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C. C. V. J. la sfîrșitul
primei decade

PERIOADA RELAXĂRII
consecutiv, prima decadă se 
Probabil nu putea fi altfel 
obiceiului, după asaltul de 

la sfîrșitul lunii trecute urma perioada de re
laxare, de : refacere a unor lucrăTi,

Doar minerii din Uricani se pot mîndri cu 
un plus de 1000 de tone. In schimb, toate cele
lalte exploatări — Aniinoasa, Petrii®, Lonea, Dîil- 
ja, Vulcan și Lupani, au încheiat decada cu un 
minus cuprins între 1 867 și 103 tone cărbune.

Felicitări se cuvin oamenilor din colectivul 
sectorului III de la mina Uricani: este a treia 
decadă consecutiv cînd se dovedesc a fi cei mai 
vrednici din Văile, ocupînri primul loc în 
meritul hărniciei.

A patra lună 
încheie cu minus 
deoarece, conform

clasa-

Justificări, justificări...
...Am aflat cauzele ră

mânerii suib plan și ia- 
tă-le. La Lonea s-a 
tîrziat cu trei zile pune
rea în exploatare a unui 
abataj frontal din secto
rul IV. La mina Petri
la. la uin abataj din sec
torul V s-a produs o 
surpare și refacerea ei 
a durat două zile. La 
Dîlja continuă să lip
sească sterilul necesar 
rambleierii, iar Ia un a- 
bataj din blocul V s-au 
întîrziat pregătirile. Sur
pările -produse la două. 
abataje din 
și pentru că 
taj-e cameră 
3 s-au făcut 
explică 
plan a minei Aninoasa. 
La mina Vulcan, un a- 
bataj frontal trece prin- 
tr-o laminare, iar un a-

în-

oprit 
unui 
unei 
fria- 

frontal, 
să fie 
la sus- 
și in-

sectorul II 
la șase aba- 
din stratul 
atacări noi, 

rămînerea sub

bataj cameră este 
pentru executarea 
suitor. întâlnirea 
porțiuni de coperiș 
b.il la un abataj 
ceea ce a făcut 
necesară trecerea 
ținerea cu lemn, 
troducerea susținerii me
talice la un alt abataj, 
sînt prezentate drept 
justificării pentru neîn- 
deplinirea sarcinilor de 
către minerii din Lupeni. 
La toate aceste cauze 
mai sînt adăugate nea
junsuri legate de deran
jamente tectonice.

Dar, fapt curios, des
pre lipsa de organizare, 
control și îndrumare, a- 
provizionarea necores
punzătoare nu se vor
bește nimic. Rămîne 
le deduci...

să

Nereușită și la investiții
riii în urmă ? In faptul că 
sectoarele de la investi
ții ca la minele Lonea, 
Dîlja, Aninoasa, Vulcan, 
ParoȘeni și Uricani și-au 
îndeplinit sarcinile doar 
in proporție de 20—30 
ia sută. Doar sectoarele 
de investiții ale minelor 
Petrila și Lupeni și-au 
făcut așa cum se cuvine 
iatoria. Dar, două colec
tive * nu pot salva situa
ția pe combinat I

Aflăm de la direcția 
de investiții a C.C.V.J. 
că pe Vale, sarcinile de 
plan l-a 
palele indicatoare — 
metri —
re + 
îndeplinit 
de 27,1 la sută, 
seama de numărul zile
lor lucrătoare, planul 
decada! era îndeplinit 
dacă se realizau 34,6 la 
su-tă... Unde se află ex
plicați-a acestei rămîne-

unul din princi-

liniari ' săpa- 
betonare s-au 

în proporție 
Ținîn-d

I

Clasamentul hărniciei

SECTORUL
Fată de 

plan
%

Față de 
angaja

ment
%

Sectorul III Uricani 119 117
Sectorul V Lonea 112 111
Sectorul II Lupeni 108 108
Sectorul V Lupeni 106 104
Sectorul II Uricani 105 104
Sectorul I Lupeni 103 103
Sectorul V Vulcan 102 102
Sectorul IV Lupeni 102 101
Sectorul I Petrila 101 100
Sectorul V Petrila 101 100

plăcere de primele 
cu operele nemuri- 
exponenților cul-turii- 
și universale !

spre Victor Hugo

dezvoltării pe 
acesteia.

Rîndurile de 
nute cu scopul 
le aspecte
care tinii caută să traducă în

înapoierea de la Tirana 

a delegației* C.C. al P.C.R..
Sîmbătă dimineața s-a înapoiat 

de la Tirana delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, condusă de Constantin Dră- 
gian, membru al Comitetului Exe-

———— - i "■«

cutiv al C.C. al P.C.R., care a par 
ticipat la lucrările celui de-al V-le* 
Congres al Partidului Muncii, dil 
Albania.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor Consfătuirii pe țară 
pentru constituirea Consiliului Național al Organizației Pionierilor

Sîmbătă, la Palatul Marii 
Adunări Naționale s-au înche
iat lucrările Consfătuirii pe 
tară pentru constituirea Con
siliului Național al Organiza
ției Pionierilor.

De la tribuna consfătuirii au 
luat cuvîntul numeroși parti
cipant — profesori și învă
țători, comandanți de detașa
mente și unități, președinți ai 
consiliilor locale ale organi
zației de pionieri, reprezen
tanți ai conducerii unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, scriitori, oameni de 
știință și cultură, care și-au 
exprimat adeziunea deplină cu 
măsurile adoptate, au împăr
tășit experiența dobîndită în 
munca de educare a celor 
mai tineri cetățeni ai patriei, 
au făcut numeroase propuneri 
pentru a ridica, în viitor, pe 
noi trepte activitatea pionie
rească.

Indemnurile și îndrumările 
cuprinse în cuvîntarea tova
rășului Niicolae Ceaușescu au 
fost subliniate de vorbitori, a- 
rătînd că ele vor sta la baza 
întregii activități de‘instruire 
și educare a copiilor — vi
itorul națiunii noastre.

Profesorii Nicolae Poșta, 
președintele Consiliului regio
nal Maramureș al Organizației 
pionierilor, Toma Mareș, pre
ședintele Consiliului orășenesc 
Constanța al Organizației 
pionierilor. Liviu Prorocu, co
mandant al unității de pio

nieri de la Școala generală din 
comuna Zvoriștea, raionul 

Nicola
de învă- 

cultură a

Do-
Ti-robot conf. univ. 

beriu, șeful secției 
țămînt, știință și 
Comitetului regional de partid 
Oltenia, prof. Ion Dragu, di
rectorul liceului „Ion Neculce" 
din București au relevat

că școala, cadrele didactice, 
îndrumate de organizațiile de 
partid, au înalta misiune de a 
forma elevilor o cultură bo
gată, de a crește tînăra ge
nerație în spiritul nobilelor 
idei ale patriotismului socia
list, ale comunismului, ale u- 
manismului și păcii. Despre 
cadrul în care se înscrie mun
ca organizației de pionieri, ca 
o formă de activitate socială a 
copiilor, menită să complete- * 
ze — pe căi specifice — Jre- 
gătirea elevilor pentru viața 
și munca în societate, au vor
bit prof. univ. Stanciu Stoian, 
membru corespondent al Aca
demiei, directorul Institutu
lui de științe pedagogice, prof, 
univ. Stefan Bîrsănescu de la 
Universitatea „Al. I. Cuza" din 
Iași, membru corespondent al 
Academiei, conf. univ. Geor
ge Rulea de la Institutul po
litehnic „Gheorghe Gheorghiu-

București, profesa-
Gheorghe Achiței 
liceului pedagogii 
învățătorul Cort 

din Craiova

Dej" din 
nil emerit 
directorul 
cin Deva,
stantin Mitroi 
profesorii Andronic Moldovan, 
președintele Consiliului regio
nal Brașov al Organizației 
pionierilor, Florica Voiculescu, 
comandant al unități? de pio
nieri de la școala generală nr. 
7 din Brăila.

După cum au remarcat pro
fesorii Vasile Popa, președin
tei.» Consiliului regional Cluj 
al Organizației pionierilor. Vi- 
dosava Ieremici, comandant al 
unității de pionieri de la 
Școala generală nr. 8 din .Ti
mișoara, și Fodor Geza, șeful 
secției de învățămînt, știință 
și cultură a Comitetului re
gional de partid Mureș-Auto- 
nornă Maghiară, școala, or-

(Continuare în pag. a 3-a)

In dîscufie: PROBLEMELE MAJORE
ALE PRODUCȚIEI

comuniștii de 
șit să mobilizeze în jurul lor 
întregul colectiv pentru rea
lizarea și depășirea substan
țială a angajamentelor asuma
te. Astfel, în primele 10 luni 
alei anului în curs minerii Id- 
neni au extras peste preve
derile planului 14105 tone de 
cărbune și au ridicat producti
vitatea muncii cu 50 kg. căr
bune pe post. Pe același inter
val de timp au realizat peste 
ÎIOOCOO lei economii la pre-

Conferința pentru darea de 
seamă și alegeri a Comitetu
lui de partid al E.M. Lonea a 
dezbătut problemele majore ale 
procesului de producție, as
pectele esențiale ale muncii 
politice și organizatorice me
nite să asigure înfăptuirea sar
cinilor de plan. Cele mai am
ple discuții le-a prilejuit ne
cesitatea . întăririi disoiipliiinei 
în muncă, răspîndirii experien
ței înaintate, sporirii răspun
derii comuniștilor.

Dovedind un dezvoltat simț țul de cost, 
de răspundere, comuniștii au 
supus unei ample analize în
treaga activitate politico-or- 
ganizatorică a comitetului de 
partid îndreptată spre îndepli
nirea ritmică a prevederilor 
planului și a angajamentelor 
luate de colectivul minei Lo
nea.

Suplimentîndu-și angajamen
tele, colectivul minei Lonea tre
buie să extragă pînă la finele 
anului pcurent 16 000 tone de 
cărbune peste plan, să reali
zeze la prețul de cost o eco
nomie suplimentară de 500 000 
lei și să sporească productivi
tatea muncii cu 20 kg. căr
bune pe post. îndeplinirea a- 
ceetor angajamente necesită 
intensificarea activității în toa
te compartimentele procesu
lui de producție, o asistență 
tehnică corespunzătoare și u-n 
control exigent. Conducînd cu 
competența activitatea politico- 
economică, comitetul de partid.

mai departe al

fajă sînt așter- 
de a reda une- 

ale spiritului cu

la Lonea.au reu-

Reliefînd succesele însemna
te obținute în activitatea eco
nomică, participants la discuții 
au scos în evidentă și unele 
lipsuri ce s au făcut simțite 
în perioada analizată.

Atît darea de seamă, dar 
mai ales discuțiile au subliniat 
că, la mina Lonea sînt create 
toate condițiile pentru a se 
obține realizări mâi frumoase 
docît. cele de pînă acum. Co 
muniștii au subliniat că putea 
fi extrasă o cantitate mult 
sporită de cărbune dacă se

poziție de artă plastică sau 
de fotografii, să vizioneze în 
colectiv aceste manifestări la 
care subscriu talentele lo
cale.

Rezultatul ? Pe an ce trece

-.irci-

acorda mai multă atenție ■îm
bunătățirii calității cărbunelui, 
îndeplinirii ritmice a planului 
de producție de către fiecare 
brigadă, de către fiecare sec
tor.

In acest an 16 brigăzi, ma
joritatea din sectoarele III și 
IV, nu și-au îndeplinit
nile de plan. Calitatea- neco
respunzătoare 
faptul că 34 la sută din tota
lul brigăzilor miniere au rămas 
sub plan a determinat pierde
rea, de către mina Lonea, a 
circa 20 000 tone de cărbune 
de la începutul anului în curs.

— Pierderea acestei cantități 
importante de cărbune a fost 
determinată și de alte cauze — 
a spus minerul Popa AureL 
secretarul organizație de bază 
de schimb I B. Ea se datoreș- 
te și numeroaselor . absente 
motivate și nemotivate de: la 
serviciu.

a cărbunelui,

M. CHIOREANU

(Continuare în pag. 3-a)

Cine nu-și aduce aminte cu 
nespusă 
contacte 
toare ale 
naționale

Drumul
prin „Mizerabilii", fascinantul 
mesaj al „Rapsodiilor" lui 
George Enescu, cunoștința cu 
I. L. Caragiale prin „O scri
soare pierdută" sau prima i- 
magine imortalizată pe re
tină a „Giocondei" vor rămî- 
ne neșterse în amintirea a- 
dolescentului care bate sfios, 
pentru prima oară, la porțile 
culturii. ?

Primele opere, cele dintîi 
lucrări artistice din viața o- 
mului prin care intră în con
tact cu lumea artei, a frumo
sului, lasă amprente de neș
ters pe cultura personală a 
fiecăruia dintre noi și influen
țează în mare măsură sensul

Nu numai discernămînt
dar și spirit de răspundere

viată acest deziderat, extrem 
de important, în realitatea 
noastră cotidiană.

La Lupeni, de exemplu, in 
decursul anilor, a devenit o 
adevărată tradiție ' ca elevii 
școlilor din localitate, îndată 
ce se organizează vreo ex-

I

tot mai mulți elevi frecven
tează cercurile de artă și pa
ralel ou această creștere, tot 
mai mare este numărul ace
lora care obțin premii la di
ferite concursuri pe tărîmul 
activității de creație.

Consemnez fan tul, spre mîn-

Pnmirea de către 
tDvarăîul Nicolae tail 
a tovarăsolui l S.PMei

1 \-'r fTovarășul Nicolae Ceaușesjcu, ss« 
cretar general al Cbmitetplții “Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit sîmbătă 12 noiembrie a.c. 
pe tovarășul N. S. Patolicev, 
nistrul comerțului exterior al U.R.S.S., 
care, în fruntea 
conomice, face 
noastră.

La primire au 
Gheorghe Rădules-wi, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. a! P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de- Mi- - 
niștri, Manea Mănescu, membru 
supleant ak Comitetului . Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului - exte
rior, și Andrei Păcurarii, membru al 
CC. al P.C.R.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al U.R.S.S. la București, 
M. G. Losakov, director în Minis
terul Comerțului Exterior al 
U.R.S.S., G. I. Nikolaev, reprezen
tant comercial pe lîngă ambasada 
U.R.S.S. la București.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

mi-
■»

unei delegații e- 
o vizită în tara

participat tovarășii

Poezia toamnei a cu
prins de mult și robus
tul peisaj industrial de 
pe dealul Dîljei.

C. TIBERIU

(Continuare în pag. a 3-a)

dria acelora cărora le-a apar
ținut inițiativa de a organiza 
într-una din duminicile tre
cute o vizionare colectivă cu 
elevii Școlii profesionale co
merciale din Petroșani la 
piesa lui T. Mușatescu „Visul 
unei nopți de iarnă", prezen
tată de colectivul teatrului din 
localitate.

Receptivitatea micilor spec
tatori față de tema piesei este 
mai presus de orice apreciere 
a reușitei acestei acțiuni de 
culturalizare.

Dar, pentru mulți dintre noi 
este deadreptul de neconce
put, cum a putut conducerea 
acestei școli să organizeze vi
zionarea colectivă (duminică 
6 noiembbrie ora 15) a spec-

Lonea.au


2 STEAGUL ROS®

Redacția ziarului „Steagul roșu" în colaborare 
cu Consiliul local al U.G.S., Comitetul pentru cultură 
și arlă și Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani 
a inițiat un concurs literar în cadrul ‘căruia primim 
lucrări aparținind mai multor genuri literare. •> In 
aceste lucrări autorii își exprimă o gamă variată de 
sentimente, încearcă pătrunderi îndrăznețe în univer
sul sufletesc.

In pagina de lață publicăm cîteva dintre lu
crările primite pînă acum la redacție. In numerele vii
toare ' 
ducții 
Curs.

CONDEIE Motiv serios

ale ziarului vom încredința tiparului și alte pro- 
pe care le așteptăm de Ia partidpanțli Ia cop

1. Tellmann.

COR 1 A

fracțiune

după

S C H
Era de altfel sin-

parcurși 
de se-

de traversat 
de munte. Dru-

și Co
la fa-

■ în salo- 
localitate

metri pînă la apa rece 
lacului, au fost 
intr-o

Medicii j-au

înec.
Zi i-a fost anunțată o 
ușa salonului, un tînăr 
brațele încărcate cu 

i timid spre patul ei.

i asemănarea asta în 
au determinat-o să-și 

geolog, sau poa-

Linogravură

După TOPIRCEANL

Motto
Legați la ochi pe-al vieții val 
Au mers pîn's-au lovit de mal

IN CONCURS

Așa îi ziceau toți prietenii 
legii. Pînă și profesorii de 
CUltate s-au obșnuit să-i spună pe 
numele mic — Corina.

In copilărie, tatăl îi spunea ade
seori că seamănă cu o căprioară, 
Avea ochi meri și ageri, picioare ar
cuite, apte să sară de pe un colț de 
stîncă pe altul.

Poate tocmai 
ochii tatălui i 
aleagă meseria de 
te a mai existat și 
o chemare lăun
trică. Ea e con
vinsă de existența 
acestei chemări. 1 
gurul țel al visurilor țesute în anii 
adolescentei.

Timpul trecea și încetul cu înce
tul visurile deveneau realitate. 
„Căprioara" de odinioară era vă
zută cînd în masivul Retezatului, 
cînd în regiunea Munților Apuseni, 
cînd pe dealurile DobrogeL

Cu fața biciuită de vînturi și ploi, 
cu umerii încordați sub povara ruc
sacului îndesat cu probe din rocile 
studiate, scruta 
deal. Ghemuită peste sumedenia de 
aparate asculta cu răsuflarea tăiată 
pulsul bogățiilor din adîncuri. Avea 
de dezlegat taine milenare. Și nu 
numai atît. Trebuia să găsească dru
mul cel mai 
taine.

Ea început 
Pe arșiță sau 
munte umblate sau neumblate, Co
rina pășea spre înfăptuirea visului 
din copilărie.

In clipele de grea încercare ii 
răsunau în minte cuvintele grave 
dar pline de duioșie ale rectorului 
Institutului, rostite cu emoția tată
lui care-și vede copiii plecînd de la 
casa părintească — Ia balul absol
venților : „In anii de școală v-au 
ci eseul ajipi puternice. Avîntați-vă 
deci cu încredere, știind că zborul 
vostru este urmărit de noi toți, de 
acei care v-am pregătit pentru acest 
Zbor cutezător".

Si aripile căpătate în anii de stu
diu o purtau pe Corinia spre tării.

Era primăvară. Grupul de geologi 
din care făcea parte și Corina 
pornit la 
tos unde 
portante 
feroase. Soarele cocheta discret cu 
brîindușele care de-abia își scose
seră cupele deasupra zăpezii. Totul 
în jur țîșnea parcă spre viață.

In decorul acesta îmbibat cu me
sajul fertilității și dorinței de îm
plinire, Corina a căzut pentru prima 
dată pradă unor sentimente necu
noscute de ea pînă atunci. Pentru 
prima oară în viață se simțea sin
gură. O singurătate interiorizată sub 
forma unui abis, undeva în labi
rinturile întortocheate ale sufletu
lui.

fiecare colțișor de

apropiat spre aceste

n-a fost tocmai ușor.îl 
ploaie, pe poteci de

a 
asaltul unui masiv mun- 
aveau de prospectat im- 
zăcăminte de metale ne-

Geologii aveau 
zonă periculoasă 
mul stîncos trecea peste un perete 
abrupt la baza căruia își întindea 
apele cristaline un lac de munte. 
O clipă de neatenție, un pas greșit 
și cei cițtva 
ca gheața a 
de Corina 
cundă.

S-a trezit
nul unui spital

I T Ă

două zile 
dlntr-o 1 
de munte. Totul i 
Se părea confuz, 
o durere cumplită 
îl săgeta capul, 

povestit tot ce s-a 
întîmplat pin momentul cînd s-a pră
bușit de pe stînca lunecoasă. Nu
mai curajul și iscusința unui alpi
nist din apropierea locului au sal
vat-o de la

A doua i 
vizită. Din > 
chipeș, cu 
flori înainta 
Corina simți cum îi năvălește sîngele 
în tîmple. O cuprinse o bănuială si
gură. Era salvatorul ei. Cu o mul
țime de cuvinte spuse fără nici o 
legătură, discuția lor a continuat 
pînă tîrziu. El a rugat-o să-i permită 
să vină și în ziua următoare. A în
cuviințat din cap stăpinită de emo
ție. El a venit și a doua zi, și 
treia, și a patra, și a cincea zi. 
venit sî după aceea...

In grădina tainică a sufletului 
înflorise o floare’ rară. Simțea 
pe zi ce trecea abisul din viața 
descoperit în dimineața aceea 
primăvară, începea să se umple ! 
celui cu încetul.

I.a părăsirea spitalului, el a • 
tepțat-o la poartă. A invitat-o 
plimbare pe strada inundată 
soare. î-a oferit un buchet de lalele, 
primele care au apărut în primăvara 
aceea. I-a mai oferit și o cutiuță, 
pe care ea o deschise tremurînd 
de emoție. In interiorul cutiuței pe 
o catifea albastră — două veri
ghete.

...După căsătorie, Corina s-a des
părțit cu sțrîngere de inimă de 
grupul geologilor. S-a oferit să pre
dea ore de specialitate la liceul din 
oraș...

Au trecut ani de atunci. In casa 
Corinei, razele soarelui de toamnă 
tîrzie se zbenguiau prin cîrlionții 
celor două capete bucălate aplecate 
asupra caietelor imaculate. Erau 
la prima oră de meditație „în fami
lie". Două perechi de ochi mari și 
rotunzi, ce înmănuncheau parcă sini- 
liul apelor de munte și al cerului 
de mal, priveau cu nerăbdare spre 
fotoliul din care mama lor avea să 
le dicteze prima frază din acel an 
școlar.
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VA RAM|NE
Pe obrazul de fecioară 
A rămas o pată rară 
Cînd a fost primul sărut. 
A rămas acolo — semn 
De la prima ei iubire, 
De la prima fericire.
Va rămîne mereu semn.

N U II
De
De
De
Dar fug nebun de line, mă pierd în depărtare ?

ce te cînt iubire în valuri de cerneală? 
ce te văd cu gene de aur și beteală ?
ce mi-e visul plin de visurile tale,

Nici eu nu știu nici tu. Din complicata fiire 
Se țes cărării a&cunse spre tainica iubire.
Va rupe ea tăcerea, vom trîmblța și-n sori 
Iubirea ce ne arde ca taina din comori

A F 0 S
— Bunico, spune-mi 

poveste !
Vasilică, în pijama 

cu plapuma trasă pînă 
la bărbie, așteaptă por
ția de basme pe 
bunicuța 
somnifer 
ră.

i-o 
în

O

care
servește ca 
fiecare sea-

E>a de

T. KARPATIAN

LAURA URSAN
elevă
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Nedumerire
E mereu foarte grăbit 

întotdeauna cu mapa 
sub brat, face „slalom" 
printre trecători. Și da
că din nefericire uneori 
produce cîte un mic „ac
cident", tot el e supă
rat. Exclamă furios: „Ce 
c&scați, dom'le".

S-ar părea că amicul 
nostru are ca inamic nr. 
1 timpul.

Iată-1, ca și altă da
tă, In același ritm, cu 
aceeași mapă galbenă 
sub braț ieșind grăbit 
de la „Alimentara". Se 
oprește la un colț de

stradă, întinde rapid mo
neda șl buzunarul i se 
umple de semințe. Cu c 
îndamînare de 
scoate miezul, iar coaj. 
o proiectează cu preci 

trotugi 
pe alt 
nostru

ce ati-

unde, păca
tele mele, să mai știu 
povești ? Ți le-am spus 
pe toate I Culcă-te și fă
ră poveste I

Năsucul lui Vasilică 
începu să se încrețească 
în același 
bia, semn 
lor va da 
siunii de 
protest la 
ventivitate

— Stai, 
pe cu 
spun 
mos

— Și pentru patinoar, 
completă Vasilică.

— O știi, zise bunica '
— Nu, n-o știu 1
— Așa... Și au hotărî, 

să facă aici un teren 
frumos, frumos ca-r. po
vești. Tineri entuziaști, 
cu lopeți și cazmale, cu 
roabe și lărgi, au sărit 
ca unul să amenajeze 
terenul. L-au făcut ca-n

artis șor ?

timp cu bar
că posesorul 
drumul emi- 
plîns drept 
lipsa de in- 
a bunicii.
stai nu înce-

bocitul! Să ți-o 
pe cea ou Făt-Fru- 

din lacrimă ?
Nuuu...
Dar pe care, pui-

zie undeva pe 
ba uneori chiar 
trecători. Amicul 
e nedumerit: de 
tea munndre în juru 
lui?

Inrtr-adavăr s-a năs
cut o întrebare...

1. STHOCHI-BOZERO
Petroșani

— Una, care vrei, dar 
să n-o știu!

— Aha, stai că-mi a- 
mintesc. A fost odată ca 
nidodaită. Era un maidan 
în spartele clubului din 
Aninoasa. Se aruncau pe 
el gunoaie, șist de căr
bune și altele.

— Și altele...
~~ Și trecînd pe acolo 

cel de la comitetul 
U.T.C. pe mină și-au 
zis: „Uite un loc bun 
pentru un teren de hand
bal și baschet"

Mimi Păsușescu, cu Geoig.că .soia, 
E o fată „bine" de profesie „fără". 
Chintesența-n modă și în cha-cha-cha 
Că-n materia asta n-o ia nimenea. 
Fiindcă pHctiseiaila a cuprins-o val 
Și-a oprit azi pașii drept lia tribunal 
Gă e hotărîtă fata,, se mărită 
Șl n-o poate face-așa nepregătită. 
Asta-i un pas mare cînd îți iei un soț 
Șl-i cazul să știe cum e un divorț. 
Ce-« văzut aici timp de patru ore 
I-a produs revoltă : motive minore. 
Fel de fel de cazuri puse în instanță, 
Insă ea le crede fără importanță. 
N-a reușit unul măcar s-o amuze 
Deci și-a luat poșeta, și-a dat ruj pe buza 
Și-a plecat ca glonțul afectată foc 
Ca să ia un filtru... dac-o găsi loc! 
Pe la șapte-mi pare s-a hotărît fata 
Să vizioneze filmul „Cleopatra".
Și iat-o pe Mimi plînsă și-abătută 
Cînd mărețul Cezar cu stilelu-n burtă 
I-a înfipt lui Brutus în inimă-un cui 
Spumîndu-i pe față că e fiul lui. 
Dar i-a trecut criza cea lacrimogenă 
Căci a intrat „dînsul" atunci în „arenă". 
A simțit că ceva mare s-a-ntîmplat 
Cînd a întrebat-o dacă-i ocupat 
Scaunul de-alătuii. Iar ea a răspuns 
„Nu" și din Ir-o dată s-a oprii din.plîns. 
Mimă de lă dînsul a simțit chemarea, 
Deci la „Cleopatra" n-a văzut urmarea I 
Ce s-a întîmplat nu-i secret, să știți : 
Au ieșit afară proaspăt logodiți.
Ei i-a spus că-i doctor sau că-i inginer, 
C-are apă-tr casă și calorifer
Și Că o iubește tandru și puternic 
Chit c-o cunoscuse numai pe-ntuneric. 
Asta a fost miercuri! Ba-mi pare că joii 
Vineri ea și Gelu-au început în doi 
Un menaj ca-n basme ; cum n-a fost vreodat' 
Că dormeau cu rîndul (era strîmt în pat). 
Dragostea fui Gelu a găsit ee^jp 
Cînd ei i-a cerut să-i gătească-un ou. 
Dar eta să iasă atunci tevatură 
Fiindcă în tigaie ea n-a pus untură 
Și omleta-mi pare n-a fost reușită : 
Era nesărată și puțin pînlită.
Conflictul acesta s-a și aplanat 
Căci și Mimi miercuri — de unde-a aflat î 
A știut că Gelu nu e inginer
Ci, să vezi drăcie, că-i numai frizer. 
Și n-a fost nimic' Gelu-i o comoară 
Chiar dacă de-o lună a fost dat afară. 
Asta nu-l o crimă cum nici asta nu-i; 
Că garsoniera nu era a lui.
Dor. semtreabă lujpea : ce-a găsit la soț?
Că de luni și Mimi a băgat divorț 1 
A-ntrebat-O: astăzi chiar și tanti Lina 
Ce e ou divorțul și care-i pricina ?, 
A declarat Mimi tare și ritos : 
„Gelu-i o comoară, dar e... mincinos". 
Ea-'l iubea pe Gelu și chiar în neant 
Ar fi mers cu dînsul dac-avea...Trabant. 
Dar el, fire crudă, tare-o amăgise 
Cînd i-a spus că are ■, însă o mințise. 
A aflat ea vineri din sursă secretă 
Cum că Gelu n-are măcar bicicletă. 
A avut și dînsa o mică greșeală : e 
Că s-a luat cu Gelu prea la repezeală 
Dar a doua oară nu mai cade-n vină 
își alege soțul numai pe lumină.

G. NEGRARU
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mingea în vale, avea și 
plasă de cealaltă parte, 
ca să nu lovească min
gea în școală. Și jucau 
băieții din echipa „Mi
nerul" Anlnoasa handbal 
cu drag. Și copiii de la 
școală aveau acum unde 
face gimnastică j ce mai, 
era foarte frumos.

Dar iată că a sosit un 
„pricaz" de la Petroșani

Pseudo
palma. Au adus și zgu
ră roșie, l-au nivelat și 
era aproape gata.

„Să-i facem porți 1“ a 
zis unul. „Să-i facem l" 
au hotărît ceilalți. Au 
găsit lemn, l-au tăiat, 
l-au aranjat, l-au vopsit 
și au ieșit două porți de 
toată frumusețea.

„Trebuie să-1 
dim!" a sărit un 
„Să-1 îngrădim!"
ceilalți. Cu sprijinul co
mitetului de partid al 
minei au făcut rost de 
plasă metalică, de niște 
țevi vechi și iată un 
gard frumos din stană 
cu rame sudate ce îm
prejmuia un teren pe 
care să tot joci handbal.

Handbal, repetă Va
silică.

îngră- 
altul.

ziseră

Avea terenul și
plasă înaltă în spatele 
porția ca să nu cadă

basm
de la U.G.F.S. prin care 
se spunea că nu-i des
tui de mare terenul, că 
trebuie lungit că altfel 
nu mai vin echipe la 
ninoasa.

„Să-l lungim!" 
spus tovarășii de 
U.T.C, „Să-1 lungim I" 
spus și tinerii.

Ca niște zmei 
smuls, tinerii gardurile 
înalte din spatele porți
lor. Ca 'o ghionoaie s-a 
repezit un buldozer în 
mal, rupînd pămîntu! și 
îngrămădindu-1 către va
le. Plasa metalică a gar
durilor a dispărut ca 
prin farmecele Babei 
Cloanța.

— Cloanța ?... se auzi 
mormăitul lui Vasilică.

— S-a lungit terenul, 
s-au adus blocuri pen
tru un zid de sprijin și 
a început construirea a-

A-

an 
la 

au

au

cestuia. L-au dus voini
cii pînă la jumătate șl 
gata!

— Gata ? Făcu ăla mi- 
cu.

— Nu, puișor, nu-i ga
ta. A rămas așa netermi
nat și acum e aproape 
gata dărîmat. Iar din fru
musețea de teren a ră
mas doar amintirea. Por
țiile cele frumoase au 
luat parcă „pe loc re
paus”, iar în ramele de 
metal ale gardului doar 
păienjenîi mai țes cîte- 
bdată plasă și la cîte un 
meci trebuie să se re
curgă la serviciul copi
ilor pentru a aduce min
gea din vale. Parcă e 
un teren diin țara „Fru
moasei adormite". Și azi 
trec pe aioolo tovarășii 
de la»- U.T.C. Văd cum 
stă situația dar...

— Dar ?...
— Nimic, încheie bu

nica, picotind și ea de 
somh. Vine iarna Vașili- 
că și ce bine s-ar da co
piii pe gheață pe un pa
tinoar aici pe teren.

— Și eu bunico mi-aș 
pune patinele să mă dau 
pe gheață <

— Da, da 
o să te dai 
dană cineva

dragul meu, 
pe gheață 

se va deci
de „să spargă gheața" și 
să facă amenajări pentru 
uin patinoar de acum 
pentru la iarnă.

— Patinoar, acum, la 
iarnă... mormăi Vasilică. 
adormind cu năsucul în 
pernă.

g. tăciune
Azuuoasă
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Realizări 
ale muncitorilor 
tipografi

x
Colectivul subunității, poligrafice 

din orașul Petroșani are ca princi
pale obiective în întrecerea socia
listă, calitatea lucrărilor executate 
precum și îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de producție.

Mobilizat și îndrumat în perma
nență de organizația de partid, co
lectivul subunității obține rezul
tate bune în realizarea sarcinilor 
de plan.

Printr-o mal judicioasă organi
zare a muncii, colectivul a reușit 
să îndeplinească planul producției 
globale pe primele zece lutni ce 
B-au scurs din acest an, în propor
ție de 112 la sută, iar productivi
tatea muncii a crescut cu 1,8 la' 
suită față de cea planificată, înre- 
gistrîndu-se totodată și importante 
economii la prețul de cost.

O contribuție însemnată la obți
nerea acestor rezultate frumoase au 
adus-o lucrătorii : Bohne Alfred, 
Werschansky Victor, Flețan loan, 
Werschansky Rozalia, Cioară Con
stanta, Oprea Valentina, Stalcu Ioan, 
Meister Andrei, Cociș Ida, Cornoiu 
Elena, Tismănaru Ilie, Marinescu Ni
colae, Mendelovits Isac, care în ur 
ma succeselor înregistrate au fost
confirmați evidential! în întrecerea
socialistă.

loan CHIRAȘ

’1

muncitor tipograf

FOTBAL, CATEGORIA A

Rezultatele tehnice 
din penultima etapă

Progresul București — Steagul 
roșu 1—0; Dinamo București — Jiul 
Petroșani 1—0; Farul Constanța — 
Știința Craiova 4—1; Dinamo Pitești 
— U.T.A. Arad 3—1; Politehnica Ti
mișoara — Rapid București 1—0; 
C.S.M.S. Iași — Universitatea Cluj 
2—2; Petrolul — Steaua 0—1.

In discuție: problemele majore ale producției
> (Urmare din pag. 1)

— Faptul că în perioada analizata 
la mina noastră s-au făcut 2 549 ab
sențe nemotivate și s-au dat 2 421 
zile de învoiri a determinat folo
sirea numai în proporție de 94,7 la 
sută a fondului de timp — a pre
cizat în cuvîntul său tov. Șandru 
Gheorghe, președintele comitetului 
sindicatului.

In perioada trecută din acest an 
disciplina a lăsat mult de dorit, au 
arătat în discuțiile lor tovarășii Po- 
povici Nicolae, Rusu Petru, Gavri
lescu Gheorghe și alții. Printre cei
care săvîrșesc 
plină sînt 
de partid

abateri de Ia disci- 
și unii membri 
ca, de exemplu

tovarășii Szilagy Gavrilă, Bălan 
Ioan, Budeanu Iosif, Vlad Constan
tin, Picioruș Sever din sectoarele 
II și IV, Ștefan Alexandru și Cior
bă Constantin din sectorul V care, 
au. absentat nemotivat de la servi
ciu, iing. Laipșanski loan, maiștrii 
principali Borbeily Samoilă si Trif 
Eugen, minerii Corcotă Marin, 
Sevastru loan și alții care n-au 
respectat N.T.S.

In cuvîntul lor, comuniștii au 
subliniat că la mina Lonea există 
toate condițiile pentru întărirea dis-
ciplinei. Dacă ținem seama de fap- 
'tul că la 81 muncitori revine un 
inginer, iar la 21 de salariați un 
tehnician sau uin maistru, putem a- 
vea certitudinea că, prin măsurile 
ce se vor lua, într-un viitor apro
piat situația disciplinei va cunoaș
te un reviriment serios. In această 
direcție însă, au subliniat vorbito
rii, trebuie exercitat un control e- 
ficient atât de către conducerea 
tehnico-administrativă cît și de bi
rourile organizațiilor de bază care, 
vor trebui să tragă la răspundere, 
cu toată seriozitatea, pe membrii 
de partid oare nu-și fac datoria. Va 
trebui muncit mai mult pentru a 
ridica răspunderea personală a co
muniștilor.

De ce nu es!e răspîndifă 
experiența înaintată ?

Popularizarea metodelor avansate 
de muncă, extinderea celor care au

încheierea lucrărilor Consfătuirii pe țară 
pentru constituirea Consiliului Național 

al Organizației Pionierilor
(Urmare dih pag. 1)

ganizația pionierilor oferă educato
rilor condiții prielnice pentru întă
rirea prieteniei frățești a tinerilor 
cetățeni ai patriei — români, ma 
ghiari, germani și de alte naționa
lități — care astăzi învață împreu
nă, iar mîine vor lucra laolaltă pen 
tru înflorirea patriei lor comune. 
Mai mulți vorbitori, printre care 
Alexe Anghel, președintele Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport, Eugenia 
Mandiță, secretar al Comitetului oră
șenesc al U.T.C. București, profe
sorii Margareta Ștefănescu, coman
dant-de unitate de pionieri la Școa 
Ia generală nr. 1 din Piteșit, Ovidiu 
Vlad, președintele Consiliului regio
nal Hunedoara al Organizației pio
nierilor, Kovacs Agneta, comandant 
de detașament de pionieri la Școa
la generală din comuna Diosig, re
giunea Crișana, Vasile lonescu, 
președintele Consiliului regional Bu
curești al Organizației pionierilor, 
au aiătat că noile baze organizai ■ 
rice ale activității pionierești creează 
premise pentru împrospătarea și 
îmbogățirea mijloacelor de educa
ție, dintre care drumețiile, manifes
tările culturale și sportive se vor 
bucura de toată atenția.

Președinta Ccnșiliului Național al 
Femeilor, preț. univ. Suzana Gârlei, 
a subliniat, în cuvîntul său, că fa
milia, femeile iname trebuie să co
laboreze strîns cu cadrele didactice, 
cu organizația de pionieri, pentru 
a realiza scopul pe care-1 urmă
rește societatea noastră socialistă — 
pregătirea temeinică și multilaterală 
a copiilor, dezvoltarea dragostei și 
interesului ț <-r.țru învățătură, for
marea unei frumoase ținute moral- 
cetâțenești.

Viața, activitatea copiilor din pa
tria noastră reprezintă teren nelimi
tat de fructificare a talentului și 
forțelor creatoare pentru scriitori.

dat rezultate, constituie un prețios 
ajutor în activitatea minerilor.

Deși se cunoaște acest lucru — 
a relatat minerul Costinaș Dumitru, 
în sectorul IM nu se acordă aten
ția cuvenită extinderii experienței 
pozitive acumulate de unele bri
găzi. Iată un exemplu. Cei care 
muncesc în mină știu ce greutăți 
întâmpină oînd sînt obligați să spri
jine perforatorul pe umăr sau în 
mîini. Și noi am întâmpinat această 
greutate dar am eliminat-o. In a- 
batajul nostru se folosește perfora- 
jul umed. Pentru a ne ușura mun
ca am adoptat un telescop peintru 
susținerea perforatorului în timpul 
perforării. De circa doi ani folo
sim telescopul. Atât conducerea 
sectorului cît . și a exploatării știu 
acest lucru. Multe brigăzi se plîng 
de greutățile ce le ridiică perfora
rea, totuși nu s-a luat nici o măsu
ră pentru extinderea experienței 
noastre.

★
In cuvîntul său tovarășul Moga 

Ioachim, secretar ad Comitetului 
regional Hunedoara al P.C.R. a sub
liniat că in perioada care urmează 
atenția comuniștilor, a' minerilor, 
tehnicienilor și inginerilor de la

Răspundem scrisorilor 
sosite la redacție cu în
trebări referitoare la Pro
iectul de lege a pensiilor,

ARGHIREȘAN GRI- 
GORE — Lupeni.

Am o pensie de inva
liditate gradul III de 703 
lei, primită în urma unui 
accident. Arn o vechime 
în muncă de nouă ani și 
șapte luni. Vă rog să-mt 
spuneți ce pensie vot 
primi după 1 ianuarie 
1967?

RĂSPUNS : Potrivit
prevederilor Proiectului 
noii legi a pensiilor, veți 
beneficia de majorarea 
generală de 15 la sută 
care se acordă pensi
ilor al căror nivel depă
șește 600 de lei. In loc 
de 703 lei, cît aveți acum, 
pensia dv. va spori la 

compozitori, oameni de teatru, pen
tru publicațiile destinate tineretului 
și copiilor. In acest sens, acad. Za- 
haria Stâncii, președintele Uniunii 
Scriitorilor, poetul Ion Bănuță, di
rectorul Editurii pentru literatură, 
artista emerită Margareta N icul es
eu, directoarea Teatrului „Țăndărică", 
Lucia Olteanu, redactor-șef la re
vista „Cravata Roșie", au exprimat 
dorința creatorilor de a făuri opere1 
care să înaripeze imaginația, să 
îmbogățească sufletul și mintea co
piilor.

In continuare, tovarășa Elena 
Ciora, din partea Comisiei pentru 
definite area Statutului unităților și 
detașamentelor de pionieri și a Re 
gulamentului consiliilor Organizației 
pionierilor, a prezentat modificările 
aduse proiectelor acestor documen
te pe baza propunerilor făcute în 
cadrul consfătuirii. In unanimitate, 
consfătuirea a adoptat Statutul, 
care a devenit lege de bază a acti
vității Organizației pionierilor, și 
Regulamentul consiliilor Organiza
ției pionierilor.

S-a trecut, apoi, la constituirea 
Consiliului Național al Organizației 
pionierilor. Consfătuirea a aprobat 
în unanimitate componența Consi
liului, din care fac parte 135 de to
varăși : pedagogi cu înaltă calificare, 
învățătorii și profesori cu experien
ță în munca pionierească, coman
danți de detașamente și unități, pre
ședinți al consiliilor locale ale orga
nizației pionierilor, personalități ale 
științei, culturii și artei, activiști de 
partid, reprezentanți ai Ministerului 
Invățămîntului, Comitetului Central 
al U.T.C., Consiliului Național al Fe
meilor, Comitetului de stat pentru 
Cultură și Artă, Consiliului Gene
ral al U.C.F.S. și ai altor instituții 
și organizații obștești, care contri
buie la educarea copiilor, părinți.

In încheiere, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, dinei glas sen-

Lonea trebuie îndreptată spre asi
gurarea unei producții ritmice, spre 
pregătirea premiselor realizării, în
că din ultima lună a acestui an, a 
indicatorilor de plantprevăzuiți pen
tru 1967.

In această direcție, a relevat vor
bitorul, se cere o mai bună repar
tizare a forțelor de muncă, îmbu
nătățirea asistenței tehnice în ve
derea ridicării tuturor brigăzilor la 
nivelul celor oare-și îndeplinesc 
ritmic sarcinile de plan. Atenția în
tregului colectiv trebuie concentra
tă spre îmbunătățirea permanen
tă a calității producției. Organiza
țiilor de partid, comuniștilor, le re
vin sarcini importante în această 
direcție. Ei sînt chemați ,să mobi
lizeze în jurul lor întregul colectiv 
pentru realizarea planului, pentru 
a extrage cărbune de bună cădi
tă te.

— Preocuparea pent-ru educarea 
oamenilor trebuie mult îmbunătă
țită, a relevat în încheiere vorbito
rul. Să facem totul pentru a crește 
răspunderea comuniștilor, a noilor 
membrii de partid ca ei să știe să 
intervină cu competentă atunci cînd 
nevoile producției impun acest lu
cru. 

POȘTA REDACȚIEI
808 lei după 1 ianuarie
1967,

CIUR IOAN — Pe
troșani :

După 25 de ani mun
ciți, din care 14 ani in 
subteran, m-aim îmbol
năvit de silicoză. Am 
fost pensionat primind 
dreptul să lucrez la su
prafață. Beneficiind de 
acest drept am lucrat în 
continuare la suprafață 
pînă în 1964 cînd am 
tost pensionat pentru li
mită de vîrstă. Ge pen
sie voi primi duipă 1 ia
nuarie 1967 ?

RĂSPUNS: După 1 ia
nuarie 1967 veți primi 
pensia rezultată din cal
cul. In cazul dv. ea va 
ajunge la 1 422 lei.

DAVID NICOLAE - 
Petroșani.

Stau că noua lege a 
pensiilor ne dă posibi
litate nouă, pensionari
lor,' să primim o pensie 
apropiată de salariul pe 
care l-am avut în pro
ducție. Cu sporurile ce se 
vor adăuga, celor ce vor 
fi pensionați după 1 ia
nuarie 1967, în unele ca
zuri pensia va depăși a-

liamilelcr și gîndurilor tinerei ge
nerații, ale tuturor slujitorilor școlii 
din patria noastră, participants la 
Consfătuire au adresat Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
o telegramă în care exprimă hotărî- 
rea de a sădi în inimile curate ale 
pionierilor, ale tuturor elevilor, pa
siunea penii u învățătură, pentru 
muncă, dragostea nețărmurită pentru 
patrie și popor, profundul devota
ment față de cauza partidului, a so
cialismului. Subliniind că pentru 
slujitorii școlii cuvîntul secretarului 
general al C.C. al P.C.R. constituie 
un program însuflețiitor de muncă, o 
călăuză sigură pentru întreaga acti
vitate, în telegiamă se arată că 
profesorii și învățătorii își vor în
china întreaga putere de muncă, 
talentul și experiența lor creșterii 
și educării tinerelor vlăstare — bu
nul cel mai de preț al României 
socialiste.

(Agerpres)

llo moi ili$terDâmol 
lai ii loiiii le iimoBleie

(Urmare din-pag. 1)

tacoluiui cinematografic cu filmul 
„Zurba grecul". Sub privirile aten
te ale educatorilor care i-au însoțit, 
acești elevii și eleve (de 14-15 ani) 
de la școala amintită au văzut un 
film care, după părerea mea, nu a 
contribuit cu nimic la- dezvoltarea 
orizontului lor spiritual.

Departe de mine intenția să pun 
la îndoială calitatea artistică, și 
măiestria interpretativă a realizato
rilor acosiu; film (cu Anthony Quinn 
în rolul principal), dar îmi exprim 
îndoiala asupra existentei oricărui 
spirit de discernămînt în alegerea 
filmului spre a fi vizionat de copiii 
de o vîrstă la care nu sînt sufi
cient de pregătiți nentjn a sesiza 
mesajul acțiunii, în schimb sînt 
dispuși să rețină asa zisele scene 
„tari".

Ghiar daca afișele publicitare ig
noră uneori să precizeze că spec
tacolul respectiv este oferit unei 
categorii de vîrstă, acest lucru nu-i 
scutește pe educatori, în calitatea 
lor de educatori sub toate aspec
tele a tinerilor de a căror educație 
răspund, să facă din proprie iniția
tivă această diferențiere.

Ce părere are, în acest sens, or
ganizația U.T.C. de la școala res
pectivă ? ,

Nu este pentru prima oară în ora
șul nostru cînd grupuri de tineri 
pot fi întâlniți la filme cu totul nein
dicate fanteziei Ier fragile.

Lipsa de preocupare în alegerea 
filmelor pentru a fi vizionate de 
tineretul școiar atestă și faptul că 
în timp ce se organizează vizionări 
colective la fiitane, a căror mesaj 
nu se adresează acestei categorii de 
spectatori, la o producție cum ar fi 
Yoyo (realizare distinsă cu premiul 
„Cel mai bun film pentru tineret), 
film ce a rulat în aceste zile în ora
șul nostru, nu a.fost organizată nici 
e vizionare colectivă cu tineretul.'

De ce oare ?

cest salariu. Noua lege 
arată grija partidului 
pentru creșterea conti
nuă a nivelului nostru 
de trai.

Am o vechime in 
muncă de 29 de ani, din 
care 26 subteran. La da
ta pensionării mele atn 
avut un salariu de. 1 160 
lei. In prezent primesc o 
pensie de 1 017 lei. Aș 
vrea să cunosc ce pen
sie voi primi diupă 1 ia
nuarie 1967 și die aceea 
mă adresez ziarului cu 
rugămintea de a-mi răs
punde.

RĂSPUNS: Dat fiind 
că aveți o pensie care 
depășește suma de 600 
de Iei, după 1 ianuarie 
1967, ea va spori cu 15 
la sută. Prin urmare veți 
primi o pensie de 1 169 
de lei.

| TELEVIZIUNE

113 noiembrie
8,30 Ora exactă. — Cum va

li vremea astăzi ?;
■ 8,32 Pentru noi, femeile I;
■ 9,15 Emisiune pentru copil șl
*' tineretul școlar;

110,30 Emisiune pentru sate,-
12,00 Concert simfonic;

18.00 Magazin duminical;

1 19 00 Telejurnalul de seară;
19,20 „TV-111";

19,50 Documente de piatră: 
IUlpia Trauma;

20,20 „Viers din struna unde
lor — montaj folcloric;

1 20,40 Filmul: „Bertoldo. Bertol-
dino și Cocasseno'1 — pro
ducție a studiourilor ita- I liene, premieră pe țară;

21,15 Invitatul nostru;

22,15 Telesport;

1 22,30 Telejurnalul de noapte;
22,40 închiderea emisiunii;

I 
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PROGRAM 
DE RADIO

14 noiembrie

PROGRAMUL Ii 6,25 Pro
gram muzical de dimineața;
6.35 Anunțuri și muzică; 6,45 
Salut voios de pionier; 7,00 
RADIOJURNAL; 7,15 Estrada 
fanfarei; 7,30 Refrene vesele: 
8,00 SUMARUL ZIARULUI 
„SGÎNTEIA"; 8,10 Melodii popu
lare; 8,25 Moment poetic; 8,30 
La microfon, melodia preferată;
9.30 Sfatul medicului: Cau
zele căderii părului; 9,35 Cîn- 
tă taratul din comuna Iancu 
Jianu; 9,45 Program interpre
tat la chitară de Andres Sego
via,- 10,00 BULETIN DE ȘTIRI;
10.30 ROZA VÎNTURILOR ,- 
10,55 Ciclul „Să înțelegem mu
zica"; 11,20 Afiș radiofonic;
11.30 Miniaturi pe portativ; 
11,45 Cîntă Magda Gonstanti- 
nescu și Nelu Stan; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 12,10 Opera 
săptămînii: „Rigoletto" de Ver
di;’ 12,36 Cîntece pe versuri de 
George Coșbuc,- 12,45 Concertul 
pentru orchestră de coarde do 
Ion Dumitrescu; 13,15 Melodii 
de Ion Rădulescu și Fromi Mo
reno; 13,30 întâlnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
14,08 Din albumul muzicii de 
estradă,- 15,00 Muzică popu
lară; 15,26 Anunțuri și reclame;
15.30 Caleidoscop muzical; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,15 „Cîntă vio
rile" — muzică de estradă;
16.30 LECTURĂ 1N FOILETON
PENTRU TINERII ASCULTĂ
TORI,■ 16,40 Din comoara fol
clorului nostru; 17,00 Muzică 
ușoară; 17,10 DRUMEȚII VE
SELI; 17,35 Muzica și poezia; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 
IN JURUL GLOBULUI; 18,15 
Varietăți muzicale,- 18,40 RIT
MURILE CINCINALULUI; 19,00 
O melodie pe adresa dumnea
voastră; 19,30 Melodia zilei;
19.35 Concert de melodii ro
mânești, 26,00 RADIOGAZETA 
DE SEARĂ; 20,20 Scurt pro
gram de melodii românești;
20.30 Teatru radiofonic: „Jupi
ter se amuză" de A. J. Groniin,-
21.35 De la un disc la altul; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic,- 22,20 Jazz 
de ieri și de azi; 22,45 Piese 
corale de concert,- 23,00 Evantai 
sonor.- 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI

CINEMATOGRAFE
14 noiembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Notre Dame de Paris; Repu
blica : Dragostea învinge; PE- 
TRILA : Coliba unchiului Tom; 
LONEA — Miuerul: Povestirile 
lui Drda; LIVEZENI: Winetou 
II,- ANINOASA: Depășirea,- 
VULCAN: Aventura; PARO- 
ȘENI : Maigret și afacerea 
Saint-Fiacre; LUPENI — Cul
tural : Steaua fără nume; Mun
citoresc : A fost cîndva hoț; 
BĂRBĂTENI : Decorații pentru 
copii minune,- URICANI; Fina
la buclucașă.
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• Au fost aleși noi membrii ne
permanenți ai Consiliului de Se

curitate • Proiect de declarație privind in
terzicerea folosirii forței sau amenințării în 
relațiile internaționale■ ■

NEW YORK 12 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: Adunarea Generală a 
O.N.U. a ales vineri după-amiază 
cinci noi membri nepermanenți ai 
Consiliului de Securitate, în locul 
celor al căror mandat expiră la 31 
decembrie anul curent.

Au fost alese, cu majoritatea ne
cesară de două treimi, Brazilia, 
Canada, Etiopia, Danemarca și In
dia. Ceilalți cinci membri neperma
nenți ai Consiliului de Securitate, 
al căror mandat va expira anul 
viitor, sînt Argentina, Bulgaria, Ja- 

. ponia, Mali și Nigeria.
In legătură cu problema „respec- 

stricte a interzicerii folosiriitării

Un nou val de furtuni
s-a abătut

forței sau amenințării cu folosirea 
forței în relațiile internaționale și 
a dreptului popoarelor la autode
terminare", care se află în dezba
terea Adunării Generale, a fost 
depus, vineri după-amiază, un pro
iect de declarație.

In acest document, elaborat de 
Algeria, Cehoslovacia, Guineea, 
Irak, Polonia, Mauritania, R.A.U. și 
alte țări, este reafirmată obligația 
statelor de a respecta cu strictețe 
în relațiile lor internaționale in
terzicerea folosirii sau amenințării 
cu folosirea forței împotriva inte
grității teritoriale sau independen
ței politice a oricărui stat. Se subli
niază că folosirea forței sub orice 
formă — militară, presiuni politice 
sau economice — contravine Car
tei O.N.U. și constituie o violare 
grosolană a dreptului 
nai.

Orice acțiuni de forță 
indirecte împotriva
care luplă pentru libertate și inde
pendență, pentru a-și hotărî singu
re regimul politic și calea dezvol
tării economice și sociale — se 
arată în proiectul de declarație — 
sînt ilegale și constituie o nesoco
tire a Cartei.

In încheiere este adresat un a- 
pel tuturor statelor de a promova 
o politică în deplină concordanță 
cu interesele păcii și securității in
ternaționale, de a depune eforturi 
și a. lua toate măsurile necesare 
în vederea destinderii încordării 
internaționale, .întăririi păcii și pro
movării coexistenței pașnice între 
state, indiferent de sistemele lor 
sociale ș politice.

BERLIN 12. — Corespondentul A- 
gerpres, St. Deju, transmite: In 
sala Urania, din Berlinul occi
dental, a fost deschisă la 11 no
iembrie Expoziția „România, pei
saje și tipuri", sub auspiciile In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. La festi
vitatea de deschidere au participat 
numeroase personalități și repre
zentanți ai presei.

Expoziția, care a stârnit mn viu 
interes, prezintă numeroase pa
nouri cu fotografii, albume, afișe, 
publicații, oglindind aspecte din 
viața economică, cultural-sportivă, 
turistică etc. a țării noastre.

Va candida Willy Brandt 
la postul de cancelar ?

BONN 12 (Agerpres). — La Bonn 
s-a anunțat că Kurt Georg Kiesin- 
ger, desemnat joi candidat la pos
tul de cancelar al R.F. Germane, 
va începe marți prima rundă a ne
gocierilor cu liderii Partidului so
cial-democrat în vederea formării 
unui nou guvern vest-german. Tra
tativele vor continua joi între re
prezentanții Partidului creștin-de- 
mocrat și cei ai Partidului liber- 
democrat.

Intr-un interviu acordat vineri 
după-amiază postului de radio Koln,

Partidului social-demo- 
Brandtt, a lăsat să se 
ar fi dispus să-și 
pentru postul de 

Germane dacă

pună 
can- 
s-ar 

tării.

președintele
. crat, Willy 

înțeleagă că 
candidatura
cellar • al R.F.
considera că ar fi în folosul
Referipdu-se la o eventuală coali
ție între P.S.D.G. și P.L.D., Brandt a 
refuzat să se pronunțe, subliniind 
că formarea noului guvern vest- 
german va depinde de felul cum 
vor fi rezolvate o serie de proble
me interne și externe oare stau în 
fața R.F. Germane.

LUPTELE DIN VIETNAMUL DE SUD
Intervenționiștii americani suferă pierderi grele

intemiatio-

directe sau 
popoarelor

asupra Italiei
— In timp 

de oameni participă 
mitului și ruinelor 
de recentele inun- 

simbătă un nou val 
abătut asupra țării,

, ROMA 12 (Agerpres). 
ce sute de mii 
la Înlăturarea 
lăsate în urmă 
dații din Italia, 
de furtuni s-a
de la Sicilia pină in nordul Adria
tic». Puternice averse de ploaie 
au provocat noi inundații, iar în 
regiunile muntoase căderile de ză
padă și temperatura scăzută aproa
pe la zero împiedică operațiunile 
de salvare în regiunea unor comu
ne rămase încă izolate după inun
dațiile catastrofale și alunecările de 
teren din 4 noiembrie. La Florența, 
aversele 
scăzută 
lucrările 
mîl, iar
Pad amenință cu noi inundații în 
regiunea deltei, din sudul Veneției. 
Un afluent al fluviului Arno pro
voacă, de asemenea, riscul unor 
noi inundații, punînd în primej
die un orășel din sudul Florenței. 
Autoritățile au dispus evacuarea 
unui număr de comune din apro
pierea digurilor care nu prezintă 
siguranță.

SAIGON 12 (Agerpres). — Vi
neri, pe fronturile din provincia 
Tay Ninh au continuat luptele vio
lente între patrioți și trupele ame
ricane. Corespondenții agențiilor oc
cidentale de presă la Saigon anun
ță că generalul William Westmore
land, comandantul forțelor armate 
americane din Vietnamul de sud, 
a concentrat întregul efectiv al divi
ziei I de infanterie americană — 
proape 25 000 de soldați — 
rațiunea de la Tay Ninh, 
de junglă în care se crede 
afla concentrate mari forțe
trioților și chiar comandamentul mi
litar și politic al Frontului Național 
de Eliberare. Un purtător de cuvînt 
militar american a calificat acțiunile 
combinate ale forțelor americano- 
saigoheze din provincia Thay Ninh, 
drept „cele mai mari operațiuni și

a- 
în ope- 
regiune 
că s-ar 
ale pa-

eforturi americane din acest răz
boi". Au fost chemate vineri, în ma
re grabă, bombardierele strategice 
grele americane de tipul „B-52" pen
tru a întreprinde raiduri asupra 
zonei de junglă. Cu toate acestea, 
unele dintre unitățile americane au 
suferit pierderi „grele" și „mode
rate", a precizat purtătorul, de cu
vînt militar american.

Agenția sud-vietnameză de presă 
„Eliberarea" . a dat publicității un 
comunicat potrivit căruia în peri
oada de la 19 la 31 octombrie 
trioții sud-vietnamezi au scos 
luptă 467 de militari americani 
saigonezi, au distrus mijloacele 
transport terestre și avioane și 
capturat mari cantități de arme 
muniții.

La 3 noiembrie, se spune în 
municat, în provincial Tay Ninh,

tuată în nord-vestul Saigonului, sol- 
dații armatei de eliberare națională 
au ucis și rănit peste 1 250 de soldați 
și ofițeri inamici. -T

★

Actele barbare sâvîrșite

pa- 
din

și
de
au
Și

de ploaie și temperatura 
Împiedică, de asemenea, 
de degajare a orașului de 
umflarea apelor fluviului Cutremur de pâmînt

în Vietnam stîrnesc indignare

HANOI 12 (Agerpres). — Agen
ția V.NA. relatează că, la 11 no
iembrie, unități antiaeriene ale Ar
matei Populare Vietnameze din re
giunea Vinh Linh au doborît patru 
avioane americane de bombarda
ment. Numărul avioanelor ameri
cane doborîte în R.D., Vietnam pî- 
nă la 11 noiembrie se ridică la 
1553.

în Chile

DE CHILE 12 (Ager- 
puternic cutremur de 
semnalat vineri noap-
Serena (Chile) și

SANTIAGO 
preș). — Un 
pămînt a fost 
tea în orașul
împrejurimi. Populația cuprinsă 
panică a ieșit în stradă, dar nu 
existat victime și nici pagube 
rioase.

în 
de 
au 
se-

PARIS 12 (Agerpres). — „Aso
ciația internațională a juriștilor de
mocrat propune 
conferințe care 
mele comise de 
nam", se arată 
a secretarului < 
asociații, J. 
la Paris.

Autorul scrisorii subliniază că

organizarea unei 
să dezvăluie cri- 
agresori în Viet- 
într-o scrisoare 

generai al acestei 
Nordman, publicată

VEȘTI DliV ȚĂRILE SOCIALISTE
U. R. S. S.
Cel mai mare diamant din istoria 
industriei diamantifere sovietice

IAKUTSK. — In Iakuția (nordul Siberia 
orientale), principala regiune diamantiferă <'• 
U.R.S.S., a fost găsit un diamant cu o greutate 
de 106 carate (un carat egal 0,2 grame), cămia 
i s-a dat numele „Maria", și care după cum ara
tă agenția TASS, este cei" mai mare din istoria 
industriei diamantifere sovietice. Cu numai o lu
nă în urmă tot in Iakuția a mai fost găsit un 
diamant cu o greutate de 86 carate.

de Stat a R.P. Ungare. In urma dezbaterilor, a 
fost adoptat în unanimitate proiectul noii legi 
cu privire la alegerile de deputați în Adunarea 
de Stat și în sfaturile populare.

ac-

lui vietnamez, au
170 000 de persoane, 
fost rănite, 400 000

R. P. BULGARIA
Noi unități economice

SOFIA. — La complexul industrial „Marița 
est-2" din R.P. Bulgaria a intrat zilele acestea in 
exploatare cariera „Troimnovo-2", care va da 
peste 8 milioane tone de cărbuni anual — can
titate de patru ori mai mare decit întreaga pro
ducție de cărbune realizată in Bulgaria anului 
1939. In cadrul aceluiași complex a intrat, de 
asemenea, în funcțiune primul turboagregat al 
termocentralei, ceea ce va ridica potențialul 
energetic al țării cu 150 000 kilowați,

R. P. POLONĂ 
întâlnire internațională 
a corespondenților de presă

VARȘOVIA. — In localitatea Jablonna de Un
gă Varșovia s-a deschis întîlnirea internațională 
a corespondenților de presă care au participat la 
procesul de la Nurnberg. La întîlnire participă 
peste 60 de scriitori și ziariști din Anglia, Ceho
slovacia, Danemarca, Franța, Iugoslavia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, S.U.A. și U.R.S.S. Participant» 
vor analiza influența procesului de la Nurnberg 
asupra vieții sociale și rolul acestuia in educarea 
tinerei generații în spirit antifascist. Totodată 
la Jablonna s-a deschis o expoziție internațio
nală de cărți și fotografii consacrate procesului 
de la Nurnberg.

„între 1954 și 1965, în urma 
tiunilor S.U.A. împortiva poporu- 

fost ucise 
800 000 au 
întemnițate,

iar 5 milioane „grupate" în lagă
re de concentrare". Prin acest răz
boi, se arată în scrisoare, forțele 
imperialiste americane urmăresc să 
împiedice poporul vietnamez să-și 
hotărască singur destinele.

„Au fost încălcate toate normele 
de drept, Carta Națiunilor Unite, 
acordurile de la Geneva și regu
lile și cutumele privitoare la răz
boi, care interzic folosirea sub-i 
stanțelor toxice, torturarea și uci- 
derea prizonierilor, aplicarea meto- ■ 
delor de exterminare în masă a i 
populației aivile".

In încheierea scrisorii se spune : 
„Actele barbare sâvîrșite în Viet
nam, creșterea permanentă a nu
mărului victimelor și a distrugeri
lor stîrnesc indignarea profundă în 
rîndul popoarelor lumii întregi, in
clusiv în rîndul celui american".

In „Runda Kennedy
I

se prevăd

P. P. UNGARĂ
Lucrările sesiunii Adunării de 
au luat sfîrșit

BUDAPESTA. — La 11 noiembrie, 
pesta au luat sfîrșit lucrările sesiunii

Stat

la Buda- 
Adunării

R. D. GERMANĂ
Intensificarea legăturilor culturai- 
științifice cu R..S. Cehoslovacă

BERLIN. — La Berlin a fost semnat vineri 
planul cu privire la colaborarea cultural-științi- 
fică dintre Republica Democrată Germană și Re
publica Socialistă Cehoslovacă pe perioada 1957- 
1968. Planul prevede o intensificare a legături
lor-dintre cele două țări în domeniul cultural, al 
invățămîntului superior și editorial.
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EioMlia mei twice 
,,6eml-12'
CAPE KENNEDY 12 (Agerpres). >- 

După cum s-a anunțat, vineri la ora 
22,46 (ora Bucureștiului) a fost lan
sată la Cape Kennedy nava cosmică 
americană „Gemini-12", avînd la 
bord pe cosmonauții James Lovell 
și Edwin Aldris. Nava își continuă 
zborul. Sîmbătă, cosmonauții James 
Lovell și Edwin Aldrin au reușit în 
urma unor manevre, să fotografieze 
eclipsa de soare, care a putut fi ob
servată în sudul continentului la- 
tino-american.

In aceeași zi. Aldrin a efectuat 
prima sa ieșire în spațiu. El a ieșit 
cu partea superioară a corpului în 
afara cabinei spațiale, . luînd foto
grafii ale Pămîntului, ale stelelor și 
ale oceanelor timp de 2 ore și 20 de 
minute.

La puțin timp după lansare, nava 
a făcut joncțiunea cu racheta-țin- 
tă „Agena", în timpul nopții de vi
neri spre sîmbătă, într-un punct 
situat deasupra Oceanului Indian. 
Apoi, cele două vehicule spațiale, 
aflate la o altitudine de 185 de mile, 
s-au separat. In urma unei defec
țiuni intervenite la sistemul radar, 
joncțiunea, care a constituit un punct 
principal al programului de 
zbor, a fost realizată de cosine- 
nauti cu ajutorul mijloacelor cla
sice de navigație aflate Ia bordulz 
navei.

<<
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dezbateri aprinse
. BRUXELLES 12 
„Runda Kennedy",
France Presse, a devenit problema 
nr. 1 pentru organismele Pieței co
mune din Bruxelles. Se știe că la 
30 noiembrie, la Geneva, va avea 
loc o nouă scadență pentru, părțile 
angajate la negocierile „rundei 
Kennedy" care vor trebui să indice 
modificările pe care Ie consideră 
necesare față de pozițiile inițiale, 
în cazul în care constată că unii 
dintre parteneri n-au fost loiali în

(Agerpres). 
scrie agenția

. ceea ce privește reciprocitatea. „Cei 
șase" vor proceda, în acest scop, la 
o revizuire generală a .ofertelor 
lor agricole și industriale făcute în 
cadrul „rundei Kennedy" cu prile
jul Consiliului ministerial ce va 
avea Ioc la 24 noiembrie.

In cercurile politice din Bruxelles 
se apreciază de pe acum că dezba
terile „celor șase" pentru modifi
carea propunerilor la „runda Ken
nedy" vor fi foarte aprinse.
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