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TOAMNA CU PROBLEMELE El
pe șantierul din Lupeni

anotimpului friguros, au 
toarne betonul la par- 
interior : cînd va începe 

cazănelor, boilerelor, 
conductelor ?

tamen te de predat, : 
scop este necesară 
temeinică a munc ii, 
rîte pentru folosirea 
timpului rămas pînă la sfîrsitul a- 
nului.

și că în acest 
o organizare 
măsuri hotă- 

i din plin a

Mîhai ȘTEFAN

din Timișoara

Opera de 
din Timișoara 
— în Petroșani

Un colectiv al, Operei Ro
mâne de stat

. a fost timp de doua: zile oas
petele orașului Petroșani. Ar
tiștii bănățeni 
în sala Casei de' cultură două
spectacole eu opera „Truba
durul" de Ver.di și două eu 
opereta „Văduva veselă" de 
Lehar.

au prezentat

In zilele de .5 și 6 .octombrie
: 1967 a avut loc . ședința 
a Comitetului Central al 
lui Comunist Român.

Plenara a dezbătut și __
în unanimitate directivele cu pri
vire la perfecționarea conducerii 
și planificării economiei naționale, nistrării 
corespunzător condițiilor noii e- 
tape de dezvoltare socialistă a 
României, precum și principiile 
de bază ale îmbunătățirii organi
zării <__ 1. . ' ' I
României și ale sistematizării lo
calităților rurale. Plenara ai hotă- Partidului Comunist Român, 
rît ca aceste documente să fie su-

. experimental și eșalonat pe ra
muri, astfel " îneît în 1970 să se 
generalizeze în întreaga economie. 

Plenara a dezbătut și aprobat 
în unanimitate propunerile cu pri
vire la dezvoltarea construcțiilor 
de locuințe, îmbunătățirea admi

și întreținerii fondului 
locativ și noul regim al chiriilor. 
Aceste propuneri vor fi supuse 
dezbaterii publice.

Plenara a adoptat în unanimi- 
administrativ-teritoriale a tate hotărîrea cu privire la con

vocarea Conferinței Naționale a

plenară
Partidu

aprobat

Constructorii din Lupeni ’și-au 
pus' încă din vară problema : să 
urgentăm sau nu construcția cen
tralele termice ? Pînă la urmă pro
babil au aflat altă variantă mai 
comodă, pentru că de abia acum, 
în pragul 
ajuns să 
deseală în 
montarea 
pompelor,

O întrebare care încă nu și-a 
primit răspuns îi mai deranjează 
în prezent pe constructori : să ri
dice coșul centralei termice prin 
betonare separată sau să-l gliseze 
o dată cu blocul G? Răspunsul 
nu l-au găsit încă. Dacă îl fac 
separat, acum își iau o muncă ;în 
plus pe cap. In varianta glisării 
coșului o dată cu blocul G, mai 
trece timp cu demontarea cofra- 
Jelor de la Uricani, repararea și 
montarea lor în Lupeni, montarea 
macaralei, executarea 
cului — ceea ce 
terminarea 
sfîrșitul 
variantă

Hărnicia ..și : pri
ceperea filatoare
lor e concreti
zată zi...,.de zi în 
bobinele, de bu
nă calitate.

La mina noua Liveaeni

rît ca aceste documente să fie su- In cadrul dezbaterilor din ple- 
puse după o largă dezbatere pu- nară au luat cuvîntul tovarășii:
blică, aprobării Conferinței Na- Florian Dânălache, Gheorghe Câ
ți onale a Partidului Comunist Ro
mân. ’ ' ‘ ■ '

Plenara a dezbătut și aprobat în 
unanimitate propunerile cu pri
vire la îmbunătățirea sistemului 
de salarizare, de premiere și de 
normare a muncii. Plenara a hotărit 
ca în cursul anilor 1968-1969 să se 
continuie acțiunea de majorare a 
salariilor, începută în 1967 prin 
creșterea salariilor mici, astfel îri- 
cît ea să cuprindă toate- catego
riile de salariați. Aceasta va con
tribui la îndeplinirea sarcinii pu
se de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. cu privire la creșterea sa
lariului real cu circă 25 la sută 
în 1970 față de 1965. Aplicarea 
măsurilor de îmbunătățire a sis
temului de salarizare se va face

lin, Ion Cotoț, Teodor Haș, Nico
lae Agachi, Gheorghe Petrescu, 
Miu Dobrescu, Nicolae Vereș, Mi
hai Roșianu, Gheorghe Vasilicffi, 
Constantin Pîrvulescu, Valter Ro
man, Barbu Zahareșcu, Ion Cuș
ma, Tudor Ionescu, Dumitru Tur- 
cuș, Emil Drăgănescu, Alexandru 
Sencovici, Alexandru Codarcea, 
Nicolae Bădescu, Dumitru Bejan, 
Vasile Malinschi, Bujor Almășan, 
Constantin Scarlat, Dumitru Pe
trescu, Mihai Levente, Gheorghe 
Stoica. Ion Turcu, losif Uglar. 
Simion Bughici, Emanoil Florescu, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, Du
mitru Coliu.

In încheierea lucrărilor ple
narei a vorbit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

HOTÂRÎRE

i iitmi m 
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La Livezeni a început turnarea fundației din 
beton Ia turnul puțului principal al noii mine. El 
va avea o înălțime de aproape 60 de metri și va 
fi construit din beton și sticlă. Noul puț de 
mină va fi înzestrat cu o puternică instalație de 
transport cu schip și o mașină, complet auto
matizate, care vor servi la extracția întregii pro
ducții de cărbune a minei Livezeni.

De remarcat faptul că mina Livezeni va 
avea în final o .producție anuală de aproape 
1 300 000 tone cărbune și va fi una din. cele mai 
moderne din bazinul Văii Jiului.

glisării blo- 
ar împinge 
tocmai spre

CONSEMNAM • AVIZAM • DEZAPROBAM

ceea
coșului 

lunii noiembrie. Care 
să aleagă ? Intreba-

rea ; persistă încă, discuțiile
continuă Dar pînă cînd, doâr la 

octombrie începe perioada în
călzitului apartamentelor ? Cum se 
Va face ea ? Această întrebare nu 

■și-o pune nimeni ?
O altă problemă ce ar trebui să-i 

tulbure pe constructori : vor avea 
de lucru la iarnă ? Este ade vărat 
■că le rămîr. două blocuri din pla- 

. nul acestui an ■— blocurile A, 7 și I 
— însumînd 208 apartamente din 
totalul de... 384 prevăzute a fi pre
date în anul 1967. Totuși pentru 
anul viitor șantierul Lupeni mai 
are de ridicat 250 apartamente la 
Lupeni și 200 la Uricani -- deci cu 
restanțele din acest an 658 aparta
mente. Cum le vor ridica, dacă 
pînă acum, din blocurile — front 
de lucru nu au turnat decît fun
dațiile la două, respectiv la A 6-și 
G-ul nou ? După ce dă gerul vor 
glisa blocurile ?

Conducerea .grupului II să le adu
că aminte constructorilor iupeneni 
că au, un plan de executat, apar-

ÂlTlicifiP Gheorghe. Mai dies scenele I.L.L. Lupeni. Acesta a in-
mil VlllC in care Fantomas lovea cu
cu răsunet pumnul ca din tun. Și după

ce filmul s-a terminat a ieșit
Ciuciuc Gheorghe, Anghel afară. Acolo s-a întilnit cu 

Stan și Dumbravă Ioan lu
crează toți trei la șantierul... 
trei construcții Vulcan. S-au 
împrietenit. Ei se aseamănă 
in apucături. Și la servi
ciu, și pe stradă, și... 
la un păhărel. După ce 
s-au făcut harcea-parcea au 
ieșit in stradă și... țipete 
ca-n junglă. Au făcut-o cu 
răsunet. S-a auzit pînă la 
miliție unde suș-amintiții 
s-au „adunat" că-s prieteni...

trat în stare de ebrietate in 
casa locuitorului Boghin Dini- 
că. In „interes de serviciu", 
spunea el. Soția locatarului 
împreună cu cei patru copii 
l-au luat cu frumușelul. Dar 
ți-ai găsit-o! Drăghici e un 
„șef“ pretențios și-a averti
zat-o că dacă el vrea o scoa
te oricînd din casă afară, 

la

frații Ungur eanu. Și lor le 
plăcuse filmul. Și-au încer
cat un exercițiu. Intîi s-au 
luat la ceartă, apoi la bă
taie. Strașnică, bătaie! Ca-n... 
filme. Au fost loviți pînă și 
oameni nevinovați. Cum în- Atunci femeia a apelat, 
să Călinoiu nu e ' Fantomas, ajutorul vecinilor. Și-al Sfa- 
n-a avut noroc ca cel din 
film. A căzut in „ambusca
da" organelor de miliție 
care, chemate de opinia pu
blică au descins la locul în
căierării.

Exercițiu 
ă la Fantomas Proverbială

tului popular din Lupeni. A- 
cesta l-a deferit tribunalului. 
Probabil nu să-l scoată, să-l 
bage undeva... Așa că tot în
ceputul are sfîrșit. Bineînțe
les că pentru 
sfîrșit nu prea

Drăghici un 
bun...

La cinematograful din Pa- 
roșeni rula filmul „Fanto
mas". Dinamic film, frumos. 
I-a plăcut și lui Călinaiu 

■M—■ .................... ........................

Există un proverb care 
spune că tot începutul are 
și un sfîrșit. Proverbul se 
potrivește și pentru Drăghici 
Iulian, intendent la sectorul

Inimi de piatră
In anul 1958 Bora Ște

fan s-a căsătorit cu Buliga 
Maria. Din căsătoria lor a

convocarea Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist Român

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, întrunit în șe
dința plenară din 5—6 octombrie 1967,. hotărăște :

Convocarea la data de 6 . decembrie 1967 a Conferinței Naționale 
a Partidului'Comunist Român, cu* următoarea ordine de zi:

1. DIRECTIVELE CU PRIVIRE LA PERFECȚIONAREA CONUL CE
RU W MAMEICARU ECQN<»flM NAȚIONALE, CORESPUNZĂTOR 
CONDIȚIILOR NOR FT APE DE DEZVOLTARE SOCIALISTA A ROMÂ
NIEI.

2. PRINCIPIILE PE BAZA ALE ÎMBUNĂTĂȚIRII ORGANIZĂRII
ADMINUÎTRATIV-ȚERJT0RMLE A RQMÂNm M ale SISTEMATIZĂ
RII LOCALITĂȚILOR RURAU. '

In vederea alegerii ide delegați pentru Conferința Națională s-a 
stabilit norma de reprezentare: un delegat la 1 500 membri de partid, 
luindu-se ca bază efectivul partidului ia data de 1 octombrie 1967. La 
conferință vor participa cu drept de vot membrii și membrii supleanți 
ai Comitetului Central și ai Comisiei Centrale de Revizie.

Delegații pentru Conferința N ațională vor fi aleși in conferințe 
ale organizațiilor regionale de partid, care vor avea loc în cursul lunii 
noiembrie 1967.

ITINERAR CULTURAL SPORTIV

rezultat în 1961 un copil, 
Bora Emilian. La început 
părinții, copilului au fost.... 
părinți. L-au îngrijit, l-au. 
educat, l-au dat tot ce-i tre
buia. Dar mai tîrziu tatăl 
copilulpi s-a contaminat de 
o boală, care la el s-a dover 
dit a fi incurabilă: beția. 
Soția a început și ea să în
trețină cu alți bărbați rela
ții extraconjugale. Și astfel 
Emilian a fost lăsat în voia 
soartei. Pînă la urmă ea a 
fugit cu copilul. Dar el i-a 
găsit și l-a adus pe Emilian 
deasă.. Nu din dragoste pă
rintească, ci din frica de a 
nu plăti cumva pCnsie ali
mentară. Insă Emilian a ră
mas tot al nimănui. Sfatul 
popular din Lupeni a con
venit să-l dea în întreține
rea statului.

Valeriu CQANDRÂȘ

Conferința.
„Gheorghe Dima, pre

cursor al muzicii cul
te" —așa se intitulea
ză conferința ce va fi 
ținută mîihe, la ora 10, 

; în sala de muzică a Ca
sei de cultură din Pe
troșani de către profe
soara de muzică Teodo
ra Jurcă. Amatorii mu-

zidi culte vor cunoaș
te astfel multe lucruri 
interesante despre pro
fesorul, cmopozitorul și 
dirijorul al cărui nume 
îl poartă cu venerație 
Conservatorul din Cluj. 
Conferința va fi urma
tă de o audiție pe dis
curi.

Spectacole cu „Opinia publică44
Azi și mîine, la ora 

19,30, Teatrul de stat 
, Vklea Jiului", va pre
zenta în sala sa din 
strada Gri vița roșie nr. 
38, două Ș spectacole cu 
piesa „Opinia „• publică" 
de Aurel Baranga. Piesa, 
de strictă actualitate, cu 
un profund caracter de

demascare ă demagogiei . 
și carierismului, a inca
pacității și servilismului, 
a cameleonismului și 
teamei de pierdere a 
scaunului, de o puterni
că forță Satirică, este u- 
șot accesibilă marelui 
public, invită la vîzio- 
nare. '/<-

Mîine pe stadioane și în săli
■ etapa a Vl-a a Camplo

Minerul Vulcan —

ora 11 — meci de 
campionatului cate-

0 Vulcan, ora 11 
hatuiui regional de fotbal: 
Paringul Lonea.

• Petroșani, teren Jiul, 
handbal' masculin în cadrul
gariei B : Știința, Petroșani —■ Timișul Lugoj.

O Petroșani, sala de sport a I.M.P., ora 9 — 
întîlnire de baschet contind pentru „Cupa Ro
mâniei'1-: Știința Petroșani — Dinamo București.
' • Petrila,ora 11 — campionat regional de

' fotbal : Preparatorul. ' Petrila — , Constructorul 
Lupeni. : ; .7 ,; ș Pp.. ;' >>■’A.. .•'■ A.

• Lonea, ora 10 — rugbi, categoria A : Ști
ința Petroșani — Steaua București.
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jutmnul

cel
A*

rapid curent 
este curentul

deb- 
pfo-

„S.O.S." prin radio, cerînd... 
nou transport de șampanie, 
bordul lui se aniversau 33 de 
de la lansarea sa la apă

Moda asta futuristă 
Ce-au lansat-o, ieri, străinii 
S-a extins, și-acum există 
Un curent acut de... mini. 
Mi-a ieșit și-aseară-n cale ' 
Una (ce-a uimit vecinii) 
încălțata, vezi matale
Da-mbrăcată-n rest în-., mini. 
Cum e asta?! Vasăzică 
Să explic:' frunza, grădinii 
Și-a copacilor, dud pică 
Crengile rămin ca-n... mini. 
Mai concret. Cînd măcelarul 
Pune fleicile la Unii, 
De nu urmărești cîntarul, 
Face kilogramul... mini. 
Ori în piață, cînd gustoasă 
Ți-a părut mierea albinii, 
De-o mai cintărești, acasă, 
Constați că-n borcan e... mini. 
Alteori, l-„Alimentară“ 
— Admirînd ochii Alinii — 
Cînd e-aglomerat (spre seară) 
La gramaj ești servit... mini. 
Privind strugurii din ladă, 
Tu, îi vezi întregi ciorchinii. 
Cumpărați — incep să scadă — 

rămîn în pungă... mini.
Cite unul, ce sub boală 
Iși ascunde partea vinii, 
Privind trist la punga goală 
Leafă a luat dar... mini.
Chiar vecinul meu, Zgribuneea, 
Pierzind {rinele rușinii, 
Se îmbată, și atuncea, 
Om, rămine numai... mini.

- «g mi"1 
.......... .

Partituri necunoscute
ale lui Mozart

Care din concertele sale de vioară a- fost denu
mit de Wolfgang Amadeus Mozart concertul stras- 
bourgian ? Pînă acum, nimeni nu a putut răspunde la 
această întrebare. In urma studierii unui număr de 
16 documente inedite, descoperite în arhivate din 
Lvov, muzicologul ucrainean D. Kolbin a reușit sfi 
precizeze că este vorba despre Concertul nr. 3. Prin
tre documentele studiate se află partiturile rtecunloș- 
cute ale Rondoului (finalul primului concert pentru 
corn al lui Mozart), scrisoarea adresală de Mozart so
ției sale la 17 octombrie 1790, scrisoarea sorei com- 
pozitorului și alte documente originale necunoscute.

Cum au ajuns în Ucraina aceste partituri pre
țioase ale lui Mozart ? Se pare că unele au rămas 
aici de la fiul compozitorului, Franz, care a locuit 
cîtva timp la Lvov și a întemeiat aici prtew asocia
ție muzicală. Iar altele au fost achiziționate de colec
ționari din diferite arhive.

_________________________________________

Ceas din... pftne
Willi Mayer, din orașul Geta 

(K.D.G.), posedă un cens neobiș
nuit pe care l-a creat cu 55 de ani 
îte urimlî din miez de pîîne. Ceasul 
indică timpul cu o precizie idea
lă și nu a fost reparat niciodată. 
Cu timpul, cutia și mecanismul au 
devenit tari ca piatra. Din metal 
au fost confecționate numai șu
ruburile rotiței-

Hotel submarin
Acest proiect original, dar 

camdată semifantastic, a fost 
pus de specialiștii din R. 13. Ger
mană. Ei intenționează, ținînd sea- 
ma de. experiențele cunoscutului 
cercetător francez Jacques Cous
teau, să creeze, în viitorul apropiat, 
în decorul pitoresc de pe fundul 
mării, un hotel submarin. Turiștii 
și cei ce se vor odihni în noul 
hotel yor coborî aici cu iiitul sau 
cu ajutorul unor submarine în 
miniatură, La primul etaj al bd-

telului submarin se vor afl* ca
binete pentru odihnă, restaurantul, 
talite de tecturfi precum și săli 
pentru observarea vieții faunei 
mării, un laborator foto etc. Par
terul va fi rezervat serviciilor ad
ministrative, instalației de clima
tizare șl garajului de submarine 
destinate plimbărilor de agre
ment.

totul neobișnuite Imbrăcînd cos
tumul de scafandru, el coboară pe 
fundul mării, își instalează șevale
tul și începe să picteze. Trebuie 
să recunoaștem că este o metodă 
l'oarte originală care nu poate da 
naștere decît unei opere la fel de 
originale.

Trei ore de
Compozitorul american John 

Kaidga a. creat o nouă operă mu
zicală intitulată „Sonata tăcerii". 
Interpretarea sonatei constă in ri
dicarea de trei pri a . capacului 
pianului, ceea <_e indică fin ai ul 
fiecărei părți din cele trei din < are 
este compusă sonata.

Pictor submarin
Pînzele pictorului caiifornian 

Charles Thomson se vînd ea pîinea 
cald§, și aceasta pentru simplul 
motiv că sînt create în condiții, cu

Aniversare
' ' ' .. V;-' •■ T.' ■

Pachebotul ..Queen Mary" aflat 
în prezent în Oceanul Atlantic, 
pentru ultima croazieră înaintea 
transformării sale într-un muzeu 
și hotel plutitor • la Lonp Bench 
(California) a transmis recent un 

un
Pe 

an!

Din domeniul cifrelor.» 
astronomice

Diametrul Galaxiei noastre este 
de 100 000 ani-lumină și consti
tuie numai ț> parte infimă a Uni
versului (un un-lumină reprezintă 
o distanță de aproximativ fi 500 
miliarde km).

DIN LUMEA ȘTIINȚEI 
Șl TEHNICII 

materialElborul 
cu o mare duritate

la construirea de ins
trumente abrasive de o 
înaltă eficacitate cu ca 
re se pot proiucr» alia
jele și materialele cele 
mai călite și rezistente 
la căldură. Instrumente 
le construite din elbor 
depășesc în ceea ce pri
vește calitățile lor de 
eiud ori pe cete cons
truite din diamant

Nebuloasa Andromeda, al că
rei diametru este de 200 000 ani- 
lumină, șa află^ la o distanță de 
ordinul a 2 milioane ani-lumină și 
este formată din cîteva miliarde de 
stele. ; • : ■ .<./ri: '

Galaxiile se deplasează cu vi
teze impresionante. Nebuloasa din 
constelația Hydra, de pildă, are o 
viteză de 60 900 km/sec., iar o 
altă galaxie, descoperită recent, a- 
tinge o viteză de aproximativ 
150 000 km/sec

Cometele au dimensiuni uriașe. 
Astfel, capul cometei descoperite 
În 1811 a avut un diametru de 
1900 000 km, iar coada unei alte 
comete descoperite în 1843 a atins 
lungimea de 320 milioane

I 
I

ȘTIAȚI CA.
© CEL mai 

marin din lume 
Saltfjord de pe țărmul Norve
giei. Viteza sa atinge 
km/h.

9 FLUVIUL cu debitul 
mai bogat de pe glob este 
mazonuj. In fiecare secundă, 
cantitatea de apă care se scur
ge în Oceanul Atlantic este 
de aproximativ 120 000 metri ■ 
cubi.

©CEL mai „mort" lac din lu
me este Lacul Morții din Si- 
cilia. Pe țărmurile sale nu creș
te nici un fel de vegetație, iar 
în apple lui orice ființă vie 
piere imediat. Pe fundul lacu
lui țîșnesc două izvoare de 
acid foarte concentrat, care 
otrăvește apa, •,

Interesanta 
descoperire 
arheologici

• CEA ma> înaltă cascadă 
din lume este cascada Angel 
de pe rîul Churune, afluentul 
fiu viului Caroni (Venezuela). 
Apa cade aici de la înălțimea 
de aproximativ 1000 m.

cu
mulți cititori 

sesizat că la 
„Lacto-barul" din Petro-

șam spălarea veselei se 
face de multe ori 
superficialitate.

de-o jumătate de oră pin- 
întreb ce caută aceste ur-

— Dudue dragă, 
dese momentul să te 
me de sos pe farfuria mea cu ciorbă ?

■— Nu vă neliniștiți, vă pun la socoteală 
humor ciorba; sosul nu-l plătiți!

Oamenii de știință so
vietici au creat un ma
terial nou, deosebit de 
dur, denumit elbor. El 
are duritatea diamantu
lui — 10 «MI kilograme 
pe milimetrul pătrat și 
o rezistență termică deo
sebit de mare — piuă 
la 1 800»C. Datorită a- 
cestor proprietăți, noul 
material poate || folosit

..
Control vamal prin televiziune

Compania americană 
„Trans World Air Lines" 
a oxjșarinsontat recent un 
procedeu nou <e con
trol vamal prin Interme
diul televiziunii. in timp 
ce avionul „Boeing 
își efectua zborul, de la 
Frankfurt la Washing
ton, serviciile primului 
aeroport amintit au 
transmis celuilalt, prin 
intermediul televiziunii

și al satelitului da tete» 
comunicații, toate infor
mațiile necesare referi
toare la praguri, In fe
lul acesta s-a reușit ș* 
se reducă considerabil 
durata operațiilor ce tre
buie efectuate la sosirea 
pasagerilor, acceterîn- 
du-șe astfel și trecerea 
călătorilor prin fața ser
viciilor de vamă.

Fotbal, fotbalist, suporter. 
O „tripletă" care-și dă du
minica întîlnire pe stadion. 
Fie ploaie sau vint ei sînț 
prezenți. Uite mai de mult, 
cînd „Minerul" nostru juca 
în alte divizii, mă fura și pc 
mine fotbalul. Săream în 
sus, mă agitam, strigam îm
preună cu miile de specta
tori. Dacă ai noștri pier
deau rămîneam după meci 
singur în tribună cu decep
ția în suflet, dacă cișttgau 
plecam fericit. Acum m-am 
temperat. Am devenit un 
suporter cuminte, care tace 
și observă pe alții. Așa am 
avut ocazia să-i cunosc pe 
„suporterii înflăcărați" care 
vin pe stadionul din Lupeni 
„șprițati" ca niște biscuiți 
stadion. Nici n-u început 
meciul că aceștia încep cu: 
„Huo, arbitru", „Dăi mă u- 
na". etc. etc. Degeaba le 
spui că pe teren se face nu
mai încălzirea că ei nu în
țeleg și pace! Huiduie... de

In urma unor săpături arheolo
gi» efectuate în comun» Udești 
djn raionul Fălticeni a fost desco
perită o așezare dacică datînd din 
secolele 2-3 De asemenea, în nord- 
estul aceleiași comune, s-a găsit o 
așezare fortificată din secolele 5-6. 
Fortificațiile erau mărginite de 
două pîriiașe și o mlaștină creată 
pe vechiul curs al riului Suceava 
în incinta așezării și în șanțul de 
apărare al cetății s-au găsit dife
rite unelte care arată că locuitorii 
ei prelucrau minereuri.

I 
I
I
I
I
I
I
I

• ÎN OCEANUL Indian au 
lost descoperite, la o adinei- 
me de aproximativ 5 km, 
slînci care -sint formate din 
minerale necunoscute pînă în 
prezent.

• ÎN APROPIERE de O- 
ceanul Arctic va începe în 
curînd construirea unui oraș 
polar, pentru 4 000 de locui
tori, așezat sub un clopot 
imens și prevăzut cu climati
zare totală.

W M mgi vine arbitrilor și 
jucătorilor «ă taU pe teren,

Mai este Și o altă catego
rie de suporteri. Cei care 
par a veni cu ginduri paș
nice la stadion. Aceștia se 
așează și așteaptă cuminți-

că te pupă nevastă-ta rece", 
Și nu-l slăbesc de loc. Arbi
trul tace și înghite. Pentru 
că-i cavaler. Al fluierului.

Ba mai sint unii „supor
teri" și mai „înfierbîntați" 
care au obiceiul ca după ce

șinalul" marchează imediat 
un gol, același suporter stri
gă: „Bravo, măi moacă, ai 
diseară de la mine un coniac 
mare". Iar atunci oind 
poarta noastră se ivește 
situație dificilă îi auzi
acești „suporteri" strigînd : 
„Ataehează mă căscatule, su
flet împăiat, scrumbie afu
mată"!
Nu 
plă 
lui 
ne, 
țite

Iș
o

pe

Dar nu apucă arbitrul să 
fluiere începutul meciului, 
că-i vezi scoțînd sticlele de 
nu știu unde și, pe bază de 
lichid, trag solid la măsea. 
La început credeam că-i 
Pepsi-Cola („Avînt și ener
gie" I) Da de undeI Curată 
șliboviță (Avînt și huiduia- 
lă!). Și nu poate arbitrul să 
ia ohotărire că ei încep ; 
„Bă cretinule, vezi că ștran
dul e închis, dar pentru ti- 
ne-l desehidem" sau „Mă 
chelule, arbitrează ca lumea,

golesc conținutul sticlelor să 
arunce 
arbitru 
centrul 
canelor 
le-așa, 
mereu. Bine, rău cum o juca 
echipa noastră ei tot o „în
curajează". Și încă cum! Ra
tează vreunul de-ai noștri 
vreo intercepție că și sare 
cel cu șlibovița și zice: 
„Măi, leșinatule, las-o mai 
moale cu „Cina" că-ți rămîn 
oasele pe gazon". Și dacă „le-

cu 
de 
de 
și 
cu

ambalajul după 
parcă el ar fi 
colectare a bor- 
sticlelor. Și uc- 
huiduieli o țin

Asta „încurajare"! 
de puține ori se întîm- 
ca pe deasupra gazonu- 
să vezi agitîndu-se pru- 
mere, pere, sticle, înso- 
de apostrofări violente,

fluierături. Așa că nu putem 
să nu-i întrebăm pe cși in 
drept (parcă organizatori le 
zice!): Lăsăm lucrurile să 
meargă așa, mai rău ca pe 
San Siro ? Noi ceilalți SU
PORTERI ai echipei Minerul 
vrem, în orice caz, ca dumi 
nicile de fotbal la Lupeni să 
fie altfel.

Traian POPA
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In cursul acestei luni are loc 
deschiderea învățământului de 
partid de la orașe. Organele și 
organizațiile de partid s-au pre
gătit din timp, cu grijă pentru 
acest eveniment deosebit de im
portant, au luat măsurile nece
sare în vederâa înlăturării lip
surilor manifestate în anii rire* 
cuți, ridicării la un nivel tot mai 
înalt al conținutului muncii ideo
logice.

Pregătind deschiderea noului an 
de învățămînt de partid comite
tele de partid, birourile organi
zațiilor de bază au pus accentul 
pe crearea cursurilor și cercurilor 
în funcție de numărul de lectori 
și propagandiști temeinic pregătiți. 
S-au orientat spre extinderea a- 
celor forme de învățămînt care 
s-au dovedit eficace. S-a căutat 
ca în mai mare măsură învăță- 
mîntul de partid să fie apropiat 
de cerințele concrete ale activită
ții practice a cursanților..

Au fost selecționați ca lectori 
și propagandiști cei mai buni 
membri de partid, cu o temeinică 
pregătire profesională și ideologi
că. Marea majoritate a lectorilor 
și propagandiștilor o formează in
ginerii, tehnicienii, economiștii și 
alți intelectuali, membri de partid 
care au absolvit diferite școli de 
partid, au experiență în acest do
meniu.

O atenție mai mare s-a acordat 
'diversificării tematicelor pentru 
formele de învățămînt. Tematicele 
ce au fost întocmite pentru ciclu
rile de conferințe pentru cercuri
le și cursurile cu profil economic

SPORT
Impuls activității sportive 
jlin întreprinderi și instituții

in urma recentelor măsuri luate 
de Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport și Uniunea 
Generală a Sindicatelor din Româ
nia pentru continua dezvoltare a 
mișcării sportive, sindicatelor din 
întreprinderi și instituții le revine 
sarcina de a se ocupa de sportul 
de masă, și de cel de performanță 
privind organizarea și finanțarea.

Ip întreprinderile Ș' instituțiile 
Văii Jiului își desfășoară activitatea 
de masă și de performanță 27 de 
asociații sportive ce însumează un 
mare număr de membri. Sub în
drumarea biroului executiv al Con
siliului local al sindicatelor, comi
tetele sindicatelor din întreprinderi 
și instituții au trecut deja la apli
carea măsurilor ce le revin, Ac- 
ționînd în spiritul hotărîrii Comi
tetului executiv al U.G.S.R. s-a 
trecut la instruirea tuturor organe 
lor sindicale privind noile îndato
riri care le au pe linie de sport. 
In perioada 13 septembrie — 1 oc-

Atenție ia
Am urmărit la lucru, în două 

duminici consecutive, pe juniorii 
„Jiului". Și-șu învins adversarii 
în ambele partide. 6—0 cu Minerul 
An incasa și. 2— 1 cu Parângul Lo- 
nea. S-ar părea că „speranțele" 
Jiului „merg". Scorurile (a se citi 
aparentele) înșeală însă. In amîn- 
două meciurile, mjeii jiuliști au 
atacat, într-adevăr, dezlănțuit și-au 
presat adversarii în careu,- se vedea 
de departe că-s superiori. Atacurile 
lor însă purtau amprenta hazar
dului, acțiunile ofensive — hao
tice și dezlînate —■ dovedeau că 
jiulistii nu intuiesc de loc punc
tele vulnerabile ale adversarilor. 
Cînd un „combatant" jiulișt a fost 
chemat la ordine de către condu
cătorul partidei pentru intrări 
periculoase și proteste nejustificate, 
cineva, din tribună, remarca des
tul de semnificativ : „măcar de-ar 
sti fotbal" !

țin seama de specificul locului de necesitatea sporirii numărului de 
muneft al cursanților, de preocu- cereuri pentru studierea st«țatului 

' I’.C.R., cercuri care cuprind cea
mai mare parte a membrilor de 

ieh- partid primiți în anii 1966 și 1967.
In organizarea învățămîntului 

de partid accentul principal s-a 
pus pe extinderea cercurilor și 
cursurilor, eu caracter • economic, 
însă s-a dat atenția cuvenită Și 
altor forme de învățămînt. Așa 
de exemplu, în anul de învățămînt 
care începe, vor funcționa peste 
20 cercuri în care se VOr studia 
probleme de educație moral-ce- 
tățenească, de etică comunistă.

Un număr mai mare de mem
bri de partid vor studia în cer
curile de tip superior, economie

pările lor, de sarcinile ce le re
vin în activitatea profesi«aală. S-a

. : înlăturat astfef urtu din deficî. 
țele existente în anul trecut, cînd 
tematieile pentru diferite forme 
de învăț&mînt erau aceleași pen
tru toți cursanții, indiferent de 
locul de muncă.

Ținind seamă de faptul că ci
clurile de conferințe, organizate 
pentru acei membri de partid 
care datorită condițiilor de muncă 
nu pot participa la învățămînt în 
cadrul cercurilor și cursurilor 
cum sînt muncitorii mineri, lu
crătorii din transporturi, comerț, 
întreprinderea forestieră, construc
ții și în acest, an vor funcționa politică, filozofie, cercuri cu to
pește 60 cicluri de conferințe eu 
un important număr de cursanți.

Acolo unde au existat condiții, 
în locul cercurilor cuprinzînd un 
număr mie de cursanți s-au or
ganizat cursuri de partid. Aseme
nea cursuri vor funcționa la E.M- 
metrii*, U.R.U.M.P., E.M. Lupani 
și în alte unități.

In anul de învățămînt 1906— 
1967 s-a creat, sub formă experi
mentală, o școală de partid uzi
nală cu caracter economic, la 
U.R.U.M.P. Dovedindu-se utilă, e- 
ficace, în acest an de învățămînt 
vor funcționa în afară de cea de 
la U.R.U.M.P, încă trei școli uzi
nale la F.F.A. „Viseoza" Lupeni, 
I.E. Paroșeni și E,M. Vulcan.

Avîndu-se în vedere că în ulti
mii ani un însemnat număr de 
oameni ai muncii au fast primiți 
în rândurile partidului, s-a ivit

tombrie s-au desfășurat ședințele 
comitetelor sindicale de analiză » 
activității asociațiilor sportive din 
întreprinderi și instituții. Cu acest 
prilej -au fost scoase în evidență 
unele lipsuri dar și rezultatele bu
ne și posibilitățile de perfecționare 
a muncii în acest domeniu. Din 
discuțiile purtate s-au desprins u- 
nele sugestii și propuneri concrete 
privind îmbunătățirea pe viilor a 
activității.

Paralei cu desfășurarea ședințe- 
lor de analiză a muncii s-a întoc
mit necesarul de materiale spor
tive pentru asociații, s-au elaborat 
măsuri eficente pentru îmbunătă
țirea programului competițional pe 
1968. De asemenea, a fost consti
tuită comisia pentru probleme de 
sport de pe lingă Consiliul local al 
sindicatelor care va ajuta, îndruma 
și controla desfășurarea întregii ac 
tivități de educație fizică și sport 
din întreprinderile și instituțiile 
Văii Jiului,

Aurel SLĂBÎI

juniorii Jiului !
Făcînd această constatare se

veră, spectatorul respectiv avea 
dreptate în principiu Ne-am con
vins de acest lucru. Toți așteptau 
de la tinerii jiuliști goluri Cît mai 
multe. Și dacă „porția" adminis
trată aninosenilor a fost destul de 
consistentă, iar pe loneni i-au în
vins fără eforturi (în ciuda sco
rului strîns) jocul desfășurat de 
juniorii Jiului, c-redem că nu-i 
investește de loc cu titlul de viitori 
eomponenți ai unei formații de di
vizia A. Chiar și spectatorul nea- 
vizat in tainele fotbalului ar fi ob
servat că desele intervenții, in
terpelările și observațiile critice 
adresate tot timpul meciului, din 
două în două minute (!) juniorilor 
de pe teren de către cei doi an
trenori, Lazăr si Cricovan. avizau 
tocmai- jocul nemulțumitor practi
cat de micii jiuliști.

E adevărat că actuala formulă

economie, 
partid ale 
serale de

Petroșani

Tot mai sus spre înălțimile albastre
Foto : N. Moldoveanu

mat ici specialei grupe de studiu 
/ individual.

Iși vor continua activitatea șco
lile serale economice din Petrila 
,și Lupeni și secțiile 
filozofie, construcție de 
filialei universității 
marxism-leninism din
ale căror programe vor fi stabili
te potrivit cerințelor studenților.

Pentru cadrele de conducere din 
economie, directori, ingineri șefi, 
șefi contabili vor funcționa pe 
lîngă cabinetul de partid două 
cercuri cu tematică specială.

Zilele acestea se vor definitivat 
și formele de învățămînt pentru 
cadrele didactice. Invățămîntul 
ideologic al cadrelor didactice ur
mează să fie organizat pe cercuri 
de specialitate, iar tematicile să 
corespundă cerințelor.

Pregătirea temeinică a anului 
de învățămînt constituie o premi
să importantă a bunel desfășurări 
a activității ideologice,, dar ea nu 
înseamnă decât începutul.

Exigența crescîndă față de mun
ca ideologică, față de educare» 
membrilor de partid, a celorlalți 
oameni ai muncii, imprimă o preo
cupare susținută încă din primele 
zile pentru ridicarea calității în- 
vățărnîntuluj și sporirea eficienței 
sale.

înlăturarea formalismului, : a 
metodelor neatrăctive, combaterea 
oricăror tendințe de sustragere de 
a participa la învățămînt, legare# 
organică a învățămîntului de sar
cinile concrete ale construcției so
cialiste, de preocupările cursanți
lor trebuie să stea în centrul a- 
tenției organelor și organizațiilor 
de partid pentru a ridica continuu 
nivelul calitativ al învățămîntului 
ideologic. ■

Acordînd de la începutul anului 
de studiu toată atenția conducerii 
și îndrumării permanente a învă- 
țământului ideologic se vor obține 
succese tot mai de seamă in înar
marea cursanților cu teoria mar- 
xist-leninistă, cu politica partidu
lui nostru, lucru ce se va reflec
ta pozitiv în mobilizarea lor la 
înfăptuirea sarcinilor puse de de
săvârșirea construcției socialismu
lui,

P. UNGUR

. insă multă „transpirație" Ia antre
namente, lichidarea din concepția 
juniorilor a tendințelor de vede- , 

a campionatului tism; a tratării eu ușurință a unorde desfășurare ;
republican cere juniorilor Jiuiui 
să se întreacă cu echipe mai puțin 
valoroase, pe terenuri mai puțin 
acceptabile Dar acest lucru nu 
înseamnă însă ca progresul juniori
lor jiuliști să șe lase așteptat îa nș- 
sfîrșit șl, incognito, să-și facă loc 
plafonarea prematură. Ar fi nedorită. 
Mulți dintre juniori sînt de un 
real talent. De creșterea și for
marea lor trebuie să se preocupe 
intens cei doi antrenori. Am re
marcat astfel dezinvoltura cu Ca- 
re-și depășește adversarii Holas?. 
o bună pregătire tehnică la Nădă- 
șan, detenta portarului Marincan, 
rezervele fizico-telmice al© lui Do- 
brescu. Or. toate aceste calități 
dobîndlte deja sc cer dezvoltate 
progresiv pentru ca în curînd 
Jiul să dispună de mai multe re
zerve crescute în pepiniera pro
prie. Pentru acest lucru se cere
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Noi blocuri terminate
După ce la Petrila a fost termi

nat zilele acestea un nou bloc turn, 
constructorii din Vulcan anunță și 
ei terminarea unui nou bloc. Este 
vorba de blocul D 7 cu 72 aparta
mente care în zilele următoare va 
fi predat beneficiarului.

meciuri presupuse ușoare, care pot 
fi câștigate și fără eforturi.

Progresul tehnic al juniorilor 
Jiului ca și munca antrenorilor să 
fie concretizate în jocuri ofensive, 
cu aplicarea tacticii moderne, în 
jocuri oficiale, care să placă pu
blicului.

V TEODORESCU

Excursie în Capitală
Filiala Petroșani a O.N.T. Car

pați împreună cu comitetele sin-' 
dicațelor și U.Ț.C. din întreprin
derile și instituțiile Văii Jiului or
ganizează, pentru duminică 22 oc
tombrie, o excursie cu trenul în 
Capitală. Se vor vizita orașul Bu
curești, Expoziția industrială a 
U.RJS.S. și, bineînțeles, meciul de

PR06RAM BE RAB»
8 octombrie

PROGRAMUL I : 6,00. BULETIN 
DE ȘTIRI: 6,10 Concert de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL, Su
marul presei Sport. Buletin meteo- 
rutier; 7,18 Continuarea concertu
lui de dimineață; 8,00 TEATRU 
RADIOFONIC PENTRU COPII; 
„Răpit de pirați*' de Robert Louis 
Stevenson; 9,15 TRANSMITEM 
PENTRU SATE; 9,55 Varietăți mu
zicale; 10,30 Concert de muzică 
populară: 11,00 BULETIN DE
ȘTIRI; 11,03 Toamna și melodiile 
ei; 12,00 DE TOATE PENTRU 
TOȚI; 13,00 RADIOJURNAL. Bu
letin meteorologic; 13,10 ESTRADA 
DUMINICALA; 14,15 Programul 
orchestrei de muzică populară a 
Radîoteleviziunii. Soliști Georgeta 
Anghc-1 și Damian Luxa; 14.40 Mu 
zică ușoară de H. Mălineanu și 
Radu Serban; 15,10 Recital de o- 
peră Zenaida Pally; 15,30 Muzică 
populară din diferite regiuni ale 
patriei; 16 00 Muzică ușoară; 16,15 
Melodii populare; 16,30 Mozaic 
muzical; 17,10 Soliști de muzică 
ușoară; 18.00 Pagini din muzica 
ușoară: 19,00 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul preferați 
19.30 Programul orchestrei de es
tradă a Radioteleviziunii. Soliști 
Elena Neagu și George Bunea; 20 00 
RADIOJURNAL. 20.10 Din reperto
riul interpretei Marin Tfinase: 20,30 
TEATRU SCURT: „Scaunul elec
tric" de Andre Paul Antoine; 20,54 
Vă invităm la dans; 22,00 RADIO
JURNAL Sport. Buletin meteoro
logic; 22 20 Formația Cornel Po
pescu: 2230 MOMENT POETIC: 
22,40 La microfon Ilinea Cerbaccv 
și Elvis Presley; 23 00 Suită de 
ritmuri: 24,00 BULETIN DE ȘTIRI: 
0,05 Melodiile nopții; 2,00 Buletin 
meteo-rutier; 2.02 Melodiile nopții 
(continuare); 2,55-3,00 BULETIN 
DE ȘTIRI.

8 octombrie

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Pescarul din Louisiana: 
RepublicaCrăciun însînge- 
rat; PETRILA: Aventurile lui 
Werner Holt; LONEA — Mi
nerul: Angelica și regele; A- 
NINOASA: Moneda antică;
VULCAN: Montparnasse 13: 
PAROȘENI: Mondo Caniie
LUPENI — Cultural: Sparta- 
cus; BĂRBĂTENI: Fifi înari
patul i URI CÂNI: Zorba Gre
cul.
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LOTO
La tragerea din 8 octombrie 

1907, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere:
74, 09, 73, 1, 24, 41. 39, 71, 37, 38,

70, 43
Fond de premii: 812 545 lei.

fotbal dintre Dinamo și Jiul. îns
crierile se fac pîtiă în seara zilei 
de 9 octombrie a.c. la filiala Pe
troșani a Q.N.T. Carpați, precum 
și la comitetele sindicatelor și 
U.T.C. din întreprinderi și institu
ții. Costul excursiei este de 95 lei 
și include transportul — dus »i 
întors, intrarea la expoziție și bi
letul pentru meci.

IHimilll.IL


4 STEAGUL ROȘU

4 1
NEW YORK 6 (Agerpres). — In 

ședința de joi după-amiază a Adu
nării Generale a O.N.U., primul a 
luat cuvîntul ministrul afacerilor 
externe al R.S.S. Bieloruse, A. E. 
Gurinovici. Condamnînd agî/siunea 
S.U.A. împotriva poporului vietna
mez, el a arătat că paralel cu es
caladarea acțiunilor militare, în 
poziția Statelor Unite se remarcă 
o dezescaladare a căutărilor unei 
reglementări poli tine a problemei 
vietnameze. Guvernul R D Viet
nam, a adăugat vorbitorul, a in
dicat calea spre reglementare ce
tind încetărea definitivă și necon
diționată -a bombardamentelor și a 
altor acte agresive. In continuare 
ministrul de externe bielorus s-a 
referit la problema dezarmării, si
tuația din Europa și a cerut resta
bilirea drepturilor legtime ale 
R. P. Chineze la O.N.U. Ultima par
te a cuvîntării sale a fost consa
crată problemelor economice ale 
țărilor în curs de dezvoltare. A- 
ceste probleme au fost abordate și 
în cuvîntarea rostită de conducă
torul delegației Malayeziei, minis
trul muncii V Manickauasagam.

NEW YORK 6 (Agerpres) — Co
mitetul General a recomandat 
Adunării Generale a O.N.U. în
scrierea pe ordinea de zi a celei 
de-a XXII-a sesiuni a problemei: 
„Dizolvarea Comisiei Națiunilor 
Unite pentru unificarea și refacerea 
Coreei". Dezbaterea acestei pro
bleme a fost propusă de Cambod- 
gia, Congo (Brazzaville) și Yemen, 
care an subliniat că menținerea 
Comisiei contravine scopurilor și 
principiilor Cartei O.N.U.

Totodată, Comitetul General a 
recomandat — la propunerea Bul
gariei — înscrierea pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni a problemei : 
„Cu privire la îndeplinirea de că
tre organizațiile specializate ale 
O.N.U. și organizațiile internațio
nale legate de O.N.U. a Declarației 
cu privire la acordarea . indepen ■ 
denței țărilor și popoarelor colo
nialei

Pentru normalizarea situației din Orientul Apropiat

HAMBURG 6 (Agerpres) — In
tr-un interviu acordat revistei vest- 
germane „Der Stern" președintele 
Tunisiei, Habib Burghiba, a adre
sat un apel la „moderație și bună
voință politică reciprocă" din par
tea arabilor și a izraelienilor în 
vederea normalizării situației din 
Orientul Apropiat. El îi sfătuiește 
pe conducătorii arabi „să țină sea-

încheierea Conferinței anuale 
a Partidului laburist englez

SCARBOROUGH 6 (Agerpres). — 
Dezbaterile de la Scarborough ale 
Conferinței anuale a Partidului lat 
burist s-au încheiat vineri printr-un 
apel adoptat de majoritatea partici- 
panților. Guvernul lui Harold Wil
son este chemat să întreprindă ac
țiuni eficiente împotriva discrimi
nării rasiale. In rezoluția adopta
tă pe marginea acestei probleme 
se exprimă „îngrijorarea delegați- 
lor față de amploarea discrimină
rilor rasiale la angajarea la lucru, 
la închirierea locuințelor, în asi
gurările sociale și în alte sfere". 
Pentru a pune capăt acestor prac-

■»

NEW YORK 6. —Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Căplescu 
transmite: Luînd cuvîntul în ca
drul Comitetului nr. 3 (pentru pro
blemele sociale, umanitare și cul
turale) al Adunării Generale a 
O.N.U., care dezbate în prezent 
proiectul de declarație cu privire nea delegației române, 
la eliminarea discriminării față de 
femei, delegata Republicii Socialiste 
România Maria Groza, vicepre
ședintă a Marii Adunări Naționale, 
a subliniat că acest document re-

In dorința de a aduce unele îm
bunătățiri textului prezentat, a 
continuat vorbitoarea, și pentru ca 
acesta să reflecte întrutotul stadiul 
actual al evoluției femeii în viața 

flectă preocuparea crescîndă atît socială într-o serie de țări, prin- 
a Națiunilor Lrnite, cît și a organis- tre care și România, delegația ro
melor și instituțiilor specializate mână este de părere ca în pream- 
ale organizației, pentru progresul 
femeii. Evoluția societății contem
porane, a arătat vorbitoarea, nu 
poate fi concepută fără contribuția 
tuturor membrilor săi, inclusiv fe
meile, care reprezintă jumătate din 
populația globului. Folosirea inte
grală a resurselor umane este o 
condiție de prim ordin pentru va
lorificarea resurselor naturale de meii pentru ca ea să poată parti- 
care dispune omenirea. Participa- cipa cu competență la dezvoltarea 
rea femeilor, în condițiile unei e- țării sale și a societății, și — ceea 
galițăți depline cu bărbații, la ce este tot atît de important — 
viața obștească nu este numai un 
factor al progresului social, ci con
tribuie în același timp, la dezvol- cadrul familiei.

Apelul Comitetului special 
al O.N.U. pentru decoloryzare
NEW YORK 6 (Agerpres) — 

Raportul unuf subcomitet al Comi
tetului special O.N.U pentru de
colonizare,,, dat publicității la New 
York, cheamă la sistarea ajutoru
lui acordat Rhodesiei, Republicii 
Sud Africane și Portugaliei „atîta 
timp cît ele vor continua actuala 
lor politică de dominație colonială 
în Africa". Statele.. Unite și un 
număr de țări vest-europene sînt 
chemate să adopte măsuri legis- 

ma de realități" și să nu devină 
„prizonierii unei politici dictate de 
pasiuni". In același timp, președin
tele Burghiba le cere izraelienilor 
„să nu întindă coarda prea mult", 
căci surplusul de ură pe care l-ar 
provoca ar fi nefast cauzei păcii, 
iar această cauză „cere ca toți cei 
interesați să facă concesii și să ac
cepte sacrificii".

tici, delegații au subliniat necesi
tatea elaborării de către guvern a 
unei legislații care să pună capăt 
discriminării rasiale.

Deși guvernul Wilson
obligat să țină seamă de 
de rezoluții adoptate la 

el

nu este 
o serie 
Scarbo

rough și care sînt în dezacord cu 
politica conducerii laburiste, 
nu-și ascunde totuși neliniștea în 
legătură cu faptul că numeroși de
legați la Conferință care au criti
cat 
curi 
tății 
lor.

politica guvernului ocupă Ie
pe băncile rezervate majori- 
laburiste din Camera Comune-

tarea însăși a personalității femeii.
Proiectul prezentat, care cores

punde principiilor fundamentale ale 
Cartei O N U. și ale declarației u- 
niversaie a drepturilor omului, este 
un document important, care se 
bucură în linii generale de adeziu- 

bulul la proiectul de declarație să 
se introducă un nou paragraf care 
să sublinieze însemnata contribuție 
a femeilor în activitatea socială, 
economică, politică și culturală a 
țării lor, precum și rolul lor în’ fa
milie. De asemenea, declarația tre
buie să accentueze în mod deosebit 
problema educării și instruirii fe

să-și îndeplinească tot mai bine 
multiplele sarcini care îi revin în 

lative, administrative și de altă 
natură împotriva cetățenilor lor 
care dețin întreprinderi în teritorii 

; coloniale.
Un alt apel este adresat agenții- i 

lor specializate ale Națiunilor 
Unite care sînt cheihâte „să nu 
acorde Republicii Sud Africane, 
Portugaliei și regimului ilegal din 
Rhodesia de sud asistență financi
ară, economică și tehnică atîta limp 
cît vor continua politica lor colo
nialistă, de apartheid și de discri
minare rasială".

I
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Interzicerea reuniunilor publice în Yemen
? Procurorul general al Republicii Arabe Yemen, Sayid Abdul Ka

der al Khatari, a fost condamnat la moarte de către un tribunal popu
lar, anunță postul de radio Sanna. Sentința a fost executată. Potrivit 
postului de radio citat, el a fost acuzat „de a fi deschis foc de armă îm
potriva participanților la o demonstrație care a avut loc recent în capi
tala țării".

Postul de radio Sanna, relatează agenția France Prese, a anunțat, 
de asemenea, că toate reuniunile publice au fost interzise.

întrunirea Comisiei arabe tripartite
CAIRO 6 (Agerpres). — Comisia rabla Saudită, în vederea regle- 

arabă tripartită constituită la con- mentării problemei yemenite s-a 
ferința arabă la nivel înalt de la 
Khartum pentru supravegherea a- 
cordului realizat între R.A.U. și A-

• ALGER. O delegație a 
Partidului Comunist Italian, 
condusă de Gian Carlo Pajetta, 
membru al Biroului Politic și 
al Direcțiunii P.C.I., a’ vizitat 
Algeria la invitația secretaria
tului Frontului de Eliberare 
Națională.

Cauzele accidentelor rutiere
. La Conferința inter- de mașină și la fiecare 
națională pentru secu- 5 ore și un sfert moâ- 
ritatea
auto, care se desfășoa
ră la* Fraga, s-a: arătat 
că în Cehoslovacia la 
fiecare 7 minute se 
produce un accident

transportului re un om într-un astfel 
de accident. Participan- 
ții la conferință au 
subliniat, de asemenea, 
că alături de alcool 
consumul exagerat de

............... - ■ ■

Semnarea unui protocol 
comercial româno-mongol

ULAN BATOR 6 (Agerpres) — 
La 6 octombrie, într-o atmosferă 
prietenească a fost semnat la Ulan 
Bator protocolul privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 1968 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mongolă

Potrivit protocolului, volumul 
schimburilor de mărfuri pe anul 
1988 va cunoaște o creștere însem
nată în comparație cu anul 1967,

România va livra : mobilă și alte 
produse ale industriei lemnului, 
diverse produse chimice și din 
mase plastice, bunuri de larg con
sum și alte mărfuri.

Pierderile americane în Vietnam 
au depășit 100000

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Ministerul Apărării al S.U.A, a a- 
nunțat joi că pierderile americane 
în Vietnam au depășit 100 000 de 
oameni. Potrivit cifrelor comuni
cate de Pentagon, în cei șase ani 
care au trecut de la intervenția 
deschisă în Vietnam, un număr de 
13 643 militari au fost uciși și 
86 653 au fost răniți. Mai mult de 
jumătate din cifra pierderilor a 
fost înregistrată în primele nouă 
luni', ale acestui an,

Comunicatul dat publicității la 
Washington a avut un puternic e- 
cou în rîndurile opiniei publice a- 
mericane, care critică cu tot mai 
multă hotărîre continuarea războiu
lui din Vietnam și se pronunță 
pentru încetarea intervenției. In 
ciuda acestor critici, un purtător

Declarația Minister irtui
Afacerilor Externe al R. D. Germane
BERLIN 6 (Agerpres). — Agenția și îndatoririle sale, se pronunț;, 

A.D.N. transmite o declarație a 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R.D. Germane în legătură cu situa
ția politică creată în Berlinul oc
cidental după demisia primarului 
și senatului vest-berlinez. Declarația 
subliniază că, „în interesul păcii 
și securității europene, R.D. Ger
mană, conștientă de răspunderile 
sale și în conformitate cu drepturile

întrunit la Cairo pentru a. examina . 
programui de activitate în etapa 
următoare, anunță agenția M.E.N. 
DUpă reuniunea de la Beirut și 
convorbirile avute cu reprezentanți 
ai grupărilor politice din Yemen, 
membrii comisiei- s-au întîlnit la 
Cairo cu oficialități egiptene cu 
care au examinat aspecte ale re
tragerii trupelor R.A.U. din Ye
men și sistării oricărui ajutor mi
litar saudit acordat yemeniților re- 
galiști.

medicamente are o in
fluență nocivă asupra 
conducătorilor de au
tovehicule. Din studiile 
făcute a reieșit că 12 
la sută din victime au 
luat un medicament în 
ultimele 24 de ore 
dinaintea accidentului.

crude, 
blană

Mongolia va livra: piei 
păr de animale, articole din 
și piele și alte mărfuri.

Din partea română protocolul a 
fost semnat de Valentin Sterippbl, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea mongolă, de 
Derdavb, adjunct al ministnllui 
comerțului exterior. / X‘‘»!

La semnare au fost prezenți : 
D. Dorjgotov, ministrul comerțului 
exterior al R. P. Mongole; Petre 
Niță, ambasadorul Republicii Socia
liste România, precum și membrii 
delegațiilor guvernamentale română 
și mongolă.

de oameni
de cuvînt al Ministerului Apără
rii al S.U.A. a declarat, joi noap
tea, că „Statele Unite nu își vor 
schimba strategia războiului din 
Vietnam și nu vor reduce intensi
tatea luptelor cu toate pierderile 
crescînde".

Un grup de 20 de senatori a pre
zentat un proiect de rezoluție c - 
rînd președintelui Johnson să o. 
țină o creștere a „ajutorului i-b 
oameni și materiale din partea a- 
liaților asiatici pentru războiul 
din Vietnam". „Partea predominan
tă a Statelor Unite în efortul de 
război din Vietnam — se spune 
în rezoluție — constituie o gre
șeală, deoarece resursele noastre 
în efective și credite dispar fără 
ca sfîrșitul războiului să se între
vadă".

pehtru dezvoltare democratică 
Berlinului occidental și ' pentru 
normalizarea relațiilor dintre R.D, 
Germană și Berlinul occidental". 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.D. Germane, se arată în declarat 
ție, protestează energic împotrivă 
amestecului politic și economic al 
guvernului vest-german în treburile 
interne ale Berlinului occidental. 
Declarația subliniază în încheiere' 
că viitorul Berlinului occidental 
„rezidă în relații pașnice, normale, 
cu cele două state germane, în pri
mul rîrțd cu R.D. Germană".

Bormann trăiește
PARIS 6 (Agerpres). — 

„Martin Bor manti se află în 
viață. El locuiește într-o re
giune aflată la frontiera din- 

și Paraguay", a

interviu acordat
Si-

tre Brazilia
afirmat la 5 octombrie, în ca
drul unui __ ’ '
radiodifuziunii franceze, 
mon Wiesenthal, autorul căr
ții „Asasinii printre noi". Fă- 
cind unele precizări asupra 
activității fostului colaborator 
apropiat al lui Hitler, Wie
senthal a declarat: „In caz 
de pericol, Bormann poate 
traversa fluviul Parana în- 
dreptîndu-se spre Paraguay, 
unde se află numeroase co
lonii germane. Personal cu
nosc o serie de oameni care 
l-au văzut pe Bormann acolo. 
Cunosc, de asemenea, chiar șt . 
pe medicul său, precum și 
cîteva din numele false sub 
care se ascunde". „Dacă vom 
reuși să-l prindem pe Bor
mann, a subliniat în încheie
re Wiesenthal arestarea 
va avea 
bit de 
procesul 
lecție a

lue 
o semnificație deose- 
importantă, întrucit 
lui va constitui c 
istoriei.
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