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PREOCUPĂRI

ÎNCEPUT
DE DRUM

la mina Lupeni

a Uniunii Tineretului Comunist

Început de februarie 
la mina Lupeni. Ne a- 
flăm în mijlocul tumul
tului de oameni în pli
nă revărsare spre fron
turile din adîncuri. Două 
lucruri rețin în incinta 
minei atenția oamenilor 
în aceste zile : apariția 
lînga imediata apropie
re a galeriilor de coastă 
a unor panouri mari cu 
obiectivele ce și le-a fi
xat colectivul minei 
drept ținte pe cota vred
niciei — angajamentele 
pe noul an — și a unei 
cifre pe graficul de pro
ducție al minei — 6 498

• numărul tonelor ex- 
t/be peste plan în pri
ma lună a anului. Cele

două apariții grăiesc 
despre două realități de
finitorii pentru 
tea colectivului 
mari exploatări 
fere din bazin : 
noi, sarcini 
1968 și un debut 
tător.

Mai definitorii, 
decît cifrele sînt 
rile oamenilor :

— In prima lună a a- 
nului, sectorul nostru a 
înscris cea mai 
depășire : peste
tone — ne-a c 
eiul de schimb

însă, 
gîndu-

Vineri dimineața au început in 
Capitala lucrările Consfătuirii pe 
țară a Uniunii Tineretului Comu
nist, care dezbate timp de două 
zile măsurile ce urmează a fi. lua- 
te de organizațiile de tineret în 
vederea aplicării hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 29 noiembrie — 
1 decembrie 1967 cu privire la 
bunătățirea muncii educative 
rîndul tineretului.

La Consfătuire, care are un
lucru, participă membrii 
supleanți ai Comitetului 
ai Comisiei de revizie 
membri

îm-
în

ca-

ai Consiliului 
Studenților din 

ingineri, teh- 
ogoarelor, stu-

activita- 
celei mai 
carboni- 
exigcnțe

sporite pe 
promi-

i mare
> 3 400 
declarat

> Căila

1. DUBEK

(Cont. în pag. a 3-a)

O mare stafie
LA Ml HĂ PĂROȘENI

Va fi atacată 
o nouă lucrare
Ieri, constructorii lotului T.C.M.M. Paro- 

șeni au preluat amplasamentul pentru o 
nouă lucrare, ce va fi atacată în cursul 
săptămînii viitoare în incinta minei Paro- 
șeni.

Este vorba de începerea săpăturilor la 
noul turn pentru mașina de extracție. A- 
cest turn va fi executat prin glisare și, spre 
deosebire de turnurile cilindrice, va avea 
o formă dreptunghiulară, cu laturile de 4, 
respectiv, 6 metri și o înălțime de 40 me
tri. Lucrarea, a cărei valoare se apropie 
de 4 milioane lei, are termen de predare 
în 1969.

JURNAL CITAPIN

MINUTE
BANI

Te oprești în fața u- 
nei tutungerii, ceri un 
pachet de țigări, dai leii 
și primești mărunțișul 
cuvenit.

Intri intr-un bufet 
T.A.P.L. (oricare din Va
lea Jiului) „comanzi" — 
vorba vine că, chiar co
manzi — o sută de gra
me 
die 
și, 
ție 
Nu 
sau 
iv
ești
zornăie buzunarele.

...La exploatările 
mere și în alte 
prinderi oamenii 
capul, cheltuiesc 
energie în lupta 
nutele. Pentru ei 
ză fiecare minut
mai bine din timpul de 
lucru. In fond ce este 

rmnut fală de opt ore 
durează programu.

lucru. Un „mărunțiș".

de țuică, rom. droj- 
etc., dai lei rotunzi 

aproape lără excep- 
nu primești restul, 
se încurcă barmanii 
ospătarii cu mărun- 
Numai dacă știe că 
„cineva" își

pe scara întreprinderii 
minutul înseamnă tone 
de produse in plus.

Și, cind oamenii mun
cii asudă pentru fiecare 
ban, pentru a folosi mai 
bine fiecare minut, te 
întrebi: cu ce drept, cu 
ce obraz te vămuiesc cu 
seninătate de mărunțiș 
barmanii și ospătarii ? 
Cu ce drept se rotunjesc 
prețurile in unitățile 
T.A.P.L. ?

De cîteva zile barma
nii au începui să învețe 
gramajul
iau primit vreo 
amenzi mai 
te"). De 
vreau 
partă. 
acei 
bani, 
pătul
peală, o mașină, 
sau alte „nimicuri" din- 
tr-astea.

Avizăm 
T.A.P.L. că 
viitoare ale
vom concretiza pe ciu
pitori.

ma/

de transforma
re în ^ucru

început cons- 
transf armare 

din cele mai 
bazin.

una 
din 
dotată cu echipa- 
românească, noua

In orașul Vulcan a 
trucția unei- stații' de 
de 110 kilovolți, 
mari și moderne

Prevăzută a fi 
ment de protecție
stație va conduce la îmbunătățirea 
alimentării cu energie electrică a 
întregii Văi a Jiului și, în mod spe
cial, a noilor exploatări miniere a- 
flate în deschidere.

Proiectul de execuție 
terminarea și conectarea 
temui energetic național 
tul acestui an.

Paralel cu construcția
lucrează la dublarea unor linii 
lectrice și la înlocuirea rețelelor 
vechi pentru menținerea unei ten
siuni corespunzătoare în întregul 
sistem de alimentare cu energie e- 
lectrică din Valea Jiului.

prevede 
ei la sis- 
la sfîrși-

stației se
e-

Un suris opti
mist, plin de sa- 
tisiacții — carac
teristic tînărulăi 
miner al zilelor 
noastre.

mi- 
intre- 

își bat 
multa 

cu mi- 
contea- 
folosit

regulamentar 
cîteva 

„consisten- 
rnărunțiș nu

insă să se des- 
Mărunțișul, adică 

umili 10—20 de 
reprezintă, 
a 2—3 ani

un
cit
de
Folosindu-1 mai bine abia 
dacă poți cîștiga în plus 
cițiva zeci de bani. Dar

la . ca
de ciu- 
g casă,

conducerea 
m numerele 
ziarului îi

racter de 
și membrii
Central și 
a U.T.C.,
Uniunii Asociațiilor 
România, muncitori, 
nicieni, lucrători ai 
denți, elevi, militari, învățători și
profesori, cercetători științifici, re- 
prezentînd întregul tineret al pa
triei noastre.

La lucrări iau parte tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
P.C.R., 
pleant 
cretar 
secție

. al
su-Virgil Trofin, membru 

al Comitetului Executiv, se
al C.C. al P.C.R., șefi de 
la C.C. al P.C.R., reprezen-

lanți ai conducerii unor ministere, 
instituții centrale și organizații ob
ștești, activiști de partid, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

După deschiderea lucrărilor 
Consfătuirii, tovarășul Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistrul pentru problemele tineretu
lui, a prezentat Raportul 
măsurile de îmbunătățire 
vității Uniunii Tineretului 
nist în lumina hotărîrilor 
rei C.C. al P.C.R. din 29 
brie — l decembrie 1967.

In cursul dimineții au
discuțiile generale pe marginea ra
portului prezentat.

După-amiază, lucrările Consfătui
rii s-au desfășurat in comisii pri
vind activitățile : politico-ideologi- 
că ; cultural artistică și distractivă; 
sportivă, turistică și de pregătire 
a tineretului pentru apărarea pa
triei ; în rindul elevilor ; în rîndul 
studenților • organizatorică si sta
tutară.

Lucrările Consfătuirii continuă.

privind 
a acti-
Comu-
Plena- 
noiem-

început

(Agerpres)

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Finlandei 

la București
Vineri, 9 februarie, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceauses
cu, a primit pe ambasadorul 
traordinar și plenipotențiar al 
landei în Republica Socialistă 
mânia, Kaarlo Veikko Makela,
a prezentat scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej, 
Makela și Nicolae 
rostit cuvîntări.

Intre președintele

ex- 
rin- 
Rc- 

care

Kaarlo Veikko
Ceausescu au

Consiliului c.

Veikko
convor-

scriso-

Stat, Nicolae Ceaușescu, și amba
sadorul Finlandei, Kaarlo 
Makela, a avut loc apoi o 
hire cordială.

La ceremonia prezentării
rilor de acreditare și la convorbi
re au participat Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de Stat, 
și George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Studierea documentelor Conferinței Naționale a P.C.R. din 6—8 de
cembrie 1967 imbogățește aria tematică a propagandei de partid con
tribuie la ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a nivelului politic 
șt ideologic al maselor.

In Valea Jiului muncesc și învață mulți tineri. Ei reprezintă o 
pondere însemnată in toate domeniile de activitate. De aceea am con
siderat oportun să punem cîteva întrebări tovarășului VASILE OROȘ, 
secretar al comitetului U.T.C. Petroșani, în legătură cu însușirea de că
tre masa de tineret a documentelor Conferinței.

— Desigur, propagarea in 
tineretului a ideilor, tezelor, 
rilor cuprinse în documentele Con
ferinței Naționale depinde în pri
mul rind de însușirea acestor do
cumente de către activul de bază 
U.T.C. Ce ne puteți spune în a- 
cest sens ?

ITINERAR CULTURAL-SRORTIV

să plâ
Teatrul de stat

Duminică, 11 februarie, 
un colectiv de actori va 
prezenta pe scena Tea
trului de stat, în mati
neu și seara, spectacole 
cu comedia ,,O noapte 
furtunoasă" de I. L. 
ragiale.

Casa de cultură

Ca

are

rîndul 
mă sli

I
mină

Mîlne, în sala biblio
tecii, copiii pot partici
pa la o dimineață de 
basme.

I

— După apariția documentelor Conferin
ței Naționale, comitetul orășenesc U.T.C. 
Petroșani a organizat în cadrul instruirilor 
lunare cu activul de bază, expuneri, semi- 
narii, la care au participat pentru 
lămuririle necesare activiști ai 
orășenesc de partid Petroșani 
competente din economie.

a. da
Comitetului 

si cadre

— Care sînt formele 
ați asigurat studierea 
lor de către activul 
lariat ? Dar de către 
neri ?

prin care 
documenle- 

U.T.C. nesa- 
masa de ti-

Astăzi, la ora 20, 
ioc o seară distractivă 
pentru tineret.

Miine, la ora 10, me
lomanii pot audia con
certul de muzică cultă 
care va avea loc în sala

a
Isi va 
artistul 
Buciu.

18, în sala bibliotecii va 
fi prezentat montajul li
terar „Cind sirena a des
picat cerul".

PETRILA— Astă-seară, 
la ora 18, are loc sim
pozionul intitulat : „Prin
cipalele sarcini cu pri
vire la îmbunătățirea 
organizării administrativ- 
teritoriale a României".

Duminică la ora 20 ti
nerii vor putea petrece 
cîteva ore plăcute la 
seara dansantă organi
zată in holul clubului.

Pe terenuri 
și în săli de sport

ATLETISM

I
I

comitet și a 
studierea, 

de către activul

de spectacole 
de cultură, 
concursul și 
merit Mircea

Casei 
da 
e-

LONEA — Mîlne, la ora 
10, se va ține în sala de 
spectacole expunerea 
„Figuri de militanți 
mișcării muncitorești 
țara noastră".

ANINOASA — In
fi expusă, 
18, confe- 
de eroi

ai 
din

sala

LUPENI — Astăzi, la ora

de ședințe, va 
astăzi, la ora 
rința „figuri 
uteclștl".

Duminică, la ora 10,30, 
se va desfășura pe sta
dionul „Jiul" din Petro
șani, crosul dotat cu 
„Cupa 16 februarie-. Vor 
participa elevi ai licee
lor, ai școlilor generale 
și profesionale.

VOLEI
de

I
I
I

Miine, cu începere 
la ora 10, se vor disputa 
în sala de sport a I.M.P. 
finalele ' campionatelor 
republicane de volei e 
tapa orășenească,

POPICE I
Arenele de popice 

Petroșani, Lupeni și 
trila Vor găzdui, dumini
că, faza a ÎV-a a cam
pionatului orâș?nes<M

din 
Pe- I

I

— Cu prilejul ședințelor de 
zilei secretarului s-a organizat 
pe bază de conspecte, 
nesalariat, a documentelor Conferinței Na
ționale și a Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 29 noiembrie — i decembrie 
1967 cu privire la munca educativă în ria
dul tineretului. Pentru masa de tineri am 
organizat următoarele acțiuni : în adună
rile generale s-a citit pe capitole Raportul 
prezentat la Conferință de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și au fost prezentate 
expuneri pe marginea documentelor. In 
licee, în școlile profesionale, precum și la 
nivelul a 25 de comitete U.T.C. au fost, 

‘ de asemenea, prelucrate cu tinerii tezele 
Conferinței Naționale. Comitetul U.T.C. a 
organizat întîlniri ale tinerilor cu vechi 
militanfi ai mișcării muncitorești, cu acti
viști de partid care au \oibil despre im
portanța documentelor Conferinței Națio
nale. Aceste întîlniri au avut loc în mai 
multe localități din Valea Jiului și s-au 
bucurat de o largă participare din partea 
tinerilor; la Petroșani, de exemplu, • la în- 
tîlnirea cu tovarășul Gheorghe Călin, prim- 
secretar al Comitetului regional de partid 
Hunedoara, au participat aproape 1 000 de 
tineri. In cercurile învățămîntului de partid, 
unde sînt încadrați aproape 3 000 de tineri, 
se asigura de asemenea însușirea temei
nică a documentelor. Putem spune că ti
nerii Văii Jiului muncesc cu stăruință
pentru însușirea tezelor Conferinței Na
ționale.

Interviu consemnat de 
P. BREBEN



STEAGUL ROȘU

DIN LUMEA AUTOMOBILULUI
CENTRUL de cercetări 

al uzinelor General Mo
tors din S.U.A. a con
struit un aparat care îl 
,,asistă" pe șofer.

înainte de a porni ia 
drum, șoferul introduce 
un carton perforat în- 
tr-un indicator. Aceasta 
permite ca, pe parcurs, 
la tabloul de bord al 
mașinii să se semnali
zeze din timp apropie-

UZINA de automobile 
din Gorki a produs pri
mul lot industrial de au
toturisme „GAZ-24" cu 
șase locuri. Mașina cu 
un motor de 98 CP dez
voltă o viteză de 100

IN CEHOSLOVACIA a 
fost descoperit un nou 
procedeu de luptă îm
potriva gazelor de eșa
pament. Este vorba de 
dispozitivul „Antismog" 
de formă conică, care

UN SPECIALIST fran
cez a creat niște oche
lari care îi feresc pe 
șoferi să fie orbiți de 
lumina vie a farurilor 
mașinilor ce le vin din 
fată. Două beculețe fi
xate în centrul lentile-

rea unei răscruci, coti
turi, serpentine etc. Sem
nalele se datoresc im
pulsurilor provocate de 
elemente magnetice in
troduse sub terasamen- 
tul șoselei. Un aparat 
fixat sub autovehicul 
recepționează impulsu
rile și le transmite car
tonului perforat, care le 
grupează pe categorii.

km/h la 22 secunde du
pă pornire. Consumul 
de benzină este de 10-13 
litri la suta de kilome
tri. Noua mașină poate 
parcurge pînă la 250 000 
km fără reparații capi
tale.

se umple cu o substan
ță specială și se fixează 
la capătul țevii de eșa
pament. „Antismog" poa
te neutraliza 90 la sută 
din gazele de eșapa
ment ale automobilelor, 

lor a căror intensitate 
este stabilită de un foto- 
element în raport cu lu
mina exterioară evită, 
în momentul încrucișării 
vehiculelor, ca ochii șo
ferului să fie orbiți de 
farurile celeilalte mașini.

Jucătorul auto-șah
La sfîrșitul secolului 

al XVIII-loa prin Rusia 
călătorea un anume 
Kempelen cu un jucă
tor automat de șah. De 
fiecare data înainte de 
începerea unei partide, 
inventatorul prezenta pu
blicului mecanismul au
tomatului — rotițele, ar
curile, pîrghiile etc. — 
și întorcea cu o cheie 
mare arcul principal. 
Automatul dădea din 
cap, apuca o figură, o 
muta în alt pătrățel al 
tablei de șah, apoi își 
așeza mîna pe o perni
ță. Daca automatul în
clina capul de trei ori 
însemna șah la rege, de

Invitația la schi și 
drumeție pe cărări de 
munte troienite per
sistă.

două ori — gardă la re
gină.

Automatul a jucat 
prima sa partidă la Var
șovia la 10 octombrie 
1776. Doi ani mai tîrziu, 
el atinsese culmea glo
riei și împărăteasa Eca- 
terina a Il-a și-a expri
mat dorința să-1 cumpe
re. Dar Kempelen a res
pins cu abilitate propu
nerea.

Și a avut perfectă 
dreptate. Căci dacă și-ar 
fi vîndut invenția, așa- 
zisul automat ar fi mu
rit în scurt timp de 
foame.

De fapt, în interiorul 
jucătorului automat se 
alia, perfect camuflat, 
un omuleț mărunțel si 
slab, care își pierduse 
în război brațele și pi
cioarele. Se știe și nu
mele acestuia — Wo- 
ronski. Tot misterul se 
rezuma la ingeniozitate, 
iar Kempelen, inventa
torul și stăpînul auto
matului era un simplu 
ajutor al acestuia.

La prima vedere s-ar părea că imaginea de 
mai jos reprezintă o vedere panoramică a 
Grupului școlar minier din Lupeni. ,,Exactita
tea" este însă numai pe jumătate iar tăblița 
ce se vede în imagine ne dă și „cheia" ex
plicației : intr-adevăr este o vedere panoramică 
a Grupului școlar din lupeni dar la scară re
dusă : macheta executată de elevii școlii.

SECOLUL AUTOMATELOR
In legătură cu faptul că automa

tizarea rămîne unul din principa
lele fenomene lehnico-științifice ale 

noastre, 
mai 
ei în 
cum
automatizare un grup de 

aceas-

circulă în publicul 
diferite păreri des- 
următorii 10—20 de 
iși imaginează pro-

epocii 
larg cele 
pre rolul 
âîii. lată 
greșul în
experți special anchetați în 
tă problemă :

— Sporirea cheltuielilor 
ciare pentru producția 
electronice de calcul 
controlului automat 
(1970—1975).

a'.

de mașini 
în vederea 

producției

a avioane
lor de transport (1970—1978).

Dirijarea automată

— Legătura directă între între
prinderile comerciale și bănci pen
tru înr?M~‘rarea operațiilor co
merciale (1973—1980).

— Răspîndirea largă a mașinilor 
simple pentru învățat H971— 
1978).

— Automatizarea lucrărilor de 
birou care vor permite reducerea 
personalului cu 25 la sulă (1970— 
1975).

Ce ne facem, fraților ?
Cofetăria „Corso" din Lu

peni. Un interior așa și-așa. 
Adică cîleva scaune cu spă
tarul lipsă la inventar, un a- 
paral de cafea filtru uitat de 
dumnezeu și T.A.P.L. iar pe pe
reți cîteva avertismente scrise 
artistic și tehnicolor „FUMA
TUL OPRIT". In rest nimic 
deosebit.

Uite așa sînt eu-, unde mă 
duc, văd numai „părți nega
tive". Cele pozitive îmi scapă. 
De fapt de acestea se ocupă 
conducerile unităților respec
tive. Le analizează, le 
zează și le stimulează, 
se dau prime. Mă rog.

La două mese se bea
la o altă masă se servește sa
varină, iar la restul se bea ca
fea turcească și se FUMEA
ZĂ. Cu toate eforturile vizibile 
și invizibile ale personalului 
de a opri poluarea aerului din 
interior, totuși se fumează. Se 
scoate fum pe tot ce aparține 
de O.R.L. Și fiindcă fumatul e 
totuși oprit, scrumiere nu e- 
xislu. Și atunci scrumul se de
pozitează pe masă. Mucurile 
sul. masă. Crește tirajul de 
carele, erește și grămada de 
mucuri.

I

fumează 
întreabă

difu-
Adică

Pepsi,

— Răspîndirea largă a 
de mașini complexe de 
(1975—1990).

- Crearea de biblioteci 
care vor

tot felul 
învățat

automa
te, care vor servi automat cărțile 
din depozit și vor reproduce copii 
după acestea (1971—1983).

— Culegerea automată de infor
mații juridice (1971 —1988).

automate

arăta și stabili cu succes luni*-le 
posibilului. Trebuie să ținem seama 
că ne va fi din ce în ce mai greu 
să ne obișnuim cu modificările vii
toare, deoarece ritmul lor se acce
lerează an de an.

(Din ,,Science Journal")

largă în 
cibernetice 
decizii im-

De ce se 
tărie ? Asta 
zătoarea.

— De ce
— Nici eu nu știu. Cînd 

eram mic, ciupeam cîte o ți
gară de la ,,babacul", mai tîr-

fumați, tovarășe ? 
i nu știu.

nu concep cafeaua
Ar fi ca vinul fără sifoh, ca 
cerul fără stele, ca trimestrul 
fără piimă.

In concluzie, ce ne facem, 
fraților ? Fumăm ca turcii în 
cofetărie de-ajung vînzătoarele 
să servească frișca afumată, 
sau sorbim cîte-o gură de ca
fea și 
cîte-un

După 
late au 
Pentru

fără țigară.

ieșim afară să tragem
fum ?...
toate aparențele, drep- 
și unii și alții. De ce ? 

că gurile „rele" zic că
ziu de la prieteni și-acu am 
ajuns la un pachet pe zi.

— Eu v-am întrebat de ce 
fumați în cofetărie ?

în Petroșani există „Cafe-Bar*1. 
„Cafea-Dulciuri" și mai există 
și conducerea T.A.P.L. In Lu
peni nimic din toate astea. E-

— In definitiv ce vă luafi xistâ cofetării și restaurante.
numai de mine ? Ce, sînt sin- O cale de mijloc unde să tu
gurul care fumez ? Pe „ăla" mezi o țigară, să bei un co-
de ce nu-1 întrebați de ce lu niac .și la urmă o cafea, nu e-
mează ? xistă.

— Dumneavoastră de ce lu- Cu permisiunea conducerii

știu cum să vă spun, 
mă deconectez, că de
lud'd, că... de, încear-

mâți ?
— Nu 

simt că 
vin mai
că și mala și-ai să te convingi.

— Tovarășe dragă, eu v-am 
întrebat de ce fumați aici, eu 
toate că vedeți că e interzis ? /

— Da' unde ați vrea să tu
rnez, afară în irig ? Și-apoi eu

T.A.P.L., umila mea persoană 
ar avea o sugestie. Ce-ați spu
ne de-un local T.B.C. în Lu- 
peni ? Da, da, am zis 
T.B.C. I Adică TUTUN — 
TURl — CAFEA.

Ce ziceți, de acord ? 
da, atunci pe curînd I

bine :
BĂU-

Dacă

Nicu POPA

— Crearea mașinilor 
de tradus (1971—1986).

— Folosirea pe scară 
planificare a aparatelor 
pentru adoptarea unor 
portante (1978—1998).

— Crearea de proteze electroni
ce (de exemplu radiolocatoare pen
tru orbi) — (1978—1990).

— Diagnosticarea automată a bo
lilor (1980—1990).

— Producția 
mașinilor care 
(1975—1991).

— Folosirea

automată în flux a 
se autoinstruiesc

pe scară largă a ro
boților (1980—1995).

— Crearea mașinilor electronice 
de calcul la nivelul intelectual al 
,,omului mijlociu" (1985—2000).

— Crearea de autostrăzi automa
tizate cu automobile prevăzute 
piloți automați (1990—2020).

— Transmiterea de 
facsimil a ziarelor și 
domiciliul abonaților

— Stabilirea unei

cu

o m

în
Ia

la distanță 
revistelor 
(1991—2020).

dependențe
lectromecanice directe între 
mașină (1985—2025).

Firește, nu este posibil să 
firme că toate previziunile
neapărat înfăptuite. Totuși, o prog
noză generală de acest gen poate

se 
vor

e-
și

a-
fi

^ANECDOTE
I UN TÎNĂR pictor întreabă 

un renumit critic de arta :
— Ce puteți spune despre 

mul meu tablou expus ?
— V-ați însușit destul de 

tehnica picturii.
— Asta e lot ?

am vîndut tabloul
ci ?

— Ei, asta este
tă I

uHi-

bine

ieriȘtiți dv. că
cu 5 000 de fran-

într-adevăr o ar-

IA 
dicii

PATUL unui grav bolnav me- 
specialiști discută i
Inima îi bate perfect.
Rinichii funcționează impeca-

— Respirația este normală.
— Stomacul este sănătos.
— Dacă înțeleg bine — intervine 

bolnavul —■ înseamnă că mor vin
decat.

© OAMENII de știință sovietici 
au descoperit în Antarctida balsa
mul mumio, care se găsea pînă a- 
cum numai în țări sudice. Experti
za a confirmat ipoteza originii or
ganice a vestitului balsam, celebru 
din vremuri străvechi.

OAMENII de știință austra- 
au găsit o noua metodă delieni

combatere a termitelor. Ei au creat 
o substanță mirositoare identică cu 
aceea pe care o răspîndesc termi
tele însele și care permite acestor 
insecte să se orienteze. Acum ele 
pot Ii înșelate și îndreptate pe altă 
cale decît intenționau să meargă, 
împiedicîndu-le astfel să distrugă 
diferite obiecte, clădiri etc.

® ÎN CEHOSLOVACIA a înce- 
put construirea unei autostrăzi lungi 
de 315 km care va lega principa
lele centre industriale ale țării — 
Praga — Brno — Bratislava și va 
face parte din automagistrala inter
națională Budapesta — Bratislava— 
Brno — Praga — Dresda — Ham
burg.

Pe acest traseu urmează 
construiască un mare 
poduri, 14 viaducte și 
biective. De-a lungul 
se vor sădi pomi, se
campinguri, se vor construi mote
luri, stații de alimentare a mașini
lor, ateliere de reparații. La fieca
re al treilea kilometru se va instala 
un telefon automat 
virea pasagerilor și 
mașinilor.

se 
de
o-

să
număr 

multe alte
magistralei 

vor amenaja

pentru deser- 
conducatorilor

$ ÎN JAPONIA a 
ta și pusă recent în 
ma centrală electrică acționată de 
energia vulcanilor. Ea utilizează 
abur provenit din patru cratere 
vulcanice, care iese de la 900— 
1200 metri adîncime. Curentul 
ieclric obținut în felul acesta 
.vine cu 50 la sută mai ieftin.

fost construi- 
funcțiune pri-

ie»



SEEAGUI ROȘU

EXIGENȚE SPORITE 

în fața gospodarilor orașului Vulcan
Zilele trecute a avut loc cea de-a 

XXXV-a sesiune a Sfatului popular 
al orașului Vulcan. Sesiunea a dez
bătut darea de seama asupra înde
plinirii planului economic și social- 
cultural pe anul 1967 și proiectul 
de plan și de buget pe 1968. In se
siune au fost, de asemenea, prezen
tate coraportul comisiilor perma
nente privind activitatea desfășu
rată în anul trecut și propunerile 
pentru îmbunătățirea activității a- 
cestora în 1968, precum și planul 
cu obiectivele edilitar-gospodărești 
ce vor li realizate prin muncă pa
triotică în acest an.

La lucrările sesiunii au partici
pat deputați, conducători ai unor 
întreprinderi și instituții din oraș, 
activiști de partid și de stat. Sesiu
nea a scos în evidență faptul ca 
anul trecut în orașul Vulcan s-au 
obținut realizări importante în toa
te domeniile de activitate, a anali
zat sarcinile sporite ce-i revin pe 
acest an sfatului popular și unită
ților subordonate. Așa după cum 
a reieșit din materialele prezenta
te, planul de venituri și de chel
tuieli pe 1967 a fost realizat în 
proporție de 100,9 la sută, respec
tiv 100,6 la sută. Dintre unitățile 
subordonate, cele mai bune reali
zări le-a obținut șantierul de cons
trucții care a predat la timp cele 
876 apartamente precum și o sea
mă de lucrări edilitare.

Deputății, prezenți la sesiune, au 
scos în evidență și unele ncajun-

TELEVIZIUNE
Simbătă 10 februarie

10,00—11,30 Jocurile olimpice
de iarnă : Patinaj viteză : 
1 500 metri femei și fond 
15 km.

12,45—14,15 Proba de cobori re 
femei.

17.30 Curs de limba spaniolă 
(lecția a 2-a).

17,58 Sumarul zilei.
18,00 Pentru noi, femeile /
18.30 Pentru copii: Filmul „Mi

cul indian".
18,45 Lumea copiilor — ma

gazin distractiv.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.

suri care s-au făcut simțite anul 
trecut în anumite sectoare de ac
tivitate din orașul Vulcan.

Deputatul Bogățan Nicolae s-a 
referit la lipsurile ce persistă la 
sectorul I.R.E.H. mai ales în privin
ța branșării blocurilor noi la re
țeaua de alimentare cu energie e- 
lectrică. De asemenea, a cerut ca 
sfatul popular prin comitetul sau 
executiv să ia măsurile necesare 
pentru îmbunătățirea aprovizionă
rii cu apă potabilă a orașului. De 
asemenea, deputatul a criticat fap
tul că, comisiile de recepție se mul
țumesc doar cu semnarea actelor de 
predare-primire ale blocurilor noi 
fără să sesizeze defectele de cons
trucție care apar după mutarea lo
catarilor în apartamente.

Deputatul Isacu FuRlu, a scos în 
evidență realizările obținute în do
meniul sănătății. Dar a făcut în a- 
celași timp unele propuneri privi
toare la îmbunătățirea muncii la 
spital, la circumscripțiile sanitare, 
a cerut urgentarea reparării dru
mului de acces spre dispensarul 
Paroșeni.

Deputatul Sicloșan Sima, a vor
bit despre deficiențele de la secto
rul I.L.L. cauzate în mare parte de 
lipsa de efectiv și materiale, în 
timp ce deputății Antoce Gheor- 
ghe și Pașca loan au. criticat fap- 
tul că în unele localuri de școli 
precum și în multe blocuri plouă 
(cu toate că s-au făcut destule se
sizări pentru repararea acoperișu
rilor).

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Blaj Traian, președintele comitetu
lui executiv al Sfatului popular al 
orașului regional Petroșani care a 
evidențiat activitatea depusă de 
deputății vulcăneni în anul trecut, 
reflectată într-o mai bună întreți
nere și gospodărire a orașului.

In acest an însă — a subliniat 
vorbitorul — se impune o exigen
tă sporită atît din partea comite
tului executiv cît și a tuturor de- 
putaților pentru ca sarcinile de 
plan în orașul Vulcan să fie reali
zate în mod ritmic, iar doleanțele 
cetățenilor să fie rezolvate la 
timp.

Vasile BETERINGHE 
președintele comitetului executiv 

al Sfatului popular al orașului 
Vulcan

(Urmare din pag. 1)

Vasile, din brigada fron- 
talistului Petre Constan
tin. Și ritmul nu-1 vom 
slăbi. Ne-am fixat doar 
o țintă care cere dărui
re — un angajament de 
2 000 tone cărbune.

— In frontalul nostru 
s-au tăiat luna trecută 
26 de fișii — ne-a spus 
brigadierul Popescu loan, 
din sectorul III în fron
talul căruia funcționea
ză de la finele anului 
trecut o nouă combină. 
De acum, am intrat în 
„normal". Abatajul are 
o lungime de 110 metri 
și avem toate șansele 
de a obline realizări,— 
viteze și randamente 
mai mari.

Am avut ca interlocu
tori și alți mineri, ingi
neri și tehnicieni ai mi
nei. Sinteza gîndurilor, 
preocupărilor lor: entu
ziasmul robust caracte
ristic lupenenilor — ho- 
tărîrea unanimă de a 
face fața sarcinilor nou
lui an, de a fi demn de 
titlul de mină fruntașă.

Dar în afara optimis
mului ? Evaluarea bilan
țului și a desfășurării 
activității minei din pri
ma lună poate servi și 

, pentru alte concluzii :

Satisfacții, preocupări 
de început de drum 

la mina Lupeni
spre deosebire de lunile 
precedente, mina n-a 
satisfăcut o cerință pri
mordială a unei produc
ții judicios organizate 
— ritmicitatea.

— Începutul anului 
ne-a găsit în fața unei 
cerințe iminente : lichi
darea unor lucrări mi
niere restante, de o ca
pacitate de producție 
mică — ne-a spus tov. 
Popescu Ioan, inginerul 
șef al minei. E un in
convenient ce-1 avem 
în vedere*, și-1 vom pre
întâmpina în viitor prin- 
tr-o mai rațională diri
jare a fronturilor de 
lucru. Au fost greutăți 
și-n sectorul III legate 
de pornirea noului aba
taj frontal dotat cu com
bina de cărbune și la 
sectoarele VI, VIII pre
cum și la altele. Impor
tant de subliniat pe luna 
ianuarie e faptul că, cu 
toate greutățile începu
tului de an, și ale iernii 
sectoarele și-au repliat 
la timp rîndurile, și-au 
refăcut potențialul iar

revirimentul e evident. 
In orice caz, avem de 
perseverat și în viitor 
mai ales pe linia meca
nizării lucrărilor, îmbu
nătățirea continuă a a- 
provizionării, a folosirii 
timpului de lucru, a în
tăririi disciplinei. Ceea 
ce pot asigura în mod 
cert : mina Lupeni va 
lucra și-n acest an rit
mic, la nivelul sarcini
lor ce îi revin.

— Important e faptul 
că am pornit bine in 
ianuarie, ne spune tov. 
Raczek loan, secretarul 
comitetului de partid al 
minei. E adevărat: înce
putul n-a fost ușor. Ter
giversarea acoperirii ca
nalului vagonetelor ne 
pune în fiecare iarnă în 
fața unor greutăți mari. 
Au existat și lipsuri 
proprii; unele măsuri su
perficiale au generat de
fecțiuni la instalația de 
culbutare care au dere
glat activitatea exploa
tării. Dar prin eforturile 
întregului colectiv, mo
mentele de „criză" au

fost depășite. După pă
rerea mea, satisiacția 
era însă și mai mare 
dacă in locul unei depă
șiri de peste 6 009 tone 
am fi avut doar 2 000, 
dar planul să fi fost rea
lizat ritmic, de către toa
te sectoarele, iar la con
ținutul de șist să nu fi 
avut un „plus" de 2,1 
puncte...

Ne așteaptă exigențe 
mari. In plenara sa, co
mitetul nostru de partid 
a dezbătut împreună cu 
conducerea minei măsu
rile ce se impun pentru 
realizarea ritmică a pla
nului, pentru îndeplini
rea planului M.T.O., a 
propunerilor făcute de 
salariații minei cu oca
zia dezbaterii cifrelor de 
plan în vederea îmbună
tățirii calitative a între
gii activități a exploa
tării.

Sînt sigur că măsurile 
ce le întreprindem în a- 
cest sens își vor arăta 
roadele, că mina Lupeni 
va fi și în acest an la 
înălțime.

20,00 Teleenciclopedia.
21,00 Filmul serial Evadatul.
21,50 Jocurile olimpice de iar

nă. Patinaj artistic : Pro
ba de figuri libere — fe
mei.

24,00 Telejurnalul de noapte.
1,00 închiderea emisiunii.

Duminică 11 februarie

9,00 Ora exactă. Cum va fi vre
mea, astăzi ?

9,10 Teatru pentru copii și tinere
tul școlar : „Flagi Tudose" de 
Barbu Delavrancea.

10,30 Emisiunea pentru sate.
12,15 Concert simionic.
12,45 Jocurile olimpice de iarnă : 

Proba de slalom uriaș — băr
bați. Sărituri speciale de la 
trambulina de 70 m.

16,00 Muzică populară românească.
16.30 Magazin 111.
17.30 Jocurile olimpice de iarna. 

Hochei: Canada — S.U.A. In 
pauze: Metronom — emisiu
ne de actualitate muzicală; 
„Careul magic".

19,45 Telejurnalul de seară.
20.00 Intîlnire cu.. Astă-seară Ion 

Dacian.
20.15 Film : „Printre cimpanzei".
21,20 Jocurile olimpice de iarnă. 

Rezumatul liimat al competi
țiilor zilei.

21,35 „Trei șl... unul 1". Fantezie 
muzical-distractivă.

22.15 Fele jurnalul de noapte.
22.30 Jocurile olimpice de iarnă: 

Hochei U.R.S.S. — R. F. a 
Germaniei. In pauză Muzică 
ușoară pe 16 mm.

24,00 închiderea emisiunii.

STAREA VREMI!
Aspectul călduros al vremii s-a 

menținut și în ultimele 24 de ore. 
Atît la Petroșani cît și la Paring, 
temperaturile minime nu au cobo- 
rît sub zero grade. Maxima de ieri, 
în aer, a fost de plus 7 grade la 
Petroșani și plus 3 grade la Pa
ring. Aici stratul de zăpadă mă
soară în prezent grosimea de 79 
cm., fiind propice pentru practica
rea schiului.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE :

Timp relativ călduros. Cer va 
riabil. Precipitații slabe.

Un nou convoi de vagonete In 
drum spre silozurile minei Dîlja.LOTO

La tragerea Loto din 9 februarie 
1968 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

88, 33, 73, 74, 34, 77, 31, 80, 48 75,

90, 29

Fond de premii 1 010 989 lei.

PROGRAM DE RAD8O
Duminica II februarie

PROGRAMUL I: 6,00-8,00 Mu
zică și actualități; 8,00 La mi
crofon, melodia preferată; 9,00 Ra- 
diomagazinul ascultătoarelor; 9,30 
Zi de odihnă cu cîntec și joc; 9,50 
Transmitem pentru sate; 10,40 Va
rietăți muzicale; 11,00 Buletin de 
știri; 11,07 De la o melodie la alta; 
12,00 De toate pentru toii; 13,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic; 
13,10 Estrada duminicală; 14,15 
Compozitori de muzică ușoară : 
Elly Roman; 14,30 Orchestra de 
muzică populară a Radioteleviziunii; 
15,00 Program oferit de Margareta 
Pîslaru, Dan Spătaru, Nancy Hollo
way și Herv6 Villard; 15,45 Reci
tal de operă Elena Cernei; 16,00 
Cîntece de dragoste și jocuri popu
lare; 17,15 Noi înregistrări de mu
zică populară; 17,30 Pagini alese 
din muzica de estradă; 18,00 Ti

neri interpret! de muzică ușoară: 
Mihaela Mihai și Dorin Anaslasiu; 
18,15 Muzică populară; 18,30 Or
chestra de estradă a Radiotelevi- 
ziunii. Soliști Pompilia Stoian și A. 
Andrcescu; 19,00 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul pre
ferat; 19,30 Mozaic muzical; 20,00 
Radiojurnal. Sport; 20,10 Cîntă 
Ioana Crăciun și Felician Fărcașu; 
20,25 Teatru scurt. Premiera „Fe
meile care omoară bărbații"; 21,00 
„7—7-7" emisiune-con’curs de mu
zică ușoară românească; 22,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic; 22,20 Orchestra Werner Meil
ler; 22,30 Moment poetic; 22,40 Cîn
tă Cigliola Cinquetti și Little Tony; 
23,00 Dansați cu noi; 24,00 Buletin 
de știri; 0,05—5,00 Estrada noctur
nă. Buletine de știri și meteo-rutie- 
re la orele 1,00; 2,00; 3,00 și 4,00.

Preparafia cărbunelui Corcești
VULCAN

anunță concurs 
pentru ocuparea 

unui post de maistru principal 
electromecanic

Condiții de prezentare : candidații să îndeplinească pre
vederile H.C.M 1 053-1960.

Concursul va avea loc la sediul preparației cărbunelui 
Coroești din Vulcan, în dala de 14 februarie 1968, ora 10.

ÎNTREPRINDEREA DE CCNSTROCTh
FORESTIERE DEVA

iingajează urgent
pentru șantierul Valea jiului

® Contabil șef
® Contabil I

Informații suplimentare se pot obține 
la sediul șantierului din Cimpa, precum și la 
serviciul personal al întreprinderii de con
strucții forestiere Deva, telefon 2460.

I.O.I.L PETROȘANI
primește comenzi de ia populație
pentru:

@ SALTELE MARI

© SALTELE COPII

• DORMEZE ȘI 
SOMIERE

• CONFECȚII META
LICE (PORȚI ȘI 
GARDURI)

Doritorii se vor adresa direcțiunii în 
treprinderii, str. M. Viteazul nr. 1.
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VIETNAMUL DE SUD

Ofensiva declanșată de unitățile 
Frontului Național ds Eliberare continua
SAIGON 9 Agerpres). — Ofensi

va declanșată de unitățile Frontu
lui National de Eliberare continuă 
începînd de la baza americană Khe 
Sanh pînă în orașul Hue, fosta ca
pitală imperială, transmite agenția 
France Presse. In ceea ce privește 
situația din Saigon, agențiile de 
presa fac cunoscut că în cursul zi
lei de vineri comandamentul S.U.A. 
a trimis noi unități americane în 
sprijinul trupelor saigoneze, pen
tru a putea face față puternicelor 
atacuri ale forțelor patriotice în 
suburbia Cholon cît și în alte părți 
ale capitalei sud-vietnameze.

Bătălia pentru orașul Hue conti
nuă, zona luptelor cuprinzînd și 
împrejurimile orașului. Forțele pa
triotice au întreprins o vastă ac
țiune pentru a împiedica pătrun
derea ajutoarelor americane în re
giunea acestui oraș. Pe șoseaua 
care leagă baza Phu Bai de Hue, 
cale de comunicație vitală pentru

Situația este calmă
în Khartum

CAIRO 9 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat cotidianului egip
tean ,,A1 Gumhuria", Ismail Al 
Azhari, șeful statului sudanez, a 
declarat că ,,situația este calma în 
Khartum". După cum se știe, au
toritățile guvernamentale de la 
Khartum au reușit în cursul zilei 
de joi să preîntîmpine acțiunile o- 
poziției. Politia capitalei sudaneze

Primele rezultate 
la jocurile olimpice 
de iarnă

GRENOBLE 9 (Agerpres). — Jo
curile olimpice de iarnă de la Gre
noble, ui mările cu un interes fără 
precedent pe toate meridianele glo
bului, se ailă in plină desfășurare. 
Vineri dimineața au fost atribuite 
trei medalii de aur, cîștigălorii fi
ind aproape fără excepție nume 
consacrate, mari favoriti. La Cham- 
rousse, curajosul schior france? 
Jean Claude Killy a ciștigat cu 
brio proba de coborire. In anul 
1966, el a ciștigat titlul de campion 
mondial in aceeași probă, la Por
tillo (Chile), iar anul trecut s-a si
tuat pe primul loc in concursurile 
de coborire și slalom de la Hahnen- 
kamm, a cucerit Cupa Emile Allais, 
Kandaharuf, și slalomul uriaș la 
campionatul Franței.

Succesul francez la Chamrousse 
a fost completat in mod strălucit 
de Guy Perillat, situat pe locul 
doi. Medalia de bronz a revenit tî- 
nărului srhior elvețian Jean Daniel 
Daetwvler.

Pe pirtia de fond de la Autrans, 
schioarele s-au întrecut in proba 
de 10 kilometri. Victoria a surîs 
veteranei schiului nordic, Toini 
Guslafsson, care a lost pină acum 
de 5 ori campioană mondială în 
oroba dc 5 și 10 kilometri.

Clasamentul probei: 1. Toini Gus

aprovizionarea trupelor americane 
angajate în luptele din vechea ca
pitală imperială, un convoi de au
tovehicule blindate a căzut într-o 
ambuscadă organizată de patrioți. 
Rapoartele comandamentului S.U.A 
arătau că aproximativ 60 de mili
tari americani au fost uciși sau 
răniți în cursul acestei ambuscade.

La Khe Sanh, cei aproximativ 
5 000 de infanteriști marini ameri
cani, încercuiți de mai multe zile, 
au trebuit să facă fată unui nou 
atac lansat de unități ale armatei„A sosit momentul adevărului" —■ declară senatorul R. Kennedy

NEW YORK 9 (Agerpres). — In
tr-un discurs rostit joi la Chicago, 
senatorul Robert Kennedy a lansat 
ceea ce agenția U.P.I. apreciază a 
fi ,,cel mai puternic atac de pînă 
acum împotriva politicii vietname
ze a președintelui Johnson". Frate
le fostului președinte al S.U.A. a 

a dispersat grupurile de manifes
tant, partizani ai opoziției, care 
au încercat să pătrundă în interio
rul clădirii Adunării Constituanfe? 
Șeful statului sudanez a făcut cu
noscut că liderul opoziției Sa’dîk 
El Mahdi, nu a fost arestat și nu 
a fost luata nici o măsură împotii- 
va membrilor opoziției.

tai sson (Suedia) a parcurs 10 km 
in 36'46” 5/10; 2. Verit Moerde (Nor
vegia) 37’54''6/l(J; 3. Inge Aufles
(Norvegia) 37'59”9T10; 4. Barbro
Martinssen (Suedia) 38’07" U10; 5. 
Marja! ta Kajosmaa (Finlanda) 
38'09”; 6. Galina Kulakova
(U.R.S.S.) 38'26”7/10.

In parcul Mistral din Grenoble, 
pe noile piste artificiale de ghea
tă, 28 de patinatoare și-au dispu
tat medaliile în proba de patinaj 
viteză pe distanța de 500 m. Cea 
mai rapidă concurentă s-a dovedit 
a fi sportiva sovietică Ludmila Ti
tova, care a înregistrat timpul de 
46” 1'10 și a cucerit astfel medalia 
dc aur. Dar lucru rar întilnit în is
toria patinajului, organizatorii au 
fost nevoiți să acorde trei medalii 
de argint, deoarece trei concurente 
(toate din S.U.A.) s-au situat pe 
locul doi cu același timp 46"3il0.

Agențiile de presă anunță că în
trecerile de săniuțe au fost ami
nate din nou. La Villard de Lans 
mercurul termometrelor se încăpă- 
tînează să nu coboare sub zero 
grade. Pirtia este moale și în unele 
locuri acoperită de apă. Pe un timp 
neprielnic s-a disputat și antrena
mentul non-stop în vederea probei 
de coborire femei programată as
tăzi. 

populare de eliberare. Agenția Fran
ce Presse relata că forțele patrio
tice pătrunseseră vineri dimineața 
chiar în ^perimetrul de apărare al 
bazei. Corespondentul agenției Reu
ter, Hugh Lunn, relata, citind sur
se americane, ca se așteaptă ca . 
unitățile F.N.E. să declanșeze un' 
atac frontal asupra bazei de la Khe 
Sanh. In cursul zilei de vineri s-au 
semnalat noi operațiuni împotriva 
bazei americane de la Da Nang, 
aflată în stare de alarmă de trei 
zile.

declarat că „a sosit momentul ade
vărului", vremea de a arunca ,,mas
ca iluziilor oficiale". ,,Realitatea 
este sumbră și dureroasă, ea este 
însă numai un ecou îndepărtat al 
suferinței către care ne conduce 
cu siguranță o politică bazată pe 
iluzii", a spus el.

Schițînd „adevărurile fundamen
tale" pe care situația din Vietnam 
le evidențiază, Kennedy a decla
rat : „O victorie militară totală nu 
se afla pentru noi în perspectivă 
sau după colț. De fapt, ea depă
șește probabil posibilitățile noas
tre. Efortul de a dobîndi o aseme
nea victorie nu va duce decît la 
măcelărirea altor mii de oameni 
nevinovat, un măcel care va apă
sa pe veci conștiința noastră na
țională. Urmărirea unei asemenea 
victorii nu este necesară din punct 
de vedere al interesului nostru na
țional și dăunează chiar acestuia. 
Progresul cu care ne-am lăudat în 
■ce privește lărgirea controlului 
nostru asupra Vietnamului de sud 
este în mare măsura iluzoriu. In 
decembrie ni s-a declarat că cîști- 
găm bătălie după bătălie. Acum a- 
ceste visuri s-au spulberat. Eveni
mentele din ultimele două săpta- 
mîni au arătat că nici un element 
al populației nu se afla în securi
tate și nici un sector al țării nu 
este controlat in mod eficace. A- 
cest lucru se întîmplă nu pentru 
că soldații noștri nu sînt curajoși, 
ci pentru că am căutat să rezolvăm 
prin forța armelor un conflict a 
cărui soluționare depinde de voin
ța și convingerea poporului sud- 
vietnamez. Noi nu avem un aliat 
decît cu numele. Susținem un gu
vern care nu se bucură de nici un 
sprijin. Fără efortul militar ameri
can, acest guvern s-ar prăbuși în
tr-o singură zi".

Senatorul Kennedy a declarat în 
încheiere : „Cel mai bun mijloc de 
a salva miza noastră cea mai pre
țioasă în Vietnam — viețile sol- 
daților noștri — este de a pune | 
capăt lărgirii războiului ; cel mai j 
bun mijloc de a pune capăt pierde- j 
iilor de vieți omenești este de a 
înceta războiul.

ULTIM
< EDINBURGH. — Cu prilejul 

unei demonstrații împotriva răz
boiului american împotriva poporu
lui vietnamez, care s-a desfășurat 
joi seara la Edinburgh, poliția a 
arestat 14 persoane. Cele 14 per 
soane, printre care o femeie, ur
mează să compară în fața tribu
nalului sub acuzația de a fi tulbu
rat ordinea publică.

Reforma Parlamentului Indoneziei
Generalul Suharto, președintele 

interimar al Indoneziei, a anunțat 
vineri o reformă a Parlamentului 
țării, menită — potrivit aprecierii 
agenției Reuter — să întărească 
poziția guvernului în Parlament. 
Principala măsură adoptată constă 
în aceea că cele 347 de locuri ale

DELHI 9 — Trimisul special A- 
gerpres Ion Puținelu transmite; 
In ședința de joi după-amiază a 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și dezvoltare au continuat 
dezbaterile generale. După cuvîn- 
tul rostit de delegatul Vaticanului, 
ședința a fost prezidată de șeful 
delegației române, Gheorghe Radu
lescu, în calitate de vicepreședinte 
al Conferinței. Au luat cuvîntul 
reprezentanții Tunisiei, Iranului, 
Noii Zeelande, Republicii Cuba si 
Spaniei.

Șeful delegației tunisiene, Man
sour Moalina, subsecretar de stat 
pentru industrie și comerț, a decla
rat că soluționarea problemelor 
subdezvoltării reclamă o larga co
operare internaționala, îndeo
sebi în problemele ce privesc 
materiile prime, produsele ma
nufacturate și ajutorul financiar. 
Este de asemenea, esențial, a spus 
el, ca țările în curs de dezvoltare 
să accepte, ca o condiție prealabi
lă, necesitatea modernizării struc
turii sociale, să mobilizeze proprii
le resurse interne și să promoveze 
o cooperare între ele la nivel re
gional și subregional.

Șeful delegației Republicii Cuba,

Orientai! Apropiat

Bupâ vizita
In ffi. A. U.

CAIRO 9 (Agerpres). — Comuni
catul comun cu privire la vizita fă
cută în 'R.A.U. de președintele 
R.S.F. Iugoslavia, losip Broz Tito, 
arată că în cursul convorbirilor a- 
vute cu președintele R.A.U., Ga
mal Abdel Nasser, a fost examina-

Schimb de focuri între 
trupele izraehene 
și cele iordaniene

IERUSALIM 9 (Agerpres). — Un 
intens schimb de focuri declanșat 
de artilerie și tancuri a avut loc 
joi între trupele i/.raeliene și cele 
iordaniene de-a lungul fluviului 
Iordan, în apropierea podului Da- 
miah. Ambele părți s-au acuzat re
ciproc pentru încălcarea acordu
lui dc încetare a focului. Un pur
tător de cuvînt al forțelor armate 
izraeliene a anunțat că de partea 
izraeliană au fost înregistrați 3 
morți și 11 răniți. Surse guverna
mentale iordaniene au făcut cu
noscut că în timpul duelului de ar
tilerie au fost uciși 6 iordanieni si 
răniți 43.

DELHI. — Peste 108 mii dc 
muncitori și funcționari ai insti
tuțiilor publice din statul Punjab 
și teritoriul Himachal Pradesh dm 
india au declarat greva, cerînd ma
jorarea salariilor. Potrivit datelor 
preliminare, în urma grevei au fost 
imobilizate în garaje peste 3 000 
de autobuze, iar activitatea multor 
instituții a fost paralizată.

Parlamentului au fost suplimentate 
cu alte 67, dintre care 32 au fost 
acordate militarilor, 20 liderilor 
unor organizații studențești care 
sprijină actualul guvern, iar res
tul de 15 unor grupări cunoscute 
pentru loialitatea lor față de Su
harto.

Marcelo Fernandez Font, ministrul 
comerțului, a protestat împotriva 
discriminărilor practicate față de 
numeroase țări de către puterile 
occidentale. Ministrul cuban s-a 
referit la deteriorarea comerțului 
țărilor în curs de dezvoltare. El a 
condamnat infiltrarea puterilor oc
cidentale în aceste țări sub forma 
unor „ajutoare și împrumuturi", 
care duc în cele din urmă la de
pendența economică și politică.

El a caracterizat „decada O.N.U. 
pentru dezvoltare" drept o „deca
dă a subdezvoltării", în care cei 
săraci se învîrtesc în cercul vicios 
al împrumuturilor și al datoriilor. 
Delegatul cuban a condamnat em
bargoul american impus comerțului 
cu Cuba. El a denunțat agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, relevînd totoda
tă că cheltuielile militare america
ne în Vietnam depășesc de multe 
ori sumele acordate unor țări lati- 
no-americane în cadrul așa-zisei 
„Alianțe pentru Progres".

In continuare au luat cuvîntul 
reprezentanții Noii Zeelande și Spa
niei. In ședința de noapte au vor
bit reprezentanții Kuweitului, Li
banului, Cambiei, Afganistanului 
și Marocului.
--------------------------  ț 

președintelui Tlto

tă problema colaborării multilate
rale între R.S.F. Iugoslavia și 
R.A.U., precum și colaborarea eco
nomică tripartită între India, Iu
goslavia și R.A.U. Au fost discuta
te totodată situația din Orientul 
Apropiat, din Asia de sud-est, pro
bleme legate de cea de-a doua 
conferință pentru comerț și dezvol
tare de la Delhi. Cei doi oameni de 
stat au reafirmat importanța poli
ticii de neangajare și atașamentul 
țărilor lor la această politică.

Președintele Nasser a acceptai 
invitația de a face o vizită în b.v=- 
goslavia.

Reducerea rezervelor 
de aur ale S.U.A.

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
In ultima săplămînă rezervele de 
aur ale Statelor Unite s-au redus 
cu 100 milioane dolari, atingînd cel 
mai scăzut nivel din ultimii 31 de 
ani, anunță Banca Federală de re
zerve din New York. Rezervele a- 
mericane de aur se cifrează la 
11,384 miliarde dolari. Aceasta este 
prima scădere masivă anunțată în 
anul 1968.

Sfarea sănătății 
lui Blaiberg

CAPETOWN. — Reîntors din 
turneul efectuat în Europa, proi. 
Barnard a declarat că, în timpul 
absenței sale, în evoluția stării să
nătății iui Philip Blaiberg s-a ma
nifestat așa-numilul „fenomen de 
respingere”. El a adăugat că feno
menul incompatibilității biologice 
este urmărit îndeaproape, pacien
tul aflîndu-se acum sub o strictă 
supraveghere a echipei medicilor 
specialiști de la spitalul Groote 
Shuur. „Blaiberg se simte în mo
mentul de fată mult mai bine de
ci! înainte de plecarea mea în Eu
ropa” — a spus prof. Barnard.
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