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comunicat câ brigada de 
fiontaliști din abc’ajui 6/1, 
stratul 5, blocul V, sectorul 
VII, a îndeplinit planul anual. 
Dintre membrii brigăzii se e- 
vidențiazâ în med special 
Cristian Pompei, șef de bri
gadă, Vilceanu loan și Boan- 
dă Nicolae, mineri șefi de 
schimb, Burdușel Gheorghe 
și Andrei Dumitru, vagone- 
ta-'

• Cu planul anual înde
plinit se află și b’igriiie de 
la sectorul VI al minei Lu
peni, conduse de Baruțiu 
Vosile (abatajul cameră nr. 
11 A). Prisecan Constantin 
(abatajul cameră nr. 10 B). 
Novac Ștefan (abataj came
ră nr. 2), Vărraru Mihai (a- 
botaj cameră nr. 3) și Rusu 
Vasile.

Aceste harnice brigăzi au 
extras față de planul anual 
un plus de 640, 710, 378,
respectiv, 1 120 tone de căr
bune.

> in dimineața zilei de 1 
decembrie a.c., brigada 503 
a destoinicului miner Stoica 
Constantin de la frontul I S, 
de pe stratul 5, sectorul V 
al minei Petrilo, expedia de 
Io gura rolului, ultimele tone 
de cărbune pe anul 1968. La 
această oră oamenii din bri
gada condusă de comunis
tul Stoica Constantin extrag 
cărbune peste plan.

Le urăm rod și mai bogat I
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unim hihitrlu?
Producția de cârbiine a Văii Jiului 

este intr-o necontenită creștere. Fie
care exploatare minieră din bazin s-a 
îngrijit din timp să-și pregătească re
zerve care să răspundă cît mai bine 
sporului însemnat de producție pre
văzut pentru anul 1969. Un exemplu 
concludent il constituie mina Petrila 
unde se afirmă că, actualmente, re
zervele deschise și pregătite aici ar 
garanta producția semestrului 1 1969. 
Nu trebuie, insă, ignorată realitatea 
că, pe măsură ce nivelul de exploa
tare coboară spre alte orizonturi, con
dițiile de zăcămint se dovedesc din

ce in ce mai neprielnice extragerii 
(dificultăți accentuate de tectonică, 
structură, conținut mărit de gaze no
cive, etc.). Iată, prin urmare, că se 
impune o neapărată urgentare, fără 
putință de aminare, a deschiderii in 
adincime a orizonturilor noi de pro
ducție.

Anul viitor, pe gurile de rol ale 
abatajelor se vor revărsa peste 3 300 
tone cărbune în loc de 3 000, media 
zilnică de extragere în momentul de 
față. Se deduce ușor răspunderea 
mare care apasă pe umerii acelora 
care s-au angajat să pună in func
țiune, pină la finele lunii curente,

Măsuri centru 
electrificarea 

comunei 
Cîmpu lui Neag

Săplămina trecută, la cămi 
nul cultural din Cimpu lui 
Neag, s-au adunat mai multi 
locuitori ai comunei, exprimin 
du-șl dorința dc a înfăptui e- 
lectrificarea localității lot. 
propunere venită din partea 
Consiliului popular al orașu
lui Uricani.

Eleclriiicarea i o ii făcută cii 
■ ontributia stalului și a lo 
uilorilor comunei.

In cadrul adunării, celăteiul 
Todea Panlelimon, Mihăiasă 
loja, Muntean Nicolae, Glâ- 
van loan și alții și-au expri
mat dorința de a contribui la 
electrificarea comunei lor, aii' 
malerial cil și prin muncă pa
triot ied.

Reparații la drumul 
spre hotelul alpin

Lotul Petroșani al Unității ju
dețene de construcții, moderni
zări și reparații drumuri a în
ceput efectuarea de reparații la 
drumul de acces spre hotelul 
alpin ..Rusu". Urmează să fie 
transportate 40 tone de piatră 
concasată și 100 tone de mate
rial antiderapant (savura de 
calcar), provenite de la cariera 
Peștera Bolii.

Echipa de reparații drumuri 
condusă de Stoica Emil va e- 
xecuta refacerea căii pe o dis
tanță de 12 kilometri.

Scopul lucrărilor este de a

ușura accesul autovehiculelor 
care transportă turiști spre ho
telul alpin. Se preconizează ca 
repararea drumului să fie ter
minată pină la 20 decembrie.

Din monografia 
orașului Lupeni

Colectivul de cadre didactice 
de la Școala generală nr. 1 Lu
peni este preocupat de a trezi 
la elevi pasiunea pentru învă
țătură și, o dată cu aceasta, 
sentimentul de dragoste și ad
mirație pentru locurile natale.

In scopul popularizării tra
dițiilor de luptă ale minerilor 
și a frumuseții orașului, con
ducerea școlii, împreună cu 
profesoara dc istoric, va orga
niza marți, le ou 1", un con
curs ,,Cine știe, cîștigă" pe 
teme din monografia Lupeniu- 
lui. La concurs vor participa 
elevii claselor a Vil-a și a 
VIII-a ai școlii generale citate.
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unele lucrări de investiții de impor
tanță capitală pentru asigurarea ca
pacităților de producție viitoare. Să 
le reamintim : galeria de legătură cu 
blocul O de la orizontul XIV, trans
versalele vest și est (amenajare și 
betonare) din blocurile 11 și 111 și 
transversalele vest (în săpare) dc la 
orizontul XIV A.

Faptul că sarcinile anuale ale sec
torului investiții au fost îndeplinite 
în numai 10 luni ne face să privim 
cu optimism realizarea obiectivelor 
amintite. Grupele de la pregătiri 
caută — la rîndul lor — să-și potri
vească pasul după această cadență, 
să se încadreze în dinamica generală, 
ascendentă. In ultimul timp, eforturile 
s-au concentrat asupra lucrărilor mi
niere de maximă urgență. In curînd, 
frontul cărbunelui va fi îmbogățit cu 
încă patru abataje cameră pe stra
tul 5 (Blocul O), două abataje in 
trepte răsturnate pe stratul 4, un a- 
bataj frontal pe înclinare pc stratul 
13 și altul orizontal, armat metalic, 
pe stratul 3.

Intr-un material nu demult apă
rut în ziarul nostru, atrăgeam aten
ția conducerii minei asupra prompti
tudinii și hotărîrii cu care se cuvine 
să acționeze pentru a se preîntâmpina 
orice tendință de creștere a fluctua
ției muncitorilor. De atunci, situa
ția se prezintă mult îmbunătățită.

Un eveniment de seamă în viața tineretului Văii Jiului

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI MUNICIPALE U.T.C.
stâzi are loc la Petroșani Conferința orga

nizației Uniunii Tineretului Comunist din 
Valea Jiului. Programată la scurt timp după 

Conferința municipală de partid, Conferința organi
zației de tineret se înscrie printre evenimentele im
portante ale vieții locale.

Cducat de partid în spiritul înaltelor tradiții pa
triotice revoluționare ale poporului român, tine
retul participă s  .w*.«j.n alaturi de vîrstnici la 
înălțarea mărețului edificiu al socialismului. Pro
fund recunoscător pentru condițiile minunate de 
învățătură, de muncă și de viață, pentru grija deo
sebită cu care este înconjurat de partid și popor, 
tineretul manifestă o înaltă responsabilitate față 
de viitorul patriei, iși consacră fără precupețire e- 
forturile învățăturii, participă activ la viața politică, 
economică și socială.

Tinerii muncitori, elevi și studenți din municipiul 
Petroșani, întimpină conferința organizației lor cu 
un bogat bilanț. Delegații la conferință vor raporta 
cu mîndrie că cei aproape 10 000 de tineri munci
tor din care 1 100 fruntași și 1 900 evidențiați 
în îr'recerea socialistă — mobilizați de organizația 
lor revoluționară sub conducerea organizațiilor de 
partid muncesc cu pasiune și dăruire de sine în 
adincul minelor- in uzine și fabrici, pe șantiere sau 
in parchetele forestiere, aducindu-și aportul la spo
rirea producției bunurilor materiale, la creșterea 
nivelului de trai al întregului popor.

Tineretul Văii Jiului a răspuns prezent chemării 
de o participa la acțiunile de muncă voluntar- 
potriotică ințiate de U.T.C. In cursul acestui an el 
a colectat 1 354 tone fier vechi, o participat la îm
pădurirea a 17 hectare teren și a îngrijit peste 25 
hectare plantații tinere, a colectat o însemnată 
cantitate de semințe și fructe de pădure. Prin mun
ca entuziastă a tinerilor, s-au amenajat 10 baze 
sportive și peste 86 000 mp spații verzi ; peste 800 
tineri din liceele și școlile profesionale au partici
pat la stringerea recoltei in unitățile agricole so
cialiste ; un număr însemnat de tineri din raza mu
nicipiului au luat parte la lucrările desfășurate pe 
șantierul național Bumbești-Livezeni.

Sub conducerea și îndrumarea organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.C. au crescut, s-au maturi
zai, au dobîndit o valoroasă experiență. Activitatea 
bogată desfășurată pentru ridicarea măiestriei pro
fesionale și îmbogățirea cunoștințelor economice 
ale tineretului, pentru antrenarea tinerilor în proce
sul de invățămint, pentru îmbogățirea cunoștințelor 
de cultură generală situează organizația de tineret 
din bazinul nostru carbonifer la nivelul înaltei sale 
misiuni, ridicindu-i prestigiul și autoritatea.

Urmărind cu interes lucrările Conferinței munici
pale U.T.C., tine elul, toți oamenii muncii din Valea 
Jiului așteaptă de la organizația revoluționară a 
tineretului o activitate mai bogată, pe măsura creș
terii capacității sale politice și organizatorice și a 
complexității sarcinilor pe care le ridică construcția 
socialistă, procest'l perfecționării continue a întregii 
noastre societăți.

La datorie, 
și entuzias 

Intervenție rapidă
într-una din zilele trecute, la începutul 

schimbului II, a survenit o avarie la motorul 
electric al cînlarului secției prelucrare de la 
preparația Petrila. S-a anunțat de urgență 
atelierul electric. Utecișlii Gheorghe Șuii și 
Ștefan Szekereș, electricieni în echipa lui Ni
colae Pavel, au răspuns primii la apelul lan
sat. Intr-o clipită au fost la fata locului și, 
imediat, au luat măsuri de scoatere de sub 
tensiune a aparatului de pornire. Și au înce
put operația. Cu atenție mare, cu conștiin
ciozitate și spirit de răspundere. Priceperea șt 
îndemînarea lor au determinat repunerea în 
funcțiune, în scurt timp, a utilajului. Fluxul 
prelucrării putea să se desfășoare de acum 
mai departe.

A pus umărul cu nădejde
Maistrul Sabin Hancheș tine să remarce pe 

utecistul Vasile Tudose, lăcătuș în echipa sa, 
harnic, inimos, animatorul multor acțiuni de 
ispravă. Una dintre aceste acțiuni a consti
tuit-o intervenția recentă de la elevatorul de

cu energie 
m tineresc
brut nr. 2. Sistemul de întindere al cupelor se 
blocase. Alături de ceilalți tineri uteciști din 
echipă, Vasile Tudose, a pus umărul cu nă
dejde și lucrarea a fost efectuată intr-un timp 
record, asiguiindu-se reluarea alimentării cu 
cărbune a spălătoriei.

A

In termen scurt, 
la nivelul exigențelor

De curind, a fost necesar să se înlocuiască, 
pe o porțiune, cablul purtător al funicularului 
care evacuează șistul rezultat de la prepara
re. Intervenție importantă, dificilă. Dind do
vadă de. multă inițiativă, tinărul Nicolae Jo- 
san, lăcătuș in echipa de întreținere de la 
secția haldă, a contribuit decisiv — ca și in 
alte dă|i dealtfel — la ducerea lucrării la bun 
sfirșit, în termen scurt și la nivelul exigen
țelor privind calitatea. Ca și i Vasile Tudose 
de care am vorbit mai sus, lăcătușul Nicolae 
Josan este membru în comitetul U.T.C. al 
preparation Petrila, elev la liceul seral, cu 

activitate deosebit de bogată in cadrul orga
nizației de tineret.

Lăcătușul inimos
Termocentrala Patoșeni. La 

cota zero a cazonelor e mare 
zor. Moara I B se află in ie 
parație mijlocie. In cilindrul 
metalic cițiva oameni se Iau 
la întrecere cu timpul. Sint 
plini de rugină, obopfi dar nu 
se dau bălufl. Verifică agre
gatul piesă cu piesă-, înlocu
iesc blindajele uzate cu altele 
noi, schimbă pinionul de atac. 
In zgomotul asurzitor, provo 
cal de morile aliate In func
țiune, oamenii se Înțeleg mai 
mult prin semne.

Secretarul comitetului U.T.C.

din uzină, ing. Gabor Gubriel, 
imi arată prin deschizătura 
circulară a morii pe cel mai 
linăr lăcătuș. Il clieama Dră- 
goi loan. E un băiat voinic, 
sprinten. Ml-I descrie numai 
prin superlative ■ „E unul din
tre cei mai harnici tineri din 
termocentrală. Pe el te poli 
bizui in situații dintre cele 
mai dificile. Fie după-amiaza, 
iie noaptea, ori de cile ori se 
ivește vreo anomalie la vre
unul din agregatele rotative, 
el e primul care răspunde pre
zent I". Comunistul Berlndea

lucian, maistru principal la 
secția reparații, ^confirmă spu
sele linărului inginer, și-l com
pletează : „E linăr, dar multi 
lăcătuși au ce învăța de la el. 
Drăgol nu se mulțumește cu 
cil știe. Este e/e\ in clasa a 
Xl-a la liceul seral". Colegii 
de clasă ai lui Drăgol vorbesc 
cu admirație despre llnărul lă
cătuș. Penciu Paul ni-l descrie 
ca pe cel mai talentat solist

P. BREBEN

(Continuare In pag. a 3-a)

Traian MULLER

(Continuate In pag o 3 ai

FEE
atmos- 
să se

După toate semnele 
ferice, iarna e pe cale 
instaleze de-a binelea pe me
leagurile noastre. Zilele frigu
roase, serile care învăluie des
tul de repede orașul ne în 
deamnă să -grăbim pașii de 
fiecare dată cît mai repede 
spre casă, lingă căldura radia
toarelor sau a sobelor.

Totuși, ne place să mai in
ii rziem, îndeosebi seara, din 
simplul motiv că artera noas
tră principală posedă de un 
timp elemente care nu numai 
că ne rețin atenlia, dar ne a- 
trag chiai. $i aici o remarcă, 
o constatare care nu poale 
stirni decît satisfacție în rîn
dul locuitorilor urbei. In acest 
an. lucrătorii unităților noas
tre comerciale au depus mai 
multe strădanii decil acum un

COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCITORESC UNIT POLONEZ

VARȘOVIA

Cu ocazia împlinirii e 50 dc ani dc la crearea Partidului Comunist 
Polonez șl a 20 <Ip ani de la croa*ca Partidului Muncitoresc Unii Polo
nez, Comitetul Central al Partidului Comunist Român transmit»' Comite
tului Central ol Partidului Muncitoresc Unit Polonez, întregului pârliți 
și tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Polon/. felicitări 
cordiale și un salut tovărășes'.

Pariului Comunist Polonez a condus șl organizat lupta closet munci
toare, a forțelor democrat’ee șl patriotico împotriva exploatării Lurghe- 
zo-mosloreșli, pentru eliberarea de sub jugul fascist și înfăptuirea vic
toriei revoluției populare Poporul polonez a obținut, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, succese însemnate pe calea cons
truirii socialismului, In dezvoltarea economiei, st 
dicarea nivelului do trai

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prh 
vărășească dintre pai Udele și țările noastre vor 
dezvoltare pe baza principiilor marxism-leninlsm 
mulul socialist, în interesul popoarelor român șl 
iilor socialiste și mișcării comuniste 9| muncitor? 
cauzei socialismului șl păcii în lume.

Cu acest prilej vă urăm dv. și tuturor comu 
succese în activitatea dedicată dezvoltării multilaterale n patriei dv„ 
prosperitate si fericire poporului polonez.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Transportul in comun ar putea 
răspunde mai bine cerințelor 

lucrătorilor din subteran
Criza de timp este deseori recla

mată de semenii noștri, indiferent dc 
natura îndeletnicirilor și profesiei ce 
o exercită. Adevărul e că solicitările 
mereu mai mari la care sintem su
puși in fiecare zi atit in sfera produc
ției materiale sau spirituale cît și în 
cadrul vieții obștești ridică în fata 
noastră, a tuturor o cerință imperioa
să : eliminarea risipei de timp. Ce 
înseamnă aceasta ? O doleanță unani
mă și justificată de a nu ne permite 
să irosim timpul ce ne-a rămas după 
orele de muncă, de a-l folosi cu ma
ximă eficientă, cu folos. Adică, fie 
să ne odihnim să ne reconfortăm în 
vederea eforturilor de a doua zi, fie 
să ne îmbogățim cunoștințele profe
sionale, culturale, să ne informăm 
asupra a tot ce e nou în lumea spi
rituală.

Dar, dacă aceste cerințe au o va
labilitate generală, în cazul lucrăto
rilor subterani ele devin și .mai strin
gente. Este vorba in primul rind de 
timpul lor. dar și de faptul că acești 
oameni ies din mină obosiți, nădu
șiți, fac baie cu apă caldă și dacă 
nu au asigurate toate condițiile pen
tru a ajunge acasă, nu rareori sint 
ne voi ți să aștepte in frig. De ce ? 
Datorită unor anacronisme sau defi
ciențe organizatorice în adaptarea 
transportului în comun — verigă im
portantă in lanțul activităților de ser
vire publică — la unele cerințe ma
jore, cum ar fi deservirea principalei 
categorii de salariat! din municipiu 
— minerii.

De la început o precizare se im
pune cu necesitate. In ultimul timp 
a crescut parcul de mașini, autobu
zele își respectă in mai mare măsură 
orarul și. cu unele excepții, am putea 
fi mulțumiți și cu atitudinea perso
nalului de pe autobuze față de călă
tori. Acestea în general. Dar, neîn

doios. tovarășii care răspund de or
ganizarea acestui sector de activitate 
trebuie să fie de acord că dincolo 
de menirea sa generală, transportul 
în comun are sarcina să răspundă în 
primul rind cerințelor unităților eco
nomice, adică să deservească sala- 
riații acestora.

Ce reclamă minerii de la uncie ex
ploatări din bazin? Cu prilejul recen
telor conferințe de partid și adună
rilor din grupele sindicale de la ex
ploatările miniere Dilja, Lupeni. I.o- 
nea, minerii au dat glas unor dolean
țe in legătură cu îmbunătălirea trans
portului în comun.

Salariații minei Dilja — cei care 
își au locuințele în cartierele Aero
port și Carpați cer de cîțiva ani in
troducerea unor curse directe Aero
port — Dilja. Este o cerință justifi
cată. Oamenii doresc să ajungă cit 
mai repede la mină sau de la mină 
acasă, să nu fie nevoi ti să facă dru
mul pe jos de la mină pină la P .’la 
Victoriei sau invers. Deși string. •lă. 
avînd în vedere că am intrat in ano
timpul friguros, soluționarea ace 
cereri rămîne, deocamdată, o pro 
mă de perspectivă. Cursele nu se 
putea introduce decît incepînd di, 
nul viitor, o dată cu asfaltarea sir 
Cuza Vodă. Dat fiind faptul că 
vreo două luni se lucrează mai 
tens la modernizarea acestei ar 
de circulație, există într-adevăr r 
bilități ca in primăvară să so terr 
asfaltarea străzii și ca doleanța m 
rilor diljeni să fie, ?n fine, satî 
culă. Avem însă alte temeri. C 
terminarea străzii Cuza Vodă să nu 
devină un obstacol strada „Cărbune
lui", ajunsă șl ea înlr-o stare de de-

I. DL BEK

(Continuare tn pag a 3 a)

Rl E
an pentru a ne aduce aminte 
că luna decembrie e „Luna ca
dourilor", vitrinele bogate, a- 
menajale cu gust și fantezie 
— pentru care merită feliei

lări sincere maiștrii decoratori 
ai celor două organizații co
merciale — Fritsch Eduard, 
Lasou Virgil și Obweger Sil
viu, brăduți împodobiți cu 
multe dulciuri și belele multi
colore. frontispiciile magazi
nelor acoperite cu reclame 
comerciale - unele chiar Iu 
minoase — împrumută oraș::

iui tin spor de farmec, de 
feerie.

Este adevărat și faptul că 
s-ar Ii putut lace mai mult. 
Sinceri să fim, ne-am bucura' 
cind in primăvara acestui an, 
dinlr-o dispoziție toarte bine 
venită a comitetului executiv 
al Consiliului municipal, au 
fost coborile de pe fronloa- 
nele magazinelor firmele de
modate. anoste. Dar de alunei 
au trecui multe luni. Era tim
pul să apară firmele
minoase. (Insă nu ca cea de 
ta „Alimentara" din 
clădirii băncii — firmă lumi
noasă doar in inlentie. iar în 
rest...).

Deci, se poate lace mai 
mult. Chiar și in domeniul re
clamelor luminoase. In fine, 
pină la sărbători a mai rămas 
ceva timp. Probabil, unitățile 
comerciale ne mai pregătesc 
cile o surpriză... plăcută.

Așteptăm I

noi, Iu-

corpul

La magazinul de galanterie din centrul Petroșaniului : 0 reușită reclamă comerciala, in decor de basm și teorie.
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Roți cîntâtoare

Club pentru
cunosc Stern 

la tnirecefe) 
după sunet în 
fo<t construită

Io amintește că 
localitate (a căror 
lot »eos( mecena îl 
află întotdeauna la
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Cum se va face înconjurul Lunii

CALEIDOSCOP

Exploziv folosit 
la lucrările miniere

Specialiștii de 1a Insliîulul de cer
cetări științifice al iodusliiei miniere 
fTatabanial an r-1 aboral o snbrtantă 
explozivă caro fărimitează foarte pu
țin rocile. Astfel, prin utilizarea a- 

substanțe se ■>- gură posibiU-

Spre zero absolut
de cercetări 
s-a obținui, 

rvol larva izotopufoi ușor al 
în heliu natural

La Institutul unificat 
nucleare de Ia Duban 
prin 
heliulni în heliu natural normal, 
temperatura de 0,003°K în regim sta- 

- Această temperatură este do 
40 )e ori mai joasă decît 

cea -"are s-a putut obține pînă acum 
CV ajutorul heliului lichid.

Noua metodă permite răcirea ori
cărei substanțe pînă la temperaturi 
sun ijoase și cercetarea proprietăti- 

similare.

substanțe pin

lor acesteia în condiții
Autorul instalației in care se obți
ne temperatura apropiată 
absolut este Boris Neganov.

de zero

Automatizarea
culesului tipografic

In colaborare cu itn maie fabri
cant de mașini tipografice, un con
structor elvețian de material elec
tronic. a pus la punct un echipa
ment de ordinatoare, special conce
put pentru automatizarea culesului 
tipografic. Acest echipament cuprin
de n slatie de culegere producînd o 
bandă perforată alo cărei codificări 
•sini prelucrate în stațiile următoare; 
o stafie de corectare întroducînd în 
operația de culegere modificări la 
textul inițial st care înlocuiește, in- 
'sernază, sau anulează cuvinte Izo
late sau linii întTcqi ; o de
împărțire în Silabe. însărcinată cu 
diviziunea țttvthWlOT la capătul Ti- 
nîet o stelie de limitare a înălți-

JOCURI r- -xccârnw
ORIZONTAL: 1) Proces al gind- 

răi care desprinde și generalizează 
însușirile esențiale și comune ale 
fenomenelor 2) înlănțuire logică de 
Judecăți, prin care se reflectă rea
litățile din -gîndire. 3) Gînditor ex 
Vemisi1 — Ten! — Zile și nopți. 
4) A gîndi - Acompaniament din 
note prelungite. 5) Miezul judecățiP
— Ție — Ginduri false. 61 Febrili
tate — Metal dnT — Haz 7) Gind
— Vine Intr-un caz după mieTcu;1! 
Bl Printre gînditori ’ — O jumătate 
dn nhem ’ — Ba. 9‘ "StrSluHri — A 
gindi 101 Aici - Numele vechi a) 
«rasului Ptolemaic _ Dînsele. 111 
Autorul poeziei .Pe harta Europei' 
An rare desprindem versurile: 
.Mă cunoșteau din vremea
Cind colindam pămîntul <~u gîfidul 
$: u ochii pe harta Europei*. — 
La telefon. 12) Totalitatea venitu-”- 
k>r si cheltuielilor — Scriitor 
Jean colaborator Ta revista de 
tură .Gind rotnanesc' 131 
Imold.l — Supus** -meia dintre 
două funcții fundamentale ale 
xUStll nervoase superioare

VERTICAL’ 1) Auloiul poez’el

rlu- 
cul- 
Asa 
cele 
a-tl-

Simion CE TE AN
Lupeni

POȘTA RUBRICII
Haidu Sandor — Petroșani: 

CHIMICA (aritmogrifi, CU IN
FORMAȚIE fmon.-n.-erb 5—B), 
DE CALITATE (biverb • 4,4),
LA CHERHANA feriptografir: 
8.13,2.5.4,). LA MASĂ feripto- 
< rafie;, transformai5 si rednsă 
de no- la CULTN ARA (triverb 
5.2,5), ADUNARE (monoverb- 
3_g) < PEBI’SISTICÂ fcripto
grafie : 2,7,2,5) — k Tetincm 
$i vor apare. Restu nu întru
nesc tort? stfteagîile necesare 
publicării. ~u două excepții : 
DP.ITMETTF l'riptog rafie 4,2, 
4,23 23.3,2,5,5, . si CU BUCl < 
RTF (criptografic •. 11,1.4,6,2,7),
rare- sînt corecte. d8T prea 
lungi. 

talea obținerii la extracția de căi- 
bune, mai mult cărbune sub lorml 
de bulgări șl mai puțin mărunl șl 
praf. Noul exploziv se poale folosi 
șl In exploatarea minereurilor, <vtl- 
cat vhii si marmore-;.

Intr-o declarație făcută agenției 
TASS, prof. Mihail Malkov, director 
adjunct al Institutului pentru proble
me de fizică al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., subliniază că această 
metodă are o deosebită importantă 
științifică și practică. Ea deschide 
mari posibili lăți experimentale și 
permite folosirea mai largă a pro
prietăților heliului lichid, a cărei 
vtsoezitale dispare la temperaturi 
suprajoase.

Cercetările in acest domeniu vor 
contribui la dezvoltarea multor ra
muri -de știință, locite de fizica cor
purilor solide.

comanda

mii care veghează la menținerea 
lungimii exacte a liniilor șl care cu
prinde, de asemenea, comanda 
schimbărilor caracterelor; în sfîrșil, 
o mașină de scris comandată elec
tronic, care poale transcrie în curat 
textul corectat. Banda definitiv per
forată este introdusă într-o mașină 
dc cules care produce liniile.

Acest sistem, denumit GSA, cu o 
capacitate de 300 000 semne pe oră, 
deschide posibilități interesante. Fie 
că e vorba de un lanț complet sau 
de o instalație cu un număr redus 
de elemente, investițiile financiare 
sînt rezonabile șî acceptabile, chiar 
pentru imprimeriile de importanță 
modic.

.Cel ce gindește singur*
șui material a! gîndirii, ce transmite 
cuceririle acesteia în decursul vea
curilor. 2) Cabaret 
autorul maximei: 
gîndite e muncă

- Filozof chinez 
.învățătura fără 

s____  _ irosită: gândirea
Fără învățătură e primejdioasă-. 3) 
Casetei — Carte’. - Balon (fig.) 
4) Loc — Diminutiv teminin — U- 
rlrea Elena. 51 Caro! — Grafi<-a-i ro
mân (M-lhail) — înaltă. 61 Elemeul 
de compunere însc-mnînd .înainte'
— Neclintite. 71 Cărturar moldo
vean autorul cuoetărn .Cu amevo’e 
un glnd Tn rTonă inimi poate a 
ascunde' — Aceasta. 81 Temei 
Bătătură Bidiviu 91 Puiul -'apre-
— Produs galinaceu — Nu-i ușor 
K)) Zenaida Niculescu — In qînd!
— Pleșuv La analiză. 11) Alătu
rări vremelnice — Compactă. 151 
Ajută la reflectarea realității 7h 
gîndire — Lățime. 131 Autorul poe
ziilor : .Pe qînduri ziua" șî .Gin- 
dind la tine-' — Glas.

Victor ÎAȚENCO 
Petroșani

JDREANU 
Petroșani

★

★își 1n-

Mărturli ale talentului șl Janteziel artiștilor plastici pelroșănenl prezente In holul Casei de culturd.

fiul in 
psibia-

au anunțai
do presă,

agen- 
echtpa 
cosruo- 
21 de-

Așa după cum 
țiite occidentale 
.Apollo 8' Constituită din 3 
nauți americani, va porni la 
cembrio a.c. Intr-un zbOT cosmic la 
o altitudine de 110 km deasupra so
lului lunar. Nova premieră cosmic.', 
va dura timp de 20 ore.

Administrația NASA a prevăzut 
ca „ Apollo B' să la startul dc la 
Gape Kennedy cu ajutorul giganticei 
rachete Saturn I.B.. înaltă dc 110 m 
cu o încărcătură de 30 Tone carbu
ranți.

Inițial, astrontfnW se vor deplasa 
o orbită ci teu miere sită de aștepIX?

bărbicuTraiectoria ' elipsoidului Pămlnt-Lună.

tare, la înălțimea de 180 km de so:, 
făcînd două sau 3 Totalii în jurul 
Pămînlulul, timp necesar verificări: 
minuțioase a fun.’ionării dispoziti
velor do aprindere șt stingere a 
rachetelor propulsoare, după care se 
vu aprinde elajul-rachetă, care va 
ejecta cabina spațială .Apollo <1* 
împreună cu grupul său propulsci 
în direcția Lunii.

Alît la plecare cit și Ia întoarce
rea pe Pămînt. sînt prevăzute 70 de 
oTe de zboT pentru plasarea pe o 
orbită circumlunară a trenului spa
tial .Apollo 8'. Cosmonanlii afl-’ți 
în apropierea solului lunar vor în
cepe frînarea cabinei spațiale, care 
nu trebuie să depășească 7 minut?,

Dezlegările 
jocurilor 

apăiute în ziarul nr, 5935 
(24 noiembrie 1968)

ROMB (Orizontal și verti
cal : S, Ram, Iatac, Radical, 
Satirizat, Măcinat, Cazan, Lat. 
T. HRĂNITOARE (monoverb : 
Laclalbumină. VTSUL LUI SE- 
TIÎ Ă (criptografic): Fintină 
cn apă rece. O SINGURA 
CÎNTÂRIRE : Se ia din primii! 
sertar o bilă, din al doilea — 
două, din al treilea — tre!, 
din al patrulea — patru și se 
cintăresc toate o singură dată. 
Sertarul căutat e^te primu'. 
dacă se găsește 101 grame, ai 
doilea — pentru 102 grame 
etc. BALANȚA DE LABOR A 
TOR: Greutăți de: 1,2,4,8 •
T6 giame. 

Triverb : 7,7,7]

ș»hi <!<■ <»ra$e

rolindu-w la o altitudine de 110 km 
de solul lunar.

Cabina spațială .Apollo 8* cu cci 
3 cosmonauli la bord va face 10 
rotații în Jurul lunii, fiecare Tolal'c 
dnrtnd mai pu|in de 2 ore. Altitudi
nea do 128 km, prezintă avantaiul 
că rotația durează exact 120 minute, 
dar s-a ales, o altitudine de 110 km. 
pentru a se, realiza o economie de 
-arbuTanti.

Trenul spâfial .’Apollo 8* are ^5 
lonc do conibustilfll, iar după 10 To
talii. astroniuții, ‘pentru întoarcerea 
pe Pămînt, vor reaprinde grupul de 
propulsie, care va transporta cabina

spațială cu o viteză de 48 000 km/h 
spre Pămînt, durata zborului fiind 
Ia înapoiere de numai 57 de ore, în 
loc de 88, fapt explicabil prin mă
rirea vitezei, datorită unui surplus 
de carburant economisit la ducere, 
.precum și masei mai roduro pe care 
o va avea convoiul spatial la îna
poiere.

Cabina spațială w Apollo 8“ va a- 
țeriza -în Oceanul Pacific- Central 

intrînd în atmosfera terestră sub un 
unghi de 70, deoarece la un unghi 
de 14°. cabina s-ar volatiliza

— t ună (schiță 
o -elipsă,

fcApollo 8'

Traiectoria , Pămint 
anexă' aleasă este o -elipsă, astfel 
îneît trenul spațial hApollo 8' să 
poată reveni aiitomat spre globul 
nostru, în caz că echipajul de la 
bord n-ar fi în măsură s-o frîneze.

Zborul circular efectuat de o ca
bină spațială locuită, pe < < rbil? cir- 
cumlunară permite alît verificarea 
comportării vehiculului spațial, cit și 
observarea directă a solului lunar, 
pentru ideniificaroa eventualelor lo 
cnri dc aselenizare In 1960 a unui 
cosmonaut pe solul lunar, 
sta 24 <de ore. altul 
circumlunar, Iar al treilea asteptînd 
întoarcerea și cuplarea cosmonautu
lui de pe I unii, iprecum șl a cehi! 
care execută o trotatte Itofi trei în- 
toroîndn-se apoi "spre Pămînt.

Prpqătirilc pentru zbor au Inclus

■are va
făcînd un 'tur

Restaurant submarin
rare

în

se

în orașul Soci va începe în curînd 
construirea primului restauiarit sub
marin din Uniunea Sovietică, 
va fi denumit aDarurile mării" 
apropierea sa, in zona de plajrl, 
va construi și un magazin undo 
vor desface nroduse marine, precum 
șl un mare debarcader pentru i 
de agrement. Restaurantul v? 
o capacitate de 300 locuri, 
amplastă sub mare va 
deodată 50 de oaspeți, 
tauranlului va cuprinde 
ie mîncăriffi preparate 
alge, moluște dtc. 

navele 
» avea 
Partea 

o'.'tea ori ml 
Meniul reș
ca pre-ăde- 

pnsle,

șl minuțioase măsuri dc pmle< țir a 
echipajelor. Recentele experiențe 
sox <t:ce cu . 7ond-5* au detectat 
o puternică activitate de erupție a 
Soarelui, caro trimite în spațiu în- 
tr-un ritm accelerat jeturi do pro
toni șl care pot fl mortali pentru 
cosmonauții aflați în cabină, în ca
zul cind ar fi insuficient proteja’! 
contra radiațiilor spațiale.

Securitatea cabinei spațiale sovie
tice „Soiuz’, cu o protecție specială 
contra radiațiilor a demonstrat că 
există materialo pentru a asigura o 
protecție activă contra radiațiilor 
spațiale.

Hale", care inhalate, 
radiațiilor absorbite la

De altfel, contra radiațiilor
Hale, cosmonauții vor avea 
poziția lor „pilule anllradiații 

scad nivelul 
cel normal.

(După .La Tribune de Geneve'
27. XI. 1968, pag 15

Goni. ing. dr. C. TRAU$ANU

UN PANTEON AL ISTORIEI UNIRII
Cuprinși de nemărginită emoție și 

adincă pietate, pașii ne poartă pe 
dale tăiate cu migală, poate, chiar din 
aceeași stîncă din care strămoșii noș
tri din anticul .Apullum au desprins 
cu măiestrie suportul mesajului lor 
căi re posteritate.

Aici, printre zidurile complexului 
muzeistic din Alba lulia, inaugurat de 
curînd în prezența 'conducătorilor 
partidului și statului nostru, istoria 
veche și contemporană a pămîntu- 
lui străbun a găsit o deosebită re
zonanță iîn timp. 1 i fiecare pas în 
imensele clădiri, ale căror temelii au 
fost așezate încă din anul 1887, îți 
revin în memorie pagini din istoria 
zbuciumată a neamului. La răscrucea 
celor mai importante momente din <a- 
ceastă zbuciumată istorie, Alba lulia 
a devenit un simbol în lupta pentru 
dezrobire -socială, libertate națională 
și unitate statală. Deasupra acestui 
pămînt, devenit sacru prin participa
rea mai la toate evenimentele impor
tante din istoria formării statului nos
tru național uniter, complexul muze
istic se ridică ca un grandios panteon 
al itnecutului <1)6 luptă peritrn 'forma
rea României •moderne.

Muzeul, instalat în cele ipeste o 
sută de încăperi ale celor două clă
diri — clădirea ,,Babilon" și clădirea 
Sălii Unirii — avind o arhitectură im
punătoare, sobră, se situează printre 
cele mai Izbutite realizări de aceȘt 
gen din țara noastră și satisface e- 
xigontclc în materie de muzeologie.

La parterul clădirii 'denumită . Ba
bilon'. lapidariul cuprinde un număr 
impresionant de vestigii ale culturii 
daco-romano care atestă originea la
tină și continuitatea neîntreruptă pe 
aceste meleaguri a poporului nostru. 
Puse în valoare în mod ingenios, 
prrritt-o expunere și iluminare moder
nă, statuile, coloanele, reliefurile sau 
stelele funerare aduc în sala de ex
poziție scene do o deosebită valoare 
istorică și muzeistică din viața locui
torilor anticului Apullum. Mesajul

In fiecare an, in luna august, pe 
stadionul orașului Quesaltenanlo din 
Guatemala «o organizează întreceri 
ale .Irăsurilor < întătoare'. Ascmr* 
i»*mi trăsuri, alo căror roti scirllie 
șl ctnlâ po we tonuri, se ronstm- 
lese numai In Guatemala.

Trăsurile trec una după alta pe « 
distanță do 1 km tar 
(do fapl oi participă 
trebuie sfl stabilească < 
ce regiune a tării 
frășina respectivă.

Anul trecut litlul do «ampton al 
lăril a fost cîșiigat do Antonio San
chez Do'.am.intos Deșt a obtinnt cu 
un punct mai puțin docil rixahil «Mu, 
ol a ristlgat campionatul pentru tă 
a putui să spună exact nu numai 
provincia șl districtul unde au fhsl 
construite trăsurile c| M salul 
baștină al mosternlul.

de

cum
cîntători

acesta la Wiesbaden

Una din senzațiile Tirqulul Inter
național de suveniruri care a avut 
loc anul
(R.F.G.) a constituit-o un mir cîine 
bașet din material plastic rare va 
împodobi desigur multe camere de 
copii, dormitoare șl saloane. După 
ce interpretează cînlrrvl de leagăn 
de Johannes Brahms, , iinete adoarme 
liniștit în ultimele acorduri

Printre curiozitățile prezentate ta 
lîrg au fost și armuri în mărime na
turală, ale cavalerilor medievali, a- 
bajururi pictate original.

Noutățile au fost prezentate de 
firme din zece tăfl.

de fotbal

o 
un 

,Tot

Orașul australian Bromficld are 
echipă de fotbal care poartă 
nume cu totul neobișnuit 
felul de bărbi’. Numele acesta l-a 
fost dat de un om de afaceri din 
oraș, cere do altfel o și finanțează. 
Fotbaliștilor — li se permite intra
rea pe teren și participarea la meci 
cu o singură condiție — să poarte 

strămoșilor sculptat în piatră sau 
marmură îl Tăscoleșle pe vizitator și 
îl însoțește în continuare pe scările 
care duc la primul etaj, unde expo
ziția de artă românească contempora
nă prezintă un număr mare de lu
crări de o deosebită valoare artiSti'- 
că, realizate in marea lor majoritate 
de mari maeștri contemporani ai pe
nelului "Și daltci. Așezate în săli du
pă un anume criteriu care să subli
nieze epocile istorice din care s-au 
inspirat autorii, -lucrările, în majori
tate picturi, constituie un adevărat 
tezaur al creației noastre plastice din

Vă prezentăm 
complexul 
muzeistic 

din Alba lulia

ultimul deceniu. Sirii expuse în aceste 
săli, printre multe alte lucrări, pic
turi semnate de Alexandru Ciucuren- 
cu, Ion Pacea, Cornelin Baba, Gffvril 
Miklossy, Brăduț Covaliu, "Dumitru 
Ghiață și Lia Szasz, precum și sculp
turi executate de Ion Jalea, Victor 
Roman și Tiberiu 'Szeryaciusz.

In cele treizeci și șase de săli ale 
etajului doi o grandioasă expoziție 
de artă populară încununează înlr-rm 
mod cu totul deosebit valoarea muze
istică a clădirii ..Babilon". Inepuiza
bilul tezaur al artei noastre populare 
a permis selectarea a șapte sute de 
piese dintre cele mai semnificative 
zone etnografice din patria noastră. 
Valorificate în mod ingenios, prin- 
tr-o formă de prezerftW’6 în care e- 
lcmerrtele decorative ale sălilor res
pectă cu strictețe trăsăturile caracte
ristice artei noastre populare, dife- 
Tilole genuri de creație populară — 
ceramică, lemn, fler, textile și sticlă

>tu cum mă trezește ma
ma dimineața? Îmi adu?e o pl- 

Sflcă în așternut'
— Dat de ce o pisică ?
— Pentru că mă culc inlol- 

deauna cu cățelul.

O femeie și-a adus 
virală de 12 ani la un 
tru :

— Doctoro, fiul nou 
chipuie efi este găină.

— De cind ?
— De vreo dinei ani.
— Si de abia acum v-all gin- 

dit să-l Vindecați ?
— Da doctor o. Mi-a fost tea

mă că va înceta să mai oxiă I... 

barM. Mai mult deci! atîl. In cedrul 
mari meci, pe teren trebuie >,'1 •;e 
prO/onte toi felul do băi Li, peqtru 
< a spocl. 1 terii să st«jd:czo diferit Io 
modele do bărbi <o au T?>«t purtate 
do popoare do-a lungul vremurilor. 
Totod.it,i, aceasta 
frizeriile din 
pmprteter este 
fotbalului’ se 
dispoziția tor.

urmașii... 
ocnașilor

primăvara acestui an, la S\xî- 
i fost creat un .club în carp sînt 

de
part. a 

să-

In | 
ney a 
primiți acei crtătenl al căror 
moși au venit In nrea-tă 
lumii in anul 1788 ca urmare 
vlrsiili unui furi, sau a unei fal ifl- 
fări. fin acel an In Australia a» f-»st 
ndnși primii 700 de ocrwiMț.

I a acest club nu aderat oină n< uin 
600 de persoane și cererile continuă 
să sosească. Carnetul d<* membru a 
devenit un fel de titlu di» noh-ete. 
Problema dacă în flirb pol fi nrl- 
mffi $1 urmași ai soldaliloi din unl- 
lălile de qardă a provocat fez-baterl 
furtunoase. Pînă la urmă s-a ad .fi
lat următoarea hotăTîrc • .Vor fl 
primiți numai dacă carrdi'daW vor 
putea dovedi că strămoșii lor au 
fost trimiși aici drept pedeapsă'.

Cofetăria .Trandafirul' din 
Vulcan, deși a fost renovată, 
me aceleași mese murdare ș‘ 
scarme cu tapiseria ruptă:

S-a promis marea cu sarea.. 
Acum vede orișicine,
Câ de cind cu .renovarea' 
Trandallru-i... mărăcine.

Locuitorii orașului Petiila se 
chinuie să ghicească data ’a 
care se va redeschide chioșcul 
de ziare și reviste, închis cu 
citeva săptămîni în urmă :

Din Pelrila — veste mare 
Se zvon/ despre ziare 
(Dar lipsiiI acum de ele) 
Cititorii cală-n.. stele

Mic IOSIF 
student I.M.P

■in

— se armonizează intr-un tot uni
tar purtînd caracteristicile artei popu
lare românești. Dincolo de variet.it *a 
stilurilor de execuție sau a part’ "a- 
rităților locale, aceasta minunată ma
nifestare a artei populare atestă uni
tatea ei perfectă, ușor sesizate!-* 
toate domeniile de creație.

Partea dominantă a complexului 
nuzoistic din Alba lulia o reprezintă 
clădirea Sălii Unirii. îmbrăcată în 
veșmint nou. această construcție im
punătoare sub aspect ar Hi tectonic, 
găzduiește un număr impresionant de 
obiecte și documente care tftlmăreșc 
cu o vibrantă autenticitate aspirațiile 
de veacuri pentru unitatea -.tatală și 
realizarea acestui act măreț din is
toria poporului român, ftustrind cu 
fidelitate momentele cele mai impor
tante din acest proces, exponatele 
aduc î-n atmosfera sobră a sălii crîm- 
peie inedite dintr-o îndelungată peri
oadă istorică în caTe răscoala ioba
gilor condusă de Hori a. Cloșca și 
Orrșanr*pMina unificare statală sub 
Mihai Vodă Viteazul, anul revoluționar 
1848. participarea vohmlarilor tran
silvăneni la războiul de independen
ță din 1877 mișcarea memorandîstă, 
au croat condiții favorabile si au ccrn- 
•dus la înfăptuirea actului de la 1 de
cembrie 19)8. Acest minunat cadru 
de evocare a lupțfli pentru urdio r-tl- 
mineoză cn sala în care la icea me
morabilă dată, Adunarea Națională 
consfințea hotărîTea de tmiTe a Tran
silvaniei cu România. Este greu de 
redai emolia vizitatorului care pă
șind pentru prima oară în această 
monumentală sală se află în mijlo'’il 
unor documente purtînd semnăturile 
participanților la Adunarea Națională 
si un număr mare de drapele ce au 
fost fluturate atunci în acel decem
brie de neuitat pe întinsa cîmpic de 
la margfnea retății.

Tiberiu K ARPA TI Ah)

Tatii. m x rea să-ti dăni- 
c do ziua ta o pipă minu- 
S?

— Nu e rea ideea. Dar îmi 
vei face -o plăcere și mai mare 
dacă vei începe să înveți mai 
bine.

— E prea tlrziu lată I Ți-am 
oumpArat deja pipa 1

4 
♦

\ / — Vă spun precis: lemeili* 
Vsuportă mai ușor suferințele 
/ fizJce decît bărbații.
' — Gtnteti doctor ?

— Nu, vinzător la un ma
gazin de încălțăminte.

4
4 
* 
t 
t 
t a
4 
4
♦
4

4
•
t 
♦ 
i

variet.it
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DI'MÎNîCÂ IS DFCFMRRIF tPW

Cît costă o bătaie?
FIȘIEIt ,|t ltll>l<

Doi tineri chipeși, unu) hlond $1 
altul brnuel. - o faxoritt sl mustață, 
dar funri chilug au compărut In 
lata instanței de judecată. De re au 
îmhr.c nt frații Rot a Mit ra si Du- 
miift pentru o perioadă de timp, in- 
<-oni»:l< le haine în dungi ? Pentru că 
ji-au stat la. mase lor. După ce s-au 
, magnetizat". In aprilie a.c.. le res
taurantul .Prooresul" din lupeni, 
Mir -ea «1 Dumitru, sj-au Încordai 
mușchii sț t-au antrenai pe spinarea 
rn • tMoapuiu’ 'or îosub Petru. în- 

la timp, ret doi s-an trezit 
ta miliție Actul tar de huliganism 
n n nulul fi trecut cu vederea l-am 
v > rXsnunzînd senin la Intrebă- 
r-’r nm 'i«hitai de judecată Nu pă- 
îrnn nt-'M iforlatl de postura In 
rare se aflatl. de faptul ră o lume 
IntreanS ț| dezanroKa Prvrta niri nu 
s nîndeau la fapta tar nrî’ă din 
pr-rj seară d" anrilie. rtnd an terfe
li! demnitatea ' nui om pe care l-au 
rănit mai mult de o lună de zile 

’tat. trimltîndn-l intr-un pat 
tal tai recunoșteau culpa $1 
iaau acolo. în inslanlă. să-l

ri'

plătească lui Io>ub Petru drepturile 
bănești de care acosta a fos| privat 
în timpul cil a fost bolnav șl nu a 
pulul munci, sl-l plătească haina de 
velur pe caro i-au distins.o, cu con
diția ca această haină să Io parvină 
lor.

Așa stînd lucrurile, înseamnă că 
dacă cineva are chef de huliganism'', 
trebuie să-sî pună și ceva bani de-o 
parte. Pentru c8 o bătaie costă 
bani.. Cili ? Depinde dacă ești în.„ 
mină bună. Dar, ca In cazul semna
lai, cel care comit asemenea fapte 
condamnabile, lipsesc producția de 
rodul muncii lor șl al ei lor care le 
rad victime, lipsesc familiile de aju
torul lor. îsi creează un prost renu
me, îsi adaugă la dosarul 
piesă care nu le va face 
cinste: dimpotrivă.

Oare, colegii de muncă, 
familiile nu pol frîna pornirile păti
mașe ale unor asemenea .eioi"? Fi
rește că da Atunci s-o facă — la 
timpsă nu aștepte ca coi porniți 
pe rele să ajungă pînă In instanță

G. DINU

prietenii.

vletll o 
niciodată

In 
In

Dupd cum ani mai anunțai, la Policlinica din Petroșani a fost pus 
funcțiune un modern aparat de rânlgenolerapie. Aparatul este folosit 
tratamentul diferit ilar afecțiuni cronice ale pielei, reumatice etc.

Pregătirile s-au terminat,
răspund tuturor exigențelor ?

DUMINICA 15 DECEMBRIE(Uimare din pag 1)

Tov. Cherecheș loan, secretarul 
n* tulul de partid ne-a declarat 
cent printre altele : , In momentul de 
lată avem deja *un plus de 30 de oa
meni. Fluctuația efectivelor a scăzut 
la circa 13 la sută. Ne străduim să 
atingem efectivul necesar penlru rea
lizarea in condiții optime a planului 
de producție pe trimestrul 1 1969 ( 80 
de oameni). Ar fi tardiv să-i căutăm 
imediat după 1 ianuarie. Ne-am impus 
o maximă operativitate in crearea 
tuturor condițiilor de stabilizare a 
noilor angajați. Aceștia trebuie să 
simtă că ne interesăm îndeaproape 
de ei. că nu ne este deloc indiferent 
cind și cum sint cazați, unde servesc 
masa. etc. Poate nu e lipsit de inte
res să adaug că. din efectivul actual 
de circa 3 020 oameni, în jur de 
70—80 la sută au o vechime la mina 
noastră de ce) puțin 5 ani și peste 
40 la sută de peste 10 ani. E grăi- 
tor. nu I...”

Intr-adevăr, e grăitor. Referitor la 
6« <-st aspect însă va trebui ca toate 
sectoarele minei să se bucure de e- 
Ie< lele favorabile ale plusului de e- 
feeflv pe cale de realizare. încă este 
valabil îndemnul rostit și-n alte oca
zii către factorii de organizare pen-

co-
re-

Iru o redistribuire cît mal echilibrată, 
mai bine gîndită a disponibilităților 
umane in rețeaua minei. Astfel, la 
fiecare front va trebui să existe un 
procentaj corespunzător de muncitori 
calificați. (Cei 100 mineri și ajutori 
mineri în curs de calificare pot și e 
recomandabil să constituie o bună 
premisă a satisfacerii acestui dezide
rat). Organizațiile de partid ale sec
toarelor sînt chemate să. formeze cu 
mai mult aplomb pe locuri de mun
că, acele nuclee proprii, capabile să 
dea viață unor colective solidare, dis
ciplinate, cu inițiativă, legate trup și 
suilel de interesele majore ale minei.

In încheiere, să relatăm pe scurt 
cîteva opinii ale conducerii sectoare
lor, mai elocvente pentru ritmul fe
bril cu care e întîmpinat anul 1969 
la mina Petrila.

Ing Ion Cruceru, sectorul 1 • ,,Vom 
căuta să exploatăm toate rezervele 
existente de reducere a efectivului 
auxiliar și de transferare a cadrelor 
disponibile la lucrările productive, 
fără ca deservirea vreunui loc de 
muncă să devină deficitară”.

Ing; Nicolae Anițescu, sectorul II : 
..Pentru condițiile speciale ale tava
nului stratului 13. studiem posibilită
țile de introducere a susținerii meca
nizate cu stilpi de lip GS. Trebuie să

jcordăm o atenție sporită graficului 
ciclic de intrare, respectiv de ieșire 
din funcțiune, a abatajelor. In cadrul 
metodei de exploatare, preconizăm e- 
liminarea săpării suitorului în cărbu
ne pe culcuș”.

Ing. Arghir Păcuraru, sectorul IV: 
„In pragul noului an de producție 
ne preocupă extinderea abatajului 
frontal 16—17 vest și în zona cîmpu- 
lui 15 vest și trecerea la exploatarea 
cu două abataje frontale, plasate în 
două felii orizontale succesive, cu 
decalajul de rigoare dintre ele”. 
(Nota noastră : Ce-ar fi să se încerce 
aplicarea in acest sens, a metodei de 
exploatare cu executarea unui singur 
preabataj pe felie, alternativ, la cul
cuș și acoperiș ?).

Ing. Ionică Darie, sectorul V : .Vom 
intensifica exploatarea stratului 4. Po
tențialul sectorului va fi concentrat, 
cu prioritate, asupra abatajelor came
ră 6 est și 9 vest de pe stratul V, 
căci lucrările restante aici au înce
put să ia proporții".

In zilele care urmează vom aștepta 
nerăbdători clipa cind colectivul de 
muncă al minei Petrila ne va anun
ța îndeplinirea integrală a indicato
rilor din planul anului curent pentru 
a-i ura un bilanț 1969 și mai rodnic.

Ora exactă. Cum va ii vremea ? 
Gimnastica de dimineață.
Pentru copii: Filmul serial 
„Meteor XL-5"; La șase pași de 
o excursie — emisiune concurs 
pentru pionieri șl școlari. Parti
cipă echipele reprezentative ale 
județelor Constanța și Covasna. 
Tv. pentru specialiștii din agri
cultură. Ciclul ..Mecanizarea a- 
gricullurii". Mecanizarea lucră
rilor in legumicultură.
De straja patriei. 
Concert simfonic.
închiderea emisiunii de dimi
neață.
Concurs Internațional de pati
naj artistic. Transmisiune de la 
Moscova.
Magazin duminical. 
Telejurnalul de seară. 
Telesport.
Documente de piatră. Monumen
te ieșene — film.
Fantezie de iarnă 
folcloric.
Desene animale 
„Viva... muzica' 
realizat de Casa de discuri 
lectrecord.

21,30 Film artistic: „Hellzappopin" 
film muzical cu Olc Olsen 
Chic Johnson.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.

8.40

11,30

12,00
12,30
13,15

15,00

20,15 montaj

Diamant.
— spectacol

E-

șl
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giadare avansată. In fiDe. n-ar fi rău 
ca. o dată cu urgentarea reparațiilor 

municipalitățile 
vedere si strada

p-- . Cuza Vodă", 
noastre să aibă in 
„Cărbunelui".

La fel ca minerii
Lupeni ridică 
Introducă curse de transport din 
Bărbăteni pînă la mină. ..Deocamdată 
minerii așteaptă cite 10—30 de mî-

diljeni și cei din 
reeași cerință: să se 

de

...ile în stalia din centru pind prind 
rile un autobuz, ne spunea Iov. Năs- 
tase Gheorghe, președintele comite
tului sindicatului minei. In primul 
rînd pierd timpul, dar inconvenien
tul cel mare e că sînt expuși răcelii. 
Or. avem necazuri destule din cauza 
foilor de boală... $i încă ceva care nu 
ne bucură nici pe noi și, cred că. nici 
familiile minerilor : văzind că nu vin 
autobuzele, oamenii pornesc pe jos și 
trag" la primul bufet aflat în calea

LUNI 16 DECEMBRIE

Sporl ; 19,45 Muzică ușoară 20,05 
Tangouri celebre; 20.15 Teatru ra
diofonic .Letopiseli" de Mihail Sor
bul . 21,35 Muzică ușoara ; 22,00
Radiojurnal. Buletin meteorologic 
Sport: 22,20 Recital de operă Ma
ria Crilovici 22,40 Moment poetic .■ 
22,45 Intîlnire cu jazzul; 23.45 Inter 
ludiu instrumental - 0 05—5.00 
da noctnms

Estra-

PROGRAM» 1 I

di-
6.05—

5,05—6,00 Program muzical de 
xruneatâ ; 5,45 Gimnastică ;
8,25 Muzică și actualități : 8,25 Mo
ment poetic; 8.30 l.a mi.'roton, me
lodia preferată,- 9. < Pmista >it rară 
radio (reluare); 10,10 Curs de lini 
ba engleză; 10,30 Soliști de muztaă 
populară; 11,05 Melodii... melodii, 
11,45 Sfatul medicului 12,00 Ecran 
®wot; 12,20 Cronica plastică : 12,30 
Intîlnire ru melodia oopulară si in 
lerpdetul preferat; '310 Avanpre- 
jntari cotidiană ; 13.20 Soliști si or 
rheslre de muzică ușoară 14.10 Dp 
ce? De unde? De rînd? (Fmtauin» 
pentru școlarii din clasele a Ill-a și 
a IV-a); 14,30 Te apăr, te laud și 
ta rinl — om-siune muzicală pentru 
ostași . 15,05 Muzică ușoară pe ver
suri de Ion Minulesru 15.15 Men o- 
ria pămîntului românesc: 15,35
Concertul zilei ,- 16,00 Radiojurnal 
Sport. Buletin meteorologic 16,10
Melodii de Lîviu lones-u și Richard 
Bartzer; 16,30 Antc-nn tineretului 
17.00 Din succesele muzicii ușoare 
17,15 Ce e nou în judelui dv.? — 
Argeș; 17.30 Să învățăm un cîntec 
.Te Iubim din suflet Românie* 
Ion Vintilă, 
Ghelmez. 17,45 Ora 
18,05 Muzică 
18,30 Gazeta 
pe adresa

jocuri 
potpu

«ROGRAMl I I»
7,00 Cîntece de dragoste și 

populare: 7J7 Uverturi și 
nuri; 8,10 Tot înainte (emisiune
penlru pionieri); 8,25 Jocuri popu
lare.- 9.10 Curs de limba ertqleză 
9_30 Melodiile anotimnurilor 1030 
Dumbrava minunată (emisiune non
tru <-opi<); 10,45 Tinerele, cînl>< șl 
jor — muzică populară: 11,00 Emi
siune literară penii u copii: »I 45 
Portrete muizrale — muzică ușoară: 
lQ05 Avannrenreră rof’diană; 12,15 
Concert dA prînz; 13,00 De toate 
oentru totî : 1110 Lexicon folcloric 
muzical Litera 7 - 11,30 Moment sti- 
inHIic • 14.35 Muzică ușoară de Pe- 
fm Mi»>ăr-sru si Richard Stein,- 15,15 
Dp prin sate adunate 
populară 16,25 Muzică 
17.00 Radiojurnal Snort
meteorologic17,30 Antologie de li
teratură universală ; 17,45 Recital
de ODeră George Popa : 18,05 Amfi
teatru literar 18.30 Caruselul melo
diilor: 19,30 Noaote bună, copii: 19 55 
Disconrafie ; 20 30 Ora specialistului. 
Stiinta conducerii întreprinderii 
20,50 Muzică nonu»arfi executată la 
muzicuță : 21,05 Muzeul instrumen
telor vechi; 21,40 Forum științific: 
22,15 Cintece de dragoste 22,30 
Cronica elastică - 22,40 Tribun» ti
nerilor compozitori23,07 Mari mu- 
z.i' - ni interprc-tînd cicluri integrale: 
24.00 — 1,00 Pagini din muzica con
temporană.

muzică 
ușoară :
Buletin

Atributul suprem
VREDNICIA

alabo Nicolae. Kovacs Im
re, Brindușa Aurel. Pasăre 
Mihai. Cristeo Nicolae, 

Solomon Vaslle, iată numele ci- 
torva uteciști ai sectorului III de 
la mina Petrila, pentru care - așa 
cum am aflat din relatările tova
rășului Cherecheș loon, secretarul 
comitetului de partid pe mină și 
ole șefului de sector, tehnicianul 
Tenczler Ștefan - vrednicia consti
tuie atributul suprem, colea ce au 
ales-o pentru afirmarea personali
tății lor Alături de minerii mai 
virstnicl, învâțînd zi de zi din ex
periența brigadierilor Purda Cons
tantin. Rus Mihai. Rotaru Gheor
ghe, Jurca Gheorghe, uteciștii se 
ofirmă zi de zi, raportînd astăzi 
că șl lor se datoresc o bună parte 
din succesele sectorului.

n cursul zilei de 14 
brie, sectorul III a 
sarcinile planului 

Pinâ la sfîrșitul anului se 
trage peste prevederile 
cca 10 000 tone de cărbune, 
strădania minerilor de a obține re
zultate cit moi frumoase un loc 
important a ocupat bineînțeles sar
cina de a extrage o producție ma
re cu cheltuieli cit mai puține : 
sarcina de reducere a prețului de 
cost a fost îndeplinită, înreqis- 
trîndu-se economii de peste 430 000 
lei. cifră care, pină la sfîrșitul a- 
nului, va crește și poate va depăși 
chiar jumătate de milion. De ase
menea, nu au fost uitate sarcinile 
de a asigura din timp fronluiile 
de lucru pentru anul viitor.

de 
po versuri de Petre 

«periallstnlul: 
populară si ușoară •

ladio; 19.00 O melodie 
dumneavoastră; 19,20

lor pentru a se mai... încălzi. Aceasta 
nu e o crimă. Dar unii ajung la mai 
multe . toiuri”. pierd din timpul lor 
de odihnă sau din timpul ce l-ar 
putea folosi pentru cultivarea lor și 
nu rareori de aici au și necazuri în 
familie. De ar avea autobuze chiar 
de la mină aceste inconveniente 
s-ar putea evita”.

Deci, cererea e justificată. In a- 
ceastă vară, în apropierea intrării în 
incinta exploatării s-a amenajat un 
teren pentru parcare. Ar fi deci loc 
suficient pentru întoarcerea autobu
zelor — deși, cel puțin unele, ar 
trebui să aibă stația de întoarcere 
abia la maternitate. In cazul dolean
țelor minerilor lupeneni nu vedem 
vreun motiv ce-ar putea justifica tă
răgănarea soluționării lor. Așteptăm 
deci răspunsul conducerii I.G.C. în... 
favoarea minerilor.

Din partea minerilor din Lonea se 
solicită introducerea unor curse di
recte din cartierul Aeroport pînă la 
mina Lonea pentru a nu mai fi ne- 
voili să facă transbordări din cursa 
locală în cea de Lonea și invers.

Nu putem decît susține, ca o pre
tenție justificată, și această dorință, 
ca de altfel toate propunerile făcute 
în ultimul timp pentru a apropia 
transportul în comun de cerințele co
tidiene ale salarialîlor oToloatărilor 
miniere.

Minerii, pentru a face față solicită
rilor zilnice au nevoie să se odih
nească. să se recreeze, și-n același 
timp, ca toii oamenii, trebuie să-și 
satisfacă și unele nevoi culturale. A- 
iutîndu-î să ajungă mai repede la 
mină și de la mină acasă nu facem 
decît să servim un cîștig de cauză 
in favoarea unui deziderat major: 
sporirea disponibilității minerilor pen
tru confruntarea cu fronturile de căr
bune. Or. în acest sens, precum se 
vede, și transportul în comun are 
un ruvînt de spus.

17.30 Telex Tv.
17,35 Tv. pentru specialiștii din 

dustrie: Ciclul „Cibernetică" 
Calculatoarele electronice în 
conducerea proceselor indus
triale.

18,05 Curs de limba franceză (lecția a 
38-a).

18.30 Albatros — revistă literară pen
tru tineret. Colegii noștri de la 
revista .Amfiteatru".

19,00 Telejurnalul de seară. Buletinul 
meteorologic.

19.30 Publicitate.
19.45 Invitație pentru sîmbătă. Emi

siune de turism.
20,00 Zoo — Graiul animalelor (111).
20,25 întrebări la care s-a răspuns... 

întrebări la care nu s-a răs
puns — emisiune de știință. 
Monumente ale naturii... s-au 
vestigii ale unei civilizații stră
vechi ?

20.45 Film artistic: .,Hocus-Pocus", cu 
Heinz Ruhman.

22,15 Dialog despre cultură.
22.30 Varietăți pe peliculă.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.
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PETROȘANI — 7 Noiembrie: Ne
înțelesul ; Republica: Heroina ; PE
TRILA ; Duelul lung ; LONEA 
Minerul: Bella : AN1NOASA : 
venturierii,- VULCAN : Agonie
extaz; LUPENI — Cultural: Testa
mentul unul pașă ; Muncitoresc : Lu
poaica , PAROȘENI : Omul pe care 
il iubesc. URICANI: R •publici 
Skid.

A- 
șl

in-

BULETINE DE Ș 
6,30; 9,00: 11.00

PROGRAM! I "
21,00; 23.00 ; 0.55.

PROGRAMUL 1 : 5,00, 5,30, 6,00

'Onn: 12,00; 14.00: 18,00; 19,00;

decem- 
realizat 
anual, 

vor ex- 
plonului 

In

deschis la această mină) se con
jugă cu elanul tineresc, cu pa
siunea de o munci a conducăto
rului celui de-al doilea abataj 
frontal ■ utecistul Olteanu Alexan
dru. In ambele brigăzi, ra și în 
întregul sector de altfel, aportul 
uteciștilor nu poate fi „despărțit" 
de aportul celorlalți mineri. Și nu 
de puține ori, atunci cind condu
cerea sectorului evidențiază mi
nerii destoinici, în rîndul acestora, 
alături de 
menționați 
Gheorghe 
pregătire),
Constantin. Lupa Carol, Butnaru 
Victor, Apostol Teodor și alții.

Munca reprezintă pentru acești 
tineri - viitoarele cadre de nădej
de ale Industriei noastre carboni
fere - o nobilă îndatorire. Ute
ciștii îsi alătură forțele lor. posiu- 
unea si elanul, la experiența co
muniștilor, oduc’nd un ore’ios n- 
port în îndeplinirea sarcinilor de 
pion.

Olteanu Alexandru sint 
și uteciștii Nlchita 

(șeful unei brigăzi de 
Panțuru Dumitru. Jianu

I. M.
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Lăcătușul
inimos

(Urmat»* din nag I) 
formația de artiști amatori 
tubului energclir mnilor.

din 
a c

Pind a aluna sd he apreciat 
de colectiv, ținând Drdgol n 
parcurs un drum nu tocmai 
ușor.

N-avea dtCH 13 ani cind /-. 
murit labil. tn același an, /062 
unchiul 4)u Panlollmon la 
scris sd vlnd de la Rumhestl 
la el, In Valeo Jiu o. l.a '>1* 
peni a terminal școala gene
ralii sl lol aici a absolvii pro
fesionala. In 10M. fiind repar
tizat la lermocenlrald. s-a mu 
lat In căminul • old. *da /' 
Un coleg de camera IMprlno’ii 
Vasile, l-a îndemnat sâ se In 
scrie la seral. I >a r l-a ascultai, 
dar II venea Ini mai greu r 
seara se idea • , u diminea
ța se scula la ora -1 Cu efor- 
furl, fnsd, DrCiool loan a reu
șii sd iaca fald si producției, 
șl școlii, a afuns sâ lie stimat 
de coteai, de Inlreaul colec 
tiv al secției reparații. iar ti
nerii secției l-au dat mandatul 
lor de a-i reprezenta la Con
ferința municipal'! U.T.C.

Cresc rînduri’e organizației de bază

Ia sectorul IV de la aceeași 
exploatare, printre minerii 

- fruntași se numără, de a- 
semenea, și uteciștii. Cu toate 
greutățile începutului, dotorote in
troducerii unui nou sistem de ar
mare cu stilpi hidraulici în abata
jele frontale- minerii nu s-au des
curajat. Tenacitatea si experiența 
veteranului Szabo Carol (șeful de 
brigadă ol primului obotoj frontal

Una din sarcinile de 
de adunările generale 
seamă șl alegeri ale 
de partid de la E.M. 
noilor birouri alese se 
tărirea rândurilor 
bază prin primirea în partid a r.^lor 
mai merituoși mineri și cadre teh- 
nico-inginerești din cadrul minei.

Deși a trecut puțin timp de la 
adunările de alegeri, noile organe, 
au trecut la înfăptuirea acestei sar
cini. Astfel, noul birou al organiza
ției de bază nr. 4 C a pus în dis
cuția recentei adunări qenerale a 
organizației de bază cererile de pri
mire în partid a tinerilor electricieni 
Băiet Mircea și Soafiu Grigore. In

seamă puso 
de dare de 

organizațiilor 
Dilja in fața 
referă la în- 

organizatiilor de

discuțiile purtate de comuniștii Las- 
co Carol, Brîncuși Vasile, Călin 
Flrtrca, Kaproș Augustin și alții a 
reieșit că uteciștii Băiet Mit< ea șl 
Spaflu Grigore îsi fac cu conștiin
ciozitate datoria la locul de muncă, 
sint preocunali în continuu de ridi
carea pregătirii lor profesionale 
și-si îndeplinesc cu conștiinciozitate 
sarcinile obștești, constituind un e- 
xemplu d'-mn de urmat pentiu cei
lalți tineri.

Iată dr. re, comuniștii au hotărî! 
în unanimitate primirea celor doi 
uteciști în rîndurile partidului.

Petru GÂINA 
coresp.

POȘTA REDACȚIEI
BAI INT TEODOR Vulcan : Am 

cercetat cazul dv. și aveți perfectă 
dieptate. De altfel am aflat că pri
miți din nou cu regularitate ziarul, 
la caro sîntoti abonat de 18 ani. Pro
filăm de acest prilej spre a vă mul
țumi pentru consecventa cu care c>- ' 
titi ziarul nostru.

TOLVAIY MARGARETA, Luu-ni 
Materialul trimis de dv. nu este pu
blicabil ; nu coiespunde nici ca 
temă, nici ca redactare. Mai încer
cați.

PQLOGA 1OAN, ParOșeni : Sesi
zarea dv. a fost trimisă conducerii 
ȚAPI Petroșani care, verîficînd cele 
relatate cu privire la deservirea ne
corespunzătoare la cofetăria _Corso* 
Lupeni, a constatat că obiecțiile 
sînt juste. Ca urmare, pentru atitu
dinea nejuslă fată de cumoărători, 
s-au luat măsuri disciplinare împo
triva vînzătoarei Molnar Maria.

P1TI JL NICU, Lupeni; Caricatu
rile dv. ne-au parvenit cu întîrziere, 
pierzîndu-si astfel actualitatea nu au 
mai putut apare în ziar.

SCORFI IOAN. Lupeni : Cele re
latate de dv. în scrisoarea adresată 
redacției sînt depășite de vreme; 
ridicați probleme legale de qrija 
fală de pădure în perioada anotim
pului de vară. Rugăm să ne mal 
scrieți pe tema ocrotirii pădurii, dar 
referitor la sezonul Vi care ne a- 
flăm.

Ieri, temperatura max:mă a aeru
lui «i fost de zero grade la Petro
șani și de minus 7 gncie la Paring.

Temperaturile minime au fost 
minus 6 grade, respe-’riv, minus 
grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
ORE: Vremea rămine închisă, 
cer mai mult acoperit. Precipitații 
slabe sub formă de n:r.soare.

de
10

DE
cu

D. R. T. A
Autobaza transport auto nr. 3

PETROȘANI

Deschiderea 
înceeînd cu data

școlii de șoferi am?Tori, 
ce 24 decembrie 1968 

înscrierile se fac la sediul autobazei din 
Livezenî, zilnic între orele 7-15,30.

Întreprinderea
de gospodărie locativă

PETROȘANI
angajează de urgență

FOCHIȘTI AUTORIZAT! PENTRU CENTRALELE TERMI

CE IN PERIOADA DE ÎNCĂLZIRE PENTRU IARNA.

MUNCITORI CALIFICAȚI iN MESERII ÎNRUDITE : 

MAȘINIST LA MAȘINI DE FORȚA, POMPAGIU, COM- 

PRESORIST, LĂCĂTUȘ ÎNTREȚINERE MECANICI, INS

TALATORI, OPERATORI LA CENTRALE.

MUNCITORI NECALIFICAȚI

Anunță

scoaterea la concurs a următoarelor posturi
PENTRU ATELIER- MAISTRU

PENTRU TRANSPORT- MAISTRU

MINIER PRINCIPAL- MAISTRU

ELECTROMECANIC- MAISTRU

decembrie 1968.

ȘCOALA DE CALIFICARE.

Condițiile de angajare și salarizare sint cele prevăzute 
în nomenclator

PETROȘANI DEVA«

a energiei electrice
PETROȘANI

ANUNȚA

Prezentul anunț anulează alte informații anterioare 
date referitor ia montarea și repararea contorului.

I. R. E. H

Informații suplimentare se pot lua zilnic, între orele 7-15, 
de la serviciul personal al întreprinderii din str. M. Vi- 

leazu nr. 9. Telefon 1147

Concursul va avea loc la E.M. Dilja, in ziua de 21

© E. M. DILJA ANGAJEAZĂ, DE ASEMENEA, FĂRĂ 

CONCURS, SECRETAR CONTABIL CU t/2 NORMA LA

Informații suplimentare se pot primi zilnic de 

serviciul organizarea muncii al E.M. Dilja.

Consumatorii de energie electrică da pe raza mu
nicipiului Petroșani cărora li s-au demontat de la locuin
ță contoare electrice pentru verificare sau reparare in 
anii 1967—1968, sînt rugați a se prezenta la ghișeele 
I.R.E.H. pentru a fi luați în evidență, in vederea remon
tării contorului.

ABONAȚII LA CARE LI S-AU DEMONTAT CONTOARE 
Șl NU AU ACHITAT GARANȚIA Șl PLATA CURENTULUI 
LA ZI, NU POT BENEFICIA DE CONTOR.
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BRAZILIA
in R. 0. Germană

a ministrului

ndcnlul A- 
mite : Mi

ni Rcpu- 
i, Corneliu 
ilă oficiala 
panele care 
7ă oaspeții

Socialiste Rom
u, aflat într-o 

in R.D. Germană si r- 
II însoțesc au fost sîi 
oralului Postdam.

Primarul gc-neral al ui asului, Brun- 
hilde Hanke, a oferit n masă în cins- 
slea ministrului afacerilor externe 
al României.

Sîmbătă seara, Corne liu Mănescu 
s-a întîlpit cu reprez-ntanți ai pre
sei din R.D. Germană.

Cu acest prilej, ministrul român 
a răspuns la numeroasele intrebări 
referitoare la relațiile bilaterale, po
litica externă a Republicii Socialiste 
România și privind aspecte ale con
strucției socialiste în tara noastră.

★

vizitei ufiriale pe care 
externe uman, Corne- 

a făcut-o în perioada

• Parlamentul național este suspendat 
pe o perioadă nedeterminată

• Stare de încordare la Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO 14 (Agerpres). — 

Președintele Braziliei, Arthur Costa e 
Silva, a promulgat vineri seara un 
.act institutional’prin rare Parlamen
tul național este suspendat pe o pe
rioadă nedoterminată. iar șeful statu
lui primește împuterniciri pentru a 
suspenda, potrivit dorinței sale, ga
ranțiile constituționale. Imediat după 
ce posturile de radio au difuzat a- 
ccst comunicat, numeroase persona
lități politice au lost arestate la Rio 
de Janeiro. Printre acestea se află 
fostul președinte al țării. Juscelino 
Kubitschek, directorul general al zia
rului de opoziție .Conelo da Man
ila . Osvaldo Peralva și directorul 
ziarului Tribuna de Imprensa”, Hc-

A

încheierea Plenarei

lio Fernandes. Mai multe ziare au 
lost închise. Se crede că primele lis
te cu persoane arestate cuprind a- 
proximatlv 60 de nume. In capitala 
țării și în alte orașe unități ale po
liției și armatei au ocupat poziții 
cheie. Avioanele care au sosit la 
Brasilia au fosl îndreptate spre ae
roportul militar, unde sînt supuse li
nei percheziții amănunțite.

Criza politică izbucnită în Brazilia 
este considerată ca fiind cea mai gra
vă de la răsturnarea regimului pre
ședintelui Joao Goulart, în 1964.

Agenția France Presse apreciază 
„atmosfera care domnea la Rio 
Janeiro in primele ore ale zilei 
sîmbătă este mai încordată chiar do
cil climatul de după mișcarea militară 
din aprilie 1964". Deși promulgarea a- 
cestor măsuri era previzibilă, nimeni 
nu credea că ele vor fi alit de dure.

din Cehoslovacia
La sfîrșitul 

ministrul de 
liu Mănescu. 
10—14 decembrie 1968 în Republica
Democrată Germană, a fost dat pu
blicității un comunicai comun.

în cadrul convorbirilor care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de prie
tenie, cordialitate și înțelegere reci
procă — se spune în comunicat — 
cei doi miniștri de extern, 
nifestat 
stadiul relațiilor dintre 
țări si 
cel mal scurt timp tratative în. 
derea 
tenie, 
procă 
mânia 
mană.

De ambele pârli s-a constatat ca 
în cele două țări există conditi» fa
vorabile pentru adînctrea coroboră
rii economice și tehnlco-stiinHfice.

Ministrul de extern.' al Republicii 
Democrate Germene, Otic Winzer, 
a acceptat invitația rninistrulv! de 
externe român de a (ace o vizită o- 
ficială în România. fr> cursul anului 
1969.

;-a

și-au ma- 
satisfactia în legătură cu 

cele două 
au convenit să înceapă în 

ve- 
încheierii unui tratat de prie 
colaborare șl asistență reci- 
între Republica Socialistă Ro
și Renvblica Democrata Ger-

PRAGA 14 (Agerpres — A fosl 
dat publicității comunicatul referitor 
la încheierea Plenare’ C.G al P.C. 
din Cehoslovacia, care a avut loc 
la 12—13 decembrie, i-’ccum și re
zoluția pentru organizarea instituțio
nală a organeior federației ceho
slovace

în cadrul lucrărîloi plenarei
dat citire informării rțj privire la 
convorbirile de la Kiev intie dele
gațiile C.C. al P.C. bn Cehoslova
cia și C.C. al P.C.U.S.

Plenara a fost informată, totodată, 
despre desfășurarea acl’vității comi
siei pentru reabilitări.

Au fost discutate candidaturile 
propuse pentru funcțiile* în guvernul 
federal, 
cialiste 
ședințe 
ciallste 
lor din 
cesitatea 
P.C 
v’tatea de partid în regiunile cehe, 
Plenara a confirmat pc Cestmir Ci- 
sar, Vojtech Matejicek, Karel Simek 
și Vojtech Trojanek ca membri al 
acestui birou.

în guvernul Republicii So- 
Cehe, pentru funcția de pre- 
al Guvernului Republicii So- 
Slovace. în spiritul holărîri- 
noiembrie ru privire la ne- 

lârgirii Biroului C.C al 
din Cehoslovacia pentru acti-

Vietnamul «le sud

BULGARIA : 
din orașul Varna.

e scurt:
© BERNA. Expoziția do 

artă grafică contemporană ro
mânească din Sala Guttenberg, 
care urma să se închidă în 
ziua de 10 decembrie, a fost 
prelungită pe o curată de în
că o lună, datorită marelui 
succes de care se bucură.

Presa elvețiană a rele 
prezența în expoziție a 
Florin Ciubotarii, Florica Cor- 
descu, Paul Erdos, Vasile Ka- 
zar, Jules Perahim, Eugen Po
pa, Victor Roman, Tita Rubin 
șl Vanda Sachelarie.

• STOCKHOLM. — Printr-o ho- 
tărire a Comisiei de stat a Suediei 
pentru problemele slrăinilor, încă 
nouă militari americani care și-au 
părăsit unitățile în semn de pro
test împotriva războiului din Viet
nam, au primit azil in Suedia.

a

Conferință 
internațională 
consultativă 

cu privire la Vietnam
STOCKHOLM I'. (Agerpres). — la 

Stockholm a începui Conferința in
ternațională consultantă cu privire 
la Vietnam. La lucrări' ■ care se des
fășoară sub deviza .Vietnam 69 
Mobilizare interfiaționilă" iau parte 
personalități de ‘•e "’li ale mișcării 
pentru pace din numeroase țării alo 
lumii și reprezenta' ti ai m-or orga
nizații internalinn>l.'.

Din România participă Sanda Ran- 
gheț, secretar al Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii.

Conferința a lost deschisă de Ber- 
Svanstrem, conducătorul Comite

tului de coordonare. Primiți cu mul
tă căldură, au luat cuvîntul Ilonnq 
Minh Giam, ministrul culturii al _ 
R D. Vietnam, si Nguyen Duc Van, 
reprezentantul permanent al Fioniu- 
lui National do Eliberare din Viet
namul do sud la București, cart au 
vorbit despre succesele luptei po
porului vietnamez împotriva agresiu
nii americane, pentru libertatea și 
independenta patriei sale. Au luai, 
do asemenea, cuvîntul pai lic.nanți 
din S.U.A. si U.R.S.S.

0 In capitala Austriei a luat sfirșit cea de-a 5-a sesiune 
a Comitetului de studiu al Comisiei economice pentru Euro
pa, însărcinat cu examinarea posibilităților de construire a Ca
nalului Dunăre — Oder — Elba. La lucrările acestei reuniuni 
au luat parte delegați din Austria, Polonia, Cehoslovacia, iar 
in calitate de observatori reprezentanți din U.R.S.S., România, 
Ungaria, Iugoslavia și ai Comisiei Dunării. Participanții la se
siune au studiat și dezbătui posibilitățile de transport pe care 
le va avea noul canal. Potrivit aprecierilor, costul construc
ției Canalului Dunăre — Oder — Elba, care va avea o lungi
me de 442 km se va ridica la 660 milioane dolari.

Viitoarea sesiune va avea Ioc în 1969.

TENSIUNE SPORITA LA SAIOON

lan Smith a rupt vălul tăcerii
să se pregătească pentru „un efort 
îndelungat" în vederea recunoaș'c- 
rii independenței sole, proclamate 
unilateral. El a lăsat «n se înțeleagă 
că posibilitatea unor noi tratative 
anglo-rhodesiene nu este exclusă, a- 
nunțînd totodată că nu intenționea
ză să organizeze alegeri generale 
înainte de un an.

SALISBURY. — Rupînd tăcerea pe 
care a păstrat-o de la eșecul con
vorbirilor anglo-rhodeciene din luna 
noiembrie de pe nava „Fearless", șe
ful guvernului rasist .hodesian, Ian 
Smith, a declarat vinari la posturile 
de televiziune c«1 Rhcdesia trebuie

SAIGON 14 (Agerpres)). — In „ca
pitala" regimului saigonez tensiunea 
crește tot mai mult în urma decretă 
rii stării de război. Arestările s-au 
înmulțit de la începutul lunii decem
brie, fiind pînă acum închise, sub 
diferite pretexte, mai mult de 400 de 
persoane,- au fost, de asemenea, 
prinși și arestați numeroși tineri de
zertori și refugiații găsiți fără acte. In 
mai puțin de două săptămîni au fost 
interogați, în timpul raziilor de pe 
străzi, circa 15 000 de trecători. Pe 
arterele principale au reapărut baraje 
de sîrmă ghimpată. Trupele sînt con
semnate în cazărmi.

Autoritățile saigoneze nu au făcut 
de altfel un secret din [aptul că aces-

te masuri, așa-zise de pre: cnfie. se 
datorează îngrijorării tot mai mari in 
legătură cu starea de - >irit a popu
lației, care in preajma aniversării in
surecției generale din 1946, declan
șată de revenirea trupelor franceze 
ar putea ajunge înlr-o nouă fază . ex
plozivă". In cartierele saigoneze au 
loc tot mai des reun ''ni publice or
ganizate de Frontul Național de Eli
berare, cu prilejul cărora se cere 
„răsturnarea valeților americani". Ma
nifeste distribuite in plină stradă, 
chiar și in dreptul clădirii serviciu
lui siguranței și a altor sedii oficiale 
saigoneze. cheamă pe soldați si poli
țiști „să se revolte și să se alăture 
poporului".

&'

VIAȚA PE VENUS ?

AVION EXPLODAT IN AER

Colonie germana in perioada 
1885—1920, ca parte compo
nentă a Africii Orientale ger
mane, Burundi va trece după 
1920 sub mandatai Belgiei con
stituind împreună cu Rwanda,
teritoriul Ruanda-Urundi. Bu
rundi a fost declarat stat inde
pendent in 1962. După 4 ani 
monarhia instituită a fosl abo
lită. fiind înlocuită cu un re
gim republican. Resursele eco
nomice bogate sînt folosite ex
clusiv în interior pentru satis
facerea nevoilor locale. In pre
zent tara cunoaște un ritm de 
dezvollare continuu cu accent 
deosebit pt- formarea cadrelor 
de specialiști.

IN CLIȘEE': Una din piețele 
principale ale capitalei — ora- 
ul Bujumbura.

0 rezoluție 
a Comitetului pentru 
teritoriile sub tutelă 

și neauionome 
al Adunării Generale 

£ O.N.U.

Toate observațiile recente a- 
supra Planetei Venus indică 
temperaturi de sute de grade 
ale suprafeței ei. Savantul a- 
merican Willard Libby afirmă 
lotuși că pe această planelă 
ar putea exista calole de ghea
tă polare și chiar anumite for
me de viață.

Există dovezi care arată că 
compoziția chimică a Planetei 
Venus este foarte asemănătoa
re cu cea a Pămintului. Dacă 
lucrurile stau intr-adevăr așa, 
atunci pe Venus ar trebui să 
existe mult mai multă apă de
ci! au arătat dalele privitoare 
la atmosfera planetei, obținute 
pînă acum. Calote de gheață 
polare, avînd, poate o grosime 
de 5 km, ar putea conține apă, 
dacă temperatura l-ar permite 
să existe.

NEW YORK 14 (Agerpres). — Co
rn' ' p: .. ii teritoriile îub tutelă 
și neaulonome al Adunării Generale 
a O.N.U. a votat vineri o rezoluție 
can- condamnă investițiile străine în 
țările în curs de dezvoltare, deoare
ce au drept scop să . perpetueze 
dominația colonială' în aceste țări. 
Rezoluția a fost aprobată cu 81 de 
voturi,* 2 contra (Portugalia și Re
publica Sud-Africană), iar 17 cele- 
gătii s-au abținut sau nu au partici
pat la vot. Printre delegațiile care 
s-au abținui se află Stelele- Unite. 
Marea Britanie și Frania

Un avion american de pa
sageri de tipul „Boeing-707’1 
s-a prăbușit in apropiere de 
aeroportul internațional Vene
zuelan Maiquetla. Avionul, ca
re venea de la New York, a- 
vea la bord 50 de persoane — 
42 de pasageri și 8 membri ai 
echipajului. Cu o jumătate de 
oră inainte de aterizare, avio
nul a dispărut de pe cadra
nele stațiilor de radar ale ae-

„Cosmos»259“
MOSCOVA. — Sîmbătă în Uniu

nea Sovietică a fost lansat satelitul 
„Cosmos 259", destinat continuării 
cercetării spațiului cosmic, conform 
programului anunțat anterior.

Aparatele aflate la bordul sateli
tului funcționează normal.

pozițiilor 
Cabinda, in- 
al reprezen- 
M.P.L.A. Po- 
cursul aces-

@ BRAZZAVILLE. — Detașamen
tele Mișcării populare pentru elibera
rea Angolei (M.P.L.A.) continuă seria 
atacurilor lansate asupra 
trupelor portugheze din 
formează un comunicat 
tanței din Brazzaville a 
trivit comunicatului, în 
tor operațiuni au fost distruse două 
mașini militare portugheze. 32 de sol
dați au fost uciși, iar 27 răniți. Tot
odată, comunicatul consemnează ex
tinderea cjntinuă a activității deta
șamentelor M.P.L.A. în Cabinda și 
sporirea ajutorului pe care îl acordă 
palrioților angolezi populația.

DE PRETUTINDENI
roportului, fără să se fi pulul 
stabili poziția in care se afla. 
Potrivit martorilor oculari, a- 
vionul ar fi explodat în aer 
și s-ar fi prăbușit în Marea 
Caraibilor. Pină în prezent nu 
a fost găsit niciun supraviețui
tor al catastrofei.

GRIPA asiatica In s.u.a.
In urma epidemiei de gripa 

asiatică, săptămîna trecută la 
Nerv York au decedat 107 per
soane. Epidemia a luat pro
porții atil de mari, incit ince- 
pe să devină periculoasă pen
tru buna desfășurare a servi
ciilor publice. La societatea 
newyorkeză de telefoane, de 
pildă, numărul salariaților care 
absentează este dublu față de 
cel obișnuit in această epocă. 
Aproximativ patruzeci la sulă 
din salariații magazinelor nu se 
prezintă la serviciu

INUNDAȚII
In republica dominicana

Datorită ploilor torențiale ex
trem de puternice care au că
zui in aceaslă săptăminâ, 50 
de persoane au fosl date dis
părute in regiunea Puerto Pla
ta (Republica Dominicană). Pes
te 4 000 de sinislrațl din a- 
ceastă zonă s-au refugiat in o- 
rașul Santiago, la 175 km de 
capitala țării.

NEW YORK. - Transporta
tă de urgentă la spitalul gene
ral din Denver (Colorado), 
Goldie Klar ie Ri'cams, in virs- 
lă de 71 de ani. a fost decla
rată decedată in urma unei 
fracturi a colului femural. Ru
dele și prietenii ou fosl anun
țați, și li s-a cerut permisiu
nea prelevării rtmfei (secreta
tă de splină) pehlJU a fi folo
sită la prepara ri-a serului anti- 
limlocilar, intr&buintat curent 
in transplantări: l.a 45 de mi
nute după semgtuea actului de 
deces, pulsul ’espiralia pa
cientei au reințral in funcțiu
ne, fără nici o intervenție din 
partea medicilor. Vineri dimi
neața, d-na Rheams era in via
tă.

Directorul spionului a dec
larat că in momentul declară
rii decesului, pacienta nu dă
dea nici ufi seina de cunoștin
ță, iar respirația șl tensiunea 
arterială erau nu'e.

(|) EL PASO. — Președintele 
S.U.A., Lindon Johnson, și pieședin- 
tele Mexicului, Diaz Ordaz, ou par
ticipat la El Paso (Texas) Ia mani
festările Iegâlc (Iți concretizare?; nou
lui acord intervenit intre cele două 
țări cu privire In rectificajca fion- 
tierei de stăt intre S.U.A. $1 Mexic. 
Cei doi pre«dințj au amorsat încăr
cătura de explozibil care a distrus 
barajul ce reținea apele fiuviului 
Rio Grande și le-au dat n sibililatea 
să curgă prin canalul care marchea
ză noua linie a frontierei.

SITUAȚIA DIN NIGERIA
UMUAHIA 14 (Agerpres). — A 

genția France Presse relatează că 
aviația federală nigeriană a efectuat 
vineri mai multe raiduri de bombar
dament asupra' orașului Umuahia. în 
cursul acestof bombardamente -- 
după cum precizează comandamen
tul biafrez. —. au fost ucise 27 de 
peisoane, iar aproximativ 100 au 
fost rănileXEchjpe ale Crin ii Roșii 
internaționale s-au deplasat la fa.a 
locului. Pe de bilă parte, comuni
catele militare di? la Umuahia arată 
că forțele biafreze continuă acțiuni
le ofensive in sectorul Owerri, unde 
au cucerit un important punct stra
tegic. în același timp, în sectoarele 
Awka și Abagana, unde se desfă
șoară lupte v iolqnte de mai mult de 
o săptăminâ, situația este staționară.

De.și luptele în Nigeria continuă 
cu mai mare sau mai mică intensi
tate, se pate că; în prezent se între
zăresc undje posibilități de soluțio
nare pe rale pașnică a acestui tra
gic conflict intern. într-o declarație 
făcută la reîntoarcerea sa la Lon-

Manevre ale forfelor 
navale franceze

PARIS. — In capita'a Franței s-a 
anunțat că la 17 și 18 decembrie, 
in Marea Mediterană vor avea loc 
manevre tactice ale -oițelor navaie 
naționale ale Franțe.. La manevre 
vor participa nave ale escadrelor 
din Mediterană și Oceanul Atlantic.

© TOKIO. — „Unde sini ascun
se cele 300 de milioane de yeni șl 
ce .se intenționează să se iacă cu 
ele? Cine este făptașul?". Pe stradă, 
la ci acasă, oriunde se intilnesc oa
menii, conversația decurge invariabil 
în jurul acestei intrebări. Cu alit 
mai mult cu cit tinărul „politisl" 
care a oprit un automobil al băncii 
și a plecat apoi cu ce'e 300 milioa
ne yeni, săvirșind cel mai marc lurt 
din istoria Japoniei, nu a fosl încă 
descoperit in ciuda mobilizării anul 
uriaș aparat polițienesc

• WASHINGTON. Melvin
Laird, ministru al apărării în viitoa
rea Administrație Nixon, a avut vi
neri o întrevedere cu actualul șef al 
Pentagonului, Clark Clifford. în ca
drul unei conferințe de uresă, el a 
declarat că va sprijini eforturile pe 
care Richard Nixon a promis să le 
facă pentru a se pune capăt, războiu
lui din Vietnam. Este vorba, a mențio
nat Laird, de „obiectivul majo '■ al 
viitoarei administrații. El și a expri
mat speranța că se va pune <'apăt 
războiului din Vietnam, înainte de 
prezentarea primului buget militar 
republican — in toamna anului 1969.

dra, venind de la Umuahia, Lordul 
Brockwai, președintele Comitetului 
Parlamentar britanic, a anunțat că 
liderul blafrez Odumegwu Ojukwu 
a acceptat in principiu încetai ea fo
cului, unul din punctele principale 
ale planului prezentat de comite
tul britanic. Acest plan prevede, de 
asemenea, controlul încetării focului 
prin echipe de observatori interna
ționali, reluarea tratativelor între 
părți, precum și acordarea unui ma
siv ajutor în alimente pentru popu
lația civilă. Lordul Brockwai a pro
mt - - -<V-.irX :nv>;V-'tă Si-cpmida-
rea luptelor și a livrărilor de arme 
în timpul sărbătorilor de iarnă.

Aceste propuneri au rămas în parte 
insă fără ecou, deoarece în aceeași 
zi ministrul afacerilor externe brita
nic, Michael Stewart, a declarat in 
Camera Comunelor că guvernul en
glez va continua livrările de arrne 
atila timp cit nu s-a ajuns la o în
țelegere privind instituirea unui cm- 
bargou general asupra furniturilor 
de arme în Nigeria.

ai delegațiilor R. D. Vietnam
și S.U.A. la conferința de la Paris

PARIS 14 (Agerpres). — Șefii ad- 
juncți ai delegațiilor R. D. Vietnam și 
S.U.A. la conferința de la Paris cu 
privire la Vietnam, ambasadorul Ha 
Van Lau și Cyrus Vance, s-au întîl- 
nit vineri din nou pentru a dezbate 
problemele de procedură ale conferin
ței. După întîlnire s-a făcut cunoscut 
că nu a fost realizat nici un acord 
asupra celor două chestiuni în sus
pensie, și anume forma mesei in ju
rul căreia se vor desfășura dezbate
rile și modalitățile de desemnare a 
vorbitorilor. Se știe că dezacordul în 
aceste probleme de procedură derivă 
din modul diferit în care este luată 
în considerare participarea la confe
rință : în timp ce delegația R. D. 
Vietnam declară că acordul inițial 
prevede o conferință în patru cu par
ticiparea reprezentanților nord-viet- 
namezi, americani, celor ai Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud și ai administrației de la Sai
gon, delegația S.U.A. afirmă că nu 
ar fi vorba decît de o conferință în 
doi. Aceaslă interpretare americană 
este evident menită să-i permită ne- 
recunoașterea delegației F.N.E. ca 
parte egală in drepturi la tratative.

Delegația R. D. Vietnam optează 
pentru o masă rotundă sau pătrată, 
iar delegația americană pentru așe
zarea participanților la două mese 
distincte (de formă semiovală sau 
semicirculară). In același timp, ordinea 
vorbitorilor ar urma să fie trasă la 
sorti, potrivit dorinței reprezentanți
lor nord-vietnamozi, între cele patru 
delegații, iar. potrivit părerii ameri
cane, între „cele două părți".

Președintele Zambiei, Kenneth Kaunda deciarâ :

Guvernul portughez nu moi poate 
control sifuâpâ militară 
din Nozambic și Angola

LUSAKA M (Agerpres). — Pro 
ședințele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
arată intr-un interviu acordat zia
rului „Zambia Mail* că guvernul 
portughez nu mai poate controla si
tuația militară în Mozambw și An
gola. Președintele Kaunda atrage a- 
tenția asupra bombardării de către 
avioanele portugheze a localităților 
din regiunile de frontieră ale Zam
biei începute in luna martie. Com
pensațiile pe care guvernul portu
ghez ar fi dispus să le plătească

In timpul intilnirii de vineri re
prezentantul nord-vietnamez a protes
tat împotriva continuării zborurilor de 
recunoaștere și bombardament ale a- 
viației americane asupra a numeroa
se regiuni ale R. D. Vietnam. El a re
levat că S.U.A. au încălcat de mai 
multe ori suveranitatea Vietnamului 
de nord, prejudiciind securitatea aces
tei țări. El a cerul ca S.U.A. să pună 
imediat capăt acestor violări aîe a- 
cordurilor de la Geneva.

—•
Avioane 

aiiîei'Qca ne 
au bombarda £ 
R. 1). Vietnam
HANOI 14 - (Agerpres). - Re

prezentantul Ministeiului Afaceri
lor Externe al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație in care se 
arată că la 12 decembrie un grup 
de avioane americane, au pă
truns de repetate ori în spațiul 
aerian al R.D. Vietnam, au arun
cat bombe asupra localității îna 
Tlioa din provincia Kuang Binh. 
Se menționează, totodată, că 'a 
11 decembrie forțe ormate^ameri- 
cane și saiponeze au pătruns in 
partea sudică a zonei demîlita. i ■ 
zate.

In declarație se exprimă un pro
test energic împotriva acestor ac
țiuni.

pentru daunele provocate în timpul 
acestor bombardamente, a spus Ka
unda, nu au pentru noi nici un sens. 
Căci nimic nu poate compensa, a 
arătat președintele zambian, viețile 
cetățenilor noștri uciși de bombele 
portugheze, satele noastre devasta
te, tulburarea păcii și securități’ tă
rii. Trebuie ca atacurile aviației por
tugheze să fie oprite pentru tot
deauna. Kenneth Kaunda a anunțat, 
totodată, că au fosl luate măsuri 
pentru asigurarea securității granițe
lor țării.
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