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DAR
PRI-ȚIL
DE COST ? 1

Producție da — economii ba
Urmările lipsei de ritmicitate

H Măsuri care s-au lăsat aș
teptate

li luni de muncă, COLEC- 
EXPLOATARII MINIERE 

înscrise in bilanțul activi- 
cifră îmbucurătoare: depă-

milioane 
pînă in

și la a-

După 
TIVUL 
LONEA 
tății o
șirea sarcinilor la producția extra
să cu 8160 tone de cărbune. Dar 
ce raportează acest colectiv la cel 
mai important indicator sintetic al 
activității economice — prețul de 
cost al cărbunelui extras ? Aici bi
lanțul este nesatisfăcător, mina Lo- 
nea inregistrînd la acest capitol 
o depășire de aproape 3 
lei ! (Suma exactă este, 
prezent, de 2 882 000 lei).

In majoritatea lunilor
proape toate capitolele au fost de
pășite cheltuielile planificate. La e- 
lementele materiale, salarii și chel
tuieli de secție prevederile au fost 
depășite în toate cele trei trimestre, 
iar la energie în primele două luni.

Dacă soliciți părerea inginerului 
șef al exploatării, sau a ingineru
lui șef adjunct pentru problemele 
electromecanice afli despre greu
tățile întimpinate de colectivul ex
ploatării îndeosebi în primele luni 
ale anului: presiuni în galerii prin
cipale de transport, presiuni exce
sive în unele abataje ale sectoru
lui III (aici se 
parte, explicația

Competiție
a bărbăției

află, cel puțin în 
depășirii consumu

lui de material 
lemnos), infil
trații de apă, ne
cesitatea de a 
folosi în timpul 
iernii un efec-

tiv numeros — scos în mare parte 
din subteran — la dezăpezirea căii 
ferate de la suprafață.

Și acum iată cîteva din adevă
ratele cauze — din cele multe — 
a căror urmare a fost că Ia Lonea 
nu s-au înregistrat economii ci, 
dimpotrivă, pierderi. Este vorba în 
primul rînd de neritmicitatea ex
tragerii producției. Din această 
cauză C.C.V.J. i-a imputat minei 
Lonea să plătească deseori pena
lizări pentru renunțări Ia vagoane 
C.F.R. (peste 115 000 lei numai în 
prima jumătate a anului). Lipsa de 
ritmicitate a avut repercusiuni ne
favorabile asupra productivității 
muncii. Faptul că acest indicator 
de seamă nu a fost realizat (după 
11 luni, față de 1,317 tone/post pla
nificat s-au realizat doar 1,275 tone 
pe post) explică în cea mai mare 
măsură neindeplinirea sarcinilor la 
prețul de cost al producției. De 
aici și concluzia că organizarea 
muncii, disciplina în producție nu 
s-au ridicat la nivelul cerințelor.

Un alt indicator care continuă 
să diminueze realizările minerilor 
de la Lonea este 
ducției expediată 
Cele 7 877 tone de 
te în acest an din
procentului admis de cenușă atîrnă 
greu în balanță...

calitatea pro- 
preparatorilor. 

cărbune pierdu- 
cauza depășirii

FRANCISC VETRO

La începutul lui 1965, colectivul 
Uzinei de reparat utilaj minier din 
Petroșani s-a angajat să îndepli
nească sarcinile anuale de plan în 
11 luni și 15 гйе. Respectîndu-și 
cuvîntul dat, harnicii muncitori ai 
uzinei raportează cu mîndrie parti
dului că și-au realizat și chiar de
pășit angajamentul asumat.

Potrivit calculelor, pină la 
colectivul U.R.U.M.P. Și-a "îndepli
nit planul la producția globală în 
proporție de 110,5 la sută, iar la 
producția marfă a realizat o depă

șire de 5,6 procente. îndeplinirea 
în 11 luni și 10 zile a sarcinilor 
anuale de plan se datorește spori
rii necontenite
muncii mai ales in secțiile 
strucții metalice, mecanică, turnă
torie, reparații mecanice, indicator 
ce a fost întrecut cu 4,5 la sută.

La succesele obținute de elitre 
colectivul uzinei se adaugă și eco
nomiile realizate la prețul de cost 
care însumează 2 370 000 Iei.

de la mina Lupenî

a productivității
con-

Extrăgînd peste sarcinile anuale 
la zi aproape 27 000 tone de căr
bune, gglectivul sectorului V de la 
mina Bupeni (șef de sector ingine
rul Iștvănut Ioan), a îndeplinit de 
ieri dimineața sarcinile ce-i reve
neau la producția extrasă pe anul 
1965. Randamentul planificat pe 
sector a fost depășit cu 150 kg pe 
post, iar consumul de lemn a fost 
cu 0,12 m c/1 000 tone cărbune ex
trase 
ni ficat, 
adus 
zile de 
nerii Petre Constantin, 
Sabin, Rășitaru Hie, Ghioancă loan.

Sectorul V de la mina Lupeni 
este primul sector din cadrul Com
binatului carbonifer Valea Jiului ca
re raportează îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor de plan a- 
nuale.

Un răspuns laconic și cu 

Atribute
Azi mai

compactă de

proprii fiecăruia 
bine decît ieri I

mai mic decît cel pla- 
La succesul obținut și-au 
aportul îndeosebi brîgă- 

la abatajele conduse de mi- 
Ghioancă

Instantaneu din 
magazinul copi
ilor de la Pe
troșani.

Din masa
oameni ce se revarsă la 
semnalul sirenei dinspre 
puț în curtea exploată
rii, statura rotnistă a lui 
Cristea Aurel 
cel 
cat. 
fața 
rea 
de 
discuția se înfiripă ușor :

— Ei, cum a mers azi ? 
Răspunsul nu 
așteptat și sună

— Zece tone 
ciulă...

Un răspuns 
dar cu miez 1 O verita
bilă expresie miniereas- 
că. Răspunsul „tone pe 
căciulă", adică tone pe 
post, exprimă criteriul 
după care-și măsoară 
minerii din brigada co
munistului Cristea Aurel 
rodnicia în înfruntarea 
stratului de cărbune. 
Dacă din abatajul lor 
și-au luat drumul spre 
ziuă cîte 10 tone de căr
bune de fiecare miner.

e, poate, 
mai ușor de remar- 
Un zîmbet blajin pe 
acoperită de pulbe- 
neagră, o strîngere 
mină puternică și

se lasă 
firesc : 
pe că

laconic,

în-înseamnă că a fost 
tr-adevăr o zi bogata, 
un schimb în care vi
goarea fizică și sufle
tească a oamenilor ce 
compun brigada frunta
șă s-a valorificat pe de
plin. Dar numai in ziua 
aceasta de început de 
decembrie ? Brigada e 
aceeași, oamenii ce o 
formează așișderea; 
care au cîștigat doi 
la rînd diploma de bri
gadă fruntașă in între
cere, cei care au apli
cat primii inițiativa : 
„două cîmpuri pe schimb 
și abataj", cei care lună 
de lună formează cap de 
listă pe panoul eviden- 
tiaților în întrecerei

La întrebarea în ce 
constau succesele brigă
zii, 
rul 
ții 
Ia

cei 
ani

tehnicienii din secto- 
I îți oferă explica- 
detaliate, referitoare 
organizarea muncii.

IOAN DUBEK

și pieptănătura 
studiată" care ră- 
puțin din prospe- 
de cireașă a tine-

In primăvara acestui 
an a fost chemată în 
fata organelor de an
chetă pentru minori o 
tinără in virstă de 16 
ani. Era Îmbrăcată într-o 
rochiță galbenă, curată, 
frumoasă. In contrast în
să cu fața ei copilăreas
că, cu .îmbrăcămintea 
erau buzele puternic ru
jate 
„prea 
peau 
țimea
rei fete.

Stela V. a pășit atunci 
pragul 
chetă 
sigură 
ratat 
după ce a aflat pentru 
ce a lost invitată ia 
procuratură. S-a stat a- 
tunci de vorbă cu ea pe 
îndelete. 1 s-a explicat 
in ce constau greșelile 
ei. La început părea 
calmă, apoi privirea a 
început să-i coboare in 
podea plină de jenă și 
regret. De aceea la sfîr- 
șitul discuției, cind a 
promis că se va îndrep
ta, că este hotărîtă să-și 
întemeieze o familie, or
ganul de anchetă a fost 
tentat să-i dea crezare.

organului de an- 
iără îngrijorare, 
de ea. Nu s-a a- 
ingrijorată nici

(Continuare în pag. 3-a)

Utecistul Pantoș Petru se numără printre muncitorii 
harnici din secția mecanică a Uzinei de reparat utilaj 
minier din Petroșani. Piesele executate de el sînt de 
bună calitate.(Continuare in pag. 2-a)

Și a crezut-o pentru un 
moment. Dar...

...Lunile au trecut u- 
nele după altele. Și iat-o 
pe Stela chemată din 
nou la procuratură. E 
mult schimbată. In în
fățișarea ei exterioară 
artificialul e prezent în

Ce s-a întimplat cu 
Stela ? Ce fapte a co
mis de a fost chemată 
pentru a doua oară la 
procuratură ? Cum de a 
fost posibil să comită 
abaterile care i se re
proșează ? Cine-i vino
vat ? Să lăsăm faptele

Oare numai Stela
e vinovată ?

doze mari: oje, ruj. păr 
vopsit etc. Iar ochii, o- 
chii care au privit iară 
îngrijorare prima dată, 
acum pindesc cu tea
mă, cu tristețe dar și cu 
răzvrătire. Recunoaște 
toate laptele pentru ca
re este reclamată, 
seama de situația 
re se află.

— Unde stai 
Stela ? — a fost 
bată.

— Azi noapte am dor
mit la mama, iar la 
noapte... unde voi pu
tea...

Iși dă 
în ca-

acum, 
între-

sd vorbească, așa cum 
s-au petrecut :

Stela V. este tiica lui 
Grigore V. și' Maria V. 
Ea mai are o soră, pe 
Viorica. Mama nu a stat 
prea mult lingă cele 
două liice deoarece a 
părăsit căminul conjugal 
pentru a duce o viață 
ușuratică, imorală. Ta'- 
lăl, rămas cu cele două 

. fete, s-a îngrijit de e- 
ducația lor pînă acum 
cițiva ani cînd a dece
dat. In această situație 
Stela a fost pusă sub tu
tela cumnatului ei (soțul

lui Viorica care intre 
timp se căsătorise) de
oarece mama ei, Maria 
V. fusese 
drepturile 
Tribunalul 
Petroșani.

învățătura nu o 
atrăgea pe Stela-, cu 
cu vai absolvește 7 
se elementare. încep să-i 
placă plimbările prelun
gite, dansul modern, 
prieteniile bazate pe spi
rit „de gașcă", cu fete 
și băieți fără ocupație. 
Tutorele, împreună cu 
autoritatea tutelară în
cearcă s-o înscrie la li
ceu apoi la o 
profesională dar 
пи-și dă silința să 
xamenele. Așa că 
ne „gospodină", 
gospodărie pentru 
și cumnatul său, dar cea 
mai mare parte din timp 
o consacră străzii. Tuto
rele intervine, intră în 
conflict grav cu Stela și 
aceasta părăsește casa 
părintească mutîndu-se 
Ia o mătușă dinspre... 
mamă.

decăzută din 
părintești de 
popular din

prea 
chiu 
cla-

școală
Stela 

: ia e- 
rămî-
Face 

' sora

(Continuare în pag. 2-a)
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Grivița Roșie —
Știința Petroșani l?-9 (5*6)

Disputat pe un timp primăvăratec, 
medul din Ultima etapă a campio
natului de rugbi pe anul 1965» a 
atras un mare număr de specta
tori pe stadionul „Tineretului1' din 
Capitală.

Studenții au lăsat o bună impre
sie publicului bucureștean. Por
nind cu un avint extraordinar, ei se 
instalează in terenul campioanei 
europene șl după o serie de ac
țiuni, atit pe linia de treisferturi 
Cit și pe înaintare, reușesc să des
chidă scorul prin Racoși, care 
transformă impecabil o lovitură de 
pedeapsă de la 30 m. Jucătorii de 
I* Gfivița își revin și egalează, cu 
ajutorul arbitrului, la o grămadă in 
fața buturilor studenților în utma 
Unei linii a doua imaginare. Stu
denții forțează ritmul și după ce o 
lovitură de pedeapsă executată de 
Racoși întilneȘte bara transversală, 
Molseanu profită de o ezitare a lui 
ȚlbUIeac șl Înscrie la colț. Transfor
marea încercării este ratată. Plnă la 
pauză studenții domină in Conti
nuare, dar scorul de 6-3 pentru ei 
nU mai poate fi modificat

După pauza, in primele minute, 
la o acțiune a liniei de treisferturi 
a Grivlței, balonul ajunge la Bal- 
can, care fuge decis, dar este pla
că! șl scos afară din terenul de 
țintă de către Jpsiiante. De afară

VOLEI

Știința Petroșani — 
Electroputere Craiova 3-0
Duminică s-a disputat în sala de 

sport a I.M.P. meciul de volei între 
echipele Știința Petroșani și Elec
troputere Craiova, contînd pentru 
campionatul categoriei A, seria ă 
H-a.

Jocul prestat de cele două echipe 
a plăcut numeroșilor spectatori 
care au asistat la acest meci. Stu
denții au fost net superiori, au 
luptat pentru fiecare minge pusă în 
joc, reușind astfel să ciștlge meciul 
CU rezultatul de 3-0. Studenții do
mină cu autoritate din primul mi
nut și cîștigă primul set la 6. In 
Cel de-al doilea Set, studenții au, 
de asemenea, o mai bună orientare 
în teren decît adversarii lor. Ei își 
adjudecă setul cu 15-12.

In setul al treilea studenții înce
tinesc ritmul, sînt conduși cu 6-7, 
apoi cu 10-8, dar reușesc să egale
ze printr-un frumos șut al lui Muller. 
Ea scorul de 10-10 asistăm la un 
frumos joc al ambelor echipe, ser

Numeroși elevi frecventează Casa pionierilor din Petroșani, unte 
activează în diferite cercuri.

Clișeul înfățișează un aspect din activitatea cercului „Miini îhde- 
mînatece". in exercițiul funcțiunii — pionierele Petrescu Pompilia, Voi- 
«WLucica Și Ștefan Nicoleta de Ia Școala generală nr. 1 Petroșani.

el culcă balonul, iar arbitrul Cris- 
tea, care era pe fază, acordă inad
misibil, încercare pe care același 
Țibuleac o transformă. Conduși, stu
denții nu se demoralizează și atacă 
din nou dar ratează clteva lovituri 
de pedeapsă prin Racoși. In Schimb, 
la un placaj al lui IlieBcu In tere
nul Științei, arbitrul Cristea fluieră 
pedică și deci lovitură de pedeap
să (ulterior arbitrul a recunoscut că 
a greșit). Dar Țibuleac transformase 
și scorul devenise 11-6 pentru Gri- 
vîța. Studenții luptă în continuare, 
reduc scorul prin Racoși, cate 
transformă impecabil o lovitură de 
pedeapsă de la 35 m, apoi o altă 
lovitură de pedeapsă își greșește cu 
puțin ținta. După aceste încercări 
nereușite, studenții, rămași in 13 ju
cători, cedează ritmul dind prilej 
grlvițenllor să mal marcheze încă 
două încercări prin Stănescu șl Ți
buleac, rămase netrasformate. Deci 
1?-», scor cu care ia sfîrșit Jocul.

Pentru felul cum au Jucat, stu
denții merită toate felicitările. S-au 
remarcat Demian și Marinescu de 
Ia învingători, iar de la învinși — 
întreaga echipă, cu mențiuni spe
ciale pentru pachetul de înaintași. 
Arbitrajul a fost foarte slab, arbi
trul Cristea fiind vădit de partea 
campioanei europene — Grivlța Ro
șie.

A. B.

viciul schimbîndu-se de șapte ori. 
Studenții cîștigă mingea și măresc 
scorul la 11-10. Din acest moment 
se impun și termină setul cu un 
avans de 5 puncte : 15-10.

Și astfel meciul se termină cu 
scorul de 3-0 în favoarea studen
ților.

Ne-a plăcut jocul prestat de Mul
ler, Cojocarii, Horincaru și Șchiopu 
de la învingători și Cretu, Dumi- 
triu și Marinescu de la învinși.

In absența arbitrului delegat, me
ciul a fost condus de tovarășul 
Irirnie Gheorglie de la I.M.P.

In deschidere a avut loc meciul 
amical de volei între echipele fe
minine, Știința Petroșani S.S.E. 
Tg. Jiu. Orientîndu-șe mai bine ІП 
teren, jucătoarele din. Tg, Jiu au 
cîștigat cu 3-1

B. AUREL 
student

• SPORT
Echipa de lethal 
Dinamo București 
a plecat la Milano

Ieri a părăsit Capitala plecîhd 
la Milano, echipa Dinamo Bu
curești care miercuri va intîlni pe 
stadionul „Șan Siro" formația In- 
ternazionale în meci retur pentru 
„Cupa campionilor europeni" la 
fotbal.

Desfășurarea acestui interesant 
meci va fi transmisă integral ia 
posturile noastre de radio ÎNCB- 
PlND DE LA ORA 20,15 Pfi PRO
GRAMUL I.

Infernazionale fșwrifttea 
meciului retur 
cu Dinamo București

ROMA 13 (AgerpteS).
înaintea meciului retur Cu Dina

mo București din cadrul optimilor 
de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la fotbal, echipa Inier- 
nazionale din Milano a susținut 
partida sa de campionat, tertnlnind 
la egalitate (0-0) cu Florentina. 
Din formație a lipsit Suarez, care 
după toate probabilitățile va juca 
însă miercuri împotriva lui Di
namo. După cum spunea antreno
rul Herrera „echipa Internationale 
privește cu toată seriozitatea par
tida cu Dinam© București. Ne aș
teptăm la o replică dîrză, Astăzi 
avem în față o altă echipă debit 
aceea pe care am învins-o anul 
trecut și tocmai de aceea, țlnînd 
seama și de înfrfngerea noastră la 
București Vrem să evităm de la 
bun început ori ce surpriză".

(Urmare din pag. l-a)

Mătușa cea „miloasă", Re- 
benefici Paraschiva, are in gaz- 
dă băieți. încearcă s-o mărite 
pe Stela cu unul dintre aceș
tia care e șofer și In care scop 
o lasă să Se mute cu el intr-o 
altă locuință. Stela stă cîteva 
iile cu tinărul și pleacă luînd 
cu ea salariul pe eare-1 înca
sase „viitorul soț". Bălaiul to
tuși nu se supări (probabil câ 
G iubea). Ii propune căsătoria. 
Dar ea se mutase intre timp 
la altul, tot in scop de... că
sătorie. Stela refuză; cel la pa
re locuiește acum este о per
soană care-i convine mai 
mult... La acesta stă doar 1—2 
săptămîni deoarece intr-o zi. 
al doilea „viitor Soț" o întll- 
pește pe Stela in mijlocul 
„găștii" ei (cu care nu Intre- 
rupsese nici un moment legă
tura! și are surpnta ca unul
din băieți sâ
i-o prezinte pe
Stela drept „so
ția lui". Firește, 
Stela părăsește 
și pe al doilea 
logodnic. Urmea
ză alte tovără
șii de aceiași 
fel. Denumirea 
de „logodnicul meii" devine 
mai intii pentru Stela O expli
cație, apoi aceeași explicație 
este dată străinilor și chiar 
organelor de anchete penalâ 
care sînt sesizate intre timp 
despre comportarea ei. Stela 
este chemată pentru prima da
tă la procuratură. Se ia legă
tura CU autoritatea tutelată, 
cu sora, cu tutorele, cu rudele 
dinspre mamă și dinspre tată. 
Cu vecinii. Atunci se angaja
se să-și schimbe comportarea: 
Dar nu s-a ținut de cUviht. în 
scurt timp și-a reluat viața 
dinainte t alege dintre preocu
pări numai pe acelea care nu 
pretind munca, disciplină sau 
cinste. începe prin a lua bani 
șt obiecte din casă, continuă 
prin a fugi de acasă, a între
ține relații cu bărbați de toa
te virstele pe ia care doarme 
șî pleacă cu ce găs»ștet se îm
prietenește cu femei care-i pri
vesc „cu ochi buni" viața pe 
care o duce dar de la care 
Stela pleacă luînd cu „împru
mut" diferite obiecte de îmbră

COMPETIȚIE 
A BĂRBĂȚIEI

(Urmare din pag. l-a)

la căutările neobosite ale mineri
lor de a pune in valoare fiecare 
minut, de o lucra cu maximum de 
randament, de a eșalona judicios 
pușcarea, susținerea — fiecare 0- 
perație •— ce brigada să avanseze 
în stratul de cărbune 9 metri pe zi 
(Cu 3 metri mai mult dec» * pre
văzut). Buna organizare a muncii in 
abataj e atestata șl de următorul •- 
xemplu: prăbușirea abatajului »• 
execută intr-un Ungur schimb, pe 
cind in alte brigăzi aceasta ne
cesită 4—5 schimburi. Se mai poa
te adăuga apoi exigența continuă 
a minerilor pentru lucrul de cali
tate, pentru corectitudine In aei 
gurarea abatajului, în folosirea u- 
tllajului. E vorba, așadar, de cău
tări neobosite spre perfecționarea 
profesională, spre măiestrie fit mi
nerit — atribuie proprii fiecărui 
miner din abataj. Dar ceea ce con
stituie chintesența dintre toți fae- 
torii-chele ai succeselor brigăali lui 
Cristea e bărbăție minlereasea a 
componenților brigăzii, optimismul 
lor robust, îngemănate cu hotărî- 
rea de a fi mereu în ascensiune 
spre cele mai înalte cote ale vred
niciei. In spiritul acestei hotărîri 
minerii se ajută între ei; umăr 18 
umăr se luptă cu duritatea stratu
lui, se ajută între schimburi, M 0- 
jută și-și pretind aceeași dîrzenie.

căminte. își „regăsește" și ma
ma cate „o ocrotește" eu ce 
poate pentru a-și menține e- 
xistența de fluture de noapte» 
Caută șt de lucru la un mo
ment dat. O „prietenă" o în
drumă in casa unor oameni 
cinstiți pentru a îngriji de gos
podărie și de un copil. După 
3 zile pleacă și de aici luînd 
cu ea suma de 100 lei și mat 
multe obiecte de îmbrăcăminte.

.„Faptele s-au adunat repede, 
multe. Stela și-a schimbat mult 
înfățișarea, In luna noiembrie 
este chemată din nou la pro
curatură.

Unde stal acum. Stela ? 
— a fost întrebată.

— Azi noapte am dormit la 
mama iar la noapte... unde voi 
putea...

N-a mai lost lăsată Să doar
mă pe unde putea. A fast tri- 
misd ia camera de minori a 
D.M.R. Hunedoara. Urmează ca

Oare numai Stela 
e vinovată?

Tribunalul popular Petroșani 
să judece în curind cererea 
procuraturii de internare a Ste
lei lhtr-un institut de reedu
care morală.

...Așa a ajuns Stela V. In 
fața organului de anchetă pen
tru minori. Faptele comise de 
ea ie cunoașteți. Cum a fost 
posibil să le comită, de ase
menea. Mai rămine să vedem 
și cine este vinovat de decă
derea ei morală. La prima ve
dere sintem tentați să aruncăm 
toată vina numai asupra ei. 
Analizată insă această situa
ție mai profund, ea se presta
tă altfel. Stela este vinovate. 
Dar oare numai ев f Răspun
sul в categoric nu. Sînt mai 
mulți vinovați sau părtași la 
râu. Dacă aceștia nu procedau 
așa cum au procedat, Stela nu 
ajungea in țața anchetatorului- 
Este vinovată în primul rtnd 
mama stelei, care a abando
nat-o de mică pentru a duce 
o viață imorală. Ea se face tl 
mai vinovată atunci cind „re- 
tntlinind-o" pe Stela i-a hră

același avint. Și are acest spirit 
de competiție bărbătească, ее stră
bate ca un fir roșu activitatea bri
găzii, un suport moral solid — în
demnul comunistului Cristea. Bri
gadierul e prezent zi de zi în a- 
bataj; cind e liber, după-amiaaă, 
vine să se tiitllneoacă cu schimbul 
de noapte el-l conduce pină le 
puț. Pe lingă obișnuite îndrumări 
profesionale nu se desparte nici
odată de ortaci fără a li se adresa 
cu îndemnul: „au mai bine deelt 
ieri 1".

91-» făcut brigadierul in aceste 
Ule un calcul, iar tilcul calculului , 
l-a împărtășit ortacilor:

—in ‘63 am Încheiat anul cu 
4 800 tone „peste", in ‘04 am dat 
în „plus** 4 500, anul acesta vom 
da 5000; 91 aste cu siguranță. Doar 
avem deja 4 500. far la anul nu se 
poate fără 6 0001 *

Cifrele brigadierului seamănă 
parcă cu virtuțile piramidelor ce 
s-ar fi putut înălța din „plusurile" 
de cărbune realizate an de an de 
brigadă. Virfurlle sînt In creștere, 
după o „seară a vredniciei", a des
toiniciei oamenilor. Iar viitorul le 
va înălța și mai mult. Aceasta CU 
siguranță I O atestă ritmul mereu 
ascendent al competiției bărbătești 
Ia care participă ortacii lui Cristea 
pentru a smulge lumii subterane 
mereu mai mult cărbune.

nit pornirile rele (oare pentru 
o asemenea „mamă" nu se gă
sește Un articol de legef), O 
mare vină poartă și autorita
tea tutelară, care a desemnat 
cu multă ușurință ca tutore P® 
un tîhăt care nu avea suficien
ță experiență de viață, autori
tate deși Stela avea și rude 
apropiate, mai vîrstniae și oare 
prezentau garanții morale. A~ 
pol această autoritate s-a spă
lat prea repede pe miini de 
CAZUL STELA ne mai intere- 
sîndu-se pe parcurs cum o 
duce, cum se comportă, dacă 
e cazul să ia anumite măsuri. 
Dar sora ei, Viorica, este mai 
puțin vinovată ? Nu, aceasta • 
a refuzat cu indiferență s-o 
ajute, in scopul îndreptării. 
Nici celelalte rude mal apro
piate din partea tatălui sau a 
mamei nu și-au dat mai mult 
interesul. Ba mai mult, „sări- 
toarea" mătușă Rebendici Pa

taschiva o împin
ge pe nepoată 
pe calea detfrlu- 
lui. Să nu ui
tam cd în rin- 
dui vinovațllor 
se numără in
direct și membrii 
biroului organi
zației de bază 

U.T.C. colonie Petroșani, din 
care făcea parte și Stela. Cu 
toții au dat o caracterizare 
frumoasă despre Stela V. Cum 
s-a achitat această organizație 
de răspunderea pe care o a- 
vea de a veghea ca membrii 
tăi să se dezvolte în spiritul 
moralei comuniste f A fost л 
întrebată vreodată Stela cum ,ч? 
tși folosește timpul pe care J 
nu-i petrece în cadrul orga- 
nltațief, din moment ce nu 
muncește nicăieri i Nu. nu a 
tost întrebată.

— Unde stai acum, Stela I
— a fost întrebată ia procu
ratură.

— Azi noapte am dormit la 
mama iar la noapte... unde voi 
putea...

De ce, Stela trebuia sa doar
mă pe unde putea I O știe prea 
bine și ea și o știm acum d 
noi. Pentru cd tați cei care H 
erau dragi, toți cate aveau t>- 
bligațta morala șl socială să 
se ocupe de ea au neglijat-o, 
au lăsat-o sl se afunde în mo
cirlă. \
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Dar preșul
(Urmați din pag. l-a)

de cost ?
Nici gospodărirea materialului 

nu poate fi considerată satisfăcă
toare de vreme ce la Jleț, pe para
petul din Petriia și pe terenul de 
ia Școala de calificare din Lonca 
materialele se depozitează pe locuri 
neîmprejmuite și neacoperite.

Avînd în vedere depășirile mari 
înregistrate la prețul de cost, am 
căutat să vedem dacă în timpul a- 
AUlui s-a făcut o analiză serioasă.

profundă la nivelul comitetului de 
partid, a Conducerii exploatării sau 
a comitetului sindicatului, privind 
încadrarea In acest indicator. Răs
punsul a fost că „s-a discutat", „a 
fost amintit". De-a lungul întregu
lui an, aproape lună de lună, de
pășirile Ia prețul de cost au cres
cut. Se impuneau deci măsuri e- 
nergice, care să ducă ia îmbună
tățirea situației. Dar se vede trea
ba că asemenea măsuri au fost lă
sate să vină de la sine.,.

Ce considerăm că este necesar să se întreprindă la 
mina Lonea pentru ca în Viitor colectivul de aici să poată 
raporta succese și în ceea ce privește activitatea economiCO- 
financiară ?

• Va trebui să se acorde întreaga atenție îndeplinirii 
sarcinilor în domeniul productivității muncii, îndeosebi pe 
baza extinderii podlrii cu plasă metalică, a Susținerii meta
lice în abataje și înaintări, ridicării calificării, aplicării iniția
tivelor avansate.

•Forțele, preocuparea întregului colectiv să fie canali
zate spre îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan pentru a 
fi evitată pierderea unor sume însemnate prin penalizări.

• De o deosebită atenție va trebui să se bucure buna 
gospodărire a materialelor (lemn, ciment, balast, betonite) 
prin amenajarea corespunzătoare a depozitelor, stabilirea 
unor metode potrivite de distribuire a materialelor către Sec
toare, utilizarea din plin â presei de îndreptat armături me
talice (de la Lonea II).

• Acțiunea de lichidare a stocurilor supraHormatiVe va 
trebui continuată.

• In viitor, creșterea costului producției va trebui să 
constituie un semnal de alarmă pentru conducerea minei, 
obiectul unor analize profunde — pe exploatare și sectoare 
— care să fie urmate de stabilirea și îndeplinirea unor mă
suri eficiente, în vederea înlăturării neîntîrziate a deficien
țelor și dificultăților ce intervin eventual pe parcurs.

NOTĂ

De ее mi 
și după-amiază ?

Intrarea în funcțiune a fa
bricii de produse lactate Live- 
zeni, a creat condiții pentru a- 
provizionarea populației Văii 
Jiului cu lapte în cele mai bu
ne condiții, bar aceste posibi
lități nu sint folosite fn Între
gime. Laptele îmbuteliat, iaur
tul pot fi găsite in magazine 
aproape exclusiv dimineața, în 
orele de dupft-amiază aceste 
produse lipsesc sau pot fi gă
site în magazine numai intlm- 
plătot.

In timpul verii, această de
ficientă era explicată de ges
tionarii magazinelor alimenta
re tn felul următor: dacă ma
gazinul preia cantități mal 
mari de lapte, acesta se poa
te strica.

Dat iată că nici acum, in 
timpul rece, lucrurile in ce 
privește aprovizionarea au 
lapte nu s-eu schimbat. 
De ce conducerea O.C.L. A- 
limentara nu Înființează ma
gazine specializate pentru pro
duse lactate de unde să se 
poată face cumpărăturile în 
tot clirsul zilei ?

ÎNTREPRINDEREA miniera hunedoara 
- SECTORUL MINIER BANIȚA -

AngajeazA imediat
UN CONTABIL

Condifiâ >
“ cinei ani vechime în ramura respectivi 
— studii medii

Informații suplimentare se pot cere la întreprin
derea minieră Hunedoara cu sediul la Teiluc.

Vaccinarea 
anti gripală
a populației

la cadrul acțiunii de prevenire și 
combatere a gripei, în înteaga ța
ră $e va desfășura între 18 de
cembrie șl 18 Ianuarie o acțiune de 
Vaccinare antigripală.

Vaccinul conține tipurile de Vi
rus gripal cele mai frecvente în- 
tîlnite în teritoriul țării noastre cît 
Și în zonele geografice vecine. Vor 
fi vaccinate persoanele între 16 și 
65 ani, care prin specificul muncii 
lor sînt expuse mai frecvent sensi
bilități la infecția gripală.

(Agerpres)

DIN SCRISORILE CORESPONDENȚILOR
• Intervenție 

promptă
Intr-una din zile, transportorul 

SbASK din galeria transversală nr. 
VII de Ia sectorul I al minei Uri- 
câni s-a defectat pe neașteptate, 
rupîndu-i-se lanțul. Defecțiunea tre
buia remediată în cel mai scurt 
timp, pentru a nu se îngreuna sau 
chiar stagna munca minerilor. Con
ducerea sectorului a luat măsurile 
cuvenite, iar echipele de întreținere 
au intervenit operativ reușind să 
remedieze defecțiunea semnalată.

Intervenția promptă a electricie
nilor a permis menținerea ritmici-

Prima bătaie cu zăpadă.

tății producției, fapt pentru care 
Văgăun Radu, Amorăriței Ilie, Pop 
Tiberiu, Koller Mihai, Rusu Ioan 
și lușan Gavrilă merită evidenție
rea.

VAtERIU COANDRĂȘ

• Noi cadre 
calificate

Zilele trecute, la atelierul de 
reparații electrice Vulcan s-a în
cheiat cursul de calificare pentru 
meseria de bobinator. Cursul, cu o 
durată de 6 luni, a fost urmat de 
40 tineri muncitori, dornici de a pă
trunde în tainele acestei frumoase 
meserii.

Printre tinerii care s-au calificat 
ca bobinatori amintim pe Păstră- 
veanu Viorica, Oprean loan, Bur- 
ghel Emilia, Nicola Andrei, Tunso- 
iu Ghizela, Andreieș Ana și Muțiu 
Constantina.

ALFRED IMLING

• Peste 300 cărți 
vîndute

In sectorul III al minei Petriia 
funcționează un stand de cărți cu 
vînzare. Responsabilul standului, to
varășul Sumănaru Vasile este un 
înflăcărat iubitor al cărții. El ține 
o strînsă legătură cu librăria din 
localitate și astfel reușește să pu
nă în vînzare, prin standul de 
care răspunde, cele mai noi cărți 
apărute.

Numărul cărților vîndute la stand, 
de la începutul anului, întrece ci
fra de 300.

PETRU GĂINĂ

PROGRAM DE RADIO
15 decembrie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
,JPE ȘTIRI,- 5,06 Cîntece de muncă 
< <rt jocuri; 5,40 Piese distractive de 
Wradă; 6,00 RADIOJURNAL. SPORT. 
Buletin meteo-rutier,- 6,10 Preludiu 
și Fughetta de Alexandru Vele- 
horski; 6,30 Anunțuri și muzică; 
6,45 Salut voios de pionier; 7,00 
RADIOJURNAL. SPORT; 7,15 Mu
zică ușoară de Leroy Anderson; 
7,30 Din cele mai cunoscute melo
dii populare; 8,00 SUMARUL PRE
SEI; 8,30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Sfatul medicului : A- 
fecțiunile alergice în timpul iernii; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 
Oțntă Irina Micuț și fluierașul Niță 
Vădeanu; 10,30 Emisiune muzicală 
pentru școlari; 11,00 Concertul nr. 
3 îh si minor pentru vioară și or
chestră de Saint §aâns; 11,30 Duete 
vesele dn operete,- 12,00 BULETIN 
D® ȘTIRI. Buletin meteorologic; 12,10 
wglni alese din muzica de estradă,- 
7’

12,45 Scene din opera „Favorita" 
de Donizetti; 13,20 Limba noastră; 
13,30 Folclor muzical bănățean; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 „Fru
moasă ne este tinerețea" — pro
gram de cîntece; 14,20 Cîntă Si- 
mion Pop și Constantin Dobre; 
15,00 Muzică ușoară; 15,25 Concer
tul în Do major pentru trei piane 
și orchestră de Johann Sebastian 
Bach,- 15,45 Program de cîntece 
populare,- 16,00 RADIOJURNAL. 
SPORT. Buletin meteorologic; 16,35 
Din cîntecele color mici; 16,45 Ope 
reta „Poveste din cartierul de 
West" de Bernștein (montaj mu
zicali; 17,45 Piese pentru harpă; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 ÎN 
JURUL GLOBULUI; 18,13 Cîntece 
de viață nouă și jocuri populare 
cerute de ascultători,- 18,30 TRIBU
NA RADIO ; Centralismul democra
tic, baza activității organelor de 
stat,- 18,40 Cîntă Ludovic Spiess,-

19,20 SPORT. Mexic 1968; 19,30
Varietăți muzicale; 20,00 RADIOGA- 
ZETA DE SEARĂ; 20,30 Francoise 
Hardy și Paul Anka în repertoriul 
preferat; 20,45 Noapte bună, copii; 
20,55 Muzică populară; 21,15 ME
MORIA PĂM1NTULUI 'ROMÂNESC; 
21,45 Muzică ușoară interpretată de 
Ionel Miron; 22,20 RADIOJURNAL. 
SPORT. Buletin meteorologic; 22,20 
Muzică de jazz; 22,43 Duete femi
nine din opere; 23,00 Itinerar li
ric muzică ușoară; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II ; 7,30 RADIO
JURNAL. SPORT. Buletin meteo- 
rutier, 7,50 Rapsodie pentru fan
fară; 8,00 Revistă pieselor de es
tradă; 8,30 Un înaintaș al operei 
românești: Eduard Căudella; 9,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 9,33 Muzică 
populară din diferite regiuni ale 
tării; 10,00 Cîntece patriotice; 10,25 
Operete puțin cunoscute,- 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic; 11,07 Anotimpuri și melodii; 
11,30 Muzică populară; 12,00 Sona
ta opus 5 pentru vioară și pian de

ANUNȚ
întreprinderea comunala orășeneasca Ptiiomi 

aduce la cunoștință tuturor abonați lor la ener
gie electrică, care posedă chitanțe de plata ga
ranției, depusă în anii 1950 — 1965 inclusiv Șl 
emise de I. C. O. Petroșani, că se preschimbă 
chitanțele de către LR.E.H. la toate sectoarele 
I.R.E.H. din localitățile Văii Jiului.

РпшІШаіеа se face io aceeași еаіш. 
Pentru aceasta, chitanțele se vor presents — 
în original — la ghișeele LR.E.H. din orașele 
respective, primindu-se imediat chitanțe noi.

Informații suplimentare se pot lua la ghișe
ele de plata taxelor I.C.O. și I.R.E.H.

LUNA CADOURILOR
1—31 decembrie 1965

Aprovizionați-vă din timp cu 
podoabe 
pentru pomul de iarna 
și jucării

care se găsesc în sortimente bogate la toate 
magazinele specializate din Valea Jiului ale 

O. C. L. produse industriale Petroșani

T. A. P. L. PETROȘANI
Organizează deservirea

rcvcllonnil І 1965-1966
la toate întreprinderile și 
organizațiile de masă la 
care este solicitat.

Comenzile și orice alte informații se pot primi zilnio la 
sediul trustului str. Republicii nr. 104, serviciul comer
cial, telefon 607, pînă la data de 24 decembrie a. c.

Carmen Petra Basacopol; 12,20 Co
ruri celebre din opere,- 12,45 Dia
logul instrumentelor de muzică U- 
șoarâ; 13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
13,08 Muzică populară; 13,30 Con
cert de prînz; 14,30 Trei interprets 
de operă: Victoria de Los Ange
les, Octav EnigăresCU și Nicolai 
Gedda,- 15,00 RADIOJURNAL. SPORT;
15.30 Cîntă Luis Alberto del Para
na, Jacqueline Boyer și Luîgi Io- 
nescu; 16,00 Emisiune de cîntece și 
jocuri populare; 16,30 Roza vîntu- 
rilor,- 17,00 RADIOJURNAL. SPORT. 
Buletin meteorologic; 17,30 Muzică 
ușoară; 17,40 Sfatul medicului : Afec
țiunile alergice în timpul iernii; 
17,45 Din tezaurul nostru folcloric 
muzical; 18,00 Recital David Oha- 
nesian —- arii din opere; 18,10 Dia
log despre util și frumos,- 18,30 A- 
nunțuri, reclame și muzică; 19,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 19,03 Muzică 
ușoară românească; 19,50 Zece mi
nute cu Eddie Garland; 20,00 Se- 
lecțiunl din operete românești;
20.30 GAUDEAMUS (emisiune pen
tru studenți),- 20,50 Suită pentru vi

oară și pian de Theodor Rogalski; 
21,00 RADIOJURNAL. SPORT. Bu
letin meteorologic; 21,20 Folclor 
chilian interpretat de Violeta Par
ra; 21,35 Călătorie muzicală) 21,49 
Muzică preclasică; 22;30 MOMENT 
POETIC: „Argint și aur" — ver
suri de Eugen Jebeleanu; 22,35 Șla
găr după șlagăr,- 23,00 BULETIN 
DE ȘTIRI SPORT,- 23,07 DIN MU
ZICA CONTEMPORANĂ; 23,42 
Noapte bună, dragi melodii; 0,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

Ci nem atograf e
15 decembrie

PETROȘANI — 7 NQÎEMBRIB : 
Marilyn; REPUBLICA . Joauriie. Olim
pice de la Innsbruck; PETR1LA : 
Cine-i criminalul ?“ LONEA : Ca
rambol; LIVEZENI : Teamă; VUL
CAN ; Nevasta nr 13,- PAROȘENI ; 
Ghepardul; LUPENI—CULTURAL ; 
Camera în formă de L; MUNCITO
RESC: Caporalul și ceilalți; BĂR- 
BĂTENI: Bărbații.
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PREZENȚE

ROMANE Ș T I
PARIS 13 — Corespondentul A- 

, gwpres, Al. Gheorghiu transmite : 
Duminică seara, Ia teatrul 

. Champs Elysees din Paris, s-a 
tncheiat cel de-al III-lea Festi- 

i val internațional de dans.
După ultimul spectacol pe ma

rea scenă a teatrului au luat ioc 
membrii juriului festivalului, 
președintele Consiliului municipal 
al orașului Paris, Chavanac, re
prezentanți ai unor ministere, am
basadori 
ai- celor 
festival, 
tivalului,
Popa, laureată a festivalului, care 
a Interpretat rolul principal 
Giselle. Președintele juriului, 
cademician Pierre Gaxotte, a 
minat apoi laureaților premiile 
riylui. „Steaua de aur" pentru 
mai bun ansamblu — Teatrul
rdv din Leningrad (U.R.S.S.); pen
tru cea mai bună dansatoare — 
Itina Kolpatova (Teatrul Kirov); 
pentru ’ cel mai bun cuplu li
ric — Maria Talchief și Peter 
van Dijk (Baletul Operei din 
Hamburg — R.F.G.); pentru cel 
fnai bun coregraf — Maurice 
Bejart, ' (Baletul Secolului XX — 
Belgia); pentru cea mai bună in
terpretare feminină — Magdalena

, Popa 
rești) 
sator 
rov).

Președintele festivalului,
Jeanine Alexandre-Debrey, a 
glat valoarea ansamblurilor 
ticipante Ia Festival.

Ziarul L' Aurore, relatînd
pre decernarea premiilor subli
niată că unul dintre premii a 
fost decernat „minunatei Giselle 
românce, Magdalena Popa".

sau consilieri culturali 
cinci țări participante la 
precum și laureații des- 
printre care, Magdalena

din 
a- 

în- 
fu- 
cel
Ki-

(Baletul Operei din BucU-
— pentru cel mai bun dan-
— Iuri Soloviev (Teatrul Ki-

d-na 
elo- 
par-

des-
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O Un comunicat al F.N.E. dat publicității 
O Atmosferă încordată la Saigon

13 (Agerpres). 
pentru relații 
Național de

externe a 
Eliberare 

dat publi
care con-

HANOI 
Comisia 

Frontului 
din Vietnamul de sud a
cității un comunicat în 
damna vehement imperialismul a- 
merican pentru acțiunile de „es
caladare", deosebit de periculoase, 
întreprinse cu scopul de a extin
de războiul în Vietnam și întrea
ga peninsulă indochineză. In co
municat se arată că în ultimele pa
tru luni imperialismul S.U.A. înre- 
gistrînd tot mai multe înfrîngeri 
în Vietnamul de sud 
corpul expediționar la 
meni. Guvernul S.U.A. 
asemenea, armata sa
mul de sud cu noi tipuri de arme 
și armamente. In comunicat se 
condamnă totodată și actele agre
sive americane întreprinse în Laos. 
Frontul Național de Eliberare si 
poporul sud-vietnamez, se spune 
în comunicat, cer S.U.A. să trea
că la îndeplinirea acordurilor de 
la Geneva din 
china, să pună 
Vietnam, să-și 
să desființeze 
din Vietnamul 
Tailanda.

și-a sporit 
160 000 oa- 
dotează, de 
din Vietna-

1954, privind Indo- 
capăt agresiunii din 
retragă trupele și 

bazele lor
de sud,

militare 
Laos și

alede teama unor noi acțiuni 
patrioților sud-vietnamezi împotri- 

obiectivelor militare americane 
oraș. Totuși, luni doi patrioți 
aruncat 
dintr-un

asupra sediului poli- 
cartier de la periferia 
legătură de mai mul-

presă anunță că în
Mekong, la numai 
Saigon, continuă să 
lupte grele la care

☆

SAIGON 13 (Agerpres).
Corespondenții agențiilor 

tale de presă anunță că in capitala 
sud-vietnameză domnește o atmos
feră încordată. Duminică noaptea 
detașamentele poliției guvernamen
tale și americane au patrulat pe 
Străzile orâșului. Corespondentul 
agenției. Reuter relevă că aceste 
măsuri de securitate au fost luate

occiden-

Commonwealth ui
și problema rhodesiană

mari asupra guvernului 
pentru a-1 determina să 

o atitudine mai energică 
Rhodesia de sud. Agenția

LONDRA 13 (Agerpres).
Observatorii politici din capitala 

Marii Britanii subliniază că țările 
africane membre ale Common- 
wealthului fac presiuni din ce în 
ce mai 
britanic 
adopte 
față de
France Presse relatează că guver
nele Nigeriei și Kenyei au luat 
deja o serie de inițiative separate 
menite să reglementeze problema 
rhodesiană în cel mai scurt timp 
posibil. Alte două țări, Tanzania

presiuni guvernul britanic nu s-a 
hotărît să meargă în întîmpinarea 
cerințelor partenerilor săi africani 
din Commonwealth. In cercurile po
litice londoneze se subliniază că, 
după toate probabilitățile, Anglia 
se va folosi de dreptul său de ve
to în Consiliul de Securitate, con
siderând că nu a sosit momentul să 
se adopte hotărîri decisive împo
triva Rhodesiei de sud întrucît a- 
cestea ar putea avea consecințe 
periculoase.

O cuvîntare
a președintelui Sukarno

va 
din 
au 
ției
Saigonului o 
te grenade.

Agențiile de 
delta fluviului 
55 km sud de 
se desfășoare
iau parte însemnate forțe de pa- 
t.rioți. Aviația americană însoțește 
trupele guvernamentale, supunînd 
regiunea unor intense bombarda
mente.

Potrivit agenției France Presse, 
detașamentele de patrioți au ata
cat postul guvernamental de la 
Cai Trai localitate situată în re
giunea muntoasă, unde tot luni, 
după cum anunța un purtător de 
cuvînt al comandamentului forțe- - 
lor armate americane, trupele gu
vernamentale și cele americane au 
desfășurat acțiuni „de anvergură". 
Este vorba de operațiunea lansată 
de pușcașii marini americani în 
regiunea muntoasă, fără să fi reu
șit însă să ia contactul cu pa- 
trioții.

DJAKARTA 13 (Agerpres).
Intr-o cuvîntare rostită in sea

ra zilei de 11 decembrie la înche
ierea conferinței secretariatului 
mixt al grupurilor de lucru ale 
Frontului Național, ] 
Sukarno a . condamnat 
curi din Indonezia care 
pania anticomunistă. El 
principiile „Pancea-Sila" 
elemente ale comunismului, iar co
munismul, în acest sens, este o 
ideologie care urmărește construi
rea unei societăți echitabile, pros
pere, progresiste și revoluționare".

Totodată, potrivit ziarului indo
nezian „Sinarharaen", generalul 
Nasution, într-o serie de cuvîn- 
tări rostite în ultimul timp, a 
proferat grave amenințări la adre
sa Partidului Comunist din Indo-

președintele 
acele cer- 

> ațîță cam- 
a spus că 
„includ și

nezia și a tuturor forțelor demo
cratice din această țară.

Agenția Antara anunță că, po
trivit Buletinului forțelor armate 
indoneziene, președintele Sukarno 
l-a împuternicit pe generalul Su
harto să-i desemneze pe autorii 
principali ai așa-numitei „mișcări 
de la 30 septembrie" și să numeas
că componența tribunalului care-i 
va judeca. Citînd surse din Dja- 
karta, agenția U.P.I. relatează că a-,/ 
fost înființată o așa-numită „gar
dă de apărare internă" alcătuită 
mai ales din elemente aparținînd 
partidelor Naționalist și Nahdatul 
Ulama. Centrul militar de informa
ții din lava a anunțat că în cifrș;ri 
ultimelor operațiuni au fost ares
tate 352 de persoane.

SUDAN

Lupte între populația de culoare 
și trupele guvernamentale

KHARTUM 13 (Agerpres).
Potrivit presei sudaneze, în pro

vincia Nilul Superior 
te înverșunate între

continuă lup- 
populatia de

Nereușita lansârii 
navei cosmice „Gemini—6"

CAPE KENNEDY 13 (Agerpres).
La Cape Kennedy s-au reluat 

pregătirile dă lansară a Sevei 
cosmice „Gemini-6" după nereușita 
tentativei întreprinse, duminică. S-a 
stabilit ca noua lansare să aibă 
loc miercuri la ora 13,37 GMT. In 
legătură cu nereușita lansării de 
duminică, directorul Centrului spa
țial Cape Kennedy^ Merrit Pres
ton, a declarat 
toare „Țitan-2" 
rul din cauza 
gături electrice
prinderea bruscă a rachetei pur
tătoare. „Incidentul — arată agen
ția France Presse — putea să ia 
proporții catastrofale dacă creie
rul electronic, care supraveghează 
desfășurarea tuturor operațiilor de 
lansare, nu ar fi funcționat per
fect, existînd riscul ca racheta să 
explodeze", 
au adus 
care au 
Walter 
care nu 
nici în
Directorul

Christopher Kraft, a
Schirra ar fi apăsat pe 
de catapultare în momentul 
flăcările provocate de por- 
motoarelor rachetei purtă- 
au înconjurat cabina, hub-

declarat că 
bu-

culoare și trupele guvernamenta
le. Un număr de 2Q de persoane , 
au fost ucise din rîndul tribului -A 
Adok Shilu, care locuiește în a- •?’ 
propiere de localitatea Malkal. 
Postul de radio Khartum a cerut 
populației locale șă sprijine ac
țiunile armate de reprimare a ele
mentelor insurgente din sudul ță
rii. Postul de radio a transmis, de 
asemenea, o declarație prin care 
locuitorii provinciilor de sud sînt 
făeuti .răspunzători în exclusivita
te pentru instabilitatea regimului 
sudanez.

că racheta purtă- 
nu și-a luat zbo- 

defectării unei le- 
care a provocat a-

Conducătorii N.A.S.A 
laude sîngelui rece de 
dat dovadă cosmonauții 
Schirra și Tom Stafford 

și-au pierdut cumpătul 
Clipele cele mai grele, 

zborurilor „Gemini".

de 90 de 
cu parașu- 
dar 
mai

cabina 
putea

Stewart nu mai pleacă 

la Paris

fost urmă-

dacă 
tonul 
cînd 
nirea 
toare
lourile (ferestrele speciale — N.R.) 
ar fi fost sparte și cei doi piloți 
aruncați la o înălțime 
metri. Ei ar fi coborît 
tele deschise automat, 
navei „Gemini-6" nu 
fi recuperată.

Nereușita lansării a
rită la. televiziune de zeci de mi
lioane de cetățeni americani.

Intre timp nava cosmică „Gemi- 
ni-7". pe bordul căreia se află 
cosmonauții Frank Bormatfhi și 
James Lovell, a stabilit duminică, 
Ia ora 18,26 GMT. un nou record 
de rămînere în spațiul cosmic cu 
190 ore și 56 minute, depășind pe 
cel deținut de Gordon Cooper si 
Charles Conrad. Cei doi cosmonauți 
urmează să rămînă în total în spa
țiul cosmic 329 de ore și 30 de 
minute.

LONDRA 13 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe bri- j 

tanic, Michael Stewart, care treț s 
buia să plece la Paris luni după- ' 
amiază pentru a participa la sesiu
nea anuală a Consiliului ministe
rial N.A.T.O., nu va mai face aceas
tă călătorie, deoarece, după cum 
s-a anunțat oficial, suferă de „o 
maladie infecțioasă”. El va fi în
locuit de ministrul apărării, Denis 
Healey, care va participa la dez
baterile de politică externă ce 
vor avea loc marți.

și Zambia, scrie agenția, au adop
tat un „plan secret" de acțiune 
comună împotriva guvernului de 
la Salisbury. Pe aceeași linie se 
adaugă propunerea făcută de Nige
ria: de a se convoca în luna ianua
rie, la Lagos o conferință extra
ordinară a primilor miniștri ai 
Commonwealthului care să ia în 
discuție problema rhodesiană. De 
fapt, vizita primului ministru al 
Nigeriei la Londra, Abubakar Ba- 
lewa, urmărește tocmai acest scop 
și anume, să-l determine pe primul 
ministru britanic Wilson să accep
te participarea la o astfel de con
ferință. La rîndul său, Kenya a 
cerut convocarea de urgență a 
Consiliului de Securitate cu sco
pul de a obține sancțiuni totale 
și obligatorii asupra Rhodesiei de 
sud și nu numai facultative cum 
au fost cele adoptate luna tre
cută.

Pînă în prezent, față de aceste

♦ PARIS. — Televiziu
nea franceză a transmis du
minică seara o convorbire 
cu regizorul Rene Claire, 
realizatorul filmului „Ser
bările galănte", coproduc
ție franco-română turnată în 
România. In același timp, au 

fost prezentate secvențe dîn 
acest film ce va rula marți 
la Paris în premieră.

& NEW YORK. — Corespon
dentul ziarului „New York Ti
mes", din Bangkok relatează că 
Statele Unite construiesc în se
cret în Tailanda noi baze mili
tare. Acest nou mare complex 
militar, arată corespondentul va 
fi folosit împotriva Frontului de 
Eliberare din Vietnamul de sud și 
împotriva forțelor patriotice din 
Laos.

ф LONDRA. — Un nou 
val de frig și ninsori abun
dente s-au abătut zilele aces
tea asupra Austriei, nordului 
Italiei și anumitor regiuni 
din Franța și Spania. In

Austria, troienele de zăpadă 
au provocat perturbări în 
circulația rutieră și ferovia
ră.

Ninsori și vînturi puter
nice, atingînd o viteză de 120 
km pe oră, au fost semna-

In cî leva

gere a legăturilor cu țările Afri-

ф CARACAS. — O clădi
re -folosită pentru întruniri 
cu caracter politic a fost dis
trusă de o avalanșă în oră
șelul Santa Ana din statul

r înduri
late în nordul Italiei și chiar 
în Sicilia. La Roma și în 
împrejurimile ei au fost în
registrate, de asemenea, tem
peraturi joase.

ф CAIRO. — La Cairo au luat 
sfîrșit lucrările Consiliului econo
mic al Ligii arabe. A fost dată 
publicității o rezoluție în care se 
menționează că țările arabe au 
hotărît să instituie un boicot e- 
conomic complet împotriva Rhode
siei. Rezoluția subliniază, de ase
menea, că statele membre ale 
Ligii arabe preconizează o strîn-

venezuelian Tachira. In mo
mentul catastrofei avea loc 
un miting la care partici
pau membrii Partidului creș- 
tin-democrat (Copei). De 
sub dărîmături au fost scoa
se șase victime, dar se cre
de că numărul morților es
te mult mai mare.

ф SAN JLIAN. — Trei zile de 
ploi torențiale au provocat mari 
inundații în Porto Rico și pagu
be recoltelor de tutun și fructe. 
Se consideră că numai în secto
rul agricol aceste pagube se ri

dică la cîteva milioane dolari.

ф BONN. — In primele zile 
ale manevrelor de iarnă ale tru
pelor Statelor Unite, ce se efec
tuează pe teritoriul Republicii 
Federale Germane, au murit cinci 
ofițeri și soldați. Presa vest-ger- 
mană relatează că pe aerodro
mul din Bitburg s-a prăbușit uni"* 
avion de transport de tipul „Her-V;# 
cules". In urma acestui accident 
au pierit alți șase ofițeri și sol
dați americani ce se aflau la 
bordul avionului.

ф TOKIO. — Luni au înce
put la Tokio tratative între mi
niștrii de externe ai Japoniei și 
Coreei de sud, în problema așa- 
numitei „normalizări" a relațiilor 
japono-sud-coreene. Ministrul de 
externe sud-coreean, Lee Ton 
Won, a sosit în Japonia de la 
Washington, unde a purtat tra
tative privind crearea unui „Con
siliu ministerial comun japono-sud- 
coreeano-american" cu caracter 
permanent.
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