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O brigadă fruntașă de la mina Crlca.m, cea con
dusă de mineru-l Bria loan. I-n fotografie minerii din 
schimbul lui Aghiorghesei Vasile

r

CV PLANUL PE 11 LINI

C. C V. J
Minerii din bazinul carbonifer al Văii Jiului au 

raportat în dimineața zilei de ieri îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan pe 11 luni din acest, an.

Ca urmare a punerii în exploatare a noi capa
cități de producție la , Paroșeni, Lupeni, 'liricani și ' Lo- 
nea, înzestrării locurilor de muncă cu, noi utilaje. de 
înaltă tehnicitate, mecanizării unor operațiuni de lu
cru in subteran, randamentul pe bazin a fost depășit 
cu 40 kg. cărbune pe post. Pe această' bază minerii 
din această parte a țării au livrat anul acesta peste, 
plan industriei noastre socialiste 
cărbune energetic și cocsificabil.

Prin reducerea cheltuielilor 
obținut economii suplimentare la 
întrec suma de 13 000 000 ' lei.

Cele mai mari cantități de

42 000 de tone de

de producție ei au 
prețul de cost care

cărbune au fost ex
trase de către minerii din Lupeni, Uricani, Petrila și 
Lonea.

I.O.R.T.I. Petroșani
Lucrătorii întreprinderii comerțului cu ridicata 

pentru textile și încălțăminte au anunțat îndeplinirea 
planului la desfacere pe 11 luni ale anului.

Preocupați de a satisface cu promptitudine ce
rințele mereu crescinde ale populației prin asigurarea 
unei aprovizionări cu mărfuri industriale variate și 
căutate de consumatori, lucrătorii acestei întreprinderi 
au depășit planul la desfacere cu 23 000 000 lei.

Prin reducerea cheltuielilor de circulație cu mij
loace proprii, colectivul I.C.R.T.I. Petroșani a obținut 
economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 
o jumătate de milion de lei.
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Se
cur-i
culație. Nimic din ce trece prin 
raza lui vizuală nu-i scapă. 
Are ochi blînzi ca ai vițelului, 
ori pîndari ca aii șarpelui cu 
toate nuanțele care se pot în- 
tîlni între aceste două repere. 
Nu stă niciodată singur. Lîngă 
el mai sînt două-trei perechi 
de astfel de ochi. Vrînd-ne- 
vrînd trebuie să treci prin fața 
lui: singur sau întovărășit. Și 
atunci cînd treci te cercetează 
din creștet pînă în tălpi ca pe 
o curiozitate, 
cinci pași în 
dreapta lui,
privirilor lui insistente. Simți 
privirea Iu*i ațintită asupra ta 
și ești strnjenit. Duci mina la 
reverele haine — gest inutil 
căci sînt așezate la locul lor. 
Te întrebi ce-o fi văzut la ti
ne de nu le slăbește

Uneori privirea lui 
vă. Așteaptă parcă 

, din partea ta care

postează de obicei în lo- 
cu frecventă mare de cir-

Ești la patru* 
stînga ori în 

dar n-ai scăpat

Conferința orășenească de partid 
— Petrila a prilejuit trecerea în re
vistă a succeselor -obținute de co
lectivele unităților economice sub 
conducerea organizațiilor de partid 
de la ultimele alegeri pînă în pre
zent, cit și a lipsurilor care s-au ma
nifestat în perioada analizată.

In cele 10 luni 
îndrumarea orga
nizațiilor de partid, 
exploatările minie. 
re Petrila și Lo
nea au extras pes
te prevederile pla
nului 17 600 tone 
de cărbune. Și co
lectivul preparației 
gistrat, în anul
Planul de preparare - a fost îndepli
nit în proporție de 
indicele planificat 
fost depășit cu 1,44 
cit mulțumitor și 
ciale din raza de
mitetului orășenesc de partid Pe
trila. Planul de aprovizionare a 
populației a fost depășit, pe cele 10 
luni trecute din acest an, cu 3,5 
procente. Realizările obținute oglin
desc însuflețirea cu care au muncit

din acest an, sub

Conferința orășenească 
de partid — Petrila

Petrila a înre- 
curent, succese.

lucrătorii acestor colective, în frun- - 
te cu' eomtihișlf', pentnT înfăptuirea 
sarcinilor puse de partid.

In perioada analizată organizați
ile de partid din orașul Petrila âu 
devenit mai puternice, au condus cu 
mai multă competență problemele 
complexe pe care le ridică munca 
și Viața. In numai 10 luni din acest 

an în Organizațiile 
de bază ale ora
șului au fost pri
miți în partid 540 
noi membri. In vi
itor, organizațiile 
de partid vor, creș
te numeric și ca

litativ și mai mult deoarece un nu
măr tot mai mare de oameni
muncii își exprimă dorința de a de
veni membri ai partidului. Faptul 
că fiecare al 5-lea cetățean aduit

ai

din ochi ? 
e agresi- 

o ripostă 
nu-i poți

I. C.

(Continuare in pag. a 3-a)

102,7 la sută, iar . 
de recuperare a 
puncte. Au mun- 
unitățile comer- 
activitate a Co-

M. CHIOREANU

O MANIFESTARE
A APTITUDINILOR

Formațiile artistice de 
amatori ale Casei de 
cultură s-âu prezentat 
duminică în fața pu
blicului petioșănean cu 
o producție meritorie, 
spectacolul muzical-co
regrafic „Sus îi luna-n 
două coa'rne". Forma- 
mațiile debutante au 
avut în acest specta
col un repertoriu ales 
cu multă chibzuință și 
simt pedagogic, incit a 
corespuns în bună mă
sură stadiului de re
ceptivitate al spectato
rilor.

Programul a fost des
chis de orchestra ăe 
muzică populară a Ca
sei de cultură, sub 
conducerea prof. Tra
ian Tămășan. După ter
minarea acestui mic 
preludiu instrumental, 
echipa de dansuri, pre-

gătită de prof. Rișcc- 
Sabin, a 'evoluat intr-a 
suită de. dansuri din 
regiunea Hunedoara. 
„Momîrlănescul", „Ța
rina de la Gaina", și 
„Ciobănașul", Alternînd 
cu melodii in interpre
tarea soliștilor de mu
zică populară, formația 
a prezentat și alte dan-, 
suri din care merită să 
fie reținute „Coră- 
gheasca", „Ardeledna 
ta pe Bistra", „Trilise- 
știi", „Bîta" și altele 
Trecind cu vederea u- 
nele mici stîngăcii, ine 
rente oricărui început 
formația de dansuri a 
degajat atmosfera uriui 
entuziasm tineresc ăi 
interpteților, grefat pe 
un autentic talent, Poa
te un stimulent prețios 
l-a constituit și instruc
torul coregrafic, prof, (Continuare în pag. a 3-a)

Rișco Sabin, care a în
suflețit dansatorii, par- 
ticipînd alături de ei 
pe scenă ia acest înce
put de succese.......

Mișcarea artistică de 
amatori, ca un fenomen: 
cu largi rezonanțe în 
masă, îndeplinește func- 

de, mare însemnăta- 
în procesul general 
dezvoltare, a culta/ 

a 
pu- 
nu 

ca-

tii 
te 
de 
rii, 
vieții- spirituale, a 
blicului. De aceea, 
ludecămprea aspru 
litatea artistică a spec
tacolului. Și nu pentru 
că formațiile. Casei de 
cultură n-ar putea fa
ce distincția calității 
artistice, ci pentru că 
in aceste cazuri pri-

de îmbogățire

T. JURCA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășul Louis Saillant

șui Constantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor cli-n România.

Cu acest priiej a avut loc.o dis
cuție care s-a desfășurat într’-o at
mosferă caldă, prietenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R. a 
primit luni la amiază, pe tovarășul 
Lquis . Saillant, secretar general 
Federației Sindicale Mondiale, 
re, în drum spre Sofia, face 
scurtă vizită în țara noastră.

La primire a participat tovară-

al
ca-

o

V

Pe șantierul Lupeni

■ ■■

£ 198 apartamente predate și 88 în bătălia finisa
jelor • Instalatorii sînt restanțieri... $ Calitatea nu 
mai contează ? £ Sprijin egal tuturor șantierelor !

Marele bloc zumzăie, ca un stup, 
de iureșul muncii. Pe cele 10 eta
je ale lui, în fiecare din cele 8 a- 
partamemte aflate pe palier se lu
crează de zor. La parter se pregă
tesc canalele termice,, pe la mijlo
cul' blocului lucrează vopsitorii iar 
ultimele etaje cunosc zorul mozai
carilor și tencu-itorilor. Și pe plan- 
șeul acoperișului găsești oameni: 
aici se așterne zgura izolatoare, 
șapa de beton, cartonul asfaltat — 
pentpu a «sigura etanșeitatea blo
cului în fața intemperiilor.

Constructorii șantierului Lupeni 
au obținut de la începutul anului 
rezultate meritorii : au predat 3 
blocuri mari cu cile 10 et-aje și 66 
apartamente fiecare. In total — 198 
apartamente moderne prevăzute cu 
încălzire centrală. Se dă bătălia 
pentru finisarea ultimului bloc 
prevăzut pe 1966 : blocul A 2, cu 
10 etaje și 88 apartamente.

— întregul efectiv este 
trat pe acest obiectiv — 
clarat tovarășul Mandero 
șeful șantierului Luponi.
lucrează brigăzile de zidari-tencui- 
tori • ale lui Sandu Tudbr, Pișcurea- 

5 n<li ■ Pavel,, Pdfrsvailer Gh'eorghe, A- 
vram Nicolae și ale altora, dulgherii 
lui Matei Lajoș, mozaicarii lui Moș
neag Gheorghe și Pîrvu Mătin, zu-

timp extrem de scurt — o lună 
zile — să executăm mai mult 
jumătate din volumul finisaje- 
prevăzute. Colectivul șantiieru- 
este hotărît să predea în ter-

concen- 
ne-a de-

Romeo,
I-n bloc

gravii lui Mogoșan loan, tîmplarii 
lui Boștină loan și alte formații, 
îndrumate de maiștrii Covrig Gri- 
gore și Popescu Mihai.

— Constructorii comuniști.sînt în 
fruntea bătăliei pentru. finisarea și 
predarea cit. mai devreme a aces
tui ultim bloc — ne spunea. tova
rășul Vasian Cornel, secretarul or
ganizației de partid de pe șantier. 
Prin strădania și.munca .însuflețită 
a brigăzilor, mobilizate de comu
niști am reușit ca într-un interval 
de 
de 
de 
lor 
lui
men acest ultim obiectiv dim plan I

...Avîntul î-n muncă al construc
torilor lupeneni este remarcabil. 
Dar strădania lor necesită mai mult 
sprijin ! Iată un aspect : blocul A 
2 — unde se lucrează — încă nu 
are încălzire. Instalatorii din ca
drul șantierului de instalații nu s-au 
învrednicit nici cel puțin să tragă 
o conductă provizorie (care să o- 
colească blocul 'A 1) pe’ritru â'asi
gura1'încălzirea blocului.'Lipsesc Și

j - ■’ .•■ ■ ■ ■ '■ .'■• . •7..
ȘT. MIHAI

(Continuare în pag. a 3-a)

La Casa de cultură din Petroșani

Simpozion cu elevii
și cadrele didactice

I

Duminică dimineața 
din Petroșani conferința 
lungul veacurilor", 
din oraș și din cadre »
menită să contribuie 

generații. Conferința a fost

a avut loc în sala mare a Casei de cultură 
prof. Treisiar Maria intitulată „Religia de-a 

Asistența, formată din elevi ai școlilor generale 
această expunere

concepției ateist-științificff a tinerei 
de un frumos program artistic.

•„-tice. au urmărit cu interes 
la formarea 

urmată

întâlnire cu adolescenții
In aceeași zi, în sala 

prezentat o expunere pe
mică a Casei de cultură tov Aron Nicolae, 
tema „Formarea conștiinței socialiste a ti-a

neretu-lui" în fața adolescenților care au împlinit virsta de 14 ani și au 
primit buletinul de identitate.(Continuare in pag. a 3-a)

Institutul de mine din Petroșani. Studenți din anul III în laboratorul de fizică
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SPORT-SPORT-SPORT
Agenda campionatului regional de fotbal / La 3 decembrie
Știința

In campionatul regional de fotbal 
s-a consumat duminică etapa a XHI-a, 
Ultima din turul acestei populare 
competiții sportive. Fruntașele cla
samentului, Aurul Brad și Știința Pe
troșani, principalele candidate 
primul loc, au 
diferite. Brădenii au 
laa Jiului, la Vulcan, unde au întîl- 
nit echipa locală Minerul, iar stu
denții au jucat „acasă" (la Cugir) în 
compania formației I.G.O. Deva. De
sigur că sarcina primilor a fost mai 
dificilă decît a studenților și lucru
rile s-au petrecut aproape așa cum

campioană de toamnă

la
avut misiuni 
revenit în Va

pronosticau simpatizanții Științei în
că după etapa a XII. Adică, a lipsit 
puțin ca Aurul să încline steagul le 
Vulcan, obținînd un rezultat de ega
litate : 1—1, iar Știința a obținut o 
prețioasă victorie la Cugir, dispu- 
nînd de I.G.O. Deva cu scorul 
7—1. Astfel Știința a revenit pe 
mul loc, la egalitate de puncte 
Aurul, dar cu un golaveraj
bun, devenind campioană de toamnă 
a campionatului regional de fotbal 
ediția 1966—1967.

Dar 
rile la

de 
pri

or 
mai

iată cum s-au petrecut lucru- 
Cugir, la Vulcan și la Lenea ■

Știința
Studenții au terminat cu brio tu

rul campionatului regional de fotbal. 
El au surclasat formația I.G.O. Deva 
CU scorul de 7—1, scor care nu mai 
necesită comentarii asupra jocului 
desfășurat. Menționăm totuși vigor 
ret, voința, putetea de luptă și do 
rința de a învinge a fotbaliștilor de 
la Știința, care au practicat totoda
tă Un fotbal curat, tehnic, cu iăze 
mult gustate de publicul spectator.

Prima repriză a fost penlru 11-le 
studențesc o perioadă de încălzire, 
de cunoaștere a adversarului. In a- 
ceastă parte a înttlnirii studenții au 
marcat numai două goluri șl aji *»ri- 
mlt unul.

Repriza secundă însă Ie-a mai adus 
studenților 5 goluri iar devenilor nu 
le-a mai adus nici unul. Așadar Șl‘- 
înța Petroșani a încheiat pr’ma pane

1.(3.0 7-1 C2-1)
a campionatului regional cu 7—1. Ce
le 7 goluri au fost înscrise de Bul- 
bucan (3 — unul d’n 11 m). <"ovac, 
(3) Și Papură.

întreaga echipă merită aprecieri 
pentru jocul prestat, pentru că a 
șit învingătoare din încleștarea 
forțe în care s-a aflat 5n ce:e 
etape de campionat.

Deocamdată studenții conduc 
clasament prin golaveraj și dacă
va face, cum de altfel ar trebui, lu
mină în urma meciului Constructo
rul Hunedoara — Știința, care a dat 
drumul unui întreg val de neînțe
legeri, nereguîi și proteste, studenții 
vor îi cu siguranță aceia care vor 
birul — pe teren, prin îotbal îrumos, 
nu cu arbitrii, cum au făcut adver
sarii lor.

ie
de
î3

in
se

și alte ocazii pe care înăă le-au 
ratat

Gazdele au jucat rapid, au com
binat frumos, dar n-au putut egala. 
Abia în minutul 60 „cade" primul 
gol al gazdelor. Roman execută o 
lovitură de colț și Nicula schimbă 
traiectoria mingii care poposește în 
plasă: 1—1. De acum balanța victo
riei inclină în partea localnicilor. 
După două minute de la înscrierea 
golului egalizator același Roman 
înscrie pentru, echipă sa al doilea 
gol, pentru ca tot el să majoreze 
scorul la 3—1 în minutul 87. Oas
peții au și ei cîteva ocazii bune dar 
nu reușesc să mai fructifice nici 
unuL Așa că partida se încheie cu 
scorul de 3—1 pentru gazde. Este 
fără îndoială o victorie meritată ob
ținută la capătul unui joc bun, în 
care lonenii au avut mai mult timp 
inițiativa.

S-au remarcat Matanga (cel mai 
bun de pe teren), Roman și Constan- 
tineșcu .de la gazde, Dăngăroiu și 
Ștefan de la oaspeți. A arbitrat mul
țumitor Puiu Dumitru din Deva.

/
I. TEȘCAN 

Lonea

Minerul Aurul
La Vulcan, spectatorii au părăsit 

din nou terenul nemulțumiți de jo
cul prestat de echipa lor favorită. 
De-a lungul celor 90 de minute de 
joc gazdele n-au reușit să înscrie 
decît un gol în poarta Aurului, dar 
au și primit unul.

Deci oaspeții, după ce au smuls a 
hinosenilor două puncte, au plecat 
și de la Vulcan cu unul. Se pare că 
în afara Științei, celelalte trei echipe 
din Valea noastră trec printr-un în
grijorător declin de formă. E nece- 

( sar ca perioada pînă la retur să fie 
folosită judicios pentru readucerea 
pe linia de plutire a echipelor noas-

tre ce activează în campionatul re
gional.

Minerul Vulcan, echipă cu bune 
rezultate pînă nu de mult, nu mai 
practică acel fotbal care ridica tri
bunele în picioare, care aducea 
echipei puncte și tuturor satisfacții.

Parîngul 
Dacia 3-1 CO-1)

Dacă ar fi

start în .întrecerile
■, Spartachiadei de iarnă

Tradiționala competiție sportivă 
specifică sezonului ce 
Spartachia'da de iarnă 
peste multe zi-le.

Pe baza experienței 
în anii treouți și îndeosebi a ace
leia din sezonul sportiv de vară, 
comisiile asociațiilor sportive au 
datoria să organizeze in cele mai 
bune condi-țiuni întrecerile Spar- 
tachiadei de iarnă. Pregătirile, care 
au și început în unele asociații 
sportive ,trebiiie să constituie un 
mijloc de afirmare a muncii colec
tive, a posibilităților care există 
in rîndul comisiilor noastre spor
tive.

Pentru o mai bună reușită a a- 
tragerii maselor largi de tineri și 
oameni ai muncii spre practicarea 
sportului preferat, toate comisiile 
asociațiilor sportive trebuie să în
tocmească în zilele ce urmează, în 
strânsă colaborare cu organizațiile 
U.T.C., planuri concrete de organi
zare a competițiilor.

Pentru atingerea scopului pro
pus, trebuie desfășurată o amplă și 
bogată propagandă sportivă prin 
afișe, fotomontaje, prin stațiile de 
radioamplifiaare, prin discuții pur
tate în grupele sportive, fiind 
popularizate întrecerile, programul

urmează, 
începe nu

acumulate

de cei mai buni

la îndeplinire a 
trebui să fie mo

de antrenamente și concursuri, re
zultatele obținute 
etc.

Pentru ducerea 
celor propuse vor
biliza-ți toți membrii birourilor sec
țiilor pe ramură de sport, instruc
torii sportivi, antrenorii și alte ca
dre de specialilor.

întrecerile Spartachiadea de iar
nă se vor desfășura la următoarele 
ramuri sportive : gimnastică, schi, 
trintă, patinaj, șah, tenis de masă, 
tir, orientare turistică,- haltere și 
săniuțe. Deci La 10 ramuri sportive.

E necesar să fie luate toate mă
surile pentru amenajarea și pune
rea la punct a sălilor care vor găz
dui întrecerile, amenajarea de pa
tinoare, acolo unde sint condiții, 
verificarea materialelor și echipa
mentului sportiv necesar.

Iată datele de desfășurare a 
Spartachiadei de iarnă :

Etapa I — pe asociații sportive: 
3 decembrie 1966 — 12 februarie 
1967; Etapa, a 1-I-a — pe grupe de 
asociații sportive: 13 februarie ■— 
12 martie,- Etapa a III-a — orășe- 

13—25 miartie i Etapa a 
regională — va fi organî-

Profesorul și antrenorul de gimnastică

Oaspeții au condus timp de 60 de 
minute cu 1—0 prin golul marcat în 
minutul 12. In acest timp ei au avut

de stimă 
cadrelor 
pe care 
gimnas-

însemnări de la un simultan de șah

mai des, ce bine ar fi

nească:
IV-a —
zată de consiliile regionale U.C.F.S. 
în funcție de condițiile și posibili
tățile de care dispun La următoa
rele ramuri sportive: gimnastică, 
'schi, trântă.

S. BÂLOI
activist C.S.O. Petroșani

șah

La Aninoasa s-a dis
putat recent un simul
tan de șah. La nouă 
mese cu pătrățele alb- 
negire, nouă jucători 
am încerat să facă față 
situației de pe table, 
și de ce n-am spune-o, 
să obțină victoria. Ad
versarul celor nouă a 
foșt tovarășul Lazăr 
loan din Petroșani, 
candidat de maestru la 
șah. La șapte mese vic
toria a 
lui din 
na B-a 
miză, i 
radscny Deszo din A- 
ninodsa a obținut vic
toria.

După terminarea si- 
multanului, tovarafșu!

revenit .șăhistu- 
Petroșani, la u- 
consemnat re- 

iar tfnăruil Ka-

Lazăr Ioan a susținut 
și o partidă „oarbă" In 
compania aninoseanului 
Loșiniță loam. După de
monstrația șahiistă din 
acea zi am auzit cîte
va comentarii demne 
de relevat.

„Am avut emoții"— 
spunea minerul Stingă 
Emanoiil. „Am pierdut 
partida dar am câști
gat... experiență", afir
ma minerul Neagu E- 

- ’ ar fi să
cit mai 
acțiuni", 
părerea

mil. „Ce bine 
se organizeze 
des asemenea 
își dădea cu 
lăcătușul Visam Gheor- 
ghe.

La această ultimă a- 
firmație subscriem din

toată inima. In condiții 
ceva meii buine și o or
ganizare miai judicioa
să, se poate face ca în 
Aninoasa șahul să câș
tige mulți simipatizanți. 
Inițiativa lăudabilă a 
U.C.F.S. Petroșani tre
buie continuată de to
varășii din conducerea 
asociației sportive „Mi
nerul" Aninoasa.

Concursuri de casă, în
treceri între sportivii 
aninoseni și cei din al
te asociații — iată cî
teva acțiuni ce se pot 
organiza ușor pe plan 
local în perioada de 
iarnă.

Omul din fotografie e bine
cunoscut in Vailea Jiului, în 
rîndul profesorilor de educa
ție fizică, în rîndul antreno
rilor. E tovarășul Peterfi Eu
gen, profesor la catedra de e-

d-ucție fizică a Scolii sportive 
de elevi din Petroșani.

Fire energică, neobosit an
trenor de gimnastică, tovară
șul Peterfi se bucură 
și apreciere în rîndul 
didactice, al elevilor 
ii inițiază în taiinele 
ti oii.

Munca sa e străbătută de 
pasiune, de aefea dăruire lăun
trică care îți aduce satisfacții 
Echipa de gimnastică a Școlii 
sportive de elevi din Petroșani, 
antrenată de tovarășul Peterfi, 
a fost ani de-a rîndul campioana 
regională, iar elevii săi au fost 
și sint nu numai sportivi 
tași, ci deopotrivă și 
fruntași.

Distincția pentru merite 
tive care i-a fost conferită de 

'burând este o binemeritată răs
plată a rodnicei sale activități 
sportive.

frun- 
elevi

spor-

D. G.

I

Minerul Vulcan — 
Știința Petroșani 2-3

La clubul muncitoresc din Vul
can s-a disputat întîlnirea de șah 
din cadrul etapei iutii a campiona
tului orășenesc dintre echipele Mi
nerul din localitate și Știința Petro
șani. După disputarea celor 5 par
tide, studenții au reușit să termine 
învingători în fața selecționatei lo
cale cu scorul de 3—2. Iată rezul
tatele înregistrate : Barbu Hie (M) — 
Lazăr Iosif (S) 0—1; Dinuță Gheor- 
ghe (M) — Karacsony Dumitru (S) 
1—O,- Mateescu Grigore (M) — Pohl 
Anton (S) 1—0; Filip Ioan (M) — 
Știu Eugen (S) 0—1.

A. SLABII

G. TĂCIUNE
Am imoasa

„Cupa Cravata roșie“ la volei 
a fost cîștigată de petrileni

Din multele acțiuni sportive or
ganizate de Consiliul orășenesc al 
pionierilor în colaborare cu G.S.O. 
Petroșani, „Cupa Cravata roșie" la 
voiai a cunoscut o largă populari
zare în rîndul unităților de pionieri 
dta Valea Jiului.

Duminică, reprezentanții centre
lor pionierești și-au disputat finala 
ih >ala Institutului de mine 
Petroșani. După maniera în 
s-au desfășurat jocurile se 
scoate în evidență interesul și bu
na comportare a echipelor de băieți 
și fete de La Școala generală nr. 1 
Petrii», unde profesorul de educa
ție fistici Dan Gecor, și comanda

din 
care
pot

lul unității de pic meri, Moldovan 
luliana, au contribuit la obținerea 
locului I la ambele categorii (băieți 
și fete). Mai poate fi scoasă în e- 
vidență și buna comportare a e- 
chipei de băieți de la Liceul Vul
can și a echipei de fete 
generale nr. 1 Petroșani, 
ocupat locurile II.

Dintre micii voleibaliști 
vidențiat Gurtavenco Sorin, 
Vulcan, Ilian Ioan, Șireanu 
Vesea Viorel, Costea Elena, 
maior Traiste și Maier Ana, 
generală ar. 1 PetrUa.

a Școlii 
care au

e-s-au
, Liceul 

loan, 
, Nidjr- 
, Școala

Proi. GioUcă IOAN

r i i i iiiii ii

„frumoasă și bogată
dar 

șe 
tra- 
ore

I
I
I
iI
E
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In această scurtă 
semnificativă frază 
cuprind concluziile 
se la siîrșrtul unei 
de compunere la clasa
a IV-a C de la Școala 
generală nr. 4 din Pe
troșani, condusă de to
varășa învățătoare Nagy 
Eva.

La ora, de compunere 
s-au discutat impresiile 
de neuitat imprimate au 
o zi în urmă cu ocazia 
excursiei efectuate pe 
Defileul Jiului pînă la 
Lainici și înapoi.

...Ieșiți din gara Pe
troșani, copiii încep să 
citească în cartea des
chisă a năturii și, cu bi
necunoscutul lor spirit 
de observație, încearcă 
să cuprindă totul. Se a- 
gită, caută cu privirile 
în dreapta și-n stingă, 
se fac atenți unii pe al
ții cînd zăresc cîte un 
obiectiv mai important 
pentru a nu rămîne ni
mic neobservat.

De la unirea Jiului de 
est cu cel de vest peisa
jul se schimbă. Intrăm în 
defileul Jiului printr-o 
strîmtoare unde își face 
loc de trecere bătrînul 
Jiu, spărgînd stîncile u- 
irașe, apoi șerpuind prin 
locuri pitorești de o rară 
frumusețe. învățătoarea

amintește elevilor prin 
citeva cuvinte munca 
plină de abnegație și en
tuziasm a tinerilor bri
gadieri care au construit 
calea ferată Bumbești— 
Livezeni.

Elevii iau apoi con
tact direct cu munca de 
eroziune a apelor, via
tului și altor forțe ale 
naturii, care dau peisa-

ești patria mea !“
spune elevilor conducă
toarea excursiei.

O frumoasă serpentină 
urcă încolăcindu-se pe 
spatele muntelui spre 
vîrf, la o exploatare fo
restieră. înălțimea fi atra
ge pe copii. Grupul își 
schimbă direcția mersu
lui, luînd-o pe drumul 
tor est ier. De sus se văd 
păduri întinse cu lumi-

însemnări de drumeție

jului o forma variată, de 
o frumusețe neîntîlnită 
de ei pînă acum.

Grupul de excursio
niști coboară din tren în 
stația Lainici. După un 
scurt popas, pornesc de-a 
lungul șoselei, fac o in
cursiune de un kilome
tru în defileu, ascultă 
clocotul Jiului in lupta 
lui cu sțînciie, admire 
peisajul din jur.

Deodată, după un șuie
rat prelung, din tunel ti
pare un tren.

— Vedeți? E năzdră
vanul Diesel electric cp 
sute de cai putere, mîn- 
dria uzinelor „Electro- 
putere" din Craiova, ie

nișuri între ele, cu slî- 
ne, cu umbre mișcătoa
re în depărtare care nu 
sini altceva decît oile 
care pasc iarba verde. 
In liniștea aceasta neo
bișnuită pentru copii par
că pentru a întregi ta
bloul admirat se revarsă 
melancolic melodia unei 
doine cîntată la fluier de 
un păstor.

De la o înălțime apre- 
.îabilă se deschide 
tablou
argintiu, cotind în valea 
adincă, se întretaie pe 
alocuri cu calea ferată, 
care se joacă parcă de-a 
v-ați ascunseiea, intrînd 
și ieșind din tunele, și

un
panoramic: Jiul

în

ar- 
na-

cu șoseaua scobită 
st încă.

— Iată îmbinarea 
monioasă a forțelor 
turii cu munca creatoare
a omului, le spune în
vățătoarea.

Grupul de copii ajun
ge la un luminiș întins. 
Aici alte delectări și bu
curii. Gintă în grup, a- 
poi întreprind în comun 
jocuri pe teme distracti
ve și educative.

Timpul a trecut pe ne
observate. Ne întoarcem 
acasă. Semne de obosea
lă ? Nici vorbă. Excursia 
a fost minunată.

Impresiile din excur
sie, noile cunoștințe 
rămîn bine întipărite 
memorie. Ele_ le vor 
losi mult în orele 
curs la școală.

Fără îndoială că 
menea excursii sini 
sebit de utile, silit 
tructiv - educative,
contribuie la adincirea 
cunoștințelor elevilor, la 
legarea noțiunilor teore
tice cu practica vieții, 
oferă un mijloc eficient 
pentru cunoașterea per
sonalității fiecărui elev 
și pentru educarea lor 
in spiritul colectivității și 
al patriotismului socia
list. '

le 
în 

ia
de

ase- 
deo- 
ins- 
Ele

G. MICU
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TELEVIZIUNE
29 noiembrie

12,15 Transmisie de la Stadionul Republicii din Capitală a întîlnirilor de 
fotbal dintre echipele Rapid — Petrolul și Steaua — Farul;

18,00 Pentru cei mici: A fost odată... „O poveste despre zi și noapte", a- 
daptare după Mircea Mohor. — Pentru tineretul școlar : „1001 de în
trebării

18,50 Publicitate;
19,00 Telejurnalul de seară,-
19,20 Buletinul meteorologic,-
19,23 Versuri preferate. Recită Irina Răctilțeanu;
19.35 Pornind de la un gag,-
20,00 „Do-re-mi" — emisiune muzical coregrafică cu tineri interpret!.
20,30 Poșta televiziunii!
20,40 O invitație pentru cei care nu au vizitat... Bistrița Aurie — film rea

lizat de Studioul de Televiziune București;
22.35 Telejurnalul de noapte;
22,45 închiderea emisiunii;

ULTIMUL OBIECTIV... PE 1966

Cu exigențaW (Urinare din pag. 1)

din Petrila este membru de partid 
vorbește de la sine despre influența 
ce o exercită organizațiile de partid 
în rîndul oamenilor muncii din a- 
ceastă localitate.

Paralel cu realizările obținute, de
legații la conferință au insistat ș< 
asupra lipsurilor constatate. Astfel 
tov. CĂLINESCU TACHE SIDOROV 
VASILE. TĂBÂCARU MARIA și 
ceilalți au relatat că organizațiile de 
partid n-au desfășurat o muncă po
litică susținută în cartiere și la sate. 
Puțini intelectuali (și îndeosebi me
dici) au fost rrașî șpfe acțiunile în
treprinse pentru răsnîndirea științei 
și culturii. Un număr încă mic de 
intelectuali activează în formațiile 
cultural-artistice ale cluburilor.

— Nici femeile nu sînt atrase ia 
activitatea de răspîndire a științei 
si vulturii a precizat tov. TABÂCA 
RI MARIA, președinta comitetului 
de femei. Este rău că unii membri 
de partid în loc să-și lămurească 
soțiile să participe la cercurile de 
citit si la alte acțiuni, le stingheresc 
activitatea.

Pe lîngă activitatea de producție 
și viața internă de partid delegații, 
participanți la discuții, au vorbit și 
desțtre munca de educație în fami 
Jle. despre activitatea lucrătorilor 
din comerț, qospodărirea orașului 
ș.a.

Majoritatea familiilor din orașul 
Petrila, s-a arătat în conferință, a- 
cordă o mare grijă educării copiilor. 
Părinții se străduiesc să deprindă 
coipiii să fie cuviincioși cu cei vîr- 
stnici disciplinați, să-și iubească pa
tria și partidul care le-au creat con
diții de viață prielnice înfăptuirii ce
lor mai îndrăznețe năzuințl. Din 
păcate sînt însă și cazuri cînd des 
compunerea unor familii a determi
nat scăparea supravegherii educa 
țîei copiilor. Despre rolul și răs
punderea familiei, a părinților in 
educarea și supravegherea perma
nentă a copiilor au vorbit prof. NI- 
CULESCU VASILE, LUPAȘCU AU
GUSTIN și BĂLĂUȚA VASILE. Fi

O manifestare a aptitudinilor
(Urmare din pag. 1) 

mează nu ații lactorui 
estetic cit conținutul 
producției, sensul ei 
ideologic, funcția pe 
care o îndeplinește în 
situația ceruta. Privit 
sub aspectul acesta, 
spectacolul nu poate 
primi decît caliiicativu! 
de „foarte bun".

Soliștii Deac Magda
lena, Siminic Nicolae. 
Rebegită Emilia. Pintea 
Vasile și alții, deși nu 
au înfrint pe deplin 
emoțiile debutului, în 
dauna finutei, au susți
nut un program accep
tabil cintind melodii 
potrivite cu timbrul vo

cii 'Jor. De un mare 
succes s-au bucurat în
să soliștii Benea Rodi- 
ca, Cimpoieru Ion și 
Vlad Anghel, care prin 
naturalețe, spontaneita
te, sinceritate și mult 
suflet au cucerit sala.

Nu putem încheia fă
ră a eviden/ia compor
tarea orchestrei, în 
care s-a remarcat prin- 
tr-o execuție muzicală 
originală țambalistul 1. 
Risipitu. Orchestra a 
fost condusă de prof. 
T. Tămășan într-o ma
nieră interiorizată, fără 
risipă de gesturi și to-^ 
tuși cu mare precizie.

Ar ii fast și mai ar
monios totul dacă toți

șl simț de răspundere
au subliniat că, deși puțini la nu
măr, mai sînt elevi care comit aba
teri de la disciplină, se prezintă ne
pregătiți la ore sau absentează ne 
justificat de Ia școală. Lipsa de su
praveghere a părinților a înlesnit 
unor copii să comită diferite infrac
țiuni care i-au adus, în fața orga
nelor de stat. Sînt părinți care nu 
manifestă suficientă preocupare 
spre a cunoaște cine sînt prietenii 
copiilor lor, nu urmăresc cu cine și 
cu ce-și petrec aceștia timpul în aîa 
ra orelor de clasă. Un rol deosebit 
în direcția educării copiilor, a ti
nerei generații revine organizației 
de pionieri, U.T.C.. cadrelor didac
tice care, alături de părinți, sub con
ducerea organizațiilor de partid, au 
datoria să-și aducă din plin aportul 
la formarea unor cetățeni demni si 
devotați cauzei socialismului.

Atît darea de seamă, cît și discii 
liile au relevat că adesea succesele 
unităților comerciale sînt umbrite de 
atitudinea necorespunzătoare adop
tată de unii lucrători din magazine 
în relațiile lor cu cumpărătorii.

— Aceasta dovedește, a spus 
:r. —! CENARU GHEORGHE, că mun
ca de educare a lucrătorilor din 
comerț lasă de dorit. Faptul că în 
unele magazine cumpărătorii sint 
serviți pe sprinceană, nu li se resti
tuie restul, li se vorbește necuviin
cios atunci cînd își exprimă dorința 
de a cumpăra un anumit produs, de
notă că organizațiile de partid din 
comerț mai au mult de lucru pe 
tărîmul educației.

— In comerț muncesc mulți tineri 
— a relevat tov. GAVRILESCU 
GHEORGHE, secretarul organizației 
de partid nr. 4 A de la E. M. Lonea. 
Prin urmare organizațiile U.T.C. nu 
pot rămîne străine de munca edu
cativă ce se cere desfășurată în rîn
dul lucrătorilor din comerț, pentru 
determinarea acestora să practice 
un comerț civilizat.

Vorbitorii au arătat că cele rela
tate impun desfășurarea, de către 
organizațiile de partid, a unei acti
vități educative susținute pentru 
crearea unei opinii de masă împo- 

instrumentiștii din or
chestră ar fi avut cos
tume naționale (fără 
distonanta unei cămăși 
in carouri) și dacă pu
blicul ar fi putut bene
ficia de un program, 
dacă nu tipărit, cel pu
țin unul afișat în hol. 
Aceasta pentru o mai 
bună popularizare a ar
tiștilor amatori care.au 
susținut programul

De asemenea, pre
zența unui număr mai 
mare de intelectuali la 
asemenea manifestări 
ar constitui un stimu
lent în plus pentru dez
voltarea mișcării artis
tice de amatori din o- 
rașul nostru. 

triva acelor lucrători care nu prac
tică un comerț civilizat, la nivelul 
exigenței cumpărătorilor.

Referindu-se la problemele gos
podărești, mai mulți participanți la 
discuții au precizat că. Comitetul 
executiv al sfatului popular n-a a- 
tras Ia gospodărirea orașului ma
sele de oameni ai muncii din car
tiere, deputății. In general, au apre
ciat vorbitorii, curățenia orașului 
lasă de dorit, îndeosebi pe străzile 
laterale. Ei au precizat că unele a- 
partamente din cartierul 8 Martie 
duc lipsă de apă caldă, că au loc 
dese întreruperi de curent etc. iar 
sectoarele I.C.O. si I.L.L. din locali
tate nu-și fac conștiincios datoria.

Luînd cuvîntul în încheierea dis
cuțiilor, tovarășul GHIOANCA VIC
TOR, secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani, a subliniat 
sarcinile ce stau în fața comitetului 
de partid, a comuniștilor din Petrila 
in activitatea de viitor. Organizațiile 
de partid, a spus vorbitorul, trebuie 
să conducă cu mai mare competență 
activitatea economică pentru a de
termina realizarea, de către exploa
tările miniere: a indicatorilor de 
plan, prevăzuți pentru anul 1967, în
că din luna decembrie a anului cu
rent. Trebuie desfășurată o muncă 
susținută pentru recuperarea de 
către exploatări a minusului de 
producție, îmbunătățirea calitate căr
bunelui, îndeplinirea ritmică a pla
nului. Organizațiile de partid vor 
trebui să acorde mai mare atenlie 
întăririi disciplinei sub toate asncc- 
tele ei. Se cere mai multă stăruință 
pentru ridicarea conștiinței lucrători
lor din comerț și îmbunătățirea gos
podăririi orașului. In perioada care 
urmează comitetul orășenesc de 
partid va trebui să acorde mai muită 
atenție întăririi vieții interne de 
partid, muncii politice de masă, în
drumării și conducerii organizației 
U.T.C. și pionieri.

LUNA PREPARATELOR CULINARE
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 ue purcel.
Specialitatea casei SĂRMĂLUȚE 

' IN FOI DE VARZĂ

Se servesc minuturi la comandă.
CALITATEA PRODUSELOR este garantată 

de maistrul bucătar Dumitru Pirpiiiu.

tUrmare din pag. 1)

radiatoarele; doar jumătate din ele 
sînt montate. Instalatorii mai sînt 
restanțieri și la montajul băilor, al 
chiuvetelor și altor instalații sani
tare — și chiar electrice — aștep- 
tînd — cine știe ce ? Toate acestea 
frânează mult lucrările de finisare 
interioară din blocuri, făcînd ca 
scadențele pentru executarea unui 
număr mare de operațiuni să ră
mână pentru „săptămâna critică" 
— săptămâna dinaintea recepției I 
In acest domeniu se cere un spri
jin mai susținut din partea conduce
rii Grupului 2 construcții Petroșani

Zorul finisajelor nu scuză „fușe- 
raiul", neglijarea calității lucrări
lor. Dirigintele are datoria să fie 
permanent în mijlocul constructori
lor, să controleze calitatea lucrări
lor pe faze de operațiuni (așa ar

Tipul cu privire
(Urmare din pag. 1)

suporta privirile. Dacă ripos
tezi, cu aceeași privire scru
tătoare, e tot ce așteaptă. „Ce 
mă cercetezi dom’Ie așa ? Get 
doi-trei de pe lângă el te în
conjoară și te fac să te simți 
mic și izolat, umilit chiar. Nu 
ridică mina să lovească; ar fi 
prea riscant. Dacă vrei, n-ai 
decît s-o faci tu căci el îți răs
punde fără întîrziere. Dar de 
obicei nu urmărește decît să te 
expună ridicolului.

Cînd ești însoțit — ei bine 
— atunci atenția nu e îndrep
tată asupra ta ci asupra tova
rășei de la brațul tău. Capul 
lui nu se mișcă. Numai ochii 
se mișcă. Prima dată privirea 
e oblică apoi cînd treci prin 
dreptul lui, se așează perpen
dicular pe „obiectul" atenției 
lui. Ii urmărește, afișând o mi
nă de superioritate, mișcarea 
picioarelor, balansul șolduri
lor, îi căută insistent privirea. 
Nu-1 interesează că ți-ar putea 
fi soție. Știe că dacă-i surprin
de privirile insistente vrind 
nevrind se uită la el Atunci 
îi apare în colțul gurii un râm 
bet ce ar vrea să mimeze su
perioritate. Rrin (paiul ochi
lor speră la o înțelegere ta
cită.

vedea și faptul că la izolația acope
rișului s-a pus zgură umedă, sau Că 
unele trepte mozaicate de la casa 
scării sînt ștrîmbe) și va. putea lua 
măsuri operative pentru remedie
rea deficientelor și asigurarea cali- 
tățiii lucrărilor I

Există și alte „probleme" pe 
acest șantier (parchetarii au fost 
luați de grup cu „împrumut" și 
dați... șantierului Vulcan) care • aș
teaptă o rezolvare. Conducerea gru
pului 2 este chemată să acorde 
șantierului Lupeni aceeași grijă și 
atenție pe oare o acordă și celor
lalte șantiere mai mari — Vulcan 
și Petrila.

Eforturile construct orilor lupeneni 
— cu sprijinul adecvat — vor da 
roadele așteptate: predarea la ter
men a impunătorului bloc cu 10 e- 
taje și 88 apartamente.

insistentă
Tipul cu privire insistentă 

are identitate. Cînd are șl 
profesie, insistența privirilor 
lui se mută pe alt plan. Dacă-i 
ești superior nu urmărește de
cît să-ți minimalizeze impor
tanța funcției.

Cînd primește ordinele îți 
caută la fel de insistent în 
oehl de parcă ar ști ce-i din-’ 
colo de cutia ta craniană. A- 
pbi, când pleci de lângă el te 
măsoară cu aceeași privire 
oblică de parcă ar vrea să 
spună „săracul de tine, îmi 
ești șef dar eu ți-s de două 
ori superior". Superioritate^ la 
el însă n-are coordonate pre
cise. Mai precis spus, el se 
vrea superior deși tu îl tratezi 
ca pe un egal al tău. In schimb 
cînd îți e șef îi simți arogan
ța în privirj. Prea multe vor
be nu schimbă cu tine. In si
nea lui crede că nu merită.

Tipul cu privire insistentă 
apare în diverse variante. Dar 
în oricare ar apărea, el e o 
tumoare a noțiunii de etică. 
Sgoceotrist prin excelență, a- 
rogant prin educație, scandala- 
țagiu din obișnuință — acesta 
e portretul lui. Cînd îl întîlmți, 
scuturați-1 și treziți-1. Altfel vă 
va exptme mereu ridicolului. 
Și nu sînteți ridicoli.

întreprinderea 
Electrocentrale

Paroșeni
ANGAJEAZĂ
6 POMPIERI, 

dintre care 2 șefi de 
grupă care să înde
plinească condițiile le
gale

Alte informații se pot 
solicita de la serviciul 
personal și invățămînt 
al întreprinderii.

care.au
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Deschiderea celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

BUDAPESTA 28. — Trimisul spe-
cial Agerpres, N. Popescu, tran
smite : Luni după-Smiază, la Bu
dapesta, s-au deschis lucrările ce
lui de-a! IX-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Socialist LJngaț 
Sala de cultură a constructorilor, 
în care se desfășoară congresul, 
are un aspect festiv. Scena este do
minată de un portret al lui Vladi
mir Ilici t.enin, așezat pe un fundal 
roșu. In dreapta, pe drfpelul de 
stat al Republicii Populare, Ungare, 
cifra IX marchează marele eveni
ment din viata poporului ungar. 
Pe o mare pancartă se află inscrip
ția : „înainte, pe drumul lui Lanin".

La congres participă peste 1 000 
de delegați ai organizațiilor de 
partid și invitați — reprezentanți 
ai clasei muncitoare, ai țărănimii 
cooperatiste și intelectualității un
gere.

In prezidiul Congresului au luat 
loc Janos Kadar, prim-seoretar al 
C.C. al P.M.S.U., membri și membri 
supleanți ai Biroului Politic, secre
tari ai C.C. al P.M.S.U., fruntași în 
producție, reprezentanți de seamă 
ai vieții politice, ai organizațiilor 
de masă, oameni de știință. In pre
zidiu iau loc, de asemenea, tovară
șul llie Verdeț, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., conducă
torul delegației Partidului Comu
nist Român și conducătorii color
ile delegații ale partidelor comu
niste și muncitorești frățești invitați 
la Congres.

Lucrările congresului au fost des
chise de Gyuia Kallai, membru al

O interesantă experiență 
a unor savanți japonezi

dacă acest blocaj este definitiv.TOKIO. 28 (Agerpres). — La cel 
de-al IX-lea Congres internațional 
cfl cancerului, care a avut loc la 
Tokio, doi medici japonezi au a- 
nunțat că au reușit să oprească e- 
volutia unui anumit cancer, prin- 
tr-un nou tratament chimic. Ei au 
anunțat. însă, că experiența trebuie 
continuată încă timp de mai mulți 
ani înainte ca ei să poată fi siguri 
de succes. Profesorii Yasuyuki Yo- 
nese și Hisao Takayasu, de Ia ser
viciul de urologie al Facultății de 
medicină din Tokio, au arătat în 
comunicarea lor că rezultatele res
pective au fost obținute în cazuri 
de tumori la vezică, tratate în sta
diul inițial L al dezvoltării lor cu un 
produs chimic de sinteză.

Rezultatele cele mai spectaculoa
se au fost obținute în cazul a 20 
bolnavi, care au fost tratați cu o 
injecție directă în tumoare. Aceas
ta, după ce și-a redus considerabil 
volumul, s-a stabilizat ca și cum 
ea ar fi blocată la un nivel neîn
semnat. *

Problema constă în a ști acum

„Mariner-4" continuă 
să transmită semnale pe Pămînt
NEW YORK 28 (Agerpres). — Cu 

toate că a parcurs în doi ani peste 
1 600 000 000 de kilometri în spațiu 
stația „Mariner-4" continuă să tran
smită semnale slabe pe Pămînt, a 
declarat un purtător de cuvînt al 
N.A.S.A. Lansat la 28 noiembrie 1964, 
„Mariner-4" a fost plasat pe o or
bită eliptică în jurul Soarelui. Prin
cipala sa misiupe, aceea de a foto
grafia Planeta Marte, a fost încunu
nată cu succes. Primele fotografii 
.a’e acestei planete au fost transmise 

Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc Țărănesc, care în 
cuvîntul său a salutat pe delegații 
și invitații la congres, precum și 
delegațiile partidelor comuniste și 
muncitorești care iau parte la con
gres. Vorbitorul a subliniat avîntul 
cu care poporul ungar muncește 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce
lui de-al III-lea plan dnctoal. Con
gresul a păstrat un moment de re
culegere în memoria conducă
torilor de partid unguri și a frun
tașilor mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, printre care 
și Gheorghe Gheorghiu-Dej, dece
dați în perioada care a trecut de 
la congresul precedent.

După alegerea organelor de lucru 
ale congresului, a fost adoptată, or
dinea de zi, care cuprinde:

1. Raportul de activitate al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar (Raportor Janos Kadar).

2. Modificări aduse la statutul 
P.M.S.U. (Raportor Bisku Bela).

3. Raportul Comisiei centrale de 
revizie a P.M.S.U. (Raportor Hor
vath Andras).

4. Raportul Comisiei centrale de 
control a P.M.S.U. (Raportor No- 
gradi Sandor).

5. Raportul comisiei de apel.
6. Alegerea organelor conducă

toare ale partidului.
Janos Kadar, prim-secretar al 

C.C. al P.M.S.U., a prezentat apoi 
raportul de activitate al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar în perioada care a trecut de 
la cel de-al VIH-lea congres.

Pentru aceasta va fi nevoie să se 
aștepte mai mulți a>ni, au subliniat 
cei doi cercetători japonezi. Produ
sul chimic de sinteză folosit este 
deglucaro dilactona.

După convorbirile de la Salisbury

Ian Smith „este satisfăcut66
SALISBURY 28 (Agerpres). — La 

numai cîteva ore după ce ministrul 
britanic al Commonwealthului, Her
bert Bowden, a plecat din Salisbury, 
îndreptîndu-se spre Londra, primul 
ministru rhodesian, Ian Smith, a de
clarat, în cadrul unei conferințe de 
presă improvizate, că „este satis
făcut de rezultatul întrevederii pe 
care a avut-o cu ministrul englez". 
Această declarație, apreciază cores
pondenții de presă, a fost primită cu 
oarecare surprindere, cu atît mai 
mult cu cît același Ian Smith își 
exprima sîmbătă dorința ca Bowden 
să-și prelungească vizita la Salis
bury, pentru a continua tratativele. 
Bowden nu a avut însă decît o sin- 

cînd stația șmericană se afla la o 
distanță de 9 840 kilometri de Mar
te. Studiul fotografiilor a permis sa- 
vanților să presupună că ar exista 
o formă de viață microbiană, dar că 
este imposibilă existența unor fiin
țe inteligente.

Stația „Mariner-4" se află în pre- 
zent la o distanță de 331 milioane 
de kilometri de Pămînt și continuă 
să transmită semnale privind erup
țiile solare.,

Mesajul Federației Sindicatelor 
din Vietnam

HANOI 28 (Agerpres). — In
tr-un mesaj ^dresat clasei munci
toare din lumea întreagă, Federa
ția Sindicatelor din Vietnam chea
mă la intensificarea sprijinului față 
de lupta dusă de clasa muncitoare 
și poporul vietnamez împotriva a- 
gresiuni-i americane. Acest apel a 
fost lansat cu prilejul apropiatei 
aniversări a înființării Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud, care va avea loc la 
20 decembrie — zi a solidarității 
clasei muncitoare internaționale ou 
clasa muncitoare și poporul vietna
mez. Mesajul arată că cea de-a 
6-a aniversare a creării F.N.E. are 
loc în condițiile unor strălucite 
victorii obținute în lupta poporu 
lui vietnamez pentru salvare națio
nală și relevă prestigiul mereu 
crescînd de care se bucură Fron
tul Național de Eliberare în Viet
namul de sud, în întregul Vietnam 
și pretutindeni în lume.

In încheierea mesajului, clasa 
muncitoare mondială este chemată 
să-și intensifice în toate domeniile, 
atît pe plan material, cît și moral, 
acțiuni-le de solidaritate cu popo
rul vietnamez, să denunțe și să 
condamne războiul de agresiune 
dus de S.UA., să sprijine poziția 
în 4 puncte a guvernului R. D. Viet
nam și declarația în 5 pu-ncte a 
F.N.E., să adopte orice formă de

ALEGERILE DIN URUGUAY
MONTEVIDEO 28 (Agerpres). — 

La Montevideo s-a anunțat că, po
trivit datelor ' neoficiale provizorii 
ale alegerilor legislative desfășu
rate duminică în Uruguay, partidul 
liberal 3e opoziție „Colorado" a 
obținut victoria. Totodată, cei 1,6 
milioane de alegători au fost che
mați să se pronunțe în cadrul u- 
nui referendum asupra viitorului 
sistem de guvernăm! nt a<l țării : 
cel cu un singur președinte, sau 
ce.ț — în vigoare în prezent — 
care prevede existența unui Con- 

gură întrevedere cu premierul rho
desian, după care a plecat din Sa
lisbury. Optimismul lui Smith apare 
astfel - nejustificat, apreciindu-se că 
este puțin probabil ca ultimele con
vorbiri anglo-rhoesiene să aducă ce
va în plus față de precedentele con
tacte dintre londra și Salisbury.

Un nou incident la frontiera 
dintre Izrael și Siria

TEL — AVIV 28 (Agerpres). — La 
nord de Lacul Tibcriada, în regiunea 
Notera din zona de frontieră a Iz- 
raelului cu Siria s-a produs dumi
nică seara un incident. Intre unități 
de graniță ale Izraelului și Siriei au 
avut loc schimburi de focuri.

Teritoriul Zambiei atacat 
din nou de trupele portugheze

LUSAKA 28 (Agerpres). — Din 
Lusaka se anunță că unități' ale 
trupelor colonialiste portugheze 
dislocate în Angola au atacat pen
tru a doua oară în acest an teri
toriul Zambiei. Trupe colonialiste 
portugheze înarmate cu grenade și 
arme de foc au pătruns pe terito
riul acestei țări lansînd un atac 
asupra unei localități. In timpul 
atacului, o casă a fost incendiată și 
un locuitor rănit. 

luptă în scopul boicotării și îm
piedicării producției și transportului 
diferitelor tipuri de arme și mate
riale militare, precum și în spri
jinul refuzului oamenilor de a se 
înrola î-n armata agresoare.

★

HANOI 28 (Agerpres). — In
tr-un mesaj trimis Comisiei inter
naționale de supraveghere și con
trol în Vietnam, Misiunea de le
gătură a înaltului Comandament 
al Armatei Populare Vietnameze 
denunță dislocarea, între 5 și 12 
noiembrie, a încă 6 000 soldați a- 
mericani în Vietnamul de sud, care 
ridică efectivul trupelor americane 
în această țară la 358 000 oameni. 
De la sfîrșitul lunii octofhbrie și 
pînă la 12 noiembrie — se preci
zează în mesaj — americanii au 
introdus în Vietnamul de sud 
22 000 soldați, un mare număr de 
piese de artilerie, precum și 35 
avioane cu reacție. In mesaj se 
arată că, paralel cu extinderea ba
zelor militare existente și construi
rea unor noi baze de către ame
ricani în Vietnamul de sud, trimi
terea de noi trupe în această țară 
trădează intențiile agresorilor de 
a intensifica războiul din Viet
nam.

siliu prezidențial alcătuit din nouă 
membri. Surse apropiate de Minis
terul Uruguayan al afacerilor in
terne au declarat că proiectul de 
reformă a constiuției, prezentat 
de partidul de opoziție „Colora
do", care prevede un sistem pre
zidențial cu un singur președinte 
a fost adoptat. In favoarea aces
tuia s-au pronunțat, deja, 610 000 
alegători, adică ou 31 000 mai mulți 
decît cere constituția, fceneralul 

de aviație în retragere Oscar Ges- 
tiado, candidatul partidului „Colo
rado" la postul de președinte poate 
fi considerat în acest fel ca fiind 
ales în funcția prezidențială.

In cîteva rînduri
0 AMMAN. — Ințr-o declarație dată publicității, minis

trul de interne al Iordaniei anunță că au fost ridicate res
tricțiile asupra circulației, decretate într-o serie de orașe, 
printre care și în sectorul Iordanian al Ierusalimului, în ur
ma demonstrațiilor antiguvernamentale care au avut loc în 
aceste localități.

0 NEW YORK. — Doi din cei cinci gemeni născuți 
sîmbătă în ptașul Pittsburgh (S.U.A.) au decedat duminică, 
iar medicii au declarat că sînt puține șanse ca ceilalți să 
supraviețuiască.

@ MADRID. — După cum anunță agenția Reuter, peste 
1 500 de studenți și profesori de la Universitatea din Madrid 
au adresat guvernului spaniol o petiție, în care cer să re
aducă în țară cunoscutul tablou al lui Picasso, „Guernica", 
aflat în prezent la Muzeul de Artă Modernă de la New York.

9 NEW YORK. — Hale Boggs, lider al majdfității demo
crate din Camera reprezentanților și membru al Comisiei 
Warren, a declarat duminică într-un interviu televizat că nu 
se va opune redeschiderii anchetei privind ,,dosarul Dallas" 
dacă Congresul o va cere și dacă noile dovezi o vor justifica

• ADEN. — Arabia Saudită va acorda Federației Ara- 
biei de sud un ajutor de 80 milioane de riali pentru construe 
ții de șosele, s-a anunțat la Aden după reîntoarcerea une, 
delegații a Federației dintr-o vizită oficială în Arabia Saudită

• NEW YORK. — Oameni de știință de la Uzinele 
„Ford" au reușit să construiască un acumulator ușor, spre 
care tehnicienii lumii întregi tind de peste 50 de ani. In locu 
plăcilor grele de plumb, el conține elementele ușoare sulf ș 
sodiiu, iar acidul sulfuric corosiv se înlocuiește cu o substanțe 
ceramică, poroasă.

O SANTIAGO DE CHILE. — Președintele Zambiei, Ken
neth Kaunda, a sosit la 27 noiembrie într-o vizită oficială în 
Republica Chile. Aceasta este prima vizită a unui sef de stat 
african într-o țară din America Latină.

Tratativele tripartite 

americano-anglo" 
vest-germane

BONN 28 (Agerpres). — La Bonn 
a începui cea de-a treia rundă a 
tratativelor tripartite americano- 
anglo-veLSt-germane cu privire la 
strategia N.A.T.O. și mai ales asu
pra mult controversatei probleme 
a acoperirii de către R.F.G. a chel
tuielilor necesitate de întreținerea 
trupelor anglo-americane aflate pe 
teritoriul său.

In cadrul tratativelor, care vor 
dura două zile va fi studiat ra
portul Comitetului financiar creat 
în mod special în urma primei run
de a tratativelor tripartite în sco
pul studierii căii de satisfacere a 
cererilor anglo-americane. Rezulta
tele actualelor tratative vor fi con
cretizate într-un raport care ur
mează să fie prezentat sesiunii de 
iarnă a Consiliului N.A.T.O. de la 
Paris.

Făcînd referiri la actuala^ criză 
guvernamentală de la Bonn, agen
ția Reuter remarcă că există prea 
puține șanse ca actualele tratative 
să înregistreze vreun progres în 
ceea ce privește rezolvarea pro
blemelor financiare și viitorul tru
pelor anglo-americane staționate în 
R.F.G.

Acord cultural 
între Cehoslovacia 
și Siria

PRAGA 28 (Agerpres). — Luni a 
fost semnat la Praga un acord cul
tural pe trei ani între guvernele 
R. S. Cehoslovace și Republicii 
Arabe Siria. Acordul prevede dez
voltarea relațiilor culturale, schim
buri de experiență și informații în
tre instituțiile și organizațiile cul
turale, educative, literare și artis
tice din cele două țări, precum și 
extinderea schimburilor de oameni 
de știință, tehnicieni, ingineri și 
studenți.
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