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In dimineața zilei de astăzi, 
sirenele exploatărilor miniere, 
ale uzinelor și întreprinderilor 
Văii Jiului au chemat colecti
vele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni la muncă în primul 
sui a! anului 1968. Prin însăși 
natura sa, acest act ia propor
țiile unui eveniment : pornim 
concret Ja muncă pentru mate
rializarea sarcinilor pe noul 
an, la înfăptuirea aspirațiilor 
de mai bine, de belșug și feri
cire care ne-au încălzit inimile 
în noaptea de revelion.

Succedînd la un interval 
scurt lucrărilor Conferinței Na
ționale a P.C.R., anul 1968 
inaugurează o etapă nouă, ca
litativ superioară in opera de 
desăvirșire a construcției so
cialiste. Găsim în hotărîrile 

nferinței Naționale un pro- 
’am vast, realist, fundamentat 

științific, de perfecționare a 
conducerii și planificării eco
nomiei naționale, 
termine un nou 
avînt al forțelor 
să asigure o mai
în valoare a resurselor mate
riale și a potențialului uman 
al țării. în scopul progresului 
rapid și dezvoltării multilate
rale a societății noastre socia
liste.

Dezbaterea cifrelor de plan 
pe anul 1968 — desfășurată 
sub semnul unei înalte preocu
pări pentru înfăptuirea hotărî- 

P riior Conferinței Naționale a 
partidului — a prilejuit o lar
gă manifestare a capacității și 
gîndirii colectivelor minelor și 
întreprinderilor Văii Jiului 
pentru asigurarea tuturor con
dițiilor necesare realizării pla
nului pe noul an. Planurile de 
măsuri tehnico-organizatorice 
întocmite in acest scop sinte
tizează măsuri importante me
nite să valorifice cu eficiență 
sporită marile resurse interne 
ale unităților economice, ines
timabila avuție socială ue ca-

menit să de
și puternic 

de producție, 
largă punere

(Continuare in pag. a 3-a)
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Mesaje de Anul Nou

Scurte știri

în R. S. F.

de trans
la Cape-

In legătură cu situația din 
Orientul Apropiat

unui acord co- 
româno chinez.

S-a înnoit anul. Pe răbo
jul vieții — dacă cineva ține 
un astfel de răboj — s-a mai 
făcut o crestătură. Nu înca
pe într-o crestătură de ră
boj conținutul bogat în fapte 
al anului care s-a duș ’.așa 
cum n-o să încapă mai bo
gatul conținut al anului în 
care am pășit de la ora zero 
a lui ’68. Ne 
gîndul la ora 
tea — punte 
Au pocnit ca 
abataj buteliile de șampanie 
desfundate. Pentru cei 
mulți dintre oamenii 
aceasta înseamnă : Cin 
să muncească știe si sa 
treacă. Căci ,,șampania-i 
bătorească*, 
selor pe care 
l-au sorbit de 
să se îmbete < 
înfiripat visuri 
noapte. Visuri de viață într-o 
noapte de vis. Mîine — care 
e azi — se încep ,,operațiile 
de transfer" ale visului 
realitate. Tonă cu tonă 
cărbune, kilowat cu kilowat 
de energie, cărămidă 
cărămidă si 
de puterea de dăruire ome
nească — asa se face trans
ferul.
' Amintirile despre noaptea 
din doi ani sînl încă atît de 
proaspete în minte ! Ceea ce 
a surprins obiectivul fotore
porterului și condeiul repor
terului sînt o parte a aces
tor proaspete amintiri. lată-le 
aici, fragmente din marea 
petrecere a Anului Nou, un 
an de la care așteptăm multe 
împliniri așa cum multe ne-a 
lăsat cel care s-a dus.

întoarcem cu 
zero, la noap- 
peste doi ani. 
pușcătura în

ca vinul succe- 
oamenii 

atîtea ori 
de el. Și 

i în această

peste
toate învăluite

IN PAGINA A H-a citiți alte 
reportaje privind sărbătorireâ 
Revelionului 1968 in localită
țile din Valea Jiului.

O nouă operație 
plantare a inimii 
town.
Semnarea 
merciai

IA POSTURI
Termocentrala Paroșeni. Ora 22,30. 

Oamenii din schimbul de noapte 
încep să sosească în uzină.

Inginerul de serviciu Nergheș 
Stefan, urează șefilor de tură „La 
mulți ani și... mers fără avarii". 
Aceeași urare o adresează, șefii de 

I «.ură Maier loan, Șerbari Mircea, 
«‘/Tădeanu Dumitru, Radulescu Ște- 

Jula loan. Burtea Dorel și 
Martina Robert oamenilor care stru
nesc uriașele agregate energetice.

Ora zero. La hotarul dintre ani, 
amenii din tura de noapte veghea- 
î la bunul mers al centralei în 
np ce colegii și prietenii 
icnesc pahare pline, petrec, 

toti momentul are aceeași 
;cație : încheierea unui an

lără întrerupere. In noaptea de re
velion termocentrala Paroșeni a 

na-
Erau primii 

care tura condusă de 
serviciu Nerghes Ste- 

anul 1968.

Paroșeni 
debitat în sistemul energetic 
țional 800 000 kWh. 
kilowați cu 
inginerul de 
fan începea

de revelion a găsit la 
pe muncitorii Damian 
Qnic Silvian, Grunwald

lor 
Pen- 
sein- 
rod-

' în realizări. Pînă la această oră, 
I?. Paroșeni a livrat în sistemul 
^•getic național mai mult de 100 
n>>ane kWh energie electrică 
P** prevederile de plan pe 1967. 

necesară altă cantitate 
Energeticieniî știu bine 
si fac totul ca termo- 
producă zi și noapte

Aq este 
^eiergie. 
act lucru 
ceiia Să

Noaptea 
posturi și 
Gheorghe, 
losif angrenați într-o lucrare im
portanta care nu permitea amîna- 
rea : strunjirea tamburilor de la ma
șina de extracție a puțului nr. 21, 
Lupeni, schimbarea cablului și a 
dispozitivelor de* legătură. Alți 
muncitori, din cadrul aceluiași sec
tor, asigurau evacuarea apelor din 
subteran, mențineau aerajul și con
trolau starea locurilor de muncă. 
Așa și-au urat la multi ani Pălită 
Viorel, Purec Alexandru, Drăgan 
Nicolae, Voinea Ioan, lordache

P BREBEN

(Continuare in pag a 3-aj

Dragi tovarăși si prieteni,

Cetățeni ai Republicii Socialiste România,

încheiem încă un an de muncă rodnică, de creație avîn- 
tată pentru ridicarea edificiului luminos al socialismului pe 
pămîntul României. Anul 1967 a fost pentru poporul român 
un an de mari victorii în toate domeniile vieții sociale ; 
îndeplinindu-se cu succes prevederile planului de stat, for
țele de producție ale țării au continuat să sporească, eco
nomia naționala s-a dezvoltat în ritm susținut, au fost obți
nute noi realizări remarcabile în știință, cultură și arta, în 
înflorirea multilaterală a societății noastre socialiste. Toate 
acestea au creat condiții pentru adoptarea în cursul anului 
care a trecut a unor noi și importante măsuri pentru ridica
rea nivelului de trai al oamenilor muncii de la orașe și sate.

Sărbătorind, două decenii de la instaurarea Republicii — 
împlinirea uneia din cele mai arzătoare aspirații ale for
țelor progresiste din istoria modtynă a României — poporul 
a făcut 
ceea ce 
înainte 
ziua de

a socialismului. Mîndru de 
cu brațele sale, el privește 
cu încredere și entuziasm 
patriei noastre socialiste.

Conferința Națională a Partidului Comunist Roman a 
pus în fata tuturor cetățenilor sarcini de cea mai mare în
semnătate pentru progresul orînduirii socialiste, a deschis 
noi orizonturi operei de construcție socială ce se înfăptuieș
te în țara noastră. Concretized unele din măsurile preconi
zate de Conferință, Marea Adunare Națională — forul su
prem al tarii — a adoptat o serie de legi a căror aplicare 
va exercita o influență deosebit de pozitivă asupra mersu
lui înainte al economiei și culturii tării, va contribui la dez- 

- voltarea și perfecționarea continuă a democrației noastre so
cialiste. Sîntem convinși că în anul care vine clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea, toii oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, își vor consacra energia și forța 
creatoare realizării sarcinilor marele trasate de Conferința 
Națională, cauzei socialismului în patria noastră, îmbună
tățirii continui a vieții materiale si spirituale a întregului 
popor, asigurării prosperității țării, viitorului fericit al na
țiunii noastre socialiste.

Anul care a trecut a marcat, de asemenea, noi victorii 
m lupta forțelor înaintate ale omenirii contemporane pen
tru, socialism, pentru progres social și pace. In același timp, 
viata internațională -a cunoscut noi acte agresive ale impe
rialismului : continuarea și intensificarea războiului din 
Vietnam, conflictul militar din Orientul Apropiat, alte focare 
de încordare a primejdiei pentru pacea popoarelor. Pătrunsă 
de spirit de răspundere' fată de interesele majore ale ome
nirii, România a desfășurat in cursul anului 1967 o intensă ac
tivitate politică internațională; ea și-a adus din plin contribuția 
la lupta împotriva politicii agresive cercurilor imperialiste,

bilanțul epocii glorioase 
a înfăptuit cu mintea și 
cu optimism, scrutează 
mîine, și mai măreață, a

Plecarea fovarâșuiwi
Wicoloe Ceanșescu

Marți, 2 ianuarie, tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, împreună cu tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, și Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., a plecat în R.S.F. 
Iugoslavia, unde, la invitația tova
rășului Iosip Broz Tito, președinte
le R.S.F. Iugoslavia si președinte

in ritH figoros, mereu
In anii construcției socialiste, 

partidul a pus în fata bazinului nos
tru carbonifer sarcini importante 
privind creșterea producției, a pro
ductivității muncii, extinderea 
metodelor moderne de exploatare 
și 4 mecanizării. Minerii Văii Jiului 
âii muncit cu entuziasm pentru rea
lizarea acestor sarcini ; producem 
astăzi cărbune cocsificabil și ener
getic de 3,6 ori mai mult decît în 
anul 1947. Producția 
zinului a crescut în 
dă de la cca. 6 400 
tone cit reprezintă i 
1968 : numai mina î

84 la sută din întreaga producție 
a anului 1947 pe întregul bazin. 
Pentru cre«rerea producției de căr
bune, conch; ierea ele partid și de 
stat a previi, ut un vast program 
de lărgire și modernizare a mine-

Dr. ing. Petru ROMAN 
director general al C.C.V.J

Iugoslavia
ai Uniunii 
slavia, va 
prietenie.

La gara 
tovarășii • 
xandru 
raș, Chivu Stoica, 
ghici. Ilie Verdeț, membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Execu
tiv, secretari ai C.C. al P.C.R., vi
cepreședinți ai Consiliului de Stat 
si Consiliului de Miniștri, membri 
ai C.C. al P C.R. și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești.

Comuniștilor din lugo- 
face o scurtă vizită de

Băneasa
Gheorghe Apostol, 

Bîrlădeanu.

erau prezentă
Ale-

Emil Bodnă- 
Alexandru Dră-

(Agerpres)

ascendent

< zilnică a ba- 
aceasta perioa- 
tone la 23 000 

media în anul 
Lupeni extrage

lor existente, de redeschidere și 
construcție a noi mine. De aseme
nea, pentru ușurarea muncii mine
rilor și pentru creșterea producti
vității muncii a prevăzut reutila- 
rea minelor, dotarea lor cu mașini, 
instalații și aparatură modernă.

Pentru realizarea acestui pro
gram de dezvoltare industrială a 
Văii Jiului, statul socialist a pus 
a dispoziție investiții de aproape 

6 miliarde lei. 
lui colectiv de 
tehnicieni s-au 
marcabile în
program de dezvoltare a industriei

Prin munca întregu- 
mineri, ingineri și 
obținut rezultate re- 
realizarea vastului

carbonifere din bazin : au intrat in 
producție minele redeschise Vulcan, 
Lonea I, Lonea II și Dîlja, au fost 
construite și date în producție mi
nele Uricani și Paroșeni, se efec- 
tuiază lucrări pentru deschiderea 
minelor Livezeni si Bărbăteni. Mi
na Vulcan, de exemplu, este astăzi 
a doua mina 
și realizează o 
cît realizau în 
Lonea, Petrila si 
un Joc.,

Ca urmare a 
zării în subteran și la 
productivitatea muncii 
de peste 1,6 ori în condițiile cînd 
munca minerilor a devenit mai u- 
șoară și se desfășoară în condiții 
de mai mare securitate. Constituie

ca țnărime pe bazin 
producție anuală 
anul 1947 minele 
Aninoasa luate la

extinderii mecani- 
suprafață, 

a crescut

(Continuare in pag. a 3-a)
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Maxime și cugetări despre femei 
sînt false acolo 
sint tirani, iar

viclenie.
Schiller

$ Femeile 
unde bărbații 
violenta lor produce

Mai bine împac Europa 
două femei.

Napoleon

Efecte ale căldurii
Profesorul: Cunoști cileva e- 

fecte ale căldurii și frigului ?
Elevul : Da. Căldura dilată 

și irigul contractă.
Proiesorul; Bine. Dă-mi un 

exemplu.
Elevul: Vara, zilele sînt mai 

lungi, pentru că este cald. Iar
na eie sînt mai scurte, pentru 
că e irig.

Examen
Ce este potasiul ?
— ?
— Nu știi ? Dar uraniul ? Ce 

este uraniul ?
— ?
— Nici acesta ? O ultimă 

întrebare : Care este diferența 
dintre potasiu si uraniu ?

Curaj
O fată însoțita de sora ei 

mai mică merse la dentist.
— Domnule doctor am venit 

pentru scoaterea unui dinte. 
Pentru că mă grăbesc nu-1 
mai anesteziați.

— Felicitările mele ! Sinleți 
foarte curajoasă. Intr-o secun
dă dintele va fi extras Care-i ?

Fata se întoarse către sora 
ei și-i zise .

— Hai, 
garela !

Descoperire importantă
Unii oameni de știință sînt de 

părere că descoperirea așezării is
torice de lingă Porțile de Fier (Iu
goslavia) poate fi comparată ca 
importantă cu descoperirea Troiei 
în secolul trecut. Așezarea, alcă-

tuită din 41 de construcții, ocupă 
o suprafața de 1 250 m p. Această 
descoperire arheologică senzațio
nală dovedește că în mileniul al 
VI-lea 
exista

î.e.n. pe malurile Dunării 
o civilizație independentă.

Persoana cu numărul 1234567890
locuitor al Da- 
un număr per-

Noaptea toate pisicile sînt 
negre și toate femeile sînt fru
moase.

M. Gorki

prea 
și îm-

lor pentru că le iubesc numai 
pe cele frumoase.

N. Iorga

$ Frumusețea este primul 
dar pe care natura îl face fe
meii 
re îl

dar este tot primul pe ca- 
cere.

Mme Stael

cînd
Femeia care se plictisește 
are copii e de disprețuit.

Jean Paul

0 Dacă femeile dau 
multă atenție frumuseții 
brăcăminții este vina barbati-

ș T I A Ț I

Culese de
NICOI.AE TÂRÂSESCl 

student ia I.M.P.

■ ■ ■
In curînd fiecare 

nemarcei va primi 
sonal format din zece cifre sub ca
re va figura în registrul central și 
pe care va trebui să-l păstreze a- 
supra sa toată viata. Mașinile de 
calcul vor „păstra" în „memoria" 
lor nu numai informații despre data 
și locul nașterii, specialitatea, sta
rea civilă, ci și despre situația a-

verii,
Autoritățile locale consideră că 

numerotarea cetățenilor le va u- 
șura considerabil activitatea. Da
nezii însă văd în introducerea a- 
cestei invenții numai un singur 
avantaj : la schimbarea domiciliu
lui nu vor mai fi nevoiti să com
pleteze diferite formulare, ci numai 
o singură foaie de hîrtie

sumele impozitelor etc. (j) De curînd a luat ființă la To
kio societatea „Crizantema albă". 
După moarte, membrii ei își pun 
cadavrul la dispoziția științei, pen
tru cercetări anatomice. In schimb, 
ei au dreptul în tot cursul vieții 
asistență medicală gratuită 
nicile universităților 
cheiat contractul.

geri cu etaj, 
transporta un 
s ageri.

Aceste trenuri pot 
număr sporit de pa-

în
cu care au

Colecția
La Biblioteca centrală a Muzeu

lui National din Weimar (R.D.G.) 
se păstrează o colecție unică în 
felul ei. Ea cuprinde diferite ma
teriale despre Faust.

Printre exponate se numără le
gende populare, în care Faust a- 
pare ca vrăjitor, dizertatii din se-

Faust
al XVII-lea, monografii din 
noastre, cărți străvechi de 
și astrologie, numeroase o-

colul 
zilele 
magie 
pere de artă.

In lafturile bibliotecii piesa 
,,Faust" a lui Goethe figurează în 
60 de limbi diferite, inclusiv urdu 
și esperanto.

@ Planeta Neptun, descoperită

lingură din 
de metru)

i la in luna septembrie 1846 nu a e-
cli- fectuat încă prima rotatie (de la
în- descoperirea ei) în jurul Soarelui.

Aceasta se va încheia în anul
2011.

lu-
se © In Anglia s-a creat o socie-

din tate pentru combaterea obezității.

3$ Cea mai mare 
me (peste jumătate 
află la muzeul ,,V. K. Arsenev" 
ținutul Primoriei. Această lingură
confecționată din lemn de tisă pen
tru diferite ritualuri a fost adusă 
de Arsenev, cunoscut explorator ai 
Extremului Orient, din călătoria 
făcută în munții Sihote-Alinia cu 
60 de ani în urmă.

& Pe căile ferate bulgare au în
ceput să circule trenuri de pasa-

După părerea medicilor 
fondat societatea, 
măsură reprezintă o 
care în unele țări 
multe decese decît 
infarctul miocardic.

care au 
îngrășatul peste 

boală serioasă 
provoacă mai 
cancerul sau

© La Grădina botanică din Alma- 
Ata a Academiei de Științe a R.S.S. 
Kazabă s-a obținut cel mai iute 
sort de usturoi din cele cunoscute 
pînă acum. Pe lingă o mare pute
re de combatere a bacteriilor, noul 

dă o mare recoltă.

Intr-un muzeu
Priviți această

deschide gura Mar-

în

de 750 g. Coinci-

DE PRETUTINDENI
ceva de ani în

/n- 
lei) 
de 

SYÎÎ 
cu

lac 
su-

© La uzina „Udarnik" din ora
șul Minsk (U.R.S.S.) a fost con
struită o mașină de curățat zăpada 
„D-902" care înlocuiește aproxima
tiv 20 de buldozere a 100 CP

Ghidul:
blă. Este toarte veche. Are cel 
puțin 500 de am.

Un turist : Asta nu-i nimic. 
Am la mine o tablă care are 
cel puțin 3 000 de ani.

Ghidul : Imposibil. De unde-i 
acea tabiă ?

Turistul : Nu știu, cred că 
din Grecia.

Ghidul: Din Grecia ? Și ce 
fel de tablă este ?

Turistul: Tabla înmulțirii.

Potrivit celebrului matemati- 
american Kahl și a sociologu

lui Weiner, anul 2Q00 va însemna 
pentru omenire cinematograful în 
relief, televiziunea în culori, ro
boti atleti pentru jocurile olimpice 
și saptămîna de lucru de 4 zile.

CEL MAI 
GUSTOS FUM

Culese de C. DÂNILA
tehnician

E iarna pe colina cu brazi fără sol.

0 Un fermier malayez a reușit să 
recupereze pierderea unei capre în
ghițite de un piton lung de 10 metri, 
chiar cu ajutorul șarpelui care-i 
produsese paguba. El a prins pito
nul și l-a vîndut unui medic obți- 
nînd suma necesară cumpărării al
tei capre.

@ Grădinarul francez Parmentier 
din Woimbey (Franța) a recoltat un 
cartof în greutate < 
dență ! Cel care 
a dezvoltat cultu
ra cartofului în 
Franța se numea 
tot Parmentier, 
numai că el a 
trăit cu o sută și 
urmă (1737—1813).

© Brazilianul Amauri Barbosa do 
Nacimiento a dresat un rac uriaș 
să bea bere. Acest client neobișnuit 
reprezintă o mare atracție pentru 
barul orașului Natal din sud-estul 
Braziliei.

0 Directorul relațiilor publice în 
legătură cu programul astronauților 
din Huston a afirmat că nu este ex
clus ca peste 30 de ani oamenii să-și 
procure bilete pentru o călătorie de 
trei zile în spațiu.

Arhitectul milanez Pellegrini a 
dat o nouă sugestie pentru conso
lidarea turnului din Pisa. El a pro
pus să se ușureze partea monumen-

tului a cărui greutate face să se în
cline turnul.

@ Căsătoriți deja de doua luni, 
cuplul Ingrain din Chateau — Lan
don (Franța) s-a văzut nevoit să ia 
din nou calea primăriei, însoțit de 
toti martorii, pentru a reedita cere
monialul. In emoția generală din 
ziua căsătoriei, funcționarii au uitat 
să-i înscrie în cartea primăriei. Și, 
deși consimțămîntul lor a fost dat o

dată pentru totdeauna, ei au trebuit 
să-1 repete pentru a se îndeplini for
malitățile legale.

0 Ia expoziția „Electric-2 000" de 
la Hamburg a fost prezentat un nou 
aparat denumit ,.Electrowriter", care 
permite transmiterea fidelă a scri
sului de mină și a desenelor la ori- 
cît de multe aparate de recepție. El 
poate fi conectat la orice tip de re
țea telefonică, sau poate funcționa 
și fără fir.

0 In urma măsurătorilor efec
tuate de „Lunar Orbiter", cercetăto
rii americani au stabilit existența 
unei denivelări sensibile în regiu
nea centrală a Lunii. Potrivit dr. 
Allan Shapiro de la Naval Research

Laboratory denivelarea este de 1 500 
m (în zona de șes) și de 4 500 m 
(in regiunea cea mai înaltă). Cerce
tătorii au stabilit totodată că diame
trul Lunii apreciat pînă în prezent 
la 3 476 km e<te cu patru kilometri 
mai mic.

@ O experiență interesantă efec
tuată de Institutul de silvicultură 
din Sofia a dovedit că în Bulgaria 
so poate cultiva cu succes steja

rul de plută. Pri
mele plantații 
stejar de plută 
fost realizate 
sudul tării, 
pantele munților 

Ograjden. Arbuștii au 
la frigul iernii și s-au 
lisfăcător. Tulpina lor 
diametrul de 16 cm 
pînă la 5 m, iar pluta 
mat are deja o grosime 

© Developînd clișeele
pe care le făcuse în Venezuela, foto
graful Steinheil a avut surpriza să 
descopere imaginea unui obiect ne
cunoscut, aducînd cu mult discuta
tele „farfurii zburătoare". Studierea 
documentului a permis să se preci
zeze că obiectul evolua la mai bine 
de 2 000 m altitudine. Fotografia □ 
fost trimisă specialiștilc» Organiza
ției americane de cercetai i spațiale.

rezistat bine 
dezvoltat sa
ci re în medie 
și înălțimea 
care s-a for- 

d<' 1.5 cm. 
publicate

Cămăși 
de închiriat

Un fabricant de cămăși din 
Tokio a lansat, cu mult suc
ces, pare-se, ideea șă se 
chirieze cămăși.

Contra unei taxe de 
scriere de 3 000 yeni (50 
și un abonament lunar 
780 yeni (13 lei) clienții 
au dreptul la o cămașă 
rată la fiecare două zile

Se pare că abonai n 
astfel o economic de 25 la
lă din suma pe care o chel
tuiesc pentru cumpărarea că
mășilor, spălatul și călcatul

D I A L O
Intr-un restaurant, un client difi

cil cere chelnerului :
— Aș vrea un bifteck, dar să fie 

în sînge, foarte moale, dar și fra
ged și te rog să ai grijă ca animalul 
să fie tînăr.

Chelnerul: Aveți cumva vreo 
preferință și în ce privește grupa 
sanguină a animalului ?

Pare ciudat ca cineva să aibă ne- 
voie de fum. Dar fumul este nea
părat necesar pentru prepararea 
peștelui. Firește că nu orice fum 

I poate satisface exigentele produca- 
• torilor.

Specialiștii polonezi au stabilit 
că cel mai bun din toate felurile 
de fum este cel produs de lemnul 
de fag. Lemnul nu trebuie însă a- 
prins, căci astfel cea mai mare par
te a sa arde- repede și numai foar
te puțin din el se transformă în 
fum. Un randament bun al generă
rii fumului se obține utilizînd căl
dura dezvoltată prin frecarea lem
nului pe un disc metalic care se 
învîrtește rapid. In acest fel capătul 
lemnului se carbonizează protf v 
cînd un fum omogen, caro dă Yin 
gust plăcut peștelui afumat.

GURI
Un deținut se adresează noului 

său tovarăș de celulă :
— Și tu de ce ai fost arestat ?
— Din cauza blestematului ăsta de 

fumat.
— Numai pentru atît ?
— Păi da, n-am putut să-mi stă- 

pînesc tușea si paznicul de noapte 
s-a trezit.

NICOI.AE
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De ce lipsesc capsulele pline 
pentru autosifoane ?

La început, dînd 
mei, s-a părut că 
însemna un atribut 
gospodăresc, scutindu-1 pe cetățean 
de obositoarele curse cu plasa du
pă sifon. lata însă că răspîndirea 
autosifoanelor a avut un efect cu 
totul neașteptat : o adevărată a- 
valanșa de... scrisori către redac
ție. Mobilul acestor scrisori — im
posibilitatea schimbării capsulelor 
cu bioxid de carbon, fără de care 
autosifonul rămîne un obiect inu
til sau cel mult un bibelou prea 
scump și prea nepotrivit pentru a- 
cest rol.

Fiecare dintre scrisorile primite 
la redacție menționează utilitatea 
autosifonului și-i apreciază calită
țile. Dar tot atît de amănunțit și 
cu multă amărăciune, sînt descrise 
drumurile făcute pentru schimba
rea capsulelor goale cu altele 
carcate, dar fără rezultat.

Bucuria pe care am încercat-o 
la cumpărarea autosifonului — ne 
relatează în scrisoarea sa tovară
șul Barzol Vasile din Lupeni str. 
Mureșului nr. 35 n-a durat de- 
cît pînă la golirea celor 10 capsule 
din garnitură. Am fost pentru schim
barea lor la mai multe magazine 
din Lupeni ; inainte de revelion am 
făcut 
peste 
vem !

Un 
lovschi Ștefan din 
a „scotocit" toate 
oraș, a explorat 
Lupeniul, Petroșaniul... Numai 
viirum la Petroșani, arată autorul 
scrisorii, costă 10 lei, plus timpul 
pierdut, pe cînd în Vulcan totul 
s-ar fi rezolvat cu 2,50 lei.

crezare recla- 
autosifonul va 
util arsenalului

Scrisorile primite la redacție ri
dică unele probleme de care orga
nele comerciale trebuie neapărat 
să țină seama. Un grup de cetățeni 
se întreabă : Dacă instalația de um
plere a capsulelor cu bioxid de 
carbon s-a defectat — cum susțin 
unii vînzători pentru a da totuși un 
răspuns solicitanților — de 
tunci nu se face acest lucru 
mișoara. Cluj sau în alt

a-

un
tot

alt

drum la
acelas:

cititor,

0 nouă montare a „Nopții furtunoase" 
pe scena petroșăneană

(Urmare din pag. 11

nu se
pen-

re- 
citi- 

— îi va da răspuns.

Se propune mărirea numărului ma
gazinelor care să schimbe capsule 
de autosifon.

Totuși, întrebarea centrală, care 
revine cu insistență în fiecare scri
soare este aceasta: De ce
asigură schimbarea capsulelor 
tru autosifon ?

O întrebare legitimă căreia 
dacția răspunzînd cererii 
torilor ziarului
Tocmai în acest scop, un reporter, 
înarmat cu blocnotes și creion, a 
pornit pe urma... capsulelor pen
tru autosifon. Constatările prile
juite de acest raid, pe care-I vom 
publica într-unul din numerele ur
mătoare, vor încerca să elucideze 
această insistentă întrebare.

z
Comedia „O 

i-a sporit însă 
giale la Junimea 
datorita faptului că junimiștii ve
deau în ea o satiră la adresa libe
ralilor. S-au înșelat insă pentru ca 
autorul piesei n-a încercat să faca 
diferențieri de această natură. Și 
aici, ca în toate comediile sale, el 
a vizat societatea burghezo-moșie- 
reasca în general, fără a se alia 
unui partid politic și lovind în al
tul.

In comedia sa, Caragiale prezintă 
moravurile vremii și creează ti
puri, surprinde ignoranța, superfi
cialitatea, incultura, vanitatea, do
rința de parvenire și le reda sub

noapte furtunoasa" 
prestigiul lui Cara- 

in primul rînd 
că junimiștii

moravuri 
mai mare

se îinpli-

masca comicului de intrigă, de si
tuație și de limbaj pe care le sub
ordonează comicului de 
care are ponderea cea 
în piesă.

Cu toate că în curînd
nește un secol de la scrierea pri
mei sale piese originale, comedia 
lui Caragiale „O noapte furtunoa
să", ca și celelalte opere drama
tice ale sale nu și-a pierdut nimic 
din valoare, dimpotrivă, se bucură 
de mare succes, fiind gustată cu 
savoare de publicul spectator ori 

lumina rampei.

Petroșani, 
răspuns.

nr. 2 scriind 
din blocul 

blocurile în- 
chiar dacă

medicală, 
simulantului 

adevărată a- 
scrisori că- 
organe prin

ce 
la Ti- 
oraș ?

Tovarășul Leoveanu Gheorghe din
Lupeni str. Gh. Șincai 
în numele cetățenilor 
său, plus al celor din 
conjurătoare, arată că
ar exista capsule pline, sînt prea 
puține magazinele care le desfac.

G ianuarie

Scutirea medicală din
buzunarul chiulangiului

obținute

de scu- 
anulate

din 
se ■ impune o u- 
mai combativă, 
meargă pînă la 

la răspundere

suma de a-

FILME
Duminică 7 ianuarie

tovarășul
Vulcan după ce 
magazinele 

în același

(Urmare din pag. 1)

reîntoarcere Breazu a 
pus pe masă certificatul 
de scutire medicală și 
a pretins să iie consi
derat în concediu medi
cal, nu in odihnă. Co
mitetul sindicatului n-a 
fost de acord și i-a anu
lat scutirea 
Din partea 
a urmat o 
valanșă de 
tre diferite
care reclama „nedrepta
tea" ce i s-a făcut.

Alți simulanți o iau 
pe cont propriu. In una 
din lunile trecute, Edli- 
cică Teodor a modificat 
foaia de boală 
din 5 zile scutire 
cală nu mai puțin 
Ce fel de om e ? 
deajuns să arătăm
terior s-a furișat la vo
lanul unui autocamion 
și a plecat cu el la drum.

făcînd 
medi- 
de
E

că

25. 
In
ul-

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Cine călărește un tigru; Repu
blica : Profesorul distrat; 
TRILA . Insulele 
LONEA — Minerul : Dragă Bri
gitte; ANI NO AS A :

PE-
fermecate;

Relaxează- 
te dragă; VULCAN : Surcouff 
— tigrul celor 7 mări; PARO- 
ȘENI : Un martor în oraș; LU
PENI — Cultural : O fata feri
cită; Muncitoresc: Moara cu 
noroc; BĂRBĂTEN1 : Neveste 
periculoase; URICANI : Recom
pensa.

CALENDARUL 
ZILEI

Plimbarea n-a durat mult 
căci a ajuns cu camio
nul în șanț, fapt asupra 
căruia a avut prilejul să 
mediteze la pușcărie. Un 
alt element indisciplinat, 
\ agonetarul Cosma Au
gustin, dintr-o zi scutire 
medicală a făcut 3.

lată deci cum prin în
șelăciune anumite ele
mente înapoiate se sus
trag de la lucru căutînd 
în același timp să ciu
pească, și încă substan
țial, din fondul de asi
gurări sociale. Sînt ele
mente certate nu numai 
cu disciplina, cu normele 
de conduită, cu cinstea, 
ci și cu legea, pentru că 
modificarea foii de boală 
înseamnă în limbaj pe
nal fals în acte publice,

înseamnă înșelăciune în 
dauna avutului obștesc 
și se pedepsește cu în
chisoarea.

Statul nostru socialist 
poartă o înaltă grijă să
nătății oamenilor muncii. 
Numai la mina Aninoa- 
sa a fost alocată, în a- 
nul 1967,
proape două milioane lei 
din fondul de asigurări 
sociale pentru concedii 
medicale. Este adevărat, 
comitetul sindicatului s-a 
preocupat cu multă a- 
lenție de folosirea aces
tor fonduri, anulînd a- 
proape 380 zile boală 
obținute prin fals și în
șelăciune. In contextul 
măsurilor pentru o dis
ciplină fermă 
prinderi, pentru

în între- 
combate -

rea oricăror încercări de 
sustragere din avutul 
obștesc, 
iitudine 
care să 
tragerea 
in fața legii a acelor e- 
lemente care caută să 
se sustragă de la lucru 
și să obțină bani ne mun
ciți pe seama foilor de 
boală lalse sau 
neîntemeiat.

Sutele de zile 
tiri de boală 
pentru fals și înșelăciu
ne subliniază că efortu
rile pentru combaterea 
simulanților pot da re
zultatele scontate atunci 
c i nd ele sînt conjugate 
cu răspunderea sporită, 
autoritatea și spiritul de 
pătrundere care trebuie 
să guverneze, alături de 
o înaltă grijă față de să
nătatea oamenilor mun
cii, activitatea cabinete
lor medicale.

Magazinul de textile din Lu
peni. in fața linei vitrine bo
gate nu te poți decide ușor 
ce să cumperi.

Foto : N. Moldoveana

La tragerea Loto din 
1968 au fost extrase din 
mătoarele numere :

51 40 13 46 47 49 42 52 30 
24 70.

Fond de premii : 773 341 lei.

STAREA

1802 — S-a născut Ion Heliade 
Radulescu, scriitor și om po
litic <m. 1872).

1882 — S-a născut compozito
rul Emil Moriția, membru 
fondator al Societății com
pozitorilor români (m. 1965). 
08 — A avut ioc cea de-a 
III-a Conferință pe țară a 
sindicalelor și cercurilor so
cialiste din România.
32 — A murit scriitorul Ia- 
cob Negruzzi, membru fon
dator al societății „Junimea", 
conducător al revistei „Con
vorbiri literare" (n. 1843).
12 — S-a născut Jeanne 
d'Arc, eroină națională a 
Franței (tn. 30 V 1431).
30 — A fost creat Partidul 
Comunist din Indochina (din 
martie 1951 — Partidul ce)or 
ce Muncesc din Vietnam).

VREMII

de partid Simbătă 6 îanuane

(Urmare din pag. 1)

27,7.0

27,45
22,35

23,05
23,20
23,30

noi femeile 1 
copii: Filmul de 
,,Ochiurile terme -

baza îmbunătățirii condu- 
planificării economiei na- 

a organizării întregii vieți 
Pentru sporirea valorii lec-

Con- 
vederea per
și planificării 
perfecționării 

vieții so-

Obiectivul principal 
al propagandei

In ultimele 24 
de ore au conti
nuat să cadă pre
cipitații sub for
mă de 
în urma 
grosimea 
lui de 
măsoară
la Petroșani și 
06 cm la Paring, 
pufoasă. La 
azi noapte

stratu- 
/ăpadâ 
10 cm

ninsoare 
cărora

ce ma-
4 grade.

a

(minus 72 grade) în timp 
xima s-a ridicat ia minus 
La Paring, scara termometrului 
înregistrat valori care au oscilat
între minus 14 grade și minus 10 
grade.

In următoarele 24 de orc vremea 
continuă să se răcească. Tempera
tura va înregistra o scădere accen
tuată,
Cerul va fi mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații slabe sub formă 
de ninsoare. Vînt slab din sectorul 
nord-nord vest.

mai ales în cursul nopții.

ie scurte, bogate în conținut și a- 
tractive. De asemenea, vor trebui 
mai larg folosite consultațiile, sim
pozioanele, metoda întrebărilor și 
răspunsurilor. Sindicatele, conduce
rile cluburilor și casei de cultură 
sînt chemate să contribuie, prin 
inițiative proprii, în acest sens, 
spre a asigura un caracter cît mai 
larg la acțiunile de popularizare a 
documentelor Conferinței Naționale 
și ale sesiunii Marii Adunări Na
ționale din decembrie 1967.

In cadrul studierii pe marginea 
documentelor lectorii, propagandiștii 
sînt chemați să sublinieze fondul 
teoretic al documentelor elabora
te, de a evidenția temeiurile obiec
tive și rațiunile de ordin economic 
și politic al prevederilor, îndeosebi 
în ceea ce privește principiile ce 
stau la 
cerii și 
ționale, 
sociale.
țiilor, a seminariilor și consultați
ile? este necesar a se pune accen-

lămurirea sensului și semni- 
prevederilor din documen- 

relevarea legăturii organice 
teoria economică și practica 

dintre cerințele legilor 
sociale și măsurile a-

tul pe 
ficației 
te, pe 
dintre
concretă, 
dezvoltării sociale și măsurile 
doptate astfel, ca fiecare dezbatere 
sau consultație să se soldeze cu 
concluzii practice pentru activita
tea cursanților, a participanților la 
dezbateri.

Documentele elaborate de 
ferința Națională în 
fecționării conducerii 
economiei naționale, 
organizării și conducerii 
ciale, a muncii organelor de partid 
și de stat conțin sarcini concrete 
pentru fiecare organizație de par
tid, pentru fiecare comunist, pen
tru fiecare om al muncii. Cunoaș
terea de către masele largi a aces
tor sarcini este o condiție indispen
sabilă traducerii lor ir: viață. A- 
ceasta condiție trebuie asigurata 
de învățămîntul de partid, de în
treaga activitate propagandistic 
pentru popularizarea documentelor 
Conferinței Naționale.

Concursul internațional 
de săritui i cu schiurile. 
Transmisiune de la Inns
bruck (Austria).
Pentru
Pentru 
păpuși 
cate".
Poveste de vacanță — 
reportaj filmat.
Flori de gheață. 1 rans- 
misiune de la Palinoaiul 
Floreasca.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
T ele-enciclopedia.
Foileton umoristic „Țanța 
și Costel" de Ion Băieșu. 
Filmul de varietăți „Vis 
de iarnă".
Film serial: Evadatul. 
„Alba ca zăpada și cele 
7... interprete". Emisiune 
muzicalzdistractivâ.
Telejurnalul de noapte. 
Telesport
închiderea emisiunii.

Starea zăpezii 
Petroșani minima 

:i fost foarte scăzută
de

I.R.E.H. DEVA
Secția rețele „Valea Jiului*

Angajează un

șef birou administrativ ia Petroșani
in

— Studii 
trative sau

— Școala 
mlnistrative.

următoarele condiții s
funcții adminis-medii și 4 ani vechime în

geuerală și 6 ani vechime în funcții ad-

Limitele de salarizare:

Informații suplimentare

1 250—1 450 lei.

ia telefon nr. 1830 Petroșani.
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R. P. POLONA

Declarațiile ministrului
Hotă de protest 
a guvernului sovietic

Schimb de focuri între trupele 
izraeliene și cele iordaniene

de externe A. Rapacky
interviu acordat 

Adam Rapacki, 
externe al R.P. 
printre altele,

foarte interesată ca sein-

revistei 
ministrul 

Polone, a 
că Polo-

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — In- 
tr-un 
„Realite", 
afacerilor 
subliniat, 
nia este
darea Europei în blocuri militare 
sa nu se adîncească. Totuși, a a- 
dăugat el, atît timp cît nu vor exis
ta alte garanții eficiente pentru se
curitatea Poloniei, interesul ei este 
să nu se priveze de foloasele pe 
care i le oferă din acest punct de 
vedere Tratatul de la Varșovia.

Referindu-se la problema germa
nă, ministrul polonez a menționai 
că această problemă va fi 
de istorie. ..Orice hotărîri 
socotesc interesele vitale

rezolvată
care ne- 
ale veci-

nilor Germaniei, atît din Est 
și din Vest, a spus Rapacky, ar fi 
nu numai periculoase, dar și ne- 
realiste". Abordînd problemele se
curității europene, Rapacki a arătat 
că este greu de imaginat securita
tea Europei fără limitarea cursei 
înarmărilor nucleare și fără lichida
rea armamentului atomic în Euro
pa centrală.

întrebat în ce condiții o confe
rința europeană în problemele se
curității și colaborării ar putea urni 
din loc problema creării unui sis
tem de securitate în Europa, A. 
Rapacki a răspuns că Polonia este 
pentru o destindere legată de mă
suri fundamentale în direcția secu
rității și colaborării. Pe ordinea de 
zi a 
care 
mul

i spus

cit

Remaniere ministerială 
în Kenya

unei asemenea conferințe, la 
vor trebui sa ia parte în pri- 
rînd toate țările europene, a 
el, vor trebui să figureze ce

le mai urgente orobleme privind 
destinderea, securitatea și colabo
rarea.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
La 5 ianuarie, ambasadorul U.R.S.S. 
în S.U.A., Anatoli Dobrînin, a în- 
mînat din însărcinarea guvernului 
sovietic secretarului de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, o notă de pro
test, în care se arată că, la 4 ia
nuarie, în timpul bombardării por
tului nord-vietnamex Haifong de că
tre avioanele militare ale S.U.A., o 
bombă a lovit motonava sovietică 
„Pereslavli-Zalesski", care transpor
ta alimente pentru populația R. D. 
Vietnam. Nava a suferit avarii se
rioase : au fost scoase din funcțiu
ne mașinile, a fost distrusă pupa, 
în corpul navei s-au făcut spărturi.

Guvernul sovietic, se spune în 
notă, cere guvernului american pe
depsirea persoanelor responsabile 
de acest atac 
măsuri urgente 
a nu se admite 
fel de acțiuni,
situația care se creează, organele 
sovietice corespunzătoare vor fi 
nevoite să ia măsuri pentru asigu
rarea securității navelor sovietice 
care se deplasează spre R. D. Viet
nam.

și adoptarea unoi 
și eficiente pentru 
repetarea unor ast- 
„Avînd în vedere

I
1
I

AMMAN 5 (Agerpres). — Vineri 
dimineața, la ora 6,50 GMT, a a- 
vut loc un schimb de focuri între 
trupele izraeliene și cele iordanie
ne situate de o parte și de alta a 
fluviului Iordan, la nord de podul 
Allemby.

Purtătorul de cuvînt iordanian a 
precizat că incidentul a avut loc 
după ce trupele izraeliene au des
chis primele focul, după care for
țele iordaniene au ripostai. De 
partea iordaniană, a precizat el, 
nu au fost semnalate pierderi în 
oameni.

Agenția U.P.I., citînd oficialități 
izraeliene, transmite că schimbul 
de focuri de vineri dimineața a luat 
sfîrșit la ora 9,00 GMT și că în 
rîndul trupelor izraeliene au fost

înregistrați trei răniți. Oficialitățile 
izraeliene au declarat că forțele 
iordaniene au fost cele care au 
deschis primele focul.

★
CAIRO 5 — Corespondentul Ager

pres, C. Oprică, transmite: In con
ferința săptămînală de presă, Hassan 
El Zayat, purtătorul de cuvînt oii 
cial al guvernului R.A.U., a declarat 
ca guvernul R.A.U. dorește să fie 
deblocate navele prinse în Canalul 
de Suez 
din iunie 
care se 
cerînd ca
aprobarea exprese ?. guvernului de 
la Tel Aviv. R.A.U. nu va accepta 
ideea ca deb«ocarea Canalului să fie 
efectuată sub supravegherea O.N.U., 
organismul Canalului fiind pe deplin 
capabil să o facă.

la izbucnirea ostilităților 
1967, dar Izraelul este cel 
opune acestei operațiuni, 
ea să fie făcută numai cu

Savagiiie 
cutremurului 
din Nicaragua

NAIROBI 5 (Aqerpres). — Pre
ședintele Kenyei, Kenyatta, a pro
cedat joi la remanierea cabinetului 
sau ministerial. Astfel, E. N. Mwen- 
dwa, ministrul comunicațiilor, a 
primit portofoliul Ministerului Mun
cii, iar titularul acestuia, dr. Kiano, 
a fost numit ministru al educației.

C. M. G. Argwings-Kodhek, irfi- 
nistrul resurselor naturale, a fost 
numit ministru de stat în Ministe
rul A.facerilor Externe, care la rîn- 
dul său a fost înlocuit de Jere
miah Nyagah, fostul ministru al e- 
ducației naționale. James Nyam- 
weya, fost ministru de stat, a fost 
numit ministru al comunicațiilor.

Remanierea, prevăzută cu cîtva 
timp în urmă, n-a afectat posturile 
cheie ale cabinetului. Kenyatta va 
deține în continuare 
nisterului Afacerilor 
problemele curente 
lui vor fi conduse,
cum, de către un ministru de stat

CAIRO 5 (Agerpres). — Președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, și regele Feisal al Arahiei Saudiie au făcut în cursul aces
tei săptămîni un schimb de mesaje in probleme referitoare la si
tuația din Yemen, anunță cotidianul „Al Ahram".

portofoliul Mi-
Externe, iar 

ale minis teru 
ca și pînă a

Starea
noului pacient 
cu inima grefată

CAPETOWN 5 (Agerpres). 
In prima sa conferință de pre
să de la efectuarea celei de-a 
doua operații de transplantare 
a inimii, celebrul chirurg 
Christian Barnard a declarat că 
starea pacientului său Philip 
Blaiberg este acum mai bună 
decît cea a precedentului pa
cient cu inima grefata, Luis 
Washkansky, in același stadiu. 
„El progresează extrem de bi
ne'1, a spus Barnard. „Circula
ția sanguină este foarte adec
vată și organele ce fuseseră 
afectate de proasta funcționa
re a inimii sale anterioare re
vin la normal". „Pacientul, a 
adăugat chirurgul, este intere
sat de ceea ce se petrece în 
jurul său și are o bună poftă 
de mîncare. El glumește cu 
medicii și cu surorile".

Barnard a spus că „nu va 
repeta greșeala" de a inter
preta modificările în electro
cardiograme ca indicînd feno
mene de respingere a organu
lui grefat. El a spus că, în 
consecință, nu se va proceda 
la un tratament intensiv pen
tru prevenirea respingerii, tra
tament care poate favoriza in
fecțiile.

Potrivit agenției U.P.I., la Cairo 
și Ryad nu a lost dezvăluit conți
nutul mesajelor, dar se apreciază 

ele exprimă pozițiile guverne- 
celor două țări față de situația 
Republica Arabă Yemen, unde 

prezent au loc lupte violente

că 
lor 
din 
în 
între armatele republicane și ele
mente regaliste infiltrate pe teri
toriul Yemenului.

După cum s-a mai anunțat, la 
conferința arabă la nivel înalt de 
la Khartum, între R.A.U. și Arabia 
Saudită a intervenit un acord pen
tru reglementarea situației din Ye
men. Acordul stipulează retragerea 
trupelor egiptene din Yemen și sis
tarea oricărui ajutor militar și fi
nanciar acordat de Arabia Saudită 
elementelor regaliste. La Cairo și 
Sanaa s-a anunțat că operațiunile 
de retragere a trupelor egiptene 
din Yemen au fost terminate în a 
doua jumătate a lunii decembrie 
1967. Din declarațiile guvernului 
Republicii Arabe Yemen și relată
rile agențiilor de presă reiese că 
autoritățile 
cordă însă 
material și 
regaliste a 
triva regimului republican de 
Sanaa s-a intensificat 
după terminarea operațiunilor de 
retragere a trupelor egiptene din 
Yemen. Lupte deosebit de violente 
au avut loc în ultimele două sap- 
lămîni în jurul capitalei republi
cane. Agențiile de presă, citînd de
clarații ale oficialităților de la 
Sanaa, relatează că armata repu
blicană a respins ofensiva unități
lor elementelor regaliste, provocînd

din Arabia Saudită a- 
în continuare sprijin 
financiar elementelor 
căror activitate înapo

ia
îndeosebi

inamicului 
oameni și

pierderi însemnate in 
materiale de luptă.

★
5 (Agerpres). — „Situa- 

con-
SANAA

ția noastră se îmbunătățește 
siderabil", a declarat într-o cuvîn- 
tare transmisă de postul de radio 
Sanaa, primul ministru al guvernu
lui republican yemenit, Hassan El 
Amry. El a subliniat capacitatea 
poporului yemenit 
sale armate de a 
tele regaliste și pe 
re le slujesc.

Primul ministru
frontul de vest și a inspectat 
tațile militare angajate în lupta cu 
elementele regaliste.

și a forțelor 
nimici elemen- 
mercenarii ca-

a vizitat joi 
uni-

MANAGUA 5 (Agerpres). — 
Mișcările seismice înregistrate 
joi în capitala Nicaraguei, Ma
nagua, au provocat rănirea a 
25 de persoane și au distrus 
sau avariat 300 de clădiri. O 
fisură uriașă a apărut în zona 
dealurilor aflate la sud de ca
pitală.

La 31 martie 1931, orașul 
Managua a fost practic dis
trus de un cutremur de pă- 
mînt.

Puternică demonstrație 
la Buenos Aires

BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — 
La Buenos Aires a avut loc joi o 
puternică demonstrație consacrată 
celei de-a 50-a aniversări a Parti
dului Comunist din Argentina. Co
loanele de manifestanți, care fi- 
trecut pe principalele străzi ale ca
pitalei, au cerut înlăturarea regi
mului militar și restabilirea liber
tăților democratice.

La scurt timp după lovitura de 
stat din iunie 1966, Partidul Comu
nist din Argentina a fost interzis.

CIPRU

Precizări ale președintelui Makarios
NICOSIA 5 (Agerpres). — „Cu 

toate că ciprioții turci au hotărît 
să instaleze o administrație provi
zorie a comunității lor, guvernul 
cipriot, conform politicii sale de a 
restabili condiții normale în Cipru, 
intenționează să extindă, începînd 
de saptăinîna viitoare, măsurile de 
pacificare pe întreg cuprinsul insu
lei, cu excepția cartierului turc din

Nicosia", a declarat joi seara pre
ședintele Makarios, după o reuniu
ne a cabinetului său.

Președintele a precizat că ciprio- 
tii turci vor beneficia de o liber
tate totală de mișcare, îd afară de 
cartierul turc din Nicosia, unde 
este instalat sediul x administrației 
provizorii a ciprioților turci.

® KARACI. Agenția pakistaneză de informații anunță 
că persoanele arestate recent pentru activitate împotriva actualului 
guvern vor fi judecate imediat. Agenția adaugă că guvernul dis
pune de 
arestați, a 
începerii

dovezi suficiente pentru a stabili culpabilitatea celor 
căror identitate nu va fi dezvăluită decît în momentul 

procesului.

Scăderea 
din Londra

cursului aurului la bursa

La Bursa din Londra, cursul 
rulin' a scăzut vineri pentru a 
tra zi consecutiv, înregistrînd

0 DELHI, 
externe al 
Cag lay angli, 
intr-o vizită

au-
pa-
ni-

— Ministrul aiacerilor 
Turciei,
a sosit
oficială

Ihsan Sabri 
joi la Delhi, 

in India.

velul cel inai coborît din ultimele 
18 luni — 35 dolari și 14 cenți un
cia. Pe de altă parte, a intervenit 
o nouă slăbire a francului elvețian, 
francului francez și mărcii vest- 
germane, în raport cu dolarul.

NEW YORK. — Luînd cu via
tul la o reuniune care a avut loc 
la San Francisco, senatorul Robert 
Kennedy a declarat că Statele U- 
nite trebuie să înceteze bombar
damentele asupra R.D. Vietnam și 
să întreprindă masuri pentru nego
cierea conflictului din Vietnam. 
Există posibilitatea de a se ajunge 
la masa tratativelor, a menționat 
el. Senatorul a declarat apoi că 
Statele Unite au obligația morală 
de a întreprinde orice pas posibil 
pentru a pune capăt războiului din 
Vietnam.

Misteriosul doctor „L“ a dispărut
RIO DE JANEIRO 5 

(Agerpres). — Dispari
ția subită a undi mis
terios doctor „L", care 
trăia în localitatea 
„Donna Ema", situată 
în extremitatea vestică 
a statului Santa Cata
rina din sudul Braziliei, 
intrigă poliția, care se 
întreabă dacă nu este 
vorba în realitate de 
criminalul nazist Men
gele.

Doctorul „L", specia
list în dermatologie, 
locuia cu Nathalia Klein

într-o casă izolată ri
dicată în vîrful unei 
coline din apropiere de 
..Donna Ema", zonă ca
re a servit ca azil pen
tru mulți foști naziști.

Politia a început să 
se intereseze de dispa
riția doctorului „L" du
pă publicarea în „Sun
day Times" a unui ar
ticol despre
Bormann, care, potrivit 
declarațiilor 
nazist Erick Karl Wied- 
vald, s-ar afla undeva 
în Brazilia. Nathalia

Martin

fostului

Klein, care în timpul 
celui de-al doilea răz
boi mondial a lucrat 
la Institutul Herman 
Goering și a ocupat un 
post de conducere în 
lagărul de concentrare 
din Belsen, afirmă că 
nu l-a văzut nici o dată 
nici pe Bormann, nici 
pe Mengele. Poliția a- 
firmă însă că, judecind 
după fotografii, docto
rul ,,L" prezintă unele 
trăsături comune cu 
Mengele.

® BELGRAD — Agenția Taniug 
transmite că președintele Vecet 
Executive Federale a R.S.F. Iugo
slavia, Mika Șpiliak, va face la 8 
ianuarie o vizită oiicială în Italia, 
la invitația premierului italian Aldo 
Moro. El va fi însoțit de secreta
rul de stat pentru afacerile exter
ne, Marko Nikezici.

9 MOSCOVA. — O instalație 
complet automatizată pentru fora
rea de sonde cu adîncimi pînă la 
2 000 metri a început să fie produ
să în serie în Uniunea Sovietică. 
„Maistrul de foraj" — singurul o- 
perator al acestei instalații auto
mate 
de la 
într-o

va dirija toate operațiunile 
un pupitru de comandă aflat 
cabină de sticlă.
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Procurorul J. Garrison a 
un nou martor

citat

Jim Garrison 
a citat un nou 
anchetei care o

din 
mar- 
des- 
asa-

Procurorul
New Orleans 
tor în cadrul 
fășoară asupra împrejurărilor
sinării președintelui John Kennedy. 
Este vorba de James Hicks, domi
ciliat în statul Oklahoma, care, 
după cum se afirmă în anturajul pro-

curorului Garrison, s-ar fi aflat zi
lele trecute la Dallas. Hicks, care 
nu a fost menționai de Comisia 
Warren printre martorii dramei, ar 
putea fi în posesia unor informații 
utile despre conspiratori și despre 
organizarea complotului.
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