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Cu planul pe 10 luni 
îndeplinit 
înainte de termen
• COLECTIVUL MINEI LONEA 

a îndeplinit primul pe bazin planul 
pe 10 luni. Rod al muncii însuflețite 
din abatajele exploatării, al măsuri
lor tehnico-organizatorice aplicate în 
vederea perfecționării muncii, co
lectivul exploatării a realizat în 
perioada scursă de la începutul ri
nului o productivitate medie ce în
trece cu aproape 50 kg pe post indi
cele planificat. Pe această cale mi
nerii loneni au realizat o depășire 
a .planului pe primele 10 luni de 
6 431 tone cărbune. O realizare me
ritorie au înregistrat minerii loneni 
și la prețul de cost, înregistrînd o 
economie de 1 174 000 lei.

• MINERII DIN URICJANI au 
realizat cea mai mare productivitate 
a muncii pe bazin: 1,615 tone pe 
post fată de 1,538 tone pe post pla
nificat. Iată calea ce le-a chezășuit 
Fealizarea ritmică a sarcinilor, de
pășirea lună de lună a planului de 
extracție și îndeplinirea înainte de

„ • termen a sarcinilor prevăzute pe 
primele 10 luni ale anului. Peste 
planul primelor 10 luni, minerii uri- 
căneni au extras deja 5 641 tone 
cărbune. E demn de relevat și fan- 
tul că în primele 3 trimestre, econo
miile obținute de acest colectiv Ia 
prețul de cosit se ridică la 2 170 000 
lei.
• COLECTIVUL CELEI MAI 

MARI EXPLOATĂRI DIN BAZIN — 
MINA LUPENI — și-a îndeplinit din 
27 octombrie planul pe 10 luni. Es
te un rod al preocupărilor susținute 
ale colectivului de aici pentru ex
tinderea tehnicii noi, a procedeelor 
avansate, pentru perfecționarea or
ganizării producției și a muncii — 
măsuri care au chezășuit realizarea 
unei productivități pe exploatare cu 
aproape 50 kg pe post mai mare 
decît cea planificată și a unei eco
nomii la prețul de cost de 1 277 000 
lei.

Producția realizată peste planul 
primelor 10 luni de minerii din Lu- 
peni se ridică la 4 895 tone cărbune.

MINUNILE SIMPLE 
ALE DEVENIRII O INVENȚIE

odesta minune a 
firului de iarbă 

ce-și cere dreptul intan
gibil la viață împungînd 
cu vîrful crusta pămîn- 
tului, are farmecul ei. E 
viața — o nouă viață — 
în devenire. Firul de iar
bă va crește și va ajun
ge — alături de milioa
ne de semeni — pășune 
grasă, ori covor verde 
spre bucuria ochiului ci
tadinului, ori bălărie res
pingătoare. Depinde de 
mina orrvukii care-și îm
plinește menirea asupra 
lui.

Pentru copilărie am a- 
Ies comparația aceasta 
de o candidă simplitate, 
căci lumea celor mici e 
0 lume ca a firelor de 
iarbă c-e-și cer dreptul 
la viață. Privită din un
ghiul social, nouă, celor 
vîrstnici, copilăria ne a- 
pare plină de semne ale 
unor . mari răspunderi. 
Am văzut de multe or, 
semnele acestea, le-am 
citit înțelesul. Niște mi
nute agitate în aer și în
soțite de o mișcare cu 
sonorități a buzelor, ca 
o imitare a ploii, înseam- 
nă sensibilitate la înre- 
gjstrarea fenomenelor în
conjurătoare. Cîteva cu
buri așezate într-un a- 
nuiftit fel înseamnă ma
nifestarea unui spin’, 
practic de ziditor. Iar un 
ghemotoc de care au 
fost agățate niște basto- 
nașe, pus în caietul de 
desen, alături de un tri
unghi așezat peste un

VULCAN

40 de apartamente 
la recepție

Constructorii de pe șantierul 
Vulcan au obținut în aceste 
zi-le un nou succes : termina
rea blocului F 8.

Noul bloc ou 9 etaje și 40 
apartamente, este prevăzut cu 
lift și încălzire prin termofi- 
care.

Prin predarea acestui nou 
bloc, numărul apartamentelor 
date în folosință în acest an 
de șantierul Vulcan se ridică 
la 328, toate în blocuri înalte 
de 8—9 etaje.

DISCIPLINA ATRIBUT AL FIECĂRUI 
COMUNIST

Desfășurîndu-se sub semnul creș
terii necontenite a nivelului politic 
și ideologic al comunișt;lor, adună
rile generale de dare de seamă și 
alegeri ale celor două organizații de 
bază de la Depoul C.F.R. Petroșani, 
au dezvăluit gîndirea matură a mem
brilor de partid care au analizat cu 
competență toate laturile activității 
economice și ale vieții interne de 
partid. Comuniștii de la depou s-au 
prezentat la adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri, cu impor
tante succese în procesul de pro
ducție.

In perioada celor 9 luni trecute 
din acest an indicele producției glo
bale a fost realizat în proporție de 
167,58 la sută. Muncind neobosit 
pentru îndeplinirea ritmică a sarci
nilor de plan, colectivul depoului a 
ridicat productivitatea muncii cu 
9,10 procente, a redus prețul de cost 
cu 1,86 la sută, realizînd la acest 
indice o economie de peste 500 000 
lei, a economisit peste 5 000 tone 
combustibil convențional, cantitate 
echivalentă cu consumul necesar 
pentru 1 286 trenuri pe ruta Petro
șani — Simeria și retur.

Este demn de relevat faptul că.

dreptunghi — închipuind 
o casă — e prima încer
care de a arăta prezen
ta în toate a omului. 
Alte semne le-am citit 
pe fețele micuților — e- 
xubenanță juvenilă ne- 
viciatăj de nici un nor 
de tristețe sau stimulată 
de vreun artificiu voit.

Copilul e vesel atunci 
cînd nu-i lipsește nimic 
din ceea ce face copilă
ria fericită. Unde am 
văzut atîtea semne? Mi 
se pare că în lumea i- 
mediată, poate la Lu- 
peni, într-un cămin de 
copii, sau poate la Vul
can ori la Petroșani. Sau 
poate în toate locurile, 
pe unde am trecut. LJ-n 
lucru e sigur : nu sînt 
un produs al imagina
ției ci o realitate. Un
ghiul social din care 
privim copilăria și ne 
simțim responsabili pen
tru evoluția ei ne. în
găduie să vedem aceste 
realități de necontestat, 
să le înfăptuim.

Firul de iarbă va creș
te. El poate să ajungă 
pășune grasă ori covor 
verde pentru îneîntarea 
ochiului, ori bălărie res
pingătoare. Depinde de 
modul - în care se împli
nește minunea simplă a 
țevenirii. După niște legi 
trepte traduse în viață 
de simțul responsabili
tății, la noi, minunea .se 
împlinește cu fiecare zi, 
lot mai viguros, tot mai 
sigur.

I. CIOCLE1

Aparatura din fotogra
fie poartă denumirea: 
„Instalație pentru încer
carea releului de protec
ție împotriva electrocu
tării" și "este o invenție 
brevetată, aparținînd u- 
nuia din lucrătorii de
bază de la Stația de 
cercetări pentru securita
tea minieră din Petro
șani, dr. ing. Manea Au
rel, cercetător științific 
principal la stație.

I
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Sosirea la București 
a primului ministru al

La invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii' So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, vineri după-amiază a sosit 
la Bucuiești Excelența Sa Amir 
Abbas Hoveida, pnimuil ministru al 
Iranului, împreună cu soția.

înaltul oaspete este însoțit de dl. 
Mehdi Samii, guvernatorul Băncii 
Naționale iraniene, d-na Farokhroo 
Parsay, adjunct al ministrului edu
cației, și de alte persoane oficiale.

La coborârea din avion primul 
ministru al Iranului a fost salutat 
cordial de președintele Consiliului 
de Miniștri Ion Gheorghe Maurer 
cu soția, Gheorghe Rădulescu, vi

în același interval de timp, s-au re
morcat peste 2 000 trenuri cu supra- 
tonaj, transportîndu-se în plus 
310 000 tone mărfuri și materiale fa
ța de cît fusese planificat. Aceste 
succese sînt rodul muncii însuflețite 
a comuniștilor Marcu-Aurel, Stanei’i

ALEGERI IN 
ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID

Vasile, Costache Marin, ftoca Ștefan, 
Despa loan, Jlătroi Petru, Crăciunes- 
cu Petru,' Costea Emil, Botnariu 
Stelian, Abrudean Alexandru, Uri- 
tescu Romulus și celorlalți cară au 
mobilizat întregul colectiv la înde
plinirea sarcinilor de plan.

Fără a subestima succesele obți
nute pînă în prezent, atenția comu
niștilor mai ales a celor din organi
zația de bază nr. 2 a depoului, a 
fost îndreptată spre lipsurile mani
festate la diferite puncte de lucru.

Instalația se află in 
Laboratorul de cercetări 
pentru instalații electro
mecanice de la S.C.S.M. 
și este folosită cu succes 
la reglarea releelor de 
protecție împotriva pu
nerilor Ia pămînt a re 
țelelor electrice de ia 
suprafața exploatărilor 
miniere.

-1

In clișeu: .nvenția și 
autorul ei

cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, cu soția, George Macovescu. 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

in întîmpinarea oaspetelui, pe 
aeroport se aflau ' membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale, generali și ofițeri superiori, 
ziariști. A fost de față Ahmad Egh- 
bal ambasadorul Iranului la Bucu
rești.

Pe clădirea aeroportului Băneasa 
erau arborate drapelele de stat ale 
României și Iranului.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, primul minis-

Atît dările de seamă, dar mai ales 
discuțiile purtate pe marginea lor 
au oglindit preocuparea pentru con
tinua îmbunătățire a disciplinei în 
depou, pentru întărirea siguranței 
circulației si respectarea cu stric
tețe a N.T.S. Ridicînd probleme pă
trunse de un înalt simț de răspun- 

.. dere, membrii, de partid care au,luat 
cuvmtul au criticat cu asprime pe 
cei care au dat dovadă de indolen
ță, făcîndu-se- vinovați de abateri 
de ia disciplină.

— Cu regret trebuie să spun -— 
a relevat iov. Arhip Ioan — că în 
unitatea noastră mai sîr»t membri de 
partid care nu ne fac cinste. • Unul 
dintre -aceștia . este Ar joca Dumitru 
care în cursul acestui an a absentat 
de mai multe ori nemățivat de la 
serviciu. Prin abaterile săvîrșite de 
la . disciplina muncii’ el a îngreunat 
desfășurarea procesului de produc
ție, aducînd, în același timp, preju
dicii materiale familiei sale, ca o 
consecință a acestor abateri.

— La baza oricărei activități stă 
disciplina — a precizat în cuvîntul 
său tov. Daju Dumitru. La noi se 
fac multe abateri de la disciplină 
lucru cu care nu putem fi de acord.
Unii, cum sînt Ragman Constantin, 
Viorel Aurel, Luca Teodor și alții
nu respectă întocmai ordinele de 
serviciu f.apt ce duce Ia . stagnări în 
producție. Or, cunoscînd importanța 
activității pe care-o desfășurăm,, în 
munca noastră se cere o disciplină 
fermă, pornită din convingerea că 
ea este necesară.

In adunarea generală au fost cri
ticați și Pogan Marcu care obișnu-

M. CHIOREANU

(Continuare in pag. a 3-a)

Iranului
tru al Iranului și președintele Con
siliului de Miniștri al Republicăl 
Socialiste România au trecut în re
vistă garda militară de onoare, 8- 
liniată pe aeroport.-

Oaspetelui i-au fost prezentate 
persoanele oficiale venite în întîm
pinarea sa. A avut loc apoi defila
rea gărzii de onoare.

Pionieri au oferit oaspeților flori.
Int-r-o mașină esoortată de moto- 

oicliști, primul ministru al Iranului 
și președintele Consiliului de Mi
niștri al României au părăsit aero
portul jndreptînd’>-se spre reședin
ța înaltului oaspete.

(Agerpres)
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UNDE 
MERGEM ?

AZI

• Pe stadionul Minerul din 
Lupeni, la ora 14,30, are loc 
meciul de fotbal din cadrul 
campionatului orășenesc între 
Preparatorul Lupeni — C.F.R. 
Petroșani.
• La Uricani, la aceeași oră, 

meci de fotbal între Minerul 
Uricani — Preparatorul Petrila.
• In sala Teatrului de stat 

din Petroșani, Ia ora 19,30, va 
fi prezentată în premieră piesa 
în trei acte „Clinele grădina
rului" de Lope de Vega,

M î I N E

• Pe stadionul Jiul dins Pe
troșani, ora 9, atletism. Com
petiție orășenească școlară do
tată cu cupa „Elevul", ediția 
1966. La ora 12, fotbal -*■ cam
pionat republican de juniori 
între echipele Jiul Petroșani — 
Minerul Deva.
• Tot în cadrul campiona

tului republican de juniori, pe 
stadionul din Lupeni, la ora 
13,30, are loc întîlnirea între 
echipele Minerul Lupeni — Vic
toria Călanî
• Pe stadionul din Lupeni, 

Ia ora 15, meci de fotbal —

I campionat republican, catego
ria B — Minerul Lupeni —

IC.S.M. Reșița.
• Terenul C.F.R. Petroșani, 

Iora 10,50, fotbal, campionat o- 
rășenesc. Meciul între forma- 

Ițiile Constructorul minier Pe
troșani — Constructorul Lu- 

Ipeni.
Q Pe terenul din Banița, la 

Iora 10,50, meci de fotbal .în 
cadrul campionatului orășenesc 

I între Minerul Banița — Mine
rul Petroșani.

| ■ (Continuare în pag. a 3-a)

I —
[ Centrale 

termice 
predate

I Instalatorii din cadrul Grupu-

Ilui 2 construcții Petroșani, și-au 
concerrtrat în ultimele săptă-

Imîni eforturile pe predarea de
finitivă a centralelor și punc-

Itelor termice aflate pe diferi
tele șantiere.

ICa urmare. colectivul șan
tierului de instalații a reușit 
Isă predea definitiv în folosin

ța I L.L.-ului trei centrale ler- 
Imice în Petroșani, două puncte 

termice la Vulcan si o centra- 
Ilă termică la Lupen> — u.niMți 

prin care se asigură încălzi-

Irea a circa 3 OCfO de aparta
mente.
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LA MARGINEA DELTEI

Cristale uriașe
ln munții Ural, unde in urină cu 

patru luni a fost găsit un bloc de 
cristal de 784 kilograme, a fost des
coperit acum un grup întreg de cris
tale a căror greutate totală se ridi
că la 9 tone. Peste 200 de cristale 
din acest „Cuib" au fost găsite’ la o 
adîncime de 16 metri. Multe din a- 
cestea cîntăresc cite 500 kilograme. 
Deosebit de remarcabile sînt două 
cristale lungi de cite un metru $i 
jumătate, străvezii și cu suprafața 
absolut netedă.

După cum afirmă geologii din 
Oral, aceasta este o descoperire uni
că. Numai în Alpii răsăriteni din 
Austria au mai fost descoperite nu 
de mult șase blocuri mari de cris
tale, dar greutatea lor totală a 
fost numai de o tonă și jumătate.

In apropierea zăcământului de 
cristal, geologii sovietici au desco
perit o așezare a omului primitiv, 
multe cranii și oase de mamut.

Melcul „Melanopsis"
Melcul „Melanopsis", ;specie unică- 

în lume, care trăiește din terțiar și 
Rină în zilele noastre alături de floa
rea de lotus în zona lacurilor ter
male de lîngă Oradea, a fost stu
diat sub raport biologic, anul aces
ta de către cercetătorul E. Mun- 
teanu, de la Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj. El a făcut cîteva 
Observații interesante : Melanopsis 
respiră numai ziua, iar ritmul res
pirației este determinat de lumină. 
Cu toate că rezistă la variații largi 
de temperatură, melcul migrează 
iarna din pîrîill Pețea și Lacul Ți
ganului în Ochiul Mare, unde tem
peratura se menține relativ con
stantă, (Agerpres)
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Prin oceanul de aur 
al Deltei Dunării

Delta Dunării, împără
ția apelor, a stufului și 
paradis al păsărilor, este 
una din cele mai pre
țioase și minunate po
doabe ale țării noastre. 
Această fecundă și în
tinsă grădină, până nu 
de mult cu bogății as
cunse pe cărări înțele- 
nite, și-a așteptat stăpî- 
nul s-o plivească de bu
ruiana nepăsării care o 
năpădise șl cu altoiu. 
muncii s-o pună pe rod.

Aici, în triunghiul cu 
laturi de ape sînt adu
nate comori, ca într-o a- 
devărată visterie a na
turii. Turistului i se în
fățișează Delta ca o u- 
riașă și minunată carte 
a naturii, oare îi far
mecă privirile și incintă 
sufletul.

Așa a fost dintotdeau- 
na Delta, frumoasă și 
bogată, numai că pe me
leagurile ei mândre și 
pline de avuții au vie- 
țuât în trecut oameni 
năpăstuiți și săraci. Sta
torniciți din vechi nea
muri ln împărăția ape
lor și a stufului, oame
nii bălțiloț, au dus în 
trecut o viață grea, a-

păsată de lipsuri și ne
voi, trăind iftipți de lu
me, mulți neștiind cum 
arată trenul sau mașina 
sau să descifreze slova.

„Așa a fost o dată", 
începe orice istorisire 
despre Deltă. De curind 
pe harta Deltei a apărut 
o denumire nouă: Ma- 
'.iuc — capitala stufului.

Dintr-o indicație geo- 
jraBcă — un ostrov oa
recare —, azi ei își me
rită renumeie. Aid s-a 
ținut în mai 1956 primul 
„Congres al Deltei", cînd 
activiști de partid și de 
stat, academicieni, cerce
tători, ingineri și bio
logi, geografi și bota- 
iriști, reprezentanți ai 
mai multor domenii de 
cercetare și activitate 
practică și-au dat întll- 
nire pe acest ostrov și 
au dezbătut complex și 
multilateral' problema de 
vaste proporții a valori
ficării bogățiilor Deltei 
Și astfel în Maliuc.il 
devenit metropola stu
fului în primăvara ami
lul 1956, într-o Încăpere 
construită din stuf și 
căptușită de hărți și gra
fice, a răsunat poezia

de valorificare a stufu
lui, pornind de la recol
tare, stivuire, încărcare 
și transport de la locul 
de producție la cel de 
industrializare — Combi
natul de celuloză și hîr- 
tie de la Brăila.

Cele mai noi cuceri r 
ale științei și tehnici: 
moderne, își găsesc un 
vast câmp de aplicare 
la Maliuc, în strânsă le
gătură cu nevoile pro
ducției.

Fie că străbați Delta 
pe cărări de ape sau o 
privești de sus, din a- 
vion sau elicopter, ele
mentul dominant al a- 
cestui decor îi formează
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MALIUC — CAPITALA STUFULUI

valuăriior făcute se apre
ciază că potențialul de 
producție poate depăși 2 
milioane tone stuf pe 
an. Pe această linie, se 
arată că de pe 50 000 ha 
de stuf poate rezulta, pe 
bază de calcule, plăci de 
-tufit echivalând în con
strucții cu necesarul a 
700 000 m c lemnărie sau 
peste un milion de că
rămizi normale.

Din stuf se pot obține 
printr-o seamă de proce
se chimice speciale, hâr
tie, cartoane, mucava, 
mătase artificială, iar din 
tezidurile de la fabrica
rea celulozei o serie de 
produse secundare ca, 
alcool, drojdii furajere și 
nutritive, furfurol, acid 
acetic și altele.

Pentru a întregi acest 
tablou deștul de sumar 
al folosințelor multiple 
pe care le are stuful și 
al importanței sale eco
nomice. este suficient a 
arăta că valorificarea 
unui hectar de stuf ne
cesar la fabricarea celu
lozei, cruță 2 hectare de 
pădure rășinoasă, pădu
re oare ajunge in faza 
de exploatare abia după 
80—100 de ani pe cînd 
stuful, cu minimum de 
îngrijire, poate fi valori
ficat anual cu randament

MOZAIC
Record toponimic

Ar fi de prisos să explicăm 
că „LLANFAIRPUELLGVINGILIGO- 
GERȚKKVIRPRȚDROBLLANȚIZILțlO 
GOGOGOKK" — este denumirea u- 
nei mici stații de cale ferată din 
sudul Țării Galilor. Cîndua. acest 
nume bizar, alcătuit din 58 de litere, 
a fost publicat în aproape toate ru
bricile de curiozități ale ziarelor și 
revistelor. Zeci de oameni din lu
mea întreagă au învățat șă-1 pro
nunțe fără să se încurce. Există o 
denumire la fel de ciudată, de astă 
dată a unui munte din Noua Zee- 
landă. Denumirea completă a mun
telui este TAUMATAVIIÂKATA- 
PGIHANGAKOAUOTAMATEATUR1- 
pukakapikimaungahoron.uk- 

UPOKAIVHENUAKITANATAHU (83 
de litere), ceea ce înseamnă : „Mun
tele pe care uriașul Tane, plăcut 
cerului, a cîntat la flautul său mu
zică funerară, ca să se înalțe la iu
bita lui". Flautistul, pe mume Tane 
(numele complet este Tamatea Po 
kan Vhenua), a fost un eminent 
conducător al tribului Maori,— băș
tinași din Noua Zeelandă.

,5ă ne rugăm 
rpenfru liră

Vicarul din Bentley, de la bise
rica din Darlaston (Marea Britanie), 
a cerut credincioșilor săi să spună 
rugăciuni pentru consolidarea lirei 
sterline, care se află în primejdie. 
El a adăugat că ar fi bine să șe im
provizeze mici rugăciuni personale, 
prin care să se ceară lui Dumne
zeu să se rezolve dificultățile eco
nomice ale țării.

Problema se pune dacă implora
rea proniei divine se va dovedi 
mai eficace decît măsurile de aus
teritate impuse de guvernul labu
rist.

T
UN AMERICAN se 

străduiește să explice 
unui băiețel englez cit 
de mare esle America.

— America, Tom, este 
foarte mare. Este i 
din cele mai mari țări 
din lume. Dacă pleci di
mineața din Texas, a 
doua zi dimineață vei fi 
tot în Texas. Ai înțeles 1

— Da, sir, am înțeles. 
Și la noi în Anglia tre
nurile merg la fel de 
prost.

★

— Nici eu nu pol să 
rămîn 
punde

mal mult — răj- 
turiștul.

este 
una iLF 
țări

★

— AM FOST aseară 
în vizită la familia Smith 
și le-am cîntat la pian 
aproape două ore.

— Bine le-ai făcut 
Nici eu nu pot să-i sufărX^

★

DUPĂ ce a decolat, 
avionul urcă și ia viteză. 
Deodată, pilotul izbuc
nește intr-un hohot de 
rîs.

— Ce este de ns ? 
îl întrebă un pasager.

— M-am gindit numai 
fii ce panică trebuie să 
fie personalul balamucu
lui, Care a descoperit că 
am fugit de acolo...

★

UN TURIST doarme o 
noapte la hotel într-un 
orășel din Franța. Dimi
neața, la dejun, hotelie 
nil îl spune:

— Ați dormit într-o 
cameră istorică... In 1810, 
in camera aceasta șl-a 
petrecut o noapte Na
poleon.

A UN PACIENT consultă 
u'n oculist:

— Domnule doctor, se 
plînge el, văd peste tot 
niște puncte care joacă 
in fața ochilor.

Medicul îi' recomandă 
ochelari. La vizita urmă
toare îl întreabă:

— El, te simți mai bi
ne acum V

— Da, mult mal bine. 
Acum văd punctele toar
te clar.

★

cifrelor oamenilor de 
știință, care, jalonau — 
la îndemnul și sub con
ducerea clarvăzătoare a 
partidului comuniștilor 
—, căile de urmat pen
tru valorificarea avuți
ilor deltice.

Astfel a luat ființe. 
Stațiunea experimentală 
stuficolă cu numeroși 
muncitori, meaănizaton 
și oameni de știință, am
plasați în diferite puncte 
din Deltă, legate intre 
ele prin radio, având ca 
țel rezolvarea complica
tului proces tehnologic

stuful, el ocupînd un loc 
de seamă în tezaurul 
Deltei.

Pătrunzând în acest o- 
cea-n de aur al stufului, 

valențelor lui econo
mice și apelind la cifre 
vom vedea că suprafața 
stuficolă se ridică la cir
ca 270 000 ha, adică 62,4 
la sută din suprafața to
tală a Deltei, în care 
stuful crește în condiții 
naturale, cu o varietate 
de tipuri ce pot fi gru
pate în 10 biotipuri de 
valoare industrială.

Pe baza studiilor și c

sporit.
Drumețind pe cărările 

fără pulbere ale Deltei, 
acumulezi, ca și când ai 
parcurge paginile unei 
minunate cărți prețioase, 
învățăminte de geografie 
și botanică, de zoologie 
și arheologie, de istorie.

Oriunde vei poposi în 
rceastă împărăție a ape
lor ;— în Deltă vei în
tâiul în decorul frumu
seților naturale semnele 
noi ale evului nostru 
socialist.

SEVER GROZAVU

Robin Hood 
a fost grațiat!

Robin Hood a fo6t grațiat oficial 
șapte secole după ce anunțurile care 
promiteau o importantă răsplată pe 
capul lui au fost atîrnate pe copacii 
din vestita pădure Sherwood.

Actul de grațiere a fost semnat 
de șeriful din Nottingham, dl. El
liott Durham, succesorul celui care 
a fost cel mai mare dușman a Iui 
Robin Hood. Șeriful s-a deplasat 
special în pădurea Sherwood pentru 
a remite oficial documentul unei 
companii de arcași.

AFORISME
• SĂ AVEM noi cununi de 

lauri — capete pentru ele se 
vor găsi imediat.

OAMENII vorbesc mai 
mult despre ceea ce au auzit, 
decât despre ceea ce au văzut.
• Pe multi îi îngropăm cu 

mare pompă pentru că siîntem 
mulțumiți că au muirit.
• Mulți uită că ușile nu 

servesc numai la intrare.

PROFESORUL:
— Cum se face că, Ih 

ultimul timp, al 
puține greșeli la 
făcute acasă f

— Tăticu este 
pe teren.

foarte 
temele

plecat

*

M AMA îșl culcă co*
pilul:

— Noapte bunfi, dra
gul meu. Dormi liniștit, 
Dacă îți trebuie 
noaptea, 
mica și 
imediat

ceva 
strig-o pe m3- 

tăticu e el vie 
la pătuful tin.

♦
| - Fără TINE, Billy 

dragă, n-aș putea să tră
iesc nici o singură ai I 

— Cred șl eu. Viața 
se scumpește pe zi ce 
trece.

Doi cocori doboară un record
...Galeria înaltă, iluminată 

fluorescent, este rearmată 
cu repeziciune. Doi oameni lu
crează de zor ajutindu-se, in- 
tegrlndu-se perfect. In jur 
zboară fluturi cu aripi de un 
colorit nemaiîntîlnfl. Din va
tra galeriei Iși tace apariția 
o balerină care se transfor
ma apoi in lebădă. Rear ma
rea înaintează cu un metru 
pe tninut. încă puțin și va 
fi dobor» un record mon
dial) Lebăda a început să 
înoate In canalul de scurgere 
a apei. Se ridică un stilp, a- 
pol altul, se saltă grinda; îh 
secundele următoare în spa
tele stupilor apar sclnduritr 
frumos orinduite. Șutul s < 
terminat, recordul a fost do 
bor».

La gura galeriei de coasta, 
cu toate că abia a mijit de 
«lud, cei doi ași stat aștep
tați de o orchestra cu instru

mente electronice, fotografi 
și ziariști sosiți din toată ța
ra, ba și din străinătate. O 
reporteră brunetă și cu ochi 
verzi, trimisă a unui ziar de 
seară din Paris, încearcă să 
le ia un interviu dar nu reu
șește pentru că cei doi eroi 
tocmai primesc gladîole și

ales minunatul vis le-a fost 
spulberat. In față lor Se află 
șeful exploatării. Urmează un 
dialog cu întrebări precise și 
cu mai puține răspunsuri.

— Unde v-a plasat maistru 
pentru lucru ?

— In direcțională...
• — Cit ați rearmat ? Ce ați

MICRO FOILETON
garoafe 'de la o droaie d<‘ 
copii.

— Bravo Cioplea / Bravo 
Gologan!, aclamă entuzias
mată marea de oameni.

Deodată, cei doi campioni 
deslușesc o voce cunoscută, 
venită parcă din depărtări:

— (Se faceți măi fraților I 
Cioplea și Gologan deschid 

cu greu ochii. Regreta pro
fund că somnul dulce și mai

:ucrat pînă acum ? Uite, e ora 
4 dimineața...

— ... (tăcere).
— Cum de ați găsit să dor- 

miți tocmai aici, în abatajul 
dSta prăbușit ? Oriclnd putea 
să se surpe I

— ... (liniște totală).
Au mers să vadă „rodul 

muncii" celor doi. Au găsit 
1,5 metri pătrați bandajați;

asta după 6 ore de la Înce
perea șutului.

La mina Dilja, GOLOGAN 
GHEORGHE este cunoscut ca 
un cocor convins. A avut loc 
de oprire la Petrila, Aninoa- 
sa, Uricani și i^uncelul. A a- 
terizat la Dilja în iarna anu
lui trecut. Simpaticul și gu
ralivul său ortac, CIOPLEA 
VASILE. tot cocor, a fost pe 
rind la Lupeni, Vulcan. Dilța, 
Motru și a aterizat de două 
luni iarăși la Dilja. Cînd au 
fost angajați, atît Gheorghițâ 
cît și Vasilică s-au angajat 
să fie băieți vrednici și co
rect;. Și iată la ce nesăbuin
ță au ajuns să recurgă: sa 
lase baltă locul de muncă ș: 
să-și pună in pericol viata 
La ora 4 dimineața, „n-au a- 
vut ochi să-l vadă" pe șeiui 
exploatării venit in control.

Așa că Gheorghițâ Gologan 
și Vasilică Cioplea au dobo
rî! doar în vis un record mon
dial...

FRANCISC VETRO

Maliuc.il
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ÎNSEMNĂRI BOSPODÂREȘTI
O nouă inundafie ?

Prin vară, Jiul transilvănean 
ne-a făcut o surpriză neplăcu
tă : în urma unei ploi abun
dente, apele râului au produs 
inundații, în special în cartie
rul „80 de oase" din Lupeni.

Una din cauzele inundației, 
a fost că la barajul de reten- 
tie a apei pentru termocentrala 
Paroșeni. bazinul avea nivelul 
ridicat de aluviuni, iar apele 
s-au ridicat mult.

De la inundația respective, 
au trecut Iutii de zile. Totuși, 
nu s-au tras învățămintele ne
cesare : bazinul de re lent ie este 
acum și mai plin de pietriș și 
de rămășițe lemnoase aduse de 
apă. Cu toate că acum apele 
sînt mici, scăzute, conducerea 
Termocentralei Paroșeni nu ia 
măsuri pentru curățirea bazi
nului de pietriș și lemne. Aș
teaptă oare o nouă inundație 
pentru a șe hotărî ?

Poveste lungă*..
Povestea a început mai de

mult, cu câțiva ani în unmă, 
pe cînd se tot discuta construi
rea unui depozit de mobilă în 
Petroșani. Intr-adevăr, situația 
mobilei sosite cu vagoanele și 
oare acum stă prin incinta pie- 
țil pe sub streșini — niu-i...

i roză I
Un plan preconizează ca 

noul depozit de mobilă să fie 
f ' construit pe terenul unde acum 

se află depazitul de ambalaje și 
sticle al I.R.V.A.

Unde să fie mutată deci 
I.R.V.A. I S-a indicat un teren 
viran pe malul Jiului,- trebuie 
însă făcute amenajări — ni
velat terenul, construite plat
forme pentru depozitare, șo- 
proane etc. Pînă atunci, LR.V.A. 
ar putea să se miute provizoriu 
în locul unde era garajul 2 al 
autobazei DjR.T.A. Aceasta;

In excursie de studiu
Un grup de studenți din anul IV 

al Facultății de electromecanică de 
la Institutul de mine din Petroșani 
a plecat vineri dimineața într-o ex
cursie de studii și documentare ști
ințifică.

Cu această ocazie, viitorii ingineri 
electromecanici vor vizita Hidrocen
trala „Gheorghe Gheorghiu-Dej" de 
pe Argeș.

Este vorba de prima excursie de 
studii a studenților din anul uni
versitar 1966—1967 prevăzută în 
programul analitic al institutului;

SPORT

HANDBAL 
Aninosenii — 
învingători la limită
Meciul restanță din cadrul cam

pionatului regional de handbal din
tre Minerul Aninoasa — Ponor Vața 
s-a disputat joi după-amiază la Ani
noasa și a dat cîștig de cauză forma, 
ției locale cu scorul de 11—10. Acest 
rezultat strîns, contrar așteptărilor, 
se datorește jocului lent, lipsit de 
consistență al localnicilor, numeroa
selor ratări de pe semicerc. Meciul 
începe cu... două bare, de o parte și 
de alta, fiind parcă semnalul unui 
joc echilibrat. Scorul îl deschid oas
peții prin Jianu în minutul 3. După 
5 minute Rizopol aduce egalarea. 
Partida devine interesantă, Aninose
nii iau conducerea, au un avans 
de două apoi de trei goluri. De fie
care dată însă oaspeții revin pu
ternic în atac și egalează. In minutul 
52 scorul e de 9—9. După ce Logo- 
fătu de la oaspeți ratează o mare 
ocazie, trăgînd în bară, gazdele în
scriu 2 goluri și se părea că vor în
scrie și altele. Dar, la un contraatac, 
oaspeții se apropie la diferență de 
un gol de adversar și, astfel, cu re
zultatul de 11—10 ia «fîrșit meciul, 
bine condus de Drig Horia — Petro
șani.

Au înscris : Gros (3), Gabor, Băbut 
și Hurșek (cfte 2), RiZopol și Cer
nita pentru gazde. Logofăbu (5), Jia
nu (3) și Mitiu (2) pentru oaspeți.

Aurel SLĂBÎ1 

pină în primăvară, cind va fi 
gata noul ei sediu.

Conducerea I.C.R.A. de care 
tine terenul respectiv, refuză 
cedarea — chiar și provizorie 
—a spațiului solicitat, cu toate 
că nu-1 folosește 1

Rezultatul ? Construcția de
pozitului de mobilă nu poate 
incepe pentru că terenul este 
ocupat de I.R.V.A.; iar I.R.V.A. 
nu se poarte muta pentru că 
I.C.R.A. nu-i cedează (nici pro
vizoriu) un teren nefolosit; 
I.C.R.A. este intransigen-tă că... 
așa are ea o ambiție; iar O.C.L. 
Produse Industriale tine mobila 
afară pe sub streșinile halei, 
cad nu are depozit unde s-o 
păstreze în condiții optime 1

Secția comercială a sfatului 
popular și Banca, să intervină 
cu hotărâre și să lichideze o 
dată această poveste care nu 
mai ia sfîrșit I Dpar se pierd 
fonduiri de investiții...

Materialele 
nimănui

Construcția bazinelor de de
cantare a apelor reziduale fă
cută acum cițiva ani la Paro
șeni a costat o jumătate de 
milion de lei. De atunci, bazi
nele s-au umplut cu ștan de
cantat din apele de spălare ă 
Preparației Lupeni. Acum ele 
nu se mai folosesc.

Au rămas însă acolo o sea
mă de materiale : zeai de metri 
cubi de material lemnos intrat 
în construcția unei pasarele 
de acces și sute de metri li
niari de tuburi de fier prin ca
re circula apa ou șlam pînă 
ajungea să se deverseze în 
bazine.

Materialele respective nu 
sînt ale nimănui ? Ar trebui 
recuperate...

| UNDE 
| MERGEM ?
| (Urmare din pag. 1)

10 Pe terenul sportiv din 
Vulcan, ora 11, fotbal — Mine

rul Vulcan — Textila Sebeș.
0 In cadrul campionatului 

regional, pe arena sportivă din 
Aninoasa, ora 11, meci de fot
bal dintre Minerul Aninoasa 
— Dacia Orăștie.

10 Pe arena sportivă din 
Lonea, ora 11, meci de fotbal

I intre Parângul Lonea — Știința 
Petroșani.

10 La Casa de cultură din 
Petroșani, ora 10, deschiderea

■ festivă a Universității munci
torești.

10 In sala teatrului de stat, 
la ora 19,30, prezentarea pie-

- sei „Clinele grădinarului".
0 Stadionul Jiul, '• ora 9,15 

— handbal — Speranța Petro
șani — Viitorul Petroșani; ora 

111 Școala sportivă de elevi 
Petroșani — Voința Odorhei 
— campionat republican de ca- 

■ tegoria A seria a U-a.

LA MAGAZINUL CU AUTOSERVIRE
La ora 6,30 dimineața maga

zinul alimentar cu autoservire 
de pe strada Republicii din o- 
rașul Petroșani iși primește pri
mii cumpărători.

Pînă seara la ora 21,30 ma
gazinul cunoaște o afluență 
permanentă de cumpărători.

In fața rafturilor și a tone- 
te lor pline cu lei de fel de pro
duse alimentare se opresc cum
părătorii, în majoritate gospo
dine, își aleg marfa dorită, a- 
poi se îndreaptă spre casierie,

Să. desprindem un aspect din 
acest magazin.

...Pe ușă intră o bătrinică ce 
pare a nu cunoaște încă mo
dul de autoservire.

— Aș vrea să cumpăr orez 
și conserve de pește — i se 
adresează vînzătoarei LUcaci 
Lucia.

La magazinul 72 din Uricani, în raionul sticlărie — porțelanuri lu
crează vînzătoarea Dina Doina, o lucrătoare ciu mult simț de răspundere 
față de profesia sa

Disciplina — atribut
al fiecărui comunist

(Urmare din pag. 1)

iește să circule cu viteză în timpul 
manevrelor, Marinescu Victor) Ște
fan Iosif, Boian loan, Haidu Emil și 
alții care nu acordă atenție suficien
tă întreținerii locomotivelor, lipsesc 
uneori de la serviciu și de la școala 
personalului.

Paralel cu activitatea de produc
ție, comuniștii au discutat în mod 
principial și abaterile ce s-au săvîr- 
șit de la disciplina de partid.

— Disciplina de producție merge 
mînă în mînă cu disciplina de partid 
— a relevat tov. Comșa Mihai 
președintele comitetului sindicatului. 
Cei oare sînt indisciplinați la locui 
de muncă se abat și de la disci
plina de partid. Mai avem încă mem 
bri de partid care „uită" să plăteas 
că cotizația, nu participă la adună
rile generale ale organizației de ba 
ză, nu ajută suficient activitatea 
grupelor sindicale. Unii dintre ei* 
deși anunțați, pleacă cu bună știință 
de la ședințele convocate. Dat fiind 
că disciplina este un atribut al fiecă
rui comunist, nu sîntem de acord cu 
asemenea abateri. Perrtru a le curma, 
cei care le săvjrșesc trebuie puși în 
discuția adunărilor generale și trași 
Ia răspundere cu seriozitate. oasă în activitatea de pînă acum.

NOTĂ 
Specialitatea bufetului „Izvorul rece"

Bufetul „Izvorul rece" din Ani
noasa ține și loc de cantină-pen- 
siune pentru muncitorii nefamiliști 
aii exploatării miniere din localitate 
oare nu au unde lua masa. 
Poate acesta este motivul pen
tru care gestionarul bufetului, 
pe nume Tănase, caută să compen
seze minusurile în ce privește ca
litatea meniului și deservirea, cu 
masive „porții" de certuri pe ca
re le provoacă în local.

Nici un prilej nu-i scapă gestio
narului pentru a-și etala „talentul" 
în această privință. Nu de mult, 
s-a înfuriat pentru faptul că sala
riatul loan Stelian de la mină a 
venit să ia masa cu un bon cum-

— Poftiți la raftul de acolo 
și apoi la tonetul cu conser
ve, vă alegeți marfa dorită a- 
poi vă prezentați la *casă.

Bătrinică este mulțumită de 
indrumare. Și e normal să fie

Din carnetul 
corespon dentului

mulțumită. Vinzătoarele Rădo- 
iasa lulia, Aboș Elisabeta, Co- 
jan Elisabeta, precum și Mure- 
șan Maria, Floca Elena, fac to
tul pentru ca magazinul să fie 
apreciat de toți cumpărătorii 
care se perindă zilnic prin el.

Responsabilul magazinului, 
tov. Anghel Constantin și aju
torul său, Croitoru Maria, au 
precizat că lună de lună toate

— O cauză a actelor de indisci
plină este lipsa de pregătire a unor 
membri de partid — a arătat tov. 
Maci Pavel. Se citește puțin și se 
studiază și mai puțin. In depou pă
trund puține ziare. Numărul abona
mentelor la diferite publicații este 
insuficient. Cred că în această di
recție se poate face mai mult.

— Trebuie acordată mai multă 
grijă educării tinerilor — a relevat 
tov. Urechiatu Iosif. Multe din aba
terile de la disciplină sînt săvîrsite 
de ei.

— Problema numărul unu oare tre
buie să stea în centrul activității 
noastre de partid este disciplina, a 
ubliniat, în încheierea dezbaterilor 

tovarășul Marcu loan, secretarul 
Comitetului de partid al nodului 
C.F.R. Petroșani. Trebuie să desfă
șurăm o activitate susținută spre < 
forma, la fiecare comunist, la fiecare 
muncitor un dezvoltat simț de răs
pundere fată de munca pe care o 
desfășoară. Comuniștii trebuie să fie 
exemplu de conduită atît în produc
ție cît și în viața de toate zilele, să 
ia atitudine împotriva celor care se 
abat de la disciplină, că numai ast
fel vom putea face o cotitură seri- 

părat de Ia un alt abonat. L-a brus
cat, jignit, amenințîndu-1 șl cu bă
taia. Un incident asemănător a 
fost provocat de gestionarul Tăna
se cu abonatul Dunca Ștefan. Iar 
atunci cînd nu-și poate revărsa fu
riile . asupra . vreunui abonat, pro
voacă certuri ou personalul. Așa 
că, vrînd nevrînd, abonaților care 
iau masa aici li se servește, ală
turi de un prînz destul de modest,! 
și certuri enervante.

Se pare că atît buna cuviință 
cît și medicina pledează pentru li
niște, pentru ambianță plăcută în 
timpul mesei. Dacă gestionarul Tă
nase nu pricepe acest lucru, de ce 
conducerea T.A.P.L. nu-1 ajută ?

cele trei raioane din incinta 
acestui magazin își depășesc 
planul. In lunile care s-au scurs 
din acest an, planul de desfa
cere a mărfurilor a fost reali
zat în proporție de 103 Ia sută. 
Valoarea totală a mărfurilor 
desfăcute către populație de la 
începutul anului curent și pî
nă acum însumează peste 10 
milioane lei, vinzindu-se peste 
plan in această perioadă măr
furi care se cifrează la peste 
200 000 lei. Tot în acest inter
val de timp, printr-o mat bună 
gospodărire a fondului de măr
furi cît și prin atenția ce s-a 
acordat utilizării cît mai judi
cioase a ambalajelor, s-a rea
lizat o economie la cheltuielile 
de circulație în valoare de 
peste 5 000 lei.

IOAN CHIRAȘ

TELEVIZIUNE
39 octombrie

18,00 Antologie școlară: Vacii* 
Alecs andri;

18,50 Publicitate;

18,58 Ora exactă;

19,00 Telejurnalul de seară;

19,20 Colecții, colecționari, pa
siuni;

19.45 Actualitatea cinematogra
fică;

20,00 Tele-enciclopedia;

21,00 Estrada studențească — 
emisiune muzical-dlstrac- 
tivă;

21.45 Filmul „Sfîntul";

22,35 Telesport;

22.45 Telejurnalul de noapte;

22,55 Buletinul meteorologic;

23,00 închiderea emisiunii.

PROGRAM 
DE RADIO

30 octombrie

PROGRAMUL I. 6,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 6,10 Concert 
de dimineață; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sumarul presei; 7,18 ta 
sunet de fanfară; 7,30 Cîntec *i 
bună dispoziție; 7,45 Interpret! 
de muzică populară din dife
rite regiuni ale țării; 8,00 Clu
bul voioșiei; 8,30 Arii din 0- 
peretele lui Johann Strauss; 
8,46 Fredonați cu noi aceete 
melodii I; 9,16 Muzică populară; 
10,10 Melodii de ieri, succese 
de azi,- 10,30 Ascultătorii ne 
cer... (muzică din opere); 10,45 
Plimbare cu muzica ușoară; 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 
Radio atlas; 11,15 Concert fol
cloric; 11,45 Cîntă Aurelian 
Andreescu; 12,00 DE TOATE 
PENTRU TOȚI; 13,00 RADIO
JURNAL; 13,13 ESTRADA MU
ZICALĂ DE DUMINICA; 14,15 
Programul orchestrei de muzi
că populară a Radioteleviziu- 
»il; 14,40 La microfon, Gigl 
Marga,- 15,00 Orchestrele de 
muzică ușoară Cornel Popescu 
și Gino Mescoli; 15,15 Reci
tal de operă — Nlcolae Herlea: 
15,30 Melodii populare; 15,45 
Un cîntec drag,- 16,15 Concert 
simfonic popular; 16,50 Ope
reta „Cîntec gitan" de Maurice 
Yvain (montaj muzical-literar); 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 
O interpretă a folclorului olte
nesc: Maria Lătărețu; 18,30 
TEATRU SCURT: Peștera din 
Salamanca; 18,52, Varietăți mu
zicale; 19,30 Programul orches
trei de estradă a Radiotelevi- 
zilunii; 20,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 20,15 Muzică populară 
la cererea ascultătorilor; 20,45 
Soliști de muzică ușoară; Ilinc» 
Cerbacev și Lucky Blondo; 
21,00 Invitație la dans,- 22,po 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic,- 22,25 Grație și 
ritm; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
30 octombrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Albă ca zăpada și cel 7 sal
timbanci; Republica: Alfabetul 
fricii; PETRILA: Bocceluța; 
LONEA — Minerul: Fanfan le 
Tulipe; LIVEZENI: Marilyn; 
ANINOASA: Winetou; VUL
CAN : Atentatul; CRIVIDIA: 
Cineva acolo sus mă iubește; 
PAROȘENI: Cu fața spre pu
blic; LUPENI — Cultural: Pi
sica de mare; Muncitoresc: La 
porțile p&mîntului; BăRBĂ- 
TENI: De-aș fi Harap Alb; U- 
RICAN!: Cum se reușește în 
dragoste.
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ADOPTAREA REZOLUȚIEI
PREZENTE

ROMANEȘTI

CU PRIVIRE
LA AFRICA DE SUD-VEST

săp- 
Ge- 
șe- 

pri- 
toa-

acest 
după 

de

NEW YORK 28. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Icxnescu, 
transmite t La capătul a șase 
tămîni de dezbateai. Adunarea 
nera'lă a O.N.U. a adoptat în 
dința de joi seara rezoluția cu 
vire la Africa de sud-vest. Cu
te că ascuțișul acestei rezoluții a 

■fost estompat pe ailocuri de amen
damentele introduse de unele țări, ea 
rămîne unul din cele mai impor
tante și mai energice documente 
sancționate de O.N.U. în problema 
Africii de sud-vest. Intre preve
derile deosebit de importante ale 
documentului una se referă la fap
tul că Republica Sud-Africană, da
torită acțiunilor întreprinse în Afri
ca de sud-vest a pierdut dreptul 
de a mai exercita m-andatul asu
pra Africii de sud-vest, afi-rmîndu- 
se „dreptul inalienabil al popu
lației teritoriului la autodetermina
re, la libertate și independentă, 
conform Cartei O.N.U.". Adunarea 
Generală, se arată în rezoluție, este

preocupată de situația din 
teritoriu oare s-a înrăutățit 
verdictul Curții Internaționale 
Justiție din 18 iulie a. c. prin oare 
se confirmase mandatul Africii de 
sud-vest.

Propusă Adunării Generale de un 
grup de 54 de state afro-asiatice și 
adoptată cu 114 voturi pentru, 2 
împotrivă (Portugalia și Republica 
Sud-Afriicană) și 5 abțineri (Anglia, 
Franța, Zambia, Somalia și Malawi), 
rezoluția prevede crearea unui co
mitet ad-hoc pentru Africa de sud- 
vest, alcătuit din reprezentanți a 
14 state, oare să studieze și să re
comande mijloacele practice prin 
care urmează să fie administrat a- 
cest teritoriu de către O.N.U., în 
vederea acordării independenței. 
Raportul comitetului va fi prezen
tat Adunării Generale, oare urmea
ză să fie convocată cit mai curând 
posibil și în nici un caz mai tirziu 
de luna aprilie 1967.

Agerpres, A-

cadrul tur- 
Ungară.
Karoly Po- 
ministrului

BUDAPEST A 28 (Agerpres}. 
Corespondentul
Pop, transmite: Joi seara la 
Teatrul Madach din Budapesta 
a avut Ioc primul spectacol cu 
piesa „O scrisoare pierdută" 
prezentat de Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" în 
neului său în R. P.

Au fost ptezenți 
finsky, locțiitor al
culturii, Janos Bojti, locțiitor 
al ministrului afacerilor exter
ne, și alte persoane oficiale, 
oameni de artă și cultură, șefi 
ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați la Budapesta. Au fost 
de față Dumitru Turcuș, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, și mem
bri ai ambasadei.

Spectacolul s-a 
succes.

bucurat de

★

Coresponden-
Linte, trans-

în programul simpo- 
Majoritatea lucrărilor 
autorilor din țara-

FRANȚA

Pentru o înțelegere 
între toate forțele 
muncitorești

PARIS 28. — Corespondentul A- 
gerpres Georges Dascal, transmite : 
înaintea deschiderii celui de-al 56- 
lec Congres al Partidului socialist 
(ST.I.O.), secretarul general al Par
tidului Comunist Francez, Waldeck 
Rochet, a adresat o scrisoare secre
tarului general al S.F.I-.O,, Guy Mol- 
let. După ce reamintește propune
rile repetate ale P.C.F. pentru ela
borarea unui program comun și a 
unei tactici comune a tuturor parti
delor stângii în vederea alegerilor 
legislative din martie 1967 și subli
niază faptul că aceste propuneri nu 
au primit încă un răspuns favora 
bil, Waldeck Rochet scrie: „Noi 
continuăm să CTedem că o înțelegere 
între toate forțele muncitorești șl 
democratice și înainte de toate între 
cele două partide ale noastre este 
necesară"

Victorii înseninate 
ale patrioților 
angolezi

,DAR ES SALAAM 28 (Agerpres). 
Mișcarea populară pentru elibera
rea Angolei (M.P.L.A.) a dat publi
cității un comunicat în care se a- 
rată că în timpul operațiunilor o- 
fensive desfășurate în luna octom
brie patrioții angolezi au obținut 

de 
ale

SOFIA 28. — 
tul Agerpres, C, 
mite : La Soția continuă lucră
rile simpozionului internațional 
consacrat stimulării creșterii 
plantelor. Pînă în prezent au 
fost expuse mai mult de jumă
tate din cele peste 100 de ra
poarte și comunicări științifice 
cuptinse 
zionului. 
aparțin 
gazdă.

In cadrul simpozionului au 
prezentat comunicări acad. Pe- 
terfi Stefan, prorector al Uni
versității „Babeș-Bolyai" din 
Cluj, și dr. ing. Hurduc Necu- 
lai, șeful Secției de fiziologie 
și biologia plantelor de la In
stitutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de la 
Fundulea. Comunicările specia
liștilor români s-au bucurat de 
apreciere.

însemnate pe frontul 
Detașamente 

au aruncat în aer, în re-
po-

victorii 
est din Angola. 
M.P.L.A.
giunile Caripande și Lumbalia,
duriile de peste fluviile Londope și 
Lupenbe, au scos din luptă 12 sol
dați portughezi oapturînd însemna
te cantități 
ții. La 14 
comunicat, 
supus unui 
a trupelor 
omorând 82
capturând însemnate canti-tăți de ar
mament și muniție de proveniență 
belgiană.

de armament și muni- 
octombrie, se arată în 
patrioții angolezi au 
puternic foc o coloană 
colonialiste portugheze, 
de soldați și ofițeri și

Lupte între forțele patriotice
și unitățile guvernamentale

SAIGON 28 (Agerpres). — O im
portantă bătălie a avut loc in del
ta fluviului Mekong, în apropierea 
bazei militare de la Soc Trang (140 
km su;d de Saigon), între unitățile 
guvernamentale și forțele patrioti
ce. Lupta, transmite agenția France 
Presse, a durat opt ore, soldîndu- 
se cu pierderi de ambele părți. 
Lupte serioase s-au desfășurat și în 
provincia de coastă Quang Ngai, 
unde se presupune că ar fi con-

centrate însemnate forțe patriotice.
Corespondenții agențiilor occi

dentale de presă transmit că vi
neri seara, la aproximativ 18 km 
nord de Saigon, au explodat depo
zitele de muniții ale unităților a- 
mericane de luiptă, stațibnate de-a 
lungul șoselei ce duce spre baza 
americană de la Bien Hoa. Zgomo
tul. puternic ce s-a produs a fost 
resimțit în capitală, iar flăcările âu 
fost observate de la mare distanță.

S.U.A. continuă escaladarea 
războiului din Vietnam
NEW YORK 28 (Agerpres). — 

Continuând escaladarea războiului 
din Vietnam, Statele Unite sporesc 
continuu efectivul trupelor ameri
cane aflate în această țară. Numai 
în . decursul săptămânii trecute a- 
cestea au sporit cu 5 000 de per
soane. După cum subliniază cores
pondentul din Saigon al Agenției 
Associated Press, numărul trupelor 
americane în Vietnamul de sud se 
ridică în prezent la peste 336 000

de soldați și ofițeri. Efectivul tru
pelor altor țări, implicate în răz
boiul din Vietnam, a crescut în a- 
ceeași perioadă cu 3 000 de persoa
ne, ceea ce ridică cifra totală a a- 
costora la 53 000.

Manifestație
sub lozinca

Pace în Vietnam

Acțiunile studenților 
din Chilpancingo

CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager
pres). — Studenții din orașul Chil
pancingo (statul Guerrero) au ocu
pat clădirea Universității și au de
clarat grevă, cerînd demisia recto
rului Virgilio Gomez Moharre. Ti
nerii acuză pe rector că a neglijat 
buna organizare a activității de stu
dii în această universitate și au ce
rut înființarea unei cantine pentru 
studenții lipsiți de posibilități ma
teriale.

PAR1S 28. — Corespondentul Ă- 
gerpres, Georges Dascal, transmite >. 
Gu prilejul vizitei ambasadorului 
S.U.A. în Franța. Charles Bohlen, 
la Tolouse pentru inaugurarea unei 
expoziții culturale americane, mai 
multe sute de cetățeni din locali
tate au manifestat în fața Bibliote
cii municipale, unde se găsea ex
poziția, strigând: „Pace în Viet
nam".

H

BLOCADA NU A PRODUS 
EFECTELE SCONTATE
GIBRALTAR 28 (Agerpres).— Bio- 

cada economică parțială instituită de 
guvernul spaniol la 24 octombrie a- 
supra Gibraltarului nu a produs pî- 
nă în prezent efectele scontate de 
autoritățile de Ia Madrid. Datorită a- 
cestui fapt, relatează agenția Fran
ce Presse, guvernul spaniol inten
ționează să adepte noi măsuri, cum 
ar fi, spre exemplu, întreruperea to
tală a oricărui trafic de mărfuri și

Linea-Alge- 
Gibraltarul,

Destrămarea coaliției guverna
mentale din Germania occidentală, 
a fost agravată 
rea de către 
proiectului de 
1967. Situația 
provocat o vie 
politice vest-geimane. 
tarea demisiei celor patru miniștri, 
acceptată de președintele R. F. Ger
mane, Lubke, fracțiunea parlamen
tară creștin-democrată a adoptat o 
rezoluție prin care declară că „li- 
b'er-democrații poartă singuri res
ponsabilitatea situației actuale. O 
dată în plus, Partidul liber-demc- 
crat a declanșat o criză și declar, 
public că a pus capăt coaliției".

La rîndul său. Partidul liber-de 
mocrat a dat publicității o declara
ție, adoptată de conducerea parti
dului și de fracțiunea parlamentară, 
îm care se subliniază că miniștrii li- 
ber-democrați au părăsit guvernul 
„pentru a evita o situație în care 
criza din sinul partidului U.C.D.- 
U.C.S. ar degenera într-o criză de 
stat"

Observatorii politici de la Bonn 
urmăresc cu interes evoluția noilor 
raporturi dintre cele trei partide 
politice vest-germane reprezentate în 
Bundestag. Se amintesc cu acest pri-

de respinge-
B un desrat a 

buget pe anul 
care s-a creat a 
reacție în cercurile 

După anun-

—
J. Strauss a afirmat la rîndul său : • 
„In împrejurările actuale nu se pune 1 
problema unei alianțe cu P.S.D.G.", • 
Este interesant de consemnat în a- 1 
ceasta ordine de idei și declarația I 
vicepreședintelui fracțiunii parlamen- 1 
tare' liber-democrate, Siegfried Zogl- I 
mann, care declara : „Coaliția a luat I 
sfîrșit. Nor sîntem acum în opozi- I 
tic, alături de P.S.D.G.". |

-------------------- ( 
DESTRĂMAREA COALIȚIEI *

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

lej diferite considerații făcute cu 
c'lva !imp în urmă referitoare la 
posibilitatea unor noi combinații po
litice. Astfel, unii politicieni avan
sau ideea unei coaliții între parti
dele U.C.D.—U.C.S. și P.S.D.G. Alții 
remarcau anumite puncte de apro
piere între poziția Partidului liber- 
democrat și cea a P.SJD.G., ceea ce 
ar face posibilă o alianță a aces

BONN

4«lVER\AMEiXTALE
lora și le-ar aduce majoritatea în 
parlament. Deocamdată, însă, păre
rile exprimate de lideri ai celor trei 
partide lasă cu greu să se între
vadă evoluția viitoare a situației 
politice din Germania occidentală. 
Herbert Wehner, vicepreședintele 
P.S.D.G., a dat asigurări că „nu poa 
te fi vorba de nici o combinație 
între P.S.D.G. și unul sau altul din- 
Ire cele două partide pentru forma
rea unei noi coaliții". Liderul aripii 
bavareze a creștin-democraților

Va reuși cancelarul Ludwig Er
hard, așa cum intenționează, să 
mențină un guvern minoritar for
mat exclusiv din creștin-democrați 
sau, datorită divergențelor serioase 
a-tît în partidele reprezentate în 
Bundestag, rft și în însăși U.G.D.- 
U.C.S., vom asista la o nouă re
grupare a forțelor politice din Ger
mania occidentală ? 
care se pune acum 
litice din R.F.G.

Iată întrebarea 
în cercurile po-

C. VARVARA

R££>A(sȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 Petroșani, str. Republicii nr. 56 Tel. Interurban 322, automat 269.

Președintele Johnson 
dorește 
„un succes sigur

BANGKOK 28 (Agerpres). — Co
mentând turneul președintelui John
son prin țările Asiei, Francis Lara, 
trimisul special al agenției France 
Presse, relevă că scopul ttrmăirit de 
președinte este cîștigarea de noi 
adepți ai formulelor elaborate la 
Manila în rîinduil statelor asiatice 
care nu au participat la această 
reuniune. Corespondentul sublinia
ză că președintele Johnson doreș
te „un succes sigur" în Mal'aye- 
zia, ceea ce ar crea un precedent 
pentru următoarele etape ale tur
neului său.
este pus totul 
de „a șterge 
rici angajate 
dar și pentru
cruciadă comună a 
subliniază trimisul 
ției France Presse.

britanice- se
spa- 

noile

declararea regiunii La 
siras. învecinată cu 
drept zonă militară.

In cercurile politice
subliniază că, dacă guvernul 

pune în practică
Wilson intențio- 

ultimei sale colo- 
ajutor în valoare 
sterline, destinat

pierderile suferite,

niol va 
măsuri, guvernul 
nează să acorde 
nii 
de 
să 
ca

din Europa un
3 milioane lire 
compenseze 
urmare a reducerii traficului co

mercial spre Gibraltar sau provenind 
de acolo. In vederea punerii la 
punct a acestui plan, săptămîna 
viitoar^urmează să sosească la Lon
dra guvernatorul britanic al Gi- 
braltarului.

I

In momentul de față 
în joc în încercarea 
imaginea unei Ame- 
într-un război mar- 

prezenta ca a 
țărilor asiatice", 
special al agen-

a-1

PE SCURT
• VARȘOVIA. Potrivit agenției 

P.A.P. în partea de vest a Mării 
Baltice s-a dezlănțuit o furtună de 
gradul 8. Navele mici prinse de 
furtună în largul mării au recurs la 
ajutorul remorcherelor pentru a 
putea reintra în porturi. Din cauza 
furtunii, în portul Szczecin și pe 
fluviul Odra la vărsarea lui în mare, 
nivelul apelor a crescut simțitor

® WASHINGTON. Buletinul de 
știri al Casei Albe reia un raport 
publicat de Pentagon potrivit căruia 
efectivul forțelor armate americane 
a crescut cu 504 577 persoane în 
perioada 30 septembrie 1965 — 30 
septembrie 1966. Raportul arată că 
toate serviciile forțelor armate ame 
ricane și-au sporit în mod substan
țial personalul în această perioadă, 
îndeosebi prin creșterea efectivului 
militar în Asia de sud-est.

9 PARIS. Ministrul afacerilor ex
terne al Franței, Couve de Murville, 
a primit joi pe primul ministru al 
Somaliei, Ha<ij Hussein Abdirizak, 
care se află într-o vizită oficială în 
Franța. In timpul întrevederii au 
fost discutate unele probleme refe
ritoare la referendumul pe care gu
vernul francez îl va organiza în So
malia Franceză în primăvara anului 
viitor.

9 LUSAKA. Președintele Republi
cii Zambia, Kenneth Kaunda, a 
probat proiectul de construire a 
nei hidrocentrale 
circa 60 km de 
acest scop va fi 
34 milioane lire 
tia ei urmînd
1967. Planul prevede, de asemenea, 
un sistem de hidroameliorații în 
această regiune.

pe rîul Kafue 
capitala 
alocată o 
sterline

să înceapă

a- 
u
,a 
In 
de

țării, 
sumă 
construc- 
în anul
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