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La ordinea zilei, o îndatorire
de larg interes cetățenesc

ÎNFRUMUSEȚAREA 
LOCALITĂȚILOR 

VĂII JIULUI
convorbirilor 

oficiale
Simbălă, la amiază, la palatul pre

zidențial „Cankaya", din Ankara, s-au 
Încheiat convorbirile dintre președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Turcia, generalul Cevdet Sunay.

Din partea română au participat 
llie Verdeț. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescn. ministrul aiacerilor externe, 
Octavian Groza, ministrul energiei 
electrice, Nicolae Nicolae, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Grigore Geamănu, ambasadorul Româ
niei la Ankara.

Din partea turcă, la convorbiri au 
participat Suleyman Demirel, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, Ihsan 
Sabri Caglayangil. ministrul de ex
terne, Cihat Alpan, secretarul ge
neral al Președinției Republicii, Ka- 
muran Gurun, ambasadorul Turciei la 
București.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășur’i .eră cordială

*t’5 'uă părți au
icteva. rezultate ale vizitei

Consiliului de Stat alpreședintelui
| Socialiste România și au
I ‘yMă cNIe șl'- mcdoli*"
“ .oucretizare a dezvoltării re
lațiilor de prietenie și colaborare

ANKARA 29 — Trimisul special 
Ageipres, Ion Badea, transmite: 
Sîmbătă la amiază s-a încheiat vizi
ta oficială făcută în Turcia de pre
ședintele Consiliului de Stal al Re
publicii Socialiste România, Nico
lae Ceaușescu, împreună cu soția, 
Elena Ceaușescu, la invitația preșe
dintelui Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay, și a soției sale, Atîfet Su
nay.

Președintele Consiliului de Stal a 
fost însoțit în această vizită de to-

Sosirea Ia
Simbălă după-amiază s-a înapoiat 

in Capitală, venind de la Ankara, 
președintele Consiliului de Stal al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu solia, care, 
la invitația președintelui Republicii 
Turcia, Cevdet Sunay, și a soției 
sale, a făcut o vizită oficială în 
Turcia.

Președintele Consiliului de Stat a 
fost însoțit de Hie Verdeț, prim-vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
cu soția. Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, cu soția, Octavian 
Groza, ministrul energiei electrice, 
Nicolae Nicolae, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
■'prc£CV.U- tovarășii Ion Gheorghe 

Maurer, Gheorghe Apostol. Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Nicu- 

XTirnil Trnfin .Tannc Fa- 

varășii llie Verdeț, prim-viceprcșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, cu 
soția, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, cu soția, Octa
vian Groza, ministrul energiei elec
trice, Grigore Geamănu, ambasado
rul României la Ankara, și Nicolae 
Nicolae, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

Imediat după încheierea convorbi
rilor oficiale, care au încununat vl-

(Continuarc in pag. a 4-a)

București
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voltec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Dumitru Coliu, 
Emil Drăgănescu, Mihai Gere, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, Mi
hai Dalea, Vasile Patilinet, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri, membri al 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești și alte nu
meroase persoane oficiale.

Erau de fată șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
membrii ambasadei Republioii Turoia.

Pe aeroportul Băneasa erau arbo
rate drapelele de ștat ale Republicii 
Socialiste România. Numeroși cetă
țeni ai Capitalei au salutat călduros 
pe președintele Consiliului de Stat. 
Un grup de pionieri a oferit flori. 

Anotimpul înnoirilor a sosii. Lo
calitățile Văii Jiului cunosc eferves
cența unei vâsle campanii de înfru
musețare și primenire urbanistică. 
Răspunzînd chemării la întrecere lan
sată de Consiliul popular al orașului 
Lupenl, PENTRU CEL MAI FRUMOS, 
MAJ ÎNGRIJIT ȘI MAI BINE GOS
PODĂRIT ORAȘ, consiliile populare 
din raza municipiului Petroșani, cu 
sprijinul comitetelor de locatari, de- 
putaților și cetățenilor, a unităților e- 
conomlce și Instituțiilor, pornesc în- 
cepînd cu ziua de 30 martie, o ma
re acțiune de curățenie șl înfrumuse
țare a localităților din bazinul nostru 
carbonifer.

Pentru ca toate localitățile Văii 
Jiului să fie mereu mai curate, mai 
frumoase, Consiliul popular munici
pal Petroșani adresează tuturor ce
tățenilor, întreprinderilor și institu
țiilor din Valea Jiului un călduros 

0 cerință majoră care se impune 
să fie respectată de către 

toate minele din bazin:

CU MULT SIMȚ DE

URMĂRIREA
RIGUROASĂ, 
RĂSPUNDERE

apel de a participa la acțiunile de 
gospodărire inițiale de consiliile 
populare.

Această campanie are drept scop 
curățirea străzilor, zonelor verzi, in
cintelor, a împrejurimilor centralelor 
termice din cartierele de blocuri, a 
cartierelor.

Organizațiile de partid, de sindi
cat și U.T.C., consiliile populare, a- 
soclațllle de locatari șl deputății sînt 
chemați să mobilizeze toți cetățenii 
la aceste acțiuni.

Unitățile economice, instituțiile, or
ganizațiile comerciale sînt solicitate 
să sprijine aceste acțiuni prin pu
nerea la dispoziție a parcului de ma
șini, să mobilizeze salarlații la mun
că patriotică.

CETĂȚENI ! PARTICIPAȚI CU TO
ȚII LA ÎNFRUMUSEȚAREA LOCA
LITĂȚILOR VĂII JIULUI.

Verticale din Lupeni

Foto : I. TELLMAN

In fața
Consiliilor 
Fron tu lu i 
Unității 
Socialiste

Un larg 
cîmp 
de afir
mare

Zilele acestea au avut loc 
plenarele consiliilor munici
pal, orășenești și comuna
le ale Frontului Unității So
cialiste - prilej de afirmare 
a acestor organisme larg re
prezentative in viața politi
că și socială. In cadrul ple
narelor s-a evidențiat carac
terul deosebit «e care l-au 
îmbrăcat alegerile de la 2 
martie care s-au desfășurat 
pe fundalul marilor eveni
mente pe care le întimpină 
poporul nostru — împlinirea 
unui sfert de veac de la 
memorabilul act de la 23 
August 1944 și întîmpinarea 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
- și care au oglindit prin 
rezultatele scrutinului, unita
tea de monolit, de voință șl 
acțiune a întregii națiuni so
cialiste, adeziunea deplină,' 
fără rezerve a oamenilor 
muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
a tuturor categoriilor sociale, 
față de politica internă și ex
ternă marxist-leninistă a 
partidului și guvernului.

Acordind cu toată încre
derea votul lor candidaților 
Frontului Unității Socialiste, 
oamenii muncii și-au afirmat 
hotărirea fermă de a nu-șl 
precupeți eforturile pentru 
înfăptuirea programului făuri
rii multilaterale și depline a 
socialismului în România, pen
tru realizarea unei industrii 
moderne, puternice, a unei a- 
griculturi înaintate și - pa 
această bază - asigurarea 
satisfacerii cit mai depline 
a cerințelor materiale și spi-
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★
oa-

spate. Bruno — 
adreslndu-i-se 

vreau s-o mai

pe solia mea. 
treburile casei.

ovit de 
recare 
este i

in domn 
un agent 
transmită

Ceva
II I H I N <. WAY

personalitate

și
că

ci.
a...

Gh. BENDOVSCHI

I

la 
se

sări soțul ca ars, credeam 
la birou.

aîde casa. Acosta îi 
torului:

— Te rog anunț-o 
Eu nu m3 amestec în

rrfr-o discuție neprotocolară, ma
reșalul Ney îi spuse lui Na
poleon a cărui statură nu era 

prea înaltă i
— In fond, între noi doi este doar 

e diferență de un cap.
— Pot face ușor să dispară această 

diferență, fi replică imediat împăratul.

★
a vântul francez Guillaume Budi, 
lucrînd In biroul său, este a- 
nunțat in un moment dat că-1 

spune bine voi -

Despre prestigioasa 
literară a lut Hemingway s-a scris 
mult și se va scrie, cu cer ti Iu dine, 
în continuare — istoria de speciali
tate și îns«și operele safe transmi- 
țlndu-1 pe acest robust creator gene
rațiilor viitoare, rclcvînd potentele 
scriitoricești și valoarea universală 
incontestabilă a celui care cu peste 
papte ani în urmă, în ziua de 2 iulie 
1961, avea să sfîrșească printr-o tra
gedie în casa din Ketchum.

Desigur că istoria literară, cei ce 
se ocupă sau se vor ocupa de stu
dierea lui Hemingway — omul șl 
opera — n-au neglijat și nu vor ne
glija tuci preocupările particulare 
ale scriitorului, îndeletnicirile sale în 
afara creației, trăsăturile fizice 
spirituale ale acestuia, și acc-asla nu 
pentru a miza pe senzațional, 
poate, din necesitatea de a-1 face 
cunoscut în toată complexitatea per
sonalității sale ca scriitor și, totodată, 
ca om.

Marele scriitor, a participat. de 
pildă. cu yachtul său personal ..Pilar", 
condus de căpitanul GREGORIO 
FUENTES, unul dintre cei mai apro- 
piati oameni ai lui Hemingway, 
la vinarea submarinelor germane în 
golful Mexic în timpul celui de al 
doilea război mondial. Ne putem da 
seama de cit curaj a dat dovadă, 
dacă ținem cont de posibilitățile de 
luptă ale acestui vas de... croazieră 
și de faptul că echipajul de... specia
litate al acestuia era format numai

din nouă marinari americani provenițl 
flecare din diverse țări.

Fiind pregătiți să reziste unul 
eventual atac, urmărind și semnolind 
bazei aeriene americane din Blonda 
prezența dușmanului, Hemingway șl 
micul său echipaj de pe ..Pllar' a 
contribuit la scufundarea n șapte 
submarine naziste.

Și alte fapte vin să dovedească 
robustețea, dîrzenia și holărîrea ce-1 
caracterizau pe Papa Hemingway
— cum îl spuneau prietenii cei mai 
apropiați.

Am amintit, spre exemplificare, o 
întîmplare petrecută cu multi ani în 
urmă cînd, plecînd la pescuit, este 
surprins de o furtună și Izbit cu 
capul de o bucată de fier ce se 
afla în barca cu motOT cu care a 
mers la pescuit. Gu chiu cu vai, În
soțitorul său reușește să ajungă la 
mal. Rana era foarte gravă, iar 
doctorul se pronunță categoric pentru 
operație imediată. Hemingway este 
de acord dar, puternic și ambițios, 
nu admite sub nici un motiv anes
tezia.

In șfîrșit, operația începe pe viu. 
La vederea sîngelui, cineva din apro
piere leșină. Bolnavul însă, nu face 
nici o mișcare. La sfîrșitul operației, 
Hemingway este întrebat:

— Cum de nici nu te-ai mișcat ?
— Nu mi s-a spus să stau liniștit?

— răspunde imperturbabil operatul.
Ernest Hemingway, după cum bine 

se știe, a fost un pasionat vînStor

șl un excelent pescar. Nu înlîmplător 
pescarii cubanezi din Golimar, in 
mijlocul cărora a petrecut — oare 
cit timp 1 — și despre care a scris, 
identifieîndu-so ou ei, îl considerau 
cel mai priceput pescar.

Și, într-adevăr, așa a fost. Se spune 
că la turnarea filmului „Bălrînul și 
marea", după nuvela sa cu același 
titlu, nu a fost de acord ca producă
torul să folosească drept rcquiz.ită 
un pește-spadă artificial, confecționat 
din aluminiu și nylon. Ambițios cum 
era, dar și sigur că va reuși, a por
nit pe coastele peruviene de unde 
s-a întors cu un exemplar uriaș, 
unicul pește-spadă ca mărime prins 
pînă la acea dată.

Așa a Tost Hemingway. Robust în 
sensul plenar al cuvînlulul, ambițios, 
plin de temperament, cu preferințe 
sl curiozități dintre cele mai diferite.

Cel mai înalt lac alpin
Tăul Custurii, din munții Rete
zat, aflindu-se la o altitudine 
de 2 270, iar cel mai adine lac 
de acest gen este Tăul negru, 
din același masiv, avînd

Motor auto fără carburator
J. Papp, președintele mare, iar raportul pute- 

firmei „Envionetics ln-^ rii fată de greutate este 
corporated" a proiectat 
un motor auto care nu 
necesită răcire și ali
mentaro cu combustibil. 
Motorul nu are sisteme 
de aspirație și evacua
re, nu are carburator 
și echipament electric 
de înaltă tensiune. In 
comparație cu motoarele 
auto obișnuite de a- 
ceeași greutate și ace
lași gabarit, puterea lui 
este cu o treime mai

de 1:1.
Motorul respectiv 

funcționează după ci
clul în doi timpi, la tu
rația corespunzătoare 
motoarelor Diesel. Fie
care din cilindrii mo
torului respectiv este 
prevăzut cu rezervă au
tonomă de combustibil 
sau sursă de energie 
suficientă pentru par
curgerea unei distanțe 
de 60 000 mile. După

aceea se face retncăr- 
carea cilindrilor. Costul 
unei asemenea reincăr- 
cări reprezintă cca. 25 
de dolari.

Noul motor se remar
că prin caracteristici 
bune de exploatare. El 
nu necesită aportul de 
aer proaspăt în timpul 
functronăTll șl nu vi
ciază atmosfera cu gaze 
de eșapament, iar pu
terea lui rămîne con
stantă la altitudini dife
rite.

©

m.
Cabana care se află la 
mai mare altitudine este 
bana Omul din Bucegi, 2 500 
m, pe cînd cea mai joasă este 
Cabana llgani, 15 m. altitudi
ne, construită în Delta Dună
rii, pe brațul Sulina la mila 23.
Cel mai înalt pisc este Moldo
veanul, în munții Făgăraș : al
titudine 2 543 m.
Cel mai înalt deal subcarpatic 
Măgura Odobeștilor are 1001 
m.
Cea mai inaltă șosea este cea 
dintre Novaci—Sebeș, trecînd 
prin pasul Urdele la o altitudi
ne de aproximativ 2 200 m.
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Mihai CODREANU Nela PEȚANCA înlocuind literele cu cifre veți 

tine o altă adunare aritmetică.

La București, viiavi 
de Universitate, pe o 
suprafață de teren de 
4,5 ha, se construiește 
un impresionant ansam
blu arhitectural-urbanis- 
tic, după inqeniosul 
proiect executat de un 
colectiv de arhitecți și 
inqineri din cadrul Ins
titutului „PROIECT" - 
București sub condu
cerea reputatului pro
fesor arhitect HORIA 
MAICU.

Acest ansamblu este 
format din clădirea 
noului Teatru Național 
în curs de construcție 
și a eleqantului hotel 
„Intercontinental" 
ale cărui fundații 
lucrează în prezent.

Monumentalele edi
ficii, construite pe ba
za unora dintre cele 
mai moderne și inge
nioase concepții arhi
tecturale, vor reprezen
ta in același timp o 
autentică punere în 
valoate a tradițiilor ar
hitecturii românești, 
culte și populare, și 
vor contribui din plin 
la înnoirea continuă 
a frumoasei noastre ca-

Teuliul Național, cu 
a sa sală principală ca
pabilă să primească 
980 de spectatori, cu 
sala Studio transforma- 
bilâ in care so pot da 
spectacole qen italian, 
elisabetan și arenă, e- 
feqantele foaiere, sala 
de studiu, de repetiții, 
cabinele pentru actori, 
clubul, depoz'tele de 
costume, atelierele de 
diverse specialități sint 
elemente care, împreu
nă cu arhitectura inte
rioară si exterioară, cu 
lucrările de artă deco
rativă ce vor împodobi 
componentele, exprimă 
monumentalitatea a- 
cestui edificiu de cul
tură.

Alături se va ridica 
silueta zveltă a hote
lului, nu intimplător 
denumit „Intercontinen
tal", înalt de 85 m. și 
cu 444 camere a cîte 
1-2 paturi, cu pos bi- 
lităti de cuplare in a- 
partamente a două ca
mere, iar unele de pînă 
la șase camere, cu bi
rouri pentru diverse re
prezentanțe comerciale 
din străinătate, baruri 
și terase, cu o mare 
sală de recepții oficia
le, săli și saloane pen
tru conferințe de pre
să și banchete, un res
taurant la etajul 20, 
de unde se va putea 
admira minunata pa
noramă 
lui etc.

★

Micuța Ruth, plimbîndu-se cu 
părinții prin parcul de distrac
ții, spuse :

— Vreau să merg călare pe măgar,
— Ia fetita în 

terveni mămica, 
tu lui — că nu 
miorlăind.

> o mașină, ui
• moare, iar 
însărcinat să 

trista vesle soției acestuia.
— Doamnă, trm o veste rea 

tru dv.

UMOR
— Spune, spune, răspunse doam- 
, curăfind cartofi.
— Soțul dv. a avut un accident.
— Nn mă miră, spuse din nou 

doamna, curățlnd de zor cartofi.
— Știți,... este... grav.
— Întotdeauna o face lată, «-■ 

nu mă miră.
— Doamnă,... a... murit...
— Ei, pc dracu — exclamă femeia. 

De ce n-ai spus domnule de la în
ceput; cuTățam mai putini cartofi.

★
ntr-o dimineață, un prea cum
secade funcționar își lua rrri- 
oul dejun acasă, citind in ace

lași timp tacticos ziarul,
— Dragă — se neliniști soția — 

ai să întîrzii.
— A, 

că sint

nu merit otita

fo't întrebat

★
pedepsesc băiete... te pedep-

Așa va arăta modernul hotel „INTERCON
TINENTAL" din Capitală.

— Te
sesc‘ pentru ’că te iubesc — îi spuse 
un tată fiului său.

— Știu tăticule, dar
dragoste.

IUIIUIM PU-
Bucureștiu- fl

Rechinii
și muzica Beat

C Fotbalistic

de Ia Gon- 
producă-

- Jocurile cu balonul se practică de aproximau-. 5 00& 
de ani.

Acest fapt este atestat, între alte dovezi, și c- c
. , , . . nnulatieilinei mingi in moimintul unui faraon.

— In Europa activează 11 milioane de jucăto legii, 
maii, respectiv 75 la sută din totalul jucătorilor de fotbal 
din lume.

âhfonii de Brahms sau a inu
lui Mozart,zidi

I ;;S’’ g

chimica 
freville, 
toare de detergenți, 
utilizați în spălatul 
modern pentru e- 

--’•«’nii-

ob-

Din istoria fotbalului, sau 
Anglia și istoria fotbalului.

Apa nu îngrașă 
și nu dăunează 

rinichilor

cînd primul ministru australian 
a dispărut anul trecut în timp 

ce înota în largul coastei Statului 
Victoria, pe al cincilea continent se 
caută căi și mijloace pentru a stă
vili plaga rechinilor. Gael toate sem
nele arată că șeful guvernului, ca și 
multi alți înotători, a căzut victimă 
acestor tîlhari rapizi. De atunci, oa
menii de știință australieni au făcut 
o serie de experiențe pentru a des
coperi metode corespunzătoare de a- 
lungare a rechinilor. Recent s-a con
statat că acești pești ucigași sînt sen
sibili la muzică, știind chiar să facă 
o deosebire precisă. In timp ce, de 
pildă, muzica lui Brahmsr emisă de 
un difuzor Impermeabil scufundat în 
fața coastei, ațîță și mai mult polta 
ucigașă a Țechinilor, animalele o luau 
la sănătoasa ori de cîte ori răsunau 
sunetele ansamblului Beatles din Li
verpool. înotătorii au fost sffituiți să 
înoate însoțiți de strigătele ritmice 
ale membrilor acestui ansamblu. Ad
versarii muzicii Beat vor trebui deci 
— cel puțin în apă — să-și revizu
iască poziția. Căci nici chiar amato
rii de muzică olasică nu vor dori 
să fie sfîșiati de rechini din cauza

Medicii specialiști au desco
perit încă un adevăr trist: ma
joritatea femeilor nu beau can
tități suficiente de apă, nece
sară pentru funcționarea nor
mală a rinichilor. Această des
coperire explică în parte și 
cauzele frecvenței bolilor de 
rinichi atît la femei, cit și la 
bărbați. Femeile cred că apa 
Îngrașă iar bărbații se tem că 
prea multă apă dăunează rini
chilor. Specialiștii sînt însă de 
părere că apa nici nu îngra
șă, nici nli dăunează rinichilor.

— Sistemul PROMOVARE-RETRO- 
GRADARE în divizii a fost introdus 
pentru prima oară în lume în AN
GLIA, în sezonul din 1898—1899.

— In 1882, tot In ANGLIA, a luat 
ființă „INTERNATIONAL BOARD", 
singurul for în drept care poate de
cide asupra schimbării regulamentu
lui de joc.

— Primul CLUB de fotbal din lu
me a luat ființă în ANGLIA, In 1855 
șl s-a numit „F. G. Sheffield", după 
numele orașului de caro aparținea.

— Prima FEDERAȚIE de fotbal din 
lume a fost înființată tot In ANGLIA, 
Ia 23 octombrie 1863, avînd sediul 
la Londra și se numea, ca și astăzi, 
■The Football Asociation", sau mai 
pe scurt „The F. A.".

— Prima competiție internă are loc 
în ANGLIA în 1871, pentru CUPA 
ANGLIEI, iar primul MECI INTER- 
ȚARI s-a disputat tot în această ța
ră, în 1872 la Glasgow. Participante : 
SCQfȚIA - ANGLIA. Rezultat: 0—0.

— Prima COMPETIȚIE 1NTERȚĂRI 
e fost campionatul interbritanic din 
1883, disputat de echipele ANGLIEI, 
ȚÂRII GALILOR, SCOȚIEI și IR
LANDEI.

— PROFESIONISMUL în fotbal s-a 
legalizat în anul 1855 în ANGLIA.

Din primele succese repur
tate de fotbaliștii englezi în 

meciuri cu echipe de pe 
continent

Vasile MOLODET

LA CHERHANA

Minte de 
(criptografie) ;

(criptOTebus : 5,4.2,4)

A. SAIMAC

Apărute în numărul

De calitate (biverb) 
fina ; Păcăleală (triverb): 
stinge ; Sportivă 
Sare bine la înălțime.

1899, cu o selecționată a Germa
niei, la Berlin 13—2 și 10—0, iar la 
Karlsruhe 7—0.

1901, în Anglia, tot cu o selecțio
nată germană, 12—0 și 10—0.

1906, Ia Paris, cu Franța, 15—0.
1907, cu Olanda, la Haga. 8—1, 

iar la Darlington, 12—2.
1908, ki Londra, cu Franța. 12—0, 

7—0 cu Ungaria la Budapesta, 4—0 
cu Boemia la Praga.

Record original

Ah, delegațiile astea 1 Clnd 
mi se spune „trebuie să pleci, 
tovarășe* mă apucă durerea 
de cap și-n fiecare punct sen
sibil simt cite un junghi de 
parcă-aș fi In ceasul morții. 
Nu-mi place să plec ? Ași I 
Cum să nu-ți placă să mai 
i ezi alt colț de lume cu oa
menii și noutățile lui. Cum zic, 
să nu-ți placă... dar am și eu 
ca tot omul o nevastă. Bună 
nevastă am. Cind ii spun că 
peste două zJle trebuie să 
plec, să zicem la Petroșani, 
incepe imediat să mă pregă
tească. Prosop, ciorapi, balis- 
te, pijama... ce mai, tot ce 
are nevoie un burlac. Așa-mi 
zice ea clnd trebuie să plec. 
Și apoi, după ce toate pregâ- 
tirlle-s gata. începe instructa
jul.

— Ai grijă puiule sd nu ră
cești...

— Am 1
— Să nu-ți uiți umbrele, că 

de te prinde ploaia... cine-fi 
calcă hainele...

— Nul

— La ora 17 să te bagi 1n 
pal. Delegațiile sint 
re. Să te odihnești, 
mă trezesc acasă cu 
nic.

— Obositoare I
— Și diurna ai pus-o la 

e.E.c. ?
— Bun.

obosiloa- 
că alt lei 
un aste-

nil ne lac pe noi sau noi II 
lacem pe ei ?

— O miișoară...
— Șl după ce ne-am pupat 

dulce, am plecat către gară, 
cu tot ce ml-a spus ea, no
tat Intr-un carnet cu hlrtie 
velină, cu C.E.C.-ul In buzu
nar șl cu un zimbel de mul-

agăfat de ușă ca un cerber, 
un afiș lipsit de bun simt mă 
anunță că duminica și In săr
bători legale, n-am voie să 
măninc, adică să urmez sfa
turile neveste-mi. Cobor pe 

■■ strada Republicii, și, mai la 
vale dau de altă agenție C.E.C. 
Aici puiul cerberului de la

zic să mă liniștesc. Aștept cit 
aștept șl clnd văd că nu miș
că nimic o inlreb pe duduia 
de la telefoane:

— Duminica nu-i serviciu ?
— Nu.
— /Vici la C.E.C.
— (Zimbind) Nici.
— Dar la Deva, acum vreo

CUM AM ECONOMISIT DIURNA PE 0 ZI
scoți decll cota 
lnfeles ? Casa și 
se cuvine.

vrei să zici... ai

— Să nu 
pe-o zi. Ai 
masa. Cit ți

— Dar...
— Știu ce

nevoie să-ti dau ceva de bu
zunar. Un șpriț, un prieten... 
Fie... Adaugi zilnic la diurnă 
Încă zece lei. Să-ți fie cu fo
los...

— Și dacă...
— Mie să-mi aduci ceva ca 

lumea. Poți cheltui o miișoa
ră. N-o li loc. Ce drai u. Ba-

furnire pe buze. De ce zlm- 
beam ? Mai aveam un cecușor 
de care... mă-nțelegeți... șliam 
doar eu.

Și după o noapte de somn 
amestecat cu de toate, ială-mă 
duminică dimineață In Petro
șani. Aranjez rapid cu hote
lul șl o iau așa In neștire la 
plimbare pe centru. După vreo 
două ore simt că mi-e foame. 
Pipăi buzunarul cu C.E.C.-ui, 
zlmbesc și dau să intru, la 11- 
llală. Dar ghinion, tn interior,

filială mă anunță rlnjind a- 
celași lucru.

Iii drăcie. Iml zic șl o iau 
către poșta nouă, a cărei con
strucție am admirat-o de cile 
ori m-am văzut In Petroșani. 
Se făcuse orele nouă și sto
macul îmi dădea ghionturl tot 
mai insistente. La poștă o 
singură funcționară de servi
ciu la telefoane. Privesc dc-a 
lungul gliișeelor doar, doar 
dau peste ce căutam. Nimic. 
Or li In pauza de masă, îmi

poștă, 
de la

tnllrzlal

trei săplămini (eram in aită 
delegație) am putut scoate tot 
duminica bani de la

— Noi avem ordin 
minister.

— Șl Deva?
Cum răspunsul a

să vină, am mulțumii pentru 
inlorma/ll și am plecat. Ia 
hotel m-am certat cu portarul, 
probabil de prea llămind, pen
tru că In cameră era cam 
Irig. Și cum mai aveam 55 de 
bani i-am scris nevesli-mi o

scrisoare in care am făcut-o 
cu ou și cu oțel pentru că 
nu s-a interesat din timp des
pre ordinele ministerului pri
vind orarul agențiilor C.E.C. 
și a poștei din Petroșani, 
dată o să plec numai cu 
gheață.

Plnă una alta insă nu 
ce să mai cred. De ce In 
lași județ programele de lucru 
ale acelorași unități diferă 
la . Deva la Petroșani ? Să 
oare păcat să scoli bani 
la C.E.C. in Petroșani in 
Jele de duminică și sărbători 
legale ? Mare păcat. Poale-o 
alia nevaslă-mea.

R. SELEJAN

Aită 
bani

știu 
ace-

dc 
lie 
de 
zi-

P.S. Ce-ar li dacă pentru o 
deservire onorabilă și Irepro
șabilă a depunătorilor, poșta 
și filiala CEC. Petroșani ar 
interveni ia organele de resort, 
propunind funcționarea alter
nativă, in zi de duminică mai 
ales, a uneia din cele trei 
unități C.E.C. ale municipiu
lui ?

In ce privește podurile, recordu
rile principale sînt deținute de S.U.A.; 
podul de la Ponicharlrain, din Loui7 
sana, este cel mai lung din lume — 
38,61 km,- podul din New York are 
arcada cea mai mare — 1 300 m. 
Dar cel mai scump pod din lume se 
află în R.F.G.,- deși nu depășc-k 11 
m, el a costat peste un milion și 
jumătate de miliarde de mărci! $i 
nu este din aur, ci numai din beton 
armat.

Trebuie precizat însă că această 
lucrare cu preț fabulos a fost con
struită în 1923. anul cînd criza eco
nomică germană de după primul răz
boi mondial ajunsese la culme, iar 
Inflația atinsese proporții nemaiîntil- 
nlte.

Necazurile 
bunicuței

Pentru Florriel Ball, în vîrslă de 
77 ani, din Sputhport (Anglia), viata 
și-a pierdut lot farmecul, deoarece nu 
mai poale circula pe mult iubita ei 
motocicletă.

Necazurile d-nei Bali au începui 
în momentul cînd și-a reziliat con
tractul de asigurare, intonlionînd să 
se muie la o altă sdcietate de asi
gurări. Din cauza vîrslei însă, nici 
o altă societate nu a acceptat-o. far 
cea veche nu a mai vrut cu niriun 
preț s-o reprimească.

D-na Ball explică foarte decepțio
nată : „Pot și eu să circul pe moto
cicletă ca orice tînăr. Și apoi n:ci 
nu merg atît de repede ca ei. Îmi 
place aerul curat și cu mașina nu 
este același lucru
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de plan.

In ga-

Rezultate frumoase în râspîndirea cârtii
de oa-

artiștilor amatoriȘcoala
din Valea

Foto ; S, FISSGUSaici să în- 
plan, vioară

Marin V1ȘAN
E. M. Dîlja

în sprijinul producției

uni- 
mij- 
ora-

Dcsî desfășoară o ac- 
1) laie auxiliară, i olec- 
1-ivul serviciului aurei 
de Io E. M. Dîlja își 
«duce contribuția lo în
deplinirea sarcinilor dc 
plan. Instrucțiunile dale 
în livrare vi de ingine
rul Serbau Opri?, șeful 
tcTvichilui aeraj, sint 
retransmise de maiștri 
si măsurătorii de gaze 
Vi toate locurile dc 
ni incă. Trecind prin a- 
balaic. suitori și galerii, 
maiștrii de aeraj Gheor-

ghe Bîrsan și Ștefan 
Drimuș, măsurătorii de 
na,-.' N.k- Dascăli), loan 
Adam, Benedict Tăbft- 
caru ceilalți veghea
ză la resperioTca nor- 
inalot dc tehnica secu
rității muncii, a mono
grafiilor dc armare. 
Maiștrii si măsurătorii 
de gaze prelucrează la 
fiecare loc dc muncă 
monografiile de armare, 
indică măsurile ce tre
buie luate pentru evita
rea accidentelor.

lerii se verifică vi 
locomotivelor electrice 
și diesel, se solicită re
pararea operativă a po
dețelor rupte șl a ma- 
oazolor defecte. Toate 
acestea au făcut să nu 
se mai înregistreze ac
cidente grave de mun
că, au dus In asigura
rea unor condiții optime 
de Îndeplinire a 
nllOT

O propunere pentru I.G.C

Cursă Aeroport

(

C.F.R

Printre unitățile de 
acere din noul com- 

plt x comercial al ora- 
f : ii Pelrila, se află și 
«Librăria noastră*. Tina 
SB ci responsabila uni
tății. intîmpină pe cum- 
p.-rălori cu amabilitate. 
Te cum intri ți se ofe
ră de îndată ultimele 
noutăți apărute în li
brării. Spre a face să 
pătrundă cărțile în rîn-

dul maselor largi 
meni ai muncii, respon
sabila line o permanen
tă legătură cu clifuz.orii 
voluntari din întreprin
deri și instituții. In două 
luni, difuzoaroa volun
tară Melania Dumitra, 
do la Liceul din Pelrila 
a vândut cărți în valoare 
de 1 240 lei, iar Sabina 
Smeu. de la Școala ge
nerală nr. 1 de 935 lei.

Rezultate frumoase în 
răspândirea cărții o ob
ținut șl Alexandru Cio- 
sovan de la E- M. Pe- 
trlla.

Planul de vînzări pe 
primele două luni din n- 
cesl an a fost depășit 
cu 25 la sută. Iar pe 
prima jumătate a lunii 
martie cu 50 la sută.

Petru GA1NA
Pelrila

Intr-una din clădirile 
din apropierea centru
lui orașului Petroșani, 
lși dau intîlnire în fie
care după-amiază iubi
torii de frumos. Sînl 
mineri, muncitori și 
tehnicieni de la E. M. 
Pelrila. Dîlja, Aninoasa, 
Lupeni, Vulcan, salariati 
ai întreprinderilor șl

instituțiilor
Jiului.

Unii vin 
vețe canto, , 
sau acordeon, alții dra
maturgia.

Școala 
artă din 
mără 12 
în acest 
scris un ____
elevi. Numărul mare al

populară de 
Petroșani nu- 
secfil la care, 

an, s-au în- 
număr de 667

elevilor nu surprinde. 
In zilele noastre a de
venit ceva obișnuit ca 
tot mai mulți oameni 
al muncii să îndrăgeas
că arta. Frumosul se 
împletește în mod ar
monios cu munca șl cu 
viața fericită pe care o 
trăim.

loan CHIRAȘ
Petroșani

PRIMAVARA

Dczvoltarea conținu.
nostru a dus la extinderea perime
trului locuit, In amplasarea dc uni
tăți economice în locuri unde altă
dată nu era nimic. Astfel, în pa» tea 
sudică a Pelroșaniulul s-n ridicat un 
nou cartier de locuințe — Aeroport 
— și se dezvoltă complexul minier 
Lavezeni » In partea nordică (către 
Boli) s-a construit un triaj nou de 
calc ferată și locuințe pentru munci
torii ceferiști. Aici, în porțiunea de 
după Dărănești, alături de triaj exis
tă un atelier de zonă pentru repa
rarea vagoanelor, o secție de revi
zie a vagoaneloi, o carieră de pia
tră, o exploatare forestieră, în n’ară 
de depozitul „Varnița* al C.C.V.J. și 
numeroasele locuințe ale sătenilor 
din jur.

Mult timp salariații acestor 
lăți și locuitorii au folosit ca 
loc de transport și legătură cu 
șui trenurile personale care aveau 
oprire în stația triaj. De un timp 
însă, organele C.F.R. au luat mă
sura desființării opririi trenurilor in 
stafia triaj — îneît oamenii nu mai 
au cu ce circula. Și ca să mergi la 
șut pe jos de la stația de autobuze 
Dărănești pînă în triaj, mai ales pe

vreme rea, cu ploi, vînlurl reci ele. 
— nu-f nici o plăcere. Același lu
cru șl ia înapoierea acasă de la ser
viciu.

Pentru rezolvarea acestei situații, 
muncitorii din aceaslă parte a 
orașului se adresează cu o propu
nere conducerii întreprinderii de 
gospodărie comunală : înființarea u- 
nei linii de autobuz Aeroport — 
Triaj. Pentru început, oamenii ar fi 
mulțumiți dacă respectivul autobuz 
ar face doar două curse pe zi,- di
mineața, la 6,30 spre Iriaj, iar la 
15,30 spre oraș. Orarele precise se 
pot stabili Împreună cu colectivele 
respective. Dacă pe parcurs se Ivesc 
posibilități pentru asigurarea și al
tor curse, se pot lua măsuri în con
secință.

Cetățenii din partea dinspre triaj, 
solicită conducerii I.G.C. să studie
ze propunerea respectivă pentru în- ' 
ființarea unei curse locale Aoro- - 
port — Triaj cu autobuz din rețeaua < 
locală care, după efectuarea cursei 
respective să se integreze ca auto
buz local pe traseele obișnuite. A- ‘ 
costa ar fi un mare ajutor pentru ‘ 
muncitorii și locuitorii din această ' 
parte a orașului.

8,30 Ora exactă. Curo va fi vre
mea î Gimnastica de înviorai». 

' 8,40 Pentru copii și școlari. Saluta* 
1 re prietenilor — Transmisiune 
, de la Sofia. 
k 10,30 Ora satului.

H,30 Concurs internațional dc judo. 
Transmisiune din sala sportu
rilor Floreosca.

> 12,00 De strajă patriei.
, 12,30 Publicitate.

12.45 Concert simfonic,
13.40 Arta plastică.
14,00 Duminică sportivă. FOTBAL» 

Steaua — „U" Craiova; Ra
pid - IJ.T.A. Aspecte de la 
Campionatul mondial dc ho
chei pe gheață : Cehoslovacia— 
Suedia.

19,00 Telejurnalul de seară.
19 15 După datina străbună.
19.45 Film cil trei stele : Seducătorii.
21,30 Digul — film documentar.
21.40 „Muzică de cameră... TV", 

misiune muzical-distracti vă.
22,20 Aspecte

de hochei pe gheată: U.R.S.S. 
Canada.

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

E-

de la Campionatul

gospodari
Pină în urmă cu citeva zile, pe 

* stradă din spatele gării Petro
șani se găseau „depozitate” mii de 
țigle. Aparțineau întreprinderii de 
gospodărie locativă. Cu ce scop au 
fost trîntite chiar în mijlocul stră
zi:, ar putea „'•-/» snrps : r3—-intr-o almos’ 

p. .eienească, cele du
•’I bunele

(Urmare din pag. 1)

la această acțiune de valo
rificare a Inițiativei maselor 
să-și aducă din plin contri
buția nu numai consiliile 
populare cl toate organiza
țiile de masă, profesionale 
"T ■” ' c

Și

toi

©dințai

din
e.
•on- 
au

: a 
itat 
ns- 
de 

ată 
■ju- 
' «t 
per- 
ale-

a rost
undeva. uacă și la nou] ld 
depozitată la fel, halal gosp<kx

loan CIUR
corespondent

.LtUior problemelor 
t-onomice, sociale și cultura
le. Nu trebuie nici un mo
ment uitat că între deputați 
șl alegători ău Intervenit an
gajamente reciproce. care 
obligă !

Așadar, consiliile locale 
ale Frontului Unității Socia
liste au un larg și rodnic te
ren de afirmare, pe toate pla
nurile vieții materiale și spi
rituale, o mare răspundere 
pentru progresul fiecărei lo
calități, pentru activitatea de 
edificare a socialismului.

URNAR1REA RIGUROASĂ, 
CU MULT SIMT RE RĂSPUNDERE 
A CONSULULUI DC ENERGIE

(Urmare din pag. I)

Vor trebui complet eliminate ne- 
etanșeitățile, în primă instanță cele 
de la orizontul 480 puțul Ștefan. Ne 
străduim să diminuăm pierderile de 
aer de la 27 la sută estimate în pre
zent, la circa 20 la sută.

La noi procedeul de rambleiere 
pneumatică e în extindere, deci con
sumul de aer comprimat crește me
reu. Cu atît mai mult, se Impune ca 
în perioadele tranzitorii dintre schim
buri să folosim, pe cît este posibil, 
doar strictul necesar din capacitatea 
stațiilor de alimentare.

— Mașinile de extracție și pom
pele de evacuare a apelor — am 
intervenit noi — sînt 
consumatori „de calibru"

'ăsuri s-au luat în
leni ?

.-ntrul preocupărilor noas
tre s-a situat și încărcarea la o pro
ducție cit mai mare a Instalațiilor de 
extracție. S-au asigurat 
troale de calitate prin 
lntimpinat defecțiunile 
avariile. Programul de
pompelor e respectat ou migală, ur- 
mărindu-se încadrarea strictă în con
sumurile specifice de energie plani
ficate.

Va trebui să perseverăm pe calea 
respectării graficului de eșalonare a 
funcționării celor mai importante u-

tilaje electrice pentru înscrierea 
sarcinile de solicitare maximă.

in

Localizarea 
operativă, eficace 
a consumatorului

considerate 
ai energiei, 
acesrt sens

revizii șl con- 
care am pre- 
accidentale și 
funcționare a

Și acum, să descindem la mina 
Aninoasa unde s-au înregistrat in 
trimestrul III și IV 1968, și la înce
putul anului curent, depășiri consi
derabile ale consumului .‘-specific de 
energie electrică și ăer1;comprimat. 
Ne vom rezuma la date mai recente : 
în lunile ianuarie și februarie 1969 
s-au consumat 
KWh pe tonă energie electrică și 
179,1, respectiv 168,5 mc pe 
aer comprimat, față de 30,5 KWh și 
161 mc planificați pe trimestrul I. 
Pierderile volumetrice și de presiune 
oscilează între valori destul de ridi
cate : 26,5 la sută (sectorul I) și 36 
la sută (sectorul V investiții).

Lăsînd la o parte cauza general 
valabilă la toate exploatările, legală 
de scăderile de temperatură pe timp 
de iarnă, din discuțiile purtate aici 
cu factori responsabili din acest do
meniu, am dedus cîteva aspecte pe 
care vom încerca să le prezentăm cit 
mai succint în cele ce urmează.

La mașina de extracție multicablu 
de la complexul sud, unui din cele 
două cabluri de compensație n-a mai 
corespuns normelor de funcționare

32,6, respectiv 30,7

tonă

și a trebuit să fie înlăturat. Dato
rită faptului că nu s-a procurat nici 
pină în momentul de față cablul 
înlocuitor — deși, după spusele in
terlocutorilor noștri, s-a solicitat prin 
planul de aprovizionare la timpul o- 
portun — a fost nevoie să se dis
pună micșorarea capacității de încăr
care a schipului de la 8 la 5 tone, 
numărul de curse aproape dublindu- 
se. Tot la complexul amintit, din 
cauză că stafiile de alimentare sînt 
la distanțe apreciabile în raport cu 
acesta, pentru funcționarea normală 
a utilajelor din subteran, s-a mai 
ivit necesitatea folosirii compresoru
lui de rezervă existent. Sînt aspecte 
care explică, însă, doar in parte 
creșterea consumului energetic. Con
siderăm ca fiind deosebit de util să 
arătăm că la ora actuală structura 
rețelelor de distribuție a energiei 
este astfel constituită (porțiuni în
tregi de conducte subdimensionate, 
lipsa contoarelor ele...) îneît nu în
găduie posibilitatea localizării opera
tive, eficace, a consumatorilor 
ceslvi, deci să poală fi tras la 
pundere colectivul de muncă 
cauza.

In această situație, nu se poate 
măsura, urmări și controla corect și 
riguros consumul de energie la ni
vel de sector, ceea ce determină — 
nu o dată — existența unor apre
cieri arbitrare a ponderii fiecărei 
zone in totalul cheltuielilor respec
tive.

Mai mult, în zilele de repaus, pen
tru executarea unor lucrări de mai 
mică Importanță, se pun în funcțiu
ne aproape toate unitățile Instalate 
în stațiile de alimentare, consumin- 
du-se astfel energie cu mult peste 
necesități.

Tov. ing. Mircea Dula, șeful sec
torului electromecanic, ne-a relevat 
și o altă sursă de irosire a energiei 
și anume în cadrul rambteierii hi
draulice, unde nu se respectă frec
vent raportul apă-malerial steril, ceea 
ce duce la reciclarea unui surplus 
de lichid de mari proporții. Am mai 
aflat că în momentul de față eva
cuarea apelor se face „în trepte" de 
la orizontul IX la VII" și de aici la
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1 17,30 Telex TV.
T 17.35 TV peDlru specialiștii din in- 
Y dustrie.
v 18,05 Limba franceză.
') 18,30 Alma-Mater —
1 tru studenți.
I 19,00 Telejurnalul de
? 19,30 Actualitatea științifică, 
F 20,00 Desene animate.

20,10 Roman foileton. Forsyte Saga 
(XXII).

21,00 Intre Metronom și cronometru 
— emisiune concurs.

22,00 Prim plan. Acad» Remus Radu
lei.

22,25 Gong
Â taie teatrală.

c ener- I 22,50 Telejurnalul de noapte.
32,1 la T 23.00 închiderea

; ---------------------

Radi o

Lecția 53. 
emisiune pen-

seară.

JURNAL DE VACANȚA

Noi cunoștințe, sport și drumeții
Zilele vacanței trec... Cu toate 

capriciile vremii din acest an, elevii 
școlilor din Valea Jiului participă 
zilnic la acțiuni interesante. De cu- 
rînd, s-au întors din Capitală cei 
peste 300 de elevi care au participat 
la o interesantă excursie. Vizitarea 
Muzeului de Istorie al partidului Ie-a 
dat prilejul să urmărească cele mai 
semnificative momente ale luptei 
duse de clasa muncitoare, sub con
ducerea partidului, pentru libertate 
socială și progres. Muzeul Gr. An- 
tipa, Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România ca și vizitele la 
Aeroportul Bănoasa șl Palatul pio
nierilor au constituit noi posibilități 
de cunoaștere, noi prietenii cu co
legii “ 
țării.

La 
sute 
la tradiționalul 
verii' 
în ritmul dansului» s-au 
numeroase premii celor mai frumoa
se costume. în pauze s-a vizitat In-

teresanta expoziție de linogravură 
deschisă de către cercul din cadrul 
Casei pionierilor din Petroșani, un
de micii „artiști" au îmbinat cu mul
tă Imaginație colajul cu grafica. A 
fost o după-amiază plăcută cu trăiri 
emoționale adinei, care vor rămîne 
întipărite multă vreme în memo
ria elevilor.

.Și la Lupeni, școlile genei ale nr. 
1 șl nr. 3 au dedicat copiilor un 
carnaval unde voia bună și amuza
mentele n-au lipsit.

La Iscroni, încă de la începutul 
anului școlar s-a desfășurat o ac
tivitate febrilă pentru colecționarea 
de obiecte de artă populară. In pri
mele zile ale vacanței, elevii de 
aici au deschis un mic muzeu în 
care sînt expuse obiecte de artă 
populară locală aparținînd perioadei 
de la începutul secolului al XVIII- 
lea și pină în zilele noastre. O ini
țiativă lăudabilă, care sperăm că va 
avea ecoul necesar și în restul șco
lilor din Valea Jiului.

Chiar dacă pămîntul mai mustește 
încă, sportul — atît de îndrăgit 
de elevi — este practicat peste tot. 
Elevii Școlii generale nr. 5 din Lu- 
peni au organizat un campionat de 
fotbal între clase, iar la Iscroni este 
în plină desfășurare' un campionat 
de handbal — susținut frenetic de 
galeriile claselor participante.

Pionierii Școlii generale nr. 1 din 
Pelrila și-au dat rntîlnire la cabana 
Straja, cei ai Școlii generale nr. 6 
Petroșani la Cimpu lui Neag în timp 
ce elevii Școlii generale nr. 3 Petro
șani au vizitat Fabrica de produse 
lactate, Iar cei ai Școlii genei ale 
nr. 1 Vulcan s-au 
mineritului.

Sini cîteva din 
tei care reflectă
vilor, de a pe'trece în mod cît mai 
plăcut zilele vacanței

Dar vacanta nu s-a 
țiunile Interesante nu

pă sine 
lanoperă, J

ziuă, Fapt care atrage după -,_ 
cheltuieli suplimentare de me 
întreținere, energie etc...

Referitor la cele semnalate mai ‘ 
sus am mai solicitat punctul de ve- 
dere al: 1

Tov. ing. Virgil Costinaș, șeful șec- / 
torului II, unde pierderile de ener- I 
gie au atins procentul de c_,. 
sută: Repartizarea consumului de e- 
nergie nu prezintă prea multe cer
titudini... Totuși, aerul comprimat a 
fost utilizat într-o proporție mai ma
re, asta și din cauză că avem două 
abataje cu front lung in care nu 
putem folosi explozivul.

Tov. ing. loan Dumilraș, șeful ser
viciului planificare: Deși am înre
gistrat depășiri în ultima perioadă, 
datorită îmbunătățirii factorului de 
putere s-au obținut unele economii mineață; 6,05—9,30 Muzică și 
in acest domeniu. Htăți; 9,30 Revista literară

Tov. ing.

ve-
emisiune de acluali-

emisiunii.
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PROGRAMUL I:
5,05—6,00 Program muzical

ex- 
răs- 

în

de dl- 
actua- 
radio» 

Alexandru Cernita, șef 19-00 Cîntece de excursie,- 10.10 Curs 
mecanic : Conductele principale de a- ■ > ^e limba engleză. Ciclul II, lecția a 
limentare cu aer comprimat sint, în-1 26-a; 10.30 Muzică populară; 11.05
tr-adevăr, subdimensionate. Prin lu-Y Concert de estradă». 11,45 Sfatul me- 
crările de investiții ale ar 
și 1970 se prevede înlocuirea cu con
ducte corespunzătoare, ceea ce va plastică: 
conduce, implicit, la posibilitatea mă
surării debitului pe fiecare sector. 
In afară de aceasta, se impune ur
gentarea soluționării problemei cablu
lui de compensare și eliminarea e- 
vacuării apei în trepte.

Tov. ing. Gheorghe Feier.* șeful ex
ploatării, ne-a declarat:

— In cadrul blocurilor II și 111 sint 
emanații mari de metan. Actualul sis
tem, prin care evităm folosirea e- 
nergiei electrice, plasînd un număr 
apreciabil de ventilatoare și instala
ții cu aer comprimat, va suferi o 
radicală schimbare intr-un viitor 
foarte apropiat, o dată cu punerea 
în funcție a suitorului de aeraj Pri
boi și a stafiei aferente. Prin acest 
fapt se va 
rii pînă Ia 
tare a cel 
extrasă.

Cum de Ia interlocutorii anteriori 
aflasem că mai există cazuri — e 
drept rare — de funcționare în gol 
a utilajelor electrice (de exemplu, 
unele ventilatoare) l-am întrebat, în 
continuare, ce părere aTe dinsul în 
această privință.

— O asemenea situație nu poale 
surveni decît cu totul accidenta]. 
Ceea ce consider că e important de 
relevat este atenția sporită care va 
trebui acordată încărcării cu cărbu
ne, cit mai aproape de capacitatea 
normală, a transportoarelor la front. 
Evident, soluția cea mai indicată — 
și căile pentru a ajunge la ea se 
impun mai urgent netezite — o con
stituie extinderea mecanizării acestei 
operații, cu pondere esențială în ci
clul procesului de producție.

.......................t

inilor 1969 ’»’ dicului; 12,00 Din creația compozito-
... _ ml-,; T-T \ i-.i;„. .... nnn z-___ •

crea premisa economisi* 
finele anului pe exploa- 
puțin 0,1 KWh pe tona

rului FI. Mălineanu,- 12,20 Cronica
12,30 Intîlnire cu melodia 

populară și interpretul preferat; 13 10 
Avanpremieră cotidiană; 13,21 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară; 14,10 
De ce? De unde? De cînd ?,- 14,25 
Muzică; 14,30 Te apăr, te laud, le 
cînt; 15,05 Duete și triouri de mu
zică ușoară; 15,15 Memoria pămin- 
tului românesc; 15,35 Concertul zilei, 
16.00 Radiojurnal. Sport; 16,10 De 
Ia un cîntec la altul; 16,30 Antena 
tineretului; 16,55 Radio publicitate» 
17,00 Muzică ușoară; 17,10 Muzică 
corală; 17,30 Muzică ușoară; 17,45 
Ora specialistului; 18,05 Cîntăroti de 
operă și muzica populară; 18,30 Ga
zeta radio,- 19.00 O melodie, pe a- 
dresa dumneavoastră; 19,20 SpoH» 
19,30 Cîntece de uliță din județul 
Sibiu,- 19,45 Formațiile Petre Magdin 
și Les Brown,- 20,05 Cîntă Trio Ca
ban,- 20,15 Teatru radiofonic; 21.12 
Parada melodiilor,- 22',00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 22.20 
Pagini din opera ,.Oedip" de George 
Enescu,- 22,40 Moment poetic,- 22.45 
Intîlnire cu jazzul; 0,05—5,00 Estra
da nocturnă.

OBIECTIVE DE PRIM URGENTA

din București și alte orașe ale activitățile vacan- 
preocupările de

de primăvară, 
sfîrșit, Iar ac- 
s-au epuizat...

In clișeu : Memoria nepărtinitoa
re a fotografiei păstrează imaginea 
rJțnritului gospodăresc' pentru even
tuale nedumeriri.

Casa de cultură din Petroșani, 
de .măști' și-au dat înlîlnire 

.Carnaval al primă- 
unde obrajii s-au îmbujorat 

distribuit

înlîlnil la Muzeul

In atenția organi
zației de bază

Ieri, temperatura aerului Ia 
Petroșani a înregistrat o va- 
.oare maximă de plus 5 gra
de și o valoare minimă de 
plus un grad, iar la Paring va
lori de minus 3 grade și, res
pectiv, minus 5 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menține 
instabilă, cu cerul mai mult 
acoperit. Vor cădea precipitații 
sub formă de lapoviță și ploaie.

Ridicarea 
nivelului 
ideologic al 
personalului 
sanitar

Cei aproape 600 de salari ați ai 
unităților sanitare din Valea Jiului 
sint cuprinși în patru forme ale 
învățămintului de partid: un cerc 
cu o tematică specială pentru me
dici, două cercuri pentru studierea 
problemelor de educație moral-cetă- 
tenească și un cerc în cadrul căruia 
se susține un ciclu de conferințe 
despre principalele evenimente in
terne și internaționale.

De asemenea, numeroși medici 
frecventează cursurile universității 
serale de marxism-leninism de pe 
Ungă cabinetul municipal de partid.

In orientarea și pregătirea pro
pagandiștilor, birou] organizațlc-1 de

bază din cadru] Spitalului unificat 
Petroșani a avut In vedere cerin
țele reale ale cursanților. Pentru a- 
ceasta au fost recrutați propagan
diști din rlndul cadrelor cu o bună 
pregătire profesională, cu temeinice 
cunoștințe privind temele ce se pre
dau. Merită a fi evidențiate cercu
rile conduse de medicii Emil Sedan 
(ciclul de conferințe) șl Ion Samoilă 
(probleme de educație moral-cetățe- 
nească) care se bucură de o bună 
participare din partea cursanțlloT.

Vaslle COCHECI
corespondent

In final să arătăm citeva din problemele — în mare 
parte prinse in planul de acțiune pe trimestrul I - care 
privesc reducerea consumului de energie electrică și aer 
comprimat, ce vor trebui să stea pe viitor în atenția per
manentă a conducerii minei și sectoarelor, a serviciului 
mecanic șef :

• Raționalizarea treptată, fără nici un fel de amînare, 
a rețelei integrale de aer comprimat, pentru eliminarea 
pierderilor dc energie (în primul rînd se impune schim
barea porțiunii dc conductă din puțul nr. 1 Piscu, a 
cărei uzură înaintată prezintă un pericol iminent).

0 Introducerea unor pompe adecvate care să poată 
refula apa direct la suprafață, de la orizontul inferior.

0 Verificarea continuă a pierderilor de debit, prin 
suflări, și executarea imediată a măsurilor de remediere.

0 Instruirea atentă a personalului de deservire, în ve
derea evitării totale a funcționării în gol a utilajelor 
electrice.

0 Controlul permanent al debitului apei de rambleu 
pentru evitarea reciclării unui volum exagerat care „în
ghite", actualmente, mulți kilowați oră.

0 Decuplarea consumatorilor suplimentari de la rețea 
în zilele nelucrătoare.

0 Stabilirea unui program precis de funcționare și 
oprire a consumatorilor de energie - cu mers disconti
nuu — în scopul „aplatizării" în orele de vîrf.

Y PROGRAMUL II :

Y 6,Î0 Ritm și voioșie,- 6,45 Muzică 
T populară; 7.10 Gintă fanfara; 7.37 
^Muzică ușoară interpretată la xilo- 
» fon; 7.45 Melodii populare; 8.10 Tot 
\ înainte (emisiune pentru pionieri),
Y 9,10 Curs de limba engleză. Ciclul I,
Y lecția a 17-a; 9,30 Itinerar folcloric» 
7 10,05 Din înregistrările pianistei Au- 
y relia Cioncă; 10.30 Expediție pionie- 
,> rească; 11.15 Din cîntecele și dan- 
1 șurile popoarolor,- 11,45 Cinlă Gaby 
f Novak; 12,05 Avanpremieră cot:d.a- 
? nă; 12,16 Concert de prinz,- 13,00 De 
F toate pentru toți; 14.10 Interpreți de 
> folclor; 14.30 Moment științific; 14,35 
L Muzică ușoară; 15,00 Sonatina pentru 
[ oboi și pian de Paul Jelescu,- 15.15 
? Cîntă Florica Duma, Matei Constan- 
[ tin și Emil DrosU; 15.40 Radio publi- 
/ citate; 16,00 Seîecțiuni din opere» 
L 16,45 Muzică ușoară; 17,00 Radiojur- 
l nai. Sport: 17,10 Muzică; 17,15 Mio- 
f rița; 17,45 Recital de operă Alexan- 
( dru Racolța,- 18,05 Amfiteatru literar; 
/ 18,30 Muzică ușoară; 19.05 Simfo- 
» nia coregrafică de Dumitru Bughici, 
\ 19,30 Curs de limba engleză. Ciclul 
f II, lecția a 26-a; 19,50 Noapte bună, 
r copii; 19,55 Studioul tînărului inter- 
Z preț; 20,20 Muzică ușoară; 20,30 Ora 
r specialistului; 20,50 Jocuri feciorești» 
121,40 Forum științific» 21,50 Pagini 
L alese din opere; 22,15 Muzică ușoară»
[ 22.30 Cronica plastică; 23,45 Melodii 
[ lirice.

l

I

Sugerăm serviciului mecanic al 
C.C.V.J. efectuarea unui schimb de 
experiență Intre sectoarele de resort 
ale exploatărilor miniere în vederea 
generalizării experienței pozitive și 
înlăturării deficiențelor care fn\ a mai 
persistă în acest domeniu.

Ar fi bine să se studieze alil la
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PETROȘANI - 7 Noiembrie : 
Tandrețe ; Republica : Winetou 
III : PETRILA : Omul fără pașa
port ; LONEA - Minerul : Nu ui
ta gara Lugovaia ; ANINOASA : 
Alegere de asasini ; VULCAN : 
Povestea țarului Saltan ; LUPENI 
- Cultural : Veșnicul întîrziat ; 

xcMiM-vivc. Muncitoresc : Freddy lovește tu 
privință și Y intii : PAROȘENI : Călătorul cu 

pe tona dc v bagaj ; URICANI : Ultima noapte

mina Aninoasa, cît și la alte exploa
tări din bazin, posibilitatea Introdu
cerii instalațiilor mari pentru produ
cerea aerului comprimat, ceea ce ar 
putea influența holăritor reducerea 
cheltuielilor în această ț 
implicit prețul de cost pe tona de V bagaj ; UKI 
cărbune extras. f a copilăriei.
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STEAGUL ROȘU

cohunicat corn
miwiiM

(Uimure din pag. I)

turi, neamestecului în treburile in
terne si avantajului reciproc ca ba
ră indispensabilă a unor relații in
ternaționale sănătoase șl, reiterind 
necesitatea respectării principiilor 
sus-menționatc de către toate state
le. mari sau mici, au reafirmat ho- 
trirîrea României și a Turciei de a 
continua eforturile lor sincere pen
tru instaurarea unui climat de în
credere și înțelegere in lume și de 
a sluji cu eficacitate cauza păcii, 
căreia li sint profund atașate.

Animate de aceste sentimente, 
părțile au exprimat din nou convin
gerea lor că slabilirca unor relații 
de încredere și de înțelegere pe 
continentul european ar avea o im
portanță deosebită pentru pacea și 
s curitateă lumii inlregi. în acest 
scop, cele două părți au subliniat 
importanța rezoluției adoptate la 
cea de-a XX-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. cu privire la re
lațiile europene.

Pronunțîndu-se, de asemenea, in 
favoarea dezvoltării raporturilor de 
bună vecinătate între statele din 
Balcani înlr-un spirit de înțelegere 
mutuală și subliniind importanța u- 
nor astfel de raporturi pentru întă
rirea păcii regionale si mondiale, 
cele două părți au relevat cu sa
tisfacție aportul constructiv al re
lațiilor de prietenie româno-turce 
la evoluția pozitivă a situației din 
Balcani.

Cei doi președinți au exprimat 
convingerea lor că înfăptuirea aspi
rațiilor de pace și securitate ale o- 
menirii este in strînsă legătură cu 
realizarea dezarmării generale, in
clusiv dezarmarea nucleară, sub un 
control international eficace, și au 
subliniat necesitatea de a se depune 
eforturi pentru a se ajunge la mă
suri concrete în scopul atingerii 
acestui obiectiv.

Cei doi președinți au accentuat 
rolul important care revine Orga
nizației Națiunilor Unite în menți
nerea păcii și securității internațio
nale și s-au pronunțat pentru spo
rirea eficacității acestei organizații

pe baza principiilor înscrise în Car
tă.

Părțile au exprimat preocuparea 
lor fată do diferitele focare do ten
siune și do conflict existente în 
lume.

Ele au formulat speranța că trata
tivele de la Paris cu privire la Viet
nam vor asigura cit mal curînd po
sibil o reglementare pașnică a con
flictului pe baza Acordurilor de la 
Geneva din 1954, permițtnd poporu
lui vietnamez să dispună în mod li
ber de propria sa soartă.

în coca ce privește situația din 
Orientul Mijlociu, cele două părți 
au exprimat dorința că eforturile 
îndreptate spre găsirea unei soluții 
a acestui conflict în conformitate 
cu rezoluția Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967 vor da rezul
tate cit mai curînd posibil și vor 
duce la o pace justă și trainică în 
această regiune.

în cursul discuțiilor a fost evo
cată, de asemenea, problema Cipru
lui. Partea turcă a explicat ulti
mele evoluții în această privință. 
Cei doi președinți au fost do acord 
că, în interesul întăririi păcii în 
această regiune, problema ar trebui 
rezolvată prin mijloace pașnice, con
form intereselor legitime ale tutu
ror părților în cauză.

Părțile apreciază că vizita preșe
dintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialisto România, Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Turcia 
constituie o importantă contribuite 
la întărirea relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări, în interesul 
popoarelor român și turc, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale. 
Cei doi președinți au fost deosebit 
do satisfăcuți de convorbirile avute 
și s-au declarat în favoarea conti
nuării contactelor intre oamenii do 
stat ai celor două țări.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. a adresat preșe
dintelui Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay, invitația de a face o vizită 
oficială în Republica Socialistă Ro
mânia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere. Data vizitei va fi stabilită 
ulterior pe cale diplomatică.

Semnarea 
unui protocol 

româno-sovietic
MOSCOVA 29. — Corespondentul 

Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite: în urma tratativelor, desfășu
rate in spiritul înțelegerii recipro
ce, la Moscova a fost semnat proto
colul asupra primei consultații pre
liminare a experților din Republica 
Socialistă România și U.R.S.S. pri
vind prima clapă în coordonai ca 
planurilor de dezvoltare a econo
miilor naționale pe perioada 1971— 
1975 în domeniul exploatărilor fores
tiere și industriei de prelucrare a 
lemnului din România șt Uniunea 
Sovietică.

Protocolul a fost semnal de Ion 
Rimbu, adjunct al ministrului eco
nomiei forestiere al Republicii So
cialisto România și de V. F. Zarețki, 
adjunct al ministrului exploatărilor 
forestiere și industriei de prelucra
re lemnului al U.R.S.S.

Plecarea spre patrie
(Urmare din pag. I)

zlta de șase zile a tovarășului Nico
lae Ceaușescu și a soției sale in 
Turcia, convoiul de mașini purtind 
pe președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, în
soțit de președintele Republicii 
Turcia, Cevdet Sunay, pornește de 
la reședința rezervată distinșilor 
oaspeți români spre aeroportul Esen- 
boga.

De-a lungul traseului ce traver
sează Ankara de la un capăt la ce
lălalt, zeci do mii de cetățeni ai ca
pitalei turcești, care au urmărit cu 
tiu interes etapele vizitei oaspeților 
români în țara lor, au salutat cu sim
patie și cordialitate pe tovarășul Ni
colae Ceaușescu și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc. Se aud ro
pote de aplauze. Atmosfera este 
sărbătorească. Drapelele românești 
și turcești flutură in bătaia vîntu- 
lyi. Fanfara militară, în ținută de 
paradă, s-a aliniat de-a lungul bu
levardului Ataturk, însoțind cu mar
șuri trecerea cortegiului oficial. în 
acest mod călduros și sincer, capi
tala Turciei își ia rămas bun de la 
președintele Consiliului de Stal al 
Republicii Socialiste România.

La plecarea din Ankara, președin
tele- și celelalte persoane oficiale ro
mâne au fost salutate pe aeroportul 
Esenboga, poaita aeriană a capi
talei Turciei, de Suleyman Demirel, 
primul ministru al Turciei, Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul aface
rilor externe, membri ai guvernului, 
generali, lideri ai partidelor politice 
șl alte persoane oficiale.

Aeroportul este împodobit cu dra
pelele de stat ale României și Tur
ciei. Sînt intonate imnurile de stat 
al României si TurcieL Se aud 21 
salve de tun trase în semn de salut. 
Președintele Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu președintele Cevdet Su
nay. trec in revistă garda de onoa
re aliniată pe aeroport.

Oaspeții români își iau apoi ră
mas bun de la șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Ankara, de 
Ia primul ministru șl ministrul de

externe al Turciei și celelalte persoane 
oficiale turce. Un mare număr de 
locuitori ai Ankarei, venit! la aero
port au făcut o caldă manifestare 
de simpatie președintelui Consiliului 
de Stat al României și au urat drum 
bun oaspeților români.

La despărțire, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialisto 
România și președintele Republicii 
Turcia, salutîndu-se deosebit de cor
dial, transmit reciproc celor două 
popoare, român si turc, cele mai 
sincere urări de succes, de pace și 
prosperitate.

De la aeroportul Esenboga și pină 
Ia frontierele de stat ale Turciei, 
avionul oficial în care a călătorit 
președintele Consiliului de Stat, Ni
colae Ceaușescu, a fost însoțit de 
o escortă de onoare, formată din 
avioane cu reacție ale forțelor ar
mate turce.

Vizita președintelui Consiliului de 
Stat și a soției sale în Turcia s-a 
încheiat într-o atmosfeiă de caldă 
prietenie, de bună înțelegere. Pri
mirea cordială care s-a făcut soli
lor poporului român în toate orașe
le vizitate, întîlnirile și convorbiri
le fructuoase care au avut loc, ma
nifestările de simpatie ale populației 
au creat impresii deosebit de bo
gate, amintiri de neșters. Ele sînt 
o manifestare a relațiilor bune, ne
umbrite de elemente de neînțelege
re, dintre popoarele român și turc, 
exprimă faptul că cele două state 
și conducătorii lor sînt animați re
ciproc de dorința de a adînci o 
prietenie care este în folosul păcii 
șl progresului în această regiune a 
continentului nostru, în întreaga lu
me.

Comunicatul comun româno-turc 
dat publicității la sfîrșitul vizitei, în 
deplină concordantă cu spiritul în 
care s-au desfășurat convorbirile 
dintre conducătorii celor două sta
te, subliniază faptul că dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre Româ
nia și Turcia corespunde interese
lor popoarelor noastre, constituie 
totodată o contribuție la întărirea 
spiritului de colaborare și înțelege
re internațională.

Conferința națională 
a partizanilor păcii din India

VIETNAMUL DE SUD
DELHI 29 (Agerpres). — Participam 

ții la Conferința națională a parti
zanilor păcii din India, care își des
fășoară lucrările la Delhi, au exami
nat în cadrul ședinței de simbătă o 
seric de probleme legato de sarci
nile partizanilor păcii in organizarea 
acțiunilor do solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez.

Intr-o rezoluție adoptată in proble
ma vietnameză, participant!! și-au ex
primat solidaritatea depHnă cu lupta 
eroicului popor vietnamez. „Delegații 
la conferință consideră, se sublinia
ză in rezoluție, că singura calc spre 
instaurarea păcii în Vietnam o con
stituie retragerea Imediată și necon
diționată a trupelor S.U.A. și aliațl- 
lor săi din Vietnamul de sud".

Situația din Anguilla
THE VALLEY 29 (Agerpres).

Reprezentantul permanent
Britanii la O.N.U., lordul 
a sosit vineri în Anguilla, 
eforturilor întreprinse de 
britanic cu scopul de a aplana criza 
provocată prin debarcarea de trupe 
engleze în această insulă din Marea

al Marii 
Caradon, 

in cadrul 
guvernul

In legătură cu 
reglementarea situației 
din Orientul Apropiat

NEW YORK 29 (Agerpres). — Sur
se diplomatice ale O.N.U., citate de 
agenția 
țat că 
S.U.A., 
Franței 
la sediul

Associated Press, au anun- 
ambasadorii la 0.N.U. ai 
U.R.S.S.. Marii Britanii și 
se vor intîlni joia viitoare 

misiunii permanente a 
Franței din New York pentru înce
perea consultărilor celor patru mari 
puteri în vederea reglementării si
tuației din Orientul Apropiat. Reu
niunile viitoare ar urma să se des
fășoare la sediile misiunilor perma
nente ale celorlalte țări.

Potrivit corespondentului
O.N.U. al agenției A.P., se consideră 
că aceste convorbiri vor dura mai 
multe luni. Cei patru ambasadori vor 
examina mijloacele de aplicare a re
zoluției Consiliului de Securitate din

noiembrie 1967, precum și căile 
sprijinire a misiunii lui Gunnar

22 
de 
Jarring, reprezentantul special al se
cretarului general al O.N.U. in Orien
tul Apropiat.

La Washington, purtătorul de cu- 
vint al Departamentului de Stat a 
declarat vineri că Statele Unite con
sideră că s-a realizat deja ,.o bază 
suficientă de înțelegere'' intre cele 
patru mari puteri pentru începerea, 
în curînd, a tratativelor privitoare la 
criza din Orientul ApropLat. Bl a a- 
dăugat că nu a fost încă stabilita 
data acestor tratative, care se vot 
desfășura la New York. Purtătorul 
de cuvînt a precizat că pe lîngă tra
tativele cvadripartite vor putea avea 
loc și consultări bilaterale în această 
problemă.

fostCaraibilor. LoTdul Caradon a 
întâmpinat pe aeroport de sute do 
anguillezi, care au protestat împotri
va prezenței trupelor britanice in 
Insulă și a „împuternicitului'' Marii 
Britanii, Anthony Lee. Manifeslanții 
au cerut plecarea lui Lee din An
guilla.

Diplomatul englez a început ime
diat convorbiri cu liderul populației 
locale. Ronald Webster. El a decla
rat că intenționează „să discute cu 
oît mai multe persoane" pentru a 
se putea găsi „o soluție acceptabilă".

• Ofensiva generală a forțelor F.N.E. a intrai 
în cea de-a 3-a săptămînă

• Continuă să aibă loc ciocniri în regiunea 
salgoneză

• 1 057 elicoptere pierdute de S.U.A. 
în Vietnam

SAIGON 29 (Agerpres). — Ofensi
va generală a forțelor Frontului Na
țional de Eliberare a intrat în cea 
de-a cincoa săptămînă, transmite a- 
genția France Presse. Vineri noaptea, 
baza aeriană a S.U.A. de la Bion 
Hoa, din zona Salgonulul, a fost a- 
tacată ou rachete, fn perimetrul u- 
nei poziții a trupelor S.U.A., în apro
pierea taberei forțelor speciale 
la Ben Met, au explodat obuze 
105 mm.

Agențiile dc presă transmit că
regiunea saigoneză continuă să aibă 
loc ciocniri între unități americano- 
saigoneze și forțe ale Frontului 
țlonal de Eliberare. Astfel, un 
voi american, care se îndrepta 
cartierul general al celei de-a
divizii de infanterie americane, a fost

aktfol prin surprindere. In sprijinul 
unității americane 
copiere, tancuri 
durat mai mult»

au intervenit eli- 
■ i artilerie. Lupta a 
ore.

★

de 
de
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Na- 
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25-a

Reuniunea Consiliului national
al securității S.U.A.

forțe- 
Phillp 
S.U.A.
Paris.

Purtătorul dc cuvînt al Casei Albe 
a refuzat să ofere alte amănunte cu 
privire la desfășurarea acestei reu-

recent comandant suprem al 
lor N.A.T.O. din Europa, și 
Habib, membru al delegației

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Consiliul național al securității S.U.A. 
s-a reunit vineri la Washington, sub 
președinția președintelui Nixon, pen- la tratativele de pace de la 
tru a examina desfășurarea războiu- Purtătorul dc cuvir.t ol Cose 
lui din Vietnam și a tratativelor de 
pace de la Paris in problema viet
nameză. Pe lîngă principalii miniștri 
șl consilieri ai președintelui, la a- 
ceastă reuniune au participat amba
sadorul S.U.A. la Saigon, Ellsworth 
Bunker, fostul comandant adjunct al 
forțelor S.U.A. din Vietnamul de sud, 
generalul Andrew Goodpaster, numit

(Agerpres). — In 
zile, unitățile Fron-

SAIGON 29 
cursul ultimelor 
lului Național de Eliberare din Viet
namul de sud au distrus alte 7 eli
coptere americane — informează a- 
genlia Associated Press, citind 
comunicat al comandamentului 
țelor S.U.A.

Numărul elicopterelor pierdut- 
nă in prezent de forțele S.U.A în 
războiul din Vietnam se ridică la 
1 057 — menționează agenția Asso
ciated Press.

un 
for-

pb

• WASHINGTON. — Paul Fin
ley, membru al Camerei Reprezen
tanților a Congresului american, a 
criticat politica americană în sud- _ 
estul Asiei șl a calificat războiul 
din Vietnam drept „cea mai gravă 
eroare comisă de Statele Unite in 
întreaga sa istorie'. Singurul mod de 
corijare a acestei erori, a spus el, 
este „retragerea trupelor americane 
din Vietnam, dacă nu dorim ca a- 
această eroare să devină și mai gra-

de la

I

liminarea

Brazilia

să
vor
ra-

• NEW YORK. — La Now lorK a luat sfirșit cea de-a 
doua sesiune a Completului Special O.N.U. pentru folosirea 
in scopuri pașnice a teritoriilor submarine. Următoarea se
siune va avea loc între 18 și 28 august.

In cursul actualei sesiuni s-a subliniat că în următorii 
ani dezvoltarea tehnicii forajului va permite instalarea de 
sonde de țiței și gaze în zone unde adînclmea mărit atinge 
pină la 500 de metri. S-a arătat, de așemenea, că pină în 
1968 țițeiul și gazul extras în teritoriile submarine ar putea 
acoperi 35 la sută din necesitățile mondiale de consum.

Mariner-7" îți continuă zborul 
spre planeta Marte

NEW YORK. — Sonda spațială 
„Mariner-7" își continuă zborul spre 
planeta Marte, dar specialiștii ame
ricani sînt îngrijorați de tulburările 
intervenite joi în sistemul energetic 
al sondei. La „Jet Propulsion Labo
ratory" din Pasadena (California) s-a 
anunțat că pină la terminarea ana
lizei dalelor telemetrice, menită 
clarifice cauzele tulburărilor, nu 
fi transmise sondei noi comenzi 
dlo.

„Marinet-7" este a doua sondă a- 
mericană aflată în prezent In drum 
spre Marie : „Marlner-6", lansată luna 
trecută, a parcurs deja 50 milioane 
mile și va ajunge în apropierea pla
netei la 31 iulie.

o scurx
• SALISBURY. — Planurile gu

vernului rasist rhodesian de a in
troduce apartheidul de tip sud-afri- 
can în această țară au provocat n» 
ternice proteste în rîndul pv, 
de culoare din Rhodesia. Asociau- 
națională a populației de culoare a 
dat publicității o declarație expri- 
mîndu-și hotărîrea de a continua 
lupta împotriva politicii rasiste prin 
care guvernul ilegal de la Salis
bury speră să-și consolideze domi-

FRANȚA: I i

„interferon"
MOSCOVA. — Pentru profilaxia 

și tratamentul gripei, specialiștii so
vietici au realizat preparatul denu
mit „Interferon", care, fn stare na
turală, este produs de însăși orga
nismul oamenilor și animalelor, ca 
răspuns la pătrunderea virușilor 
gripali în corp.

Experiențele cu „Interferon" au 
fost efectuate în 20 de orașe și s-a 
stabilit că, de exemplu, in școlile 
unde a fost aplicat profilactic, nu
mărul îmbolnăvirilor de gripă a 
fost de 3,5 ori mai mic declt in 
celelalte școli.

#I<OlN. — Compania aeriană vest- 
germană ^Lufthansa" a anunțat inau
gurarea la: 1 aprilie a unei linii pen
tru transportul mărfurilor între Eu
ropa și Japonia deasupra Polului 
Nord. Companiile „Lufthansa", „A1t 
France" și cele japoneze au căzut 
de acord să ’ organizeze zboruri săp- 
tămînale între Frankfurt—Tokio și. 
Paris—Tokio, oa urmare a necesi
tăților crescute ale transportului ae
rian de mărfuri între Asia și Eu
ropa.

RIO DȘ JANEIRO. — De cîteva 
zile asupra unor regiuni întinse ale 
Braziliei cad. ploi torențiale care au 
provocat pagube și victime omenești. 
La Rio de Janeiro opt persoane au 
decedat în urma unei alunecări de 
teren. S-a anunțat că în statul Mi-

© LENINGRAD. — Regizo
rul sovietic Grigori Kozințev 
a Început să turneze în stu
diourile din Leningrad o ecra
nizare după piesa lui Shakes
peare „Regele Lear", Cunos
cutul autor al filmului Ham
let, despre care s-a vorbit 
mult în ultimii ani în paginile 
revistelor de oiinena din lumea 
întreagă, apreciază că „Regele 
Lear" este o operă foarte difi
cilă de ecranizat. ,,Nu inten
ționez de fel să fac un film 
istoric", a declarat Kozințev. 
„Sînt convins că conținutul 
piesei este profund contompo-

Ploi torențiale în
nas Gerais, în apropierea orașului 
turistic Ouro Preto, 19 persoane au 
fost îngropate de vii de o avalanșă 
de pămint și slînci care s-a prăbușit 
asupra unui cartier de lociiințe con
struit din seînduri și carton. Printre 
victime se află și 10 copii.

După mal bine de palru luni de 
grave tulburări și agitații, timp în 
care echipa guvernamentală pakis
taneză a fncercai fără succes să 
mențină liniștea și calmul in tară, 
președintele Ayub Khan a hotărî! 
să demisioneze. El a remis toate 
Împuternicirile comandantului forțe
lor armate terestre, generalul Yahia 
Khan, care a fost desemnat In func
ția de șei al noii administrații. Fos
tul președinte a recunoscut intr-un 
trltim discurs că „guvernul nu mai 
era capabil să facă lafă valului de 
'demonstrații și ciocniri violente", 
far „convocarea Adunării Naționale 
a statului ar fi riscat să provoace 
vărsări de singe".

După preluarea puterii de către 
armată, generalul Yahia Khan a or
donat instituirea legii marfiale, di- 
tolvarea parlamentului și abrogarea 
țonstitufiei. După cum relatează a- 
țenllile de presă, in cîteva orașe 
tru fost operate ■ arestări șl au lost 
înființate tribunale militare și ins- 
tanfe de urgentă care vor judeca 
Orice acțiune ce vine in contradic
ts au interdicțiile șl ordinele șe

încercări de soluționare a crizei 
politice din ‘Pakistan

fului actualei administrații.
Totodată, în Iară sînt indicii ale 

normalizării situației, magazinele și 
instituțiile au iost redeschise, mul
te universități și-au reluat cursuri
le. De asemenea, grevele care au 
paralizat pentru multă vreme acti
vitatea economică in diferitele re
giuni, au încetat în cea mai mare 
parte.

Tulburările din Pakistan au fost 
determinate de un întreg complex 
de probleme: naționale, religioase, 
regionale, constituționale, economi
ce, de politică internă și externă. 
Acest teritoriu uriaș cu o populație 
de peste 110 milioane de locuitori 
prezintă probleme complexe de 
dezvoltare șl organizare economică 
și administrativă, probleme ce de

curg alii din situafla existentă, ca 
urmare a moștenirii culturale, cit și 
din dezechilibrul dintre cele două

părți ale tării. O caracteristică deo
sebită a acestei fări o constituie 
faptul că Pakistanul este despărțit 
in două mari regiuni situate la pes
te 2000 km depărtare una de cea

laltă. Dar, poale elementul esențial 
nu este numai așezarea geografică 
a Pakistanului, ci dezvoltarea ine
gală, ca urmare a condițiilor deo
sebite istorice șl sociale, a celor 
două regiuni, Pakistanul de est șl 
dc vest. Succesele Incontestabile ob
ținute de Pakistan In ultimul dece
niu n-au putut soluționa vechiul de
calaj economic și social dintre a- 
ceste regiuni. Una din principalele 
cauze ale agitațiilor o constituie 
faptul că regiunea de răsărit, care 
are un teritoriu mai mic decit cea 
de vest dar cu o populație mult mai 
mare, inregistrlnd una din cele 
mai mari densități a populației pe 
km pătrat din lume a fost nemul
țumită de actuala repartizare a ve
nitului national între cele două 
părfi componente ale Pakistanului.

Dar, bineînțeles, nu numai cauze 
economice stau la baza actualelor 
nemulțumiri din Iară. Tratativele 
care au avut loc Intre fostul pre
ședinte Ayub Khan și reprezentan
ții partidelor de opozit ie, reunit i in
tr-un „Comitet de aefiune democra
tică" nu au putut soluționa nici o 
problemă. Comitetul s-a dizolvat la 
numai cîteva zile de la formare.

Demisia președintelui Ayub Khan 
marchează numai începutul unei noi 
etape in solutionarea crizei. Din 
primele declarații ale șefului noii 
administrații militare, generalul 
Yahia Khan, reiese că noua echipă 
intenționează „să creeze condiții 
care să ducă la stabilirea unui gu
vern constitutional după ce forțele 
armate vor readuce pacea și ordi
nea". Ei a preconizat că în viitor 
vor li organizate alegeri, iar sarci
na reprezentanților aleși va li de a 
da tării o constituție eficientă și de 
a găsi o soluție pentru toate cele
lalte probleme politice, economice 
și sociale.

I. ALEXANDRESCU

RBDAGTIA SI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 90. Tel 1602. 269 (G.G.V.J.).

După sosirea Iui Wilson 
în Nigeria

LAGOS 29 (Agtîrpres). — Primul 
ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, s-a înapoiat vineri la Lagos 
de la Enugu, fosta capitală a Bia- 
frei, ocupată în prezent de trupele 
federale nigeriene. El va avea noi 
convorbiri cu șeful statului nigerian 
generalul Yakubu Gowon. La Enugu, 
premierul britanic s-a informat des
pre condițiile în care trăiește popu
lația Ibo din această regiune.

Călătoria lui Wilson în Nigeria a 
fost înfățișată drept un efort perso
nal al premierului Marii Britanii 
pentru încetarea războiului din a- 
ceastă tară africană. In cursul con
vorbirilor avute pină acum cu ge
neralul Gowon, au lost discutate 
probleme privitoare la posibilitatea 
unui armistițiu, instituirea unui con
trol asupra armamentelor și acorda
rea de ajutoare în alimente pentru 
populația blafreză.
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Ruzuitate încurajatoare

leucemiei

Tiparul I.P.H. Subunitatea Petroșani. 40 W

LONDRA 29 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor publicației 
engleze „The Brilsh Medical 
Journal", în Marea Brilanie au 
fost obținute "rezultate încura
jatoare in tratarea celor mai 
grave faze ale leucemiei. Cinci 
medici de la Fundația pentru 
cercetări în domeniul canceru
lui din această țară au arătat 
că, prin administrarea medica
mentului „I.C.R.F.-159" (iniția
lele fundației — Imperial Can
cer Research Foundation) unui 
număr de nouă bolnavi, in 
.vîrstă între doi șl 75 de ani, 
s-a obținui ameliorarea simți
toare a stării a trei dintre a- 
ceștia.

Publicația citată subliniază 
faptul că toate cele nouă ca
zuri de leucemie erau consi
derate „disperate", bolnavilor 
ne mai (iindu-le acordate șanse 
de supraviețuire. După aplica
rea tratamentelor clasice.

ficace în cazurile lor, boala 
linsese la paclenții respectivi 
faza ultimă.

Unul dlptre pacienți, un bă
iat în vîrstă de 11 ani, inter
nat în noiembrie 1968 în stare 
gravă, a părăsit spitalul. Chiar 
dacă boala nu este complet 
vindecată, au arătat medicii, 
el a putut să reinceapă frec
ventarea cursurilor școlare. Un 
alt băiat în vîrstă de 2 ani, 
după un tratament de 4 săp- 
tămini, se află în prezent într-o 
stare bună.

In timpul experimentărilor a- 
cestui medicament s-a dovedit 
că efectele cele mai evidente 
sini obținute la pacienții ti
neri. Cei cinci doctori care au 
efectuat aceste experiențe au 
declarat că vor continua expe
riențele și în alte 
leucemie acută și 
al stomacului si
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