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PROIECTUL DE LEGE
A PENSIILOR
IN DEZBATERE

întrebări și răspunsuri
Continuăm să răspundem la 

întrebările formulate de oamenii 
muncii la adunările cu activul 
sindicatelor și în scrisorile a- 
dresate redacției.

• NASTAI ANDREI, pensionar 
Lupeni:

Noi, pensionarii, alături de toți 
oamenii muncii din patria noastră, 
am primit cu deosebită bucurie 
Proiectul noii legi a pensiilor. Fie
care capitol al acestei legi vădește 
grija deosebită a partidului și sta
tului pentru cei care, după ani în
delungați în activitate în producție, 
și-au pierdut capacitatea de muncă. 
Deși am studiat cu atenție Proiectul 
noii legi, unele probleme nu am 
reușit să le înțeleg. De aceea vă rog 
să-mi răspundeți dvs.

Am fost pensionat în anul 1955 
dar am continuat să lucrez pînă în 
1960. In prezent primesc o pensie 
de 1 200 lei. Mă interesează dacă 
anii munciți după pensionare pot fi 
adăugați Ia vechimea 
muncii ?

RĂSPUNS: Anii 
pensionare pot fi 
vechimea în cîmpul 
acest scop, 
zentați la serviciul de prevederi 
sociale din Petroșani cu dove
zile eliberate de întreprinderea 
sau instituția unde v-ați desfă
șurat activitatea. De asemenea, 
trebuie să depuneți o cerere,' în 
care solicitați includerea anilor 
respectivi în vechimea în cîm
pul muncii.

în cîmpul

lucrați după 
adăugați la 

muncii. In 
trebuie să vă pre-

(Continuare in pag. a 3-a)

Cu angajamentul anual realizat
De la Lonea, cores- 

nondentul nostru Nagy 
Ștefan, ne-a transmis 
ieri o veste îmbucură
toare : colectivul secto
rului V de Ia mina Lo
nea (șef de sector ingi
nerul Ștefanovici Călin) 
a realizat angajamentul

anual, de a extrage 
peste plan 5 000 tone de 
cărbune. Pină acum, a- 
cest colectiv a obținut 
aproape 100 000 lei eco
nomii la prețul de cost.

Cîțiva dintre oamenii 
care și-au adus contri
buția la acest succes:

brigăzile minerilor Cos- 
ma Gheorghe, 
Moise, Petrie 
maiștrii minieri Șarpe 
loan, Borz Florian, Ște- 
fănescu Ștefan, artifi
cierii Vegh Francisc și 
Rus Gavrilă.

Danciu 
Simion,

PERSPECTIVA
ascensiunii viguroase

La conferința organizației de 
partid minei Lupeni au fost sin
tetizate roadele ce și le-a înscris 
în palmaresul activității sale din 
acest an colectivul celei mai mari 
exploatări carbonifere din bazin. 
Această sinteză se definește în ur
mătoarele cifre : planul de producție 
al exploatării a 
20 426 tone cărbu- 

productivita- 
muncii a cres- 
la 1,304 tone 
post față de 

1,244 tone pe post 
planificat, la pre
țul de cost s-au 
obținut 1 310 000 
la investiții s-aiu 
de lucrări miniere peste prevede
rile planului.

Acest bilanț constituie o expre
sie elocventă a demnității cu care-și 
ocupă locul în rîndul colectivelor 
miniere din bazin, acum aproape de 
sfîrșitul primului an al cincinalului, 
minerii Lupeniului. Prin 
obținute, colectivul minei 
o temelie solidă, propice 
ascensiune viguroasă spre 
obiective ce îi revin în 
ani ai cincinalului, spre 
cese.

înfăptuirea sarcinilor mari ce re
vin în anii următori 
cer însă ca întregul 
pășească strîns unit, 
dență. In prezent, 
ploatării continuă 
tive, ca cele ale sectoarelor II, IV, 
VII, IX, mult rămase în urmă cu 
realizarea sarcinilor de plan, avînd 
un minus de la începutul 
18 377 tone cărbune. De 
în cadrul ur.cr sectoare 
VII, VIII, IX există cîte 
sută din brigăzi rămase

fost depășit cu

Aceasta, deoarece nu s-a urmărit 
cu insistența necesară traducerea 
în viață a măsurilor luate pentru 
întărirea răspunderii organizațiilor 
de bază și a conducerii sectoarelor, 
a personalului tehnic, față de apro
vizionarea optimă a brigăzilor și 
întărirea asistenței tehnice la' locu
rile de muncă. Rămînerea în urmă 

a unui mare nu
măr de brigăzi în 
unele sectoare ale 
minei denotă că 
organizațiile de 
bază, sindicatul 
s-au mărginit, a 
arătat minerul Tă- 
să analizeze și să 
aspecte negative 

de producție mal 
și mai puțin în 

spre a inter*

• Incepînd de la ora 9, la 
arenele din Lonea, Vulcan și 
Uricani, continuă întrecerile 
de popice începute sîmbătă.

• Sala de sport a Liceului 
din Petroșani, ora 9 — între
ceri de gimnastică, etapa re
gională a campionatului repu
blican de juniori.

goria
Sala 
șani, 
troșani — Institutul pedagogic
din Ig. Mureș.

VOLEI, campionat cate- 
B,
de sport I.M.P.

ora

La cererea publicului, 
Santa Cruz prezintă la 
de cultură din Petroșani,

seria studențească.
Petro-

„Știința" Peii

tot de la oia 9.

se va des- 
la căderea 

rezonanțe 
păstra pen-

concurs de atletism dotat 
cupa „Pionierul".

aș- 
un 

pat- 
de

Aspect dMi secția bo- 
binaj a Fabricii . de fire 
artificiale „Viscoza" din 
Lupani.

1 ii'im®
tu.

Unde mergem ?
AZI

• Palatul cultural din Lu
peni, ora 17 și ora 20 — concer
tul de muzică ușoară sud-ame- 
ricană „Ole torero", prezen
tat de trio Santa Cruz (Spa
nia).

• Sala Teatrului de stat 
din Petroșani, ora 16,30 și ora 
1® — „Oîinele grădinarului' 
media dramaturgului 
Lope de Vega.

• Sala Palatului 
din Lupeni, ora 17 — 
micală de BOX între 
rul" : 
găraș.

i" co- 
spaniol

Cultural 
gală a- 

„Mine- 
Lupeni și „Chimia" Fă-

• Incepînd de Ia ora 16 — 
întreceri de POPICE în cadrul 
campionatului republican cate
goria I-a, masculin, 
șenească. ARENA 
„Parîngul" Lonea — 
troșani. ARENA 
„Minerul" Vulcan
rul" Lupeni. ARENA URICA- 
NI: „Minerul" Uricani — 
tilajul" Petroșani.

etapa oră- 
LONEA: 

„Jiul" Pe- 
VULCAN : 
— „Mine-

II I I \ E

„U-

• Sala Teatrului de stat, 
16 și ora 19 — „Burlacii", 
medie în trei acte de George 
Carabin.

ora
co-

• Casa de cultură din Pe
troșani, ora 10 — simpozion 
pe teme ateiste. Vorbește prof. 
Florica Mușteanu. Rulează do
cumentarele „Adevărul despre 
Adam" și „O poveste cereas
că".

• Stadionul Jiul, ora 10 —

• Sala de sport „Minerul 
din Lupeni, ora 10 — concurs 
de doborîre a recordurilor 
gionale de haltere.

• FOTBAL, campionatul 
gional. Arena sportivă din 
ninoasa, ora 11 — „Minerul" 
Aninoasa — „Minerul" Vulcan. 
Ora 13,30: întrecerea dintre 
juniorii celor două formații.

0 In cadrul campionatului 
orășenesc de ȘAH, la clubul 
din Vulcan, începînd de Ia ora 
9 : „Minerul" Vulcan — „Știin
ța" Petroșani, iar la clubul din 
Petrila întîlnirea dintre „Jiul" 
Petroșani — „Utilajul" Petro
șani,

trio
Casa
la ora 11, concertul de muzi
că ușoară sud-americană 
torero".

CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI OE PARTID 

OE LA E. M. LUPENI

lei economii, iar 
realizat 135 ml

succesele 
și-a creat 
pentru o 
viitoarele 
următorii 
noi suc-

minei Lupeni 
ei colectiv să 
în aceeași ca- 
în cadrul ex- 

sâ existe colec-

anului de 
asemenea, 
ca II, VI,
30—50 la 
sub plan.

De la cabinetul orășenesc 
de partid Petroșani

Cabinetul de nartid din Pe
troșani anunță că, în zilele 
de 21 și 22 noiembrie a.c., se 
vor ține cursurile universită
ții serale de marxism-leninism, 
secția economie.

Iu ziua de 21 noiembrie, o- 
rele 17, studenții din anul I 
vor fi prezenți la Școala ge-

nerală nr. 1 din Petroșani, iar 
cei din anul III in sala clubu
lui C.C.V.J.

Potrivit programului în
ziua de 22 noiembrie, între 
orele 17-19 — în sala clubului 
C.C.V.J. — vor fi prezenți Ia 
cursuri studenții din anul II 
economie.

năsache Nicolae, 
critice diferitele 
ale procesului 
mult la suprafață 
mină, la fața locului, 
veni prompt pentru asigurarea tu
turor condițiilor necesare brigăzilor 
ce întîmpină greutăți, cil tot ce au 
nevoie.

Un alt neajuns în activitatea mi
nei îl constituie slaba calitate a 
producției. Faptul că norma: admisă 
de cenușă a fost depășită 
procente denotă că munca politică 
în rîndul colectivului minei nu și-a 
atins încă scopul, că nu există încă 
o opinie corespunzătoare în spriji
nul acțiunii de îmbunătățire a ca
lității cărbunelui. Comunistul 
Ghioancă Sabin, șef de brigadă, a 
subliniat necesitatea ca problema 
îmbunătățirii calității cărbunelui în 
marile abataje mecanizate să con
stituie obiect de studiu și pen
tru inginerii minei. întărirea disci
plinei constituie, de asemenea, lin 
important obiectiv de viitor al mi
nei. Activitatea de prevenire a ac
cidentelor nu se ridică încă la ni
velul cerut, se înrfegistrează încă 
multe abateri de la N.T.S. Neajun
surile în domeniul disciplinei își 
găsesc expresia elocventă și în 
faptul că coeficientul de prezență 
e realizat abia în proporție de 
83,8 la sută față de 96,6 la sută 
planificat. Această situație e de
terminată de numărul încă ridicat 
de absențe nemotivate și motivate, 
neajuns față de care nu s-a ac
ționat încă cu toaită hotărîrea.

Mai mulți vorbitori au cerut, de

cu 0,9

Ion DUBEK

(Continuare în pag. a 3-a)

Tumultul zilei a rămas 
în urmă ■, la început de
rutat de propria sa um- 

apoi brusc a dispă- 
lăsind amintirea u- 
ziie trăite din plin, 
liniște. Fețele trans

puse, reflexele expresi
ve ale ochilor, atmosfera 
captivantă a sălii par să 

■ ne sugereze că ultimele 
satisfacții ale unei zile 
de muncă își valorifică 
dreptul. Amatorii de fru
mos au pătruns în taine
le spectacolului abia de 
vreo 30 de minute și cli
matul creat pare să pro
mită că nu 
trăma pînă 
cortinei, cu 
care se vor 
tru multă vreme.

Dar. să 
și să nu ne 
iluzii, poate 
Intr-adevăr 
surpriză nu 
teptălă. La' 
zgomot vag, 
că din holul sălii 
spectacole, apoi vocife
rări care nu întirzie. să 
se intensifice și, în fine, 
ca o supremă „încunu
nare", o ușă trîntită îl 
face vizibil pe autorul ce

de mai sus. Este ti- 
omului prea des vă- 
prea cunoscut, pen- 
a fi necesară des

crierea. Este același pe 
care l-am mai întîlnit o 
dată, se pare tot la un 
spectacol și în aceeași 
postură. II recunosc II 
reperez în amintirile me
le, proaspete încă, și

nii anticipăm 
hrănim cu 
premature, 

neașteptata 
se Iasă 
început 
venind

tot 
la
in 
se 
ca

gîndurile-mi rebele 
mai des fac naveta 
ite spectacol și el. 
cele din urmă, totuși, 
fixează numai la el,
o răzbunare imediată 
pentru minutele de pro
fanare. Spectatorii din 
jur, chinuiți și ei de de
cepția suferită își regă
sesc cu greu liniștea.

Singur stridentul nos-

chiar aici, în sală, sub 
văzul sau mai exact în 
auzul spectatorilor. Ner
vii publicului rezistă în
că, sau, parcă toată lu
mea s-a aprovizionat din 
timp cu un carbaxin ?1 
Unii încearcă chiar să-i 
apostroieze discret, dar 
ei își continuă discuția, 
absolut insensibili Ia si
tuația creată.

aproximativ în maniera 
sonoră în care a intrat 
în timp ce adevărații, 
pasionalii spectatori răs
plătesc și sub această 
forrhă a aplauzelor plă
cerea oferită de specta
col.

Acestea sint laptele. 
Nu mă interesează și i niei 
nu doresc să aflu nume
le adevărat al acestui

REFLECȚII

INSUL STRIDENT
E ANOMM?
tru privește, de data a- 
ceasta inert și absent ca 
un geamantan, în fundul 
căruia și-a ascuns conș
tiința împăcată că el n-a 
făcut nimănui nici un 
rău pină acum. Plictisit 
și, pentru că nu avea ni
mic mai bun de făcut, a 
început să dialogheze cu 
vecinul, verzi și uscate, 
toate acele nimicuri im
portante care constituie, 
de obicei, substanța dis
cuțiilor dintre doi necu- 
noscuți. Se pare că; in
terludiul fiind interesant, 
ambii parteneri au fost 
de acord să-I continue, 
dar na la o cafea, ci

Timpul înaintează. 
Spectacolul se apropie 
de sfîrșit. Ultimele emo
ții, ultimele clipe de dă
ruire ale actorilor și 
chiar regretul pe care-l 
simțim la un asemenea 
final nu reușesc să-l de
termine pe stridentul 
nostru, ca măcar acum, 
să-și ispășească vina, 
compensînd truda unui 
•colectiv darnic cu meri
tatele aplauze. Un căs
cat prelung, plictisit ur
mat de o mimică blaza
tă a feței e tot ceea ce 
poate oferi. Nu înainte 
însă de a părăsi sala, de 
data aceasta primul și

„oarecare" spectator. Mă 
intrigă însă faptele și 
semnificația lor. Ele 
mi-au creat o imagine 
neplăcută pentru civili
zația noastră. O imagine 
accidentală la care mă 
gîndesc mereu și pe 
care n-o pot evita. Poa
te a greșit din lipsă de 
preocupare, sau, mai 
bine zis din lipsă de... 
bun simt ?i

Totuși pentru ce să nu 
șlim cînd, de 
cauza cui un 
ieșit bine sau

TEODORA

ce și din 
luciu a 

prost ?
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M1€A PUBLICITATE44
...o casieră care să ai

bă mai multi vecini, cu- 
noscuți, prieteni și prie
tene pentru a împărți bi
letele la cinematograful 
„Muncitoresc" din Lu- 
peni. Actuala casieră, 
ajutată de responsabil, 
femeile de serviciu ș

plasatoare nu reuș 
să vi-ndă și biletele 
primele rînduri 
noscuți, ci numai 
care se înghesuie 
sierie. Doritoarea 
dată ia postul de
ri’ță se poate prezenta la 
organele competente.

la cu
la cei 
la ca- 
candi- 
casie-

Cumpărâm...
...un elicopter în per

fectă stare de funcționa
re care să transporte la 
fiecare din cele 8 etaje 
oîte ore blocul D 3 din 
Vulcan 70 de locatari 
deodată, întrucît motoa
rele liftului de aici s-au 
stricat acum un 'an de 
zile. Plată bună pentru

constructorii care se an
gajează să amenajeze la 
fiecare t.................... - • •
cile o pistă 
In cazul că
prin cap să 
am fi mai 
onorariul nostru se va 
dubla.

Angajăm
...de urgentă un specia

list in aprovizionarea cu 
ape minerale a magazi
nului alimentar din car
tierul „Canpați" Petro
șani. Responsabilul de 
aici nu cunoaște acest

Ghicitori CALEIDOSCOP

etaj al blocului 
de aterizare, 
i-ar do cuiva 
repare liftul, 
bucuroși, iar

articol alimentar și, pen
tru a nu face „greșeli" 
în aprovizionare, nu-1 
aduce în magazin. Am 
prefera ca acest specia
list să ne vină cu trans
fer de la O.C.L. Alimen
tara.

S-a pierdut...
...condica de sugestii și 

reolamații a restaurantu
lui „Minerul" din Petro
șani. Recompensă bună 
pentru găsitor. Cercetă
rile noastre de pînă a- 
cuni au 
s-iar găsi
ponsabil. Pentru clarifi-

stabilit că ea 
acasă ia res-

care precisă, lucrurile 
trebuie cercetate amă
nunțit. N-ar fi rău ca a- 
cesl caz să fie cercetat 
și de organele compe
tente din conducerea 
T.A.P.L. Petroșani.

(Pentru conformitate)
F. NICI)

ȘTIAȚI CA...
• IN CEHOSLOVACIA revin la 

1 000 de femei numai 952 de băr
bați. La sate, în categoria celor sub 
19 ani, predomină fetele, în schimb 
ia categoria adulți pînă la 34 ani, 
bărbații sini cu mult mai numeroși 
decît femeile.

in orașele mari sînt mull mai mul
te temei decît bărbați, revenind la 

ț 1 000 de femei numai 900 de bărbați.
Sociologii afirmă că una din cau
zele acestei situații ar fi mutarea 
la oraș a fetelor de la țară care se 
acomodează repede cu viața ur
bană.

• LINGVIȘTII de la Universi
tatea „Maria Sklodowska-Curie" 
din Lublin (Polonia) lucrează la e- 
laborarea unui dicționar de cuvinte 
folosite în limbajul studențesc. Dic
ționarul va avea aproximativ 5 000 
de cuvinte.

• ELEVII din statul New Jersey 
(S.U.A.) au la dispoziție piscine am
bulante care se deplasează pe plat
forme auto. Ele circulă de la o 
școală la alta.

• P1NA de curînd, oamenii de 
știință considerau că la o adîncime 
mal mare de 72 m, în mări și ocea
ne nu există vegetație. In ultimul 
timp, însă, s-au descoperit alge la o 
adîncime de 3 600 m.

ț UN SUEDEZ, înalt de 2,38 m, 
considerat omul cel mai înalt din 
Europa, 
club al 
trebuie 
time.

omul cel mai înalt 
a înființat la Stockholm un 
uriașilor. Membrii acestuia 

să aibă cel puțin 2 m înăl-

• RACHETA americană de ti
pul „Titan-II" (care a lansat cabi
nele „Gemini") utilizează echivalen
tul a 85 000 litri de carburanți pe 
minut. Un automobil -construit în 
serie consumă această caniitate 
pentru a parcurge 15 000 km pe an, 
timp de 60 de ani (socotind consu
mul de 10 litri la 100 km).

'J • LA INSTITUTUL DE istorie a

I științelor naturii și a tehnicii de pe 
lingă Academia de Științe a U.R.S.S. 
s-a organizat un muzeu de istoria 
microscopiei. Aici sînt expuse 500 
de microscoape și alte aparate op
tice din perioada sec. XVII—XX și 
1 500 de preparate pentru microscop.

I
I
I
I
I
I
I 
I fi 
I 
I
I
I
I
I
I

Mierea lui, cea mâi gustoasă, 
Floarea albă și frumoasă, 
Parfumată cum e finul. 
Străjuiește-adesea drumul. 
Ghici ce este î

(iniuiojes a)

Iți reflectă chipul dar, 
Poți s-o porți și-n buzunar. 
La frizer, în cui, pe-o grindă, 
Poate totul să cuprindă.
Ghici ce este î

(epuțlbo a)

Oind-nu șade în cuier, 
Apără de vînt și ger. 
11 solicită tot omul, 
larna-șl dă cu dlnsul tonul. 
Ghici ce este ?

(inuoped a)

Din gazeta de perete, 
Te privește trist, poznașul. 
In brigadă, printre fete, 
Tot el și-a găsit „nănașul". 
Ghici cine eî

(țntvpoo a)

M. D.

Gutenberg 
sau Coster T

Controversa în legătură cu inven
tarea tiparului de către germanul 
Gutenberg sau olandezul Coster a 
fost, pare-se, rezolvată.

La o expoziție, organizată în ora 
șui Lille (Franța) au fost prezentate 
trei exemplare din ediția olandeză 
a cărții „Speculum humanas salva- 
tionis" („Oglinda izbăvirii omului") 
care a fost, fără îndoială, tipărită 
de Coster. Specialiștii afirmă că a- 
ceste cărți au fost tipărite cu ajuto
rul unei mașini metalice încă în anul 
1430, în timp ce Gutenberg a con
struit o asemenea mașină abia în 
anul 1445. Se presupune că Guten
berg a învățat tipografia de la un 
elev al lui Coster, decedat în anul 
1439.

un se nasc 
minunile

In apropiere de localitatea Recife, 
din Brazilia, în mod inexplicabil, din 
trunchiul unui copac a început să

țîșnească apă. Crezînd că e un „mi
racol", Imediat numeroși infirmi șl 
paralitici s-au îndreptat spre locul 
cu pricina, în speranța că bînd din 
apă se vor însănătoși. Unul din acești 
infirmi a început chiar să umble. 
Numai că nu era vorba de nici o 
minune. Apa nu era de loc miracu
loasă, ci obișnuită. Intr-adevăr, s-a 
descoperit că în conducta de cana
lizare care trecea pe sub copacul 
„sfînt" se produsese o fisură prin 
care se scurgea apa. Cît privește 
„infirmul", acesta jera un bolnav 
închipuit.

Loterie pentru locuri 
de parcare

Municipalitatea din Londra a or
ganizat o loterie care a trezit un 
viu interes în rîndurile locuitorilor 
din capitală. A fost chiar nevoie să 
se dubleze numărul biletelor pre
văzute initial. Toate acestea pentru 
că cîștîgul principal era... dreptul 
de parcare gratuită timp de un an 
in brice loc al orașului.

Un elefant In 
pădurile noastre 7 
Nu, Un capriciu 
al naturii.

Foto : 
M. BARA

In patru rînduri
l.C.O. Petroșani și-a retras din circulație 

o parte din autobuze, se apune că din lipsă de 
benzină.

Cind toată lumea vrea mașind, 
Eu,
Tot
Un

trist, gindindu-mă la voi, 
ce-mi doresc, e-n zori să vină, 
car frumos cu patru boi.

„uită" uneori să mai înlocuiască 
pe străzile dosnice din Petroșani

I.R.E.H. 
becurile de 
(str. Parîngului etc).

Eu la revolta mea, acum
Adaug părerea unanimă :
C<5 stiipii care-mi ,,stau în drum" 
Au tost plantali pentru... lumină I

MARIA DINCA

PITORESCUL
UNEI DRUMEȚII ÎN

vînt Ia LeteaMoară de

Pe 
nate, 
spre 
sale 
carte

undele-i ușor legă- 
Dunărea ne atrage 
capătul drumeției 

— Delta. O mare 
a naturii deschisă

astăzi tuturor privirilor 
însetate de frumos ale 
celor care vin aici, cu 
dragoste și pasiune de 
turiști, vînători sau pes-

cari sportivi spre a cu
noaște această ineîntă- 
toare regiune a țării.

Căci Delta poate îm
plini, în împărăția șa, 
cele măi felisr te dorințe 
ale unui pretențios tu
rist, vînător sau pescar, 
oferind aici un caleidos
cop floristic și faunistic 
din cele mai rare, neîn
trecut în frumusețe.

La poarta Deltei pri
mul oraș gazdă este Tul
cea. Orașul te întîmpină 
ospitalier, mină în mină 
cu Dunărea. Să facem, 
așadar, cunoștință cu 
prima „gazdă". Așezat la 
poalele a șapte coline, 
cărora romanii le spu
neau Aegysos iar Turcii 
Haras Tepe (Colina Ho
relor), orașul Tulcea es
te o străveche așezare 
pescărească și comercia
lă.

Ajuns aici, te impre
sionează noul profil in
dustrial al orașului, blo
curi noi și altele în cons
trucție, muzeul raional 
cu acvariul său. De pe 
chei, Tulcea îți apare do
minată de Monumentul 
dezrobirii situat pe cea 
mai înaltă colină, măr
turie a frăției de arme 
româno-ruse din 1877.

O imagine grăitoare 
despre dezvoltarea con
temporană a Orașului o- 
feră Întreprinderea de 
industrializare și desfa
cere a peștelui, situată

DELTĂ
chiar pe malul Dunării, 
căreia 1 se aliniază alte 
unități industriale cum 
slnt șantierul naval, fa- 
brioa de conserve de 
legume „Dunărea", Ate
lierul de plase pescărești, 
iabrica de făină de pește 
ele.

Deosebit de interesan
tă este o vizită la între
prinderea de Industriali
zare și desfacere a peș
telui — Oficiul pește- 
iul — cum îi spun local
nicii, și mai cu seamă 
vizitarea secției de pre
lucrare a broaștelor. 
Aici, în condiții igienice 
perfecte, se termină me
tamorfoza batraciană. De 
Ia aceste viețuitoare ac
vatice se valorifică nu
mai... picloțușele poste
rioare și anume partea 
cărnoasă — pulpele. A- 
esiea sînt depuse în ca

mere frigorifice și expe
diate în țări străine ca 
specialitate —• pulpe de 
pui de... baltă congela 
te.

Datorită creșterii ce
rerii la export de broaș 
te de apă comestibile -- 
vii sau pulpe congelate 
— micile batraciene au 
devenit obiect de ... stu
dii și cercetări științifice 
ce au ca scop să lămu
rească o serie de factori 
in vederea creșterii în 
condiții de rentabilitate 
a micuțelor „oac-oac".

Noul profil edilitar al

Tulcei mai este întregit 
și de o seamă de unități 
social-culturale și co
merciale — teatrul de 
vară, casa de cultură, 
magazinul universal ele. 
— cît și de cheiul fru
mos amenajat pentru pro
menada de seară...

Cheiul Dunării nu-i 
mai puțin atrăgător 
prin parcul său variat 
de ambarcațiuni din care 
multe stau la dispoziția 
turiștilor. Urcînd pe 
puntea unuia din acestea 
pornim pe... marele bu
levard de ape „Brațul 
Sulina" cu ținta orașul 
Sulina...

...Intrăm pe canalul 
Sulina, străjuit de sălcii 
pletoase ce-șl pleacă lrun- 
lea deasupra oglinzii lu
cii și după o oră de 
mers apare cherhanaua 
modernă a complexului 
pescăresc „Mila 35". 
Cabanele-dormitor pen
tru pescari, clădirea ad
ministrativă, rlnduite gos
podărește, se aliniază 
cochete pe mal.

In călătoria noastră 
pe unde line întîlnim a- 
poi o așezare de grupuri 
de clădiri, ateliere, re
mize, pontoane etc. Este 
un șantier de lucrări hi
drotehnice, unde se fac 
eforturi pentru amenajări 
de parcele experimenta
le stufico-piscîcole. Lă
săm în urmă acest „șan
tier de pe Ostrov" și la 
27 km de Tulcea apare 
silueta tînărului oraș al 
Deltei — Malluc, capi
tala stufului. Făcînd po
pas aici, turistul găsește 
posibilități de a pătrun
de în inima Deltei spre
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asemenea, ca în viitor să se dove
dească mai multă răspundere față 
de perfecționarea calificării cadre
lor, cerință imperioasă a progresu
lui tehnic.

Conferința s-a oprit asupra sarci
nilor mari ce revin noului comitet 
de partid privind întărirea continuă 
a rolului organizațiilor de partid. 
In perioada ce a trecut din acest 
an, organizațiile de partid au cres
cut cu 265 membri, ele numărînd 
în prezent i 525 membri, față de 
1 260 la sfîrșitul anului 1965. Aceas
ta a creat posibilitatea să se îmbu
nătățească structura organizatorică 
a organizațiilor de partid din ca
drul exploatării prin crearea încă 
din anul trecut a organizațiilor de 
bază pe schimburi, iar în acest an 
prin acordarea comitetului de partid 
al exploatării a dreptului de comi
tet orășenesc de subordonare raio
nală, constituindu-se totodată 6 co
mitete de partid pe sectoare. In ve
derea întăririi continue a organiza
țiilor de partid este necesar să se 
respecte întrutotul împărțirea pe 
schimburi a membrilor de partid. 
Primirea în partid a celor mai 
buni muncitori, .ingineri și tehni
cieni, activizarea fiecărui membru 
de partid și întărirea muncii poli 
tico-educative , sînt, de asemenea, 
sarcini de răspundere pentru viitor.

In anul 1967, în fața colectivului 
minei Lupeni stau sarcini mari, s

TELEVIZIUNE
19 noiembrie

18,00 Pentru cei mici: Ecranul 
cu păpuși „Sinziana și 
Pepelea". Pentru tinere
tul școlar: Sport Ia mi
croscop — Patinaj artis
tic ;

18,50 Publicitate ;
18,58 Ora exactă ;
19,00 Telejurnalul de seară; 
19,12 Buletin meteorologic ;
19,15 Actualitatea cinematogra

fică ;
19,30 Din culisele muzicii ușoa

re (1);
20,00 Tele-enciclopedia ;
21,00 Revista dragostei. Pro

gram de estradă în trans
misiune directă de la Ber
lin ;

22.20 Film : „Sfîntul" ;
23,10 Telesport;
23.20 închiderea emisiunii. 

arătat în conferință toy. ing. Ciri- 
peru Vasile, șeful exploatării. Pla 
nul de producție al exploatării va 
crește cu 30 000 tone cărbune, iar 
productivitatea muncii va spori la 
1,350 tone pe post. Sarcini mari re
vin minei și la ceilalți indicatori. 
Trebuie să se asigure, deci, toate 
condițiile necesare îndeplinirii aces
tor sarcini.

In încheierea dezbaterilor din ca 
drul conferinței a luat cuvîntul to
varășul MOCA IOAGHIM, secretai 
al Comitetului regional Hunedoara 
al P.C.R. Vorbitorul a felicitat co
lectivul minei pentru rezultatele 
obținute și a făcut numeroase re
comandări în vederea îmbunătă
țirii muncii de partid, pentru mobi 
lizarea colectivului exploatării la 
realizarea cu succes a sarcinilor 
ce-i revin în anii cincinalului. O 
deosebită atenție se cere acordată 
remedierii rămîneril în urmă a sec
toarelor, scoaterii brigăzilor de sub

FOTBAL

In seria jocurilor bune prestate 
de Jiul Petroșani în ultimul timp se 
înscrie și partida amicală de ieri sus
ținută în compania formației Știința 
Craiova.

Terenul greu, desfundat, timpul 
rece și ploaia măruntă care a căzut 
cu intermitențe în timpul partidei 
nu le-a putut frîria pofta de joc fot
baliștilor celor două echipe. Ei au 
practicat un joc deschis, în viteză, 
spectaculos aplaudat cu căldură de 
publicul spectator, destul de nu
meros prezent în tribune. Cele două 
garnituri fotbalistice și-au disputat 
șansele victoriei într-un perfect spi
rit de sportivitate, sub semnul ega
lității la început, după care Știința 
a cedat treptat vervei de joc a 
înaintării, jiuliste, primind nu mai 
puțin de șase goluri și înscriind 
doar unul.

Terenul alunecos le-a jucat ade- 
s.eori feste în conducerea balonului, 
ultimul gol al echipei noastre fiind 
marcat de Martinovici dinitr-o ase 
menea situație.

Știința a început foarte bine me
ciul reușind, prin cuplul Popescu- 
Mihăilescu lî, cîteva acțiuni de toa
tă frumusețea. De altfel, oaspeții au 
fost cei care au marcat primul gol 
prin Oblemenco, spre marea satis
facție a entuziaștilor olteni din Pe
troșani. Bucuria lor a durat puțină 
vreme — pînă cînd Martinovici a 

plan, realizării ritmice a sarcinilor 
de producție. Or, aceasta reclamă 
întărirea disciplinei, respectarea 
normelor de Securitate a muncii și 
crearea condițiilor optime de lucru 
chiar la începutul schimbului pen
tru fiecare brigadă. Vorbitorul a ce
rut noului comitet de partid să 
acorda tot sprijinul birourilor orga
nizațiilor de bază nou alese, sa le 
orienteze spre problemele majore ale 
activității exploatării și să asigure 
ca centrul de greutate a muncii de 
partid să fie mutat jos, în mină,- a- 
colo unde se hotărește soarta reali
zării plapului. Mai multă atenție 
trebuie acordată, de asemenea, pri
mirii în partid a celor mai buni din
tre cei mai buni muncitori, precum 
și muncii educative, culturalizării și 
condițiilor de viață ale minerilor.

★
Ga secretar al noului comitet de 

partid al minei Lupeni a fost reales 
tovarășul Raczek loan.

deschis seria celor 6 goluri pentru 
gazde. In timp ce golurile curgeau 
în poarta lui Vasilescu, suporterii 
Jiului își încurajau frenetic echipa, 
iar cei care au rîs primii...

Nu vom roda filmul meciului. 
Victoria, deși categorică, contează 
mai puțin. îmbucurător este însă 
faptul că băieții lui Ștefan Coldum 
au practicat un fotbal curat, tehnic, 
cu execuții ingenios concepute, au 
aruticat în luptă toată voința și pri
ceperea iar pentru a-i „încălzi" pe 
spectatori care, la drept vorbind, 
cam tremurau de frig. Dacă Ohle- 
menco a demonstrat încă o dată că 
știe fotbal iar tinerii Popescu și 
Miță au zburdat pur și simplu pe 
teren, Ionescu, Martinovici et. 
comp, nu s-au lăsat nici ei mai pre
jos. Ba ani putea spune chiar că i-au 
întrecut. Și nu doar pentru că Mar
tinovici a marcat 3 goluri și Ionescu 
unul, ci pentru ntodul în care au 
știut Să lupte să se dăruiască, să 
apere culorile echipei, Celelalte 
două goluri au fost marcate de San
du, spiriduș neobosit de-a lungul 
celor 90 minute de joc.

Deci scor final 6—1 (1—1) într-un 
meci de verificare, deosebit de util 
pentru ambele formații, pentru titu
larii și rezervele care au evoluat.

C. COTOȘPAN 
D. GHEONEA

PROIECTUL DE LE6E
In dezbatere

(Urmare: din pag. i)

• ȚIFLEA CONSTANTIN, pen
sionar Lupeni :

Vi rog să-mi răspundeți la urmă
toarele întrebări: dacă Un pen
sionar, care dorește să lucreze mai 
departe, poate renunța la pensie; 
în cazul în care mai muncește 
cîțiva ani cînd primește din nou 
pensie, calculul 1 se face după sa 
lariul ce ba avut inițial sau după 
salariul ulterior l

RĂSPUNS: Proiectul noii 
legi a pensiilor arată că pen
sionarii au dreptul să lucreze 4 
luni pe an cu pensia integrală 
sau nelimitat cu pensia pe jumă
tate, în condițiile legale, în ca
zul în care întreprinderea are 
nevoie de serviciile sale. Pro
iectul noii legi a pensiilor nu 
precizează dacă se admite sau 
nu pensionarilor să muncească 
renunțînd total la pensie.

In ceea ce privește a doua 
intrebare, chiar dacă pensionarul 
a muncit cîțiva ani după pen
sionare, calculul se face ținîn- 
du-se seama de salariul avut 
la data primei pensionări.

• GLIGOR IOAN, fabrica de 
pîiiie Petroșani:

In prezent am 55 de ani din Care

Combinatul carbonifer Valea Jiului 
Deschide, cu începere 
de la 1 decembrie a,c.,

• CANTINA PENTRU ABONAȚI 
în orașul Petroșani.

Cantina va funcționa în clădirea cu nr. 13 din str. Mihai 
Viteazul. Pot servi masa a’ci salariații unităților C.C.V.J. 
din Petroșani și al altor întreprinderi din localitate.

Coiful abonamentului pentru 3 mese zilnice 
este de 11 lei, sau 6 lei pentru masa de la prînz, 
exclusiv pîinea. Abonamentele se achită anticipat.

Cei interesați sînt rugați să se înscrie pînă la 28 
noiembrie, la serviciile administrative ale unităților la 
care sînt angajați.

A PENSIILOR

18 ani lucrați în grupa a lILa de 
muncă, Cînd voi avea, vîrsta de 
pensionare de 62 de ani, voi avea 
25 de ani lucrați. Ce pensie aș primi 
după vechea lege, și ce pensie mi 
se cuvine după prevederile Pro
iectului noii legi î

RĂSPUNS: După legea ve
che pensia dvs. ar fi de 602 lei, 
după 25 de ani munciți, avînd 
vîrsta de pensionare. Potrivit 
Proiectului noii legi a pensiilor, 
după un calcul probabil, veți 
beneficia de o pensie de 1 004 
Iei. In această sumă fiind in
cluse sporul de continuitate șr 
contribuția suplimentară.

DOIȘA CORNEL, pensionar 
Lupeni:

Sini pensionar. Am lucrat în sub
teran 35 de ani. In prezent primesc 
o pensie de 1 200 lei. Vă rog să-mi 
răspundeți cu cit va crește pensia 
mea după 1 ianuarie 196?.

RĂSPUNS : Proiectul noii legi 
a pensiilor precizează că se 
acordă o majorare generală de 
15 la sută pensiilor al căror 
nivel depășește 600 de lei. In 
această prevedere vă încadrați 
și dvs. Prin urmare, după 1 ia
nuarie 1967, pensia dvs, va fi 
de 1380 lei.

iacul Fortuna, Dunărea 
veche etc., legănat ale
ne pe valuri de o mică 
lotcă a unui pescar, ne
întrecut povestitor și cu
noscător al apelor. Cu 
emoții lăsăm în urmă 
micuțul orășel Maliuc șl, 
prin 
dăm 
Aici, 
najat 
ce dispune de dormitoa
re, sufragerie, bucătărie 
de iarnă și vară, cămară 
de alimente etc., unde 
turistul poate găsi mal 
mult decit adăpost — 
Condiții de a vîna și 
pescui prin împrejuri
mile cabanei.

Sulina — capătul ape-

dreptul milei 13, 
de comuna Crișan.
A.G.V.P.S. a ame- 
o modernă cabană

lor Dunării, situat la 72 
km de Tulcea, oferă os
pitalitate și contort tu
riștilor. Un obiectiv 
demh de vizitat aici este 
farul — martor atîtor 
drame sbuciumate din 
trecut (a fost înălțat la 
1802 și reconstruit în 
1842), pe care hărnicia 
de constructor a Dună
rii l-a îndepărtat cu 3 
km de mare.

Ajunși aici, încheiem 
una din rutele în Deltă 
dar, continuînd drumeția 
Deltei, pătrundem pe o 
nouă rută, nu 
îmbietoare și 
conduce spre 
zări din Deltă
Periprava. Vechea ceta-

mai puțin 
care ne 

alte așe- 
— Chilia,

te de la marginea de 
țară. Chilia, a fost în tre- 
cut înfloritoare; grecii 
o denumeau Licostroma, 
adică Gura Lupului, ro
manii Aquila — semn 
că era o așezare mare 
far de către turci se a- 
mintește în hrisoave cu 
numele de Eskil-Kale 
Viața de azi a locuitori
lor Chiliei vechi — pes
cari harnici, muncitori 
la exploatarea stufului 
— se poate deduce du
pă casele arătoase înăl
țate în anii puterii popu
lare.

Cu un mic efort, par 
curgînd șl cel 40 km 
pînă la vărsarea brațu
lui Chilia in Marea Nea-

De strajă la intrarea pe Brațul Sulina — farul de la Sirfina.
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SEVER GROZAVU I

gră rămînem răsplătiți 
de spectacolul imbrățișă- 
rii fluviului cu marea 
prin cele 45 ramificații 
ale sale.

După o oră și un sfert, 
de la Chilia veche ajun
gem la comuna Perlpra- 
va cu neîntrecuți pescari 
la cannace (ciriige) ți de 
aici ajungem pe uscat la 
Letea (18 km) unde 
„magnetul" de atracție 
este pădurea de la Le- 
tea — care cu bogata 
sa floră în care mișună 
o faună diversă, împle
tită cu pitorescul mori
lor de vini, îți lasă im
presia de exotic.

Condițiile climaterice 
mai blînde, au făcut ca 
aici să crească mai mult 
specii mediteraneene de 
arbori ca: mesteacănul, 
plopul alb, salcia, răchi
ta, stejarul, ulmul, teiul 
roșu etc.

Ceea ce dă însă carac
teristică pădurii de la 
Letea, asemanînd-o cu 
pădurile tropicale, sînt 
lianele ; aici mal dese 
și mai încîlcite ca în al
te păduri..,

Lăsăm în urmă Letea 
cu pădurea și morile de 
vînt și în Zare ne apare 
o dungă întunecată. Es
te așezarea pescărească 
— Cardon, cîteva căsuțe 
In jurul unui mic < 
adăpostit de sălcii 
stul. De aici cu barca cu 
motor, în mai ] 
o oră șj jumătate pe Ma
re, revenim la Sulina.

ANUNȚ 
Inspectoratul ADAS Petroșani 
angajează contabil șef 
cu salariu de 1650 lei luuar.

CONDIȚII DE ANGAJARE:
— STUDII MEDII;
— 5 ANI VECHIME IN FUNCȚII ECONOMICE.

Informații suplimentare la sediul inspectoratului din Petroșani, 
sir. Republicii nr. 60, telefon 315

T. A. P. L PETROȘANI 
anunță publicul consumator:

In cadrul „LUNII PREPARATELOR 
CULINARE", restaurantul „MINERUL,, 
din Petroșani oferă un bogat sorti
ment de preparate din carne de 
pasăre (curcan, găină, pui), pește 
proaspăt, heringi etc. precum și 

specialități de purcei.
O Specialitatea casei SĂRMĂLUȚE 

IN FOI DE VARZA
S Se servesc minuturi la comandă.
CALITATEA PRODUSELOR este garantată 

de maisfrul bucătar Dumitru Pirpîliu.
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Lucrările Congresului al IX-lea
al Partidului Comunist Bulgar

VIETNAM
SOFIA 18 — Trimișii speciali A- 

gerpres, C. Prisăcaru și A,. Blă
nării, transmit : In sala „Universia
da" din Sofia au -continuat vineri 
lu-crările celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Bul
gar.

In cadrul discuțiilor pe margi
nea rapoartelor Comitetului Cen
tral și Comisiei Centrale de Revi
zie au luat cuvîntul delegați care 
au subliniat justețea politicii pro
movate de P.C. Bulgar în domeniul 
industriei constructoare de mașini, 
au înfățișat succesele obținute și 
direcțiile de dezvoltare ale acestei 
industrii, au reliefat eforturile oa
menilor de litere ’ îndreptate spre 
oglindirea profundelor transfor
mări în viața tării și au relevat re
zultatele politicii - externe de pace 
promovate de Bulgaria..

In cursul ședinței de după-amiază, 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., a rostit cuvîntul de 
încheiere la discuțiile purtate pe 
marginea raportului Comitetului 
Central.

In continuarea lucrărilor a fost 
prezentat -raportul Comisiei de vali
dare. Delegații au aprobat apoi în 
unanimitate rezoluția asupra ra
portului C.C. al P.C. Bulgar.

O. V. I.

Alegerile din Brazilia

Rezul țațele parțiale indică o victorie
a partidului de guvernămînt
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A foil Btezenlal na pioittl de lezololie privind 
leilamiiiea dieplutiloi legitime ale B. P. Chineze

NEW YORK 18. Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite : La secretariatul O.N.U. a 
fost prezentat un proiect de rezo
luție elaborat de Albania, Algeria, 
Pakistan, România și Siria în legă
tură cu discutarea în Adu
narea Generală a problemei 
„Restabilirea drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze în O.N.U.", care 
a fost înscrisă în ordinea de zi a 
actualei sesiuni de către nouă țări, 
printre care * România. Apelîncl 
la principiile Cartei O.N.U. și la 
rolul universal pe care trebuie să-l 
joace această organizație și luîncl 
în considerare că restabilirea drep
turilor legitime ale R.P Chineze 
este esențială, atît pentru respecta
rea Cartei, cit și pentru cauza pen
tru care O.N.U. a fost creat, proiec
tul de rezoluție prevede restabili
rea tuturor drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze și recunoașterea re
prezentanților guvernului acestei 
țări ca singurii reprezentanți le
gali ai Chinei în O.N.U. Totodată

Centre de recrutare 
a mercenarilor 
pentru Chombe 
în Republica 
Sud-Africană

JOHANNESBURG 18 (Ager
pres). — In Republica Sud-A- 
fricana se desiășoară pe scară 
largă recrutarea de mercenari 
în solda lui Moise Chombe, 
pentru a lupta împotriva ac
tualului guvern de la Kinsha
sa, relatează din Johannesburg 
corespondentul ziarului „New 
York Times". Johannesburg și 
Durban, două din principalele 
orașe ale R.S.A., au fost trans
formate în centre de recruta
re a mercenarilor, cu al căror 
sprijin Chombe intenționează 
să revină în Congo. Activita
tea de recrutare este patrona
tă direct de „Union Miniere", 
cu ajutorul maiorului Michael 
Hoare și colonelului Peters.

Ziarele din Johannesburg 
publică zilnic anunțuri privind 
angajarea de mercenari în deo
sebi piloți.

Jivko Jivkov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a prezentat raportul 
la proiectul de Directive al celui 
de-al cincilea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale. 
Vorbitorul a arătat că proiectul 
de directive a fost supus unei 
largi dezbateri în adunări ale 
oamenilor muncii, la care au par
ticipat aproape 3 milioane de per
soane, Cu acest prilej au fost fă
cute peste 30 000 de propuneri, ca
re au fost examinate de plenara 
C.C al P.C. Bulgar din noiembrie, 
multe din ele fiind incluse în 
proiect.

Congresul a aprobat în unanimi
tate Directivele celui de-al cin
cilea plan cincinal.

Delegații au aprobat apoi în una
nimitate modificări la statutul parti
dului.

CdnȘresul a informai despre ac
tivitatea desfășurată de Comisia 
partidului pentru rezolvarea cere
rilor și sesizărilor oamenilor mun
cii.

Congresul a fost salutat vineri 
de șefii delegațiilor unor partide 
comuniste și muncitorești frățești 
care participă la lucrări.

proiectul cere excluderea reprezen
tanților ciankuișiști care ocupă ile
gal locul în O.N.U. și în alte, ins
tituții specializate.

Incercind să împiedice și în a- 
cest an rezolvarea acestei proble
me — care este cerută de repre
zentanții foarte multor țări — Sta
tele Unite, împreună cu un grup 
de alte 12 țări aliniate lor, au pre
zentat un proiect de rezoluție pro
cedural în care se cere, ca proble
ma restabilirii drepturilor Republi
cii Populare Chineze în "O.N.U. să 
fie inclusă în categoria celor care 
trebuie soluționate cu o majoritate 
de două treimi. Această manevră 
de procedură a constituit, după cum 
se știe, și anul trecut principalul 
obstacol în rezolvarea pozitivă a 
problemei.

f
RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). 

— La Rio de Janeiro s-a anunțat 
că rezultatele alegerilor legislative, 
desfășurate marți în Brazilia, nu 
vor fi cunoscute înainte de dumini
că sau săptămîna viitoare. Cu toa
te acestea, rezultatele parțiale ale 
votului, indică, potrivit agenției 
France Presse, „o victorie nuanța
tă", a partidului de guvernămînt.

După cum relatează agenția Fran
ce Presse, tendința exprimată de 

'corpul electoral în cursul actuale
lor alegeri se explică prin doi fac
tori : pe de o parte, partidul gu

Manevre militare 
americano* 
sud*coreene

SEUL 18 (Agerpres). — Pe țărmul 
provinciei Kanson, situată în par
tea nordică a Coreei de sud, conti
nuă manevrele militare americano- 
sud-coreene, începute la 10 noiem
brie. Potrivit postului de radio Seul, 
aceste manevre, în cursul cărora 
are loc și o „instruire Drivind lan
sarea unor trupe de desant", vor 
dtra pînă la 25 noiembrie.

0 Protest împotriva patrulării submarinelor atomice 
americane în golful Bac Bo

Depozite de muniții incendiate de patrioii

S Avioanele americane bombardează populația ci
vilă

HANOI 18 (Agerpres). — In- 
tr-un mesaj adresat Comisiei inter
naționale de supraveghere și con
trol din Vietnam, Misiunea de le
gătură a înaltului comandament 
protestează împotriva patrulării 
submarinelor atomice americane în 
golful Bac Bo din R.D. Vietnam. 
Mesajul menționează că din februa
rie 1965, S.U.A. au trimis nave de 
război ale flotei a 7-a să acțione
ze în golful Bac Bo violî-nd apele 
teritoriale ale R.D. Vietnam, ata- 
cînd navele de pescuit și bombar- 
dînd zone de coastă în Vietna
mul de nord. In prezent, Statele U- 
nite au făcut un pas mai departe 
trimițînd submarine atomice să 
desfășoare acțiuni în golful Bac Bo. 
Aceasta este o dovadă că războiul 
de agresiune din Vietnam se inten
sifică și se extinde, se arată în me
saj.

In încheiere, se cere ca guvernul 
S.U.A. să-și retragă imediat sub
marinele atomice și toate navele 
de război ale flotei a 7-a din Marea
Chinei de sud, să înceteze defini
tiv și necondiționat toate raidurile 
și actele de război îndreptate îm
potriva R.D. Vietnam, să pună ca
păt războiului de agresiune din 
Vietnamul de sud și să retragă de 
acolo toate trupele și armamentele.

SAIGON 18 (Agerpres). — Pentru 
a dona oară, joi hoaptea, depozi
tele de muniții de la Long Bihh; si
tuate lingă baza americano-saigo- 
neză Bien Hoa, la numai 30 km nord 
de Saigon, au fost atacate cu mor- 
tiere de forțele patriotice. Deși ar
tileria și elicopterele americane au 
intrat în acțiune, depozitele de mu
niții au fost incendiate. Vineri di
mineața nu erau cunoscute cifrele 
exacte referitoare la pierderi, dar 
agenția France Pcesse anunță că 
sînt importante. Ceva mai la nord 
de Long Binh, anunță coresponden- 

vernamental „Arena" a prezentat 
în majoritatea statelor federale, mai 
multi candidați decît opoziția, care 
este supusă amenințării periodice 
a unor măsuri de privare a dreptu
rilor civile, iar pe de altă parte, 
succesul partidului de guvernămînt 
se datorește voturilor primite în 
regiunile rurale. Este interesant de 
notat, subliniază France Presse, că 
opoziția deși este divizată, a ob
ținut victorii importante în marile 
centre urbane și politice, ca orașul 
Rio de Janeiro.

MOSCOVA. — Oamenii de știință sovietici 
lucrează la elaborarea unei culegeri științifice cu 
caracter enciclopedic, care va purta titlul „Cos
monautica". La întocmirea articolelor care vor 
intra în culegere lucrează 200 de cunoscuti spe
cialiști care se ocupă de pregătirea zborurilor 
cosmice, constructori de nave cosmice și cosmo- 
nauți.

PHENIAN. — In provincia Huanhe de sua 
IR.P.D. Coreeană) se desfășoară lucrări de iriga
ție, menite să transforme in terenuri arabile pes
te 47 000 tenbo pămînt (1 tenbo — 0,99 hectare). 
In prezent, în provincia amintită există o supra
taxă irigată de 150 000 tenbo pe care se cultivă

orez. Din cei 47 000 tenbo, care se vor adăuga 
la suprafața de teren irigată a provinciei, 7 600 
tenbo vor ii destinați plantării de orez irigat.

, HAVANA. — Jn anii de după revoluție, ca
pacitatea de transport a liotei comerciale cubare 
a crescut de peste 5 ori. Față de 13 nave mici cu 
un tonaj total de 44,5 mii tone, cit avea în tre
cut, Cuba va dispune la slîrșitul acestui an de 
o Hotă comercială cu un deplasament total de 
aproximativ 260 000 tone. Cuba dispune in pre
zent de 15 vase comerciale de 10 000—12 000 to
ne construite la șantierele navale din Franța, 
Polonia, Spania si R D G.

tul aceleiași agenții, în sudul plan
tațiilor de la Xuan Loc, au conti
nuat, de asemenea, luptele între 
forțele patriotice și regimentul 11 
de infanterie blindată americană.

HANOI 18 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului coman
dament al Armatei Populare Vietna
meze a adresat un mesaj Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control, în care protestează împo
triva bombardamentelor desfășurate 
de aviația americană asupra popu
lației civile din Vietnamul de sud. 
In urma bombardamentelor din 4 no
iembrie asupra zonei orașului Cam 
Tau, se arată în mesaj, 100 de per
soane au fost omorâte, multe alte 
rănite și zeci de clădiri distruse. 
Bombardamentele din 31 octombrie 
asupra localității Bung Cong din 
provincia Dau Mot s-au soldat cu 
30 de morți, 70 răniți și peste 100 
de case distruse.

Atitudinea sindicatului metalurgiștilor 
fafă de criza politică de la Bonn

o
' BONN 18 (Agerpres). — „Ac
tuala criză politică de la Bonn este 
o consecință a eșecurilor politicii 
guvernului creștin-democrat", a de-, 
clarat Otto Brenner, președintele 
Sindicatului muncitorilor metallur
gist! din R.F.G., în cadrul unei 
conferințe, de presă, care a avut 
loc la 17 noiembrie la Bonn.

După cum relevă agenția France 
Presse, Otto Brenner a subliniat 
că „liderii politicii și-au pierdut 
timpul țesînd diferite intrigi pen
tru a se debarasa succesiv de 
Adenauer apoi de Erhard, în loc

Umili pllollltii militari 
ameritani care âeroisioneazâ 
r-a dotlal

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Reîntors la Washington dintr-un 
turneu de inspecție în Extremul 
Orient, amiralul David MacDonald, 
șeful statului major al flotei mari
time americane, a declarat că mulți 
piloți, care participă la războiul din 
Vietnam, refuză să rămînă în cadrul 
armatei după expirarea stagiului. 
Referindu-se la declarația lui Mac 
Donald, agențiile de presă mențio
nează că în ultima perioadă s-a du
blat numărul piloților militari care 
demisionează. Resimțind o lipsă de 
piloți, comandamentul flotei va re
cruta, după cum a anunțat MacDo
nald, un număr considerabil sporit 
de cursanți pentru școlile de piloți.

nmbusahrul
Repnlilltii Sotialiste România 
Io Liban ți-a pieieobit 
strisnrile de atiedilare

BEIRUT 18 (Agerpres). — Am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Liban, Iacob lonașcu, și-a 
prezentat, la 18 noiembrie, scriso
rile de acreditare președintelui Re
publicii Liban, Charles Helou. Am
basadorul român a fost însoțit de 
membrii ambasadei. Din partea li
baneză, la ceremonie a participat 
Philippe Takla, ministrul de ex
terne.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, între președintele Re
publicii Liban și ambasadorul Re
publicii Socialiste România a avut 
Joc o convorbire cordială.

Demonstrație împotriva 
agresiunii din Vietnam

WELLINGTON 18 (Agerpres). ■ — 
In orașul . neozeelandez Auckland 
a avut loc o demonstrație de pro
test împotriva politicii guvernu
lui de antrenare a țării în războ
iul de agresiune dus de S.U.A. în 
Vietnam. Demonstrația a fost or
ganizată cu prilejul începerii cam
paniei electorale a premierului 
Keith Holyoake.

să creeze o bază pentru o poli
tică nouă".

El a anunțat ca Sindicatul me- 
talurgișlilor în cooperare cu Uniu
nea Sindicatelor din R.F.G. a ela
borat un program în vederea re
medierii actualelor dificultăți prin 
care trece economia vest-germană.

„Atitudinea sindicatelor față de 
viitorul guvern va depinde de 
capacitatea acestuia de a înlătura 
povara care apasă asupra țării, 
începînd din anul 1949, și de a 
construi o țară pașnică și des
chisă progresului social.

Otto Brenner a cerut să fie pus 
în afara legii partidul național- 
democrat, partid de extremă dreap
tă care în ultimul timp și-a inten
sificat activitatea.

EXPLOZIA ACCIDENTALĂ 
A UNEI RACHETE LANSATĂ 
DE UN AVION AMERICAN

BANKOK 18 (Agerpres). — Ex
plozia unei rachete lansate de un 
avion american a provocat victime 
în rîndul populației civile din lo
calitatea tailaindeză Udone Thani. 
Potrivit unui purtător de cuvînt mi
litar american, explozia rachetei 
nu a fost decît un accident cau
zat de o defecțiune tehnică în 
sistemul de dirijare al proiectilelor. 
In ultimul timp, agențiile de presă 
semnalează că „defecțiunile teh
nice" ale avioanelor și rachetelor 
americane de pe bazele din Tailan- 
da, soldate de cele mai multe ori 
cu victime omenești, s-au înmul
țit.


