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Organ ai Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

sectoare ale bazi-

salariaților acestui 
dezbaterea cifrelor

Cifrele de plan 
ale salariaților

Pentru E. M. Lupeni, sectorul V 
înseamnă poarta prin care curg 
spre gurile de foc ale Hunedoarei 
peste jumătate de milion tone de 
cărbune, reprezentând aproape 50 
la sută din producția minei.

Constanța realizărilor de pînă 
acum, urmare firească a perseve
renței cu care s-a muncit, situează 
sectorul V al minei Lupeni printre 
cele mai bune 
nulul.

La adunarea 
sector pentru
de plan pe anul 1968, din informa
rea prezentată de ing, Nicolae Răs- 
popa, șeful sectorului, a rezultat că 
în anul 1967 activitatea colectivu
lui de aici s-a concretizat în 
12 709 tone cărbune extrase peste 
sarcinile de plan, o creștere a pro
ductivității muncii cu 0,202 to
ne/post și 134 000 lei economii la 
prețul de cost. Introducerea susți
nerii metalice a contribuit la redu
cerea consumului de material lem
nos, consumul de margini fiind 
sub cel planificat ca urmare a po- 
dirii abatajelor cu plasă de sîrmă.

In afara rezultatelor .obținute, a- 
dunarea salariaților a semnalat și 
o serie de lipsuri care se reflectă 
în pierderea a 11 529 tone cărbune 
datorită calității necorespunzătoare 
a producției, numărului mare de 
accidente și abateri de la N.T.S. 
care au condus la aplicarea a 292

pe 1968 în dezbaterea

In vederea 
sarcinilor de plan pe a- 
colectivul de muncă al 
va trebui să găsească 

care să ducă la remedie-

de pregătire în steril și căr- 
să realizeze o productivitate 
cu 3,901 tone/post.

cadrul dezbaterilor pe mar- 
informării prezentate, colec- 

de muncitori, tehnicieni și 
arătat 
astfel 

anului 
susti-

s-a
hotărît să muncească 

planul de producție al 
să fie realizat ritmic,
angajamentele sectorului de a

adunărilor generale

1967 ne-a adus destule necazuri. 
Sîntem obligați a sprijini mai mult 
decît pină acum introducerea me
canizării în abataje. Conducerea

R. SELEJAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Dafi-ne 300 vago 
nete pe schimb!

Cuvinful unor brigăzi aninosene

de cărbune. A» 
recuperat io cel

din caietul șefu-

aprovizionării cu ma- 
a locurilor de muncă 
7 șl a altor abataje

cu
fie terminată 
in 11 ianuarie

ceea ce aveau 
pornit Ia mun-

Necinstea
Cinstea — onestitate, probi

tate, corectitudine. Așa se 
definește acest cuvint in Dic
ționarul limbii române moder
ne. Cinstea este o trăsătură 
de caracter a omului nou. Ea 
se cîștigă numai prin muncă 
conștiincioasă, corectitudine și 
purtări deosebite. Trăsătura o- 
pusă ei este necinstea. Și a- 
ceasta este caracteristică unor

oameni, lată un exemplu tipic.
Deunăzi, in autobuzul de 

Uricani nr. 31 HD 1 670, călă
torul Sima Dumitru din Vulcan 
a avut o atitudine necinstită 
țață de taxatoare, fa(ă de or
ganul de control și ceilalți pa
sageri. O simplă ceartă iscată 
dintr-un motiv minor a scos 
ia iveală trăsătura de caracter 
a omului în cauză. De unde 
se pornise ? Sima scosese un 
bilet de 5 lei in loc de 6,50 
lei, alît cit prevede tariful pen
tru distanța pe care călătorea 
el. A fost pus să plătească di- 
leren(a dar a refuzat categoric, 
cerlnd consultarea tarifului. I 
s-a oferit, a fost lămurit dar 
tot n-a binevoit să plătească. 
Atunci șoferul a oprit autobu
zul. Cel în cauză a fost invi
tat să coboare. Dar a refuzai. 
A fost nevoie să intervină ca
latorii care nu se împăcau cu 
atitudinea acestui om necin
stit. Pînă la urmă el a ajuns 
la miliție, unde problema a 
căpătat o rezolvare imediată. 
Necinstea are așadar picioare 
scurte- nu ajungi departe 
cu ea.

sancțiuni. De asemenea, întărirea 
disciplinei rămine o problemă asu
pra căreia va trebui să se insiste 
mult și în anul 1968. 
realizării 
nul 1968, 
sectorului 
forme noi
rea lipsurilor semnalate.

In anul 1968 sectorul V va tre
bui să producă 508 200 tone cărbu
ne, să execute 705 metri liniari lu
crări 
bune, 
egală

In 
ginea 
tivul
ingineri al sectorului 
ferm 
încît 
1968 
nînd
produce peste plan 6 000 tone căr
bune brut, 55 metri liniari lucrări 
de pregătire, să realizeze o crește
re a productivității muncii cu 0.019 
tone/post, și să obțină o economie 
de 300 000 lei lă prețul de cost.

— Anul trecut am dat peste plan 
2 076 tone de cărbune, a spus în 
cuvîntul său șeful de brigadă Petre 
Constantin. In anul 1968 ne anga
jăm să producem 2 000 tone căr
bune peste planul de 206 360 tone 
ce-i revine brigăzii. Va trebui să 
eliminăm lipsurile anului 1967, să 
întărim disciplina la locul de mun
că, să folosim cu mai multă grijă 
susținerea metalică, pentru 
degradarea ei înainte de 
Sîntem obligați să insistăm 
mult simt de răspundere 
calității cărbunelui care,

în sprijinul 
minerilor 
din abataje

La exploatarea minieră Lu- 
peni au început lucrările de 
execuție a stației de rambleu 
pentru stratul III, blocul V, o- 
rizontul 565, care va deservi 
abatajele din blocul V.

Iu prima decadă a lunii ia
nuarie, brigăzile conduse 
Uugureanu 
Nicolae an 
bune.

Stația de

Nicolae 
obținut

de 
si Guță 
rezultata

urmează 
să fie dată in funcțiune în tri
mestrul II âl anului 1968,

rambleu

a evita
vreme, 
cu mai 
asupra 

în anul

Așezați pe putinele scaune din 
birou sau rezemați care pe unde 
apucase, șefii de brigăzi, abia ieșit! 
din mină, așteptau răspunsul la în
trebarea : Ce facem cu cărbunele ? 

. Ce se intimplase ? Cu două zile 
înainte, in 9 ianuarie, șeful secto
rului II al. minei Aninoasa, ingine
rul Stănescu Virgil șl locțiitorul 
său, inginerul Ghermec Mircea con
vocaseră șefii de brigăzi la o scurtă 
confruntare in legătură cu o pro- 
blemă acută: pină la 9 ianuarie 
sectorul acumulase o răminere sub 
plan de 500 tone 
cest minus trebuia 
mai scurt timp !

Cifrele și datele
lui de sector atestau că acest lucru 
este perfect posibil: Toate cele 5 
abataje ale sectorului pot produce 
din plin, și din aceste locuri de 
muncă se pot scoate nu circa 700 
vagonete, cite sint necesare pentru 
acoperirea planului zilnic, ci pină 
la 900.

Condițiile tehnice existente tre
buiau verificate de factorul om, de 
colectivul sectorului. S-a făcut apel 
la acest factor hotăritor și conștiin
ța minerilor a prins glas :

— Vom pune cu toții umărul 
pentru ca sectorul să îndeplinească 
ritmic planul.

Hegeduș Dănilă, in numele bri
găzii celui mai mare abataj frontal 
al sectorului, Dumitraș 
Stet Petre ale 
ză in abataj»- 
Stan Silviu de 
cu tehnicienii
da- concret flecare abataj, ce tre
buie făcut pentru folosirea acestor 
posibilități. Maisthsl miner Birlea- 

. nu Petre a primit sarcină expresă 
de a lua măsuri imediate' pentru

Îmbunătățirea 
teri al lemnos 
de pe stratul 
brigada lui Molnar Balaj de la pre
gătiri a fost chemată să forțeze o 
străpungere pe stratul 13 pentru ca 
alunei ciad un abataj intră la ram- 
bieere brigada respectivă să aibă 
loc de muncă de rezervă, de unde 
să poată da în continuare cărbune. 
S-a hotărît ca o lucrare de reame- 
najare a unui plan înclinat pentru 
aprovizionarea orizontului VIII 
material lemnos să 
la 11 ianuarie — și 
a fost terminată.

După ce au stabilit 
de făcut, oamenii au
că. O muncă hotărîtă, despre a că
rei entuziasm vorbesc in primul rînd 
faptele : in 9 ianuarie din abatajele 
sectorului s-au încărcat 696 vago
nete ; în 10 ianuarie 774 vagonete, 
iar în ziua de 11 numai în schimbul 
I — 262 vagonete. In două zile, mi
nusul a scăzut cu 60 tone și acum 
hărnicia, minerilor sectorului, hotă- 
rîrea lor de a recupera minusul în 
decurs de 7—8 zile a început să se 
lovească de 
le.

— Putem 
nul ritmic,
lună a anului 
succes. Dați-ne 300 de vagonete 
goale pe schimb, atîtea ne trebuie !

Erau cuvintele unuia din briga
dierii de față, dar ele exprimau voin
ța colectivului. Pentru aceasta ve
niseră la șeful sectorului: vor să-și 
respecte cuvîntul și le trebuie 300 
vagonete goale pe schimb Dați-le. 
căci numai astfel vor putea dovedi 
ce pot.

lipsa vagonetelor goa-

îndeplini și depăși pla- 
pentru a încheia prima 

1968 cu un frumos 
300 de

Traian și 
căror brigăzi lucrea- 
cameră pe stratul 5, 
la figuri au discutat 
sectorului cit poate

LA SPITALUL UNIFICAT 
»IN PETROȘANI

INTRE PATUL

Șl MASA

BOLNAVULUI

Itinerar 
cultural- 
sportiv 
la sfîrșit 
de 
săptâmînă

Teatrul de stat

A • Un colectiv de actori al Tea
trului de stat din localitate va pre
zenta, azi și miine, la ora 19,30, 
spectacole cu comedia „O NOAPTE 
FURTUNOASĂ" de I. L. Caragiale.

Casa de cultură

• Miine, la ora 10, va avea loc, 
în sala mare de spectacole, un con
curs cine știe ciștigă avizul ca te
mă „CUM SA CIRCULAM?".

I, B.

în general, spitali- 
bolnavilor în spe- 
Conducerea spita- 
unificat din Petio- 
atît cea medicală

talului, are teren de ac
țiune. Un scurt raid în
treprins din inițiativa si 
cu concursul Consiliului 
local al U.G.S.R. prin 
saloanele și anexele gos
podărești ale spitalului 
ne-au permis să indicăm 
în cele ce urmează 
cele ,.locuri albe".

Mai întîi inventarul de 
care dispune instilutia 
nu trădează o preocupa
re prea intensă pentru 
păstrarea și întreținerea 
lui de către persona-

a-

Creșterea populației 
Văii Jiului, a orașului 
Petroșani în special re
clamă un spațiu mărit 
afectat asistenței medi
cale 
sării 
cial. 
lului 
șani,'
cît și cea administrati
vă, au făcut In ultimul 
timp eforturi meritorii 
pentru a da o rezolvare 
cît de cît satisfăcătoare 
cerințelor de spitalizare,
pentru a crea condiții 
bune desfășurării trata
mentului. Spațiul de spi
talizare a fost mărit prin 
adaptarea și schimbarea 
destinației unor încăperi, 
îmbunătățiri funcționale 
însemnate s-au adus șl 
spălătoriei, bucătăriei, 
sistemului, .de încălzire. 
Există însă în functio
narea acestui spital încă 
multe ,,locuri albe" In 
care mina gospodarilor, 
a noii conduceri a spi-

Iul administrativ-gospo- 
dăresc. Dulapuri cu ba
lamale rupte, paturi cu 
arcuri rupte, în care nu 
te poți odihni ca lumea, 
sînt doar două exem
ple. In unele cazuri nici

Ion CIOCLEj 
Petru IACOB 

membru în biroul exe
cutiv al C.L.S. Petroșani 

al U.G.S.R.

(Cont. în pag. a 3-a)

Prlntr-o supra
veghere atentă și 
un control rigu
ros se asigură 
funcționarea ire
proșabilă a corn- 
presoarelor și, 
deci, cantitatea 
necesară de aer 
pentru abataje.

La cluburi

ANINOASA

• Astăzi, la ora 19, la bibliote
ca clubului va avea loc o seară de 
poezii Închinată patriei șl partidu
lui.

• Tot azi, la ora 20, tinerii vor 
putea participa la o seară de vals.

• Mîlne, tot la ora 20, va avea 
loc o seară distractivă pentru ti
neret.

(Continuare in pag. a 3-aj

PATINOARUL 

„Preparatorul^ 
și«a deschis 
porțile

Lupenenii sînt și de data aceas
ta la înălțime. Adică organizatorii 
asociației sportive „Preparatorul". 
Preocupați de a crea condiții opti
me pentru practicarea acestui sport 
de iarna atît de îndrăgit — pati
najul — ei. au fost primii, și din 
păcate și unicii, care au redeschis 
de cîteva zile porțile patinoarului 
în fața miilor de iubitori — mici și 
mari — ai sportului pe gheață.

Patinoarul „Preparatorul" are ur
mătorul program: dimineața de la 
9—11, după-amiaza de la 17—20. 
Iar seara de la ora 20 — hochei.

Pe cînd asemenea vești îmbucu
rătoare pentru patinatorii din cele
lalte orașe ale Văii Jiului ?
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,MAXIME Șl
CUGETĂRI

Despre femei
& Femeile nu caută intr-un 

roman decît propriul lor se
cret

s
rețe

și secretul rivalelor lor.
Anatole France

Vorba este singura tine- 
veșnică a femeilor.

Duclos
Sînt iemei cărora le poți

1 tyigni onoarea dar nu vanita- 
• tea.

$ Femeia
<_ sclavă care

. să le poarte

Culese

Jean Paul 
îndrăgostită e o 
iace ca lanțurile 
stă pinul ei.

Etienne Rey 
de Didina SUBA 

învățătoare

Despre 
«căsătorie

S Prima greșeală dintre 
soți este lipsa de atenție r<>- 
ciprocă.

Mme Stael
9 Cerînd sofiei să iie co

rectă, trebuie să fii la iei pen
tru a nu-i da prilejul să iie 
altfel.

Al. Dumas — fiul
0 Bărbații care nu se că

sătoresc trăiesc mai puțin și 
se sinucid mai mult.

Dr. Marinescu
£ Femeia să nu iie numai 

.menajera bărbatului ci și to
varășa vieții lui intelectuale.

P. Janet
Culese de Nicolae Tărăsescu 

student la I.M.P.

MODA ))

succes decît cei mici de sta- 
O dată cu creșterea 

înălțime se mărește și 
craniană, deci și cantitatea 

cenușie. In medie cra- 
de astăzi au

Înălțimea 
corpului uman

In urma unor cercetări de ani de 
zile, profi Felix von Borman din 
Bad Neuheîm (R.F.G.) a ajuns la 
concluzia ca oamenii înalți au mai 
mult 
tură, 
în 
cutia
de materie 
niile tinerilor de astăzi au o cir
cumferință cu 2 cm mai mare decît 
aceea a generației precedente. După 
părerea omului de știință german, 
datorită acestui fapt tinerii sînt 
deosebit de siguri pe sine și recep
tivi, ajungînd să ocupe mai de
vreme posturi importante.

POȘTE R“
Moda „Poster" a trecut oceanul, 

venind din S.U.A. și s-a instalat în 
Franța. „Poster" (pronunțați „păus- 
ter") este cuvîntul englezesc pen
tru afiș și face parte din decorul 
interioarelor tineretului modern, 
împărțindu-și importanța cu deco
rația exterioară a acestora — mini
jupele, bluzoanele, pieptănăturile 
„beatle" etc. Cuvîntul a derivat 
deja în „posterophile" (colecționar 
de afișe), „posteriste" (creator de 
afișe), „posteromanie" (mania de a 
colecționa afișe) și este pe cale 
să succeadă copoclephiliei (mania 
de a colecționa port-chei).

Totul a început acum 3 ani, lc 
San Francisco. Wes Wilson dese
nase niște afișe pentru concertele 
de rock de la Filmore Auditorium. 
Cuprins de frenezia ritmului, publi
cul le-a smuls de pe ziduri pentru 
a le păstra acasă. A fost nevoie, 
pentru ca spectacolele să continue, 
de o reeditare și distribuire a lor. 
Startul era dat.

Primele poster 
după afișele lui 
filmele mute și
Dar nu a fost suficient. S-a simțit 
nevoia ca aceste „poster" să fie 
create și, încetul cu încetul, ele au 
devenit un subtil amestec de afișe 
vechi, portrete de oameni celebrii, 
efecte de caleidoscop. Creatorul de 
„poster" s-a transformat în indus
triaș standardizînd (ca primă mă
sură) formatul afișelor (de la 60 cm

manechine — Twiggy, care 
apară pe afiș în mărime

actuală, 600 de prăvălioa- 
fiecare săptă- 
americani 1 
de afișe. Dar

la 1 m — lățime și între 90 cm .și 
1,20 m înălțime), singura excepție 
admițîndu-se prezentării celei mai 
frumoase 
putea să 
naturală.

La ora
re din Paris vînd în 
mina colecționarilor 
milion de exemplare 
febra ,,poster" nu a atins gradul ei
maxim. Recent s-a anunțat înființa
rea unei societăți — Europoster — 
care și-a propus ca pînă la sfîrșitul 
anului în curs să vîndă două mi
lioane „poster". Vor exista .și pre
ferințe. Majoritatea posterofililor 
și-au exprimat dorința de a cumpă
ra chipul „frumos" al lui Jean-Paul 
Belmondo.

au fost facsimiluri 
Toulouse-Lautrec, 

fotografii uriașe.

Cel mai mare
ceas din lume

din BuenosIntr-un
'Aires se 
ția celui 
lume. El 
incit va 
toate cartierele marelui oraș. 
Cadranul său fosforescent va 
avea diametrul de 8 metri.

parc
va încheia construc- 
mai mare ceas din 
va fi atît de înalt 
putea fi văzut din

Conform anuarului
demografic al 

O.N.U. pe anul 1966, 
populația globului pă- 
mintesc este de 3 356 
milioane locuitori.

au trăit
61 milioane 

mai mult de-
1965. Aceasta în

seamnă că în fiecare zi 
medie 
Creș- 

în lu- 
cu 1,9 

cea 
‘ creștere a- 

1960 încoace.
mare

S.U.A. și a Chi- 
va dubla în ur- 
46 de ani. In a- 
perioadă,

In 1966 
Pămînt cu 
de oameni 
cit în

că populația Uniunii So
vietice, 
nei se 
mătorii 
ceeași
lația Indiei se va 
iar a Braziliei va 
de patru ori.

Se presupune
vor dubla populația 
următoarele țări: Japo-

popu> 
tripla, 
crește

s-au născut în 
167 000 de copii, 
terea populației 
me în ansamblu
la suta reprezintă 
mai mare 
nuală din 
Cel mai r 
de creștere s-a 
trat în America
— 3,5 Ia sută, 
mai scăzut — în 
occidentală — 0,6 
sulă.

Țările 
cea mai 
sînt : R. 
dia, Uniunea Sovietică. 
Statele Unite ale Ame- 
ricii, Indonezia, Pakista
nul, Japonia, Brazilia, 
Nigeria, R. F. a Germa
niei, Anglia și Italia. 
China figurează în anuar 
cu o populație de 735 
milioane locuitori, India 
cu 498 680 000, U.R.S.S.
— cu 233 180 000.

Pe baza calculelor res
pective s-au 
nosticuri din 
că populația 
mează să se 
anul 2 005. Se consideră

Invitație la drumeție

că iși
Și

loc se situează, firește 
Europa, cu 91 lockmp 
(și în primul rînd Olan

da cu 371 loc kmp, ur
mată de Anglia cu 319 
loc kmp și Belgia cu 312 
loc kmp).

Mortalitatea infantilă 
pînă la vîrsla de un an 
a scăzut în ultimul de
ceniu la jumătate într-o

Totuși mai există 
foste sau actuale 

sau țări depen- 
în care ea este 
de ani. In majo- 
țărilor, femeile 

mai mult decît 
se

multe

procent 
înregis- 

l.ațină 
iar cel 
Europa 

la

cu populația 
mare din lume 
P. Chineză, In

făcut pro- 
care reiese 

lumii Ur
du bleze in

POPULAȚIA

LUMII

crescut in ultimii 20 de 
ani.
țări, 
colonii
denie, 
sub 30 
ritatea 
trăiesc
bărbații. In general 
nasc ceva mai 
fete decît băieți.

Conform datelor în 
Europa, America de 
Nord și de Sud, Austra
lia și Noua Zeelandă, 
numărul căsătoriilor 
crește. Astfel, in 1966 
s-au contractat în S.U.A. 
1 844 000 
ceea ce 
creștere 
față de 
Canada 
155 280 
dică o 
la sută.

Conform ultimelor 
te, există 19 orașe 
pesle 3 milioane de 
cuitori și anume New
York — 15 445 000; To
kio — 1 1 032 716; Șanhai
— 10 000 000; Moscova — 
6 482 000; 
6 000 000; 
4 784 136; 
4 196 998; 
4 098 000;
— 3 977 000;
3 800 000;
3 287 334; 
3 665 000; 
3 220 000; 
3 156 222;
3 049 316.

de căsătorii, 
reprezintă o 

de 3 la sută 
anul 1965. In 
s-au înregistrat 
de căsătorii, 
creștere de

a-
6,5

nia (în prezent 99 mili
oane locuitori) — în 70 
de ani, R.F.G. (în pre
zent 57 349 000 locuitori) 
— în 60 de ani, Anglia 
(în prezent 55 milioane 
de locuitori) și Italia (in 
prezent 53 milioane de 
locuitori) în aproximativ 
100 de ani, în timp ce 
Nigeria, de pildă, iși va 
dubla populația actuală 
de 59 milioane locuitori 
în numai 34 ani.

A crescut densitatea 
populației in diferite zo
ne ale lumii. Pe primul

serie de țări ca U.R.S.S., 
R.D.G., Japonia, Franța 
și altele.
țări din
Europa, precum 
emisfera 
litalea infantilă este de 
50—100 și chiar mai 
mult la 1 000 de nou
născuți. Această situație 
îngrijorătoare se dalo- 
rește în mare măsură 
condițiilor sociale nefa
vorabile și antagonisme
lor pricinuite de capita
lism.

Longevitatea medie a

Japonia,
Dar, in unele 

Africa, Asia și 
și în 

vestică, morla- 
infantilă este 

și chiar 
de

da- 
cu 
lo-

Pekin — 
Bombay —

Cairo — 
Sao Paolo — 

Rio de Janeiro
Seul —

Mexico — 
leningrad —• 
Tiantzin — 
Osaka —• 

Calcutta —

CABAVA BALEA
Cel care a vizitat vreodată 

cabana Balea, nu uită multă 
vreme frumusețile pe care i 
le-a oferit o asemenea ex
cursie.

Situată sub virful Balea, în 
partea estică a munților Re
tezat, la o altitudine de peste 
7 400 metri, această bază tu
ristică deschide o uriașă poar
tă din partea răsăriteană spre 
acest masiv care prin locurile 
pitorești, prin pădurile secula
re, prin cascadele și 
tile sale de-a dreptul 
ce te captivează, te 
și-ți oferă satisfacții
multă vreme. De aici, dintre 
crestele Retezatului ți se des
chide panorama Văii Jiului, a 
Călanului și Hunedoarei. Ma
rje uzine, cartierele noi, co
șurile înalte care-și înfig tur-

îți par niș- 
basm. Ța- 
Ardeal in 

o asemuia 
Reteganu,

și comunele

— cum
Ion Pop 

satele
muntelui, pe Valea

unor uria-

priveliș- 
sălbati- 
încînlă 
pentru

lele în înaltul cerului 
te așezări pitice, de 
ra Hațegului — un 
miniatură 
scriitorul 
jși înșiră 
la poalele
Streiului, asemenea 
șe salbe multicolore.

Cabana, o construcție din 
lemn tipică acestor meleaguri, 
dispune de încăperi pentru ca
zarea a 100 de persoane, res
taurant-cantină cu autoservire 
și lumină electrică produsă de 
un grup electrogen propriu. 
Amatorii sportului cu schiul au 
la dispoziție, în apropierea ca
banei, suficiente pirtii pen
tru a organiza adevărate con
cursuri sportive. Drumul de 
acces spre cabană, începînd

din comunele Riu Bărbat, și 
trecînd prin Hobița măsoară 
nu mai puțin de 20 km și con
stituie o excursie plăcută. A- 
juns la cabană poți vizita vîr- 
furile Cleanțul, Cozmei, Lăn- 
cița, Păpușa, Bucura și Șaua 
Retezatului la o altitudine de 
2 250 de metri.

Frumoase sînt împrejurimile 
Văii Jiului! Acei care le-au* 
admirat cit de puțin, cu sigu
ranță că rămîn cu amintiri 
plăcute. Ei vor căuta noi pri
lejuri să le mai revadă, să se 
avînte spre piscuri pentru a-și 
satisface setea de frumuseți. O 
asemenea excursie rămîne tot 
timpul o invitație la drumeție. 
Cabana Balea este doar unu 
din cele 16 cabane construite 
în împrejurimile Văii Jiului. 
Toate însă au frumusețea lor 
specifică cu peisajul și locu
rile care le înconjoară, 
loate îți oferă satisfacția pe
trecerii timpului liber în mij
locul naturii.

Poartă de 25 de ani
un glonte în inimă

F. NICU

Muncitorul Radzak Artîkov din 
Uzbekistan poartă de 25 d«j ani un 
glonte în inimă. Proiectilul a fost 
descoperit cu totul întîmplător de 
medici în timpul unui control pe
riodic, deoarece Artîkov, în vîrstă 
de 56 de ani, nu s-a adresat nicio
dată în ultimul sfert de secol me
dicilor, 
de 
au 
un 
că 
tricular 
ca n u 
venție 
tele 
tului

Artîkov a fost rănit în cursul ce
lui de-al doilea război mondial de 
trei ori. După demobilizare, el a 
efectuat în permanentă muncă fizi
că, iar în prezent lucrează ca mun
citor la un combinat de materiale 
de construcții.

avînd o sănătate deosebit 
robustă. Radiografiile efectuate 
arătat că inima nu prezintă nici 
fel de modificări patologice si 

glontele se află în mușchiul ven- 
stîng. Modicul a declarat 

trebuie făcută nici o inter- 
chirurgicală deoarece qlon-

nu dăunează sănătății pacien-
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Popicăria să redevină
urgent... popicărie

orașul Pe- 
arene de 
și... lungi, 

mort în

Existau în 
troșani două 
popice mari 
Despre sezon
activitatea lor nici vor
bă. Se juca popice vara 
pe arșiță, iarna pe vis
col și ninsoare, toamna 
și primăvara. Dar de 
vreo doi ani la arena de 
popice a asociației Vo
ința nu se mai joacă. Și 
cît ar dori popicarii să 
practice sportul lor pre
ferat. Asta însă nu se

poate nici în ruptul ca
pului. Nu se știe din a 
cărui inițiativă (nu știm 
fiindcă acum respectivul 
se ascunde după deget) 
biata popicărie s-a trans
format în m 
treprinderii 
Petroșani.

„Totul e 
durată" — 
atunci
ai popicăriei, adică, ai 
magaziei. O să ne con- 
truim o magazie și

agazie a In- 
forestiere

de scurta 
afirmau pe 

noii proprietari

e-

liberăm urgent popicăria. 
„Urgentul" acesta du
rează de doi ani. După 
afirmațiile tovarășului 
Haidu Ștefan, șeful ser
viciului investiții la I.F. 
Petroșani, perspectiva 
retrocedării popicăriei 
stapînilor ei de drept, 
adică popicarilor de la 
asociația Voința, nu este 
prea apropiată.

„Spre sfîrșitul trimes
trului I al acestui an, 
sau în cel mai rău ca.

pînă la 1 Mai" — ne-a 
lămurit dînsul.

„Ofensată", de între
buințarea care i s-a dat, 
popicăria tace de doi 
ani. Nu șb mai aude 
nici huruitul bilelor aler- 
gînd pe pistă, nici zgo
motul popicelor doborîte 
urmat de ropote de 
plauze. Popicarii au ia- 
cut, e drept, gălăgie, pro
teste, dar zadarnic. Și 
iată așa s-a 
o popicărie 
Sîntem tare 
aflăm cum, 
Ies cînd, se 
forma magazia in popi
cărie. Cînd ?

dar zadarnic. 
transformat 
în magazie, 
curioși să 
dar mai 
va retrans-

a-

D. CRIȘAN

SUCCESELE VOR FI
CONTINUATE

(Urmare din pag. 1)

cu 
răspundere a vorbit și șe- 
brjgadă Pop Constantin, 
mineri Răul Grigore și 
Gheorghe, șeful echipei 

Vasile, maistrul 
alții.

au făcut

același spirit combativ și 
de

de

sectorului va trebui sa ne ajute în 
aprovizionarea cu materiale și scu
le.

In 
simț 
ful
maiștrii 
Oprescu 
de lăcătuși Bursuc 
mecanic Catană Ion și

Cei înscriși la cuvînt 
propuneri importante privind apro
vizionarea locurilor de muncă cu 
cele necesare, îmbunătățirea cali
tății producției, introducerea me
canizării la fronturile de lucru, în-

Itinerar cultural- 
sportiv la sfîrșit 

de săptămînă 
(Urmare din pag. I)

VULCAN
sala bibliotecii va fi pre- 
azi după-amiază recenzia 
„Scrisori către V. Alecsan- 
I. Ghica.

• In 
zentată 
lucrării 
dri" de

• Iubitorii de muzică vor putea 
participa, incepînd cu ora 19, 
audiție muzicală.

• Duminică, 14 ianuarie, la
10, va avea loc o dimineață
versuri închinată poetului Marcel 
Breslașu.

la o

ora 
de

29.30
29.50
20,00
22,00
22.50
22,50
23,20
23,20
23.30

Căminele culturale

• Va avea loc duminică, la ora
17, deschiderea „FESTIVALULUI 
FILMULUI PENTRU SATE".

La bazele sportive

în-• Sala I.M.P. găzduiește azi 
cepînd de la ora 16 și miine, înce- 
pînd cu ora 9, meciurile de handbal 
dintre echipele Școlii generale nr. 
1 Petrila, Liceul Petroșani, Liceul 
Petrila și Liceul industrial Petro
șani. Meciurile contează pentru 
campionatele școlare.

• In zilele de 13 și 14 ianuarie, 
pe pista de la Straja — lupeni se 
va desfășura faza regională a con
cursului de schi dotat cu „Cupa 
Unirea".

• Miine, la ora 9, in sala de 
Jport a clubului muncitoresc din 
Lupeni vor fi disputate, în cadrul 
„Cupei Sportul popular", meciurile 
de handbal pentru juniori și ju
nioare.

rnEviziuNE
Sîmbătă 13 ianuarie

Penii u noi femeile 1
Pentru copii: Filmul de păpuși: „Școala 
clovnilor". „Lumea copiilor* •— magazin 
distractiv.
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. Publicitate.
T ele-enciclopedia.
Film serial: Evadatul.
Studio Uno. Emisiune muzical-coregiăiică. 
Seară de romanțe cu Ioană Radu. 
Telejurnalul de noapte.
Telesport. 
închiderea emisiunii

In cursul zilei de ieri, în aspec
tul general al vremii s-a semnalat 
o ușoară încălzire a temperaturii 
care a oscilat între minus 10 și 
minus 14 grade la Petroșani. Ex
cepție în acest sens a făcut masi
vul Paring, unde temperatura a 
înregistrat o scădere de la minus 
14 grade la minus 18 grade. A nins 
cu intermitentă, grosimea straiului 
de zăpadă masurînd în prezent 36 cm 
101 cm la Paring. Zăpada se prezintă excelentă pentru 
practicarea schiului și a celorlalte sporturi de iarnă.

Pentru următoarele 24 de ore se prevede o ușoară 
scădere a temperaturii aerului, atit la Petroșani cît și 
la Paring. Se vor semnala ninsori slabe. Cerul va fi 
variabil. Vînt slab din sectorul nord-vest.

CALENDARUL ZILEI
13 ianuarie

1948 — Înființarea ordinului „Steaua Republicii Socia
liste România" (20 de ani).

1968 — Vizita primului ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, in Australia.

Petroșani șila

;p‘

>4

laboratorul Spitalului unificat Petrila se
efectuează zilnic 80—100 de analize. Iat-o pe utecista 

Biscă Maria eiectuind o hemogramă la microscop.
Foto : N. Moldoveana

Intre patul fi masa bolnavului!
i 
i 
i
I 
i

(Urmare din pag. 1)

cazarmamentul de pat nu 
e corespunzător — pă
turi uzate, cearșafuri 
scurte. E drept nu la 
multe paturi, dar bolna
vii trebuie să se bucu
re toti de o atenție egală. 
Condițiile de păstrare a 
hainelor bolnavilor nu 
sini într-adevăr, cele mai 
bune, dar nici spațiul a- 
fectat nu e gospodărește 
și cu grijă folosit. Ba 
unor bolnavi li se per- 
0 absolut nejustificat 

• să păstreze hainele lîn- 
’ gă paturi.

In nici unul 
purile sanitare 
nu există hîrlie 
lucru nepermi
astfel de instituție, 
despre condițiile de îm
băiere ale bolnavilor și 
aici se pot obiecta mul
te. Căzi murdare, lipsa 
grătarelor de lemn, la 
demisol — o baie fără 
nici o posibilitate de 
încălzire $i apoi, după 
cîte se pare, lipsa unui 

$ program de baie dirijat

din gru- 
vizitate 

igienică, 
. Intr-o 

Cît

de personalul medical îi 
determină pe bolnavi să 
nu apeleze prea des la 
acest atribut al civiliza
ției.

Deși cei cîțiva bolnavi 
întrebați nu reclamă in
suficiența sau calitatea 
mîncării, sesizări anteri
oare, ne-au făcut atenți 
la anumite aspecte ale 
acestei probleme. Și iată 
că și aici există portițe 
pentru nereguli. In pri
mul rînd nu există o 
posibilitate de control 
dacă alimentele scoase 
din magazie ajung în 
totalitate în cazan. Fap
tul că la unii din sa- 
lariații spitalului li se 
permite să ducă acasă 
resturi de mîncare lasă 
loc și la unele abuzuri, 
ce-i drept neconstatate 
de noi dar posibile. O 
parte din personalul gos
podăresc, surori și in
firmiere obișnuiesc să 
servească masa la spi
tal. Bine ar fi dacă a- 
cest lucru s-ar face con- 
tra-cost și dintr-o mîn
care pregătită în acest

încălzi mîncarea 
uneori, se răcește

spl- 
spa- 
sint 
cele

E
Duminică 14 ianuarie

PETROȘANI
Dragostea unei 
Un taxi pentru 
Singur pe lume;
Surcouff —
ANINOASA :
CAN : Sindbad
ȘENI : Parcarea interzisă;
— Cultural : Testamentul incașului;

— 7 Noiembrie :
blonde; Republica : 
Tobrouk; PETRILA: 
LONEA — Minerul :

tigrul celor 7 mări ; 
Comisarul X ; VUL- 

marinarul ; PARO- 
LUPENT

certitudinea afir- 
la această între- 

Despre pîinea ca
se servește bolna- 
sau cel puțin des- 

servit 
nostru,

scop, nu din același ca
zan cu bolnavii. In fie
care oficiu de la fiecare 
etaj există aragaze pen
tru a 
care,
de la bucătărie pînă în 
secție. Și totuși mînca
rea nu ajunge caldă pe 
noptiera bolnavului. Ca
drele medicale care ar 
trebui să controleze da
că se folosesc sau nu a- 
ceste aragaze cînd e ca
zul, nu pot răspunde cu 
toată 
mativ 
bare, 
re Ii 
vilor,
pre cea care s-a 
în ziua raidului
se poate spune atit : e 
veche. Cel puțin aici ar 
putea fi în fiecare zi 
jîine proaspătă. La în
tocmirea meniului, pre
ferințele bolnavilor au 
sînt de loc sondate. Ori, 
cînd ai de-a face cu oa
meni bolnavi trebuie să 
ții seama și de gustu
rile lor, bineînțeles în

funcție de regimul pre
scris de medic.

Spuneam că s-au fă- 
. ut eforturi mari pentru 
lărgirea spațiului de 
lalizare. Nu toate 
țiile adaptate, însă, 
proprii. Unul dintre
două saloane clin anexa 
secției interne e total 
impropriu.

Cadrele medicale de 
aici se străduiesc să a- 
sigure bolnavilor un tra
tament de specialitate 
cit mai competent și, în 
concluzie, eficient. Dar 
se vede că nu sînt su
ficient de pretențioase 
nici cu ele însele nici 
cu subalternii în ceea 
ce privește aceste „mă
runte" aspecte gospodă
rești, legate nemijlocit 
de însăși munca lor ca 
specialiști.

Un cuvînt 
constructorii 
T.R.C.H. care 
lat reparațiile 
la spital : au 
cîteva datorii 
le fac cinste.

și pentru 
de la

au execu- 
capitale 

pe acolo 
care nu

tarirea disciplinei și respectarea cu 
strictețe a normelor do tehnică a 
securității muncii.

Luînd cuvîntul tov. Ion Popescu, 
inginerul șef al exploatării a vor
bit despre sarcinile ce-i revin sec
torului în noul an de activitate, in- 
sislind asupra mecanizării, întăririi 
disciplinei și a îmbunătățirii sub
stanțiale a calității cărbunelui.

— Pentru realizarea indicatorilor 
de plan pe anul 1968 — a spus vor
bitorul — întregul colectiv al sec
torului va trebui să se mobilizeze 
astfel ca învățînd din lipsurile a- 
nului trecut activitatea sa sa se 
desfășoare Ia nivelul cerințelor, 
sectorul V să-și mențină și pe mai 
departe prestigiul cîștigat.

Tn încheierea dezbaterilor tova
rășul Lffcăr David, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Petroșani al 
P.C.R , după ce a 
vul de muncă al 
pentru rezultatele 
indicații prețioase 
cum trebuie să se
vitatea în anul 1968, în lumina sar
cinilor Conferinței Naționale a 
P.C.R. Va trebui insistat, a subliniat 
vorbitorul, asupra îmbunătățirii ca
lității producției, a întăririi disci
plinei, pentru continuarea acțiunii 
de organizare științifică a produc
ției și a muncii care în 1967 a avut 
un rol pozitiv în desfășurarea ac
tivității, pentru creșterea producti
vității muncii și reducerea prețului 
de cost, astfel încît și în 1968 sec
torul V de la mina Lupeni să se 
mențină între sectoarele fruntașe.

felicitat colecti- 
sectorului V 

obținute, a dat 
privind modul 
desfășoare acti-

LOTO
La tragerea Loto din 12 ianuarie 

1968 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

76 35 45 72 66 55 25 1 60 39 
85 20.

Fond de premii : 962 448 lei.

O. Oo V. le F. 
PETROȘANI

angajează urgent
® Șef serviciu 

financiar 
salarizare 
1 725 lei.

Condiții : studii 
11 ani vechime 
economice.

maximă

medii și 
în funcții

• Contabil 1
maximăsalarizare 

1 275 lei.
Condiții: studii 
7 ani vechime 
economice.

medii și 
în funcții

Preparata cărbunelui Corcești
cu sediul în orașul Vulcan

angajează imediat

3 lăcătuși revizie vagoane
4 fochiști locomotivă aburi
15 manevranți și șefi de manevră
4 sudori calificați
10 maiștri, pompagiști, funicula 
riști și muncitori necalificați.
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O. N. U.

Consultări 
în problema 
cipriotă

NEW Y0RK 12 (Agerpres). —, 
Secretarul general al O.N.U., C’ 
Thant, a Început o nouă rundă de 
consultări cu reprezentanții părți
lor direct interesate in problema 
cipriotă. El l-a primit pe reprezen
tantul Greciei la O.N.U., Dmitrios 
Bitsios. Un purtător de cuvînt al 
secretarului general a declarat că 
U Thant nu intenționează deocam
dată să-și prezinte raportul către 
Consiliul de Securitate, liind încă 
nevoie de consultări.

Președintele Comitetului militar 
revoluționar din Dahomey a fost destituit

Declarațiile primului
PORTO NOVO 12 (Agerpres). — 

.Postul de radio Dahomey a anun
țat că Jean Baptiste Hacheme a 
fost destituit din funcția de preșe
dinte al Comitetului militar revo
luționar instituit după lovitura de 
stat din decembrie 1967. Observato
rii politici din capitalele africane 
consideră destituirea lui Hacheme 
drept un indiciu al unor noi lupte 
pentru putere care a început in a- 
ceastă mică tară africană, unde în 
ultimii patru ani au avut loc trei 
lovituri de stat. Hacheme a fost 
unul din principalii participant! la 
lovitura militară de stat din de
cembrie anul trecut, soldată cu în-

lăturarea președintelui Soglo. Po
trivit autorităților din Porto Novo, 
poziția fostului președinte al Comi
tetului militar revoluționar nu ar 
fi corespuns principiilor expuse în 
declarația program a noului regim 
instaurat după lovitura de stat. El 
a fost, de asemenea, acuzat de a Ii 
partizan al fostului președinte al 
Dahomev-ului, Justin Ahomadegbe, 
și de a fi militat pentru readucerea 
acestuia la conducerea tării.

ministru al Franței

intre Londra și Paris
BONN 12 (Agerpres). — Poziția 

R.F.G. între Londra și Paris privind 
aderarea Angliei la Piața comună 
continuă să retină atenția presei 
vest-germane. Numeroase ziare de 
tendință creștin-democrată conside
ră că „Bonnul s-a așezat între două 
scaune". Rezultatul vizitei la Bonn 
a lordului Chalfont, ministru de 
stat britanic, însărcinat cu du
cerea tratativelor pentru adera
rea Angliei la Piața comună, scrie 
ziarul „Koelnische Rundschau", a 
provocat o anumită nemulțumire la 
Londra. Dar, adaugă același ziar, 
englezii nu au nici un motiv să 
se plîngă de R.F.G. care încearcă

comună. Totuși guvernul vest-ger- 
rnan ia în considerare poziția fran
ceză". „Inconvenientul, conchide 
ziarul „Koelnische Rundschau", es
te că nici francezii și nici englezii 
nu sînt satisfăcuți de atitudinea 
Bonnului". „Frankfurter Neue Pres- 
se" este de altă părere, arătînd că 
de fapt guvernul federal nu s-a a- 
șezat între scaunele Parisului și 
Londrei, ci merge de la unul la 
altul. Această tactică are drept 
scop cîștigarea de timp în disputa 
privind aderarea Anqliei și țărilor 
scandinave la C.E.E. Dar, situîri- 
du-se pe această poziție, guvernul

Sesiunea 
’•Parlamentului suedez

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 
Joi a început la Stockholm sesiu
nea de iarnă a Riksdagului (Parla
mentul). Referindu-se in mesajul 
său de deschidere la situația inter
națională, regele Gustaf Adolf al 
VI-lea a declarat, printre altele, că 
Suedia salută „toate eforturile con
sacrate restabilirii păcii în Viet
nam". El a reafirmat totodată spri
jinul Suediei față de O.N.U. A fost 
prezentat proiectul de buget pe 
1968—1969, menit să „stabilizeze 
situația economică pe plan intern 
și să întărească poziția monetei na
ționale pe plan extern".

PARIS T2 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează că pri
mul ministru francez, Georges Pom
pidou, a avut joi seara o convor
bire televizată cu doi ziariști de 
la Paris-Match" și „L'Express". 
Cea mai mare parte a convorbirii 
sale a fost consacrată problemelor 
de politică internațională. Intre al
tele, premierul francez a afirmat 
că Franța a „încetat să mai facă 
politica altora", precizînd în ace
iași timp că nu este vorba de o 
izolare. „Principiul politicii externe 
actuale a Franței, a declarat Pom
pidou, este colaborarea cu întrea
ga lume".

Abordînd problema Pieței comu
ne, Pompidou a reafirmat teza gu
vernului francez, potrivit căruia 
Marea Britanie nu este pregătită 
să intre în Comunitatea Economică 
Europeană (C.E.E.). Cu privire la 
aceasta, el a dezvoltat un nou ar
gument subliniind că planul de 
redresare financiara al președinte
lui Johnson prevede un regim pre
ferențial pentru Anglia. „Este pen
tru prima oară cind America re
cunoaște în mod deschis că Anglia 
îi este strîns legată, ceea ce-mi

permite să spun că Marea Britanie 
nu este atît de europeană", a re
levat Pompidou. Premierul francez 
a recunoscut că și în cazul în care 
„cei cinci" refuză Franței aplicarea 
regulamentelor agricole, se va pu
tea ivi atunci o foarte gravă criză, 
care ar putea duce la dezmembra
rea C.E.E.".

Pe de altă parte, vorbitorul a ca
lif icaț drept „pură calomnie" afir
mațiile potrivit cărora Franța ar 
avea responsabilitatea directă în 
actuala criză monetară, precizînd 
că în ultimul timp guvernul său a 
incetat să mai schimbe dolarii în 
aur.

VIETNAMUL DE SUD

Lupte grele in zona Deltei Mekong
totul pentru a aplana dificultățile 
privind intrarea Angliei în Piața

federal risca să decepționeze fie 
Parisul, fie Londra.

Kcizbncnlrca „tebrcl aurului**
LONDRA 12 (Agerpres). — La 

bursa din Londra, unde în ultimele 
zile a domnit aceea liniște preves
titoare de furtună, s-a înregistrat 
joi o nouă creștere a cererii de aur, 
achizițiile atingînd cifra de 15 to
ne, ceea ce depășește de două ori 
vînzările obișnuite de aur pe o zi.

din Anglia, care se tem că vor a- 
vea loc noi perturbări cu implicații 
profunde la bursele vest-europene. 
De remarcat că noua creștere a ce
rerii de aur a izbucnit la puțin 
timp după mx •'•' Un anunțate de 
președintele S.U.A. în vederea apa 
rarii dolarului.

Se anunță, de asemenea, că valoa
rea acțiunilor companiilor aurife
re sud-africane a înregistrat o noua 
creștere.

Această reizbucnire a febrei au- | 
rului a fost primită cu deosebită 
îngrijorare de cercurile financiare

SAIGON 12 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Presse, 
forțele patriotice sud-vietnameze 
au supus unui violent bombarda
ment pozițiile deținute de trupele 
sai.goneze în orașul My Tho, al doi
lea ca mărime din regiunea Del
tei Mekong. O grindină de obuze 
de mortiere a căzut asupra instala
țiilor militare și a posturilor forțe
lor de politie. Au fost distruse sau 
avariate mai multe obiective mili
tare, fiind înregistrate pierderi în 
rîndul forțelor saigoneze. Pe de

altă parte, agenția" France Presse 
arată ca în luptele grele desfășu
rate miercuri în zona Deltei Me
kong, la aproximativ 86 kilometri 
sud-est de Saigon, au fost uciși 10 
militari americani, iar 50 au fost 
răniți.

lama iii mini 
ofensiva in Europa

PARIS 12 (Agerpres). — Du
pă o scurtă ameliorare a vre
mii, iarna își continuă ofensi
va pe continentul european. 
Zăpada a început din nou sâ 
cadă, iar valul de Irig cuprin
de din ce în ce mai multe 
țări. El s-a abătut și asupra 
Poloniei, la Cracovia înregis- 
trîndu-se cea mai scăzută tem
peratură — minus 31 grade. 
In Bulgaria, zăpada continuă 
să cadă în cea mai mare parte 
a țârii. Numeroase autoturis
me au fost complet acoperite 
de ninsoare în R. F. a Germa
niei. Peste tot ninge, in Belgia 
zăpada perturbînd circulația 
rutieră. In Elveția, mai bine 
de 1 000 persoane au fost izo
late în urma avalanșelor. O 
parte din rețeaua rutieră ita
liană a iost paralizată. La Ro
ma, șoselele nu sînt practica
bile decît pentru vehiculele 
cu șenile. In Algeria, în ulti
mele 24 de ore s-a abătut 
brusc un val de frig, iar în 
Tunisia locuitorii acestei țări, 
neobișnuiți cu zăpada abun
dentă. s-au trezii peste noapte 
în plină iarnă.

„Survey or-?6* transmite imagini clare 
de pe Lună

Sonda lunară americană „Surveyor-7", care a aselenizat marți în 
apropierea craterului „Tycho", a transmis pînă în prezent peste 2 200 de 
fotografii ale suprafeței lunare înfățjșînd un peisaj presărat cu $ linei. 
Imaginile sînt de o claritate remarcabilă, declară specialiștii Centrului 
spațial din Pasadena.

Specialiștii americani studiază în continuare posibilitatea de a co
borî, prin telecomandă, la nivelul 
sondei.

• NEW YORK. — Secretarul 
General al O.N.U., U Thant, a în
ceput consultării ■ în problema regle
mentării situației din Yemen. Du
pă ce' l-a primit miercuri pe însăr
cinatul cu afaceri al Yemenului, 
Yahya Geghman, el l-a convocat 
joi după-amiază pe reprezentantul 
Arabiei Saudite, Jamil Barudi.

dorit „laboratorul de chimie'* al

£ GENEVA. — Comitetul inter
național al Crucii Roșii a dat pu
blicității la Geneva un comunicat 
.n care se spune că guvernele 
R.A.U. și Izraelului s-au declarat 
„gata să procedeze la un schimb 
general de prizonieri de război de
ținuți de o parte și de alta".

După amînarea conferinței arabe 
la nivel înalt

Egiptul va trimite în cîteva zile 
misiuni diplomatice la nivel înalt 
în capitalele arabe, afirmă ziarul 
„Al Gumhuria" de vineri. Misiuni
le, afirmă ziarul, vor discuta în 
fiecare din țările arabe situația ac

tuală în urma amînării conferinței 
arabe la nivel înalt, subliniind im
portanța unei acțiuni arabe unite. 
Ele vor susține necesitatea unei 
conferințe arabe sau a unor „acop- 
duri bilaterale" între țările arabe.

Prima Tortă navală multinațională 
a N.A.T.O.

Prima forță navală multinațională a N.A.T.O. va ii constituită sîm- 
bătă la Portland (Dorset), s-a anunțat vineri la Ministerul britanic al A- 
parării Este vorba de un grup de nave care cuprinde unități ale Marii 
Britanii, Olandei, Norvegiei și S.U.A., cărora li se vor alătura ulterior 
nave ale altor țâri membre ale N.A.T.O.
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Puternică demonstrație 
la Madrid

MADRID 12 (Agerpres). — Stu
denții Universității din Madrid au 
organizat joi o puternică demons
trație în semn de protest împotriva 
hotărîrii guvernului spaniol de a 
include Facultatea de Științe po
litice și economice pînă la 1 mar
tie. Politia a intervenit cu bruta
litate pentru a împrăștia pe stu
denții demonstranți.

Starea pacienților 
cu inimi grefate

STANFORD 12 (Agerpres,. 
De la Clinica Universității din 
Stanford (California) se anun
ță că starea sănătății lui Mike 
Kasperak continuă să se ame
lioreze. Cu toate acestea, nu
mele lui este menținui pe lista 
pacienților a căror sănătate 
este considerată „critică" de 
către medicii care-1 supravj 
ghează. „Pulsul și tensiunea 
arterială sini normale, bolna
vul respiră parțial iără ajuto
rul vreunui aparat", se spune 
in ultimul buletin medical re
dactat de profesorul Shumway. 
Pacientul nu are febră și pul
sul este de 108 bătăi pe mi
nut. ritm normal pentru un o- 
perat.

★

CAPETOWN 12 (Agerpres). 
— Dr. Philip Blaiberg, „se 
comportă în general foarte 
bine", nici un fenomen de 
respingere a organismului 
greiat nu s-a manifestat, a 
declarat vineri prof. Chris 
Barnard in cursul unei confe
rințe de presă organizate la 
Facultatea de Medicină din 
Capetown, anunță agenția 
France Presse. El a precizat 
că apetitul pacientului este 
bun și că el nu are febră.

Clinele cu un cap grefat 
se simte bine

S Cele două capete s-au obișnuit cu situația lor
La trei zile după operație cîinele a început sâ umble

KIEV 12 (Agerpres). 
Clinele căruia i s-a 
greiat un al doilea cap 
se simte bine. După 
cum s-a mai anunțai, 
in cursul unei operații 
efectuate la Kiev, cli- 
nelui Muhtar de 4 ani 
i s-au greiat capul și 
partea din fală (labele, 
inima, plămlnii) a cor
pului unui cățeluș de 
două luni. După opera
ție, Muhtar a conti
nuat, sub efectul nar
coticului, să doarmă 
profund. Dar, existenta 
a două sisteme nervoa
se au determinat in 
continuare o atitudine 
diferită a celoi doi 
dini. După ce neobiș
nuita pereche s-a tre
zit, Muhtar a fost li

niștit, dar părea că ar 
vrea să se elibereze de 
povara neașteptată de 
pe gitul său. Capul că
țelului a manifestat in
să agresivitate. El l-a 
mușcat de cîteva ori 
pe Muhtar de ureche 
și de o labă și a reac
ționat cu interes la tot 
ce se petrecea in jurul 
său. După administra
rea hranei pe care a 
primit-o Muhtar, cele 
două capete s-au o- 
bișnuit treptat cu si
tuația lor și pînă la 
urmă au alipit. Cea 
de-a doua trezire nu 
s-a deosebit de prima. 
Cățelul deschidea tot 
timpul botul incercind 
să latre. Vineri, a treia 
zi după operatie, Muh

tar s-a ridicat pe pi
cioare și a Început să 
meargă in vivariul in 
care se atlă.

După părerea specia
liștilor, greia efectuată 
la Kiev de patoiiziolo- 
gul Vladimir Demihov 
care, după cum arată 
agenția T ASS, l-a cu
noscut și a avut ocazia 
să se consulte cu pro
fesorul Barnard, are o 
importantă științifică. 
Fa va contribui la per
fecționarea tehnicii 
transplantărilor, la dez
voltarea chirurgiei ex
perimentale, va da po
sibilități oamenilor de 
știință să cerceteze 
timp îndelungat reac
țiile și procesele care 
au loc in (esutun.
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