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cu entuziasm unanim întregul, com
plex de măsuri elaborat ele Planara. 
Comitetului Central al Partidului 
ComiiRiȘt”'Rdriiân’ 'din 5—6 octom
brie 1967.

Conferința organizației regionale 
de partid, dind glas sentimentelor 
patriotice ale comuniștilor, mineri
lor. siderurgișlilor, ■ constructorilor 
de mașini, lucrătorilor d< 
și șantiere, 
I o r la 1 ți oămenl 
giunea Hl>. tdoara, își exprt 
ctederea ’ deplină în justețea si ’rea'' 
lismul politicii 
a partidului nostru 
admirație 
Comitetul 
de Dumneavoastră, 
Nicolae Ceaușescu 
per; 
dezvoltării 
economic 
creșterii 
culturale a

In numele 
ror oamenilor 
Hunedoara, 
aprobă întrulothl politica externă 
partidului și statului nostru 
primă ' deplina satisîacție 
măsurile și acțiunile 
pentru 
lui 
cări: 
temaționale, 
consolidarea 
mânia 
ciptilor de 
tății ‘șl ind'dEdndi^t|f 
gali lății în drepturi, 
în treburile ‘ijțțajșțjg.:, 
re-'ipro.c, pențju

. aFbgresiimî 
WagS “țȘm.e."

Victoriile doțtîdidȘ^jRrggȚ^iur 
cej în ce măi rp'pW' <L ‘feomiărfni' pe 
calea deșăvîrșîrii construcție^ so
cialiste constituie dovad3 eea-imai
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mondial sociăiisț, a unității î 
li comuniste și muncitorești

■pen t^țțy: exijn «e r e a
rreț^țiilOlr gjțnljșț.'

1 cele^llejyiri pe: te^u.prin-

■ ■:

li-

si păcii ii> în-

profund științifice 
întreaga știmă, 

și recunoștință față de 
Central al partidului' și 

iubite' tovarășe 
pentru grija 

lanentă ce o puriați întăririi și 
potențialului 
alRomâniei, 
materiale si

din ’abataje 
pre căi bune

grăitoare 
sliiuțim 
politicii

i.'ft?s--*/<eie'<îg®regiilUi popor., Valorî-

-■.fSrâiaîȘfWtwcareâ', fot mai 
deplină a experienței și inepuizabi
leieb.er.gii creatoare a maselor se 
materializează în noile obiective in
dustriale care au îmbogățit și în*- 
frumusețat' harta economică a pa- 
triei.în numeroasele construcții so- 
cial-culturala, care’ reînnoiesc în 
permanență fața orașelor și satelor, 
în Înfățișarea nouă pe care o are 
munca în întreprinderi și pe ogoare, 
în traiul din ce în ce mai bUn al 
tuturor Celor ce muncesc.

Spiritul creator și inovator ce ca
racterizează activitatea 
partidului în: analizaroâ 
lor econmico-sociâle, pornind d 
interesele ■: fundamentale* ale- popo
rului, de Ia cerințele de progres si 
înflorire a națiunii socialiste, con
stituie pentru-:noi toți'un îndemn și 
Un model de abordare a proble
melor și de rezolvate ă‘ sarcinilor, 
pentru traducerea în viață a hotă- 
rîrilor partidului și guvernului.

Sîntem - ferm hotărîți să consoli
dăm realizările. obținute. în toate do
meniile de activitate, sa îndeplinim 
ferm angajamentul solemn de a în- 
tîmplnâ Conferința Națională a 
partidului cu noi succese în muncă.

Asigurăm Comitetul Central al 
partidului," pe Dumneavoastră per
sonal” tovarășe "Nicolae Ceaușescu. 
dă vdm pune întreaga noastră câ- 
pacițate ,șy energie. pentru înfăptui
rea mărețului program elaborat de 
cel de.-al- IX-lea Congres ai P.C.R. 
si a hotâririlor ce vor fi adoptate 
de Conferința Națională a partidu
lui, pentru înălțarea si propășirea 
României Socialiste, pentru ferici- 
r:<SMf'î român

Zilele acestea, constructorii 
șantierului Petroșani au ter
minat lucrările la o nouă cen
trală termică amplasată în mi- 
croraionul de blocuri înalte 
B-j-C. In prima etapă, centrala 
este dotată cu 6 cazane ur- 
mînd ca, pe măsura construirii 
a noi blocuri, ea să funcțione
ze ia întreaga capacitate de 
12 , cazane. Centrala a început 
să iu mizeze căldură blocuri
lor racordate la ea.

O altă centrală termică — 
cea de la Lupeni — se află 
in iaza finală de construcție. 
Ea vă.: furniza căldură blocu
rilor A8 A7, A6, G și altele 
ridicate sau aflate în curs de 
execuție in cartierul .,Tudor 
Vlad’mirescu” din localitate. 
De asemenea, la Petrila, se 
execută ultimek fini ari la 
extinderea centralei termice 
nr. 1 cu un nou grup de 6 
cazane — care vor alimenta 
cu căldură și apă caldă blocu
rile El. B2, B3, D5, D7, D8 
aflate in construcție.
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să. creeze 
noi

mașin CP-17 Penti i usțjne 
re, se folosesc elenn-ri te- ’ rne- 
talice de ipul fi i • ban
daj ■>. a ■ lemn g ita pr<
ălit la • pratață A nenta- 
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Brigada e formată’ din -mi- 
nerî harnici, animați le do
rința de a raporta lună de 
lui ă ii'-A 5ri re narcabi e i ■ 
a obține prin- muncă cîstiguri 
frumoase. -

zd a nins, 
prima ninsoare. din 
tualul ■ sezon rece.
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g •■*-> care îng '<.i
încetul cu . încetul.' Fi
rele mai , subțiri s-au 
rupt.. S-au stins lumini, 
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foane S au rupț sub po
vara zdpezli ,’Iîuile de

Duminică 12 noiembrie a. c. s-au desfășurat la Hu
nedoara lucrările Conferinței regionale de paftid, 
consacrată dezbaterii documentelor Plenarei C:C. al 
P.C.R. din 5—6 octombrie a. c. și?.alegerii de delegați 
pentru Conferința Națională a partidului. Frumoasa 
clădire a Casei de cultură era pavoazată sărbătorește 
cu drapelele purpurii ale partidului și tricolorii 
patriei. ?

La conferință au .participat. meinbri și membri su- 
pleanti ai Comitetului regional jde partid, membri 
comisiei regionale de revizie, 5 membri și ..membți 
supleanți ai birourilor Comitetelor raionale și o'rășe- 
.nești de partid, precum și delegații desemnați de 
organizațiile de partid din întreprinderi industriale 
și ,de construcții, Unități agricole? socialiste, instituții 
de stat, învătămînt, cultura, știiiită și din alte uni
tăți. In- sală se aflau de asemenea numeroși invitați 
din rîndul cadrelor de partid, reprezentanți ai orga
nelor centrale și locale de stat, dconomice și ale or
ganizațiilor de masă, muncitori, Ingineri, economiști, 
intelectuali, ziariști.

Lucrările conferinței au fost deschise de tovarășul 
Ghe.orghe Călin, membru al C..C; al P.C.R., prim-se- 
crctar al Comitetului regional de partid, care a adre
sat un călduros salut tuturor celor prezenți.

Conferința a ales- apoi .în -unajiimitetesispiie^jdiuita 
format din următorii tovarăși: Dumitru Ivanovici, 
merpbru .al Comitetului Central,,., șef de secție,, la C C. 
al P.C.R,; Gheorghe .Călib,. Vichepte Bălan, Tdacțjittf
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dlicogen și menține- 

unui mic i oi 1 mat săn 51 n

Dar realizările obținute de 
brigada lui Tira Mihai nu 
>e situează la nivelul condi
țiilor create. înaintarea zil- 
nică se cifrează la 1,7—1,8 
m, ceea ce corespunde unei 
viteze lunare de avansare .de 
circa 4. m. O asemenea vi- 
teză redusă nu justifică eco
nomic cheltuielile făcute 
penti u mecanizarea intensă a 

de muncă.
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face -prin - procedeu umed, cu

I ««9'onțj'ă
Proletari din toate

Moga, Gheorghe Viișdâa. Nicodim Roșea; • 
Homoșleanu, Ion Liingu, Ion Sirbu, Băiuț Sîrbu
Lazăr, Gheorghe Vasiu, Alexandru Mogoș, Drukpr 4,dolî, 
Pogea Brîncoveanu, Alexandru Șuluțiu, , membri ,.ai 
biroului Comitetului regional de partid, Eîehă Hdrza, 
președinta ...Coijiitetulpi r.e.gional al fejpeilor; Viorel 
FRjir, spțim^ec^fer .țâl Gomi’țețului r.egidnal' U.T.C., 
Aron Popa, rectorul Institutului de mine Petroșani, 
Ștefan Tripșa;' maistru oțelar, Erou al .MundfE;'Socia
liste, Constantin Petre, șef de brigada la Exploatarea 
minieră Lupeni, Maria Gherbea,. profesoară la. Liceul 
„Floria, Cloșcă și Crișan" din Alba Iulia, Șimion Roth, 
președintele cooperativei agricole de producție Mier
curea.

In continuare s-a.u ales secretariatul Conferinței' și 
comisia pentru pregătirea propunerilor de delegați 
la. Conferința Națională a Partidului Comunist. Roțtlân.

In unanimitate, Conferința a aprobat- următoarea 
otdine de zi: '

1. Dezbaterea Directivelor C C. al P.C.R. cii privire 
la perfecționarea conducerii și planificării econbRiiei 
naționale, corespunzător condițiilor noii etape- de dez
voltare socialistă a României și a principiilor ge baiS 
ale îmbunătățirii organizării administrativ-teritoriale 
a României și ale sistematizării localităților rurRîe.

< 2.iAlegerea deIegațiior pentru Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român.

Înalță tensiune de la 
tablogl , de distribuție 
PftirilQ lq Fabrica de o- 
xigen. și cea de pe stra- 

priricgouiâ g .orașului 
Petroșani.,; .Pe, liniile, de 
jO,asă-, tensiune, în cel 
pui in 4!)-, de,, locuri-, s-au 
prgdiis : deranjamente. 
Petițru'. echipele ,de in
tervenție. ale / centrului 
de rețele din Petroșani 
al i I.R.E-.H, începeau ore 
grele.- Și nu ,numai pen
ii iți c:hipele de interven
ție. In: noaptea aceea 
peste douăzeci de oq- 
me.ni — electricieni și 
maiștri. — au .lăsat căl
dura căminului, nu fără 
părere de • rău. Dqr oa
menii- .aveau . nevoie de 
serviciile lor. : 1 oți ,cq 
unul au răspuns la a- 
Iqrrhă, • ■ - ,. , 
, Lumină !- . Știț, 
seamnă un.. 
mihă ? Parc 
mult de 
oraș era 
tiineric.
Iile,, -mai
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1. -STEAUA
2. F. C. ARGEȘ
3. 1,'IXWO BACĂU
4 FARUL

actuală ca a trhia echipă în fotba
lul mondial,: din rîndtil căteiacnți 
vof
Mfiller, 
mondial de la 
nu lui trecut.

Penultima etapă: a eanîpionalului 
Diviziei A de fotbal a adds .Tiuite 
modificări în clasament. In primul 
rind a schimbat liderul. Prin vic
toria eu 2—0, obținută la Cluj în 
făta Universității; Steaua a trecut 
din nou pe primul loc, aflîndu-se 
la egalitate de puncte cu fostul 11- 
ddS; F, C. Argep, dfir eti U11 golave
raj: mai bum Ssdrta caiiiploftnei de 
toamnă o va decide abia ultima e- 
tapă, cînd attt Steaua cît si F. C. 
Argeș joacă acasă. Această răs
turnare de situații au cauzat-0 com
portarea slabă a clujenilor, care 
i-a coborît 3 lacuri în clasament 
și imposibilitatea argeșenilor de a 
obține măcar un punct în orașul 
petrolului. Un rezultat col puțin tbl 
atît de valoros ca al steliștiler l-au 
obținut constănțeBii, învingători eu 
1—0 în Capitală ai echipei lui Vioi 
tel Mateianu; egala de 
trecută a Stelei, Așa că 
,;Gil" aii Urcat 2 locuri, 
carii" au coborît unul, 
și-a mai dezamăgit suporterii, 
tigîhd eti 
tlffip Se bldVii Iții Florie 
i-au depășit CU 2—1 pe din ahiOviștii 
bucureșteni. I-am vazift în etapa a 
Xi-a pe rapidiști, neputincioși în 
fața lui Dumitrathe,' Hâidu, Glier- 
ghely și Pîfdălâb, L-âffi văzht pe 
„Tăniantjo" stoțind d 
Ionul din plasă și n 
gîndul că giuleștenii; 
o zi la fel 
Duminică i 
țiului i-au

Dar iăță tezilHăteie complete ale 
ultimei etape a turului cfennionatu- 
lui.regional de fotbal : I.C.O. Hurte- 
dddrâ — Minerul Glielar F-O; Mi- 
nehtij Aninoasa — Minerul Uricani 
(nu s-a disputat); Mirîhțjul Limba — 
CohstrUctoiiil Lliptmi 4—1; știința 
Petroșani - Pi -părătorul Petrila 
5—1; Minerul Vblcari — Abatdtul 
Hațeg (nu sa disputat); Cdn-truC- 
totbl llu,i< doare — Minetid Tulnic 
1—0.

duminica 
băieții lui 

i.ii ..imu
nii 

idjșs

lipsi Uvzb Sdi'lcf, Bcckenbăuet, 
renieirăți la < alrtpionatui 

Londra din vara a-

A marcat Ion Ionescu
Mureș - — Qiilâmo

: Au înscris Mhksi,
1 ucescol ■ SifiSmo
3-—2. Realizatorii

au urcat 
au coborît 

mai dezamăgit
0 în țața oltenildr,- îti

Și Vâitib'std

vor „prii 
1 și iii rcstăhță Cu 
însă „prefefâții" Gii 
învips la limiț.ă pe 
1—13,1 obligjndii-i-hp1

Reziillalelc
XII: Piripreslil—Fartil !)■—1. A tnăt- 
cat Uncjlitoiu; Univc-rsitâtua Ciul -- 
Steaua 0—'2. Au înscris Constantin 
jn SdHn Avram: Petrolul ■ F.r -C. 
Argeș L—0. Autorul golului Mo- 
Cânii; Rapid — Steagul roșit 1—-0.

Bbcurdști 2—1. 
btlfeiiflii 111 și 
Bâtău — Jiul 

___Deinbrovschi, 
Ene Daniei; Ene Ghfeorqhe (nm 11 
m), At him si Naidirt; II' — t'ri- 
vefsitatea UraidVa 2—4V Amlield 
goluri aparțin lui Axente.

Ultima etapă (26 noiembrie) : Uni
versitatea CTaioVd — Rapid) Ștfeăglal 
rosii — A.S.A. Tg. Mtires; Faful 
•- Dinamo Bacău; Jiul — U.T.A.; 
Steaua — Petrolul; Diiiamo Bueti- 
ffeȘ'ti — Universitatea fiii j; F, C. 
Argeș —- Progresul. ,

Oin activitatea 
cercului „mftaile 
tndemînatice"

După pauză locui scade în in
tensitate, folii i localnicii mai în
sumi un gol pun a< < mm sotir și 
astfel meciul ia, stîisit cu scorul dă 
4—1 pentru l’arînqul I oue i

GR AIQVA 
C.tUJ 
Tg. MUREȘ

9 'PETROLUL' ‘
10. DINAMO BUGUREȘT:
11. RAPID
12. JIUL
13 PftOdRFSUL
14. SIFAGU1. ROȘI

asupra etapei a Xll-a a Diviziei A
CKȘțid să poarte tn continuare lan
terna roșie, sporindu-și numărul de 
punute la 10 și urcînd 2 locuri în 
clasament.

In acesta penultimă etapă a Di
viziei A, Jiul s-a deplasat Ja Ba
cău, la echipa cure n-a pierdut nici 
un meci acasă, rua cîștigat nici 
unul în deplasare, n-a făcut nici nn 
dgal, la echipa eare-și întîmpihă 
oaspeții pe stgdibn eu un afiș inti- 
midater : „Lăsați otice speranță", In 
ulțiM^I lor meei acasă, bățăuaiiit au 
vrut sa lase o amintire cît ma■ plă
cută. ‘-usținătorilor lor. Și au lă- 
swt-o, dar numai prin prisma victo
riei; deoarece jiuliștii „mi au Una: 
orice.: speranță". Gbndusi cu 3-0. ei 
du s-au descurajat, au rontraaUwat 
nerîculo'- ci în cîteva minute Aclgm 
si Naidin au redus scorul la 3—2. 
Puțin a lipsit ca băcăuani' să ob
ținădoar un punct, ceea ce nu 
ne-ST.fi prins de loc iău. @n isa, 
băieții noștri au coborî! do pe locul 
10 pe 12, avînd Th spate doar bel 
Progresul si pe Steagul losu. Șă 
Șperărn că tilțîma -etapă, și 
nil' Șl rdșlăîița cu Rapid, iie? Vdit,a- 
dlict? punctele dd <âre dv’fem Plita 
nes ole.

După cum se știe; duminică nu va 
fi etapă. Cei mai bufii fotbaliști 
din Iară, în fîndlil cățofa sg Află și 
petrdșdndanul Libardi, vor ei obie 
s'ăptăinîna aceasta la Berlin în .d'otfit 
pa'nia selecționatei R.p.G într-un 
fneei contînd pentru preliminariile 
bliftipied. în 22 noiembrie naționala 
riăăStfă va httllni la Buc ut oști r§» 
pi ezent ați Va R.l'Ct cotată Ta ora
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reltii-iitfl. Alte aeltijie 'Itl tilts 
locuri înlăturau alte deranja- 
tilefite. Eid ÎHg sg lipea 
tonductortil ti ■ mina și mn- 
nile îirgHettilt. Otiitienii suflau 
jii piltnm $i se stabileau le- 
găttiriie pe uniți iiin meridia
nele tb IliAtliet. Cîte ore o 
ii tidttnft iii xiiiti de dumini
că maistrul principal Lohainer 
Ftâncisc ? Dar maiștrii Ciornei 
i’<it.^it și Merta Mihai și mai 
ales oamenii din echipele con
duse de Mitrea Ioan, Costinaș 
Aurel, Laic Iosif, Cic Dumitru, 
LMti Petrti it leii ' stăteam de 
\trfMi eti ftiafairdl Eohainer. 
„Sînt vechi rețelele și ne dau 
mult de iuiffti: Dar ătit de 
fftulte pdrQnjtiinehte cile Pe-ti 
prodlls această primă zăpadă 
it-dm &/iit de mult. Mai miih 
de juthOtdte Sin eie ad first in- 
iuttirdld; dtir cit bîtâ triadă I 
Atn IntfefUpt, peflitli d le lit'- 
lătura, orice altă activitate". 
Mi st&itiia In '^Md O între
bare : nCîte ofb ai dotiriii 
itllild din cSlH ăb Știre till tre» 
etrf Ddr H-tllh triat pus-&. 
Am privii doar <x Im roșii de 
hesontuti Iftfefercdtiati dî rfiaisttii. 
iul. Șl măi etrlu db Înlăturat 
cîteva derâniamehtP. Pe fețele 
otiffientiot care se mai alluu 
la cehtru -se citea ptebcupa- 
re, pe a meșterului o oarecare 
siguranță. Lti al dbilpa văr
sat dl zotilor îh irite, eiisd iu- 
seSe citit „liber" curentului &- 
lectric.

QilmulL țțio^tiL^re,Le.

O diipâ-ărniaiii

Îti cdrCiii pliiiini*

I® îndeminalit 

ce" ui școlii pfe* 

nerctie nr. 3

Ltipeni

Colectivul do conducere al 
unității de pionieri de la 
V bala pbneraiâ iin 3 fiin Llt- 
peni a inclus în planul de ac
tivitate din atesl an înliinla- 
îea mai multor CefCtitl. Do
rința pionierilor a devenii 
faptă. Iu și'tială du liiât ilirttă 
cercurile mitHor haluralisti, 
iolo-ahialorllor, minerilor f,l 
milnilor ine 1 ■ Ice.

Deși a trecut puțin timp de 
tind si-ati început activitatea 

. piitem ; deja . cdnsetMta clteva 
fapte imbliriira luate. Pionierii 
îfeCvenleâză cu plăcere cercu- 
rile și ttuftlfesia mare iptetes 
fală de activitățile din cadrul 
ldr. Certul „mitnile ififletnb 
notice" condus de preț, maistru 
Patru Ana spre exemplu, își 
desfășoară activitatea aidoma 
linei șezători; cu cînlecei fti- 
cltbri, proverbe, strigături Și... 
voie bună. în inîinile lor har
nice, ale pionierilor, au început 
a prindă contur 10 costume 
c care vor coase motive na

ționale specifice regiunii noas-

Și-a îndheiat pfinlă parte una 
dintre cele mai populare compe
tiții sportive Ia nivel de regiune — 
campionatul regional de fotbal. 
DUpâ cuih arii anuățăt la timpul 
potrivit, haul camplohăt de fotbal 
ăl fegiufiii Hunedoara Se desfășoară 
pe două serii — Valea Mureșului și 
Valea jiului — a Cîte 12 fechipe fie
care. Irt seria Valea Jiului activează; 
opt echipe din interiorul Văii și- 
patru din afara granițelor ei, res
pectiv Abatorul Hațeg, Minerul 
Glielar, I.C.O. și CcitisttUCtorul; ani- 
bele din Hunedoara,

Dd-a lUhțjtil celor 11 etape s“a 
dus o luptă îfidîtjită, pasionantă 
pentru acumularea celui mai mare 
număr de puncte șl; deci, pentru 
ocliparăă primului Iod Iii serie.

Deși S-â consuiriat illtima etapă, 
îpca nit s-a lâmUfit Situația cam- 
piââfiei de toamnă, peniru care s-a 
dat — Șl se filai dă Încă liipta îhtrfe. 
Știință și Minerul Uricahi. Situația 
nu a putut fi lămurită din două 
motive. Primtit pentru Că Abatorul 
Hațeg încă nu s-a hotărtt dacă mai 
rătnîne sau se retrage din campionat, 
Pupi tufe ă anunțat. Așa se face 
Că în etapa precedentă cînd tre
buia să primească acasă vizita Ști
inței, hățdgahii nti și-au pfdgătit 
terenul și,- ddti, lildeiut Hu s-a- ju
cat, iar în Ultima etapă a tufului 
nici tiu s-au prezentat la meci lâ 
Vulcan. Comisia, țggibfiâlă de Totbăl 
va lămuri cît mai Curînd situația. 
Al doilea ffiStiV ba Constituit căde

campionatului rejldiiăl tfp fotbal 'în 
.'Valea Jiului s-au disputat doar 
două partide..

PP terenul dih .Petrila acoperit cu 
uf> strat subțire de zăpadă, pe o 
Vf.efe’e iCigUfbdsă; studenții petre- 
șăneni i-ui; îJfîtîIriit pe preparatorii., 
din localitate. Mdciul a fost la dis- 
CrSțîft stadăiițilSis Aceștia au com- șj 
bihât frumos, âd creat numeroase 
ocâfel de gol difi cate au fructifi
cat 5. Autorii celor 5 goluri ..jile#;. 
«tuilenfilor aii fost Râsădteăiiu -2, 
MufiWănu, PăfteScu, &fflăn8ânu. Pe- 
trllenii fe-ăii putut face față acțiu- 
nilor în viteză âle':.șlildențîîofî,- To
tuși ei 811 rPUȘlt să niirchăfe,'5poîPl,'> 
de dribafe ~ ' r <| ș/

Victorie 
în ultimul meci

Ultima etapă a tufului căfHplbtia- 
tUliiî regional de fotbal a opus Pa- 
rîngîllui Lonea pe fiBtiâțftittâful 
Lupeni. Deși timpul a fflst tece și 
terenul greu, Căi 22 de jucători aii 
prestat un fotbal bun, cil ifiulte ac
țiuni rapide, spectaculoase la am
bele porții Oaspeții încep bine și 
în fein.- 14 cdndii'c dii 1—0 datorită 
pOrtafiilui 10nban.:Diik, care scapă în 
plasă mingea trimisă acasă de Se- 
reș. După gol, gazdele își string 
tîndurile și sfe năpustesc spre poar
ta adversă. DUpă 10 ffllriiite de la 
primirea golului, lonenii egalează 
prin Șvedak. Pînă la sfîf’șitul pri
mei reprize gazdele mai înscriu 
două goluri, prin1 Sotlr.

10 72 1 23— 0 16
10 72 1 20— 8 10
11 82 3 15—10 14
ii 5 1 525—-12 11
il 353 9—13 11
11 42 5 24—17 10
11 34424—22 10
11 335 7—12 9
11 33 5 8—19 9
1&32 5 11—21 8
10 1 5 4 10—16 7
9 2 1 6 6—26 5

tre. îtie și poalele costumelor 
cliSUte CU iSCUsiiițâ vbt piitda 
fi admirate la echipa de dăh- 
Siiti a Ștdlli, cate le Vâ Îm
brăca eu prilejul cohcursiiliii 
de ciiifece și jocuri de se Va 
desiâȘiiitâ in curirid,

iftv. StJBA DININa
Ștsala generală hi. 3 Lhpehi

Nil este sâplămină în cate 
pionierii unității noastre să nu 
participe la Cîte d activitate 
obștească. De ciirind clteva 
teci de pionieri dth șcnab. 
lioastfă âll participat la o ai 
tiiffie pentru înfrumusețarea 
'attieriiliil SohoSol, unde lo- 
r'Umi și unde ne feste școala. 
Flonferil și școlarii, sub iHflrli- 
mdffeă câdfelor didactică, âti 
butd|ât spațiile verzi din fața 
clădirilor și au săpat gtopiie 
necesare plantarii pomilor. Ac
tivitățile de amenajări gospo
dărești continuă, iar noi pe 
vom aduCe Și pe mai departe 
aportul la desfășurarea lor.

BO1OGA IO AN
elev, Șcbăla generală nf. 3 

Vulcaft — Paro.șeni

1. Știința
2. Mic. Uricani
3. Min. Glielar 
4;Min. Teiluc
5. Prep. Petr.
6. Pafîngill L.
7jGonstr< Lupeni 
8; Constr. Huned 
9. I.C.O. Huned.

îțț. Min. Vulcan 
lî. Mim Anihoăsa
12. Abat. Hațeg

rea priinei zăpezi în Valea .Iiu1i.il 
care a făcut impracticabil ttstefiul 
din Aninoasa și deci meciul dintre 
Minerul din localitate și Minerțll 
Uricani nu s-a disputat. i «

Deci în ultima etapă a turului

3 22—13 15
3 16— 9 15
5 13—21 14
4 ÎȘ--12 13
5 11— 9 13
5 15—13 13
4 13—14 13
4 13—19 13
6 12—12 11
4 11
5 10
5 14—12 9
â 11—16 6
7 7—17 7

Iiu1i.il
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Primul film, 
primele surprize.

APROBARE UNANIMA
ENTUZIASTAi

i

(Urmare diii pag. 1)
■

In legătură cu importanță ex
cepțională a acestor documente, a 
făcut o expunere tovarășul QhBPi'- 
ghe Călin. Au luat apoi cuvîntul 
tovafllili': VicHgfite SaWl, pre
ședintele Comitetului execlitiv al 
Sfatului popular regional, Nlcw- 
dim Hbșcb;' sdftetâr dl : (fefnitetti- 
lui regional Hunedoara al 
P.C.R., Gheorghe Vasițl, •„* jifeifti- 
secretar al Comitetului orășe
nesc Hunedoara al P.C.R., dr.;,.de
ceit t dUftăViâh Flbtra, președintele 
Comitete lui rețjibflâi pentru Cultil- 
ra și artă, băVid f âzăf, prim-seCrd- 
tar al Comitetului orășenesc Petro
șani al P.C.R., colonelul Dumitrii 
Dumitrescu, Maria Crețu, vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Sfattiliii popular orășenesc Deva, 
lori Globali, Setretâr al Comitetu
lui de partid de la U. M. Cirglr, 
Aron Popa, rectorul Institutului de 
mine din Petroșani, Simion Rotii, 
președintele cooperativei agricole 
de producție Mfefriirtm, țaioiiirl 
Sebeș, Ioachim Moga, setretăr al 
Comitetului regional Hunedoara ăl 
P.C.R., Nicolae Agachi, directorul 
general al Combinatului siderurgic 
iluhedoâra, CohStahtih Relte, mi
rier, șef de brigadă ia E. M; Lu- 
.oeni, Nicolae Roșu; președintele 

<'Comitetului executiv al Sfatului 
popular raional Oră.știe, Emil Pleșa, 
prim-sedretar ăl Comitetului raio
nal Hațeg al P.C :.R., Gheofghe titeS- 
cu, director tehnic al Combinatu
lui carbonifer Valea Jiului, Nicolae 
Feneșer, președintele Comitetului 
executiv* 1 al Sfatului pbpulât comu
nal igiilu, talonul Alba, Eoltteska 
Francisc, directorul general al În
treprinderii de construcții siderur
gice Hunedoara, loan COSttlă, pritn- 
secretar al Comitetului raional Brad 
al P.C.Ri, Doina Sicoie, inginer e- 
conomist la întreprinderea de ex
plorări miniere Deva, Vlorel Faur, 
ț rim ecretar il ( mitetuh region, 
nai Hunedoara al U.T.C., Alexan
dru Șuluțiu, președintele Uniunii

—
intens pentru lucrările de deschi
deri și pregătiri ? jfc adet 6 rat, iSlfit; 
necesare măsuri- do orgârtizare, 
impune spirit de prevedere, de o- 
ricnlare, dar ■ ste vorba de lucrările 
It pregătit ț>i deși ideri de 11 - 
nil iiiiftei a eăsta ifierită ț te1 
ntsâlă De etVlrba b'rlgăSllbr gi_- 
gătiri și deschideri trebuie neatsi- 
rât sâ facă obiectul linei feaftfe 
atente ufmâtS dt niăisuti biiw gîh 
dite. Pentru ca altfel se irosesc za
darnic multe- posturi, iitilâj e de liia*
>r valoari stău tirfftlt site, bătbttt
ță&siil fie li bu ăi ce ui spri ii >11
fronturi dd Iii fu
știe,
nule
fost
ri ta
zi lor

ționalc ■ o< >pc rativelo ,
de producție, Vilhelm Neagu, prim- 
secretar al Comitetului raional Ilia 
al P.C.R., Brîncoveanu Pogea, pre- 
ședintel Con liului re ional ’’ - 
nudoara a) Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Ion I.Urigu, 
șeful secției îfivățămîrit; știinfe, 
cultură și artă a Comitetului re
gional de partid. ’

La cel de-al doilea pil bi t ăl or- 
dinei de Zi au fost aleși, potrivit 
normelor de reprezentare stabilite 
de Plenara C.C, al P.C.R. din oc
tombrie a. c., delegații ftife vî 
reprezenta organizația rdțjfenălă i 
£id Hunedoara la Conferința 

ala a Partidului Comunist
mân.

In încheiere a luat cuvîntgl 
varășiil Giiedfțjhd CMifr; .’ itfeiilttU' 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional de partid.

Iritr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, Conferința a aprobat scri
soarea adresată C.C. al P.C.R., to- 
Vâră^ttlțli Nicalăfe Ccaiișesi ii, se
cretar genefal al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Roiiiâfi.

Participanțîi la conferința orga
nizației itegionale de partid au in-

2
Na-
R6-

Tp*

i

Ziarul „Steagul roșii" publi
ca zilnic programul de radio 
si televiziune cti modificările 
survenite în ultimul moment.

Abonați-vă la ziarul „Stea- 
gul roșii" prin difuzorii volun
tari din întreprinderi si insti
tuții, factorii poștali sau re
țineți ziarul la chioșcurile de 
difuzare a presei din cartiere 
si localități.

FILME
15 noiembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
Cine vrea ș-o ucidă pe Jessie; Re
publica; Singur pe lume; PETRI- 
LĂ : Robii; LONEA - Minerul : 
A dispărut un Fragonard; VULCAN •: 
Fata pierdută; l.UPl'.Nl — Cultural: 
Faraonul; BĂRBĂTENI : Yoyo; PA- 
ROSENI Șapte băieți și-o ștren
gărită; URICaNI : Rio Conchos. 

tonat Internaționala; Iri Uratele și 
aplauzele prelungită aid' așistențBi, 
lucrările conferinței 411 lurit sfftșît.

Conferința regională ..de partid a 
dat o înaltă apreciere și a aprobat 
cu entuziasm documentele Plehărdi 
Comitetului Central din 5—6 oc
tombrie 1967 și a subliniat car-pj:- 
terul realist, profund științific al 
măsurilor preconizate de conduce
rea partidului ări vederea asigură
rii mersului înainte al României 
Socialistei, progresului întregii 
noastre societăți. Lucrările Confe
rinței aii scos în evidență intere
sul deosebit și bucuria cu care co
muniștii, feti dărhenii muticii din 
tegiune au dezbătut documentele 
de însemnătate excepțională ce ur- 
iiieăZă să fie siijpuse aprobării Cofi- 
ieririfei NațlBhâld a părtitliliui, en
tuziasmul unanim dii cârc au apro
bat aceste documente, încrederea 
deplină în politica generală a parti
dului, dragostea și recunoștința lor 
fierbinte față de conducerea parti
dului în friiitfe t u fevărășiil NicOlab 
Ceaușescu, pentru grija permanen
tă eș 0 poartă întăririi și dezvolta*' 
rii potențialului economic și 
cial al țării, creșterii bunăstării 
trbgului popot.

Iri cadriil dezbaterilor a 
prcciată jiistefea- politicii 
externe, rtslill său pozitiv 
Vidarea marilor probleme 
mii contemporane, stibliniindu-se în 
mod deosebit înțelepciunea și rea
lismul tare stau la baza elaborării 
ei. Rod al gîtidirii și activității 
colective a partidului și statului, 
politica externă a României reflec
tă în tel mai îiialt grad interesble 
și ăfipifățiiie flindairiehtate .die po
porului român, năzuințele sale de 
veacuri. Tocmai tie aceea se buCu- 
fii de aptobort’ă uriâiiiftiă ă tutu
ror oamenilor muncii, de sprijinul 
lor nelimitat,

Manifestînd o înaltă răspundere 
și principialitate Jartihică exigen
ță și spirit creator, participahții ld 
■ ’< baterile purtate în cadri Con
ferinței au făcut — în lumina ex
po i ie nț i>i dobîndile și realităților 
din jegiiiife numerPaȘe propuneri 
valoroase; în scopul ridicării pe o 
treaptă supdribâră ă it eg ii acti- 
' felii.

so- 
în-

a-fiist 
noastrt? 
în elu- 
ăie it.i-

Deservirea brigăzilor de deschideri și pregătiri
(Uftitâre dih pdg. 1)'

a-Fără eforturi deosebite 
râtă brigadierul Tira Mihal — am 
putea obțin; vitez dc avansprt dt 
ț’.l - 1 m pe zi, .ulii u de ti" 7.5 in 
pd llltiăî bar nu pufeiil pdntfu Că 
ne sufocă transportul.

< Intr-adevăr, îH iiUa aceea (1 no
iembrie) la locul de muncă al bri
găzii lui Wă Mihai se pușcase la 
ora 9,3U. ltl mod tldrifial îa cdfl 
linii are ■ treacî la eva
cuarea sterilului excavat, îndrepta
rea pe
pei r^’rea și reluarea ciclului. Dar 
h-ă fost posibil. Nici ă locul de 
muncă, aici pe galeriile adiacente 
nu era nici un vagonet qol. In 
s- hfeb fee fte rt de vago
nete pline cu materiale sau încăr
cate cu Steril îil schimburile pre
cedente blocau trecerea.

— Nd SufOCă transportul — â 
continuat brigadierul. In loc să ne 
vedem de treburi, să f lbslm pro
ductiv tiinpUl programului de lucru 
la locul de Hmncă, trebuie să tre
cem acufh cu toții la transport. A- 
dică să descongestionăm liniile de 
vagonefete plitie și 
goifete goafe. bacă 
vâ tdCe si pentru 
port vom pt1 tea să 
la locul nostru de 
vagditete goale șl 
de încărcat; Dacă 
da nimic pe puț — si acest lucru 
e filai Cllrînă pâsibil — Cădi âpăf- 
ține de sectorul 1 și spre sfîfșitui 
șuttilui începe să Vină cărbunele 
din abataje — atunci noi hu Vom 
putea încărca nimic 
schimb;;.

Proasta ifeservile dlti 
vedere al transpârttiliti; 
tjăMi toate posibilității® 
afifma. Singurul om de

să aducem va- 
puțill. orb iir, 5 
ritiî iova trar.s- 
ne reîntoarcem 
muncă Cur 'ceva 
să ne apucăm 
nu vom putea

în acest

putict de 
taie bri
de a se 
transport

A
14; iTiieitibUe

11,'itl Inlilriifeti . interiitlliuruift; 
de Itiptiș: (freed-fbmiine 

. .. dintre . , reprezentativele 
RoMâtWl ți ft, f, a Get- 
manlel: 
ia s'uio

.AJfeâșca.
'18,15 în direct..:

Trăhshiisluiie 
^.țirirf 11 r iirlj- rib>-

Friifnosl dar 
și rentabil; .Transmisiune 
efe lq. fe6.ricâ;de p'drfeidn. 
din ■ Ciil'/l

18,45 Pehtfti Copii: „bicica de 
lut“ de Țiței Cbnslanli- 
nescu: Filin : ,i(srhiereie, 
$1 Furnica''.

19,20 PChtiu tinerelul țboiar. 
Ș'ctili și tradifii: ,.Promo
ția 108" (liceul 
BasarabJ.

Mtitei

19,45 Telej^jhltH de seară. Ă-\ 
dutnneab oâsttâ. = 

meteorologic. 
AvenU-irilC:

getnia
Buletinul

20,0.5 Film serial : 
tiii .'idizafi.

20,35 Seară dc teatru, 
tioafrte. Cortifedie 
Shakespetire.

23,00 telejurnalul de

A ii-a 
tie w.

i noapte.
ă.3,15 închiderea ethlsilinii.

In sala de lectură a Casei de Cultură diti Petroșani 
. i N

repartizat de sectorul de in vesti Iii 
p * itru desei i iri ă brigăs e te ci 
totul ins-ufici ni Oamenii cer, in 
sista, bțin proini . rii dat hu șl 
sprijin.

In a< < ași it lățit se gă esc 
celelalte 
ga da lui 
<> galerie

: orizontul
<> înaintare pe . lună oile.inbri 
numai 36 iii, 
șină de încărcat-. Vitezeli 
șub nivelul ‘planificat; faci să cie.as-

. min îsul întregii expl >atări 1« 
lucrările de pregătiri. Rămînerea 
în urmă a planului de pregătiri ă 
Minei Aniliodsa cu pesfe2 0110 fii 
<ie la 
principala 
sprijin din 
transportului 
brigăzile de

Este știut 
chil șituățfei 
ftiâeri

it iuții 
brigăzi de investiții. Bri- 
Molnat Balaj care sapă 
d recțic nai i pe strati 1 > ■ 
X, blocul 1 a înregistrat 

d(- 
deși e dotată cu ma- 

în< viii. al.Vitezele mici,

ipcepiitul anului are. drept 
cauză tocmai ‘ lipsa 

punct de vedere 
și deservirii 

pregătiri- 
făptui că priit 
1. >i, brici Azi 1< •

al
pentrW

șpecifi- 
de des- 

și pregătiri lucrează izblat, 
lâ distanțe mări, cu trâhșpbrt difi
cil.
ne ca aceste brigăzi să 
de
veș transportul i iii „ervir ea p - 
ibilifăț exi ta In ; enoada de n 

cepul de schimb, evident și aceas
ta datoiită unor defecțiuni în or
ganizarea pioceslihii dt4 * * * * ptbducțid 
- transportul de producție «iste 
foarte slab. De ce acest timp iili 
este folosit din plin pentru deser
virea brigăzilor de deschideri și 
pregătiri.' Sînt zile Cîhd la nună 
Aninoasa, ore întregi nu se face 
transport de cărbune fie din cauză 
că nu primește preparația Coroești, 
fie din căuza defecțiunilor la dife- 
r'fti instalații sau âiiiat
simplului fapt că nu este cărbune. 
De cb nU se iâu niăsufi ?a 
timp să se facă ii

Tocmai această situație impu
se bucurft 

un plus de at<-ll|.te în cO pfi- 
Pi

La cihdfii&tdgtâful. „M.iiheitdfeft11 
de la Palatul cultural din Lupehife 
rulat primul filth fltlpă tețffliiiâfea 
lucrărilor de repafețll Căpităle Pti- 
lej de admirat holul și sala; eXSliu- 
tăte . îrttt-b jilănteră îhoddt.nă; iii 
culoti și nuanțe armonioase, atră
gătoare. Spoliatorii au fost însă 
puțini, pentru că afișele nu s-au 
pus clin timp, și nici la locul po
trivit adică la vitrinele de aîi- 
șaj. ale palatului Apoi majoritatea 
celor prezenți s-a dus la ,,Mun- 
citoresc" mai mult dc dragul sălii, 
deoarece filmul ,;Fa'.itomas se dez
lănțuie" a rulat de mai multe ori 
la Lupeni. Păcat <:j. nimeni din 
conducerea clubului sindicatelor din 
Lupeni nu s-a gîndit să Iacă inau- în Lupeni se va construi cîitdva g 
gurarea 
noii.

Acțiunea de reparație capitală a 
Palatului cultural a fost discutată 
de o comisie formată din pieton, ar- 
hitecți și alii esteticieni și soeoia- 
liști. Această comisie 8 stabilit toa
te amănuntele legate de felul cum 
va arăta sala palatului

Bine s-a, procedat. Toata lumea e 
mulțumită de aspectul estetic al 
i’alatului cultural. Nu pot fi îhsă

sălii înnoite oi un film

se

si, țiu < urii șe 
i-eWtdMife femâtfcabili obțfr 
în ultimii ani la înaintări âti 

,posi bile.,r in pi i nud ri nd dato- 
deservirii exemplari a b itj§ 
de înaintări.

Ui

dâtPHtă

O. C. L. Alimentar® 
Petroșani

Aduce la cunoștința populației 
eâ prin magazinul sir. ÎS 
Petroșani (Autoservire) 

Ise desface zilnic făina 
integrală preambalată 

în pungi de hârtie până la 10 kg

Pentru cantități mai mari de 10 kg, de 
facerea este asigurată de secția de cereale 
situată în incinta din spatele magazinului

rnii-lțtimiți .ibfeșâ’ehii și <!<• r-odul 
cum și-a început activitatea, c bine 
Că sm ‘âtlbptât sbluțiâ fiiiăfii fillîte- 
Idf dtipă-âmidză db ki iircle tură sol. 
Darfe răii iră s.-â făcut fiumai g casfl 
dg. frildfe. iși itiâl râufe t'ă este si
tuată afara. Deja e Irig și iarna ba
te la ușă. Iar după ce că stai la 
rîhd în Irig ești obligat sa mai stai 
p dată ia rînd pe treptele dc la 
ușa principala unde se rup biletele. 
Aceasta deoarece nu se dă drumtțl 
în sală decît cu 10 minute înainte 
de începerea filmului. Oare nu era 
mai bună soluția cu două case dc 
bilete?1 * Se va răspunde.că nu, iar 
cei ce vor da acest răspuns vor în
cerca să-1 susțină cu argumentul eu 

agenție de bilete modernă și încă
pătoare. Nu-i de loc rău. Numai că 
pentru c asemenea construcție este 
nevoie de bani .și de timp. Deci va 
dura. Deocamdată însă situația e așa 
cun> e. Cinematograful „Muncito
resc" Lupeni este singurul din Va
lea Jiului, la ora actualii, la care 
se stă la rînd la bilete afară, la 
care se așteaptă începerea filmuliii 
tot afară. Nu-i de loc in ordine. O 
soluție trebuie găsită. Și c.ît mai 
repede, pîhă nu-i prea frig. Va fi și 
în favoarea cinematografului că va 
avea spectatori, si în favoarea oa
menilor

liiliu POPA

POȘTA 
REOACTIIE8

• BOI OiiA 1OAN, l aroseni :
Ultimele dumneavoastră cores- 

ponciehțe prezintă aspecte ininbre 
și sint redate - intr-o fotmă piață, 
alânibicată; Ducă vreji să scrieți 
ziarului cautați iapte mai intere- 
sânte, de care viața și munca nu 
dut lipsă -.1 Mrad.iilia să le dati 
o ferma t it de i H aptă pe ntrii pu
blicare, Toate să aibă *n$ă la baza 
criteriu! prinfipialitățu. Iri plus, <• 
bine să mai invățățl puțină gra
matică. Sînteți linăr și vă trebuie.

• BERCEA 1OAN, Felrila:
Am primit de la dumneavoastră 

dbttă folbgraîil dă trtifltașt, însoți
te de cileva rîndtiri de apreciere. 
Portretul vulcan Datorului loan Gîl- 
că a apărut in ziarul nostru nr. 
3 614 din 11 noiembrie completat 
CU dalele necesare de către cole
gul dumneavoastră, Viorel Doboș. 
Pentru cel de-al doilea portret aș
teptăm de la dumneavoastră cîteva 
date mai semniiicative din activi
tatea Șa de producție pehlrti a i 
se putea schița profilul de fruntaș. 
Scrteți-ne și alte aspecte de mun
că sau de viață din întreprinderea 
și localitatea unde liicraț’.

• GĂINĂ PETRU, POPESCU 
I€> AN, NICOARÂ IO AN — Petri- 
la; CETE AN SIMION, — Uricani; 
MAREUS VICTOR - Petroșani; 
FPUkE IOAN — Vulcan; KOCSIK 
MII IAI - < u leni:

In urma sesizărilor dumneavoas- 
ti -■ r< ii li n Iul cum. își 
desfășoară activitatea sectoarele 
l.L.L. din Valea Jiului, am între
prins o anchetă, al Căței rezultat 
va fi publicat într-unul din nume
rele' ziarului ndstru de săptămîna 
viitoare.
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In iegăiură cm situația din Orientul Apropia!

Dezbaterile t-în Consiliul de Securitate
NEW YORK 13. -- Trim 

cial Agerpres, R. Căplesci 

reluat luni . dimineala j te# 
situației - din Orientul i 
inițiată -ca'■>u£nȘ£’reI a " cereri 
nului R.A.U; Pîiiii în pre 
fost depuse. în acestă probi 
proiecte de rezoluție--linul 
India, Mali "și Ni'geita; tie 
către S.U.A. Și -ultimul i 
U.R.S.S. '

Primul vorbîtoY ;îti șec 
luni a fost ministrul de 
al Izraeluluf, ; Abba a Ebân, 
repetat poziția expușă cu prilejul 
conferinței de- presă din' ajunul 
deschiderii dezbaterilor din Consi
liu. r ' "■ -*
bil" proiect 
trei state afrd-aș 
rat că retragerea tri 
liene din teritoriile ocupate nu 
poate avea..loc decît ca 
unor tratative directe. 1 
nea, el a ridicat problema' defi
nirii printr-un viitor tratat de pace 
a „unor frontiere permanente și 
sigure" ale Izraelului, conside
red frontierele stabilite în .urma 
acordurilor de armistițiu din 1949 
ca fiind „fragile și vulnȘF.abilX'- 
Fără a se pronunța în amănunt a- 
supra proiectului, de revoluție .^a- 
merican, el l-a caracterizat ga nea- 
cordînd „suficență greutate" ce
rerii Izraelului-:. privind-- ,-țrptative 
directe cu țările. arabe.-

Țările arabe, a precizat Muham
mad El-Farra, reprezentantul per
manent al Iordaniei, care a - luat

n

.de 
■ine
3 a

de presă din ajunul

El a re'spteS'. ca ' „inacCep.ta-

cui intui, consideră ca prima 
in vederea restabilirii pă- 

incetarea ocupației mili-
■ retTiperea. t i p 1 'r •?1 )

din teritoriile ocupefte Bl ă 
că jumătate
se află șubÂȘcL8^4Hh;tȘi^i 

s-a'' dc-cl
ș ■ proieciulîii't-'dș^^f 

unei

■ww

cii este 
tărie. ■ și . 
liene 
subliniat 
iordanian 
raeliană . și 
cu prevederile 
zohiti.c. nfro-asiatic, Ca bază a 
soluții.

Proiectul a fost 
Milko Tarabanov, i 
maij.ent al Bulgariei, 
fat, totodată 
ză a sa 
prezentat 
ordinare 
nerale a 
căruia au 
telor occidentale 
jate au făcut o concesie însem
nată. In prezent, însă, a contitiuat 
el, statele occidentale au încetat 
să ma> susțină proiectul pe care 
în trecutul recent l-au sprijinit fă
ră tezerve. Scoțînd în evidență că 
orice reglementare trebuie să- por
nească 
blljț ații. 
marje a. 
bitorul 
sitățil 
<i. ' jj.rșȘ.țgînel 
meni “ ”5 ,

lțupă'ce reprerefiUintul Indiei, fo-
a. âdu.Sjj 

.... . ■ . .eryațuk fă-
s_dlj - 

H'Htîaf e';Țni e p®

sprijinit \ ișj d s 
reprezentant per

card 
acceptînd ca

a reiie- 
c.ă,' acceptînd ca ba- 

proiectul latino-ametican 
cu prilejul sesiunii eXtră- 
din vară a Adungfii Gd- 
O.N.U. - - și '■ în faVoarea 

yotaț ,măjgritațeg sța- 
țărfle neanga-

de la principiul inadmisi- 
,o,cupăr,ij,. .de teritorii ca ur- 
'.ep.ccațiilhilor militare, vor- 
a' stăruit și asupra nece- 

. 4Fp^>ly-ă,rîi; fără întîrziere 
i ’rijjTigi'atilor palesti-

Un comunicat al jNI
TEL AV1V 13 (Ageipreș). — 

Intr-un comunicat publicat .Ia fcr.u- , 
salini după o ședință a Cabinetului ■ 
izraelian se afirmă — potrivit a- • 
genției France Presse — că „gu
vernul a aprobai declarația minis
trului său de externe, potrivit că
reia Izraelul va refuza să colabo
reze la aplicarea rezoluției prezen
tate de india, Mali și Nigeria în ca
drul Consiliului de Securitate. O 
soluție a crizei din Orientul Apro- ;

FRANȚADeclarația Minister ului 
Afacerilor Externe 
al ft. D. Vietnam

HANO1 13 (Agprpres). — Minis- 
ti'ul Afate dor Exleme al Republi
cii Democrate Vietnam a dat publi-: 
ritațn o dirlarație pun care protes- 
tde arma-. 

^i^p8^^^^^ț®^țs^'ipțâțeîe"'' U n i-te, 
șAP^^RJ®)^e^':î.l5foibs^3a:în'::.TăZ'b'0t' 

iul ;din Vietnam
canadiene, 

cfea
porația comercială 3 Canada, a în;-

„Potrivit ziarelor 
în declarația 

Coi-
se arată

nsniisa de agei$te;/V'.N.A

cțigiat cU Pențagoriul ntimerbaăe 
tfăfete în valoare de sil te* de 

5‘ dolari. în baza 'aeițȘtgr.
vă furniză’ Sțțteldr 

pen tril ă 'ai 
Aceste., acte 

cairadie- 
sîh t în 

Canadei 
Cotai Ș tei 

de sijp^dvegftpre

bgihe de
ttacte, Canada 
Unite arme și muniții 
folosite îfi Vietn&m". 
ale cercurilor conjiu căldare 
BA „se arătă în ,-lieclafa.ție, 
contradicție cu obligațiile 
îti calitate de membru al. 
internaționale 
control în Vietnam

«i

Intre forțele patriotice și trupele 
americano-saigoneze au loc lupte grele

SAIGON 13 (Agerpres). — -A- 
proape 550 de militări americani au 
[ost uciși sau răniți în timpul 
luptelor grele purtate cu unități 
ale. Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de șud, care 
au iansat. în ultimele zile atacuri 
violente îh zona platourilor înal- 

■; te si alte regiuni 
de sud.

SoȘite în ajutorul unităților

zentantul NațiahRor Unite dacă a- 
cesta va avea instrucțiuni contrare

libertății sale de acțiune

întrunirea guvernului R.A.U.
CAIRO -.13 (Aggrpr.es). - ■ Refe-

rindu-se la ideea ■ trimiterii'1 unui 
mediator .al O.N.U. în Orientul A- 

■ propiat. ițăpță,îpî.malul egiptean „Ro
șa Ei Yușsef1', citat de agenția 
M-E.N,. scrie, în numărul său de 

. luni, <ă Republica Arabți Unită con
sideră .cS miSLpnea unui asemenea 
mediator trebuie să fie cea de a 
obține retragerea trupelor izrae- 
liene de pe teritoriile ocupate în 
iunie trecut. Misiunea sa va trebui 
să fie limitată la cel mult 30 de

CAIRO 13 (Agerpres). — Guver
nul R.A.U. s-a întrunit duminică 
seara sub președinția lui.. Gamal 
Abdel Nasser. Potrivit unui purtător 
de cuvînt oficial al R.A.U., relatează 
agenția Associated Press, membrii 
guvernului'au ascultat un raport al 
lui Aii Sabri, vicepreședinte al (Con
siliului de Miniștri al R.A.U., asu
pra discuțiilor pe care le-a avut în 
Uniunea Sovietică cu Leonid Brej- 
nev, cu mareșalul Greciko, minis
trul apărării, precum și cu ajți con
ducători sovietici.

din Vietnamul

metri nord-est de Saigon. ft?0i lup
te au fost angajate între forțele 
patrioților sgd-vietnamezi. și tru
pele americanp-salgoneze în provin
cia Hau Nghiâ. Atacuri a.le pațr.io- 
ților a.u fost declanșate în cursul 
zilei de duminică și asupra unor 
poziții ale agțeșgriloj la numai. 25 
kilometri nord- ,ț}e Saigon.

v < Ț'

Congresului national 
al Ligii drepturilor 
omului

PĂRiș 13 — Corespondentul Ager- 
pr.es, £1. Gheorghiu, transmite: La 
Paris și-a încheiat lucrările cel de-al 
53-lea Congres național al Ligii 
-^^rUn-rlIn-r omului Atf fo<ît adODtateL-il kJt WUIUiui, cpu iw-iv r
rezoluții fii legăt'tiră cu situația din 
Vietnam și cu criza din Orientul 
Apropiat. în rezoluția referitoare la 
Vietnam, Congresul se pronunță 
pentru încetarea imediată a bombar- 
âămhnteibr asupra R.D. Vietnam și 
CQnșidjeră că. restabilirea păcii denin- 
id.0. de reiuoniraa. la- A#nrd*iirîlp dp la 
Geneva, care stipulează neutralita
tea Vietnamului. Totodată, Congresul 
s-a declarat in favoarea neutralizării 
sud-estului Asiei, care să permită 
lichidarea neîncrederii ce a dat naș 
tere și a perpetuat conflictul actual. 
’ Participanții la Congres au cerut 
ca anul. .1968 să fie declarat „Anul 
drepturilor omului".

a- 
aflate sub țirul puternic 

1 ^^Ț^^Hfetelor patrioților în cursul 
.Jtlîet șl-Yioptn de sîmbuță,. avioane 

Intre care , bombardiere 
«ft efectuat‘ lă8> 'dV-Waipuri, 

„ cu napalm regiunile 
•Sf.âtel'irțî'OHaCV '.."-telc patripți- 
âSte axioanp Pbhn-

tOITțst J#! ț^LSț tahorȚțe de tirul u- 
I mWțildr antiatetejj^hale F.N-.E. .

Baza- unei i&iga'zi de infantejie 
test țipută sub tirul 

elor duminică seara in
^viptiă Lcpțg, Ia țâMJ.kild-

WASHINGTON 13 (Agerpres). - 
După încheierea turneului, de in
specție la principalele baze mili
tare de pe teritofWb - pre
ședintele Johnson a asistat dumi
nică la o ceremonie .'religioasă în 
localitatea Williamsburg'(Virginia). 
Cu acest prilej, președintele a fost 
înfruntat — pentru prima oară în 
mod direct în afara Congresului — 
în problema războiului din Viet-

cuvintele: „Sîntem consternați să 
constatăm că războiul din Vietnam 
OMe primul- război din istorie care 
a provocat de trei ori mai multe 
victime în rîndurile populației ci
vile decît în rîndul militarilor". 
Majoritatea națiunilor din lume, a 
menționat pastorul, califică acest 
război ca neocolonialist.

I.a ieșirea din biserică, pre
ședintele Johnson a fost întîmpinat 
de un grup de manifestant! care pur
tau pancarte cerînd încetarea agre
siunii americane din Vietnam.

gioase, reverendul Lewis Ceț.“fi

r

n'tlnțat că
tarul general al Frontului de Elibe
rate a'sudului ocupat al Yemenului 
(F.LO.Ste), Abdel Mackawee, a ă- 
dresat o telegramă lui U Thant cte- 
fdndii'-i să- ia măștîri urgente în Ve
derea împiedicării înrăutățirii si- 
tliați.'i .în Aden. In telegrama sa, 
Mat'kaveh afirma că ..«genți impe
rialiști; si.fețifiviți de' autoritățile bri- 
tanice, au de,clanșâț ‘în Aden uri 
război'Yivil,* soldat Cu arestări și 
pierderi rie Vieți omenești în rîndul 

’memfertldr'' l'.L.O.S Y.”. Compibtul 
britanic, declară Mackâwee, 'va Crea 

, o situație explozivă în Aden, care.
va degenera într-un război, civil 
generalizat după proclamarea in
dependenței Arabiei de sud.

CONGO (Klwlwa

Iweltttta tommîi wiale a 0.II.H 
Wi Wim JWffliiloî 
< Fapte care ațuaă în Kivu

KINSHASA' 13 (Agpțpreș)., - In 
capitala Congoului conținute Jucră- 
rUț? .CpwsiH;;; s^iaie â ©ioniza- 

țiQi miî-i pentru pro
blema mercenarilor Luînd cuvîntul 
duminică după-amiază, președintele 
Joseph Moputu a cerut membrilor

l

comisiei să adopte măsuri colective 
pentru a se pune capăt activității 
în Africa a mercenarilor, „aceasta 
moștenire rușinoasă a asupririi și 
exploatării coloniale1'. Potrivit a- 
genției France Presse comisia a a- 
doptat o rezoluție în problema 
mercenarilor izgoniți din orașul con- 
golez Bukavu și care în prezent se 

' ăflă pe teritoriul statului Ruanda.

[mreul giatmiez 
a aotoilzat reluarea 
Mtmi iu țările Mciailfle

CIUDAD DE GUATEMALA 13 (A- naționale a fost rănit în cursul incidentelor, 
gerpres). — Ministrul afacerilor ex
terne al Guatemalei, Emilio Arenals, 
a declarat că guvernul său studiază 
posibilitatea reluării relațiilor co
merciale cu țările socialiste din 
Europa. Relațiile comerciale pe caro 
noi l?-am avut cu aceste țări, a 
spus Arenals, au fost întrerupte în 
1954, cînd fostul președinte Carlos 
Castillo Armas a
mort cu țările menționate.

Agenția U.P.l informează, că re
cent ,Congresul guatemalez a auto
rizat; reluarea comerțului cu țările 
socialiste din Europa, iămînînd ca 
guvernul să inițieze acțiuiii în acest 
s«»s/r î-j ■ > tete A ,;te;'

în cursul "nopții de duminicii spre luni, în regiunea de nord-vest a 
Ciprului au fost semnalate din nou schimburi de focuri între unități 
ale gărzii njțționă|e și ciprioții turci, informează agenția France Pres
se, citînd surse ale’ cercurilor O.N.U. din insulă. Un soldat al gărzii

interzis orice co-

Aproximativ 200 de persoane au 
demonstrat duminică în fața cartie
rului militar din San Francisco în 
sprijinul eliberării unui tînăr de cu
loare trimis în fata Curții marțiale 
pentru refuzul de a pleca să lupte 
în Vietnamul de sud. Este vorba de 
tînărul 
de

Ronald Lockman în vîrstă
23 de ani, originar din Philadel-

phia, care a refuzat să se îmbarce 
la bordul unui avion cu destinația 
Saigon la 13 septembrie El va fi ju
decat în cursul acestei saptămîni. 
Manilestanții au încercat să pătrun
dă în baraca în care acesta era de
ținut, dar autoritățile au făcut uz de 
forță, împiedicîndu-i.

TOKIQ. — 
tegice americane 
zat 
lor 
pe 
pe 
parării de taifun". Apariția 
oanelor negre", scrie ziarul 
kio Shimbun", a trezit o mare ne
liniște în rîndul locuitorilor insu
lei, 
fie 
tru

Bombardiere stra- 
„B-52" au ateri- 

duminică seara la baza forțe- 
aeriene militare ale S.U.A. de 
Insula Okinawa, transferate de 
Insula Guam sub pretextul „a- 

„avi- 
„To-

care se tem ca insula să nu 
transformată într-o bază pen- 
bombardarea Vietnamului.

• SOFIA. — Luni s-a deschis la Sofia cea de-a doua fxpo 
ziție a cărții tipărite la Editura Academiei Republicii Socialiste 
România.

La actuala expoziție, vizitatorilor li se oferă, pentru prima 
oară, posibilitatea de a face comenzi pentru cărțile care îl in- 
teresează.

... WW.iMl

• DJAKARTA. — Autori
tățile de la Djakarta — rela
tează agenția France Presse — 
au suspendat ziarul „Kemenangan" 
(Victorie) pe o perioadă nedeter
minată,datorită faptului că aceas
tă publicație a. înserat în paginile 
sale un reportaj despre demonstra
ția desfășurată recent în capitala 
indoneziana, cînd mii de studenți 
au protestat împotriva creșterii 
prețurilor la orez.

★
KINSHASA 13 (Agerpres). — Loc

țiitorul ministrului de interne con- 
golez, Denis Sakombi, a sosit la Bu
kavu, capitala provinciei Kivu, în
soțit de un grup de tehnicieni pen
tru a examina împreună cu autori
tățile-militare situația din acest 
oraș, unde au avut loc luptele îm
potriva mercenarilor Se relevă că 
din cei aproximativ 200 000 de locui
tori, cît număra acest oraș înain
tea invaziei mercenarilor, au niai 
rămas circa 800, majoritatea refu- 
giindu-se în alte orașe și sate din 
provincie, >n așteptarea normalizării 
situației Potrivit martorilor ocu
lari, în urma luptelor centrul ora
șului a fost distrus, iar casele care 
au reușit să rămînă „în 
au fost devastate, j

Agenția France Presse 
este pentru prima dată
membru al guvernului congolez a 
sosit în oraș după alungarea mer
cenarilor.

picioare"

relevă că
cînd un
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