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Organ al Comitetului orășenesc Petroșanial P.C.R. și al

Proletari din toate țările, uniți-vă

,<Ma-
hazlii
sem-

Brigada minerului Balica Gheorghe
II al minei Loneâ își depășește ritmic sarcinile, de 
plan. Pe luna octombrie, oamenii brigăzii aii realiză! 
uri „plus" de 352 tone ‘cărbune. La acest rezultat a 
contribuit și schimbul minerului Bodnariuc Gificfore— 
din fotografie.

menea, 
.efort 
multă mișcare 
rațiune populară etc.} 
trul Zirra1 a folosit toate po
sibilitățile pe care le oferea 
textul, montarea actuală de
noți nd și multă inventivitate.

O nouă cantină pentru cons
tructori a fost dată recent în, 
folosință la Uricani. Ea a fost 
construită de către T.C.M-M. 
și cuprinde o sală de iriese CU 
100 de locuri, citeya ițităppți 
unde lă jrrOpâră prbdUsOIe' Cu
linare, incăoeri pentru maqa-

M ■

noiembrie

Citit,orii ziarului nos- 
tȚphse obișnuiseră, 
cit va timp Țn urină, ca 
la rirbrica ,;Clasarhentuî 
hărniciei" să apară cți 
regularitate -- mina Aiu- 
noasa sau 1—2 sectoa
re ale ei. In ultimele 
luni s-a remarca'. însă 
lipsa acestei ‘ mine de 
la rubrica amintită. 
Ba mai mult,• în ultima 
vreme au apărut, arti
cole .critice la adresa 
colectivului aninosear, 
deși ani de zile acesta 
a fost o evidențiat pentru 
rezultatele deosebite ob
ținute în; producție. Se 
.nasc firește întrebări : 
Ce anume a intervenit 
în viața minei ? Ce fac
tori , constituie la ora : 
actuală obstacolul în 
continuarea drumului • 
către 'realizarea sarcini
lor de plan ? Oare s-a 
schimbat mentalitatea, 
atitudinea oamenilor 
privind producția ? Nici
decum. ,

La o analiză atentă 
ies ușor . la lumină fac
torii fundamental i care 
au . condus șj , continuă 
sa conducă la cobprjrișs 
acestei rtpne d® P® Pd-

li ~ 1 ” !
imediata apropiere 

»a : fost stabili t :■ am- 
turiștic, . ale . căr.ui 

Noul 
cu „aripile" în 

sale >»! vor .putea găzdui

•la amiază s-a înapgiât C.C. • ăi -P.C.R.'. 
venind:.de la Mosc^Vă, Consiliului de-! 
partid și-guverhariefi- lui d‘e'Miniștri/

voaca numeroase între
ruperi în transportul 
producției de la . mina 
Aninoasa, datorită func
ționării defectuoase a 
unor instalații. Fără. a 
minimaliza lipsurile pro
firii - ale' <țdffetiStfLui*ȘiF 
nei in organizarea pro-

- ■ ‘<*r Ia Cîmpu lui Neăg, în
,a b.ttWjutui .«te la Valea de. Pești, 
plasamentul - unui modern hotel 
lucrări de construcții ■ Vor încep!» anul viitor, 
hotei va fi construit în/formă de arc, 
careu. Cefe două nivele ale 
220 de turiști. . .

...Adică Dan Spătaru. 
Dar nu singur, ci - înso
țit de Gigi Marga, Ele
na Neagu și ‘ Sergiu 
Cioiu. Ap-reciații cîntă- 
reți de muzică ușoară vor 
Ti „acompaniați,. în spec
tacolele muzicale , pe ca
re le vor susține în toate

«Mțp. is-paiStriWfe ■ «Srte.» 
gjzgjjfjoț „SP 
injecloarelor cu motorină, iar 
ă aălilpr pri

>pie:

instalațiile
■ Aninoasa 

special a 
. Privite 

a

patriotic care 
nu ' numai din 
eroului principal, 

toate faptele eroilor 
ai piesei. Trebuie

tală a . Republicii Spcteliste Romă*: 
nia, care. - la invitația: Comitetului': 
dentral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a,Prezidiului So
vietului Supreme pi 'Uniunii Sovie
tice, și a Consiliului de Miniștri ai 
U.R.S.S. a participat la manifestă
rile prilejuite de sărbătorita efclei 
de-a pO-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie

Din delegație ' :au f'ă’cuț parțș -.to- 
vaașȘșii ..■'■'NiCSlae WCeâuȘescu, sSere- 
tar general al Comitetului Central, 
al Partidului1 Comunist Român, con
ducătorul delegației. Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permaneri'f 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de . Miniștri âl. Republicii 
Socialiste România, Leonte/ Ra'dtu, 
menilffu al îComitetuiiii ȚEsecu^jv, 
secfeta’r . al C.C. ■ dt rP.GX,.-^ 
Banc, membru supleant al Comite
tului .Executiv al C.C. al P.C.R,, 
x i< «președinte al ,ConsiliuhJi de^li- 
nișt-i Teodor Marinescu, membru 
al CC. al P.C.R . ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Moscova:- . •»< ‘ a» " j,

La sosire, pe aeroportul Bănoasa, 
au fost pr-eZerrți -tovarășii -Cbivu- 
Stoica Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîr' ideanu, Etnii Bodhăraș, Ale
xandru Drăghici, <®»1; N icu l eseu- 
MiziJ, Ilie Verdeț, membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Exe
cutiv, al C.C. al P.C.R., secretari ai

Infățișînd peripețiile Iui 
Făt-Frurios si ale ; inimoșilor 
lui voinici, piesa lui Moria 
Furtună păstrează linia -bas
melor populare, ăducînd în- 

. să și elemente inedite în des
fășurarea acțiunii șr re?oi-

mite. $i aici; intervine me
ritul deosebit al- regizorului 
acestui spectacol plăcut, re
creativ, amuzant. Maestru' 
emerit al artei, Mihai Zirra, 
prin condensarea ’ acțiunii și 
reftefarPâ; pregnantă a păr- 
ților cu adevărat valoroase, 
a -reuși! să imptilsi'oneze co
lectivul nostru teatral, dîndu-i 
posibilitatea să-și manifeste 
din plin fantezia creatoare și 
făcînd aproape invizibile u- 
nele lungiri, repetări, pasaje 
fără efect. Șplicilînd, de ase- 

echipei de actori un. 
multilateral (cîntec,- 

scenică, na- 
maeș-

. > /y $ ..îU- ' -V, ! C& 4 ,
ducției, situația de an
samblu nu poate fi Just 
apreciată decît. <rap«a- 
tă la dificulJ-AUte Pro
vocate atît de preparațiu 
Corcești, cit și de func
ționarea defectpoasă ■■ 
unora , di.n 
complexului 
Sud în 
funicularulpi.
printr-o perspectivă 
viitorului, j» actualele d

Dumitrtl GHEONEA
Radu CUTARDEA

Dificultatea transpunerii 
într-o operă de artă a - „poe
ziei folclorice" este recunos
cută.Solicitînd nu nutriși dis- 
ponibilitatea afectivă si in
telectuală a creatorului, dar 
și o polivalentă cultură de 
specialitate și pasiune efer- 
vescentă pentru . universul 
folcloric, operele de artă, ca
re valorifică spiritul imagi
nativ al poporului, au atras 
întotdeauna (atunci cînd au 
fost bine realizate) elogiile 
consumatorilor adevăratei ar
te. Piesa poetului și drama
turgului Horia Furtună J—: ț>0^ 
vestea lirică în versuri Fât- 
Frunțos — îneîntă ochiul 
spectatorului tocmai prin at
mosfera de feerie, de vis și 
poezie, „prinsă" măiestrit de 
pana autorului și degajata 
CU lirism și vervă,, spontană 
de actorii Teatrului de stat 
„Valea -Jiului" în noua pre
mieră a actualei stagiuni.

4 O.iN.LL: Proiecte de rezoluție ' în problema 
Orientului Apropiat » r' Ir

^ Vietnamul de sud: Puternice lupte lingă Loc ;
Nitdr ’ '■ ! '<1

4* Victimele naufragiului vasului „Mindoro"
<• Primele rezultate ale alegerilor locgle din S.U.A. 

Evacuarea mercenarilor din Congo a devenit 
dificilă »■. ,..'rMh
Comunicatul noului guvern al Yemenului cu>

. privire la politica internă și externă a țării

localitățile- V ăi i Jiului, 
de orchestra lui Horia 
Ropcea și de cvintetul 
vocal-inșțrtlmUntal 
maia". Punctele 
ale1; serilor vor 51 
nate, de Horia Șerbănes- 
cu. Regia artistică: 
Val. Moldoveanu. a l »

1

VA AȘTEAPTA UN OM...

var ea conflictului. Spectato
rului ii este dat, astfel, să 
întrevadă, di ncoio de substanța 
folclorică. a': basmului; puter- 
,nicul1 șuvgj 
răzbate 
tiradele 
ci; și din 
pozitivi 
sâ precizăm, că piesa lui Fio
na Furtuni are Și unele îi* (Continuare in pag. a 2-a)

dura de
sectorul 5 Pl| 'Spfei

Miercuri 
în Capitală,

L ■i:ril‘ril»j!||'1 iMifii ;iw W!!)1I Iilfliiir'inin Șitiffitriiiiliniiitltii iniiftii far tir;
- p; • . ' - • - #•», -î - ' ' 1

• ,In ziua.de 6 noiembrie a.c. la ’Uricani a sosit 
un grup de proiectanti. împreună cu delegații -sfatu* 

.,lui popular din localitate- acesta .a determinat co- 

.'.ordonatele construcțiilor sociale din localitate pe a- 
nul .1968., Au fost,,, astfel, stabilite amplasamentele 

, penru încă ,trai blocuri cu cîte patru etaje plus par
ter, însumîhd: 60 de apartamente. ,

guvernului.1 1 ' ■
- Wife f&t|,‘ de asemenea, 
A. V. BasoV, arnbahadorui Uniunii 
SW^tic-? la București -și membri ăi 
ambasadei, -p'-ecum șt Ivan Grigo- 
rovici Kovaii,.' conducătorul dele- 
gatiei Asociației ide prietenie so- 
vieto-române șl cosmonautul Pavel 
Ppp'ovici, care s§ află in vizită in 
tarA noastră. ’

Un mare număr de bucureșteni, 
aflați pe aeroport, ău salutat cu căl
dură pe conducătorii de partid și de 
sW, -.

Prin darea noii 
cantine în folosință se îmbu
nătățesc radical î condițiile de 
trai ale constructorilor de d* 
biective industriale. î

• ' ‘ St \ " ’•
gLiffiyț'-:..

ipular orășenesc

La plecarea din Moscova, delega
ția a fost condusă de tovarășii 
L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al PC.U.S., A. N. Kn-îghin,. 
membru al Biroului Politic al CC. 
al P.C.U.S., președintele . Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N V. 
Podgornîi m mbru al, Biroului Po
litic âl C.C. al P C.U S„ presedin- 
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., A. I. Pelse, membru al 
Birbuîtii Politic al C.C. al P.C.U.S., 
N. \. Tihonov, vicepreședinte al 
Consiliului de ' Miniștri, miniștri, 
șefi de secție la C.C. al P C.U.S., 
generali. ’

Au fost prezenli Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii So
cialiste-' România, la Moscova și 
membrii Ambasadei române.

; <3 femeie a ajuaș la capiul r®b- 
, dărilor. A.Ajbns Rină ! ntr-scolo'’ 5n- 

. n bit .ftu tttat poaty îndura teroarea 
. la cat© soțul a supus-o ■ timp de 6 

ani. Ea este nevoită s'ă-si ta copi
lul în brațe. și să plece. La acest 

,lucru d determină:. laptu 1 că viața 
- ■ a două ființe se află rhereu. în 

primăjdie. Atît a ei cit și a Ninei, 
a ».și,.pfilitru- acest pui de om ar face 

tot ceea ce-i sta în putință.
Haidamac Elena, . .calculatoare 

c|j|țncipală la I.-R I.C. . Petroșanii are 
l ani și'^ste călătorită eu Mai-

"dpmac Gheorghe, mirt u la sect ruî 
I al E M. Dîlja; După trei luni de 
la căsătorie, Gheorghe a devinii un 
tiran. Pretindea de la soția iui: „su
punere totală" ș> pentru aceasta a- 
fplbsit treț instrumente: palmei#, 
pumnii , și coada securii. Motiv n-a 
avut dar l-a căutat el —’• acela că 
ea nu știe să se gospodărească și 
să întrețină un bărbat. Si astfel 
despotul n-a mai. titlul cont de ni*! 
meni, de himic. Dar pentru ce ti

. fost și mai este încă pedepsită atît 
,. de aspru Elena? Cu ce e ea vino*’

'■ vată că el'Vine seara'tîrziu de la 
Chefuri și-i pretinde să-l servească 
ca un robot ? Din luna iunie șl pînă

. acum* el n-a dat mai» mult de 1 000 
de lei în casă (această sumă a a- 
gbrdăt-o’ fetiței' pentru întreținere)■ 
Timpul dă odihnă al Elenei fheepe 

5 în fiecare seară ’ după ora 24, cînd 
termină toate treburile gospodă
rești și se■ : sfîrșește la ora 5 dimi* 
fieața, cînd se scoală, îngrijește fe* 
tițacși pleacă la .serviciu. Și nu poa
te fi vorba de o neorînduiaiă in 
acest cămin (în întrecerile dintre lo
catari apartamentul s-a clasat al 
doilea). Acest lucru vine să anu
leze argumentele taie, omule!

Intr-un timp’ Gheorghe a părăsit 
casa mutîndu-se la cămin. Apoi s-a 
reîntors, 'prtștîiizînd să stea singur 
într-o cameră din apartament. Fe
meia a acceptat, crezînd că va sta 
liniștită. Dar el nu s-a izolat aici. 
Sbară :de șeară . intră în casa-ei a- 
dresîndu-i-se cu tot felul de cuvinte 
impudice. El nu poate trăi, fără să 
nu'-și! satisfacă pceșstă plăcere, di 
om sadic. Elena este suferindă —

diurnul evidențiaților.' 
Primul,. și cel' mai im* 
portant dintre 
tâttari îl. fâbnsti'tuie in-

'îrf' $trfK$EMat;• 
într-un stadiu inefi
cient finalizat — a corti- 
plexului de extracție 
AriinoaSa .Șud, .g.eriesjator 
al unor mari implicații 
de ordin tehnic și OT.gâ* 
nizatoric,

®hă' nu de rrftilf 
n®pa Anirtpâsa dispu
nea de o rețea de trans- 
port sprg exterior deșttil * 
de pusă la punct
sub raportul continuită
ții în funcționare, în 
prezent (mai, bipe . spuș 
în ultimele 4-»^ 0^5 
acest • lujru li pseste.. EȘ.. 
ce ? Pentru ră chiar de 
La intrarea ' ifi ftiiicțiu- 
ne a corjjple^cului de ex
tracție Aninoasa ; Sud 
au început să se produ
că o seamă de.defecțiuni 
la . instalațiile acestui . 
complex, - în - special la , 
'tunicplarul' ‘ Ariinoâsa— 
Coroești, defecțiuni Care 
reduc capacitatea, de, re- 
hepțibhare' a producției 
de citre. preparpția Co-

La • vLHdili' .sdu,': 
oreparația Coroesti pro-

_________________________

venind:.de
ziua.de
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(Urmare din pairii O" Mealiw d^-f&m^'' răcaritoare.

Marea 
InterpretaiWîWWM' 
să contureze perspnăli- Elenei Jitcov, prin pu- 
tăți actoricești (hștinctef țerea de vibrație, mereu 
creații care atestă ais- aha, in întregul profil 
ponibilități poate încă moral creat. i vonne 
inevalorificate pe de- {J^rtold-Podotoâim no 
plin. Pe Marcel Popa 
(Făt-Frumos) l-am vă
zut pînă acum în par
tituri mai ■ reduse 
întindere.
ceasta, 
se ralul titular, a făcut

■—

ca
De data a- 

incredinti siciu -i-

n?

cui"
t (Vasile 

Gtfftur (Flo- 
și Spulberă-

s’ețe al. poporului, lma-

_ ș:
Vînt (Mihai Clita) con- 
iiiire^za, d^și uneori cu 
nn patos exagerat, per
sonaje din popor, mă- 
,rete prin simplitatea 
lqr, firește prin, vorbele 
și faptele lor, Melinte, 
„negativul" piesei, dis- 
grațiosul preot core 
Înșeală încrederea lui 
Făt-Frumos, este redat 
e,U; nwlt farmec d® 
Ion Ronin, intwprt»țul 
aruneînd pete sensibil® 
de culoare pe înfățișa» • 
rea neomenosului per- 
sonaț.

■’Goatributil meritorii 
la succesul deplin.- al 

- acestui, spectacol, ? în* 
scriind multe reușite 

•aat<jt.jcești, au avut și 
Dumitru Dricea (lic-u- 

vriei), Nicotae Nicoiae 
(Andrei); Vaier -Bobea, 

?: (Horea), CoaetanUa Dh- 
mitra.- (Albu) și Al. Co» 
dreanu ' (MifloS: Deși 
meteorice, aparițlil-e în 
feerie ale CenușăresOi 

' ‘Paulina Codrbanu) și . 
, în special a, 1-ui. Prîslea 
(Carmen Tăutu) au fost 
edificatoare. Cadrul sce
nic creat de talentatul 
pictor scenograf Aurel 
Florea — impresionant, 
gîndit frumos, fără os
tentații. Idem ilustra
ția muzicală pe cam o 
semnează Alex. Jeles.

Aplaudînd noua și 
VialoTWsa pu iter^ *^1$ 
scenă, a teatrului local, 
ne pare bine să cons- 

petroșaneană, tatăm că aspirațiile pro
fesionale ale harnicu
lui colectiv dramatic 
dfe aici sfhț gțiajițate 
cu rigoare spre sarcini 
scenice importante, ca
re Ie atestă maturitatea.?: 
Recenta premieră 
monstrează, din plin, 
că există premise ca 
năzuința . șpre- . configu
rarea unui ^îif prdpriu,; 
a - oge^tui cojectiv, să ■ 
se îipfiheași'ă. Succes?:

IsV! lt oarelp 1 ș

imîmpi-iiă cu gratie și 
dezinvoltură, redînd 
spiritual și cit se poate 
de iuțesc portretul fe
tei din popor, condam
nată la moarte pentru 
satisfacerea poftelor

FĂT
a

zmfeuÎLli 
interpretutiv» căpcăun. Elisabeta Șel- 

redea Un 
viabil, piua 
și Calități

anmtal de a tăcerilor si a șoapte- 
sentimente lor. Deznădăjduitul bocet

dovada întregului său inumăue ale 
registru 
reușind sa
Făt-Frumos 
de virtuți 
deosebite, 
ptofmțud* k 
patriotice. Efectele popular imploțalpr pare
asupra spectatorilor — atît de autentic Incit 
copii pentir-u 0 seară și te transpune, fără' să 
cunoscători ai ariei bas- vrei, guU-o luIbSp||8|, 
mului din 'pruncie care teroâ’rba' sfăpines- 
merg la sigur, Tipriele te cugetele oamenilor 
absolvente ale l.A.r.G. simpli. Nou venita pe 
Elena Jilco\ (Ileanh scena )-'■*—'■—
CosinzeapaJ și Yvo»>n.e.-y*tyi$ț Popescu, sus- 
Beriola-Podaleauu (Ml- trJU s'ea prologului si 
oara), la primele roluri a epilogului piesei, își 
în fața publicului petro- recomanda călduros bu- 
șănean, se recomandă- hui g'uSt, frumusețea și 

tea talente autentice:? expresivitatek O așEep- 
Intuiuxi, patrtă, faptul tam, însă, in alte roluri, 
că permanentul pericol do întindere, m . c-are 
în interpretarea aces- să-și etaleze gama pe
tei piese îl reprezintă tentelor artiștii e 
uitarea caracterului ei Parrurgind cu dex- 
de demonstrație lirică, teritate drumul hazu- 
cele două tinerei in- Iul nelipsit poporu- 
terprete ău degajat eu- iui nostru — Aghiuță 
forte poetică trecînd cu ““ -
succes un examen difi- apare în 
cil. Puritatea și gtngă-

ba (manta Mioarei) ne-a 
impresionat din ? nou 
prin știința nuanțelor,

• i

din pag. i)
' o*7 ■

d in tre c ar® 4 pen- 
și 'n-are. voie sȘr.so 

ori ea IteîfeȘ, 
inconștientă.

are 17 operații 
tru meningită 
enerveze. De multe 
răatînînd ore întregi 
Și în ’ această stare Gheorghe o La
ter făeînd-o să se liezeas'. 4 țjom

(ABIMkii 
ața Ni-

ia martora multor mo

£

3®

cănesc" l-am solicitat și parerea 
iȘâ^imatiilui Munteanu Petru, șeful 
siegloriiliti L „In ' producție Haida- 
uiae își face datoria. Mai încolo nu 

nimic". Aceste declarații 
de gîndit. Care va să 

om apreciat

SBiM unde, nu șlig. C.um:- a 
Aceste fapte se petrec în f< 
a«i cai».: < >vt„.
mepte :d.e izbolișțe, de fricj și groa
ză fată de monstruozitatea tatălui 
el Uneori și’ trupul el'fraged e su
pus bătăii. In acest cămin viața na 
mai decurge după regulile omeți-vi - 
șt bunului Simț. Numeroasele diy -1 
cuțji pe care le-am purtat cu cif 
care cunosc „cazul Haidamac" VMl 
să Întregească faptul că altceVțj 
n-ate de făcut? această femeie de- 
cît să plece. Aceăs-tă-i ultima sblu-" 
ție. Căci pentru a-1 readuce pe 
țul ei între limitele omeniei a 
cercat zaci de soluții. Dar toate 
dat greș pentru că el nu poate 
țelege de vorbă bună. Am dorit 
să aflăm fefaL cum acești doi oa- 
mei)i sș cpn^parță la locurile de 
muncă. Iată ce ne-a relatat ingine
rul Surdu Octavian, șeful E. M. 
Dflj.a despre Haidamac Gheorghe, cum se comportă în faBAAfu'Mfe

*'*** **"* • «RW» «e»» ***** ^?a***Ț’
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Și acum faza finală
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? A
d-s:-. cunosc
F ne-au dat de gîndit. Caro va 

zică un om apreciat în producție 
Poate avea o atitudine atît de ne» 
Civilizată în familie 1 Un om a cS» 
tui hărnicie se materializează in 
rea](zățti.e brigăzii, ale sectorului 
este' a&lași- cu acela care acasă își 
terorizează familia. Ațiiconsemnat 
și părerile cîtorva vecini. lală-le 

i cum îftik11 Primit- D- S. : „Ea
« -este o foM^feumsecade, muncește 
B nit dar fiii le prididește poate pe 
®. toate. El s<

S0- 

iti- 

au 
th-

■
Ea e Nina. îattța crescut» în .im

periul" fricii

„El lucrează în brigada fratelui său 
Nicolae. E o brigadă bună. La a- 
ceasta îșț aduce contribuția și 

, Ghecughe. Amănunte despre felul

Timp d» d?ouă zii® orașul Jtp». 
sița, a găzduit faaa de zonă a con
cursului interregiuni la gimnastică. 
S-au întrecut echipele feminine 
ale regiunilor Argeș, Banat, Hune
doara si Oltenia. Reprezentativa 
huneaoreană a fost formată din e- 
le\ e de la Școala sportivă din Pe
troșani. Tinerele noastre gimnaste 
au avut o comportare foarte bună, 
reușind să întreacă puternicele for- 
mâții ale regiunildr Argeș și Oițe- 
nla ți să șe califice pentru faza fi- 
năB a eompsKțftieî,

De remarcat că reprezentativa re« 
gtunii noastre este cea mai țînără 
dintre țoate participantele la aceas
tă competiție de gimnastică, media 
ei de- vîrală nedepășind 13 ani. Vic
toria hunedorencelcr a tost subli
niată de comportarea excepționala 
lș individual a qimnastei Horqoș 
Rodiră, elm tl în clasa a V-a a LI-

'W "î, t= iT \

. ............  I

de „stagiune" turistică estivală

(Ștefanii Done d) ne
------  î.3 viziunea ăș-
tepta-t#

M

Jă bă-
meu a
„Eu îl

"•"trasat»i snopește și 
ÎU- casă. Odată

tut-o groaznic. Cumnatul 
cheihat salvarea". B. E.:
cunosc pe Gheorghe în... calitate de 
bețiv Viere acasă noaptea în stare 
de ebrietate și provoacă scandal".

oameni de pe 
la toți am pri- 
Despre H. Ele- 
Florjgă, conta»

Cortina de ceață matinală, tot 
mai persistentă în acest început de 
noiembrie, avertizează? turiștii 'de 
pe meleagurile noastre că vremea 
minerilor suflecate, a pantalonilor 
scurți și' a „bascheților" e ,pe sfîr* 
șite. ■ ,, <

Peste puțin timp locurile de po
pas și agrement din cadrul noștru 
montan îșjj vor deschide porțile în 
fața acelora care, trecînd piintr-o 
metamorfoză vestimentară, vor des
chide „stagiunea” rece, cea ’ijjte 
iarnă, ■ ??■/?- ,

Așadar e toamnă. Să mircărăm 
deci bobocii.

Pe un perimetru relativ mic, Vt- 
lea noastră se poate mîndri cu-un 
număr destul de mate do cabane 
turistice. De la „Lunca EImH" și' 
pînă la cabana „Buta" locurile cele 
mai atractive sub aspectul frumu
seților peisajului au cite o cabană 
la care turiștii din localității# 
tre și din cele mai îndepărtate hoi
turi ale tării, trag cu plăcere.

Sînt oare cabanele noastre gazde 
ospitaliere in toate ocaziile ? Iată 
aspectele asupra cărora ne-am pro
pus să reflectăm în cele ce ur
mează.

Sezonul turistic care e pe sfîr- 
șite merită clipe de reflecții cu atît 
mai mult cu cît activitatea obiec
tivelor turistice se desfășoară pînă 
la sfîrșitul acestui an sub egida A- 
nului. turistic internațional.

Vitrinele librăriilor de pe Vale 
poartă încă și azi. afișe care, în nu 
știu cite limbi de circulație mon
dială, atrag atenția trecătorilor că 
în cadrul' Anului turistic interna
țional, unitatea respectivă oferă cu
tare sau cutare operă literară, al
bum cu reproduceri sau pliant tu-

Am Ascultat , și alti 
aceeași scară'- șt de 
mlț același răspuns.

■ rm tQvarășul V^xp»a
l^țlul șef al I.R.I.C.-ului jje-ia spuș :

■ șBd este a fdneționară pricepută, 
-dî^bbilă. Na-i putem reproșa ni
mic. Nu ne-a făcut nici un, îel. de 
qreutȘți". Și( în sfîrșit, ultimii dai

-yjjețlpcutorj ,au fost Haidamac NU 
- eelddSși Glmotghe. „Știu că în casa 

lor există neînțelegeri, a început 
Nfcolae, dar niciodată nu m-am ba- 
toresat de ce. Asta pețțțrw pa Gheor» 

■hjhe
» mai
‘ mă

. tliri
j. de Ijț mină șa afla și Gtieorghe, cel 

în cauză. Este un ora bine legat 
la trup, robust, cu priviri sfidă
toare, revoltat parcă de faptul că a 

...fost ,.<ieran;at". „De ce va purtați? 
i,,;îțțl familie așa egm vM Pdrtați ? Se 

se petrece în familia dv Răspun
sul? Vine pe un ton revoltător „Ce 
să, șe? petreacă ?... Ca-n orice f-ami- 

mpțivelp, acestor 
„Moțjvele-s multe. 
Așa afirmă, ,,mo- 

neimportațite", ca și cum cu
• s-jar spăla pe mîini. In 

acest mod caută despotul să nega 
adevărul. Pe el îl interesează prea 
puțin situația' în care șe află fapți- 
lia.lui. Susține că nu se ppgțe înțe
lege-cu soția și ațîta-i țpț. Preferii 
atunci o despărțire? Nicidecum. El 
Vrea să-și tdrCrizeze mai departe 

, șoția și fetița. Dar Elena nu mai' 
J poate îndura. Ă cerut ajutorul or- 

ganelor judiciare. Poate legea va 
f pWfea''WWrmfedape acest soț sadic

I să reintre în limitpje omeniei. Le- 
îpttfiârea „aplnlei publice al 

|* tS^til ebou^î așteptăm . Căci nimeni 
«tan-ăre drept- de viață și moarte ssu- 
ț. jjpra semenulpi său. ș. ■.
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10 noiembrie
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NOTĂ O BALUSTRADĂ...

.•

I■
la gimnastică

ceului din Vulpan, apreciată de spe
cialiști ca d autentică speranță a 
gimnasticii noastre.

Iată, componentele echipei re
giunii Hunedoara, cîștigătoare a 
concursului interregiuni la gimnas
tică disputat Ia Reșița : Mustață lu- 
liana, Vass Ileana (Școala generală 
nr. 4 Vulcan). Medrea Liana, Hor- 
tjoș Rodica (Liceul Vulcan), Deme
ter Ileana, Pjntsa Maria, Erkedi 
M»ria ' (Școala generală jir. 4 Pe- 
țFOșani).

. . z Pref. KAROIY BELLA
Școala sportivă Petroșani

I
I
I
t
I
I
I 
I

e mai mare decit mine, este 
maturizat și nu-mi permit șă 
amestec în treburile Iui". Ală- 
de el, țn încăperea sindicatului

In vedarta meciului
România — R. D. Germană I

Lotul de fotbaliști 11 Live neinjpor 

al R. D. Germane acesta v<,rbe

neînțelegeri ?" 
neimportante

BERLIN 8 (Agerpres).. — ,-FȘde-, 
rația de fotbal a R.D. Germane a 
stabilit lotul de jucători în vede
rea meciului 'pe care reprezentati
va R.D.Germane îl va susține cu 
echipa Româniși !la noiembrie. - ,

In linii mari,; antrenorii au păs»? 
trat aceeași formație, care, la 2.9 " 
septembrie a învins Ungaria sstei»| 
1—0. Iată lotul fotbaliștilor din ‘ 
R.D. Germană: Blocliwitz,

|istt£. Sri&ț, dar adevărat-nft. în aț : tic .«Rgsii", M cabana „Cîmpu lui
cest sens n«i o cabană din mustit Neag**, datorită posibilităților dd 
țe ne înconjoară nu a fdeut ,®i- transport, au ..fost. aproviȘanaie ; în 
Jhic. Mai precis la nici o cabană niȚ mod satisfăcător în special cu pro»

•'ISMS’'' duse care asigviră o realizare ra-
. cac«u,a.impulMrmat pozitiv întreaga pidă a planului de «aaă. La cabana ' (portari); Ufrbanczyk> Mdfiffed WH» 
activitate turistică din țara noas- „Straja" însă în toiul verii, în zi-

: tră i și de pteatutisdeni, Și mai trist Iele de duminică, turiștii sț 
e că nîd Vitrinele sodiului Q.NT.

., și I.R.B.C. din oraș nu, au îmbrăcat

Oamenii așteaptă 0otMăți

*

de agrement /? ,J??

Să le oferim din ÂU

ier, Bransch, Pankau, Irmscher,
.....  —___ __ Erler (apărători); Hoge, Neeldper, 

«ău cu... coniac, rom șl alte bău- Frunzei, Loewe, Vogel, Bâtfehaus, 
îsȘeische (atacanți). Lipsesc din lot 
Wolfgaug Wruck 
nisc^ Cțtto Fraess 

1 tfcjW'-Ai *

țuri spirtoase, deoarece vinul și 
berea lipseau cu desăvîrșire.

Dacă cabanele din Valea Jiului 
satisfac în general cerințele turiș
tilor în cele patru anotimpuri, sub 
aspectul cgniorțulpL „drama" c^ba- 

'nii , Straja" c»re neapărat con-'’ 
semjiati-aiei. - |

. ; Cu ani î* urmă vechea cabana țț 
fost supusă wafer lucrări de „înti
nerire". Datorită calității slabe a 
lucrărilor, la puțin timp după ter
minarea lor, instalațiile sanitare 
s-au deteriorat,, dormitoarele de fa 
etajul superior au devenit imprac
ticabile în timp de iarnă, sala de 
mese din cauza construcției gre
șite a devenit o cameră frigorifică 
atît în timp de vară cît și iarna. 
Poate este neceșar să amintim că la 
această cabană în urmă cu 10-15 ani 
schiorii veniți la sfîrșit de săptă- 
mînă aveau la dispoziție camere 
de baie cu ap# caldă la fiecare

mrl

' 31 ' ' ' JJ" ' U'
haine; fe sărbătoare cu acest .pri
lej.: :

.Dacă cabanei», und® accesul este
■ înlesnit de drumuri carosabile, sa. 
tisfat © categorie de turiști (în ma
rea lor majoritate dornici de o „de- 
coFeSj®X Rb. bază dejichide „țșKiji 
țu același lucru se poate afirma 
|espre celelalte, unde turi|tiî mțrg 
țu adevărat să Se odihnească, să se 
relaxeze, să aspire aerul și să ad- 
mire fttimosui dimprejur. Această 
categorie de turiști se îndreaptă etaj. La ora cînd apar aceste rîn-
la șfîrșit de săpiăinînă spre cabane auri în curtea cabanei nu mai exis-
ea și spre propria lor casă. Vor să 
șe simtă c», la ei acasă,

De ce șe face atît de puțin pen
tru satisfacerea acestui deziderat?

De lâ „Lunca florii" pînă la ca-

5

la nici, o masă unde să poți desface 
rucsacul în bătaia soarelui de 
toamnă.

Gospodarul bun iama își face 
car, vara sanie. In acest sens con- 

bana „Buta" nu avem nici o cabană siderați rîndnrile de mai sus drept 
care să ne ademenească cu vreo un îndemn la această treabă, tava»
„spmtisWate a» rW de fa I.R.ț.C- Pptrpșani. ? . y
celeași .-meniuri standard fără nici 
uh4’sptcBfc m8hfâîT''fl®f®u1f ’ tuH8-

In cadrțtl acțiit'iiilor gospo
dărești pentru infmțnușeța- 
rea . localităților, anul' acesta 
in Petroșani a fost moderni
zată și strada 6 Martie. Stra
da a fost îmbrăcata într-un 

' strat de asfalt, a fost lărgită, 
pe ea a fost plasat un punct 
de parcare a autovehicule
lor. Nu de mult și pinul Ma- 
leia a fost curățat.

A rămas însă un podeț cu 
balustrada năruită* nesigur. 
Este cel din dreptul întreprin
derii forestiere, care face le

gătura între strgda 6 Martie 
și blocurile O.C.L. Petroșani, 
Pe aici trec zilnic copii, oa- 
irșeni vîrsțnici. Acuși vine iar-' 

f na iar . zăpada și gheața vor 
face podețul alunecos. Tre
buie o mină de gospodar să 
facă și balustrada, întregind 
astfel aspectul frumos al în
tregii străzi.
forestierii ar 
lemn pentru

Eventual, chiar 
putea găsi... un 
o balustradă...

ȘT. MIHAI

Tiberiu KARPATIAN
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Salariu

ALIMENTARA

grup de vecini

iar în zilele de duminică de

la păstrSVării la Iaca- 
aproape <ie crestele 
face cu ajutorul ejb

I.L.L PETROȘANI „REPARA"

conomrcă; 18,10 La microfon Aada 
Căiugareanu, Dan Spătarii, Michele 
și Jackie de Shannon,- 18,30 DO
CUMENTELE PLENAREI, AMPLU 
PROGRAM AL VIITORULUI: Ra- 
diosimpozion; 18,50 Cintecc popu
lare; 19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
19,30 Sport; 19.40 Varietăți muzi
cale; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARA; 20;20 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,40 Concurs ca, 
public; 21,00 Revista .cântecelor;. 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,15 Formația 
Valențiu Grigorescu; 22,30 MO
MENT POETIC; 22,35 Vă invităm 
să dansați; 24,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții; 2,55- 
3,00 BULETIN DE ȘTIRI.

Direcției economiei 
din Jvflnișțgjul g.qgg,oijațfj. , 

sprijiniți' de personalul 
regiunile, Brașov și Fțu- 
_a propus să transporte

Solicitant  ii se vor adresa Serviciului perso 
nai al Institutului de mine Petroșani.
• a M VA ■ 1 "V ' ' M#- - o: ; :' : < i / ' . ț .. . - - : ,

populară și interpretul pieierai;
13.40 Parada soliștilor și a orchea-,
treier d-e ' muzică ușoară; 14,15 
DUMBRAVA MINUNATĂ; 14,30 Ra- 
dio- ib 14,51 iță M lie
Mathieu; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
15,20 Selecțiuni din opereta „Ros:: 
Marie" de Friml; 15,45 Cîntece de 
H. Mălineanu; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin ragcwrologic; 
16,15 Noutăți in leportpriiil coru
lui Ansamblului „Ciucîrlia"; 16,30 
Melodii populare; 16,45 Muzică u- 
șoară; 17,10 IN SLUJBA PATRIEI:
17.40 Muzică distractivă; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 Cronica e-

Subteranul nunei cere să fie și el 
gospodărit, îngrijit, oa orice su
prafață de producție. Acest lucru 
l-a înțeles maistrul Jula Ioan de la 
sectorul V al minei Vulcan. îm
preună cu o echipă de 20 munci
tori. maistrul Jula a început o ac
țiune de ordine în subteranul sec
uiului lui. Liniile fețate au fost 
puse la punct, traversele rele schiri* 
bate, galeriile văruite. La macazuri 
au fost montate contragreutăți re
glementare, s-a așternut, savura (pia
tră roșie) intre linii,, iar ța canale 
ș-au montat poduri mobile pentru a 
se putea ridica ușor și curăța ca
nalele. In același timp, mtpehimm- 
tal, s a aplicat o inovație de înlo
cuire a macazurilor de la rolurile 
de cărbune cu un macaz fără 
limbă (ac).

Măsurile gospodărești luate asi
gură condiții pentru efectuarea u- 
nui transport subteran și în lunile 
de iarnă, fără pericol de inundații, 
carampoale. Primele rezultate ale 
acestor măsuri se văd încă de 
acum • punindu-se onto»» și cură
țenie în subteran^ transportul func
ționează în bune condițium ceea 
ce a tăcut ca pe luna trecută sec
torul V Vulcan să dea 2170 Aon» 
cărbune peste plan

EXTRAGEREA I
48 34 5 30 36 39 --

Fond de premii

La ora actuală se află in plină 
desfășurare acțiunea de populare 

u ps șt ■ >r lacuri t !p . e in
tre acestea se numără lacurile Ur- 
lea, Podragu, Bîlea, Capra și Călțun 
din masivul Făgăraș și Tăul Negru 
din masivul Retezat. Transportarea 
puiuților de 
rile situate 
munților se 
cppțerelor.

Specialiștii 
Vmatului 
Forestiere, 
silvic din reg 
nedoara și-au 
în aceste lacuri circa 100 000 puieți 
de păstrăvi. Tot în aceste zile se 
populează și lacul Ighiel, din re
giunea Hunedoara, cu o specie de 
crap chinezesc aclimatizat în tara 
noastră, peșțe care se hrănește cg 
vegetația din apele lacului.

(Agerpres;

lui Stanca VoSițe 
Petroșani 
chenzină 

ari c mul a c« st- 
casă decît ce-i wai ,ță- 

de la chefurile Iul crunte, 
este zi să nu vină „turtit" și 
facă scandal. Cînd termină 
pu se descurajează : „îl ajută

planului și chiar a realizării sarci
nilor de plan să se pună sub șerți- 
rul întrebării s poale a«
desigur afirmația că rezolvarea 
problemelor, destul pe dificile, 
existente la E.M. Aninoasa ar de
păși capacitatea și posibilitățile 
colectivului de aici. Par simpla 
existență a capacității de rezolva
re a problemelor nu este identică 
cu însăși ifzoivarea ior. Pentru 
realizarea acestei identități es
te -geeesară rezolvarea a două 
sjtuații: stabilirea cu preci
zie a posibilităților de preluare 
a prodt. d<? Pitre prepftr-ația 
Corgeștî și a termenului cinci pre
luarea integrală a producției este 
posibilă, ținând cont de realită
țile de la această unitate și de tim
pul care il necesită executarea tu
turor remedierilor ce șe impun la 
funicularul Aninoasa Sud' — Co
rcești.

Considerăm că numai rezolvarea 
acestor două mari probleme va 
marea începutul redresării situa

ției platiului .de producțiela..,rnWA,;..>l,2S'j 
Aninoasa. Fără rezolvarea 
diferent de ritmul activității dip 
abataje, planul minei Ăninoașșășva 
Continua șă rîinaînă — după. cum 
ș-a dovedit în ultimele. iuții de- 

de posibilitățile - de 
ctțăre și deci să nu se. realiitazb. 
La Aninoasa este bine cunoșcuț 
faptul, care creează mari neplă
ceri, că nu e^isță zi in care șă nu 
apară întreruperi,- de cele ma,i 
multe ori la nivelul orelor, dicta
te fie de imposibilitatea preluării 
cărbunelui de către preparația

. g . . ■ z , c,...... „ „ ■ .. Ce
l'iWafewWjS';’a;S:.c «-''ftnfcc'';

fiGUlțăți care șondue lunar la rm- 
fealiwea pomului m|^i căpătă un 
eontuf-mâț precis, și tpțpdată: îngri
jorător în cazul' în care nu voț 
fi -.'ÎBtpeiprirțșie cp^ițirt
cît mai ' operative ‘de fetafedibre 
a Ier. Practic vorbind, înainte. $e 
a preceda la analizarea ppșibjlil#- 
ților de redresare a producției 
fiecărui abataj, fiecărui loc de 
muncă, este necesară formularea 
soluțiilor care să garanteze con
tinuitatea evacuării producției spre 
preparație. Aceasta deoarece —

La concursul nț. 45 din 
brie 1967 au fost extrase 
următoarele numere :

De 20 de ani. 
din str. Gh. Barițiu — 
nii-i ajung banii de la 
la alta. De 20 de 
nu dă în 
niîne 
Și nu 
să nu 
bănii, 
prietenii. Că are prieteni „îjlWșăr 
toii" care se conformează zicalei; 
„Toți pentru unul și unul pentru 
toți". Și astfel Stanca nu încetează 
să bea nici niăcar o săptîhnîna, iar 
familia suferă. Noroc < ii are un bă
iat care s-a angajat de eurînd și 
care, cunoșcînd cum merg trebu
rile în casă, își ajută mama în gos
podărie și pe tată... să trăiască. lat
ei, Stanca, n-are pic de rușine nici 
față de fiu, nici față de soție, nici 
față de vecini. Și mai are Stanca. 
Vasilc o meteahnă : după ce se îm
bată devine... iubăteț. Vaj. și agțăf' 
(nu amor) de capul celei „ochite* 
de el I Aduce femei îp. casă în fața 
soției și a băiatului, ©are mamtii 
nu-l poate potoli? Ne-am săturat 
noi, vecinii, s-a săturat și familia 
■iui de ațîția ani de cînd o ține țn- 
tr-una cu scandalurile cu... bea 
bea, nu te lăsa.., Vasile. Noi am 
vrea să fie liniște pe stiad® noas
tră. Șă fie liniște și în căsa aces
tui om.

A -■ V , ,
conducerii și ' planificat ii econo- 
mifa;-naționale, actual situate de 

muta ^îîroasi. - sW^e>^ș- 
de g^i-fir mai cwficifă?
oii- cît îi^^rfijl^''i.țR^^ fâk

eeei.t .pe-itju de „,->■. ț 
'pîfîtșțîi de bFodu?îje ă miriel 'n'u’ 
numai că nu se valorifică din plin 
dar nu duc cel puțin nici la rea
lizarea producției la nivelul lq, ctațe. 

jmțțrț .timpUțhă-

MAGAZINUE AIJAIINTAR 
CU AUTOSERVIRE NR 18 
PETROȘANI din Piața Vic
torie; jir ?. primește zilnic co
menzi pentru aprovizionarea 
cu mărfuri la domiciliu, verbal 
sau la telefonul 1813. Valoarea 
minimă a unei comenzi esle 
de lei 50 la care se percepe 
teJța de tnMVHt de 3 la ssrtă.

„Carpați" că magazinul nr. 15
-

Petroșani, începînd cu data

A trecut ăproa 
I.L.L. Petroșani a 
be geamurile în 
gară. Și pentru a 
corect înlocuirea, 
tencuiala de p>? p 
geamurilor. Geai 

'.'■uite dar tepc 
-parat... Cărămiz.

i rite/ ' '
Există, desigur nu numai posi

bilități de redresare a situației, 
dar și dorința arzătoare a între
gului colectiv de a restabili ra
portul dintre realizări și sarcinile 
de plan. Pentru această este însă 
nevoie mai mult decit în orice 
altă situație de sistematizarea ri
guroasă a problemelor- și a căi
lor de soluționare în paralel eu 
eforturile ce trebuie depuse pe 
această linie. Fără a se porni de 
la ideea preconcepută că neajun
surile acestei mine aparțin exclu
siv ei, măsurile ce se vor între
prinde trebuie să pornească de la 
realitatea că în ceea ce o priveș
te, mina Aninoasa se află acum în 
situația de a-și organiza propria 
activitate în funcție de lipsa de 
organizare a tehnologiei ce o lea
gă de exterior. De aceea, singura 
alternativă pentru aducerea E.M. 
Aninoasa la normal, pentru ca e- 
forturile oamenilor să fie încunu
nate de succes și răsplătite ca ata
re, rămîne aceea de a normaliza 
evacuarea producției spre < sierior 
prin preluarea ei integrală de la 
cțsjțplexul Sud

10 nniembri'
'ROGRA.MUL 1 7,00 RADIO

JURNAL Sport; 7,45 Sumarul pre
sei; 8,00 Țel înainte; 8,20 MOMENT 
POETIC; 8,25 La microfon, melodia 
preferată; 9,25 Sfatul medicului : 
Influența factorilor meteorologici a- 
supra bolii reumatismale; 9,30 Me
lodii oopulare; 10,00 In ritm de 
tarantelă; 10,10 Curs de limba ru
să; 10,40 Estrada artistului amator; 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 Cro
nica economică; 11,15 Arii din o- 
pere; 11,30 Mozaic sonor; 12,00 
Prelucrări din folclor ; 12,20 Succese 
ale muzicii ușpare; 13,00 RADIO
JURNAL; 13,10 Intîlnire cu melodia

17,00 FOTBAL : Selecționata
divizionară a României 
și selecționata statului 

„ Sao Rugio djU B.ra: silța. 
,:V Transmisiune de la șta- 

diogiii „Republicii".
j|Ș^5»;;prdină^ aijei... In dez- 

bățerea opiniei publice: 
Îmbinarea armonioasă a 
int.ereșelor personale cu 
cele geper,ye.

1Q.15 Mult ,e dulce, ș; frumoa
să. Emisiune de limba 
română.

19,45 Telejurnalul de seară. 
20 00 Film serial: Ivanhoe.
20.30 Cabipeț medical TV- 

Problemele pubertății. 
Participă conî. dr. B. 
Răzvan.

21,00 Țeleglob — emisiune de 
călătorii geograîice: Co
lumbia,

21.25 O poveste cu cințec. Tele- 
îoileton muzical.

21.30 Studioul mic: ,vOm de 
treabă" de Romulus Vul- 
pescu.

21,55 De la gramofon ia mag
netofon. Emisiune muzi
cal distractivă,

22.25 De la Gioțto la Brâncuși.
22 15 Telejurnalul de noapte.

PROGRAM DE



O. N. U. ,'r

Proiecte de rezoMfe to 
OrienMii Âfvopiid

NEW YORK 3. — Trimisul special Agerpres, K. Chpfesbtt 
transmite : La Națiunile Unite au fost date publicității textele a 
două proiecte de rezoluție ia problema Orientului Apropiat, u- 
nul propus de -India, Mali și ‘Nigeria, iar celălalt aparținînd S.U.A

' ‘ #’s. i 'tf
Proiectul primelor trei state de

clară inadmisibilă, în baza Cartei 
Națiunilor Unite, -ocuparea sau do-, 
bîndirea de teritorii pe calea cuce
ririlor militare și cere; în conse
cință, retragerea forțeloi: armate; 
izraelienc din toate teritoriile ocj-.‘ 
pate ca urmare a recent .'lui con
flict. Proiectul proclamă drepttfl fie
cărui stat de a tiăi în bace și de
plină securitate,, respretarea reci
procă din partea tuturor statelor a 
suveranității, 
și independenței uolitice.. Se. subli
niază totodată necesitatea încetării 
stării de beligerantă si a re/olvări’A 
litigiilor prin mi jlcâce pașnice.

integrității teritoriale
■; ■

‘..iii, nil' liM
l.i “el

Proiectul ifr<- soluționarea in con
diții echitabile, , a problemei tefu- 
giaților din Palestina și garantarea 
Iii ■ t ilii de navigație pe căile ma
ritime internaționale. Pentru coor
donarea eforturilor in vederea apli
cării prevederilor rezoluției, secre
tarul general al, O-.N.U. este solici
tat,, să trimită la,fața,locului un re
prezentant special, care urmează să 
înainteze Consiliului de Securitate 
un raport în decurs de 30 de zile. I

Proiectul de rezoluție prezentat 
de S l \ prex >de >i el ti imiterea 
unui asemene,a 
a specifica- însă 
acesta va trebui 
cltiziile,- raportul
înaintat. Consiliului de Securitate 
nu de acest reprezentant, ci do se
cretarul general al O.N.U. Cele
lalte prevederi ale acestui, proiect 
de rezoluție sînt în linii generale 
asemănătoare proiectului prezentat 
de India, Mali si Nigeria, deși u- 
nele formulări sînt mai puțin 
cizate. In plus fată de proiectul ce
llar trei state se prevede crearea u- 
nor zone dețnilitarizate iii vederea 
garantării inviolabilității teritoriale

reprezentant, fără 
terjnenul în care 
să-si depună con- 
urmează să fie

Noi fotografii 
din Cosmos

. -pi1' &

ș WASHINGrrON 8 (Ager- 
pros). < Astronomii ’dte la- U<ni>» ' 
versltatea Princeton au fot o- 
graffat spectrul- ultraviolet al 1 
raăisfei planetelor -Venus și
Jupiter în momentul in oare '■

J distanța dintre elt erecte-' 2 " 
grade.

Fotografiile s-au. făcut de pe . 
o rachțțAP-'^^^t^ ** 
dine mde. .... ....
tul fotografierii, platforma cu 

- apardtuf de luat rvederi ia fost . 
stabilizata timp de 4 mm. In 

; total s-au luat șase imagini 
. ale spectrelor radiației ultra- 
-.■ violete a Sgare^, ‘ggfle^^țe A f 
f de la suprafața pt-anetelor ju- 
f- pițer și Veniis. Durata expu- 

nerii s-a modificai dh la 10 , 
sec. la 3 min ' r

Datele obținute după analir 
zarea fotografiilor urriieazS' 'DjftpipsBîhtefe* Adunării
fi comparate cu datele,lrpj3ți^ 
nute de rachetele £os-în&e 
trimise în direcția planetei 

I Venus de sovietici și ameri- 
! cam.

Interviul 
primului ministru 
al R. D. Vietnam

HANOI 8 (Agerpres). — 
interviu acordat trimisului 
la Hanoi al ziarului „The 
dian", primul ministru al R.D. Viet
nam, Fam Van Dong, a declarat, 
referitor la intensificarea actuală 
a bombardamentelor americane, c&f 
„noul stadiu în escaladarea agfe-c 
sjunii americane urmează unor noi 
înfrîngeri ale agresorului 
vor duce inevitabil la 
geri si mai grele, pînă 
finală". „Sîntem pregătiți 
cern fața escaladării" — 
gat premierul nord-vietnamez. Re- 
fefindu-se la o declarație recentă 
a lui Dean Rusk, care a spus că 
obiectivul bombardamentelor ar, fi 
de a lovi inamicul la el 
primul ministru a spus: 
cuvihte sînt cît se poate 
ele arată felul în care 
îsi asumă dreptul de a 
o țară independentă și 
de a ne provoca suferințe . pentru 
a ne forța să negociem și 
impune . condițiile lor total 
ceptabile".

întrebat daca’ perspectivă 
vietnamez 
Fam

Intr-un 
special 
Guar-

care

la
să

a adău-

cea
fa-

acasă, 
„Aceste 

de cinice ; 
americanii 
bombarda 
suverană,

a ne
inac*

regle- 
conflictuhii vietnamez i 
îndepărtată. Fam Van 

spus: „t)a, atît timp cît

YEMEN

Primele rezultate ale alegerilor 
locale din S. U. A.
• Republicanii au înregistrat 

tă au fost aleși primari 
culoare.

... . C- -V•
NEW YORK 8 (Agerpres). — Pri

mele rezultate ale alegerilor.»legate 
desfășurate vinarti îtt'Șț'U.A.? BidiciȘ 
p ac'cpgtiiar.e • a depip^rii cdS?j»lwi 
electoral american spre candidații 

ubliean ^de opoziție.

tucky pentru prima oară în ultimii 
24
guvernatorilor republicani din cele 
50 de state ale S.U.A. să ajungă 1$ 
26. Nunii si-a “desfăș^r^t campg-i 
nia electorală pe criticarea politicii 
duse de Administrația Johnson -în 
Vietnam, victoria lui fiind interpre
tată ca o respingere . a acestei po
litici. In statul Mississippi, postul 
de guvernator a revenit, candida
tului democrat segregationist . 
Bell Williams, carp a îjivjnș pe .ad
versarul său, republicanul Rubel 
FMlipS,: ....... "
gregațibnișt

Alegerile 
primari au

succese S Pentru prima da- 
reprezentanți ai populației de

Partidului .vpuuiiț ei
Republica . 1 :
ales quv A - ><

spargere a barierelor rasiale,. pen
tru prima oară de la perioada ce a 
urmat războiului civil, 'în aceste 

| funcții fiind desemnați ș.i reprez.eri- 
. tahți ai populației de culoare, Cari 
J Stokes "a devenit 'astfel primul pri
mar negru al orașului Cleveland 

î (Ohio), rat Richard ■ Hatcher a abți- 
■ nut același succes la Gary. Candi- 
î datul' dirt orașul Boston, care s-a 
■s împotrivit lichidării segregației ra- 
’ siSle-- îm șcdli, •a fost învins 
j Pcferivît agenției ■Associated Press, 
; aproaph -în toate circumscripțiile e- 
Jectosăle' citi ar dacă nu au obținut
victoriei, ca&didații republicani au 
înregistrat 'CÎȘtiguri de voturi față 

> de scrutinurilo desfășurate în ' tie-
< ut. La Washington, președintele 
național al-Partidului republican, 

ȘRay C. Bliss, a declarat că rezulta
tele alegerilor constituie „O nouă 

J victoite«tp®rftrtf partid ul .său și de- 
țmopșțșț^zSgjT^ă „întărirea forțelor 
Ș republicanilor care a început în 
,1966 continuă".

Său,
considerat drept un ,,se

pia! moderat". . ■ <
pentru posturile . ,de 

marcat, o încercare .de,
mentării 
se pare
Dong a 
S.U.A. persistă în agresiunea îm 
potriva tării noastre1'. „Vom învin
ge și vom cuceri pentru noi o pa
ce adevărată în această luptă vita
lă pentru independentă și liberta
te" — a încheiat Fam Van Dong. .

VIETNAMUL DE SUD ■ ■

Puternice lupte lingă Ed^'Ninh
otice și trupe americano-saigoneze 
(La Loc Ninh au avut loc puternice 
lupte" și săptămîna trecută). Potrivit 
uriui purtător de ciivînt al coniap-' 

‘ dementului militar american, "citat 
de ăgdnțiâ United Press Inter
național, luptele au fost deosebit 
de intense, soldîndu-se cu însem
nate pierderi de o parte și de alta. 
Printre roi 43 de militari americani 
morți s-a numărat și un comandant 
de batalion, It. col. Arthur Stiggel. 
La'această cifră se adaugă. 112 mili
tari răniți. Totodată, se relatează că 
lupte au avut loc si la baza mili
tară de la Con Thien, unde mili
tarii americani au trebuit să facă 
față atacului patrioților, înregistrînd 
și aici pierderi.

SAIGON 8(Agerpres). — Noi cio
cniri au fost semnalate în cursul 
zilei de marii în împrejurimile ora
șului Loc Nirth, între forțele patri-

și independenței politice a statelor 
din zona Orientului Apropiat, pre-t 
cum și o reducere a înarmărilor.

' * :
NEW YORK 8 — Trimisul spe

cial- Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Adunarea Generală ă O.N.U.,’. 
întrunită în ședință plenară, a a-4 
uoplat în unanimitate marți după- 
amidZ-ă, la ' î ecomandarea Comitetu-1 
Iui pentru probleme sociale, cui 

iroiectul de 
eliminarea

turale și umanitare, pre.. 
- Declarație cu privire la el 

discriminării față de femei.
înainte de a declara ședința în- 

/ ' ’ i Ge-
’iiejale, Cor ne! iu Mă nescu, a ex-‘ 

adresa delega
ției sovietice cu ocazia împlinirii? 

,. a 50 de atfi de la Marea Revoluție
Socialistă din Octombrie.

Evacuarea mercenarilor din Congo 
a devenit dificila

SANAA 8 , (Agerpres). —'“Nottî 
guvern al Yemenului a dat publici
tății un comunicat la Sanaa, re
latează agenția France Presse, în 
care se spune că autoritățile sînt'< 
hotărîte „să asigure securitatea, Ye
menului, să garanteze toate liber
tățile în limitele prevăzute dorite#? 
ge și să trateze în mod egal ,pe 
toți cetățenii tării, fără discrimi
nare. Nu va fi însă tolerat spiri
tul de răzbunare". Comunicatul a- 
daugă, de asemenea, că noul gu
vern „va îndrepta erorile comise 
înainte de lovitura de stat și va 
urma întocmai principiile revolu
ției yemenite. Guvernul va pune 
capăt puterii personale ■ și va ac
ționa în vederea consolidării regi
mului republican".

In ceea ce privește politica ex
ternă a țării, textul comunicatului 
precizează că aceasta rămîne ne
schimbată, subliniindu-se
autorități „vor coopera cu 
țările arabe".

Totodată, la Sanaa ș-a anunțat 
constituirea unui Consiliu al apă
rării', alcătuit din patra ofiferi su
periori.

PARIS 8 (Agerpres). -- In cercu
rile politice franceze se apreciază 
că lichidarea definitivă a grupului 
de mercenari ai maiorului Schram - 
me ridică probleme complexe și di
ficile. Acest grup se găsește în 
prezept dezarmat intr-un lagăr, pro
vizoriu în Ruanda, după ce a eva
cuat orașul Bukavu. Potrivit nW- 
miler informații, l'n rîndul mergena-. 
iilor sînt întie 100-150 de europeni 
și aproximativ 2000 de congolezi 
(foști jandarmi katanghezi și fami- . 
lîiie Rârp

Tratativele privind evacuarea lor 
au fost duse la incepi.it prin inter
mediul O.U. A. (Organizației Unității 
Africane,) și apoi prin intermediul 
Crucii Roșii Internaționale. Propu
nerile au fost acceptate cu reticen
țe de către guvernul de la Kinshasa. 
Mercenarii albi urmau să fie eva
cuați în Europa la bordul unor a- 
vioane puse Ia dispoziție de Cru
cea Roșie, iar mercenarii congolezi

și familiile lor urinau să se insta
leze în Zambia. Guvernul de Ia 
Lusaka a acceptat la început, dar,, 
datorita, evenimentelor care au ur
mat, situația a devenit mai deli
cată. 1 ,,!■..i;.}

Președintele ' Republicii Congo 
(Kinshasa), Mobutu, a' arătat' . că 
prin reînceperea ostilităților, înain
te de a plrăși^. Buk. 
au pierdut- ' driptui 
cere extrWarea ^lpț.
Zambia pare, după cum remarcă a- 
genția France Presse, să revină a-, 
supra hotărîrii de a-i primi pe 
foștii jandarmi katanghezi.

Secretarul general al O.U.A., 
Diallo Telli, a plecat ufgență la 
Kinshasa pentru a examina pu .pre
ședintele 
cenarilor, 
nimente ,,,, . ...
ciuda acestor reticențe de 
oră, numeroase avioane 
drum spre Ruanda pentru evacua
rea mercenarilor.

arii 
‘ și 
său

Mobutu problema mer- 
în urma ultimelor eve- 
petrecute, în Congo In 

ultimă 
Sînt .în

Demisia președintelui 
Senatului italian

ROMA ■ 8 (Agerpres). — Prete- 
dintele Senatului, italian Cesare 
Merzagora, a anunțat marți ca ire
vocabilă hotărârea sa' de a . cern: 
stopa din funcția de ‘președinte ul 
Camerei Superioare a Parlamen
tului italian. In fața acestei hotă- 
rîri, Senatul italian a aprobat 
miercuri demisia lui Cesare Merza- 
gora și a hotărît ca alegerea nou
lui președinte al Senatului să ai
bă loc astăzi după-amiază.

că noile
toate

Arestări în indonezia
DJAKARTA 8 (Agerpres). — Gar

nizoana din Djakarta a anunțat, po
trivit agenției Reuter, că în curul 
săptămînii trecute au fost arestați 
27 de comuniști. Unii dintre aceștia, 
anunță agenția citată, sînt lideri co-. 
muniști din lava de est.

r MBMiș -
if-"*

Demonstrație de protest la Djakarta
Dună cum relatează agenția Reuter, cite va mii de studenți an de- 

monstrat miercuridimineața în fața reședinței președintelui interimar al 
Indoneziei, generalul Suharto, în semn de protest împotriva prețurilor 
foarte ridicate ale produselor alimentare. Din cauza manifestației, cir
culația a fost întreruptă pe principalele străzi ale Djakartei. Conducă
torii demonstranților au declarat că vor țnmîna generalului Suharto o 
rezoluție adoptată de organizația studenților (K.A.M.I.). în care se cere 
efectuarea ubdT schimbări în guvernul si parlamentul tării.

Victimele naufragiului vasului „Mindoro*4
Ziarul „Philippines Herald" din 

Manila anunță că, în urma naufra
giului vasului filipinez „Mindoro", 
118 pasageri și-au găsit moartea din 
cei 301 cîți se aflau pe navă. Mai 

'multe persoane au fost devorate de 
rechini, fără a li se putea da vreun 

' pjstor. Căpitanul vasului „Mindo-

ro" s-a împușcat în timp ce vasul 
se scufunda.

~ J ’ i 4”®
• NEW YORK. Un 'pitterhîe incendiu ă distrus marți 

majoritatea locuințelor din centrul petrolier Rainbow Lake (Alberta). 
Un număr de 600 persoane au rămas fără- adătyast.

GREVELE DIM S. E. A.
Peste 5 200 de

citori de la trei- uzine contract colectiv 
ale companiei —" -o-- «•
tructoare de autontobir ' ‘40( 
le „Chrysler" din sta- 
tele Michingan. Mis
souri și Delaware au 
încetat lucrul la mie
zul nopții de marți 
spre miercuri, în timp 
ce tratativele în vede-

4 :“‘ri‘ ’ ' * ■ . 9 .

mun- rea încheierii unui- nou tățirea condițiilor pre- 
i-. văzute de contractul 

, colectiv. Muncitorii 
de- companiilor „Ch’.vs- 

ier" și „Genera! Mo- 
tors'ritacreaza fără- con
tract colectiv de la 6 
septembrie, cînd a . ex
pirat vechiul contract 
încheiat pe termen, de 
trei' ani. ri:.,ri.

O'

a uzina de automobile 
a companiei „General 
Motors" : din Norwood 
(Ohio), au declarat : o 
grevă de 24 de ore în 
cadrul luptei pe care 
o duc pen'nțÎmbuna

Corectarea traiectoriei navei „Surveyor*!?
toriei navei lunare „Surveyor-6", 
care-i va permite să aselenizeze lin 
la circa 30 km de locul prevăzut. 
După cum s-a anunțat, operația a 
decurs normal, dar vor fi necesare

Laboratoarele centrului spațial de 
la Pasădena au 
o manevră de

• CIUDAD DE MEXICO. — Un avion

efectuat marți seara 
corectare a traiec-

I
■

• CIUDAD DE MEXICO. — Un avion de tipul „C-47", a- 
parținînd forțelor militare aeriene ale Mexicului s-a prăbușit cîteva ore înainte de a se ști daca
în apropierea localității Matamoros. 'Cei cinci membri ăi echipa- manevra de corectare a traiectoriei
jului și-au pierdut viața. ; : a reușit pe deplin.

• BONN. — Un reactor 
care va constitui motorul pri* 
mu lui cargobot atomic vest- 
german, „Otto Hahn", a tre
cut miercuri cu succes pri
mele probe. Noul cargobot ur
mează să fie lansat la apă 
la începutul anului 1968. El 
va avea o viteză de 16 noduri 
pe oră.
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