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Intr-o atmosfera de puternic 
entuziasm s-au desfășurat ieri Succes

LUCRĂRILE CONFERINȚEI în noul

ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE trimestru I

HUNEDOARA A U.T.C
Sala clubului „Siderurgislul" din 

Hunedoara a găzduit în cursul zilei 
de ieri lucrările Conferinței organi
zației județene a Uniunii Tineretu
lui Comunist. La lucrările conferin
ței au . articipat delegați ai orga
nizațiilor U.T.C. din întreprinderi și 
instituții, de pe șantierele de con
strucții și de la sate, precum și nu
meroși invitați. Mineri și siderur
gici. constructori și energeticieni, co
operatori elevi și studenti, tineri 
din toate domeniile de activitate au 
făcut bilanțul unei bogate contribu
ții la mersul înainte al societății șl 
au stabilit noi măsuri care să con
ducă la afirmarea tot mai mult a 
tineretului hunedorean în măreața o- 
peră de edificare a României socia
liste

•\.i participai tovarășii Ioachim 
Moga. prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., pre
ședintele C nsiliului popular jude
țean provizoriu. Ștefan Almășan, se
cretar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., loan Sirbu, șeful 
secției de propagandă a Comitetului 
județean de partid, Miron Gheorghe, 
membru al Biroului C.C. al U.T.C., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
U.T.C. membri ai biroului Comite- 
tubii județean de partid.

Au fost prezențî. de asemenea, to
varășii Neculai Agachi, director ge
nera! al C.S. Hunedoara, Brîncoveanu 
Pogea. președintele Consiliului jude
țean ai U.G.S.R., Aron Popa rec
torul Institutului de mine din Petro
șani Elena Borza, președinta Comi
tetului județean al femeilor. Aurel 
Nistor. directorul Direcției agricole 
județene. Nicolae Andronache, redac
tor sef al ziarului .Drumul socialis
mului Sabin Boticiu. vicepreședin
te al Consiliului popular județean 
provizoriu, Ocoș Viorel, președintele 
Uniunii județene a C.A.P., Gheorghe 
Moldt. director general al I.C.S. 
Hunedoara, conducători de întreprin
deri și istituții, ai organizațiilor de 
masă și obștești, activiști de partid 
$i de stat, ziariști.

La primul punct din ordinea de zi, 
tovarășul Viorel Faur, prim-secretar 
al Comitetului județean al U.T.C., a 
prezentat darea de seamă asupra ac
tivității depuse de organul de con
ducere al organizației județene U.T.C.

Tovarășul Ioachim Moga a adus 
salutul Comitetului județean de partid 
adresat Conferinței județene a U.T.C., 

ținprpt hunedorean.
★

: i.Lipanții la discuții

Cu vîntul tovarășului

Stimați tovarăși,

loach
Conferința organizației județene 
Uniunii Tineretului Comunist,a 

constituie un moment însemnat în 
viața tinerilor hunedoreni. Ea se 
desfășoară în atmosfera de puternic 
elan patriotic, sub semnul muncii 
însuflețite a întregului popor pentru 
realizarea angajamentelor luate în 
cinstea celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării patriei și a celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, pentru îndeplinirea sar
cinilor planului de stat pe 1969, 
pentru realizarea programului de 
dezvoltare a patriei elaborat de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

Lucrările conferinței dumneavoas
tră au 
feiinta 
partid, 
tale și 
problemele majore ale vieții econo
mice și social-culturale ale județului 
nostru, in actuala etapă de dezvol
tare a României socialiste.

Dumneavoastră cunoașteți 
nul 1968 a constituit pentru econo
mia națională, pentru celelalte do
menii ale activității, un pas însem
nat în realizarea prevederilor cinci
nalului, pe linia perfecționării în
tregii vieți politice, economice și 
social-culturale a tării noastre, pre
ocuparea centrală a conducerii par
tidului și statului nostru.

Judelui Hunedoara ocupă un loo 
de seamă pe harta patriei noastre. 
Aici se realizează aproape 60 la sulă 
din producția de otel a tării, peste 
60 la sută din cea de fontă, 40 la 
sută din extracția de cărbune și 
60 la sută din extracția de mine
reu de fier. Judelui nostru ocupă 
locul întii privind ponderea ramurii 
metalurgiei feroase și locul doi în 
industria de combustibil a tării. Vă 
dati seama deci, de complexitatea 
sarcinilor, de răspunderea ce revine 
organizațiilor de partid, organiza
țiilor de masă pentru mobilizarea 
tuturor oamenilor muncii în scopul 
folosirii cit mai depline a resurse
lor materiale de care dispunem.

Am încheiat anul 1968 cu lezul- 
late bune. Planul producției globale 
a județului a fost realizat în pro
porție de 101,3 la sută, al produc
ției marfă vîndută și încasată 101,3 
la sută. în siderurgie s-au înregistrat

loc la puțin timp după Con- 
organizatiei județene de 

care a dezbătut cu maturi- 
înall simt de răspundere.

că a-

Moga
depășiri importante. S-au dat peste 
plan 46 619 tone fontă, 19190 tone 
otel, 4 904 tone laminate finite pli
ne. Harnicii mineri din Valea Jiului 
au înregistrat peste prevederile pla
nului aproape 50 000 tone cărbune 
brut extras, iar constructorii au pre
dat la cheie 2 680 de apartamente, 
intreeîndu-și și ei sarcinile prevăzute 
în planul anual.

Aceste succese sînt rodul efor
turilor pline de abnegație, depuse 
de oamenii muncii din economia ju
dețului, la care un aport însemnat 
l-a adus tineretul.

Este un titlu de mîndrie, pentru 
organizația județeană a U.T.G. că 
peste 30 000 de tineri, în majoritate 
membri ai Uniunii Tineretului Co
munist, sînt antrenați în întrecerea 
ce se desfășoară în întreprinderile 
industriale, de transporturi și pe 
șantierele de construcții, că mai 
mult de o treime din numărul evi- 
denliatilor 
sînt tineri.

In anul pe care l-am încheiat, pei
sajul industrial al județului nostru 
s-a îmbogățit cu noi obiective. Dînd 
dovadă de hărnicie, pricepere, entu
ziasm, muncind alături de vîrstnici, 
tinerii și-au adus o contribuție im
portantă la înălțarea unor noi capa
cități de producție, cum sînt: lami
norul bluming de 1300 mm de la 
Combinatul siderurgic 
lucrările de deschideri și pregătiri 
miniere din Valea Jiului, ridicarea 
cetății de lumină de la Mintia

construcții,

în întrecerea socialistă,

Hunedoara,

construcție care va situa județul 
Hunedoara printre marii furnizori de 
energie electrică din tară, și multe 
altele.

Tineretul a constituit și constituie 
o prezentă vie în toate sectoarele 
vieții, economice șl sociale. El și-a 
adus aportul la munca din coopera
tivele agricole do producție, în în
treprinderile agricole de stal, de me
canizare a agriculturii, — domeniu 
în care marea majoritate a mecaniza
torilor o reprezintă tineretul.

Continuînd frumoasele tradiții ale 
muncii voluntar-patriotice, manifes- 
tîndu-și și in acest fel dragostea 
pentru patria noastră socialistă, ti
nerii hunedoreni, mobilizați de orga
nizațiile U.T.C, au participat cu e- 
lanul caracteristic vîrstei lor, la 
nenumărate acțiuni obștești. Cele 
30 000 tone de metale vechi colec
tate de tineri, cele 156 hectare reda
te agriculturii, suprafețele împăduri
te și cele plantate cu pomi și ar
buști ornamentali, amrșnajaroa de 
noi baze ^portiA?, parth_:parea ute- 
cișlilor la munca de pe șantierul 
national Bumbești — Livezeni, sînt 
succese incontestabile, care fac cins
te tinerilor din județul Hunedoara.

Apreciem, de asemenea, preocu
parea organizațiilor U.T.C. pentru 
educarea socialistă a tineretului, 
pentru cultivarea trăsăturilor moral- 
politice, proprii omului epocii noas
tre, pentru sporirea aportului la

Vacanța de iarnă s-a ter
minat. Mtine dimineață șco
lile vor cunoaște din nou 
animația specifică zilelor de 
școală.

După zilele reconfortan
te ale vacanței, elevii în
torși din taberele școlare, 
vor începe noul trimestru ho- 
tărîți să pătrundă tainele 
științei și culturii. Acest tri
mestru va marca un nou 
pas în traducerea în viață 
a Directivelor plenarei C.C. 
al P.C.R. din 22-25 aprilie 
1963 și a noii Legi a învă- 
țămîntului, evidențiind o 
nouă etapă in istoria școlii 
lomânești, în care profilul- 
organizarea și conținutul în- 
vățămintului sînt supuse u- 
nui amplu proces de perfec
ționare, pe măsura cerințelor 
științei contemporane.

Alături de elevi, cadrele 
didactice pășesc în noul tri
mestru hotărîte de a face do
vada grijii partidului față de 
ele, exprimată atît de convin
gător în recenta hotărîre 
privind majorarea salariilor 
și experimentarea noului sis
tem de salarizare in între
gul învățămînt.

Hotărîrea reflectă manifes- < 
tarea înaltei aprecieri și răs
punderi încredințate de par
tid corpului didactic pentru 
instruirea și educarea gene
rațiilor tinere, constituind 
totodată un puternic stimu
lent în vederea perfecționă
rii necontenite a acestei no
bile munci în viitor.

De aici rez:dă hotărîrea 
fe mă a cadrelor didactice 
de a-și ridica necontenit 
calificarea, de a transmite 
elevilor tot mai multe cu
noștințe, de a organiza tot 
mai multe cercuri cu elevii.

Dorim elevilor și cadrelor 
didactice numai succese în 
noul trimestru școlar în care 
pășesc mîine I

Pentru majoritatea unităților C.C.V.J., 
prima decadă din acest an s-a în
cheiat cu un bilanț nefavorabil. In 
ultimele zile realizările au oscilat — 
cu diferente de mii de tone — între 
plus șl minus, la decadă înregistrîn- 
du-se pe combinat un minus de 2 037 
tone.

Dintre cele opt exploatări miniere 
ale C.C.V.J. doar minele Lupeni șl 
Pelrila au extras 4 559 tone, respec
tiv, 353 tone de cărbune peste plan. 
Celelalte exploalăii au rămas în ur
mă cu 1 684 tone — E. M. Lonea, 
1 021 tone — E. M, Dîlja. 1 290 tone 
— E. M. Aninoasa, 422 tone — 
E. M. Vulcan, 530 tone — E.D.M.N. 
și 2 002 tone — E. M. Uricani. Vor
bind despre ritmicitate trebuie a- 
mintil faptul că realizările zilnice ur
mează o curbă greu de înțeles. In 
sprijinul acestei afirmații, amintim că 
în ziua de 9 ianuarie, deci cu o zl 
înainte de încheierea decadei, mi
nele Aninoasa și Vulcan aveau un 
plus de 352 tone, respectiv, 443 tone, 
iar pe C.C.V.J. sporul de cărbune 
era de 2 088 tone.

Deci, intr-o singură zi, combinatul 
a înregistrat un minus de aproape 
4 000 de tone. Acest lucru trebuie să 
constituie un serios semnal de alar
mă, atît pentru conducerea C.C.V.J. 
cit și pentru conducerile exploată
rilor și ale sectoarelor, lipsa de va
goane C.F.R., adusă ca justificare 
majoră nerealizărilor de pînă acum, 
nefiind susținută pe deplin de ar
gumente plauzibile. Căci cum altfel 
se poate explica faptul că din 35 
sectoare productive ale C.C.V.J., doar 
șapte sectoare au îndeplinit și depă
șit sarcinile de plan. Si mai de ne
înțeles apare situația existentă la 
minele Lonea, Dîlja și Uricani, unde 
toate sectoarele sînt, după o deca
dă, cu planul nerealizat. Aceeași si
tuație o au de altfel și minele Pe- 
trila, Aninoasa și Vulcan, unde doar 
oîte un sector a reușit să-și înde
plinească planul.

Credem că dincolo de lipsa de 
vagoane și de gerul din ultimele zile, 
care sînt cauze obiective, se ascund

A- 
lucru se impune cu atît mal 
cu cît șl alțl Indicatori de plan 
ar fl de pildă calitatea produc- 
productl vitatea, sint mult ră- 

în urmă. Productivitatea

o serie întreagă de deliclenlc tre
cute cu vederea sau care își pun 
amprenta pe realizările nesatisfăcă
toare de pînă acum. Completarea 
brigăzilor de la abataje cu efecti
vele necesare, înlăturarea punclelof 
de ștrangulare, o mai bună aprovi
zionare a locurilor de muncă și bi
neînțeles o mal Insistentă preocupa
re din partea personalului tehnic, 
sînt măsuri care ar putea duce la 
îmbunătățirea situației existente, 
cest 
mult 
cum 
ției. 
mași
muncii — pînă în ziua de 9 ianuarie 
inclusiv — deși a lost influențată de 
lucrările neproductive efectuate în 
primele zile ale anului, este la toate 
exploatările mult sub nivelul sarci
nilor de plan, mult sub posibilități. 
Mina Dilja de exemplu, n-a reușit 
decit 0,996 tone/post. randament ră
mas doar în amintirea altor exploa
tări, iar mina Uricani lată de 1.731 
tonc/post indicator planificat, a rea
lizat doar 1.382 tone/post. Unde sînt 
randamentele de 2.000 tone/post obți
nute la Uricani in 1968? Si exemple 
de acest (ol sînt multe. întîlnile la 
toate exploatările.

Vorbind despre pieparalii, tiebuie 
să amintim că, din cauza activității 
slabe din subteran, cantitatea de 
bune supus spălării este mult 
nivelul planului. Ca urmare, n-a 
realizat nici planul sortimental.

Fată de această situație concluzia 
care se desprinde este una singură : 
colectivele unităților economice ale 
C.C.V.J. nu s-au mobilizat în sufi
cientă măsură pentru ca sarcinile de 
plan pe anul 1969 să fie îndeplinite 
în mod ritmic, din prima zi a anului 
și la loll indicatorii. Măsurile care 
se impun a li luate sînt cunos
cute de comitetul de direcție, urmea
ză numai ca ele să-și spună cuvin- 
tul în 'activitatea din decada care 
urmează în așa fel, ca realizarea pla
nului lunar să devină certă.

căr-
sub
fost

FANFARA FARA FAIMA
Pe teme culturale

cu

corespunzătoare, din moment ce nu 
existau fonduri șl nici siguranța re
partizării unei cote de bani în acest 
scop ? Directorul clubului din Uri
cani. Liviu Bota, puțin dezorientat 
de întrebarea noastră, adresată di
rect la „obiectul" fanfară, ne măr
turisea că nu s-au prevăzut fonduri 
pentru costume, dar... să vedem, poa
te cine știe... Deși știam adevărul, 
directorul clubului n-a voit s5 recu
noască în fata noastră ceea ce .mem
brii fanfarei au spus-o fățiș că pre
ședintele sindicatului se codește in 
acordarea ajutorului fanfarei, întrucît 
n-ar avea nici un venit de pe urma 
el. Și, duși fiind cu vorba, compo- 
nentii fanfarei uricănene nu mai au 
încredere. Dirijorul le-a plecat. Di
rectorul clubului ne-a spus că a 
„aranjat" angajarea unui nou șef de 
orchestră de la Lupeni. Pînă atunci 
Insă oamenii stau I Și dintr-o fanfa
ră care pășise îndrăzneț, cu dreptul, 
în viata artistică a orașului, tinzînd 
spre cucerirea rapidă a unei faime de 
Invidiat, s-a ajuns la o formație or
chestrală pe cale de dezmembrare. 
Un membru al formației, cu multă 
sinceritate, ne vorbea că ar dori și 
ei cu totii să participe la concursuri, 
să aibă ieșiri scenice, să se pregă
tească minuțios pentru a fi mereu 
mai valoroși. Cine-i împiedică ? Sală 
de repetiții au la dispoziție, de par
tituri și pupitre nu duc lipsă! Nu 
există însă înțelegere; oamenii ob
servă, simt că nu sînt înconjurați 
cu dragoste, stimulul moral din par
tea forului de
catului înlirzie exagerat, membrilor 
tarafului li se îngăduie orice, sînt 
favorițl, iar el...
piuă în prezent 
se oprească aici 
faniara n-a făcut 
mulțumirea celor 
constitui în curînd o bună fanfară 
e azi generală. Oamenii își dau sea
ma că, desfășurîndu-și activitatea 
sporadic, evoluînd în fala publicului 
fără repetiții în prealabil, doar cu 
ocazia unor evenimente deosebite, 
nu vor putea progresa'. De aceea, 
membrii fanfarei din Uricani ar dori 
(și noi subscriem la dorința lor legi
timă) să nu mai fie lăsati pe planul 
al șaptelea, să fie permanent și în
delung sprijiniți, pentru a se trans
forma dintr-o „fanfară fără faimă" 
intr-o tormalic de club cu perma
nentă activitate, într-o valoroasă fan
fară a minerilor clin Uricani.

In septembrie 1967, pe lingă Clu
bul sindicatelor dim. Uricani a fost 
înjghebată o fanfară. Tînăna forma
ție pornea la drum, atunci,. decisă 
de a ajunge din urmă, printr-o mun
că entuziastă, formații similare
tradiții bogate în mișcarea de ama
tori. Primirea caldă ce t s-a făcut 
de către publicul uricănean li stimula 
pe componenții noii fanfare, îi în
demna spre continuă autoperfectio- 
nare. După șapte luni de repetiții 
asidue sub bagheta instructorului 
Gheorghe Munteanu, orchestranții 
fanfarei din Uricani au participat la 
prima lor mare „ieșire" în public, 
cu ocazia manifestației de 1 Mal 
1968, Calitatea artistică a interpre
tării variatului repertoriu pregătit nu 
era prea ridicată, dar nici cu mult 
sub nivelul celei a altor formații. 
Faptul însă că, pentru alcătuirea re
pertoriului s-a lucrat cu mult disce'r- 
nămînt, pregătindu-se în egală mă
sură cîntece de masă, sulte folclo
rice și potpuriuri de cîntece revo
luționare dădea speranțe, celor care 
au salutat și sprijinit noua fanfară, 
în rezultate mult superioare. Trecînd 
peste faptul că fanfara uricăneană 
n-a beneficiat de la început de o 
înzestrare cu instrumente noi (folo
sind o veche garnitură a clubului 
din Lupeni) — nu de natură să des
curajeze pe membrii fanfarei care 
au înțeles-posibilitățile sl s-au mul
țumii cu ce au avut — nu înțele
gem de ce li s-a promis, de către 
președintele sindicatului de la mina 
Uricani, TomștT Octavian, că în anul 
acesta vor fi echipați și cu uniforme

■'"nntinuare tn pag

v

tineri 
tinere din diferite domenii de ac

tivitate, Invitați — au reliefat o mul
titudine de posibilități pentru

(Continuare în paq. a 3-a)

Cind și cum ?>

VETROFr.

în pag, a Il-a

ș/ vine să a-
Pelroșanlul 

oarecare de 
să

Că reparațiile sint necesare 
sinlem cu totii de acord. E 
firesc ca, după un limp de fo
losință, să duci la revizuit a- 
paratul de radio, pantoful, fri
giderul sau mașina de băr
bierit. Așa și cu o clădire oa
recare ; In acest caz diferența 
constă doar In faplul că mer
ge omul la ea ca 
să-i schimbe fata- 
da, Interiorul sau 
acoperișul.

Holeluî .J.
singurul ho
tel din Petroșani, avea de 
mult nevoie să fie reparat. In
cepind din primăvara anului 
trecui, conducerea trustului de 
alimentație publică a anun
țat. in mai multe rlnduri, în
treprinderea d» gospodărie lo* 
colivă Petroșani că sini neapă- 
rai necesare reparații. Îndeo
sebi la acoperișul hotelului. 
$i iată că se dă curs cererii: 
hotelul intră 1n refacere la... 
2 decembrie, anul trecut. Răs
pundem astfel la prima între
bare din titlu: Clrid ? In plină 
iarnă au lost trimiși „meșteri 
mari, calfe șl zidari" (a se citi 
lucratori de la sectorul 
I.G L. Petroșani) să dreagă

ziduri, instalații și acoperișul. 
Lucrarea trebuia încheiată in 
ultima zi a- anului trecut. Se 
lucrează Insă și acum și se 
vor mai lucra, probabil, vreo 
2—3 săplămini dacă reparațiile 
vor Înainta in ritmul de pină 
acum. Am răspuns asllel și la 
a doua Întrebare: Cum? In- 

Ir-un tempo domo
lit

Coboară delega
tul — un inspector, 
un specialist — la 
gară 
fute

intr-un domeniu 
activitate, să controleze, 
îndrume. Găsește ușa hotelu
lui baricadată cu dormeze și un 
anunț: „închis pentru repara
ții". Este... îndrumai să meargă 
la hotelul din Lupeni. Dacă ' nici 
acolo nu-i surid șansele n:are 
încotro și apelează la cunos- 
cuti sau necunoscut).

Concludem cu o întrebare: 
cil timp \a mai trece pină 
cînd in locul anunțului de la 
intrare („închis...") va apare 
urarea : .Bine afi venit l“, iar 
oaspeții Pelroșaniulul nu vor 
mai if Indrumafi In Lupeni ?

Electrificarea 
cătunelor 

Firlzoni și Lăsconi
Electricienii 

zenl, din 
construcții-montaje Deva, 
predat zilele acestea noi o- 
biecllve de electrificare la Va
lea de Brazi. Este vorba do. 
montarea liniilor de Joasă șl 
înaltă tensiune de 0.1 KV și 
6 KV, precum și de instalarea 
unui post de transformare 
6/04 KV, care vor alimenta 
energie electrică cătunele, 
cent electrificate, Flrizoni 
Lăsconi.

Iotului 4 Live- 
cadrul Secției de 

au

Depozit 
de legume 

și fructe 
la Lupeni

de 
cu 
re-

Și

NUL lucrătorilor de la unitățile 
de alimentație publică din mu
nicipiul Petroșani — cei ce in 
noaptea de 31 ‘decembrie 
au deservit oamenii muncii ca
re sărbătoreau sosirea noului 
an. La petrecerea revelionului, 
gazdele le-au oferit invitalilor 
printre plăcutele surprize un 
brad împodobit, mese încărca
te ca la o nuntă din povești 
și tradiționalul Plugușor.

La Lupeni s-au terminat 
crările de construcție a noului 
depozit pentru legume și fruc
te. In prezent se execută fini
sajele interioare în 
receplionării lucrării de 
beneficiar.

Noul depozit, avmd o 
citate de depozitare de 
tone, este modern utilat dis- 
punînd de mijloace de trans
port și descărcare mecanizate.

vederea 
către

Revelionul 
lucrătorilor 

din T.A.P.L
Incepind de aseară și pînă 

în dimineața zilei de azi, restau
rantul „ParinguT' din Petroșani 
a fost gazda unei petreceri de
venită tradițională: REVELIO-

In cursul zilei de ieri, tempera
tura maximă a aerului a fost de mi
nus 7 grade atît la Petroșani cit și 
la Paring. Temperatura minimă a fost 
de minus 20 grade la Petroșani și de 
minus 14. grade la Paring. Grosimea 
zăpezii la Petroșani a fost de 37 cm 
și la Paring de 40 cm..

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea se menține geroasă 
cu cerul mai mult senin. Vînt slab 
dij) nord.

MAGAZIN
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Plenara Consiliului municipal 
al Organizației pionierilor

Azi, la ora 10, va avea loc la Casa de cultură Petro
șani plenara Consiliu'ui municipal al Organizației pionie
rilor.

In cadrul plenarei va fi expus referatul „Stilul de mun
că și metodele întrebuințate în munca cu comandanții de 
unități și casele pionierilor" și se vor purta discuții pe 
această temă.

conducere al sindL

Din august 1968 și 
(de dorit ar li să 
această inactivitate) 
nici o repetiție. Ne- 
care credeau că vor

V. T.

înainte de sosirea la cabană

Foto : I. MUSTAȚA
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Restaurarea
unei vechi

cetâti

Dinlr un r.mnrl a. 
proapn cnupjl .< Hp’a 
prohlcmni sprin.tso po 
car»' an croel-o mini- 
iupoln *n Innin, roie
sc că vesmintele 
scorie nu au post© 
toi o x 1a|ă nrca ușoa
ră. In Republica Mal- 
q.isă. tinerele rare 
poartă lusle «curie 
«Ini pedepsite cu 10 
zile de închisoare sau 
«hiat cn doporlarea. 
La Cairo, există rtscnl

Infernul și
minijupele
condamnării pentru 
indecență, iar in Vr- 
nezuela. biserica a 
declarat pe 1a(ă că 
cele care poartă asl- 
IH de vesminte «Int 
sortite Internului. In 
Irak șl In majoritatea

• 'nr flln Orientul 
pr.nm si 

in v.iiim< minijupa 
oslo interzisă prin lo- 
gp. alii pcnlru local- 
ni<f HI șl pcnlru tu- 
rlslc.

Rra7lllcnccle tu îns- 
|p nr'*« srnrle au ris
cat ș| an snlorll fol 
felul rtp necazuri,.. pi
nă Intr-o zl, <înd o 
riorlrip » stabilit că 
minijupa nu ponte să 
aducă prcindlcll mun
cii.

ȘTIINȚA • TEHNICA • ȘTIINȚA • TEHNICA
Folosirea 

oalculatoarelor 
bleotronice în 

industria minieră
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'us, in Munții Făgărașului, 
la numai cîțiva kilometri de 
Hidrocentrala de pe Argeș, 
'’ălnule semețe șl înnegrite de 
i reme ruinele mnltlcentcnarcl 
ceikțl de la Poenari. Oamenii 
de prin partea locului au păș
iră! din tată în lin amintirea 
vajnicului domnitor al tării 
Românești. Vlad Tepes, drept 
ctitor al cetății- Hrisoave și 
acte domnești, purtătoare de 
nece|î inqălbenitc do palina 
remll, dovedesc însă că „Ce

tatea Iul Vlad Țepeș" exista 
si la începutul secolului XIV. 
i 1330 de pilda, cînd Caro! 

Robert, regele Ungariei, a tre
cut munții cu gîndnri do co
tropire. domnitorului român 
Basarab I i-a fost do mare fo
los cetatea in obținerea vlc- 
lo, le» de la Posada Vlad Țe
peș a efâcut-o numai, trans- 
formind-o în anii domniei sale, 
în perioada 1456—1462. într-o 
veritabilă redută d apărare.

Pe vremuri, important avan
post al Tării Românești, ceta
tea de la Poenari. cu metere
zele și crenelurile ei roase de 
necruțătorul timp, domină ma- 
’estuos șl astăzi împrejurimile. 
Așa cum se înfățișează ea 
restauratorilor sosit’ aici in 
decembrie 1968 — pe un vîrf 
abrupt și la o înlățime do 460 
de metri deasupra soseloi — 
pare că a dispus cîndva de 
unul sau mai multe poduri 
prinse cu lanțuri. Săpăturile 
nu au identificat pînă acum 
urmele lor. dar au dat de i i 
tunel subteran care presupu
ne o legătură
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D-NA JANET A- 
DAMS a fost nevoită 
să se prezinte în fata 
unui tribunal din «ta
lul NEW JERSEY 
(S.U.A.). Ea obișnuia 
să-l însoțească pe so
țul ei spărgător în 
expedițiile sale. Moti
vul : .Aducea inlol- 
deauna acasă lucruri 
Inutile. Așa că m-am 
hotărît să merg cu ol 
ca să-i dau Indicații".

Se mai
Intîm p I ă
și așa

PENTRU A EXAMI
NA plîngerile Insis
tente ale locuitorilor

din Rockdale (Austra
lia). In legătură cu 
zgomotul provocat le 
avioane ce zboară la 
înălțime miră, au fost 
convocall tnlr-o ședin
ță specială un număr 
de expert! în proble
mele aeronauticii, 
dința a trebuit Insă 
fie amînală deoarece 
nu se putea înleleqe 
nimic din cauza zgo
motului avioanelor.

NOUTATI dncmalograiicc
parle-
1n fil-

SIMONE SIGNORET va fi 
nera lui Jean Claude Brialy 
mul „Singuri în jurul lumii" pe care 
îl va realiza Claude Leloucb în 
1969, bineînțeles în timpul unei că
lătorii in jurul globului. De aseme
nea, Lelouch are intenlia de a-l 
teuni pe Annie Girardot și Marcel
lo Maslroianl într-un film întitulat 
(provizoriu) „încă o poveste de dra
goste".

MADAME BOVARY va apărea 
sub chipul Luciei Bose în filmul ce 
va fi realizat după romanul lui Gus
tave Flaubert de către regizorul 
Mauro Bolignini.

In piezent cunoscuta actuU este 
una din principalele Interprete ale 
filmului „Satiricon" al Iul Federico 
Fellini, care este în curs de turnare 
la studiourile Cinecitta.

Firma „Elliott Automation" a pro
iectat o instalație specială pentru 
a ■ -a » comata a înliniittiluî de 
minereuri in procesul prelucrării lor 
industriale. Această Instalație care 
este prevăzută cu un calculator mic, 
un spectromelru cu raze X pentru

analiza radiațiilor secundar© »1 un 
mecanism special pentru •iR’XBtreB 
probelor de minereu la radiații).' X, 
n fost încercată In cîteva mine sue
deze In cursul probelor, care au du
rat 30 do zile, s-a făcut o analiză 
neîntreruptă a conținutului de p<țr, 
zinc, cupru, plumb șl arsenic Ift 5 
puncte de control ale unul flux de 
'uspensio do minereu în ap.i. în a- 
cesle condiții, eficiența analizorului 
s-a dovedit a fl de 99 la sulă

Pentru caUbrorra aparaturii 
[.revede folosirea a trei brichete 
materiale cu compoz.ilîp chimică 
nosculă.

Bloc pentru 6000 
de locuitori

Proiectul •cestui bloc 1n care vor 
putea locul 0 000 <ir» oameni n fost 
«laborul de arhltacțil inslVutnlui 
captial de cercetări știlniltic© i>vnlru 
proiectarea Instituțiilor de ’nvăta- 
mlnl (URSS)

Conform proiectului, blocul va n- 
”Qfi •partiiTBenle cu una. două U frai 
earner». Aparlarrmnlele vor fi pre
văzute cu mobilă In pereți, Bucălă-

riile voi fl dntato cu mașini de gă
tit «‘Iwlricf si eu dulapuri In bloc 
vor fi amplasate restaurante, bulele, 
cluburi si văii de odihnă Peril, i < u 
acest l>'or «o vă amplasa un . om- 
plex comercial, un combinai or .•șco
lar și o școală de 10 ani cu Ini 
hat. Tot ni-i *»e umede amr'ini-Tea 
unei gradlDi de Iarna șl « unul ba
zin de Înot acoperit.

Semnalizator 
de derapare

Flori de zăpadă.

Aseară iubite mi-am făcut de cap 1 
(De a (a răzbunare șllu că nu mal scap)

In Franla « (ost construit un apa
rat care semnalizează șoferului dacă 
automobilul său este amenințai «3 
dertpe^. Acest aparat măsoară for
țele rmlrlfugale care acționează n- 
supta automobilului. Aparatul poat« 
fi reglat pentru șosea uscată, ume
dă, acoperită cu polei sau cu vă-

Aseară, iubite, 
mi-am făcut de cap /
Cu pași de pisica urcai clandestin 
Ca să pun la cal? un bizar festin 
Colo sus la mine. Invitai să vină 
Locatarii casei, smulși din naftalină. 
Muște nedansate de acum un an 
S-au încins nebune întrun french-cancan 
O gîză naivă cu fustiță scurtă, 
Fu ademenită de-un palnq beat turlă. 
Două scinduri sterpe au pornit un vals. 
O buhă-mpălală fredona un vals, 
Lîngă un acvarium o rimă plinuță 
Se hlizea nătîngă, peștii să-i asmuță. 
Un flutur tomnatic postat lingă lampă 
Arunca ochiade unei molii-vampă. 
O ceată de gușteri la un medison. 
Făceau săritura toți la unison.
Colo în penumbră un schelet de crab 
Lichidă la pocher pe-un broscoi nabab. 
O ramă bronzată cu un fost tablou 
Căutau refugiu într-un lent tangou. 
O stea rătăcită ce-și căscase gura 
Iși primi pedeapsa, obrăznicătura.
De un rînrl do raze fuse despuiată 
Și-nlr-o cămășoță scoasă în poiată. 
Bietul scrin bătriiail asistă ca martor 
La așa orgie demnă de un tartor.
Se zgîrcea-n sertare, cuprins de uimire 
Nici la miezul nopții nti-si '«'ni în fire.

cu exteriorul 
prin muntele înconjurător. Di- 
•’imltățile actuale legate de e- 
xecutarea unui drum de acces 
direct în stînca, pe care tu
riștii să nrce mai ușor la ce
tite. pledează totuși pentrn e- 
xistenta podurilor care se lă
sau si e ridicau după porun
ca slrăierilor din turnul de 
observație După terminarea 
restaurării propriu-zise. aici vor 
«nsi istorici arheologi si alti 
«nocialisiî care, pp baza vesli- 
qiilor să stabilească 
xacte cn privire la 
monument

Restaurarea 
Poenari. ca si 
gale de Istoria 
nă în valoare unul din monu
mentele istorice românești de 
seamă căruia poporul l-a țesut 
o mantie de legende si doine.

ca joc
de societate

9

date e- 
semetul
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cetății 
cercetările 

sa, vin să

Adina CONSTANTINESCU

VARIETAT1

„Loqikus", astfel este intitulat 
cest minicomputer destina! copiilor 
care au trecui de virsla de 12 ani. 
Jucăria trebuie îmbinată din dile 
rite piese individuale după un mo
del dinainte stabilit, iar apoi pro
gramat. Dispunînd de 50 de maca
zuri electrice manevrate de zece co
mutatoare, Logikus oferă posibililălI 
aproape nelimitate. El poate face

J-a vederea jumătății indicatorului de localitate, șoferul 
a oprit mașina nedumerit.

— Ce-o fi aici, fraților ? Cred că am greșit drumul. Să 
fie Botoșani să fie Petroșani ? L.

— Da de unde ? Sintem la oșani, voi nu vedeți ? Aici e 
palinca aî3 de-ți arde gîtlejul.

— Hait, să fi ajuns in Maramureș ?
— Nu cred Să-ntrebăm pe cineva.
Un cetățean din partea locului i-a lămurii:
— Acest indicator de localitate (la intrarea în Petroșani, 

dinspre Llvezeni — n. r.) era cîndva întreg și pe el scria 
Petroșani. Cineva l-a rupt și acum stă asa cum il vedeți, nu
mai pt jumătate spre nedumerirea turiștilor neavizați. Așa 
că nu sînteți nici la ~ —
Parol

a-

Botoșani, nici in Otiaș, ci la Petroșani.

Început de an. Directorul și-a convocat oamenii de încre
dere la o ședință în trei. După ce șl-au urat reciproc tradi
ționalul LA MULȚI ANI, după ce au discutat despre noaptea 
revelionului, despre programul de la televizor, au trecut la 
concret. Au analizat pe scurt realizările obținute în anul 
trecui, și-an îndreptat gindurlle spre obiectivele anului 1969.

— Anul acesta — li s-a adresat directorul — avem sar
cini mari. Trebuie să muncim cu toată răspunderea pentru 
real'zarea lor. încheiem ședința și cu dreptul înainte, băieți !

— Bine șefule. Atunci hai să ne potrivim pasul...

pronosticuri meteorologice, poate 
pune diagnostice medicale sau între
bări de examene, poate da note 
sau traduce din engleză șl germană, 
poate socoti 
fuiorul unor

sau juca fotbal cu a 
lămpi care se aprind.

O bucată
de aur în formă

de stea
Căutătorii de aur din echipa 

„Tundra" (U.R.S.S.) care lucrează in 
apropiere de Marea Behring, au 
găsit o pepită cînlărind 60 g, c e 
forma unei stele cu cinci brațe. 
„Steaua" a fost găsită in Peninsula 
Ciukolka.

A

Intrarea
gratuită

dar la ieșire
se plătește...

„Se intră pe gratis, dar la ieșire 
se plătește" — aceasta este noua 
formulă lansată de organizatorii ac
tivităților culturale din Bois-le-Duc 
(Olanda), pentru a atrage publicul 
la teatru. In acest scop, ei au pro
pus două soluții: dacă spectatorii 
părăsesc sala in pauză, nu vor pjăli 
nimic dar dacă, salislăcuți de spec
tacol, vor rămîne pină la silrșil 
vor plăti fn mod normal biletul.

1V

„Calendarul
veșnic"

La-

perioadă de 400 de ani înainte sau 
In urmă. Pentru aceasta se pol fo
losi aHI calendarele fulian sau G/e- 
gorian. dl $i sistemul calendaristici 
elaborat de O.NU.

Deschiderea
automată
a ușilor

In S.U.A. și Canada a fost intro
dus un nou sistem de securitate 
pentru clădiri cu apartamente par
ticulare. IJșa principală se descinde 
numai prin ' formarea unui anumit 
număr la aparatul telefonic.

Sistemul (.denumit Enlerphone 
lost realizai de concernul GT &E cu 
piese titiiizate în telefonia obișnuită. 
Pentru a intra in clădire, vizitato
rul ridici imicroreccplotul felelonlc 
șl apasă pe bulonul corespunzător 
apartamentului, după care gazda, 
apăsind pe. un bulon din inferior, 
deschide ușa.

Contor
de numărare

a bancnotelor

Jocuri
distrac

five
hui ardea de (ouea «n '‘im do viață 
Și lungeam bairamul pfnă dimineață...
De nu-ral era teamă de a la mustrare — 
Nn erai mi mine 1 1’11 re rău tm> pare.

Trei —- Poleită cu aur; 10) Piatră 
prețioasă de culoare galbenă — A- 
proplali; 11) In cenlrul Insulei I — La 
oric< 
mante doar douăî.
român autorul poeziei 
nordului" — Din 
Casă de bani în 
obiecte de valoare

diademă ! — Dînsa — Dintre dia-
12) Mare poet 

„Diamantul 
cînd în cînd; 13) 
care se păstrează 
— Tare _$i nu prea.

.Mare pictor olan-

Zenobfa ILÎFȘ

Un fel «le zbucium

Josef Zejenîi. colaborator al 
boratorului de tehnică de calcul ae 
pe lingă Institutul de raționalizare 
o construcțiilor din Praga, a inven
tat un „calendar veșnic". Este vor
ba de un aparat portativ care per
mite calcularea tuturor dalelor pe o

Pirma „Vacuumatic Ltd" din Har 
wich, Anglia, a pus la punct o ma
șină capabilă să numere bancnote, 
etichete ele. cu viteza de ș 000 re 
mlnuP. 0

Dispozitivul, numit „Whirlwind", 
Incorporează un disc de metal ro
titor. ' canelal, care apucă marginea 
bancnotei și o „numără" Irecînd-o 
printr-un fascicul fotoeleclric Un 
dispozitiv de verificare eliberează 
mănunchiul de bancnote din supor
tul de prindere numărător, numai 
dacă numârâtoarea efectuată cores
punde cifrei prestabilite. In acest 
mod se asigură o precizie deplină. 
Agregatul instalai pe un pupitru 
măsoară numai 17X18 foii fi 
lol — 25.4 mm) și numără articole 
cu dimensiuni de la 2X3 (oii pină 
la 8 X 10 toii.

ORIZONTAL: 1) Varietate de co- 
rindon foarte dur, de culoare roșie 
folosită ca piatră prețioasă — ..Me
seria este brățară de aur"; 2) Pe
rioadă de timp — Autorul basmului 
„Prîslea cel voinic și merele de aur";
3) A căsători — Cîl roata carului I;
4) Poet român autorul poeziei .Aripi 
de argint" — Automat; 5) Țel! — 
Unul din soiurile renumite poartă 
numele de „Perlă de Csabă" (pl) 
— Privește, uite (Munții Apuseni); 
6) Bold — Se compară cu un bul
găre de aur — învățăcel (trans); 7) 
Sint de argint, aur sau diamant — 
Capăt de colier... — Cale; 8) Undă I — 
Lucruri de preț — Ofițer turc» 9)

VERTICAL: 1)
d07 autorul tabloului „Bărbatul cu 
coiful de aur" — Nu prea-l rar; 2) 
Munți în U.R.S.S. bogali în metale 
prețioase — Piatră semi-prețioasă — 
In smarald I; 3) Anulat — Poet ro
mfin autorul poeziei .Inșir-te mărgă
rite"; 4) Croșetă - A așeza; 5) Nu
me masculin Fabrică brașoveană
— Subsemnatul.- 61 Urine de safir
— In .’irful vîrfului ’ - Spus; 7)
Vitamină — Redată prin gesturi — 
Document; 8) Potrivită prin rimă — 
A se arăta — Din cuarțl; 9) Praga 
este supranumită $1 .... de aur" (pl)
— A alege,- 10) Rude — Comune ’.ui 
Ion și Ioana I 
rus autorul poeziei 
mestecenii de aur" 
bac!,- 12) Rece' - 
viu cu un metal;
excesiv, adesea trivial
digitală!

(Monoverb t 7—10)

Dezlegările jocurilor
apărute

IN ZIARUL Nr. 5 065

(29 DECEMBRIE 1968)

Carte «le
(Criptografie ; 5,5,7,7)

- Pantaloni; II) Poet 
„S-au pus la sfat 
— Bidivii — Su- 
Allerea argintului 
13) De un comic 

Bijuteria

V. IAȚENCO

V. MOLODEȚ

PRIMEJDIA IMAGINILOR DISTORSIONATE 
IA TELEVIZIUNE

Prinlr-o imagine distorsiona
tă pe ecranul televizorului nu 
numai că mușchii ochiului 
slnt suprasolicitați, dar se a- 
junge și la un consum simți
tor mărit de vitamina A, care 
poate crește de 50 de ori. Aceste 
constatări au fost făcute de 
medici americani. In Statele 
Unite fiecare al patrulea pa
cient care vine la un oculist, 
este m telespectator.

Tuturor telespectatorilor 
se recomandă ca la apariția 
durerilor de ochi și a unei 
viziuni perturbate să consume 
doze mari de vitamină A. In 
primul rlnd. Insă vor trebui 
schimbate tuburile vechi la 
televizor și păstrată distanta 
necesară dintre locul de șe
dere șl $ ecranul aparatului (de 
cel puțin trei ori mai mare ca 
diagonala ecranului N. R.).
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PROPRIETĂȚILE TERAPEUTICE ALE MIEREI

In urma experiențelor efec
tuate pe un număr de 197 de 
bolnavi suferinzi de diferite 
boli, un medic din Turcia a 
ajuns la concluzia 
dintre aceștia nu 
de nici un fel de

CONTEINERE DIN PLASTIC 
PENTRU CONSERVAREA SINGELUI

de miere, 
fosfor, cal- 

B.

A

multi 
au nevoie 
alte medi-

Că

(amonte în afară 
care este bogată în 
du. fier și vitaminele A 
Bl. B2 șl B6

Mierea poate fi folosită, pe 
calo internă sau externă, pen
tru tratarea unu) număr de 17 
boli.

L 
E

cercetători de la 
din Uppsala 

colaborare cu 
K.B." (producă-

Ieftine, aceste contelnere 
materia) plastic s-au do-

Pătrai matematic: 2,3,7,8,7,7; 7.6.8, 
1,4,8..- 8,7,5.6.5.3; 8,5,4,8.4.5: 3,7.8.6 6.4; 
6.6.2.5.8.7.

Reacție: (monoverb); Oripilalie. 
La piață (biverb): Vînzare, cumpă
rare,- Triunghi de state (triverb): 
Cuba. Finlanda. Peru.

ÎN

(31

jurul

ZL'"»’L Nr.

DFCFMBRIF

pomului de 
I) Brazi —

5 967

1968)

Iarnă (careu)
Toiag 2) Ra

Un grup de 
Universitatea 
(Suedia), în 
firma „Habia
toare de materiale plastice) a 
pus la punct o pungă de ma
terial plastic cu însușiri deo
sebite pentru păstrarea sînge- 
lul înghețat. Producătorii con
sideră că aceasta permite o 
reducere semnificativă a cos
tului transfuziei 
ghețat.

Noul container 
dintr-o membrană
teflon șl rezistă ușor la tem
peratura do — 196°C, a soluție) 
refrlgerante de azot lichid în 
caro se păstrează sîngele.

In afară de faptul că sini

sîngeîul In-

este făcut 
de capton șl

mal 
din 
vedlt a fl mult mal practice 
pentru manipulare și conser
vare, decît containerele tradi
ționale din metal. Ele sînl uti
lizate mai ales în cazurile de 
urgență din afara spitalului, 
In accidentele de drum etc.

Colectivul din Uppsala, con
dus do prof. Claes Hogman, a 
elaborat, de asemenea, o nouă 
modificare în 
ciro, realizînd 
Jare mult mal 
lor în timpul
permite o largă aplicare a spă
lării prin centrifugare șl aglo
merare.

mediul de ră- 
ostfel o. prote- 
bună n celule- 
răcirii. Aceasta

In
Orizontal :
—O — D — Me 3) Amor — Acar 4) Dur
— Ori 5) Eră - Nul 6) Ta - ia 7) 
Te — Zi 8) Om - Ea 9) Lan — Aur 
10) A — Ene - Bal - N 11) Elan
— Horă. Carte de vizită: La mulțl 
ani. prieteni. Povara Iul Moș Ge- 
rllă (biverb); Tolba plină. Daruri 
pentru fetițe și băieți (arilmogrif) i 
Bibelouri, Jucării, Lămpi. Stegulețe, 
Steluțe, Ghetuțe, Insigne, Brazi. Hăi
nuțe, Săniuțe. Criptografie (4.3.1.5) i 
Anul nou a sosit.

Poșta rubricii
V. MOLODEȚ - Petroșani : 

La monoverbu) (7-10) trebuie 
să-i găsiți un titlu; apoi, deși 
este .orect în construcție, are 
o soluție cam... neplăcută. Pe 
viitor încercați să folosiți cu
vinte de legătură caro au un 
număr mal mare de litere (ală
turi, printre, rupt, peste etc., 
etc.). Reținem cn anumite re
zerve, arllmoqrifele.

N. PRODAN, Hațeg : Reținem 
cartea de vizită (10.5) șl coper
ta literară (5.6,8). Mai încercat! 
și altceva, de exemplu trlun- 
qhlurl de 10/10 sau pătrate 
de 7/7.

I
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linua creștere a conțiibuției tinore- 
înkii la înțăptui sarcinilor încre
ți nțale de partid Vorbitorii au ex
primat. în numele ernantzafiilOT din 
care fac parte.
b»nle penlru «JTija < 
perfidnJ și guvetnnl. 
tărmurilă fată do 
sndeiistA, hOllTtre» 
tineretului de a nu-șl 
lek1 penlru progresul 
României socialiste

Conferința e stabilit 
gram de activități în 
văzute principalele obiective ale or- 
goneloT și organizațiilor de tinerel 
penlTU perioada ce urmează.

Conferința a ales comitetul 
tean și comisia de cenzori. In | 
re ședință plenară, comitetul 
țean a ales birouL

ia chemările organizațiilor 
«iețene ©le U.T.C. Prahova 
Teleorman, conferința județeană 
nedoara a adoptat un răspuns 
care organizația hunedoreană se an
gajează să mobilizeze întregul tine
ret la Îndeplinirea sarcinilor ce-i re
vin din hotărîrile partidului și gu
vernului. (Răspunsul va fl publicat 
Jn ziarul nostru).

Participanții la lucrările conferin
ței au trimis Comitetului Central al 
P.G.R.. tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R.. o 
telegramă, în oare, printre altele, se 
spune: Tineretul din județul Hune
doara șl-a însușit fn întregime sarci
nile stabilite de recenta plenară a 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, precum și angajamen
tele conferinței organizației județe
ne de partid și s-a angajat să parti
cipe, cu tot elanul, capacitatea și 
puterea de muncă la transpunerea 
lor în viață.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, vom face totnl 
întrecerea inițiată prin 
ganizațiilor U.T.C. din 
hova șl Teleorman, să 
trenul potențial al l 
creșterea producției, 
muncii, a nivelului calitativ al pro-

iiiulțiirnirea lor fier
ce le-v pot .'14 

. dragostea ne- 
partid și patria 

nestrămutată © 
preriq»r|i for- 
muUllaleral al

un bogat pîo- 
care sînt pre-

jirde- 
prima 
jude-

ju
st 

Hu- 
prin

pentru ca, în 
i chemările or- 

județele Pra- 
mobilizăm în- 

lineretnlui la 
productivității

duselor, la întărirea permanentă a 
disciplinei, ridicarea calificării șl per
fecționării profesionale a tinerelului.

In cadrul activității noastre qene- 
rale. vom așeza la loc de frunte 
preocuparea pentru cultivarea în 
conștiința tinerelului a dragostei fa
ță de tradițiile revoluționare ale cla
sei muncitoare, față de realitățile 
obținute dc poporul nostru in anii 
romtrncțlel socialiste, pentru făuri
rea unui tineret viguros, cu înalte 
calități moral-celițeneștl.

Conferința organizației județene a 
Uniunii Tineretulnl Comunist asiqoră 
Comitetul Central al partidului, pe 
rfnmnravoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, că organizațiile 
noastre își vor consacra întreaga e- 
nerqir si pricepere pentru a întim- 
pina a 25-a aniversare a eliberării 
patriei de sub jugul fascist și cel 
dc-al X-lea Congres al P.C.R. cu noi 
și însemnate succese pe linia crește
rii șl educării multilaterale a tine
relului din întreprinderile Industria
le, din agricultură, șantierele de con
strucție, din școli șl instituții de-cul
tură, a mobilizării lui mai active — 
alături de toți tinerii patriei — la 
înfăptuirea In mod neabătut a gran
diosului program de înflorire șl 
prosperitate a României socialiste, 
de ridicare a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului ro-

★

Intr-o atmosferă caldă. însufletitoa- 
re, participants la conferință au in
tonat ..Tricolorul”.

Lucrările Conferinței organizației 
județene a U.T.C. au prilejuit reafir
marea cu și mai marc pregnantă a 
dragostei și atașamentului cu care 
tineretul înconjoară 
tismul fierbinte ce-i 
timcnlele, hotărîrea 
muncitori, ingineri,
lectuali, de toate profesiile, fără deo
sebire de naționalitate, de a contri
bui cu întreaga lor ființă la victoria 
deplină a idealurilor societății socia
liste în tara noastră, de a ridica pe 
cel mai înalt catarg stindardul pa
triei iubite.

partidul, patrio- 
înflăcărcază sen- 
dirză a tinerilor 
tehnicieni, Inle-

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

Cine a rămas în pană ?
ln ziarul nostru din 8 decembrie 

1968 a apărut însemnarea cu titlul 
.Cine a rămas in pană?' Era crili- 
c-”i ușurința cu care personalul 
Autobazei T.A.3 Petroșani a privit 
problema rezolvării cererii de a 
pune la dispoziția u rmafiei de mu
zică ușoară a Casei de cultură Pe 
trosani un ac-nbuz rare s o trans
porte la Deva.

Referindu-se la articol, conduce
rea autobazei recunoaște că rn'r-a- 
tlrvăr comanda s-a depus încă din 
ziua de 31 octombrie 1968 pentru 
transportul ce urma să fie efectuat 
fn 4 noiembrie cu plecare* ta orele 
16,30.

.Autobuzul nu s-a prezentat însă 
— se arată in răspuns — deoarece 
comanda a fost predată șefului de 
coloană de serviciu care a trans- 

șef de coloană care 
să numească un con- 

pentru efectuarea

Jtrs-o unui alt 
Insă a neglijat 
^urător auto 
transportului.

Acest lapl regreLabil pentru auto
baza noastră a avut loc numa- da 
ferită neglijentei și superficialității 
de care au dat dovadă ori șefi 
de rnloină tn de ervirea b. neticia- 
rului.

Conducerea autobazei a organizat 
o ședință operativă în care a eritl-

cat pe cei vinovați subliniind toto
dată modul în care irebuiesc deser
viți beneficiat ii.

Considerăm lotuși, și aceasta nu 
ca o scuză, că acest fapt regretabil 
ar fr fost evitat dacă delegatul Ca
sei de cultură ar fi depus comanda 
ia dispecerul autobazei, care 
tea situația autobuzelor și ar 
pus plecarea în cursă. Pentru 
ta în viitor asemenea situații 
cute ținem să arătăm pe . 
cale că orice comandă pentru trans
porturile ex’raplan se depune la dis
pecerul autobazei care planifică și 
urmărește efectuarea lor".

NJL In legătură cu răspunsul au
tobazei, nu sintem de acord cu acea 
parte unde se invocă justificări pu- 
nindu-i-se delegatului Casei de cul
tură iri spinare o parte de vină pen
tru faptul că nu a depus comanda 
la dispecerat. Cine altui dealt pei- 
sonalul autobazei trebuie sd ajute 
solicitant ii la îndeplinirea cu-espun- 
zătoare a formalităților necesare ?

Cert este că din cauza acestei 
neglijente spectacolul din Deva al 
formației Casei de- cultuiă, penlru 
care s-au vîndirt 600 de bilete, eiu 
să fie compromis. Bine că no lost.

cunoș- 
fi dis- 

i a evf- 
, neplă- 
aceaslă

D. IOS1F

Cuvîntul tovarășului loachim Moga
(I rrearr din pap. 1)

înflorirea științei, ariei șr culturii. 
Piinlr-o mai buni colaborare cd or
ganizațiile de sindical, cu ConriKuI 
județean penlru culturi și artă, cu 
conducerile școlilor și organizațiilor 
de pionieri, au fost oferite tinerilor 
manifestări cu adinei valențe edu
cative, au fost valorificate tradițiile 
istorice și culturale cu care este 
atît de generos înzestrat județul 
nostru.

Stimați tovarăși.

Birou) comitetului județean de 
partid dă o înaltă apreciere muncii 
desfășurate de organizațiile U.T.C. 
pentru mobilizarea tinerelului la nu
meroasele acțiuni inițiale, sub con
ducerea organizațiilor de partid, și 
lelicită din toată inima organizația 
județeană U.T.C., pe toți tinerii din 
județul Hunedoara, penlru contribu
ția adusă la dezvoltarea multilate
rală a județului nostru.

Avem un tinerel minunat, animat 
de puternice sentimente patriotice, 
atașat cauzei clasei muncitoare, a 
partidului său dc avangardă, care 
știe să răspundă chemărilor parti
dului, să dea viată sarcinilor ce-i 
sînt încredințate. Tot ceea ce am 
realizat este important și folositor. 
Anul 1969 este un an hotăritor al 
realizării actualului cincinal. In a- 
ccst an avem probleme Complexe 
de rezolvat în toate domeniile. Ați 
luat cunoștință de marea întrecere 
care se desfășoară în întreaga țară, 
la care s-au antrenat toate organi
zațiile de partid, oamenii muncii din 
industrie și agricultură.

In anul 1969 județului nostru îl 
revin sarcini deosebite. Va trebui 
să realizăm o producție globaiă 
cu aproximativ 200 milioane lei mai 
mare decîl în 1968. Avem de exe- 
tu’f* .v ?ii.m de '.mes4iții de pes
te 2,6 miliarde lei, ponderea prin
cipală deținînd-o și în acest an, sec
toarele energetic, extractiv și side
rurgic. în acest an vor fi puse în 
funcțiune trei noi secții la între
prinderea de prefabricate Cristur, 
primul grup de 200 M\V la termo
centrala Deva, două cuploare 
trice și a justa jele liniilor de 
noare de la C.S.H., precum și 
de apartamente. In Conferința 
leană de partid ne-am angajat 
1969 să realizăm peste plan 33 000 
tone cărbune biut extras, 10 000 to
ne fier în minereu, 12000 tone fon
tă, 15 000 tone oțel, 12 000 tone la
minate, 150 milioane kWh energie 
electrică și altele.

In agricultură sc vor efectua lu
crări de amenajare, pe cel puțin 2 000 
de hectare teren, se vor planta peste ■ 
300 de hectare cu pomi fructiferi. 
Efectivele de aDimale în C.A.P. vor 
crește față de 1968 cu 10 la sută la 
bovine, și 15 la sută la ovine. An
gajamente sporite s-au luat în toate 
domeniile de activitate.

Țin să subliniez dragi tovarăși, că 
not Comitetul județean de partid, 
socotim aceste angajamente ca re
prezentând sarcinile minimale, pe ca
re Ie avem de înfăptuit și că avem 
posibilități de a realiza mult mai 
mult prin depistarea și folosirea re
zervelor existente în fiecare unitate.

Rezultatele obținute în primele 
zile ale anului la C.S.H., Uzina de 
preparare TeHuc, C.C.V.J., dovedesc 
cu prisosință acest lucru. Există, așa
dar, garanția realizării și depășirii 
angajamentelor luate. Alături de co
muniști, de muncitorii mai vîrstnici, 
tinerelul este chemat să-și aducă 
contribuția cu întreaga sa capacita
te, cu întregul său elan, la înfăptui
rea sarcinilor colectivelor de muncă.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.C. din indus
tria extractivă trebui© să mobilize
ze tineretul la o activitate mai sus
ținută pentru sporirea productivită
ții muncii, pentru .depășirea vitezelor 
de avansare Ia lucrările de deschi
deri și pregătiri, reducerea consu-

elec- 
lami-
4 000 
jude
ca în

i: )
muritor specifice de material lemnos, 
energie și aer comprimat. Tinerii 
di» fedUjiliia siderurgică sînt che
mați si acorde o atenție deosebită 
pentru utilizarea la întreaga r 
citate a agregatelor, creșterea 
dreilor de utilizare a acestora, 
ducerea consumurilor de cocs și 
la), să lupte împotriva risipei de 
tonale și materii prime, pentru 
biinătățirca continuă a calității 
hilui.

Probleme deosebite- se ridică în 3- 
cest an In domeniul construcțiilor — 
sectOT în care, de asemenea, lucrea
ză irn mare număr de tineri. Este ne
cesar ca tineretul să fie interesat 
penlru accelerarea ritmului de exe
cuție, ©lit la lucrările în continuare 
cît și la obiectivele noi pentru lucrări 
de bună calitate, pentru punerea și 
scurtarea termenelor de punere în 
funcțiune a tuturor lucrărilor și o- 
bieotivelor.

Progresul tehnic, care Jnainteaaă 
cu pași mari ln toatje ramurile eco
nomiei. pune în fațar tineretului din 
întreprinderi, sarcinaf de afcși însuși 
cu pasiune tehnica nonă, de a învă
ța cu perseverență din experiența 
muncitorilor virstnlci, de a promova 
lot ce este înaintat în procesul de 
producție. Trebuie să ne ocupăm mal 
mult de calificarea și ridicarea ca
lificării tineretului, să ne pregătim 
temeinic penlru a fi capabili să slă- 
pînim ugregatele moȘlerne^

Aș vrea să' mă adresez ?organiza
țiilor U.T.C. de la sate, care au da
toria să facă mult, mai mult, pen
tru folosirea mai deplină |a posibi
lităților largi ce le avem, mai ales 
în domeniul zootehniei și, pomicul- 
turii. Este destul de mic nhmărul ti
nerilor care îmbrățișează meseria de 
zootehnist, îndeosebi a tinetelor fete. 
Trebuie imprimată mai. multă răs
pundere față de soarta producției a- 
gricole celor care lucrează 
Deprinderile de mecanizare 
culturii, unde se manifestă 
fenomene negative.

Măsurile luate de partidul 
tul nostru pentru perfecționarea con
tinuă a învălămîntului. sporesc și 
răspunderea organizațiilor U.T.C. din 
școli și facultăți, cărora le revine 
sarcina de a contribui la educarea 
și mobilizarea elevilor și, studenți
lor în procesul de f^sd^iTe a știin
ței și culturii.

Deși s-au obținut rezultate bune 
în învățământul de toate gradele, a- 
vem suficiente posibilități de a îm
bunătăți conținutul și calitatea mun
cii școlare. Sc manifestă pregnant, 
în urtele unități, fenomene de su-

RĂSPUNDEM CITITORILOR

Materialul 
cunoștință

Bofoga loan. Paroșeni : Vă comu- 
e ■ ru că pe tema autovehiculelor 
c. tulbură liniștea cartierelor de 
Jo.-uinte au (ost publicote în z>*rul 
nostru, în tuna decembrie 1968, 
două articole.

Așteptăm lăspunsul întreprinderi
lor de transport cu privire io măsu
rile ce le-au luat pentru remedierea 
i-r -r asemenea stări de I 
se manifestă in ’oate 
V Jiului

' n prieten, Lupeni: 
pi i care oe aduceți la
ci. in magazinul textil din Lupeni 
© (o>l bătut un cumpurat-z» eslo in
complet, din el lipsrDd date ca 
numărul magazinului, numel ■ cetă
țeanului in cauză și în mod deose
bii semnătura și adresa dv. fără de 
care nu putem întreprind© cerceta
rea solicitată.

Mărgescu Viorel, Vulcan : Cele 
relatate de dv. redacției cu privire 
Ja orarul ghișeului de 1 1 al
Oficiului poștal Vu ( m au fo-l 
cutate cu dirig'i!-le ului

P.T.T.R. Petroșani, couta'indu-sc că 
cele sesizate nu sînt îndeajuns de 
întemeiate.

Moraru Geta, Lupeni : Incideniul 
dintre dv. și taxatoarea Munteanu 
Ana a fost cercetat de noi la fața 
locului, constatîndu-se că nici dv. 
nu ați avut o atitudine justă fată 
de taxatoarea de pe autobuz, din 
care cauză s-a ajuns Ia in'-nlfc reci
proce.

Nemecech Ștefan. Vulcan : !n ur
ma sesizării dv. am intervenit 
sectorul gospodărie comunală 
can care a luat măsuri pen.ru ri 'i- 
carea gunoaielor menajere si 
cutarea lucrărilor de vidanj, lucru 
constatat și de noi cu prilejul veri
ficării pe teren a situației 
da dv.

Burela Vasile, Petrila: 
re’-,t '!e in < oarr-a dv. 
,Un om lipsit de caracter' 
infirmate de cele constatate de noi 
la fala locului.

Feher Adalbert, Lonea : Situația 
copiilor din familia Tăbăcaru StolaD,

l la 
Vul-

cxc-

din tra-

Faptele 
intitulată 

au fost

apa- 
in- 
re- 

me- 
ma- 
im- 

oțe-

în fn- 
a agri- 
destule

și sta-

sl mediocritate din par- 
miină si șablonism din 
cadre didactice și rău 

uneori, tocmai din rindul 
Educoți» prin școală

pcrticlahlaA© 
tea elevi lor, 
partea unor 
este că.
celor tinere.
este o problemă asupra căreia tre
buie să reflectăm cu toată eeriozi- 
tnlea. Nu s-a reușit în toate cazurile, 
să se realizeze un front comun i 
conducerile școlilor, colectivele 
drelor didactice șl organizațiile 
tinerel și prionieri. situație care arc 
drept rezultat numeroase abateri de 
la disciplina școlară, de la morala 
socialistă.

O atenție deosebită trebuie să a- 
cordăm problemelor educative în 
liceele dc specialitate și școlile pro
fesionale. problema educației tinere
tului trebuie să constituie una din 
preocupările de căpetenie ale orga
nizației U.T.C. Este deficitară mun
ca de informare politică a tinerilor 
asupra evenimentelor care au loc pe 
plan intern sau international, se ac
ționează puțin pentru cunoașterea 
temeinică a hotărîrilor și preocupă
rilor conducerii de partid în etapa 
actuală.

Cunoașterea temeinică a politicii 
partidului, înfăptuirea exemplară a 
acesteia trebuie să stea in centrul 
atenției organizației U.T.C., organi
zația revoluționară a tineretului. 
Trebuie să spunem că în ultima vre
me s-au scăpat din vedere proble
mele majore ale muncii politice cu 
tinerelul, în favoarea unor activi
tăți minore de club, bar, baluri etc.

Am apreciat și apreciem lucrurile 
bune, care s-au făcut în anul ce 
a trecut, pentru educarea patriotică 
și cetățenească a tineretului, folo
sind mai ales,, trecutul istoric și 
revoluționar atît de bogat al jude
țului nostru. Aceasta însă nu este 
suficient. în educarea patriotică a 
tinerilor, trebuie să avem în vedere, 
în mai mare măsură, înfăptuirile 
prezentului socialist, cultivarea dra
gostei fată de munca eroică a cons
tructorilor societății socialiste. Cu 
toate succesele obținute, mai sînt 
destule deficiențe privind organiza
rea timpului liber, cuprinderea ti
nerilor Ia activitatea cultural-artis- 
tică ce se desfășoară fn cluburi, case 
de cultură și cămine culturale.

Organizațiile U.T.C. trebuie să 
devină cu adevărat organizații po
litice revoluționare, activitatea lor 
să fie concentrată penlru înfăptui
rea politicii partidului. Principalul 
obiectiv de educare să-l constituie 
educarea prin muncă.

Vorbind despre educarea tineretu
lui, aș vrea să mă refer îndeosebi 
la necesitatea de a întreprinde noi 
măsuri, eficiente, pentru formarea 
unei concepții științifice înaintate 
despre lume și viață. Aceasta, pen
tru faptul, că și în prezent se mai 
semnalează, o serie de aspecte ne-

gative In educarea alelsl-știlnțiflcă- 
Se real Intiloesc tineri, râie se *114 
sub inlluențe retrogradă a concep
țiilor misticoreligioase. în această 
direcție va trebui să se Statorniceas
că o colaborare și mai activă intre 
organizațiile de tinerel, școli și •- 
șezărrrfnte de cultură.

intre

de
Draqi tovarăși,

Garanția realizării multiplelor sar
cini ce revin organizațiilor U.T.G. 
rezidă în conducerea întregii activi
tăți a acestora de către organele și 
orgsnizațjile de partid. Stă în pu
terea, șl este de datoria dumnea
voastră, dc a vă perfecționa încon
tinuu stilul și metodele de muncă, 
de a folosi în conducerea activității cu 
tineretul, forme și mijloace specifi
ce vîrstel șl preocupărilor acestuia, 
dind dovadă de suplele și elasti
citate, dar șl de exigentă sporită 
față de fenomenele negative.

Organizațiile U.T.C. au datoria de 
a milita neobosit, penlru a ridica pe 
o treaptă superioară calitatea mun
cii tineretului de a-l face părtaș 
la înfăptuirea grandioaselor sarcini 
ce stau in fata întregului popor.

Este de datoria organizațiilor de 
partid, dc a îndruma, de a orienta, de 
a conduce cu competentă activita
tea pe care trebuie s-o desfășoare or
ganizațiile de tineret. Un rol însem
nat în îmbunătățirea muncii cu tine
rii, îl au conducerile tehnice și ad
ministrative din întreprinderi și insti
tuții, consiliile populare, sindicate
le, celelalte organizații de masă și 
obștești, care nu pot fi indiferente 
fală de multiplele probleme ce le 
ridică viața și preocupările tinere
tului, care răspund și trebuie să răs
pundă de educarea tinerelului pentru 
viată.

Ne aflăm acum intr-o etapă cînd 
trebuie să facem dovada maximelor 
noastre posibilități și calități moral- 
politice de conducători, animatori și 
organizatori ai maselor, în scopul în
făptuirii programului de edificare so
cialistă a României.

In aceste zile încep depunerile de 
candidați ai FronluluL Unității So
cialiste penlru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională și con
siliile populare, eveniment de sea
mă în viața politică a tării. Trebuie 
ca pregătirea alegerilor să se desfă
șoare într-o atmosferă de puternic 
elan patriotic, să ne mobilizeze la 
realizarea sarcinilor mărețe ce ne 
revin în toate domeniile de activi
tate.

Doresc, în încheiere, să adresez 
Conferinței județene U.T.C. spor Ia 
muncă în realizarea tuturor obiecti
velor propuse, dumneavoastră și în
tregului tineret hunedorean, multă 
sănătate, fericire și succese în viață 
și activitate.

5,05 - f».00 Program muzical dr 41- 
minN**|H< 5.A5 Ginwasfi'6.05 >0
Muzică și actualități; O 10 Revista li
terară radio.- 10.00 Cîntece de Marin 
Constantin; 10,10 Curs de limba en- 

1 gjezâ. 10.30 Sofiști și orchestre de 
muzică populară; 11,05 Recunoașteți 
interpretul? — muzică ușoară;, 11.45 
Sfatul medicului influența factorilor 
meteorologici asupra bolii reumatis
male; 12.00 Melodii do Aurel Giro- 
veanu; 12,20 Cronica plastică. > ’30 
Intilnire cu melodia populară 4 in
terpretul preferat: 13.10 Avanpic- 
micră cotidiană; 13,20 Soliști și or
chestre de muzica ușoară,- 14,10 De 
ce? De unde 7 De cînd? (emisiune 
pentru școlarii din clasei© a lfi-a i a 
IV-a); 14,30 Te apăr, te laud, te cini 
— emisiune muzicală pentru ostași; 
15,05 Potpuriuri dc muzică ușoară; 
15,15 Memoria păminlnlui romanesc, 
15,35 Concertul zilei; 16.00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic; 
16.10 Te cintăm tinerețe — muzică 
ușoară; 16,30 Antena tinerelului; 
17.00 Melodii de succes în Interpre
tări orchestrale; 17,15 Ce e nou în 
județul dv. ? Caraș-Severin,- 17,45 
Ora specialistului; 18,05 Muzică popu
lară și ușoară; 
19,00 O 
voastră; 
cior de 
19,45 In
Gaby Novac,- 
nic. Premieră :
voci”. Scenariu radiofonic de Paul 
Everac,- 21,25 Mărturisiri pe porta
tiv; 22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport,- 22,40 Moment poe- 
4ic; 22,45 Intilnire ou jazzul; 23,15 
Pagini 
de 
da

18.30 Gazeta radio; 
melodie pe adresa dumnea- 
19,20
plai

ritm

Sport; 19.30 Pe-un pi- 
— balade populare; 

de tango; 20.05 Gintă 
20 15 Teatru radiofo- 

.,Circuit pe două

22,45 Intilnire cu jazzul;
din opera „Marin Pescarul" 

Martian Negrea; 0.05—5 00 Estra- 
noctumă.

PROGRAMUL II :

cunoștință 
sus citiio-

de a dona

părăsiți de mama lor, este în cer
cetarea comisiei de tutelă de. pe 
lingă Consiliul popular al orașului 
Petrila. Vă-propunem să vă intere
sați asupra hotărîrilor luate.

GavrlUu Laura, deputată Vulcan i 
In problema autocamioanelor care 
conturbă liniștea cartierelor de lo
cuințe, vă rugăm a lua 
de cele comunicate mai 
Fului Bologa loan.

In ceea ce privește cea
problemă rugăm ca in viitor să ne 

i d concrete cu privire 
la cele semnalate ca de exemplu : 
ziua cînd s-a produs refuzul de in
ternare a bolnavei respective, sec
ția spitalului, numele celor in cau
ză și orice alte elemente care să 
ne ajute în cercetarea faptelor pe
trecute.

Mai așteptăm de la dv. și alte ma
teriale în legătură cu activllat-*© 
de deputată ce o desfășura ți.

I. DAVID

Mieii hoclieiști
din Lupeni
mai lînără echipă din Valea 
este aceea de hochei a co- 

din Lupeni. Afirmația nr» este 
aruncată în vint ci adevărul

clasa a
Hupea 

(nd^'.uli
Dănut '1963)

Mihaî, Nemeș Emil, Balint 
Jurcan Petru, Csifra loan, 
Arnold, Dobre Venus, Ni- 
Ștefan, Catalin Aristel. Dron 
și Pintea Ionel. Le dorim

-----•

Luni 13 Ianuarie emisiunii

sportivă, 
olimpică.

Re- 
Me-

Concurs amical de schi
la Paring

Intre 23 decembrie 1968 4— 5 Ia
nuarie 1969, un număr de t>6 elevi 
de la Școala sportivă Petroșani s-au 
aflat în tabăra de pregătire organi
zată la baza de iarnă a I.ET.S din 
munții Paring. Sportivii au fost în
soțiți de profesorii Barabaș Lia 
(handbal), Peterfi Virginia și Bara
baș Nicolae (schi), Peterfi Eugen 
(gimnastică)

Tabăra a avut un caracter de pre
gătire fizică generală penlru gim- 
nașli și handbalișli și, de pregăti
re specifică penlru A schiori. La 
închiderea taberei, s-a organizat un 
concuis amical de schi — slalom 
uriaș, slalom special, probe de fond 
— în cadrul căruia s-au întrecut 
toți cei 30 de schiori aflați în ta
bără.

Iată-i pe primii trei clasați pe. 
categorii de'vîrs’.ă: Slalom uriaț- 
(două manșe) - juniori mau : 1. Po 
pescu Ion,- 2 Ghioancă Vi -tor.- 3. 
Boda Francisc. Elevi clase.e V—Vlil
1. Cristea Nicolae,- 2. Coinaa V,i- 
sile; 3. Tolh Zollan. fc-eve 
V-a: 1. Leib Gabriela,- 2. 
Viorica. Grujja hrepăloii 
1960—1963): 1. B-ir^b
si Krachtus Iosif; 2. Krachtus Ochii; 
3. Moldovan Marius (toți I960’. Sla
lom special (două manșe) — juniori 
mari: 1. Gi ;n-’• 5 Victor; 2. Po
pescu Ion; 3. Rn-la Franci<c Elevi 
clasele V—V//.- I. Comon Vasile;
2. Peter Eusebîu; 3. Balint Andrei.

PRONOSPORT

Eleve clasa a V-a: 1. Hupra Vio
rica,- 2. Leib Gabriela.

Deși amical, concursul a s^os în 
evidentă buna pregătire a unor ele
vi, dorința lor de a fi primi?, posi
bilitățile lor de afirmare. Pentru 
ceilalți sportivi-elevi, timpul petre
cut fn tabără a însemnat odihnă ac
tivă. refacerea organismului, adap
tarea la efort în vederea viitoarelor 
Întreceri oficiale.

■ Sla on BÂl.OI
activist C.M.E.F.S, Petroșani

Cea 
Jiului 
pi i lor 
vorbă 
gol goluț. Echipa n-a împlinit dectt 
o săptămînă, iar componenta el 
sînt toii elevi ai școlilor generale 
din localitate. (Deci tinerețe pe toa
tă linia). Printre cei mai tineri ho- 
cheiști din Lupeni enumerăm pe e- 
levii Ciriperu Mircea. Buzaș Ernest, 
Aldica ------ - - -
Ștefan, 
Polach 
colescu 
Lucian 
să devină hocheiști mari.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI - 7 Noiem

brie ; Mariana agent 0555 ; 
Republica : Veșnicul intir- 
ziot ; PETRILA : Viva Maria ; 
LONEA - Minerul : Mumia 
intervine ; ANINOASA : Un 
dolar găurit ; VULCAN :

Hombre ; PAROȘENI : Gio- 
conda fără suris ; LUPENI 
- Cultural : Columna, 
ria I și II ; Muncitoresc 
perațiunea Crossbow ; URI- 
CANI : Sînt și eu numai o 
femeie.

CONCURSUL Nr. 2
DIN 12 IANUARIE 1969

t. Atalanta — Verona 1
2. Cagliari -- Napoli 1
3. Internaționale — Juventus t
4. Lanerossl — Sampdoria X
5. Pisa — Florentina 2
6. Roma — Palermo 1
7. Torino — Bologna X
8. Varese — Milan 2
9. Catania — Brescia 1

10. Foggia —- Livorno 1
11. Genoa — Monza 1
12. Mantova — Bari 1
13. Ternana - Como 1

7,00 Muzică populară.- 7.37 Cintă 
fanfara,- 8,10 Tot înaiaite (emisiune 
penlru pionieri); 8,25 Jocuri popu
lare executate la acordeon; 9,10 Curs 
de limba engleză; 9,30 Cîntece cu 
și fără cuvinte,- 10,05 Recital de vi
oară Mihai Constantinescu; 10,30 
Dumbrava minunată (emisiune pen
tru copii); 10.50 Muzică din opere; 
11.15 Din cînteccle și dansurile po
poarelor; 11.45 Cîntă llinca Cerbacev 
și Țrini Lopez.- 12.05 Avanpremieră 
cotidiană,- 12.15 Concert de prînz; 
13,00 De toate pentru toți; 14,10 In- 
terpreți de muzică populară; 14 30 
Moment științific; 14.35 Melodii de 
ieri și de azi; 15,15 Popas folcloric 
pe plaiuri vrrncene,- 16.00 Coruri din 
opere,- 16.25 Mozaic muzical; 17,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic,- 17.30 Antologie de literatură 
universală; 17,45 Recital do operă 
Constantin Dumitru; 18,05 Amfiteatru 
literar; 18,30 Muzică ușoară .'e Ghe- 
rase Dendrino și Vasile V'eselovski;
19.30 Curs de limba engleză.- 19,50 
Noapte bună, copii; 19.55 Simfonia 
de Zollan Aladar,- 20,30 Ora specia
listului; 20,50 Cîntece populare,- 2! 40 
Forum științific; 21.50 Prime audiții 
de operă; 22,15 Cintă Ray Charles;
22.30 Cronica plastică: 22.40 Tribuna 
tinerilor compozitori; 23,07 Mari mu
zicieni interprelînd cicluri integrale; 
0.05 Cîntece mai puțin cunoscute; 
0,20—1.00 Romanța pentru violoncel 
și pian și Romanța penirt pian 
Eduard Caudella ,- Octetul în sol 
jor pentru coarde și suflători 
George Stephănescu.

BULETINE DE ȘTIRI, 
gramul 1: 5,00; 5,30; 6,00; 
9.00; 11.00; 13.00; 15,00; : 
24,00; 1,00; 2.00; 4,00.

Programul II *. 7,30;
12,00; 14,00; 18,00; 19,00; i 
23.00; 0.55.

ma-
•_le

10,00;
21,00;

DUMINICA 12 IANUARIE

Ora exactă. Cum va fi 
vremea. Gimnastica de 
înviorare.
Penlru copii , și școlari. 
La șase pași de o ex
cursie. Film serial: „Me
teor XL-5“: „Pasărea pe
riculoasă".
Ora satului.

11,30 Tv. pentru specialiștii din 
agricultură. Lequmlcul- 
tnră.
De strajă patriei.
Concert simfonic. Orches
tra simfonică a Filarmo
nicii din Cluj.
Închiderea 
dimineață.

18,00 Telex Tv.
Duminică 
trospectivă 
xlco 1968 (II).
Magazin duminical. 
Telejurnalul de seară. 
Telesport.

19.45 „Codlea-coior" — reportaj 
filmat

20,00 Program interpretat de 
Ansamblul de cîntece și 
jocuri din Tirgn Mureș.

20,25 Film artistic: „Viață par
ticulară” cu Brigitte Bar
dot și Marcello Maslro- 
iank

22,15 Muzică ușoară.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

LUNI 13 IANUARIE

17.30
17,35

Telex Tv.
Tv. pentru specialiștii din 
Industrie. Cibernetica.
Limba franceză — lec
ția 42.
Peiitrv tinetei: „Șoimii". 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Invitație Ia drumeție — 
emisiune de Horia Vasl- 
lonL
Zoo — din viața anima
lelor. Insulele fermecate 
(M).
Filmul artistic „Bela" — 
producție a studiourilor 
sovietice.

22,20 Magazin științific. Aviația 
supersonică ln actualita
te. Medalion Ion Canta- 
ctizino. Retrospectiva gre
lelor de cord în lume. 
Cărți și autori. 
Telejurnalul de noapte. 
Închiderea emisiunii.

18,05

18.30 
19.00

19.40

20.25

22,10
22,55
23,05

pen.ru
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Recunoașterea R. D. Vietnam
de către Suedia a produs

A

încercarea
t-

Republica Congo (Kinshasa)

Declarația președintelui

nemulțumire la Washington de a forma un guvern •y ’4,

WASHINGTON II (Agerpres). — 
Hotărirca guvernului suedez de a re
cunoaște oficial Republica Democrată 
Vietnam, anunțată vineri la Stock
holm, a fosl primita cu răceală la 
Washington de către Departamentul 
d- stat. in cadrul unei conferințe 
de presă, purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stal, Robert Mc
Closkey, a confirmat nemulțumirea 
S.U.A. fală de această hotărîre, pre
tinzând că ea „nu va contribui la 
cauza păcii în Asia".

Agențiile de presă amintesc că re
lațiile dintre Statele Unite și Suedia 
s-au înrăutățit permanent în ultimele 
12 luni culminind cu rechemarea 
..pentru consultări" a ambasadorului 
S.U .A. la Stockholm, William Heath.

Această măsură a fosl interpretată 
ca rellectind nemulțumirea Washing
tonului fată de atitudinea guvernu
lui suedez de a acorda azil tinerilor 
americani, care au dezertat din ca
drul trupelor ce acționează în Viet
nam și de faptul că unii membri al 
guvernului suedez, au participat la ri
nele adunări publice organizate pen
tru condamnarea războiului dus 
S.U.A. in Asia de sud-est.

de uniune națională
a eșuat

de

(Agerpres). — Incercă- 
minislru desemnat Ra
de a forma un guvern I . <

,.nu

in

Garda națională 
panameză 

a fost pusă 
stare de alarmă

0. 0 0

A

In luna iulie
nApoiio-ir(

va fi lansată
sure Lună

WASHINGTON 11 (Ager- 
prc'-L — Administrația națio
nală pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a făcut cu 
noscut că zborul cabinei spa
țiale americane „Apollo-11“. 
avind drept scop debarcarea 
o doi astronauli pe supraiafa 
satelitului natural terestru, 
avea loc intre 15 
anul acesta. Este 
anunța oficial, ca 
să iie lansat mărfi 
la cel de-al 39-lea 
Cape Kennedy.

CIUDAD DE PANAMA 11 (Ager
pres). — Garda națională panameză 
a fost pusă vineri în stare de alar
mă și unități militare au ocupat po
ziții cheie la Ciudad de Panama, ca 
urmare a știrilor privind o ciocnire 
armată între trupele panameze și 
un detașament înarmat al susținăto
rilor fostului președinte Arnulfo A- 
rias la granița dintre Panama și 
Costa Rica. După cum relatează a- 
gentia Reuter, doi militari panamezi 
au fost uciși și mai multi alții au 
fost răniți. Autoritățile au anunțat 
că doi partizani au fost capturați și 
aduși la Ciudad de Panama unde sînt 
interogatî.

Surse informate din San Jose 
(Costa Rica) au confirmat că la gra
nița dintre cele două țări s-au pro
dus ciocniri armate intre sprijinito
rii fostului președinte Arias și unități 
ale gărzii naționale panameze.

BEIRUT 11 
rile primului 
shîd Kara me 
de uniune națională au eșuai vineri
seara, anunță cercurile politice din 
Beirut, citate de agenția France 
Presse. Karaine nu a reușit să înlă
ture dificultățile provocate de pozi
țiile divergente ale Partidului natio
nal liberal in frunte cu fostul pre
ședinte al republicii, Camille Cha- 
moun, și Partidul progresist socia
list, condus do Kamal Joumblatt. 
Grupul parlamentar al acestui partid 
a dat publicității un comunicat în 
care arată că nu va accepta să par
ticipe Ia un nou guvern, decît în ca
zul în care, în termen de 15 zile de 
la formarea sa, va lua următoarele 
măsuri: aprobarea proiectului de le
ge cu privire la serviciul militar o- 
bligaloriu, alocarea a 15 milioane lire 
libaneze pentru asigurarea securită
ții comunelor din sudul Libanului și 
garantarea libertății complete de miș
care pentru unitățile palestiniene. 
Kaname nu a acceptat această pozi
ție și, în cursul nopții, spre sîmbătă 
a continuat consultările cu președin
tele statului Charles Helou, în vede
rea constituirii unei echipe ministe
riale parlamentare omogene. Pe de 
altă parte, Karame a respins for
mula unui guvern extraparlamentar, 
arătind că va prefera să se retragă, 
decît să formeze un asemenea gu
vern.

1 L

1

Plenara C. C
dl P. c

din Canada
(Agerpres). — Plenara

VIETNAMUL DE 
SUD: Membri ai 
F.N.E. plinind cap
cane în regiunea 
Vinh Llnh.

@ 0

Joseph
PORT LAMY 11 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Congo (Kin
shasa), generalul Joseph Mobutu, a- 
llal tntr-o vizită oficială la Fort 
Lamy, a declarat că tara sa își va 
asuma responsabilitatea instituirii li
nei blocade împotriva Republicii A- 
frlca Centrală. în cazul în care Or
ganizația Comună Afro-Malgașă 
(O.C.A.M.) nu "Va reuși să reglemen
teze diferendul dintre cele două sta
te. (Sofii statelor membre ale O.C.A.M. 
urmează să se întilnească Ui sfirșb. 
tul lunii ianuarie, la Kinshasa).

Declarația generalului Mobutu in
tervine după o serie de incidente 
ce au avut loc între Republica Afri
ca Centrală, pe de-o par.le, și Congo 
(Kinshasa), și Ciad, pe de alta, în- 
cepînd din decembrie 1968, cînd pre
ședintele R.A.C., Jean Bokassa. a a- 
nunjat că (ara sa părăsește Uniunea 
Statelor Africii Centrale (U.E.AC.) 
și readeră la Uniunea vamală și e- 
conomică a Africii Centrale 
(U.D.E.A.C.). Uniunea Statelor Africii

»

R. P. UNGARĂ: Un modern cămin studențesc a fosl ri
dicat in centrul universitar Miskolț.

IN FOTO : Clădirea înaltă a noului cămin studențesc, care 
numără 15 etaje

cei doi astro- 
pe supraiala 
treilea cos- 
Collins, va 

Lunii la al-

'O 
și 22 iulie 
posibil, se 
.Apollo-il- 
15 iulie de 
turn de la

După 99 de 
ore modulul lunar (LF.M), <a 
bnrrlvl răruia se vor afla 
■ o m' naiitii Xeii Armstrong și 
Edw it Aldrin, va aluniza in 
regiunea ecuatorială din par- 
ten vizibilă a Lunii. „Marea 
Liniștii" are cele mai mari 
șanse să fie locul de aseleni
zare. Timp de 22 de ore, in 
care perioadă
naufi se vor aila 
Lunii, cel de-al 
monaul, Michael 
gravita în jurul
IHudinea de 112 km la bordul 
cahinei-mamă „Apollo-11". de 
care modulul lunar se va de
tașa pentru aselenizarea lină.
\rmsirnng și Aldrin vor pe

trece cinci ore la bordul mo
dulului înainte de a coborî pe 
Lună.

' excepția fazei de debar
care zborul lui „Apollo-ll“ a- 
minteșle de cel al lui „Apol’o- 
8“. care la 24 decembrie a 
permis deja lui Frank Borman, 
James Lowell și William An
ders să graviteze timp de 20 
de ore in jurul satelitului na
tural al Paminlului.

OTTAWA 11
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Canada, desfășurată la 
Toronto, a examinat și a adoptat 
proiectul rezoluției politice ce ur
mează să fie prezentată Congresului 
al XX-lea al partidului, convocat 
pentru 4 aprilie.

Prezenlînd proiectul rezoluției po
litice, secretarul general al P.C. din 
Canada, William Kashtan. a subli
niat necesitatea unei aprecieri te
meinice a principalelor tendințe ac
tualei din viata politică a tării. „Ob
servăm procese care indică posibili
tatea creării unei coaliții naționale, 
democratice, antimonopolisle și anti- 
imperialiste in frunte cu clasa mun
citoare și partidul comunist" — a 
spus William Kashtan. In închejere, 
vorbitorul a subliniat necesitatea ac
tivizării tuturor organizațiilor parti
dului în vederea asigurării unității de 
acțiuni a clasei muncitoare.

IN SPAȚIUL COSMIC SE AFLA 
1 400 DE SATELIT!

WASHINGTON. — începînd din 
1957, cînd a fost lansat primul sate
lit sovietic „Sputnik-1", în spațiul 
cosmic au fost trimise 3 637 de di
verse aparate, se arată într-un ra
port anual al Ministerului Apărării 
al S.U.A, Dintre acestea, continuă 
să se afle in spațiul cosmic 1 -100, 
restul fie că au fost readuse pe Pa- 
mînt fie că au ars la intrarea in at
mosferă.

INCERTITUDINEA PERSISTA
Pentru economia occidentală, a- 

nul 1968 a constituit, înainte de toa
te, intervalul in cuprinsul căruia lumea 
a asistat la accentuarea degradării 
sistemului monetar capitalist. In de
cursul celor 12 luni ce s-au scurs, 
si stanul perfectat in 1945 la Bret- 
lon Woods, a fost zdruncinat de trei 
crize profunde care au pus în cauză 
nu numai principiile de la baza ac
tualelor raporturi monetare capita
liste, ci - ca urmare a măsurilor 
restrictive pe care le-au generat — 
și perspectivele extinderii normaie 
a schimburilor comerciale interoc- 
cidentale.

De pildă, 
Angliei cu 

’taxate prin 
tații pentru 
la vamă, pentru o durată de 
luni, 
sulă 
sura 
ducă 
selor
Măsurile adoptate de guvernul fran
cez. pentru readucerea devizelor I-t 
Banca Franței și impiedicaien scur
gerii de noi devize în exterior, 
creează, la rindul Jor, dificultăți se
rioase schimburilor comerciale inter- 
occidenlalc. Libera mișcare a turiș
tilor in afara Franlei și Marii Bri
tanii o fost riguros limitată prin 
introducerea de către guvernek a- 
ceskn ț~r; a unor sisteme stride 
de reducere a alocațiilor in devi
ze. Manipulările efectuate de R.F. 
a Germaniei, prin detaxarea impn'- 
turilor și taxarea exporturilor, sini 
considerate de expertii economici

relațiile comerciale ale 
străinătatea au fost dur 

introducerea obligativi- 
impojtatori de a depune 

..............  >e 
uri depozit reprezentind 50 la 
din valoarea importurilor. Mă- 
trebuie, în mod necesar, să 
la reducerea volumului produ- 
importate in Marea Britanic.

internationali drepl paleative, care 
nu pot înlocui o reevaluare a măr
cii vest-germane.

„Ansamblul acestor măsu'.i din 
Franța, Marea Britanie și R.F. a 
Germaniei — observă agenția Fran
ce Presse — ca și presiunea pro
tectionists din Statele Unite, faci
litată de deficitul balanței comer
ciale americane, departe de a 1 (sta
bili încrederea, riscă să facă comer
țul inleror cidental și mai nesigur 
decît in trecut".

Anul 1969 se dc-schide, deci, cu 
perspective care sint departe de a 
fi liniștitoare pentru econom a 
cidentală.

Cele trei crize rare au avut 
in cursul anului 1968, deși s-au 
ferit aparent la pretu] aurului, 
afectat pe rind dolarul, francul
in cele din urmă, toate monedele 
occidentale cu excepția mărcii vest- 
germane. Prima criză, generata de 
creșterea neîncrederii în dolai, a 
fost declanșată în luna martie 1968, 
prin efectuarea unor cumpărări 
masive de aur pe Diata oficială 'lin 
Londr:i. In numai cinci zile, „Pool-ul 
auru’ui', constituit din băncile cen
trale a 
Anglia, 
Elveția, 
pierdut
Pierderea

țări debitoare (S.U.A. 
a se eschiva de la a- 

unor măsuri „serioase"

dinfa marilor 
și Anglia) de 
doplarea 
pentru reducerea deficitului lor ex
tern, considerat a fi principala cau
ză a pierderii încrederii in dolar 
și lira sterlină.

La originea celei de-a doua crize 
sistemului monetar capitalist

■ ZILEI j

opt stale occidentale (S.U.A. 
Franța, R.F. a Germani’-i, 
Italia, Belgia și Olanda), a 
circa 800 milioane dolari, 

a fost suporlu'ă de nu 
mai șapte membri ai „Pool-uluj au
rului", Franța . refuzind să participe. 
Ea s-a situat atunci de partea celor 
care cereau reîntoarcerea relațiilor 
monetare occidentale la sistemul ba
zat pe etalonul aur. In același timp, 
conducătorii francezi au criticat t?n-

stat incertitudinea creată in Occi
dent do evenimentele social-pniitii e 
din Franța in peiioada 2 mii — 
15 iunie. Această incertitudine a 
costat Banca Franței peste 2 miliar
de de dolari. Pe lingă determinarea 
autorităților franceze să introducă, 
la 29 mai, un riguros control asupra 
schimburilor cu străinătatea, eve
nimentele din Franța au avut și alte 
două mari consecințe cu imnli*. 'ii 
internaționale. Prima a. fost căde
rea Franței din tabăra țârilor crud'- 
toare în cea a marilor debitoare. Ca 
urmare, indiferent dacă vrea sau 
Franța are astăzi in domeniul inc 
tar, interese similare cu cele

S.li;-A. și Angliei. A doua conse
cință a crizei franceze a tos* pro
vocarea unui reflux de capitaluri 
spre Statele Unite.

Sar tocmai cînd situația părea 
bafecumț normalizată, la mijlocul 
lunii sepîcmbrie 1968 mai multe zia
re -britanice au lansat ideea că R.F. 
a Germaniei — care atunci era pe 
calc să înregistreze un surplus de 
pește 4" miliarde dolari in balanța 
sa ^comercială — utilizează de fapt 
o deviză subevaluată. Implicația a- 

ciȚirmatii eia clară: ea ur
sa atragă atenția asupra (ap- 

caj. excedentul ‘comercial \ osl- 
gerinan -«ste, înțr-un r'‘1
zUllăLul unui dumping, fdeea 
preluată apoi de p: 
lă și transformată 
peii'tiț reevaluarea 
mane. Consecința a fost declanșai 
începînd de. la 8 noiembrie, a unei 
formidabile speculații cu ca'pi.aluri- 
le ‘ flotante. în rîteva zile, peste 2 
miiiardeV dolari — cea mai mare 
p'Ue originari din Franța s-au 
îndreptar spre R.F. a Germaniei.

6 trăsătură aparte a ace-' noi 
crize a fost aceea că ea <i îmbră
cat caracterul unei disput' fin.mcia- 
r<v dcscjiisc in' -Frânt’ si R.F. a 
Germaniei, -'i ■ > .e impl'-atii noli- 
tice. f.a ‘reuniunea din 15 noiembrie, 
de| la Basel, a guvernatorilor băiu i- 

din țările membre ale 
tub -il lor

anumit fel, ro- 
fost 

• 'A. internalon-i- 
inti-o campanie 
mărcii ves- ger- 

>a,.
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© WASHINGTON. — Secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a declarat vineri în Congres că schimburile comerciale 
ale Statelor Unite cu țările socialiste au înregistrat o creștere 
în cursul primelor 11 luni ale anului 1968, în comparație cu 
perioada corespunzătoare a anului precedent. Intre lunile ia
nuarie șl noiembrie 1968 totalul exporturilor americane spre 
țările socialiste s-a ridicat la 190,1 milioane dolari, față de 
180,9 milioane dolari în 1967, iar cel al importurilor s-a cifrat 
la 184,6 milioane dolari față de 164 milioane în anul prece
dent

Cei mal importanți parteneri comerciali ai S.U.A. din ’ a- 
ceastă zonă au fost Polonia, care a importat mărfuri în va
loare de 68 milioane dolari și a exportat produse de 88 mili
oane dolari, U.R.S.S. (51 milioane importuri și 54 milioane 
exporturi) și R D. Germană care a importat mărfuri fn va
loare de 25,3 milioane dolari.

O bombă a fost 
asupra

• LA PAZ.
aruncată vineri asupra reședinței 
ambasadorului american în Bolivia, 
Raul Castro.

Poliția a declarat că bomba ar fi 
fost aruncată dlnlr-un automobil în 
mers. Nu s-au înregistrat victime.

VARA FIERBINTE IN 
DE SUD

AMERICA

In timp ce 
în ultimele

RIO DE JANEIRO. - 
pe continentul european 
cinci zile s-au înregistrat tempera
turi sub zero grade C., în America 
de Sud termometrele au indicat pej- 
te 45 grade C. In partea occidentală 
a emisferei sudice vara a devenit 
deosebit de fierbinte, în Brazilia nu
meroși copii mor In urma deshidra
tării. Numai la Rio de Janeiro, Infor
mează agenția Associated Press, au 
murit din cauza temperaturii exce
sive 34 copii.

© NEW YORK. — Consiliul de 
conducere al Programului Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare (P.N.U.D.) a 
aprobat vineri acordarea de asisten
ță pentru punerea în aplicare a unui 
număr de 104 proiecte în țările în 
curs de dezvoltare din Africa, Asia, 
cele două Americi și Europa. Noul 
program va costa 227 milioane do
lari, iar contribuția P.N.U.D. va fi de 
aproximativ 100 milioane dolari.

Cel mai mare număr de proiecte, 
— 41, vor fi puse în aplicare în A- 
frica, iar în Asia și Orientul Apro
piat 25 de proiecte.

De la crearea sa, P.N.U.D. a apro
bat în total 1 025 de proiecte, care 
au costat aproximativ 2,5 miliarde 
dolari.

URMĂRILE GRIPEI .HONG
KONG"

• UTRECHT. — Institutul olandez 
pentru sănătatea publică a anunțat 
că a pus la punct și experimentat 
cu succes un vaccin-combinat pen
tru imunizarea simultană a copiilor 
împotriva difteriei, poliomielitei, ru- 
jeolei și tusei convulsive.

este inacceptabilă 
. a Germaniei nu 

suprimarea 
reuniunea 

de finanțe 
delegațiile

această ofertă i
alit timp cit R.F. 
va lua măsuri pentru
speculației. Ulterior, la 
de la Bonn a miniștrilor 
ai celor zece țări, cînd 
Franței, S.U.A. și Angliei au încer
cat în zadar să ob|ină o reevaluare 
a mărcii vest-germane, reprezentau 
Iii R.F. a Germaniei au conPaata- 
cat, cerînd devalorizarea francului, 
concomitent cu menținerea ofertei 
de a acorda Franței credite în va
loare de 2 miliarde dolari. Se pare 
că — in conjunctura economico-fi- 
nanciară a acelor zile — devaloriza
rea francului era inevitabilă, lucru re
cunoscut de altfel și de unii membri 
ai guvernului. In aceste condiții, ho- 
tărirea anunțată Ia 23 noiembrie de 
președintele de Gaulle de a nil de
valoriza francul a fost califi rată ca 
o lovitură de teatru. Și nu putini au 
fost comentatorii politici care au a- 
tribuit personalității „bălrinului ge- 
nernl" miarculoasa salvare a fran
cului.

în orice caz, dezacordul monetar 
franco — vest-german, care a pa
ralizai activitatea Pielei comune, 
nu a fost încă reglementat Anumili 
observatori politici . emil ipoteza că 
un nou aranjament general al parită
ților principalelor monede occiden
tale ar putea fi negociat în mod 
discret, pe căi diplomatice, ini e 
șefii principalelor state capitaliste, 
dună instaurarea lui Richard Nixon 
la Casa Albă. Alții însă, susțin dim
potrivă că, înainte de a se putea 
ataca problema unei reforme a sis
temului monetar capitalist, trebuie 
să fie rezolvată dlsuiia france 
vest-ger mană. Dar. perspective apro
piate pentru o asemenea rezolvare 
nu se întrevăd deocamdată

I. U \DEA

NEW YORK. — Centrul national 
de boli infectioase din S.U.A. a 
anunțai că epidemia de gripă „Hong 
Kong", care a afectat Statele Unite 
în urmă cu cinci săptămini, a pro
vocat moartea a peste 3 000 de ner- 
soane. Numai în cursul săptăminil 
trecute au murit de gripa „Hong 
Kong" aproape 1 000 de persnme. 
Virusul acestei gripe pare să fi pro
vocat complicații și în cazul altor 
maladii. Din cele 5 117 persoane care 
au murit de pneumonie, începînd 
din luna decembrie anul trecut, 3 079 
contractaseră microbul gripei „Hong 
Kong".

Gripa s-a extins în 39 de state, 
cele mai afectate fiind cele din sud 
și din vest.

© CAIRO. — Cursurile universi
tăților din Republica Arabă Unită 
sistate timp de două luni din ordinul 
autorităților, ca urmare a demonstra
țiilor studențești de la Cairo, Ale
xandria și Mansura, au fost reluate 
sîmbătă.

© DJAKARTA. — Aproximativ 
3 000 de persoane au (ost evacuate 
din localitățile situate în apropierea 
vulcanului Merapi, din centrul Insu
lei Jawa, care în ultimele zile a con
tinuat să erupă. In aceste zone au 
fost distruse peste 400 de hectare 
cultivate cu orez.

® BAGDAD. — Congresul federa
țiilor muncitorești din Irak, care s-a 
desfășurat la Bagdad, a adoptat mai 
multe rezoluții prin care se cere pro
movarea elementului national in di
ferite domenii de activitate. Col mai 
important deziderat aro în vedere 
crearea unei companii naționale pen
tru executarea marilor lucrări si uti
lizarea cadrelor, autohtone la pregă
tirea și realizarea proiectelor guver
namentale.

<5

Mobutu
Centrale a fost creată in primăvara 
anului 1968 de R.A.C., Ciad și Congo 
(K) cu scopuri economice și politice. 
Ca urmare a retragerii Republicii A- 
frica Centrală din această organiza- 
lie, activitatea U.E.A.C. a fost prac
tic paralizată,

-----•-----

Succese ale forțelor 
patriotice laoțiene
XIENG KHUANG II (Agerpres). — 

Forțele patriotice laoțiene au dobo
ri! in cursul lunii decembrie 14 apa
rate de zbor de diverse tipuri apar- 
linînd forțelor americane, anunță a- 
genlia de presă Kliaosan Palhet Lao. 
In aceeași perioadă, palriotii loalienl 
au scos din luptă zeci de militari 
inamici și au capturat o mare can
titate de armament și muniție.

scurt:
COMPLOT ZĂDĂRNICIT 

IN SENEGAL

DAKAR. — Agenția Associated 
Press transmite din Dakar că mal 
multi ofițeri senegalezi au fost ares
tați sub acuzația de a fi complotat 
împotriva regimului președintelui 
Leopold Senghor. Printre cei ares
tați se află maiorul Perreiraz, fost 
atașat militar al Ambasadei sene- 
galeze la Washington.

® PRAGA. — Potrivit datelor Băn
cii de Sfat a Republicii Socialiste 
Cehoslovace, în perioada de la 2 au
gust 1968 pînă la 31 decembrie 1968 
în fondul republicii au fost depuse 
in total 266 659 663 coroane, fn ace
eași perioadă, un număr de 10 096 
de cetățeni au depus 79 983 grame 
aur.

INCIDENTE IN ORIENTUL
APROPIAT

In ca- 
că ar- 

focul

AMMAN 11 (Agerpres). — 
pitala iordaniană s-a anunțat 
tileria israeliană a deschis 
sîmbătă în regiunea Sueidi, la sud
de valea rîului Iordan. Aceeași re
giune a fost bombardată de patru 
avioane israeliene. Forțele iordanie
ne, ca și apărarea antiaeriană, au 
ripostat.

★

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar israelian a 
anunțat că în cursul după-amiezii de 
sîmbătă forțele iordaniene staționate 
In apropierea podului Abdallah, au 
deschis foc de artilerie, la care par
tea Israeliană a ripostat. Duelul de 
artilerie a durat mai bine de două 
ore. Alte surse din Tel Aviv, reluate 
de A.F.P., Indică că în cursul inci
dentului a intervenit și aviația israe
liană, care a bombardat pozițiile for
țelor iordaniene pentru „a reduce la 
tăcere tirul bateriilor acestora". A- 
cea9ta este cea de-a doua acțiune 
a aviației israeliene din această zi, 
în cursul dimineții avioanele atacînd 
trupele iordaniene care „au deschis 
focul contra unei patrule israeliene 
la sud de lacul Tiberiada".

INTEROGATORIU CU UȘILE 
iNCHISE IN PROCESUL 

SIRHAN

LOS ANGELES. — Avocafii 
apărării lui, Sirhan Bishara 
Sirhan asasinul senatorului 
Robert Kennedy au anunțai 
că va avea loc un interogato
riu cu ușile închise a even
tualilor jurafi.

Grant Cai per, unul din a 
vocalii apărării, a arătat că 
judecătorul Herbert Walker 
dorește să pună întrebări în 
mod individual candidajilor ju
rați in legătură cu părerea 
lor privind vinovăția sau ne
vinovăția lui Sirhan. Coope~ o 
de Imit aceste inlrebări drept 
delicate, dar a adăugat că 
problema pedepsei cu moartea 
va ii pusă in mod deschis în 
tribunal. El a precizat că a- 
ceastă procedură a chestionă
rii secrete a /urâților este iă- 
ră precedent.

© LONDRA. - Docherii din portul Middlesbrough, dtn 
nord-estul Angliei, au refuzat vineri să încarce armament 
destinat Niqerlei, în semn de dezaprobare a conflictului nige- 
riano-biafrez. Purtă’orul de cuvînt al docherilor a precizat că 
acțiunea acestora a îost determinată de un ii'm documentar 
asupra războiului cVn Nigeria prezenlat de televiziunea brita
nică, Ulm pe care ei I au vizionat in seara n- 'c 'dentă. „Este 
o chestiune de conștiință. a declarat purtătorul le cuvînt al 
docherilor Intr-o lir’â Irlmitem alimente p°. ri'i copil înfo
metați, iar in alta gloanțe pentru decimarea lor".
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