timpul iernii se 
va curați zăpada, poleiul sau 
gheața de pe trotuare ori de 
cite ori este nevoie, asigurîn- 
dușșe circulația pietonilor" — 
atrage după sine sancționarea 
cu amendă dc Ia 5 la 150 lei.

decembrie
13; "1'5-*20; 
derfefhbrfe 
13; 17—21;

întrt
19,30.

ITalea Jiului — 1968. Plecată 
din Petroșani, mașina alear

gă sprintenă pe panglica neagră a 
asfaltului, intrândîn despicătura 
munților: de o parte; Jiul vițelSâH, 
sărind din piutră-n piatră iși duce 
apele învolburate la vale, de 
laltă parte muntele carc-și . 
costișele-i abrupte 
zărilor; șiragul zecilor 
ale liniei ferate, 
rnusățe 
durilor 
ape și 
bă de 
versdtea Văii de la 
va fi completată deși 
modern dinspre est 
între valea Lotrului 
nei - care va face 
Olt și Dunăre, peste

pînă-n 
de 

arcele de < 
rară ale viaductelor . 
aruncate îndrăzneț 

prăpăstii însoțesc, cri 
frumuseți, pe călător.

nord spre sud, 
drumul turistic 
către .. vest — 
și valea Cer- 
legătură între 
munții noștri. 

Două decenii de Înfăptuiri rodni
ce își oglindesc realizările și in a- 
ceste lucrări — căile de comunica
ție die bazinului nostru l

vederea creării condițiilor pentru 
extinderea abatajelor frontale do
tate cu elemente 
Cel mai. modem . 
unei.moi combine 
cedeolor de umectan 
în vederea combater. 
creșterii productivități 
raționalizarea în eonii 
portului subteran dtc.

Mai multi participanți la discu- 
(.i au suol.iiuit nc-cusilutea valori
ficării rezervelor de care dispune 
mina' prin folosii ea din plin a ca-

Dragi tovarăși de la Q.O.V.L.F. 
Petroșani. Vă trimitem pe această 
cale o nouă ilustrată. Nu o... fe
licitare ci un „peisaj cotidian" din 
piața orașului Lupeni. Este vorba 
de. unitatea de desfacere a pasărl-

»|
29 decembn.- ini e 

oteie ( 11; 1 5 30 10 '10;
' — 31 decembrie ■ între 
orele 6 11; 17—21.

jJ Unitățile apeilulîni. 
O.C.L. Produse Indus
triale vor fi deschise în 
zilele de 23, 29: și 30 
decembrie,. între orele 
8—12,30; 15 20,15.
, — în zilele de 24 si 

Bl decembrie între orele 
7—13; 17- -2.0,45.7

suri de însemnătate deosebită sub
liniate de documentele Conferinței 
Naționale a partidului - consti
tuie Tfăsătiiii caracteristice ale pla
nului de ' măsuri L-hnico-organiza- 
lorice pe tlhUl 1968.

Astfel, în planul M.l .O. sînt pn> 
văzute măsuri concrete, cu respon
sabilități p r ve i se și te 11 ueiie de exe- 

£cuție, pentru ași'u.. a:ea ritmicității; 
’'producției în toate sectoarele, ni

velarea unor porțiuni de straie în

Duminică 24 decembrie

PROGRAMUL I: 6,00—8,00 
Muzică și actualități; 8,00 La 
microton, melodia preferată; 
9,00 Radiomagazinul ascultă
toarelor, 9,30 Melodii popu
lare; 9,50 I ransmitem pentru 
sale; 10,30 Radio-pubiicitate; 
10,40 Varietăți muzicale; 11,00 
Buletin de știri; 11,03 De la o 
melodie la alta-, 12,00 De toate 
pentru toți; 13,00 Radiojurnal.
13.10 Estrada duminicală; 11,15
Pagini vocale din muzica de 
estradă; 14,30 Programul or
chestrei de muzică populară a 
Radiotelex izinnii; 15,00 Muzică 
ușoară; 15,45 I,aureați ui con
cursurilor internaționale; 16,00 
Vrumuseți nepieritoare ale [fol
clorului nostril; 16,30 Concer’ 
simfonic-popular; 17,05,Arii din 
operete; 17,20 Sohșff de mu
zica pomdara, 17 > Pic-e de
estrada; 18,00 Tineri solii ti de 
muzică ușoară; 18,15 Muzica 
ușoară are ciivîntul; 18.30 Or
chestre de estradă a Radiote- 
leviziunii; 19,00 Intîlmre cu 
melodia populară și inlerpre- 
iul preferat; 19,30 Mozaic mu
zical; 20,00 Radiojurnal. Sport;
20.10 Cîntcce de petrecere și 
locuri populare; 20,30 t'riimoa- 
se versuri spune țara, t Montaj 
literar); 20,5>.) Muzică. de es
tradă; 21,00 „7—7—7", emisiu- 
ne-concurs de muzică ușoară 
romaneasco: 22.00 Radiojurnal. 
Sport; 22,2" Orchestra Sergiu 
Malagamba; 22,30 Momenl poe
tic; 22,40 Gintă Margareta Pis- 
laru și Claude Eranțois; 23,00 
Suită de ritmuri; 24,00 Buletin 
de știri-, 0.05 Muzică dc dans-, 
1,00 Melodiile nopții; 2,55-3,06 
Buletin de știri.

Șlmbătă & decembrie
) Notație : Cupa speranțe

lor.
) Pentru noi, femeile.
) Jlitnăl pionieresc.
> La șase pași de o ex

cursie Erftisiutie-concitrs 
pentru pionieri și școlari.

i- Telejlirnaliil de seară.
> Agenda dv,
1 Buletinul meteorologic.
I Tele-eiiciclopedia.
) Film serial
> Drag tni-i clntecul și jo- 

cukg :
> Emisiune muzicăl-distrac-
> tivă.

> l’e le jurnalul de noapte.
1 Tclesport,
) liwltiderca emisiunii.

tonlînd pentru „Cupa 30 De- 
I embrio". La sfarl se vor pre
zenta 5 echipe din Valea Jin- 
lui.

Un concurs individual de 
tenis de masă se va desfășură 
duminică dimineața, Ia Lupeni, 
în sala filaturii. Pot participa 
atît juniori cit și seniori.

Duminică, la ora 11, pe 
patinoarul „Preparatorul" din 
Lupeni se va desfășura un 
concurs de patinaj artistic și 
patinaj viteză. In continuare, 
un meci de hochei va fi sus
ținut de echipele Preparatorui 
și Grupul școlar minier din 
localitate.

tiP- i$irc’ ducerea 
. exlincțerea pro-

Mțrateltșr 
țiului si 
: abataje, 
i a trans-

— 2.3' și 30 
fntre orele 8

24 și 31
între orele 7—

-— 20 decembrie 
orele. 8—13; 15,30-

17 grade, iar maxima de minus 8 
* . * grade. Stratul de zăpadă a crescut

la 34 cm ia Petroșani și 59 cm la 
Paring.

in următoarele 24 de ore, aerul 
Arctic care a pătruns deasupra ță- 
Tii o°astre' va continua să fie în- 

Tr'T’l lociitl cu un aer mai cald. Se vor 

înregistra precipitații sub formă de 
fost de minus ninsoare și izolat lapoviță.
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europene

COMUNICAT 
despre consfătuirea miniștrilor afacerilor 

externe din fărî socialiste

RcaBiunca extraordioarâ 
a Comitetului mill iar 
revoluționar și a gui 
provizoriu al Dahomcyuhii

Intre 19 și 21 decembrie 1967 a 
avut loc . la Varșovia Consfătuirea 
miniștrilor afacerilor externe din 
țări socialiste europene, Ia care 
au participai T. Basev, ministrul a- 
feceritor externe al Republicii 
Populare Bulgaria, 1. Pudlak, prime 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ce
hoslovace, O. Winzer, ministrul a- 
lacerUpr externe al Republicii De
nier rate Germ.me, M Ntkezici, se
cretar de stat pentru afaceri exter
ne ai Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, A. Rapackt, minis
trul afacerilor externe al Republi
cii Populare Polone, IM. Mihai, ad
junct al ministrului afacerilor ex< 
terne . al Republicii Socialiste Ro
mânia, >L Peter, ministrul afacerilor 
externe al Reptltolicii Populare Un
gare, A; Ă. Groruîco, ministrul afa
cerilor externe al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste,

Participănții la consfătuire au exa
minat în detaliu evoluția 
din Orientul Apropiat și 
tuat un schimb de păreri 
tură cu această problemă.

S-a constatat qă Orientul . 
plat trăiește încă sub semnul 
încordări maxime, ca urmare 
amestecului imperialiștilor. In ciu
da voinței clar exprimate , de majo
ritatea covîrșitoare a țărilor și a 
hotăru’ilor Organizației Națiunilor 
Unite, Izraelul, continuă să ocupe 
teritoriile unor state1 arabe acapa
rate de 
aceasta 
natură, 
o mare?
ția și comerțul international, a de
venit. linia frontului și este inuti
lizabil. /Nenumărate: lipsuri și greți- 

și 
că- 
sub 
re-

situației 
aii efec- 
în leqă-

Apro-
l unei

a

.el, încercând: să obțină clin 
avantaje politice și de- altă 
Canalul de Suez, cart are 
însemnătate pentru naviga-

tați apasă asupra uniți' milion 
jumătate de refugiați arabi ale 
ror pămînturi și < mnne «e afla 
ocupație. Situația din această 
giune conține în sine pericolul li
nei 'noi explozii;

In spatele încordării care se. men
ține și este intenționat alimentată 
stau planuri caro țintesc .departe- 
ale unor anti.,ui.* cercuri imperia
liste, în primul rînd din S.U A., 
care urmăresc reinștanrarea orîn- 
duielilor neocolonialism în Orien- 

•-'! tril Arab, profund dușmănoase po
poarelor acestei regiuni. In acest 
scop se fac încercări de a-transfor- 
ma regiunea Mării Meditorane în- 
tr-o regiune a politicii agresive.

Miniștrii afacerilor externe an 
exprimat. în numele țărilor lor, so
lidaritate și sprijin pentru țările 
arabe prietene care duc o lupta 

Noi pași pe calea intensificării 
războiului din
WASHINGTON 22 (Agerpres). -- 

Potrivit agenției France Presse, pi- 
lotii americani ar fi primit autori
zația de a pătrunde deasupra zonei 
din extremitatea nordică a R. D. 
Vietnam. Această nlăsură, continuă 
agenția, face 
rea „limitată și 
bardameritelor 
R. D. Vietnam,

- . ț-VÎiie:1'din ce în

parte, din escalada- 
progresivă" a bora- , 
americane asupra 

escaladare care de- 
ce mai' evidentă de

ptămîni și îndeosebi do

țliutșrnicâ demonstrație antirăzboinică 
în jața sediului 0. N.

l^ORK 22 (Agerpres). — 
jcă demonstrație dc pro- 
Jgilțvjai escaladării, america- 

din Vietnam a tost
■ >{ani7>it i> i "în fața sediului Or- 
găr&^^^^'Nali'.inilor Unite de că-

acum".
au
al

U Thant, o petiție semnată

tre ’ Comitetul „Tratative
Reprezentanții niatiib •• •■•Milor

■ înțhîfiăf/șecirț'larului general
O.N.U..' U Thant, o | '/

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani str. Republicii ar. 44, TeL 1662, 269 (G.G.V.J.)

de asemenea, tendința 
spre întărirea ti

de acțiuni-’ a statelor arabe 
respingerea politicii dușmă- 

a neocolonialismului și agre- 
imperialisle în Orientul A- 

;i a poliheii amestecului

i au. 
inadmisibilitatea obținerii 

războiului.

justă împotriva uneltirilor impe
rialiste și neocolonialiste, .pentru 
drepturile și interesele lor legiti
me, pentru independență și Suvera
nitate de stat, unitate națională, 
progres economic și social. Partici
pants? la consfătuire au salutat a- 
titudinea constructivă față -de re
zolvarea problemelor Orientului A- 
propiat, din partea guvernelor Re
publicii Arabe Unite și ale altor 
state arabe care se pronunța pen
tru realizarea cîl mai urgentă a li
nei reglementări politice. Miniștrii 
au salutat,
acestor : guverne 
nității 
pentru 
noase 
șiunii 
pi opiat
imperialismului în treburile? inter
ne ale statelor arabe. Miniștrii și-au 
exprimat în legătură cu aceasta a- 
ti tu ținea lor pozitiva față de ideea 
consfătuirii șefilor de state arabe 
care urmează să aibă loc la Rabat.

Particspanții la. 1 consfătuire aii 
subliniat în unanimitate că retra
gerea trupelor izraeliene din toate 
teritoriile ocupate ale statelor a- 
rabe la linia existentă la 5 iunie 
a. c. constituie condiția principală 
și indispensabilă pentru restabilirea 
și consolidarea păcii în Orientul 
Apropiat- In acest sens, miniștrii 
au aiatat marea importanță pe ca
re o are nuiipl'iui ea rezoluției 
Consiliului de kecuntate al O.N.U 
(Im 22 noiembrie 1967 și retrage
rea fără îiitîrzicre a forțelor ar
mate izraeliene din toate teritoriile 
ocupate ale statelor arabe și

de teritorii pe calea
'Otice interpn tari < are au ca scop 

i slăbească m e it element esen
țial al rezoluției Consiliului de Se
curitate contravin literei si spiritu
lui acesteia..

Miniștrii au subliniat, totodată, 
necesitatea recunoașterii de cătie 
toate statele membre ale O.N.TJ. 
din această regiune că fiecare din 
ele are, dreptul ele a exișta >n ’'a- 
iitate de stat national, independent 
și de a ti-ji în pace și securitate. 
Acțiunile Izraelului menite să re
țină orice parte a teritoriilor arabe 
ocupate impietează asupra rezol
vării altor probleme ale regiunii 
respective pe baza principiilor a- 
mintite și, de asemenea, a princi
piilor neamestecului în treburile 
interne, inteqTitălii teritoriale si 
astfel de acțiuni trebuie condam
nate. .

Vietnam
pa anunțarea botărîrii lui Robert 
McNamara de a demisiona din func- 
ți'ă"de ministru al apărării.

S-a aflat, de asemenea, din sur
să competentă, continuă. A.F.P., că 
recent Casa Albă a autorizat piloții 
americani să zboare, fără a avea 
nevoie de o permisiune specială, 
deasupra „cercului exterior" 
coiului, care cuprinde o 
raza de 20.-30 mile de 
capitalei R. D. Vietnam.

" al Ha- 
zonă cu 

la centrul

ll*
americanide 500 000 de cetățeni

In petiție se cere guvernului S.U.A. 
sti înceteze imediat și necondițio
nat bombardamentele asupra R. D. 
Vietnam și să recunoască dreptul 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud de a participa o- 
ficial' la o reglementare politică a 
problemei vietnameze. ’

Miniștrii au făcut un schințb de 
păreri despre pașii posibili în sco
pul de a contribui la rezolvarea 
politică a problemelor Orientului 
Apropiat în direcția îndeplinirii re
zoluției amintite a Consiliului de 
Securitate.

S-a hotărît să se continue con
sultările între statele participante 
Ia consfătuire în problema situației 
din Orientul Apropiat.

Participanții la consfătuire au 
exprimat în continuare solidarita
tea țărilor socialiste ,cu lupta justă 
a poporului yemenit pentru inde
pendentă si suveranitate, împotri
va uneltirilor forțelor imperialiste 
și reacționare îndreptate spre sta
bilirea în sudul Peninsulei Arabice 
a stăpînirii rieocolonialiște. Parti- 
eipanții la consfătuire au salutat, 
rlf asemenea, crearea uimi nou 
stat arab independent — Republica 
Populară a Yemenului , de Sud.

Consfătuirea s-a desfășurat 
•spiritul deplinei unități și al 
laborării strînse, tovărășești.

în
co-

Plenara C. C. al P. C.din Cehoslovacia
FRAGA 22 (Agerpres). — Intre 

19 și 21 decembrie, la Fraga a a- 
vut loc o Plenară a C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia. La plenară au 
fost dezbătute probleme ale viitoa
rei dezvoltări economice a țării și 
creșterii nivelului de trai al po
porului. Plenara Comitetului Cen
tral a fost informată, de asemenea, 
despre unele convorbiri pe teme 
international,.’ avute de C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia în ultima pe
rioadă.

@ CAPETOWN. — Toți medicii echipei de ia spitalul „Groote 
Schuur" din Capetown, care, sub conducerea prof. Barnard, au 
efectuat operația de transplantare a inimii lui Washkanski, dece
dat joi. au hotărî! să creeze un fund. Acest fond va ii realizat 
do pe urma materialelor științifice și filmelor 
ia 3 decembrie și va fi destinat cercetărilor 
transplantările de organe fa om.

ș»
O echipă de Chirurgi pocite înlocui inima în tivui sdu de la institu- 

japonezi în colaborare 
cu specialiști în dome
niul electricității au 
realizat un nou tip de, 
inimă artiiicială care

cursul unui tratament iui de cercetări al U- 
indelungat. Agenția de niversitătii Hokkaido, 
presă Kyodo a anunțai In prezent ...mima aju- 
că invenția denumită tătoare" este expert- 
„inimă aiutătoațe" a mentală pe animale.

Cutremure de pamînt în Chile
Noi Cutremure de pămînt, de o 

intensitate redusă, s-au ptodti» joi 
în nordul Republicii Chile, după 
puternica mișcare seismică din 
cursul nopții care a provocat răni-

Inundatii în Mexic
Ca urmare a ploilor torențiale in

termitente care au căzut în regiu
nea de nord-vest a Mexicului, rîul 
Magdalena s-a 
o suprafață de 
patra ti, inclusiv 
Au "fost distruse 
cUințe și au pierit 
male.

Regiunea respectivă . a? fost de
cretată de către autorități zonă 
sinistrată.

revărsat, inundînd 
sute de kilometri 
centre populate, 

șosele, poduri, lo- 
numeroase

Lf-cciL Alphonse Alley a fost ales președinte 
al Republicii

COTONOU 22 (Agerpres). ----- In 
urma unei leuniuni extraordinare 
a Comitetului militar revoluționar 
și a guvernului provizoriu, lt-col. 
Alphonse Alley a fost ales in func
ția de președinte al Republicii Da
homey. Joi, noul șef al statului 
dahomeyan se mai afla încă sub 
stare de arest la reședința sa, îtn- 
pi elină cu colonelul Aho, tost mi
nistru de interni', si cu comandan
tul de 
France 
amiază 
talate ' 
de stat împotriva generalului Sog- 
lo au răspuns solicitărilor făcute 
de notabilitățile țării și au tiotărît, 
după deliberări îndelungate, să ia 
contact cu lt-col. AlphoriSe Alley, 
fostul șef al statului major al for
țelor armate, ca acesta să accepte 
președinția republicii.

Intr-o primă declarație radiodifu-

batalion Sinzogan, Agenția 
Presse relevă că joi după- 
noile autorități militare ins- 

la Cotonou după lovitura

Declarațiile ministrului 
de externe al

22 (Agerpres). —- 
televizat, ministrul 
Franței, Colive de

lntr-un 
de ex- 
Murvil-

PARIS 
interviu ' 
terne al 
le, a exprimat p uerea că, cu toate 
dificultățile ivite, Piața comună își 
va continua drumul ei. In ce pri
vește candidatura Angliei, ca și a 
celorlalte țări solicitante, proble
mele voi evolua — a spus el. ML 
jii-trnl lianei’/ a lăsat să -e îuțe- 
leagă Că? într-o bună zi Multa Bri- 
tu.nie va putea totuși să se alăture 
„celor șase".

Referindu-se la acuzațiile pe care 
anumiți parteneri comunitari le a- 
due Franței, că ar fi blocat din nou

asupra operației de 
științifice privind

tost
Takashi Aoki și colec

realizată de dr.

rea a 17 persoane și a întrerupt co
municațiile și furnizarea de ener
gie electrică. Autoritățile au anun
țat că cea mai puternic lovită a 
localitatea Tocopilla, unde o 
me din numărul clădirilor au 
avariate.

Sta© WASHINGTON.
lele Unite vor livra Izraelului 
bijmbârdiere reactoare de ti
pul „A-4 Skyhawk", informea
ză agenția U.P.I. Citind surse 
oficiale, aceeași agenție men
ționează că este vorba de 48 
<le avioane promise Izraelului 
inainle .de conflictul 
iunie. ??Ățeste livrări _______
să fie reluate, după cum de
clară oficialitățile americane, 
peste cîteva zile.
——— ■ 

din luna 
urmează

Tiparul 1 I.P.H. Subunitatea Petroșani

zată, Alley a declarat că „aprobă 
fără rezerve mișcarea de la 17 de- 

, cembrie și că se angajează în mod 
solemn să respecte prevederile pro
clamației făcute de tinerele ca
dre..." Lt-col. Alley s-a angajat 
să mențină ordinea în , țară și . a 
asigurat că în Dahomey vor avea 
loc alegeri într-un termen care su._ 
nu depășească, șase luni. El a arS- 
tat totodată în cuvântarea sa că 
armata din Dahomey a fost obli
gată să intervină pentru a evita ca 
grevele din ultimele zile să ..nu de
genereze în tulburări sociale, care 
ar submina prestigiul armatei,.arma
tă ce trebuie vi fie sprijin și ga
lant al întregii autorități legale 
A.dresînd felicitări tinerelor cadre 
din armată — autorii recentei, lo
vituri de stat — lt-col. Alphonse 
Alley le-a cerut 
plina în vederea 
ții armatei.

să1 respecte . disci- 
mentinerii unită-

în CEI?. Cpuve

unei Europe 
solidă din

ce i-ar reveni în Piața 
pentru a nu-i schimba „

intrarea Angliei 
de Murville a evitat să: dea un răș- 
puns piecis, declarînd doar că 
„Piota comună există grație Fran
ței, și dacă ea refuză să se lanSie4'-^., 
ze „orbește" 'în tratative face a- 
cest lucru pentru a salva ceea ce 
s-a realizat pîiiă acum și pentțu 
a menține șansele 
(occidentale) unite, 
punct de vedere economic și care 
i ă poată să se dezvolte din punct 
de vedere politic". EI a precizat că 
Franța nu ridică obiecții intrării 
AtiriW. dar este necesar c»* 
ceasta să fie capabilă să-și asume 
sarcinile 
comună 
structura actuală. Vorbitorul a re
proșat partenerilor comunitari că 
doresc să ia Anglia sub tutela lor, 
arutînd că „cei rinei" doresc șa 
negocieze cu Anglia fără să dsțțbată 
problemele de? fond foarte'^Micile 
ale, aderării și fără să aibă curajul 
sa spună Angliei că la ora actuală 
ea nu este pregătită să intre îp 
Piața comună.

Dezvăluirile 
lui William Bundy

WASHINGTON 22 (Agerpres). — . 
William Bundy, asistent al secre
tarului de stat al S.U.A. pentru 
problemele Extremului Orient. a 
recunoscut în fața Comisiei sena- /?3 
tarlale-pentru afacerile externe că FȚ 
Departamentul de Stat „pregătise"^ 
o serie de rezoluții ale Congresu
lui cu privire la războiul din Viet
nam încă înainte de a fi avut loc 
„incidentul din Golful Tonkin". A- ' 
ceasta recunoaștere este conținu; 
ta îritr-o depoziție făcută? de 
Bundy la 20 septembrie 1966 
într-o ședință închisă a- Comisiei 
senatoriale pentru . .afacerile exter
ne, al cărei text a fost dat publici
tății .joi la Washington. Bundy a 
afirmat că rezoluțiile pregătite a-, 
firmau sprijinul Congresului fată de1 
hotărîrea președintelui Johnson ,,de 
a lua toate măsurile, necesare" pen
tru „a împiedica noi agresiuni" si 
a acorda ajutor regimului șaigonez. 
A' oștea fuseseră elaborate cu cît- 
va timp înainte ele <1 ita d< ’ au
gust 1964 cîm) Casa Albă a pre
tins că vedete torpiloare?laie R.ți 
Vietnam ar fi „atacat1-1 unități na
vale americane în Golful Tonkin. ,y


