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OA1IEVI O realizare
cu mîinî semnificativă
de aur

Zi de duminică.
Mina respiră relaxat, după 

o săptămînă de efort. O săp- 
tămînă plină de realizări, căci 
fiecare zi a fost încheiată 
de minerii aninoseni cu planul 
Îndeplinit și depășit. Acum se 
aud doar compresoarele, venti
latoarele care primenesc neîn
trerupt aerul din adîncuri. Mo
fetele puțurilor de extracție 
au rămas nemișcate, căci mi
nerii sînt astăzi oaspeți ai clu
bului, cinematografului, arenei 
de popice, sau trăiesc clipe 
plăcute, împreună cu eroîi 
cărților preferate.

Si totuși, liniștea e doar a- 
parentă. Oameni în salopete, 
oameni cu mîini de aur cer-

INSTANTANEE

6 500 tone de cărbune 
peste plan. Acesta este 
bilanțul muncii însufle
țite a colectivul i minei 
Petrila în cursul acestui 
an. Depășirea obținută 
în 1965 vine în comple
tarea succeselor de sea
mă înregistrate în cursul 
planului șesenal de mi
nerii petrileni. Să amin
tim doar cîteva : mina 
și-a depășit sarcinile de 
plan cu 120 000 tone căr
bune, productivitatea 
muncii a crescut cu a- 
proape 0,5 tone pe post, 
iar consumul de lemn 
s-a redus în medie cu 
2 mc/1 000 tone căr
bune extras.

Căile pe care a perse
verat colectivul exploa
tării în scopul realizării 
și depășirii indicatori
lor de plan au fost ur
mătoarele : sporirea vi
tezelor de avansare, care 
au atins în medie 100 
m 1 pe lună în abatajele

>
cameră; îmbunătățirea a- 
provizionării locurilor 
de muncă și organizării 
muncii; promovarea pro
cedeelor avansate de lu
cru. Pe aceste căi mi
nerii petrileni au ajuns 
la o productivitate me
die realizată pe 10 luni 
de 2,7 tone pe post, iar 
zilele trecute au atins o 
realizare record — o 
productivitate de 1,312 
tone pe post, indicator 
prevăzut pentru anul 
viitor.

Cea mai mare contri
buție la acest succes au 
adus-o minerii sectoru
lui III, în abatajele că
rora se realizează o pro
ductivitate în medie de 
7 tone pe post, față de 
5,8 tone pe post plani
ficat, iar pe sector 3,7 
tone pe post, față de 
3,6 tone pe post plani
ficat. Sporuri 
în creșterea 
telor au mai 
și sectoarele

însemliate 
randamen- 
înregistrat 
IV și I.

Pregătiri 
pentru trecerea 

vîrfului de iarnă
Pentru asigurarea funcționării cen

tralei electrice Vulcan cu parametri 
prevăzuți pe timp de iarna s-au 
luat din timp măsurile necesare. 
Pregătirile pentru trecerea vîrfului 
de iarnă a cuprins măsurile cele 
mai eficiente, printre care se în
scriu : verificarea și repararea pom
pelor de circulație a apei și a pom
pelor de completare, repararea cir
cuitului hidrotehnic pentru asigura
rea debitului de apă necesar pen
tru alimentarea cazanelor și pentru 
răcire, repararea capitală a cazane
lor 9, 10 și 12, a turboalternatoare- 
lor 2 și 3, precum și o seamă de 
alte reparații mijlocii și curente la 
celelalte agregate de bază și auxi
liare ale centralei.

De asemenea, pentru asigurarea 
alimentării cu combustibil a caza
nelor s-au revizuit și reparat ma
șina de descărcat vagoane, ben
zile de cauciuc, precum și celelalte 
instalații folosite la descărcare, în
cărcare și transport.

VIOREL VLÂDUȚ 
maistru electrician

Funicularul Aninoasa 
— Petrila. Echipa de in
tervenții în acțiune.

aplauze
BINEMERITATE

cetează cu atenție fiecare 
instalație minieră, spre a-i a- 
sigura funcționarea în cele 
mai bune condițiuni în săptă1 
mîna ce începe din ziua ur
mătoare. Puțul principal ridică 
la suprafață peste trei mii toj 
ие cărbune și steril în fiecărei 
zî. Celelalte puțuri, stațiile da 
compreșoare, instalațiile ener
getice trebuie să funcționeze | 
fără întrerupere toată săptă-' 
mîna căci numai astfel proce-1 
sul de producție se desfășoa- i 
ră normal. Iar cei care au ve- 
nit să revizuiască atenți aceste l 

f instalații, șă remedieze defec- 1 
tele semnalate în cursul săp- i 
tămînii, să pună totul la punct 1 
pentru ca minerii să poată lu
cra rodnic în abataje în săp- 
tămîna care urmează, sînt cei 1 
mai buni dintre lăcătușii și e- 
lectricienii părții mecanice.

Sub îndrumarea maistrului 
Pop Andrei, echipele de lăcă
tuși sînt la datorie. La puțul 
principal, lăcătușii Iosif Toma, 
Tudoroiu Aurel, Toma Tiberiu, 
Grigore Gheorghe controlea
ză cablurile de extracție și 
compensație, repară coliviile de 
extracție. La același puț, elec-

PROFIL
■■

JLȚoopfe rece de toamnă 
л * linie. In Lupeni, pe 

strada „Pomilor", electricianul 
Bălăuță Gheorghe ajunse in 
dreptul -easei cu nr. 6. Am no-

' .-W**

roc, își zise el in gînd cinâ 
văzu o fereastră luminată. A- 
colo, după o perdea, intr-o ca
meră se contura silueta unui 
om. La prima bălaie in geam, 
omul aplecat asupra unor hir- 
tii așezate pe o masă tresări. 
Apoi se apropie de geam, dădu 
perdeaua la o parte și încerca 
să scruteze întunericul.

— Sfnteți chemat de urgen
tă Ia preparație, tovarășe 
maistru, se auzi glasul electri
cianului de afară; Arunclnd o 
privire spre hîrtiile de pe ma
să, comunistul Regheni Pavel 
se gfndi o clipă cu regret că 
nu va putea să-și definitiveze 
nici in noaptea aceea schița 
unei noi fnovafii. Deschise to
tuși geamul și ceru calm amă
nunte :

— E ceva grav ?
— Da, o avarie. l.Din cauza 

unui defect, la o instalație de

Înaltă tensiune, pompele pen
tru alimentarea cu apă nu mai 
funcționează...

— Vin imediat, zise maistrul, 
auzind despre ce e vorba. Pină 
atunci poftește Înăuntru, să te 
Încălzești puțin.

Citeva minute mai tfrziu cel

V. STRĂUȚ

(Continuare în pag 3-a)

După o amplă pregătire prealabilă, 
în cursul lunii noiembrie elevii 
Scolii generale nr. 1 din Petrila au 
prezentat un reușit program artistic. 
Alcătuit din coruri, recitări, sce
nete, dansuri etc.; spectacolul — 
la care și-au dat concursul elevii 
claselor Ѵ-ѴІП — s-a bucurat de 
succes. A plăcut în mod deosebit 
modul în care s-a prezentat drama
tizarea poeziei „Scrisoarea а ІП-а" 
de M. Eminescu, realizată de profe
soara Doina Dărăbanț, precum și 
„Șezătoarea la țară'1, un aranjament 
inspirat de poeziile lui G. Coșbuc, 
realizat de profesoarele Ica Cojuș- 
neanu și Edith Beregszaszi. Cei a- 
proape 1 000 de spectatori care au 
vizionat serbarea școlară au răsplă
tit cu vii aplauze pe 
care le-au prilejuit 
plăcute.

micii „artiști" 
cîteva ore

Cîțlva oameni stăteau liniștiți de 
vorbă la marginea pădurii Dirza, 
așteptînd să se ridice ceața. Erau 
vînători și gonași veniți pentru o 
repetiție generală în ajunul deschi- 

vînătoare 
Invitați ai 
erau de 
ai presei

cite o tumbă

I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)

Blocul E 3 — de Ia Vulcan. Terminat de curînd, 
termen lung — locatarii.

acest bloc a primitîn cele 56 de apartamente „oaspeți"

derii noului sezon de 
pentru iepuri și fazani. 
Ocolului silvic Ghimpați, 
data aceasta și reporteri
centrale și studioului de televiziune.

Conducătorul vînătorii, ing. Ion 
Văduva, ne-a explicat că vom parti
cipa la o vînătoare model, pentru 
a reaminti celor peste 40 000 de 
amatori ai acestui sport, prin inter
mediul filmului și presei, anumite

neașcă; urechiații fac 
și rămin culcați în zăpadă, sau se 
„strecoară' printre alice și vînătorii 
rămîn mofluzi. Goana se sfîrșește. 
Iepurii sînt aduși și aliniați, în 
dreptul tăbliței cu numărul fiecărui 
vînător care a avut norocul să-i 
împuște. începe apoi o altă goană. 
La sfîrșitul ei, Ion Văduva adună 
grupul de vînători. Unul dintre 
ei este eliminat pentru ziua aceea 
de la vînătoare. Motivul ? A pără
sit in timpul focului locul indicat 
pentru a-Și ridica iepurele doborît, 
încâlcind astfel normele de 
ție. Asemenea fapte nu sînt

LA VÎNĂTOARE
norme de protecție a oamenilor și 
de conduită vînătoreașcă, impuse 
de o vînătoare colectivă.

Un prim protocol: verificarea ar
mamentului și a permiselor de vî
nătoare. Inițial ni s-a părut o măsura 
inutilă, dar finalul ei ne oferă o 
surpriză: un vînător a fost poftit 
acasă. Iși uitase permisul de vînă
toare. Sînt instruiți cei 30 de go
nași. In liniște, sub supravegherea 
tehnicienilor, ei se îndreaptă spre 
locurile indicate pentru încercui
rea terenului care va fi bătut. După 
plecarea gonașilor, vînătorii își 
trag Ia sorți locurile. Unii sînt vo
ioși, alții par nemulțumiți de locu
rile ce le-au revenit. Cu toții se 
îndreaptă apoi, în linie de trăgători, 
spre marginea pădurii.

Un sunet puternic de corn și vî- 
nătoarea începe. Pornesc gonașii. 
Iepurii încep să fugă, puștile să poc-

protec- 
trecute

cu vederea niciodată, ele puțind 
avea urmări grave.

A continuat apoi o bătaie de fa
zani. De data aceasta, iepurii au 
avut noroc. Deși treceau la cîțiva 
metri de vînători, nimeni nu trăgea 
în ei. Se vinează în aer și, în a- 
semenea situații, este interzis împuș
catul la sol. Fazanii dau vînătorilor 
mai multă bătaie de cap. Țîșnesc din 
tufișuri și in cîteva secunde scapă 
din bătaia puștilor. Un vînător din 
apropiere nu a împușcat nici unul. 
Locurile rămase goale în cartușiera 
sa sînt dovezi ale loviturilor im
precise. Totuși, vînătorilor cil ex
periență, cu ochiul format și mina 
sigură, fazanii nu le scapă. După ui>

PETRU UILACAN 
redactor la Agerpres

(Continuare in pag. 3-a)
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SPORT SPORT SPORT

JIUL PETRILA,CAMPIOANĂ
S-a lăsat cortina peste prima 

parte a campionatului categoriei В 
de lotbal. Jucătorii echipei Jiul, 
cate activează in seria a 11-a, le-au 
adus suporterilor lor, la consuma
rea turului, satisfacția ocupării pri
mului loc în serie. Șl această Sa
tisfacție esie cu atît mai mare cu 
cit în această serie activează e- 
chipe de certă valoare ca Minerul 
Baia Mare, A.S.A. Tg. Mureș, In
dustria strmei Cimpia Turzii care 
la sfîrșitul turului s-au clasat in 
utma Jiului.

Se poate spune că meciul deci
siv pentru Jiul în scopul ocupă
rii primului loc in clasament, s-a 
disputat duminică lă Cimpia Tur
tii. Deși erau handicapați că ju- 
edu In deplasare și cu o echipă 
valoroasă, componența echipei Jiul 
nu s-au lăsat intimidați de acest 
lucru. El au început această parti
dă cu mult aplomb, s-au „bătut" 
pentru fiecare minge, nedlnd po
sibilitate adversarului să-și facă 
jocul. Și pe măsură ce se scurgea 
timpul, jiuliștii tși căpătau tot mai 
multe resurse fizice, desfășurau un 
joc ca la... carte. Combinațiile sub
tile
nice 
clan 
ЛІСІ
re „plutea in aer" a fost inserts 
Cam pe la mijlocul primei reprize 
de Către Llbardt, la o acțiune la

ale Înaintării, șuturile puber
ale celor doi mijlocași — Crll- 
și Stoker — creeau mereu pa
la poarta gazdelor. Golul ca-

O victorie
DE TOAMNA
care a 
atac.

După

participat Întreaga Unit de

la Ctm- 
hotărîțl

„Cupa
30 Decembrie"

pauză, jucătorii de 
pia Tuna intră pe teren 
sd modifice rezultatul tn favoarea 
iot. Ёі atacă in trombă, dat se lo
vesc de o apărate dirză, bine pută 
ia punct, tn care Cazan, Șetban, 
Pop, tvănescu fac o partidă dl 
zile mari. Totuși gazdele reușesc 
să egaleze, cu concursul larg al lui 
Gram cate a boxai mingea tn pla
sa. Este singura vină ce 1 se poate 
imputa lui Gram, in rest el fiind 
destul de inspirat tn fața porții. 
Golul victoriei a fast matcat de 
către Farkaș, cu un șut prin sur- 
prindere de la citea 18 metri. A 
fost cel mai frumos gol al partidei.

Gazdele, deși au lucat bine, n-au 
putut să facă mal mult din cauza 
dtrzeniet cu care au luptat jiuliștli. 
Ele au avut totuși două bare, pre
cum șl două mari ocazii de gol 
etnd tvănescu șt Cazan au salvat 
fiecare de pe linia porții.

Pentru victoria obținută, pentru 
telul cum au luptat și au jucat du
minică la Cimpia Turtii, fluliștll 
merită felicitări. Aceleași felicitări 
se cuvin adresate și celor doi an
trenori — Mladih și Lazdr — care

o

spectaculoase, ra
de publicul din 
a revenit gazde- 
scor de 3-0, dato
rul bine orgahi- 
extreme și adap-

S-a încheiat campionatul orășenesc
Cu excepția- meciului restanță din

tre Minerul Uricani — Știința II 
Petroșani, prima parte a campionatu
lui orășenesc de fotbal s-a înche
iat. primul loc este ocupat de Con
structorul Lupeni, care s-a instalat 
de mai multa vreme In fruntea

clasamentului și n-a mai coborlt. 
ultimul loc revine... pe merit echi
pei Sănătatea Petroșani, care a 
activat doar cu numele în această 
parte a campionatului, necîștigînd 
nici un meci.

La Lupeni, pe un teren plin de 
băltoace, echipa Minerul a întîlnit 
duminică, In ultimul meci al turului 
campionatului categoriei B, seria a 
II«a, echipa A.S.A. Tg. Mureș. Iii 
ciuda terenului alunecos, ambele e- 
chlpe au jucat frumos, cu pase in 
adlncime și faze 
pide, aplaudate 
tribune. Victoria 
lor cu categoricul 
rltă unor atacuri 
zate îndosebi pe
țării mai rapide la condițiile tere
nului. Fotbaliștii din Tg. Mureș au 
ripostat cu dlrzenie în ambele re
prize, Insă atacurile lor au fost stă
vilite de apărarea echipei Minerul, 
determinîndu-i astfel să șuteze de 
la distanță spre poarta apărată de 
Mihalache, Cel mai bun de la oaspeți 
a fost jucătorul cu numărul 11 — 
G6rfl, care prin țîșnirile sale în 
viteză, pe extremă, a stîrnit ade
seori emoții In nudul spectatorilor. 
Primul gol a fost înscris în minu
tul 12 de către Ologu dintr-o 
tură liberă de la aproximativ 
de poarta. Portarul Solyam, 
pe picior greșit, n-a apucat 
schițeze nici o mișcare de apărare. 
După Încă 8 minu
te, Cotroază exe
cută din corner 
o lovitură de toa
tă frumusețea, 
chiar în careu) 

mic al porții oas
peților și Bordea, 
atent, trimite min
gea cu capul în 
poartă.

Fazele spectacu
loase se succed 
apoi cu repeziciu
ne’ de la o poartă 
la alta și am asis
tat la ratarea itnul- 
tot ocazii de gol. 
Din acestea amin-

lovi-
18 m 
prins 

să

tim pe cea creată da Gorfi tn mi
nutul 28, clnd Pralea scoate min
gea de pe linia porții lui Mihalache.

In repriza secundă oaspeții sînt 
cei care atacă mai mult. Ei ratea
ză însă ocazii favorabile în minu
tele 63, 65, 75 prin GOtfi și Siko. 
Contraatacurile gazdelor, deși rare, 
au fost mai fructuoase. In minu
tul 85 Cotroază depășește în viteză 
doi apărători ai echipei oaspeților, 
pătrunde în careu și, din unghi di
ficil, marcă un gol de toată frumu
sețea pe lîngă portar. Meciul a fost 
cîștigat deci pe merit, tar victoria 
este cu atît mai meritorie cu cil 
a fost obținută asupra unei echipe 
care aspiră la primul loc in clasa
ment.

Arbitrul Martin Emil din Bucu
rești a condus formațiile s

MINERUL : Mihalache. Dan. Base- 
rab, Luban. Pralea, Tola, Cărare, 
Cotroază, Ologu, Botdea, Precup, 
(Pleian).

A.S.A. TG. MURES : Solyam. Tăm- 
pănaxu, Balasz, Alecu, Czaki, Gheor- 
ghe, Dumitriu, Luagu, CîutaC, Siko,

Gării.

De cîteva zile, In sala de sport 
a I.M.P. au Început Întrecerile 
Sportive din cadrul „Cupei 30 De
cembrie". întrecerile au loc la dis
ciplinele : volei, baschet și tenis de 
masă. Devenită tradițională in ca
drul institutului nostru, această com
petiție a atras an de an un număr 
tot mai mare de studenți 
și-au disputat întîietatea în 
treceri.

Pînă în prezent au luat
întrecerile la volei. Bucurîndu-se de 
o mobilizare largă, întrecerea s-a 
disputat sistem turneu pe cela 
două facultăți, iar ciștigătoarele s-au 
întîlnit în finală pentru desemna
rea celei mai bune echipe din In
stitut.

A V-a ediție a „Cupei 30 Decern- 
bria" a mobilizat la întrecerile da ’ ►

care
în

sfîrșit

brie" a mobilizat la întrecerile de 
volei un număr de 100 de studenți. 
Regulamentul nu a permis partici
parea jucătorilor din lotul echipei 
divizionare A,

In cadrul seriilor jocurile s-aU 
disputat tip campionat, iar la termi
narea lor s-au întocmit clasamen
tele.

La finală, disputată între anul 
IV mine și V electro și terminat/ 
cu scorul de 3-1 pentru anul Iv 
mine, am avut posibilitatea să asis
tăm la un joc 
ridicată, care 
posibilitățile 
unor jucători 
și învinșii au 
la prima plnă

de o valoare tehnici 
a scos în evident! 
tehnico-tactice al* 
Atît învingătorii cit 
luptat cu ardoare d* 
la ultima minge.

B. AUREL 
student

1.
1
3.
4.
5.
a.

' 7.
в.
I.

10.
11.
12. jiul П Petrila ‘
13. Sănătatea Petroșani

Constructorul Lupeni 
Preparatorul Petrila 
Minerul Bănița 
C.F.R. Petroșani 
Constructorul Petroșani 
Minerul Uricanl 
Preparatorul Lupeni 
Energia Paroșeni 
Minerul Petroșani 
Știința П Petroșani 
Minerul II Lupeni

tiu va

Dar iată cum arată clasamentul

12 11 1 0 41— 3 23
12 11 0 1 40— 9 22
12 8 1 3 35—15 17
12 8 1 3 26—15 17
12 8 0 4 26—13 16
11 6 0 5 24—16 12
12 6 0 6 13—25 12
12 4 0 8 23—31 8
12 4 ) 8 14—28 8
11 4 0 7 16—32 8
12 3 0 9 13—30 6
12 2 0 10 7—36 4
12 0 1 11 8—37 1

După cum se poate observa 
ciul restanță dintre Minerul Urleani- 
Știința II Petroșani, ce se va dis
puta miercuri, 1 decembrie, la Pe-

me- 
l*

trila, 
ultimul loc. 
întrucîtva configurația clasamentu
lui la mijlocul «cestuia.

au imprimat echipei Un stil și 
concepție bună de joc.

Foto !
E. FRITSCH

C. MATEESCU 
F. ISTRATE

Atac la poarta 
echipei A.S.A. 
Tg. Mureș,

HANDBALL2,.x. • Știința Petroșani
Minerul Lupeni 9-7

afecta nici primul 
Cel mult va schimba

CUPA VĂII JIULUI"
Competiția fotbalistică dotată 

„Cupa Văii Jiului" a angrenat 
Întrecere pe cele patru echipe care 
activează în campionatul regional si 
pe c*le două formații din categoria 
В: Jiul Petrila și Minerul Lupeni.

Iată rezultatele meciurilor disputate 
plnă acum : Minerul Lupeni — Ști
ința Petroșani 5-0; Minerul Aninoa- 
sa*părlngul Lenea 7-3; Jiul Petrila- 
Minerul Vulcan 7-1.

Joi, 2
noasa va
Minerul

cu
în

mind să întîlnească duminică, 
Petroșani —
Jiul Petrila.

la 
în finală — formația

Sîmbătă seara, boxerii de la Ști
ința Petroșani șl Minerul Lupeni au 
oferit Spectatorilor o Irumoaai reu
niune pugilistic!. Beneficiind de o 
formație mai omogeni, studenții au 
cîștigat fiitilnirea mult mal ușor dedt 
atatS scorul.

Primii care au urcat treptele rin
gului au fost Tabarcea (S) șl Tam
pa (M). După o partida atractivi, 
victoria a revenit lui Tabarcea, care 
a demonstrat un joc mai fin, mai 
tehnic. Meciul dintre Petrescu (S) șl 
Blaga (M) a fost de un slab nivel 
tehnic și s-a terminat la egalitate.

Arbitrul de ring ridică mina 
studentului, decfarîndu-1 
vingător la puncte.

decembrie, Minerul Ani- 
juca în compania echipei 

Lupeni, cîștigăloarea
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A umat o partidă fndirjitl, 
lovituri puternice de o parte și de 
alta lube Toth (ȘJ și FAșitonoiu 
(M). Siirșitul reprizei a treia U 
găsește in atac pe Pișitonoiu (M), 
care coboarl ringul Învingător. Iu 
cadrul categorial semiușoarS, Șmlgu- 
leț (M) obține o victorie discutabili 
tn fața iui Pop (Ș). Altl decizie 
eronata a dictat juriul In modul 
dintre Plrllci (Ș) șl Urzică (MJ, de- 
clarlndu-l Învingător pe acesta din 
urmi, care a fost condus două re
prize și chiar numărat in repriza a 
Il-a. Beneficiind de o bună alonjă, 
Lucaciu (Ș) a dispus categoric de 
llieș (Mj, la categoria mijlode mi
ci. O victorie netă ia puncte a 
obținut și Crăciun (Ș) care, boxind 
mai tehnic, mai eficace, l-a obligat 
pe Pralea (M) să coboare ringul În
vins.

Ultima partidă a galei i-a opus iui 
Moiseanu (Ș) pe Sărăciun (MJ. îh 
repriza а Ш-а Sărădun este făcut 
grogy. EI lovește nereglementar și 
asta descalificat de arbitru.

In general, gala de box a cores
puns. Au fost unele meciuri fru
moase, palpitante, scotfnd tn evi
dență calitățile tehnic* și fizic* al* 
unor jucători, popularlzînd sportul 
cu mlnuși in riadul studenților și 
a celorlalți spectatori.

Angela, Cor- 
Maria și Vlad

noștri și-au

In zilele de 6 și 7 noiembrie a.c., 
la Orăștie și la 13, 14 și 15 noiem
brie a. c., la Hațeg, au avut loc 
fazele regionale ale campionatului 
republican de handbal in 7 la ju
niori șl junioare.

La junioare competiția a întru
nit 7 echipe, iar la juniori 9 e- 
chipe.

Iată rezultatele: S S.E. — Hu
nedoara 13—2; S.S.E. — Orăștie 
4—3. In finală, S.S.E. — Teiuș 7“5. 
Cu această ocazie S-au evidențiat 
jucătoarele : Ciulavu 
banscky Maria, Râdu 
Ioana.

La juniori, băieții
surclasat adversarii din toate punc
tele de vedere. Iată rezultatele: 
S.S.E.—Brad35-14; S.S.E. — Teiuș 
31—7; S.S.E. — Călan 29—9. In fi
nală, după o primă repriză a bare
lor șl a ratărilor, scorul la pauză 
este favorabil pentru Spartac Sebeș 
eu 9—5. Echipa S.S.E. își revine Si 
termină învingătoare în cea de-a 
doua repriză cu 6—2, astfel că sco
rul devine 11-11. In prelungiri, e- 
chips din Petroșani înscrie 2 go
luri, față de numai unul al adver
sarului cîștigînd în fina] cu 13-12.

A. BOJENESCU
corespondent

EUGEN BARTHA 
profesor

v.
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OAMENI 
cu mîini 
de aur

(Urmare din pag. l-a)

tricienii din echipa tovarășu
lui Popa Ilie revizuiesc colec
toarele si periile generatoru
lui de curent continuu, ajus
tează contactoarele, revizuiesc 
cofretele.

Muncitorii Lakatoș Adolf si 
lancu Gheorghe s-au oprit la 
puțul auxiliar, unde au de re
vizuit $1 reparat frîna de si
guranță a instalației de extrac
ție. Novac Petru, Ungureanu 

> Ahdrei, Udangiu Gheorghe, re- 
, -vlzuiesc culbutorul din circui

tul puțului principal. Fiecare 
parte componentă a culbuto- 
rului e verificată cu cea mai 
mare atenție, fiecare fisură e 
căutată cu aparatul de sudură 
în mînă.

Dincolo, Ia celălalt capăt al 
tunelului care face legătura 
cu incinta Piscu, se lucrează, 
Jte asemenea, din plin. Com
presorul de 28 m c pe minut 
se află sub mina lăcătușilor- 
Cămașa cilindrului, răcitorul 
intermediar sînt curățite cu 
grijă de muncitorii Bandea Ba
lazs, Vassa Rudolf, Tămaș Va- 
sile, Cădere Gheorghe — asi- 
gUrtnd astfel o bună răcire a 
compresorului și, deci, func
ționarea lui sigură. La un alt 
compresor din aceeași stație, 
electricienii din echipa lui Pa- 
șudeti Eugen revizuiesc moto
rul sincron, excitatricea, cu
răță bobinele statorului și ro
torului.

Afară plouă și nu-i nici prea 
cald, dar oamenii lucrează a- 
tenți, absorbiți de răspunde
rea propriei lor munci. Intr-a
devăr, răspunderea e mare. 
Iată numai un exemplu: la 
banda de 50 m care deversea
ză cărbunele culbutat in silo
zurile funicularului s-a consta
tat o fisură. Defecțiuhba pare 
mică. Dar pe aici pătrunde u- 
mezeala și rețeaua de rezisten
ță a benzii de cauciuc, forma
tă din fibre textile, poate pu
trezi. Defectarea benzii în tim
pul săptămtnii ar putea pro- 
'teoca o adevărată reacție în 
lanț,- oprirea puțului principal, 
a transportului subteran, a 
muncii în abataje. Dar aceas
ta nu se va întîmpla, deoare
ce muncitorii Păstrăveanu Ion. 
Rusu Iosif, Neagu Nicolae își 
fac datoria, așa că după vul
canizare banda va funcționa 
normal.

Maistrul mecanic Pop An
drei, maistrul electrician Su- 
ciu Viorel trec din cînd In 
cînd pe Ia fiecare Ioc de mun
că și rămîn mulțumiți: oame
nii sînt la posturi, muncesc cu 
răspundere. Dar cea mai înaltă 
apreciere a eforturilor depuse 
de ei va fi dată de însăși func
ționarea neîntreruptă a aces
tor instalații chiar și în zilele 
cînd meseriașii vor rămîne în 
repaus, pentru odihna pe care 
o merită cu prisosință.

LA ANIVERSAREA ELIBERĂRII ALBANIEI

SE NAȘTE UN NOU ORAȘ
La poalele munților care poartă 

numele lui Skanderberg se înalță 
vechea așezare Liaci, cu clădirile 
sale albe. Intr-un viitor apropiat, aici 
va apare un nou oraș ale cărui con
tururi au și început să se preci
zeze.

In trecut, Liaci era cunoscut doar 
ca un sat cu case înalte cu turn, 
lipite parcă de pantele munților, în 
fața cărora se întindea cîmpia iri
gată Tumana, ca o masă fermecată 
a roadelor îmbelșugate. Cîmpia se 
pierde în valurile albastre ale A- 
driaticii.

Locuitorii acestui ținut erau cu- 
noscuti ca destoinici agricultori și 
crescători de vite. Hărnicia lor nu 
le ajuta însă să scape de sărăcie, 
lipsuri și împilare. O dată cu in
staurarea puterii populare s-a pus 
capăt pentru totdeauna trecutului 
plin de nedreptăți. In viața locui
torilor au intervenit schimbări pro
funde. Acum cîțiva ani, la Liaci a 
fost pusă piatra de temelie a unui 
oraș de tip industrial. Cărămidă cu 
cărămidă s-au înălțat fabrica de su- 
perfosfați, combinatul de prelucrare 
a lemnului, numeroase ateliere. 
Prtn mijlocul viitorului oraș trec

o șosea asfaltată care leagă Ti
rana de extremitatea de nord a Al
baniei. Pînă aici va ajunge, de 
asemenea, o linie de cale ferată 
pornind de la Vora. Blocurile de 
locuințe, recent construite sau în 
curs de construcție, Se înșiră unul 
lîngă altul. Ele dau o înfățișare mo
dernă noului oraș care va număra 
20 000—25 000 de locuitori.

— îmi place Liaci, mi se pare că 
cresc o dată cu el — îmi declara 
cu mlndrie tehnicianul Halii 
Zoto, care lucrează la unul 
din șantierele de aici. Orașul 
care se construiește seamănă 
cu o plantă sădită primăvara și 
care dă roade toamna. Locuitorii 
săi vor avea condiții de muncă și 
recreare pe măsura vremurilor noi. 
Ne simțim mîhdri cînd vedem cum 
planurile construcției socialiste sînt 
traduse în viață, cum se înalță u- 
zlnele și fabricile, blocurile de lo
cuințe, ale căror linii moderne se 
contopesc armonios cu frumusețea 
vechiului Liaci, înconjurat de munți, 
cîmpii și de măre.

RASIM ȚIKU 
ziarist albanez

La vînătoare
(Urmare din pag. l-a)

luping spectaculos, zburătorii cad 
la pămint.

începe apoi o goană de iepuri pe 
arătură. Aici, vînatul e observat de 
la distanță și urmărit cu atenție. Și 
din nou sunetele cornului; liniștea 
pune stăpînlre pe întinderile împă
durite.

In timpul celor trei ore și mai 
bine cit a durat vînătoarea, la Că
ruță s-a adunat o recoltă bogată : 
peste 100 de iepuri și aproape 90 
de fazani. Lipseau vulpile, lupii și 
alte răpitoare. Absența lor confir
ma faptul că lucrătorii ocolului sil
vic Ghimpați din regiunea Bucu
rești acordă o mare atenție stîrpi- 
rii acestor animale.

Pătrunși de frig, obosiți și flă- 
mînzi, ne-am îndreptat cu toții spre

o poieniță, unde ne aștepta tradi
ționalul ioc vînătoresc și o surpri
ză : „botezul" unui vînător. Un 
vechi obicei cere ca acel care par
ticipă pentru prima dată în Viață 
la o vînătoare să iie „botezat. „O- 
norat" în acea zi a fost Ion Tacite. 
Culcat peste armă și peste iepurele 
pe care îl împușcase, și-a depus în 
fața vînătorllor jurămîntul să res
pecte legile vînătorești. Pentru fie
care angajament luat „nașul'1, pe 
care și l-a ales din rîndul vînăto- 
rilor. Ii croia, bineînțeles, în glumă, 
cite o nuia pe spinare ca să nu Ie 
uite. In acest timp, ceilalți opt aco
pereau „vaetele" celui botezat cu 
salve de pușcă.

După această „ceremonie", a ur
mat o friptură pe jăratec, stropită 
din belșug cu țuică Hartă, cu vin 
roșu, și nelipsitele povești vînă
torești.

ANUNȚ
Ширма [ooioiiaiâ огарепеаиа Petroșani 

aduce la cunoștință tuturor abonaților la ener
gie electrică, eare posedă chitanțe de plata ga
ranției, depusă în anii 1950 — 1965 inclusiv $l 
emise de L C. O. Petroșani, că se preschimbă 
chitanțele de către l-R-E.H. la toate sectoarele 
I.R.E.H. din localitățile Văii Jiului.

№(№№ к tee ii mii ли. 
Pentru aceasta, chitanțele se vor prezenta — 
în original — la ghișeele LR.EM din orașele 
respective, prlm|ndu-se Imediat chitanțe noi.

Informații suplimentare se pot lua la ghișe
ele de plata taxelor I.C.O. și LR<£.H.

PROGRAM DE RADIO
V

1 decembrie
PROGRAMUL I: 5,00 Buletin de 

știri; 5,06 Cîntece și jocuri,- 5,40 
Suită pentru orchestră de estradă 
de Rolf Kuhi,- 6,00 Radiojurnal. 
Sport, Buletin meteo-rutier; 6,22 Ta- 
rantele,- 6,45 Salut voios de pionier,- 
7,00 Radiojurnal. Sport; 7,18 Cîntă 
Cristian Popescu — muzică ușoară; 
7,30 Muzică populară; 8,00 Sumarul 
presei; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului: 
Valoarea alimentară a dulciurilor, 
9,35 Scene din opera „Petru Rareș" 
de Eduard Caudella,- 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Cîntece și jocuri 
populare,- 10,30 „Cu profesorul Ba
ghetă în Țara Muzicii; 11,00 Rap
sodia I de Marițian Negrea,- Suită 
simfonică din baletul „Haiducii1* de 

s Hilda Jerea,- 12,00 Buletin de știri.
Buletin meteorologic,- 12,13 Pastel 
muzical; 12,45 Albumul vocilor ce
lebre; 13,20 Limba noastră; 13,30

Interpret! ai muzicii populare: Cor
nelia Bălu și Traian Lăscuț Făgără- 
șanu,- 14,00 Buletin de știri. 14,08 

TRANSMISIUNE SPORTIVĂ. 
FOTBAL: DINAMO BUCU
REȘTI — INTERNAZIONALE 
MILANO. ÎNTÎLNIRE DIN CA
DRUL „CUPEI CAMPIONILOR 
EUROPENI"; 16,00 Radiojur

nal. Sport. Buletin meteorologic; 
16,15 Interpreți de operă din Cluj 
și Timișoara,- 16,45 Dansuri de es
tradă,- 17,15 Din comoara folclorului 
nostru,- 17,50 Muzică ușoară eu 
Vilma de Angelis; 18,00 Buletin de 
știri; 18,03 In jurul globului; 18,13 
Interpreți ai operetei „Mascota" de 
Audran; 18,30 Tribuna radio, 18,40 
Cîntecele și jocurile populare pe 
care le preferați,- 19,00 Arii antice 
si arii de concert; 19,20 Sport. Me
xic 1968; 19,30 Varietăți muzicale; 
20,00 Radiogazeta de seară; 20,30

Cincisprezece minute cu cîntărețul 
francez Moloudji; 20,45 Noapte bu
nă, copii; 20,55 Interpreți de mu
zică populară: Minodora Nemeș și 
Ion Drăgoi; 21,15 Emisiune literară; 
21,45 Orchestrele dirijate de Alexan
dru Imre și Mantovani; 22,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 22,15 Parada instrumentelor de 
muzică ușoară; 22,55 Muzică ușoa
ră pentru toate vîrStele, 23,50 Bu
letin de știri.

PROGRAMUL II: 7.3Q Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 7,50 Piese 
distractive interpretate de fanfară, 
8,00 Albumul melodiilor; 8,30 Pa
gini din opera „Povestirile lui 
Hoffman" de Offenbach,- 9,00 Buletin 
de știri, 9,28 Cîntece din folclorul 
nou șl jocuri populare, 10,00 Din 
repertoriul muzical al celor mici; 
10,25 in lumea operetei vleneze; 
11,00 Buletin de știri. Buletin me
teorologic,- 11,10 Cîntă Doris Day; 
11,30 Cîntece și jocuri de pe în
tinsul patriei,- 42,00 Noi înregistrări 
realizate îu studiourile noastre;

Elevi de la Școala profesională Petroșani în timpul unei ore de 
curs.

Hărnicie + conștiinciozitate + 
spirit inovator

(Urmate din pag. l-a)

dai se îndreptau cu pași gră
biți spre preparațle. Pe drum, 
din relatările electricianului, 
maistrul tși dădu seama mai 
bine de gravitatea situației. 
Nefuncțlonarea pompelor În
semna oprirea completă a uti
lajelor din secția spălare. Căr
bunele, ce sosea fără întreru
pere de la minele Lupeni și li
nearii, putea să umple buncă- 
rele pină la refuz din moment 
in moment, ceea ce ar ii în
semnat oprirea producției. A- 
varia trebuia Înlăturată in cei 
mai scurt timp posibil.

Cînd a ajuns maistrul la pre
parație, In jurul întrerupătoru
lui C.I.T.U.C. de 6 kV erau 
strinși toți electricienii din e- 
chipa de intervenție Condusă 
de Dinu Dumitru. O scurtă pri
vire în interiorul stației de 
Înaltă tensiune lămuri totul: 
șlamul umed si apa stropiseră 
cîteva întrerupătoare. Fură de
montate la repezeală cîteva 
piese și curățate cu atenție de 
către electricieni. Cu toate că 
era Irig, oamenii simțeau că 
îi trec nădușelile datorită în
cordării cu care lucrau. Au 
trecut astfel, pe nesimțite, a- 
proape două ore. tn sfîrșit, oa
menii du răsuflat ușurați. Du
pă Cîteva verlticărl cu apara
tele de măsurat se constată că 
totul e în regulă. Stațfa fu cu
plată la rețea și pompele în
cepură să funcționeze normal.

Dînd dovadă de o înaltă 
conștiinciozitate în muncă, ca 
de atîțea ori în cei 10 ani de 
cînd lucrează la preparațla din 
Lupeni, comunistul Regheni 
Pavel plecă spre casă cu acea 
satisfacție pe care o simți nu
mai în urma datoriei împlini

te. Faptul relatat mai sus este 
doar un aspect al hărniciei șt 
abnegației de care dă dovadă 
acest maistru in activitatea 
sa. Numai în acest an el 
a propus și aplicat 4 inova
ții, iar alte două se află in stu
diu acasă. Dintre inovațiile sale 
aplicate tn procesul tehnologic 
al preparării cărbunelui, în 
cei zece ani, am notat două : 
„Automatizarea pompei specia
le pentru recuperarea materia
lului cărbunos din scurgerile 
de apă" și „Centralizarea co
menzii benzilor de la secția 
încărcare". Inovații care au a- 
dus nu numai economii f« va
loare de peste 60 000 lei, ct 
au și ușurat simțitor efortul 
fizic al preparatorilor. Dar, pe 
lingă inovații maistrul Regheni 
a mai propus și aplicat zeci 
de raționalizări, între care o- 
cupă un loc de frunte cele cu 
privire la îmbunătățirea sem
nalizării optice. La locul să»t 
de muncă, Regheni Pavel se 
bucură de stima și recunoș
tința electricienilor, cărora le 
împărtășește cu orice prflel 
din experiența sa profesională. 
La îndemnul maistrului, tine
rii electricieni Becluc Cazimir 
și Zai Nicolae s-au înscris ia 
liceul setai din localitate, pen
tru a-și completa studiile. Ino
vator de frunte, modest și har
nic, exemplu de conștiinciozi
tate, bun tovarăș și meseriaș 
— așa il cunosc preparatorii 
lupenenl pe comunistul Re- 
ghent Pavel. Iar ca semn ol 
prețuirii colective de care se 
bucură, pe pieptul Iui pot li 
văzute în zilele de sărbătoare 
steluța de fruntaș în întrece- 
rea socialistă pe anul 1954 șl 
Medalia Muncii.

12,16 Tineri interpreți de operă; 
12,45 Muzică ușoară; 13,00 Buletin 
de știri; 13,08 De la fluier Ia ma
rile ansambluri folclorice; 13,30 
Concert de prînz,- 14,30 Din operele 
lui Rossini; 15,00 Radiojurnal. Sport; 
15,13 Valsuri celebre; 15,30 In Sluj
ba păcii; 16,00 Artiști amatori la 
microfon,- 16,30 Roza vinturilor; 
17,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic, 17,30 Canțonete în 
interpretări orchestrale; 17,40 Sfa
tul medicului: Valoarea alimentară 
a dulciurilor, 17,45 Melodii popu
lare interpretate de Grigore Kiazim; 
18,00 Uvertura la opera „Beatrice și 
Benedic" de Hector Berlioz, 18,10 
Jurnale celebre; 18,30 Anunțuri, re
clame si muzică, 19,00 Buletin de 
știri; 19,05 Muzică ușoară româ
nească; 19,50 Din repertoriul lui 
Ray Charles, 20,00 Arii de dragoste 
din opere: 20,30 Gaudeamus (emi
siune pentru studenți), 20,30 Scurt 
recital de harpă Lily Lasklne, 21,00 
Radiojurnal Sport. Buletin meteoro
logic, 21Д5 Folclor orășenesc, 21,30

Cîntă Margareta Pîslaru, 21,45 Din 
muzica secolului XX — Oliver Mes
siaen,- 22,30 Moment poetic: „Pas
teluri" 22,35 Cîntă orchestrele Dino 
Oliveri și Billy Vaughn,- 23,00 Bu
letin de știri. Sport, 23,10 Ciclul de 
concerte „Anotimpurile" de Antonio 
Vivaldi,- 23,56 Melodii în noapte, 
0,50 Buletin de știri.

Ci nem atogr af e
1 decembrie

Petroșani — 7 Noiembrie: Tolba 
cu amintiri. Republica: Cîntînd des
pre Arizona, Petrila: Legea și ter
ța, Lonea: Săritură în întuneric, 
Livezeni: Pășesc prin Moscova, 
Vulcan: Winetou, Crividia: Lingă 
tine trăiesc oameni; Paroșeni: Ham
let; Lupeni — Muncitoresc: Unde 
ești acum, Maxim ?,- Cultural: A tre
cut o femeie, Bărbăteni: Am ajuns 
șl rege.
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LUCRĂRILE Adunarea festivă de la Tirana PE SCURT
SESIUNII O. N. U.

NEW YORK 29 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :

In Comitetul politic al Adunării 
Generale a O.N.U. a început luni 
examinarea problemei „Declarației 
cu privire Ia denuclearizarea Afri- 
cii" Participanților la lucrări le-a 
fost prezentat un proiect de rezo
luție elaborat de 21 de state afri
cane. In acest document este spri 
jinită declarația Conferinței șefi
lor de state african* privind denu
clearizarea Africii. In preambulul 
proiectului se subliniază, printre 
altele, că propunerile privind crea
rea de zone denuclearizate în di
ferite regiuni ale lumii s-au bucu
rat de un sprijin general, că de
nuclearizarea Africii ar constitui 
un pas concret spre înfăptuirea de
zarmării generale și totale.

Reprezentanții Tanzaniei, Etio
piei, Senegalului, Liberiei și ai al- 
tor țări, care au luat cuvîntul în 
ședința de dimineață au subliniat 
importanta pe care o acordă țări
le africane discutării acestei pro
bleme în O.N.U. și s-au pronunțat 
în favoarea adoptării proiectului 
prezentat.

☆

Participants la lucrările Comite
tului politic special au început luni
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SAIGON 29 (Agerpres).
Unități patriotice sud-vietnameze 

au atacat prin surprindere sîmbă- 
tă dimineața, la 70 km de Saigon, 
un regiment guvernamental, provo- 
cindu-i pierderi deosebit de grele 
— informează agențiile de presă. 
Din unitatea guvernamentală, scria 
agenția France Presse, au mai ră
mas aproximativ 50 de supravie
țuitori, fără arme, și unii dintre 
ei chiar fără uniforme. Potrivit 
declarațiilor celor care au scăpat 
din această puternică încleștare 
partizanii sud-vietnamezi au de
clanșat un puternic foc, atacînd 
din trei puncte diferite. Trupele 
guvernamentale nu au primit întă
riri decît după două ore.

După reuniunea N.A.T.O. de ia Paris
Prima preocupare a 

minișt tiler apărării ai u- 
nor țări N.A.T.O., întru
nit! simbătă la Paris, 
pare să fi fost de a con
feri un caracter perma
nent organismului lor. 
trecut in nomenclatorul 
N.A.T.O. sub denumi
rea de „Comitet special 
al miniștrilor apărării". 
Abordind în cele cinci 
ore de dezbateri diferi
tele aspecte ale Înarmă
rii nucleare a Alianței 
atlantice, miniștrii au 
căutat să găsească o ie
șire din impasul în care 
se află această problemă 
de mai multă vreme. Și 
cum dezacordul asupra 
soluțiilor de fond este 
departe de a fi fost eli
minat, ei s-au oprit asu
pra „instituționalizării" 
comitetului lor și a celor 
trei grupuri de lucru pe 
care au hotărit să le 
creeze. Acestea urmează 
să se ocupe respectiv 
de stabilirea unui sis
tem de comunicații mai 
eficient între aliații a- 
tlanticj, de schimbul de 
informații și de „plani

examinarea punctului de pe ordi
nea de zi intitulat „Politica de a- 
partheid a guvernului Republicii 
Sud-Africane".

Delegații Guineei, Tanzaniei, Ca
merunului, R.A.U., U.R.S.S., Afga
nistanului, Somaliei etc. au con
damnat în unanimitate politica ra
sială a guvernului sud-african 
subliniind că trebuie adoptate îm
potriva acestei țări sancțiuni eco
nomice severe, care să fie respec
tate de toate statele.

In urma marșului
de la Washington

WASHINGTON 29 (Agerpres).
Politica de intervenție dusă de 

S.U.A. în Vietnam a fost examina
tă din nou cu prilejul unei dez
bateri televizate ce a avut loc du
minică cu participarea senatorului 
Joseph Tydings, guvernatorul sta
tului Georgia, Carl Sanders pre
cum și a lui Benjamin Spock și 
Norman Thomas, doi din organi
zatorii marșului de protest ce a 
avut loc simbătă la Washington 
Râspunzînd criticilor aduse de Ty
dings și Sanders participanților la 
acest marș, Thomas a declarat că 
prin intensificarea amestecului lor 
într-un conflict extern, Statele 
Unite „au transformat torța liber
tății într-o torță pentru incendierea 
satelor". El a adăugat că amestecul 
S.U.A. In Vietnam „este imoral, 
iar din punct de vedere politic 
stupid".

Pe de altă parte, la Washington 
a devenit cunoscut că pe adresa 
militarilor americani din Vietna
mul de sud au fost trimise mani
feste care îi cheamă să refuze par
ticiparea la acțiunile militare. Un 
purtător de cuvînt al „Comitetu
lui pentru Vietnam" de Ia Univer
sitatea Barkeley (California) a con
firmat că manifestele au fost ti
părite de acest comitet și a sub
liniat că militarii americani aflați 
în Vietnam ar trebui să adreseze 
scrisori membrilor Congresului 
S.U.A. în care să le aducă la cu

ficarea" nucleară. Fie
care grup va ii compus 
din cinci membri, S.U.A. 
și Anglia făcînd parte 
din toate trei.

Aceste grupuri sînt 
menite să acorde aliați- 
lor europeni ai S.U.A. 
participarea la elabora

le sau atlantice) va con
tinua. Oricît de nebu
loase sînt scopurile ur
mărite de interlocutorii “ 
de ia Paris, este de luat 

’în seamă satisfacția ex
primată de ministrul 
vest-german al apărării, 
von Hassel, față de hotă-

COMENTARIUL ZILEI

rea strategiei nucleare 
a N.A.T.O., pe care 
mulți dintre ei — și in 
primul rind R.F.G. — o 
revendică. Prin urmare, 
această măsură apare nu 
numai ca o posibilitate 
de eludare a diver
gențelor grave din do
meniul integrării nuclea
re, ci, eventual, chiar 
ca o soluție de schimb 
Cel puțin, aceasta este 
părerea unor observatori. 
Totuși, comunicatul pu
blicat după reuniune 
menționează că examina
rea proiectelor unei for
țe nucleare (multilatera

rîrile adoptate. Această 
satisfacție, a spus el, de
rivă din faptul că „au 
apărut unele șanse ca 
R.F.G. să poată participa 
la elaborarea strategiei 
nucleare și la stabilirea 
obiectivelor Alianței a- 
tlantice". Intr-adevăr, 
reprezentantul vest-ger
man va face parte din 
grupul de lucru pentru 
problemele nucleare — 
probabil cel mai impor
tant dintre cele trei gru
puri — ceea ce este 
considerat un pas spre 
satisfacerea cererilor

TIRANA 29 (Agerpres).
In seara zilei de 28 noiembrie a 

avut loc la Tirana o adunare fes- 
tivă consacrată celei de-a 21-a a- 
niversărl a eliberării Albaniei. La 
adunare au luat parte conducători 
de partid și de stat, muncitori, in

Lucrările conferinței yemenite
de la Haradh

HARADH 29 (Agerpres).
In localitatea Haradh au conti

nuat lucrările reuniunii de concilie
re națională între delegațiile re

noștință că se opun războiului din 
Vietnam.

☆

WASHINGTON 29 (Agerpres).
Sanfort Gpttlieb, unul din orga

nizatorii marșului pentru pace în 
Vietnam, care a avut loc sîmbăta 
trecută în capitala federală ame
ricană, a declarat într-un interviu 
că noi demonstrații sînt plănuite 
în prezent de Comitetul național 
pentru o politică nucleară sănătoa
să. El a subliniat că asemenea 
marșuri trebuie să continue „întru- 
cît este necesar ca punctul nostru 
de vedere să devină cît mai cu
noscut posibil".

fiTBimi „Bim" Мои n viata politiiă

LEOPOLDVILLE 29 (Agerpres).
După anunțarea componenței gu

vernului congolez, observatorii po
litici consideră că o dată cu pre
luarea puterii de către generalul 
Mobutu, grupul „Binza" domină 
acum în viata politică de la Leo
poldville. Deși fostul premier, Moi
se Chombe, a votat în parlament 
în favoarea noului guvern, potri
vit agenției Reuter, el a refuzat să 
accepte un portofoliu în noul ca
binet. Refuzul lui Chombe este pus 
pe seama vechii sale rivalități cu 
Nendaka, membru marcant al gru

Bonnului de a avea ac
ces spre arma nucleară.

Rămîne de văzut ce 
efecte vor avea hotărî- 
rile de la Paris, meni
te de inițiatorii lor a 
„întări. solidaritatea po
litică a aliaților atlan
tici”. Franța, precum se 
știe, nu a participat la 
reuniune. Surse bine in- 
forihate. citate de agen
ția Reuter, au relevat 
că „dacă ideea este de 
a situa Germania occi
dentală pe calea care 
duce spre armamentul 
nuclear. Franța va ii în 
mod hotărit împotrivă".

Reacția Franței și a 
altor parteneri atlantici, 
care au absentat de la 
reuniunea miniștrilor a- 
părării, va fi cunoscută 
la sesiunea Consiliului 
ministerial al N.A.T.O. 
de la mi/locui lunii vi
itoare sau, poate chiar 
mai devreme.

N. RATEȘ 

telectuali, reprezentanți ai organi
zațiilor obștești.

Rita Marko, membru al Birou
lui Politic și secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii 
din Albania, a rostit o amplă cu- 
vîntare.

publicanilor și regaliștilor din Ye
men. După cum transmit agențiile 
de presă, un subcomitet al confe
rinței a luat în discuție „modali
tatea de a se ajunge la crearea 
unui guvern de tranziție pînă la 
organizarea plebiscitului". In rîn- 
dul cercurilor politice apropiate 
conferinței domnește încrederea că 
prin eforturile de mediere ale 
reprezentanților R.A.U. și Arabiei 
Saudite s-a stabilit climatul de 
cooperare între cele două părți. 
Acest lucru permite să se creadă, 
relatează corespondentul agenției 
France Presse, că participanții la 
actuala reuniune de la Haradh ar 
putea în curînd să subscrie la ho- 
tărîri acceptabile pentru ambele 
părți, așa cum s-a preconizat încă 
la conferința de la Djeddah.

pului „Binza" și proaspăt ministru 
al transporturilor și comunicațiilor. 
Se pare că triumviratul Mobutu, 
Nendaka, Bomboko (ministru de 
externe), lideri ai grupului „Bin
za" nu este pe placul lui Moise 
Chombe, care se plasează acum 
„pe o poziție de expectativă", cum 
afirma agenția Reuter. Moise Chom
be are și satisfacția de a vedea 
numit în postul de ministru de 
interne pe Etienne Tshisekedi, 
membru al partidului său — Co- 
naco. In general, însă, se consi
deră că si noul guvern format la 
Leopoldville nu va putea să pună 
capăt luptei pentru putere între 
diferitele grupări reacționare de pe 
scena politică congoleză.

Declarația M. A. E. 
al R. P. Chineze

PEKIN 29 (Agerpres).
Ministerul Afacerilor Externe al 

R. P. Chineze a dat publicității o 
declarație în care își exprimă spri
jinul pentru poziția exprimată în 
declarația din 26 noiembrie a Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam cu privire la bom
bardarea de către avioane ameri
cane a populației pașnice nord- 
vietnameze. Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam, sublinia
ză declarația chineză, a cerut ca 
guvernul S.U.A. să pună capăt 
imediat și necondiționat tuturor 
actelor de agresiune împotriva R. 
D. Vietnam și războiului de agre
siune din Vietnamul de sud si 
să-și retragă toate trupele și ar
mele din Vietnamul de sud, pentru 
ca poporul sud-vietnamez să-și 
poată rezolva singur problemele 
interne. „Guvernul și poporul chi
nez sprijină pe deplin poziția jus
tă și revendicările guvernului R. D. 
Vietnam", se spune în declarație.

ф LUSAKA. — Duminică seara 
a avut loc in Zambia o reuniune 
ministerială, anunță un purtător 
de cuvînt guvernamental. Cu a- 
ceastă ocazie, președintele Ken
neth Kaunda a conferit cu miniș
trii săi in legătură cu măsurile 
care vor trebui adoptate în even
tualitatea că guvernul britanic ar 
refuza să trimită trupe pentru a 
proteja barajul și centrala hidro
electrică de la Kariba. Este nece-, J 
sar să se procedeze cit mai ur-/ ,, 
gent la luarea unor asemenea mă
suri, a subliniat președintele Kaun
da, deoarece ultimele acte de sa
botaj de la Kariba au pus serios 
în pericol industria de cupru a 
Zambiei.

ф SAIGON. — După sosirea 
la Saigon ministrul apărării al 
S.U.A., Robert McNamara jșn- - 
preună cu William Westmore
land, comandantul forțelor a- 
mericane, a început o serie 
de inspecții la baze militare 
americane din diferite regiuni 
ale Vietnamului de sud, a 
avut convorbiri cu conducători 
militari ai S.U.A. Potrivit a- 
genției U.P.I., „generalii ame
ricani au subliniat necesitatea 
creșterii potențialului militar 
american".

♦ PARIS. — La aeroportul Or
ly au fost arestați duminică trei 
traticanți de stupefiante, care se 
pregăteau să plece în S.U.A. Asu
pra lor au fost găsite importante 
cantități de heroină.

♦ PEKIN. — Agenția Ghinâ 
Nouă anunță că, la 29 noiem
brie, la Pekin a sosit o delegație 
economică a guvernului R. D. 
Vietnam, condusă de Le Thanh 
Nghi, vicepreședinte al Gonsiliuhli 
de Miniștri.

ф NEW YORK. — De la 
baza Vandenberg (California) 
au fost lansați cu ajutorul li
nei singure rachete doi sate
liți, care s-au plasat pe orbite 
apropiate. Este vorba de jun 
satelit american de tipul „Ex
plorer" și de unul canadian, 
„Alouette", care dispun de a>. 
parate pentru studierea ionos- 
ferei în vederea îmbunătățirii 
comunicațiilor prin radio.

ф PARIS. — Primul satelit ar
tificial al Pămîntului lansat de 
Franța a încetat să transmită sem
nale radio pe Pămînt, a anunțat 
Ministerul francez al Armatelor. 
După cum se știe, satelitul a fost 
lansat vinerea trecută, de la o 
bază din Sahara. Semnalele sdte- 
litului slăbiseră încă de sîmbătă.

In cursul anului viitor, Franța 
urmează să lanseze cu rachete de 
tip „Diamant" încă doi sateliți 
avind la bord instalații mai com
plexe.

ф COTONOU. — Președin
tele Republicii Dahomey, Sour- 
gou Migan Apithy, precum și 
vicepreședintele Justin Aho- 
madegbe au demisionat luni 
dimineața sub presiunea arma-', 
tei, condusă de generalul So- 
qlo, anunță agenția France 
Presse. Conform constituției, 
președintele Adunării Genera
le, Tairou Congacou, își va 
asuma temporar ambele func
ții, urmînd ca în cel mult 40 
de zile să fie organizate noile 
alegeri.

ф TOKIO — Greva marinari
lor japonezi, care a imobilizat în 
52 de porturi peste 1 500 de vase, 
amenință să se extindă.

Agențiile de presă informează 
că, deși au fost inițiate tratative 
între reprezentanții marinarilor și 
patroni, nu s-a ajuns încă ia un 
acord.
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