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brigăzile de zu-, 
e de Mogoșati

ca, sub conducerea P.C.R. și a 
să obțină noi succese mărețe 

contribuție activă Ia a-

Acest succes se 
ducției și a muticii, 
măsuri care au condus Ia depășire;» randamentului' planificat pe ex 
ploatare cu peste 100 kg cărbune pe post.

Tovarășului N1COLAE 
secretar general al .Ci 
aî „ .Partiduiui Cornunis

Interviu consemnat de
P. BREBEN ,

aprovizionează 
si alte exploa- 
depozitul cen-

NGUYEN HUU THO 
președintele Prezidiului C.C, al F.N.E. 

din Vietnamul de Sud
, l ■ '•

In numele Prezidiului Comitetului 
de Eliberare din Vietnamul de Sud, 
mân, 
cere 
F.N.jE. 
tate 
jează 
lupta împotriva imperialiștilor americani

încrezător în victoria finală, avînd aprobarea,
rul din ce în ce mai mare din partea Republicii Socialiste România, 
iilor socialiste și a popoarelor iubitoare 
poporul sud-vietnamez este sigur că va 
americani, pentru a face din Vietnamul 
mocratică, iubitoare de pace, neutră și 
calea reunificării pașnice a patriei.

Urăm din inimă poporului român 
guvernului Republicii Socialiste România 
în construirea unei țări puternice și prospere, 
părarea păcii în Europa și în lume.

dezvolte din ce în ce mai mult prietenia 
sud-vietnamez și poporul român.

Central- al Tronlului Național 
exprimăm Partidului Comunist Ro- 

guvernului Republicii Socialiste România și poporului român sin- 
mulțumiri pentru sprijinul prețios acordat programului,, politic al 

din Vietnamul de Sud, 6 nouă mărturie de prietenie și soiidari- 
între poporul sud-vietnamez și poporul frate român, care încura- 
forțele armate populare de eliberare, și poporul sud-vietnamez în 

pentru salvarea națională.
sprijinul și ajuto- 

a ță- 
de pace din întreaga lume, 

infringe complet pe agresorii 
de Sud o țară independentă, de- 
prosperă, care să pornească pe

Noua lămpărie cu autoservire de la mina Lenea . îl: Viii minerii, pun marca 
și-iau lampa! - -

stătătorii au terminat monta
rea și probele la nodurile 
sanitare "și au trecut la mon
tarea obiectelor sanitare idin 
ion tu.

Echipa lui Moșneag Gh'eor- 
ghe a ajuns cu turnatul mo
zaicului la etajul 9, iar for
mațiile faiantarilor PocsVai- 
ler Gheorghe, Horvath An
drei și ale electricianului 
Haranguș Ariton și tîmpjâ- 
ruiui Boștină Ion . sînt mult 
avansate cu lucrările — țați 
fiind.: hotărî ți să muncească

vremea, cu schimbările 
urbanistice care-și pun 
amprenta pe fața între
gii urbe. Și au un mo
tiv aparte pentru a ' se 
îngriji de aspectul gbs- 
podăresc-edilitar al cir
cumscripției lor. In ca
drul' acesteia se ’ află 
unul din cele mai în
semnate lăcașe de cul
tură ale ' orașului : Tea
trul de -ștat. 'Se circulă 
intens;, vin multi oameni 
Șfrăini, dbci aspectul 
străzilor, al ' locuințelor 
puric in7'j.oc'propriul lor 
obraz. Despre telul cum 
gîndesc cetățenii cartie
rului, în frunte cu de-

I Mina Lupeni și-a 
planul pe 11 luni

— Deci veți veni. S3 
veniți. Neapărat! 
•■.■SlrnuE repetase de cî- 
tev-a ori invitația, con- 
tin’Uînd. să nu-mi elibe
reze mîna. Insistențele 
trădau incertitudinea lui 
față de asigurările date 
în grabă, fără prea mul
tă convingere.

crările la acest depozit... -s. 
Am făcut un scurt p< p 

și în depozitul de utilaje.
- — In privința utilajelor, nu 
vă uia i:"puteți:;plîbgeșaW^bW 
suficiente. Insă stau sub te
lul liber; La fel vor sta și 
târna:?. ’ 1

— N-avem unde : le adă
posti., ..Și sînt multe pentru 
că. unele aparțin altor exploa
tări. Au fost aduse la noi

au anunțat ieri îndeplinirea planului de 
toți indicatorii.

Minerii din Lupeni
producție pe 11 luni la

Pîhă la sfirșitul acestei luni, din abatajele minei Lupeni vor 
fi extrase mai mult de 55 000 tone de cărbune.

datorește organizării pe baze științifice. a pio- 
reșterii gradului de mecanizare in subteran.

Constructorii șantierului Lu
peni execută în aceste zile 
finisarea blocului A 7 cu 88 
apartamente și 2 800 m p su
prafață locuibilă. Maiștrii Fi- 
lipescu 1-rancisp și' Mărcu; Ion 
au organizat munca -brigăzi-. 
lor in flux continuu pentru 
a obține maximum de ran
dament. :,

Rezultatele nu au Înțîrziat 
să se'. arate :, 
gravi condus 
Ion..și Călătoru Constantin au 
terminat de tras1 ■ țfflețul-, în

— Da, da, sigur !
— Cînd ?
— Ei, într-o zi... 
Continua să insiste. 

Deși sliîiigerea de mină 
«■a prelungit, nu ne-am 
despărțit. Insistențele lui 
erau prea "sincere, pro
blema lui prea pusă la 
inimă pentru a fi igno- 
rată< Deci, mai bine ime
diat doejt’tifiă știe cînd... li

'.WW- ■ 
sSript^ utilii' deputat, 'W:Ș 
deputat cunoscut," apre
ciat,' . stihiat . de alegăto
rii lui,. David Nicolae. In 
toată viața lui i-a plăcut 
să muncească, să se dă
ruie plenar unei cauze 
care țintește spre binele 
oamenilor, al colectivităș 
ții. E miner pensionar și 
vechi" Comunist. In anii 
de penșie ș-a dedicat 
treburilor obștești. A pus 
inimă în tot ce a între
prins, în tot ce a făcut, 
lată de ce-1 stimează oa
menii, de ce" i se adre
sează: cti încredere. ■ : '

Dar să delimităm „sfe
ra- de influiență" al ini
mosului deputat. Circum
scripția1 lui se află în- 
tr-unui din vechile car
tiere ale Fetroșaniului 
~ în'coîbnie. Aici, du
pă" . cum ;se ■■■ ș Wr-'hWsșsaite*" 
ptodus schimbări prea 
mări în ultimii ani. To
tuși, cetățenii, locuitorii 
doresc să- lie în pas cu

„prima mina" de vopsea la 
tîmplărie. Jn același timp, in- 
... r

sfîrșitul anului,

Să se întărească și să se 
și solidaritatea dintre poporul

(Continuare în pag. a 3-a)

în car- 
lînigi

Iarna ridică multe probleme dificile în fața depozitelor 
de materiale ale minelor. Dacă nu s-au făcut din timp pre-

Curse 
Caranse® .̂ ■

Incepînd de luni 20 
noiembrie, , a u t o b a za 
D.R.T.A. Petroșani, des
chide o cursă rapidă de 
autobuze pe traseul Pe
troșani — Hațeg —- Ca- 
ransebeș. Plecările și so
sirile vor fi în Piața 
Victoriei, la stația 
D.R.T.A., după, următorul

Ne-am dat, tot interesul 
pentru ca materialele ce 
ne-au fost repartizate șă fie 
stivuite cu grijă, pe ‘ sorti
mente. Avșm stivUiți 447 m c , 
dulapi, 1 300 m c lețtin foios, 
6 200 mc Ieftin molid, 6 500 
bucăți traverse — cantități

propunerea locuitorilor, 
cu contribuția lor, și cu 
ajutorul I.L.L., au fost 
înlocuite garduri pe o 
lungime de 550 m 1, s-au 
rec 
te, 
tal 
Pe!
Și i 1

întreprinderea de explorări 
Valea Jiului — Petroșani a ini
țiat anul acesta, prin subuni
tățile sale o serie de forări în 
cîmpuri miniere în diferite 
scopuri. începutul s-a făcut în 
cîmpul minier Dîlja cu sondele 
5 415, 5 416, 
5 419. Acestea au fost forate 
pentru stabilirea condițiilor de 
sedimentare a stratelor III și 
V deasupra orizontului + 480. 
Au urmat apoi sondele 5 505, 
5 506, 5 507 pentru completa
rea rețelei de explorare de 
detaliu în vederea promovării 
rezervelor , l,a categoria C 
zona centrală a aceluiași 
minier. In cîmpul minier 
câni s-a forat sonda 
pentru clarificarea relațiilor 
dintre formațiile cristalin și 
sedimentar spre rama nordi
că și sonda 5 294 pentru com
pletarea rețelei de explorare 
în vederea promovării rezer
velor la grupa C 1.

Forările de lă Iscroni s-au 
ț făcut în scopul deșCțfră^ți'Kți’U.c- 

■turii geolâg'ice Hi’zona" iffeâie 
a cîmpuliH' ’tftî’hîet*;t'Wa:WW’fâe 
la Lonea IV, tot pentru des
cifrarea structurii geologice 
în zona sudică a cîmpului mi
nier.

onstruit ' 10 dependin- 
a. fost reparată capi- 

• strada Grivița Roșie, 
ambele străzi, adică 
pe ; Radu Șapcă, ce

tățenii au. împrăștiat 650 
tone de piatră. Tot prin 
munca lor s-au reparat 
3 podețe, s-a adus o 
«jșmsa"pe strada, Grivița 
Roșie. Cu ajutorul I.C.O.

INTERVIUL ÎMI IHIKiVIll HIM III
“ DEP0Z9TUL MINEI LUPENI (

— In iarna trecută ați avut 
greutăți în aprovizionarea 
sectoarelor din cauza neasi- 
gurării stocurilor de mate
riale necesare. Ce ați lăctri 
pentru ca în iarna această 
să nu vă loviți de aceleași 
neajunsuri ?

care ne sînt suficiențe 
tru perioada, dt- Marpg. 

gătirile necesare, greutățile în timpiil .iernii vor fi mai mari tocmai la materialele la 
decît în celelalte anotimpuri. A< <:asta s-a. adeverit în iarna . cerințele sînt mari nu stăm 

bine ;de loc. Așa este cazul 
cherestelei margini. In" loc 
de 1 200 m c, cît ar fi ’nece
sar ■ pentru perioada de iar
nă, . noi avem ia

, îiț . depozit numai 130 ni c 
cherestea margini, alte

i1 'mșjțeriâ'le sînțein slab âpro- 
’.gzionați de către 'direcția 
comercială a C.C.V.J. Din 
necesarul 'de. 500 teme cî- 
ment, am primit pînă acum 
doar 50 tone. Iar din 250 m c 
nisip,- 1 500 m c betonite, abia 
avem asigurați 60 m, c -nisip 
și,, respectiv, 100 m c betc- 
nițe. In ce privește: lubrifi- 
anții, rezervele de cale dis- 
punern poîte ar acoperi ne- 

. voile exploatării noastre, dar

trecută și la mina Lupeni. Nefiind asigurate .din timp stocu
rile necesare de lemn de mină, ciment, aprovizionarea sec
toarelor cu aceste materiale s-a făcut defectuos. Greutăți au 
fost și la depozitul de lubrifianți gtît din cauza capacității 
insuficiente a depozitului cît și datorită neizolării unor con
ducte de aer, care au înghețat. Deci o seamă de 
care trebuie șă: nu se mai repete. 1

Am considerat necesar să revenim, după un an, la de: s 
poZitul de materiale al minei Lupeni. Am avut © discuție 
pe tema pregătirilor de iarnă cu locțiitorul șelulut de depozit, 
LdrinUștefăn.1: ăMgsAag.'::?' ' ■: '

- O veste bună :
. . țigriil Livezeni,

școala nr. 5, I.O.I.L. Pe- 
troșani a deschis o bru
tăriei de copt pîine —

Lucrări de îaiUliie 
a ahffleiîlârii to apă 
potabilă

In partea estică a Văii Jiu
lui s-a făcut ieri racordarea 
Ja sistemul de alimentare cu 
apă potabilă a unei conducte 
prin care se transportă apa 
captată din albia Jiețului. Ca 
urmare, debitul de apă pota
bilă pentru localitățile Petro
șani, Petrila și Lonea va creș
te cu 5 000 m c pe zi.

Se lucrează în continuare ia 
captarea altor surse de apă din 
partea nord-estică a bazinului. 
Aici au fost săpate 10 puțuri 
de captare și se lucrează la o 
stație de pompe.

Ea va mări debitul de apă 
potabilă în această parte a 
Văii Jiului cu încă 6 000 m c 
apă potabilă pe zi.

ț:

I | a* i. $ f

.... ..... ............... .... . .—.—

e binele putatul lor, vorbesc fap-
ec tivită? lele — realizările go:șpo-
lionar și dă resti.
In qnii In ultimii 3 ani -- ' la

I. D.

ster — pentru populație. 
Brutăria ' are 6; aprecia
bilă capacitate de pro
ducție, putîhd satisface 
toate cerințele populației 
din "cartier.

O autobuze Petroșani-

orar: plecarea din Ca
ransebeș la ora 6 dimi
neața și sosirea în Pe
troșani la ora 9,18; ple
carea din Petroșani la 
ora .13 și sosirea în Ca
ransebeș la ora 16,18. 
Biletele de călătorie. se 
eliberează îri autobuz de 
către taxatoare.



STEAGUL ROȘU

CÎNTEC TĂCUT

MEȚII

destram

GRAȚțf

Concur-
Canfursul va

^ARRAȚJAN.Tiberițj

M. MUNTEANU

Cinei minute cu regizorul Ch. Turcu «lesfwe filmul săw „Custelaniâ**

din 
tabel

c; a llbu Ăl $ și 
tutti amatori yer 
iita pe scenă pto- 
: artistice 
muzică ppp.țjlai'ăK 

ii, recitări, tnplțtfr

NOTE DE LECTOR
fotografii 
artistice

proiesioUriiă 
m ț-p- i)5 ifi&ț îțfe 
< 11 i l ț i ra 1 - a.: 1iȘ'‘i'if 

e. Acești! ...șb"

ierbinc

o «ouă expoziție, 
cum acest „hol", 
prezența continuă

amintește 
a scriito- 

altfel 
yrep

Execuția tehui 
ireproșabilă, dă < 
în plus exponate 

și atestă

Țps
prinți® p<» toți elevii 
șpQlii și Îs terțtiinareți 
lui se va- stabili (in 
< țasamcnt pe clase, o- 
bțjpsțftU 'primelor trei 
i’qQțții fiind prțBțiațj,

puțin 
că, 
noță 
lor și atestă practica 
îndelungată de labora
tor a lui Ion Mihăică. 
Optimismul contami
nant din „Vreau și eu 
o minge", grația miș
cărilor din „Mișcare in 
relief, fantezia și 
subtilitatea cu care <m 
fo-,1 realizate lucrările 
„De nu m ar vedea 
mama", „Prea tîrziu". 
„In plină mișcare" și 
„...și 1-2-3-4" conferă
exponatelor valoare ar
tistica, autenticitate și 
un pronunțat stil per
sonal. Dincolo de

Consemnăm lunar, a 
proape în mod stereo 
Up, că în holul clubu
lui din Lupeni s-a des
chis 
Iată 
prin 
în cronicile plastice, a 
devenit simbolul și 
mesagerul artei crea
torilor de frumos de 
lg Lupeni și din cele 
mai îndepărtate colțuri 
ale țării. Cu toate că 
manifestările de aici 
figurează cu mențiunea 
de „permanent" jn a- 
gențla culturală a ora
șului, elementul surpri
ză înviorează în mod 
plăcut interesul ama
torilor de artă.

De data aceasta, sub 
auspiciile Asociației Ar
tiștilor Fotografi din 
Republica Socialistă 
România a fost desciii- 
să, zilele trecute, ex
poziția de fotografii 
artistice cu temă spor
tiva, CLiprinzînd lucrări 
realizate de Ion Mi
hăică din București. (

Cele 27 de exponate 
alb-negru și color de 
o certă, valoare artis
tica aduc, în fața iubi
torilor acestui gen de 
artă, sinteza timpului 
petrecut de autor în 
efervescența competi
țiilor sportive. Pe tușe 
sau în spatele porților 
cu plasă, în tribune sau 
pe pîrtiile de schi, în 
lumea „celui mici" sau 
pe marginea bazinelor 
cu apa, Ion Mihăică a 
surprins cu simț și ra
finament artistic poezia 
momentelor de mari 
încordări. Cu tot dina
mismul tematicii, lucră
rile sînt străbătute de

pă o lungă perioada de la apa- 
primubri /. Vphim al rcmianului 

imeții de Marin Preda, ă \ ă- 
□ mina tiparului și volumul al 
a. Autorul prezintă fremîută- 
dip familia lui Moromcle, în- 
ărilo care' au avut loc in viață 
■nilor, satului, cu refeiiri tarl
ale și ia situația din țară după 
te-a! doilea război mondial. La 
m'.ul volumului autorul ne 
ăluie ad-'\ lirata situație a celor 
băieți (Ăchim, Nilli, Parascbiv) 
au părăsit familia lui llie Mq- 

l - fugind la București, dor- 
sa înceapă o viață noua, inde- 
frta. Cel mal mic membru al 
Hei, Nictilae. ultimul dintre 
»nefi, ajunge pe primul plan, 
i fuga feciorilor mai mari, llie 
>itu-te il oprește pe Nit.ulae să 
meargă la școală, o'blinindu-l 
mm ăea-; i si sU pună mina pe 
*, deși 'treburile îi mergeau
Cwiered di) porumb pe care 

nua' să-f fa-.â îi -aducea' uri ve- 
pre; iubii. -
pil o ultima înc< reare de a-ș> 
la feciorii fugiți (să lucreze 
•urni), Md.romete îsi vede sin-

- -

MĂRIM" l’R El)A

d< gospodărie irămu.lt fiimj, in 
ț ele din Urmă, de soție și de Ni- 
țulae, care se înstrăinase treptat 
de tatăl - s.îu oînă la abandonarea 
definitivii. llie Vloromete încearcă 
s.i restabilească legăturile cu fiul 
Său cel mic dîudu-i ide.ea de a 
ocgp.i gri post de învățatei suplini
tor, dar prea tîrziu. Nu inai putea 
ilit<irț leoătura care se slăbise prea 
mult; amenințînd cu ruperea. In 
i rina unei discuții cu tinăriil notar 

n sat Niculae pleacă la jiiddfeaim 
i ui trimis la o scoală de partid.

In sat va toni de mai multe ori. 
Brinm d ită încearcă sa-i .-anvinqă 
pe frații săi despre necesitatea vin
derii cerealelor la prețul of ir ial de
oarece începuse specula favori
zată de seceta care se abătuse asu
pra Moldovei. Va fi trimis apoi ca 
activist în Siliștea, avind dificila 
sarcină de a îndruma si controla 
procesul de recoltare a griului și 
predarea la timp și îr bun - condilii 
a cotelor către stat. Sarcina lui, ț. 
grea pentru că buna desfășurare 
lucrurilor este tulburată de dife
rite acțiuni de sabotare întreprinse 
de chiaburi care se soldează cu 
unele incidente.

Scriitorul urmărește în special 
drumul parcurs de Niictilae fără sa 
neglijeze situația familiei, pe care 
a păiăsit-o si pe ceă’a satul i. Sfă
tuit- de. același . am cared imiru- 
mase spre munca de activist de 
pgrtid. din anumite motive, el va 
îmbrățișa o altă carieră.

Acțiunea romanului se le-fășoară 
.’pe mai multe plmiuri, î” n,‘d mult-.? 
direcții, fără a îngreuna înțelege
rea lucrurilor.

Marin Preda nu povestește direct, 
ci se folosește de personajele ro
manului care vorbesc despre cele 
întîmplațe,' povestesc, reproduc sau 
Se spovedesc singure. Spre exem
plu, plecarea lui Niculae n-o aflăm 
din gura autorului. Felul cum c. 
ajuns inginer, cum s-a căsătorit, 
viața sa de familie, c cunoaștem 
pe baza numeroaselor referiri ale 
autorului, personajelor si chiar alo 
lui Niculae însuși.

Romanul este o frelscă a satului 
românesc de la sfîrșitul celui de-al 
doilea război mondial, pînă în pe
rioada apropiată a cooperativizării 
agriculturii în patria noastră, bine 
conturata de pana lui Marin 
Pr<?da.

Incepîpd de azi 19 noiembrie, la 
cinematograful „7 Noiembrie" din 
Petroșani va rula filmul „Caste
lanii", o nouă producție a studiou
lui cinematografic „București". Fil
mul este o satiră la adresa unor 
oameni caro au rămas tributari con- 
cepțiilgr învechite; substituie in
teresele colective, celor Personale, 
fac abuz de putere, cgltivă prater- 
ționismul, slugărnicia fată de șefi și, 
tnimînd principialitatea, trăiesc cu 
deviza „o mină spală pe afla". Ac
țiunea se petrece în zilele noastre 
într-un sat dțn Transilvania.

Rentrnțînd la obișnuita prezentare 
a filmului, rodăm mai jos cele cinc i 
minute de discuție cu regizorul 
Gheorghe Turcu despre filmul său 
„Castelanii".

REP: Tițliil filmului 
de piesa „Nuntă la castel 
riilui Siito Andras care de 
șemnează și scenariul. Există 
legătură intre piesă și film ?

&I. TURCU: Nu. Aparent 
xista o legătură deoarece scenariul 
preia din piesă personajele Mădă- 
ras și Galovici, transformate par
tial, dar dramaturgia Ulmului este 
OU totul alta. De iapt, titlul inițial

• șl filmului era „Momentul naturii", 
prin care era. exprimată mai exact 
ideea centrală. Am renunțat Insă

. ■
Iu el deoarece acest titlu sugera 
mai curînd un Ulm documentar,

REP : „Castelanii" are merltul dc 
a fi una din putinele comedii sati
rice pe o temă contemporană dțn 
producția studioului „București". 
Fțțistă, față de comicul scenariului 
(de replică și de situație), o încli-

nație vădită spre șarjă, mai ales la mic dictator In castelul său, care 
personajul Galovici, desigur, cu in- Împreună .cu lingăul său Galovici 
lenția de a sublinia ridicolul și ab- susțineau un cdiiiciu construit pe 
surditatea situațiilor. Dar celelalte neprincipialilate.
personaje rămîn totuși într-un alt REP : Alături de aceștia, grupul 
plan mai firesc. Cum explicați a- celor doi tineri îndrăgostiți (ingi- 
ceastă discordanță ? nerul Ștefan Dimitriu și Marines)

GH. TURCU: Este o nuanță, de apare schematic, dulceag. 
interpretare și ea aparține exclu- GT. TURCU: Este soarta eroilor 
siv actorului Tudorel Popa. Dar pozitivi în satiră. Orice nuanțe ai

sub fiecare glumii se ascunde un 
ade\ cir pruiund, dmmwic. Tu anul 
în eci/e- fost scris: sr<emmtit ©ș 
\i,ștau încă cooperativ e agricole 
dc producție cure treimi! <lm creș- 
'terep cobailor, rieglijind-Tigrieuitu- 
ra; și personaje ea Mădăras, pre
ședintele coopQrațivei ugiicolp, .un

' ' t . . ■ -t-ș

riccrcu .ser le dai, aricit i-ai ajuta, ■ 
<-i ratniii întotdeauna mai jos de- S 
■fit cesilalll eroi satirici, pentru eă 
accentul nu cade nici o dată asu- s 
pKi.lou, râ mine iți- t,
R?/prcțflrea Vctericșwft: Și, In d- 
cest car, cred că cei doi tineri ac- 
lori ((linca Tomorgveatiu și 7'rțiieu ii 
Sțănescu) ay reușjț să dea -Perso-- 
naielor un plus de veridicitate. S

REP : Ce ne puteți spune despre | 
’ratarea < iuematografică a subiec- ® 
foiui ? g

GH. TURCU : „Castelanii" nu este | 
un Ulm pe gustul snobilor. Am vrut • 
să subliniez replicile, să ajut în- g 

legerec ' ’entru cea am 1 
„ ’ , ' r’, ' t,‘< it in \ trei re 1

tradițională, evitînd cadrajele mo- a 
derne care ar fi distras atenția de ■- 
la ceea ce spun actorii. V

REP: Care este scena Ia care * 
țineți cel mai mult ? I

GH. TURCU: Scena jurămîntului | 
pe care Colea Rătitu il face in bl- # 
serică. 1

REP : Cîteva amănunte despre g 
U > f îsurari a film irilo r

GH. TURCU; Am filmat timp de | 
șase săptămîni în satul Gornești de I 
lingă Tg. Mureș, în castelul care _ 
există acolo. Interioarele sirii iii- ■ 
mate pe viu, fără nici un metru • 
din Bustea. g

ir%25c4%2583mu.lt
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O problemă 
de transport 
a muncitorii©
E. M. Aninoasa

Pe timpul eînd t^i^portiii 
citorilor Ș. M. Aninoasa eța asigu
rat de către C.C.V.J., la siațța ter
minus clin Aninoasa conducerea 
minei avea plasat ten subraveghe-”" ' 
tor pentru dirijarea autqbuzelpr și 
o femeie de servicii' pentru cură
țenia lor. Totul ere în ordine.

Acum transportul îl asigură 
D.R.T.A-, colaqpa . Petroșani,. dar 
cele dou.1 persoane ale minei Ani
noasa au rămas în continuare la 
vechile p> tari (. onsider cii nu-i în 
ardțite, deoarece noi 
de aceste persoane în 
prinderii, la sectorul 
Să asigpre nu iiuthai 
clar și dirijarea 
buzelor. .Și încă 
telegarii dintre' 
șoferi, îrf fjecar-e

ayețn nevoie 
cadrul între- 
Vil. D.R.T.A 

tratispo.rtul,
și curățenia auto- 
ceva. pe baza în- 
supi-ăvegh-etor și 

zi uiide a111obuze,
cum este "mai ales cel de Vulcan 
de la ora 14,41, pleacă supraîncăr
cat scutind astfel ieșirea in cursă 
a altor autobuze. Ar trebui regle
mentate aceste aspecte' privind 
transportul mun< itorjlpi inpu î Ani
noasa piei uni si situația suprave
ghetorului și a femeii de serviciu 
de care noi avem mare net oie.

CONSTANTIN D- 
toluiician E. țvf. Aninoasa

C.O.E.F.S. Petroșani va- deschide 
la 1 decembrie a.c. un curs de ar
bitri de fotbal. Condițiile de admi
tere- la curs : candidatul a'ă posede 
studii medii, să activeze satț să fj 
activat în cadrul fotbalului și"să 
aibă vîrsta Cuprinsă între 18 și 35 
ani

— .0 priipă‘p^șervatie. De cp se fațadă teatrului.. E frȚnțșș, ele un-
fac lijcruți pev juțțlătate. Iqtă,cîtexa verde odihnitpf. Dar de ce mimait

ilrtA „jRcișlii-". fu acest art N-au exqcytql fațada ? !n partea laterală aflate în 
șjău reparații curente la locuințele de p? strada Radu Șapcă, peretele a ră- 
ij^â- îșțr'qda Rudg Șapcă -- dar nuuiai 
'r^i- pe jumătato. O parte a străzii a" 
Cri- ' fQsț pninețHtij. - în cealaltă "jumă- 
cră- late, fațadele continuii să fie scoro- 
ca- jitb — purtînd pecetcm neglijenței. 

Lțgle N Și iutei cevq,. ’o Veche dolbanță. De 
I cp nu S„|U Jiiontat și jgheabLiri lq
latul clădirile reparate. Din cauza apei, 
3 de ipțqdeȚ? . Igcuințelor sînt umede, 
bitHir-asi-i șoriiliiido pînă-ii tavan. Ar, 

pro- fi p/șolufje rentabilă, . perutii s-ar 
1 sg pășțfa mai.hine, iar oamenii ar 
cu- scăiM do igrqsle. Altceva. Tovarășii 
- | de lq Teațrui de Hat af;Mzugrăvit

Pentru minerii
© Grija pentru condițiile de 

■muncă si viața ale minerilor de la 
E. M Lupeni este iefle< tata de o i 
8 328 000 Iei prevăzuți in acest an 
pentru procurarea de echipament 
de protecție, antidoturi, măsuri sa
nitare și altele. ,

© în stațiunili balneo-climateri- 
ce au fost la odihnă sau tratapienț, 
în acest an, 630 de salqriați .ai 
minei.

© Comitetul sindicatului E, M. 
Lupeni a organizat 14: excursii, prin 
Igrq cu țmtocarok- O.N.T. La aceste 
excur ii p<- itinerarii diferite, avînd 
<a Sm>p (Uiioașteiea leuiizărilor e- 
conomice - și ■ social-cultorale, ,1 fru
museților naturii și-locurilor isto
rice din patria noastră, au partici
pat 530 de fruntași și evidențiați 
în întrecerea sociali-tă. Suma des
tinata excursiilor se ridică la 
145 000 Iei.

; «i: ; ȚW 41. : ÎKSL :“
In curtea Școlii ge

nerale nr. 1 din Lupeni 
erau, adunați 43 de pio
nieri clin clasele a Ill-a 
B și D. Așteptau cu 
nerăbdare autobuzul ca
re urma sa ne duca în
tr-o excursie pe melea
gurile pitorești ale re
giunii noastre.

Veseli, c. întind, ple- 
țăm. Ntei: ' nu ne-am 
dat seama cînd am a- 
kms iți fața amfiteatru
lui „Ulpia. Traiana" 
din SarmiZdSețțisa: Am1 
vizitat a^oi"Muzeul din

Sgrmizqyețqsa .și ur
mele cetății dacice. De 
aici am plecat spre o- 
rașul' Hunedoara, ceta
tea de oțel a patriei, 
Aui răjnqs impresiona-1 
de amploarea ce a lu
at-o (te.",oltai aces
tui oraș. Vizitarea Cas
telului Huniazilqr ne-a 
oferit o lecție de isto
rie interesantă și in
structivă.

.Cbiitiiiuîndu-ne,, 
mul aiii.ajuns îh
șui Deva unde vechea 
cetate a Devei ne-a

primit cir fruiițea ninsă.
La întoarcere ne-am 

oprit în pădurea Ha- 
jeguhii . uncie am văzut 
zimbrii, iar unii dintre 
noi au mîngliat căpri
oara i are trăiește în 
pan. IxciuHa- riw-ii 
plăcui ioarto multa Ea 
pe-.a oierii prilejul să 
Cunoaștem frumusețile 
regiuttii.

diu- lSEf.OVAN ION
ora- preșddintefe iiftțfătii dc 

zco.fiî gene' 
i Lțipeni

strada Radu Șapcă, peretele 
mas cum a fost : de un galben de
colorat, murdar, înegrit -de vre
me, cu geamurile sparte. Așa tre
buie -să arați' un Hieșș de c ultură ? 
Gospodarii teatrului spun că nu, că 
vor face și cor drege dșr... Or, y

- frumos s.'i promiti dar numai în 
cazul cînd te ții de eirvînț.

Deputatul ne-a amintit de încă 
/două mostre ale neglijenței : în 
Strada 'Grivița Roșie, lîngă ■ maga- 
zitiul alimentar, se află o’ con
strucție dărăpănata, înegrită din 
seîndură, care abia mai stă în 
picioare. A fost construită de cîteva 
dei enii pentru a servi ia desface
rea zarzavaturilor, intre timp a de
venit locuință. Oi, în starea la
mentabilă în care a ajuns, sfidează 
aht estetica străzii cît și normele 
de igienă urbana. Soluția ? Să lie 
dem,©lată, doar există formele făcute 
pontici ar oaste. Si în< a o aseme
nea baracă, „înnobilează" parcul din 
fața teatrului. Oare decorurile 
ve'cbi depozitate aici mi și-ar putea 
■găsi adăpost ÎȚ, altă parte ca ba
raca să poată fi demolată ?

Dopul aii.! mai are cîteva neiv.ui- 
țumiri- Din lipsa de canalizare, pi
rite ti ,il?,ite < <-l.,'ii.j ino'i'G in 
timpul ploilor sttăzile, i Iu minatul 
public lasă de dorit cetățeanului 
Rădici din Radu Șapcă nr. 54, pto cu 
trei copii, tov. < o< îilescu, solul uni
tății I.I.L... îi pi omise de multe luni 
că i so >. oi repara dependințele dă
răpănate dar oeasiil dorit se lasă 
prea mt.lt cișț< plat

Sînt iv'multiimiri aîă depiitatului. 
ale alegătorilor lui pe care omul 
le spune răspicat și' :în sesiuni, și .în 
lața gospodarilor orașului : 
;’ — E rău r în(d nu te ascilțtă ni
meni - spune deputatul. Cu ce sq 
mă prezint în fața cetățenilor. N-am 
ce rapprță. Justificările piă pup 
într-o situație neplăcută.

Un deputat, are pevpift 
rul dv., stimați edli; -ii . prașulut • 
A' ordațl-i sprijinul'

19 noiembrie
9,00 Ora exactă. — Cum va 

mea ?
Gimnastica de înviorare. 
Teatru pentru tinerelul 
Iar: „VjforiiJ" de Barbu

ȘCO- 
jȘÎe- 

': fănescu Delavrancoa. Interpre
tează colectivul Teatrului 
de Stat din Turda

10,3Q Emisiune pentru șațe,
12.15 Concert simfonic : in j>tp- 

gram : — Concertul nr. 2 ;>»n- 
tru Pian șj orchestră de Mc. 
Dowell. Solist : Anrira Watts, 
acompaniat de Orchestra Fi
larmonicii din I os Angeles. 
Dirijor Zuhin Melila.

15,40 Campionatul mondial de gim
nastică artistică. Transmisiune 
de la < openhaga.

18,00 „Ielele de ia Naruja' - Pro
gram susținut de orchestra de 
muzică populară și soliștii 
Filarmonicii de stal din Galați, 

18 30 Magazin III.
19.30 Telejurnalul de seara.
19.50 Uesene animate.
20,00 Al doilea concert cu premii al 

orchestrei de estradă a Ra- 
dioteleviziunii.

21.15 Film artistic „Misterele Pari
sului".

22.50 Telejurnalul de no. >
23.00 Telesport.
23.15 închiderea emisiunii.

€ 0 11 D 11 MI
Tof de-ale comerțului

© Duminică 12 noiem
brie la magazinul cu 

.autoservire din cartierul 
Livezeni. „Aveți fasole 
verde conservată" ? „Nu 
se găsește în tot orașul". 
Răspunsul l a dat una 
riintre observatoarele din 
flr’țaziR. La doi pași mai 
înspre casă, pe o tone- 
tă, borcane cu fasole 
conservată cită vrei. O- 
mule bun, dacă nu te 
pricepi la comerț:de ce 
tii neapărat să fâei co-‘ 
merț ? Sînt o sută și una 
de alte meserii.

© Piața Victoriei .Res; 
troșani. Pe dreapta, cum 
mergi spre gară, un a- 
telier de tapițerie. Co
menzile Se o xecută aici 
și tot de aici se elibe
rează. Pa stingă, un alt 
atelier de yulcqnjzmte și 
unul de pir laț firme, . Nu,, 
se pot tapița somiere și 
picta firme decît în cen
trul orașului? Nu s-ar 
putea face un schimb cu 
comerțul? Să ne amin
tim cîi iu Piața Victoriei 
tiu există un chioșc îii 
care să poți servi „pe. 
loc" un corn sau Un ia
urt. Și uri astfel Țștțpn 
chioșc ar avea trecere, 
asigurăm; dcr acest' lucrui 
conducerea O.C.L. 'Aii- 
pwmtaffl.l .111 1-1... ;

© $.i fiindcă sîntem 
la capitolul „spații" și 
„mutații posibile", co
operativa „Jiul", a des
chis un atelier de șer-, 
Vicii auto lingă. bufetul 
„Trei brazi." Petroșani. 
N-are spațiu suficient

sa desfășoare o activi
tate optimă. Ține de 

. două luni de zile O ram
pă de spălare nefolosită 
pentru că mi are spațiu 
suficient s-o monteze. Și 
u-are spațiu pentru că 
acolo se află cotețele n- 
nor particulari si niște 
depozite de ambalaje ale 
O.O.V.L.F. și I.R.V.A Și 
nu pol fi desființate pen. 
ti u că Secția de arhitec
tură și sistematizare a 
orașului nu' dă un șv ia 
de principiu oare să le 
înlesnească celor-‘-de 
cooperativa- Jiul sa în
tocmească un proiect ca 
lumea pentru amenaja
rea sectei’ respective. 
Câni î ncuircată,■ nu ? Șî 
o așa de Ușor -te des-| 
curcat.

• Tot despre „muta
te posibile". In < mtierul 
(Lițpați, în blocul ma
gazin a tost un atelier 
de frizerie și coafură. 
S-a mutat in locul lor o 
unitate de croitorie. In 
același timp, magazinul 
de piine și lapte de. la 
care se aprovizionează 
cartierul se află pe stra
da ’Republicii. N-ar fi 
mai nimerit. ea ' țoațe 
magazinele, eu profit aii- 
meu tar să :se afle la un 
loc ? .La croitor ■nu mergi 
în fiecare zi dar după 
Jante și pîine sigur mergi 
zilnic. Si atgpci de ce 
să nu studiem și aceasta, 
țj^șjbjljtate de g veni în 
ajutorul oamenilor, care 
cer ; acest lucru ț '

It c-

Unitatea de croitorie din cadrul noului complex meșteșugăresc din cartierul Aero
port, ■ Petroșani. Foto: N. Moldoveana

20 noiembrie
PROGRAMUL I: 6,00 MUZICA -ȘI 

ACTUALI l’AȚI; 8,25 MOMENT POE;- 
ȚICj 8,30 La microion, melodia 
preferată; 9,30 Pagini celebre din 
operete; 10,00 Radio-prichindel; 
10.10 Revista literară radio; 10,40 
Piese corale de Nicolge Oanc-ea; 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 Cro
nica economică; 11,15, Rin creația 
Ții Ion Vasilescu; 11,45 Sfatul me- 
rlR ului : Herniile și prevenirea re
cidivelor; 12,00 .Muzică populară; 
12,15 BULETIN DE ȘTIRI; 12,I>0 
'Succese qle muzicii ușoare; 12,45 
RADIOJURNAL; 12f55 .Intîlnirei cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat; 13,30 Parada soliștilor si q 
oțchestrelfii de muzică populară; 
1-4,15 lnșjr-țp mărgărite (emisiune 
pețlțru copii); 14,45 Muzica ușoară; 
15,00 BULETIN - DE STfRI; 15,05 
Ia inqț ai iu.tj, din vioară; 15,15 
Afiș rgdigfoflic; 16,00-. RADIOJUR- 
NAE- Sfowt; 16.15 Din tezaurul 
Jioslru jojclpric; .16,30 DOCUMEN
TELE- PLENAREI, AMPLU PllO- 
GRAM Al. VIITORULUI; 13,50 Pen
tru prietenii mgqicii corale; 17,10 
ANTENA TINERETULUI; 17.30 Con
cert sinilîiuic popular; 18.00 BlT- 
I.r.TjH D.E ȘTIRI; 18,03 Cronica ecn- 
nomic'4; lfJ(10 Cqjeidpscop muscal; 
18 30 Orizont științific; 18,45 De la 
frunză, la marile ansqțnb'mi fol
clorice;, 19,00 RADIOGAZETA DE 
SEARA; 19,30 O melodie ne adresa 
dumneavoastră; 20,00 BULETIN 
DE ȘTJJ?I: 20,Q3 Rațl'Q-magUZin spor
tiv; 2015 Melodii românești; 20,40 
TEATRU P 'DtȘfQNlC: VIZITA de 
Iosif Petran; 21,23 Șlagăre; 22,09 
R'.DIO.II RNAL. Sport. Buletin me
teorologic- 22,15 Cîntă Maneta Bă- 
trînu si Gianni Meccia; 22,30 MO
MENT POETIC; 22,35 In ritm de 
dans; 24,00• BULETIN DE ȘTIRI; 
0,05 Melodiile nopții; 2 55-3,00 BU-

I LFfIN DF ȘTIRI

wwmijir

Este pregătit pentru 
minei Lupeni ?
| .ți ti.®! O . 'U-șȘț

pag. I)

?ar pentry a fi descărcate 
macaraua. Dar după ’ ce 
fost descărcate nu s-a 

ț prezentat nimeni:, ști le 
adunat în depn- 
uțilaje care nu 

un ventilator

dc
cu :

mai
ja Așa: s-au 
zițul jiosțru

: ne aparțin •
ireversibil de 40 000 m r, << 
aparține minei lincanj, u 
mașină de ascuțit stradele și

- țnat- mwlt» comprețoațe <!•
45 m c pentru,mina Livezeni, 
un ca?șn <s«țlorii e r pentru mi
na Bărbăleni, un lanț de ele
vator al niiiie'i Petri la. două 
opritoare ale minei DÎIja și

iarnă

miilfe șlțeie.'
— Deci și' (a depozitul de 

ulfMje «iveli greutăți. Mai a,- 
leș dm cauza exploatărilor 
care nu-și țțdȚ'ă ig timp u li 
.qjeie rțest prcșțp. Vă rugau, 
.â ue m?i dșli rîțeva șxjjIJt 
cații. De ce baldstul si nisi
pul sînt îngrămădite lîngă 
n.ii i ,er?' i ’ l ;.de mai dgș-

. .'ărca‘,1 celelalte mateHate . aqon- nu întl-o oră, cil ar
—- Ce șă lacem Ț Cș sȘ .fi necesar.

..gicargă mtiiica mat operativ zării, ci în 12—13 ore.
— Ce propuneți pentru re-. 

-mediii „neajunswHgr la 
depozitul minei dumneavoas
tră ? I

— Conducerea noaSttă și

descărcăm nisipul și balastul 
lîngă vacjogne. Așa descăr
căm și' cimentul vrac, precum 

"și ptaful inert (Calcar măci- 
nat) și toate celelalte mate-

infc^p-izare^. 
rudimentar 

Bm->( q pe te-

riale, Lipsește

cu lopuLi gu
ță. Șț încă gnyg. Trei părți 
Jiu , nuincjhirii 
sînț pețțșionari,
d®
în Igc d® 150-100 posturi/zț 
planificat, noi realizăm 85—90 
posteri/zi.

depgzitlțlui
CU o putere 

muncă redusă, astfel cțl

Și descărcări un

jn cazul inecetnî-

Pțj'ecția comerciala
Q.C.V J. să se jptereșeze inși 
îndeaproape de noi, să ne 

. asigure materialele necesare 
pentru perioada de iarnă. Bi
ne ar fi ca exploatările care 
aq uțjlaje la noi Să și le ri
dice. Se impune ca șantierul 
Ț.C.M.M. Lupeni să urgqpțe- 
ze darea în funcțiune a de- 
pozituluj de lubrifianți. Sînț 
CQțțyițțș, de gșemenea, cȘ ar 
fi, bjjie venită mecanizarea 
iinor lucră ii în depozit.

Așteptam ca cei vizați sȘ 
ia măsuri corespunzătoare 
pentru evitarea neajunsuri!'?: 
la depozitul minei Lupeni.
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care
ii proiect de rezoluție 

ndamnarea războiului 
Portugalia

"'’SăSiSa®'-: G"' . "" " ........
NEW YORK 18. — Trimisul spe

cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : întrunită în ședință plenara 
vineri dupa-amiază pentru a exa
mina raportul Comitetului nr. 4 
(oen tru teritoriile sub tutelă si 
neautonome) în legătură cu pro- 
blcma teritoriilor sub administrație 
portugheză (Angola, Mozambi.’, Gui-, 
neea așa-z.isă', portugheză), Aduna
rea Generală a O.N.U. a adoptat cu 
mare majoritate de voturi — 82 pen
tru. 7 contra și 21 de abțineri 
un proiect de rezoluție aprobat cu 
aceeași majoritate substanțială. și 
do comitet, prin*"care Se recomandă 
AdunSrii sa condamhe războiul colo
nial-, purtat de Portugalia și se cere 
apjicarea fără întîtziefe a princi
piului autodeterminării pentru po
poarele din aceste teritorii.

Rezoluția cere, de asemenea, 
torităglorc portugheze: să oprească 
influxul masiv de imigranți străini

au-

:ț‘ 
în aceste, colonii și să pună căpăt 
exportului samavolnic de muncitori 
africani în R.S.A.j 
telor și în special 
ai Portugaliei din 
să sisteze livrarea 
militar, acestei țări;
sirea acestor teritorii ca bază de o- 
perațiuni în scopul încălcării suve
ranității statelor independente ve
cine (referire directă la recentele 
incursiuni ale mercenarilor în R. D. 
Congo); recomandă ca prevederile 
rezoluțiilor Consiliului de. Securitate 
în această problemă să capete ca
racter obligatoriu; cere tuturor sta» 
telor să acorde sprijin moral și ma
teria] popoarelor din teritoriile a- 
mintite, iar agențiilor specializate, 
să nu acorde nici un fel de ajutor 
Portugaliei atît timp cît va refuza 
să aducă la îndeplinire rezoluțiile 
O.N.U.

cere tuturor sta- 
aliaților -militari 
Pactul N.A.T.O. 
de echipament 
condamnă folo-

Consiliul de Securitate 
a amînat examinarea 
situației 
din Orientul Apropiat 

jșiEW YORK 18. — Triiăisul spe 
ciăl Agerpres, R. Găplpsiăj 
mite : La propunerea 
t ilui; ibilq ii<. j 
ritate,'"Întrunit

■'dfrpS^'WfgiăviișăjȘ' ______ . .
situației din Oriental Apropiat pen
tru lnui după-amiază la 15,30 ora 
locală (22,30 ora Bucureștiului), pen
tru a da posibilitate membrilor Cort-"’ 
siliițlui de studia în amănunt’/

, proiectul de reyoluțțe prezentat de 
către Anglia «

fiSgM 
tc-p | z< ntan- 

Uonsihul »J< Si' i | 
in --•■liniă vineri 
'a’mîfiat -'examinarea

VIETNAMUL DE SUD

Intre 13 
avut loc 

condu- 
partici-

ahȘER iW3®’ÎA®erPrcs). — 
. șiă.17' noiembfie la 'DrosLla a
o consfătuire a cadrelor d< 
cele ale armatelor statelor 
pante la Tratatul de la Varșovia,

■ sub conducerea mareșalului I. la- 
l^bovski, vfomandant suprem al 
Forțelor Armate Unite alo statelor 
participante la Tratatul de la Var- 

'țf^Via. T>iii România au participat 
general It. Stelian Țîrcă si general 
lt Qcta.viah. Orban. In comunicatul 
dat publicității la Berlin se arată

că la consfătuire au fost discutate 
„probleme ale ridicării pregătirii de 
luptă și nivelului de instruire și o- 
perativitate de luptă ale trupelor 
Forțelor Armate unite și s-au pre
cizat temele pentru noul an de in
strucție. In toate problemele dis
cutate a existat 
danță de păreri 
prOcă"

. Participanții la
zitat unități și institute 
țămînt ale ărihâtei populare a R. D. 
Germane și ale trupelor sovietice 
staționate temporar în R.D.G. și ați , ' 
asistat la exerciții si demonstrații 
militare. . . , ' '

o deplină concor- 
și înțelegere reci-

consfătuiro au vi
de , învă-

Patrioții își continua
seria

încordare în relațiile 
dintre Turcia și Grecia
ANKARA 18 (Agerpres). liî- 

ir-un comunicat oficial dat publi
cității vineri Ia Ankara se arată că 
ministrul de externe al Turciei, Ihsan 

/Sabri Caglayangil, a remis ambasa
dorului grec in Turcia o notă iu 
care guvernul turc -ubliniază că 
poziția din ultimul timp a Greciei 
provoacă o încordare sistemalică 
a relațiilor dintre colo doua tari,; 
transmite agepțiă France.. Presse. 
Ministrul de externe turc, se spune 
în comunicat, a atras atenția amba
sadorului grec asupra răspunderii 
guvernului Greciei-pentru „gravele 
și regretabilele ev-enirtiente care 
s-au produs recent în Cipru. Co
municatul arată, pe d> alta parte, 
că ministrul de externe turc a fă
cut cunoscut ambasadorului Greciei 
măsurile imediate pe care; după 
părerea guvernului turc, trebuie 
să le întreprindă guvernul de la 
Atena în legătură cu evenimentele 
din Cipru

pentru incidentele de miercuri din 
regiunea Kophinou-Ayibs Theodo
ras, ar fi fost rechemat, la Atena de 
guvernul grec.

SAIGON 18 (Agerpres). — Șapte forturi adinei perfect camu
flate, legate prin șanțuri de comunicație și un telefon de cam
panie pentru legătură •— iată ce au găsit soldații diviziei a IV-a 
de infanterie americană, care a d .t, întreaga zi de vineri, o crincenă 
bătălie pentru a pune stăpînire pe cota 1 338 care domină baza 
americană și pista dc aterizare de Ia Dak To

★
ANKARA 18 (Agerpres). — Par

lamentul turc și-a continuat delibe
rările în tot cursul zilei de vineți. 
Surse parlamentare citate de agen
ția Associated Press precizează eg 
după Î9 ore de dezbateri a fost a- 
doptată o rezoluție care dă dreptul 
guvernului de a trimite trupe în 
străinătate in cazul unor ostilități 
în legătură cu Ciprul. In favoarea 
rezoluției au votat 432 din cei 435 
de deputați prezețlți.

★
NICOSIA 18 (Agerpres). — Potri

vit unor informații neconfirmate Ia 
Nicosia, citate de agenția Fraiice 
Presse, generalul Georges' Grivas, 
comandantul șef al forțelor grecești 
din Cipru, <

Reuniunea 
reprezentanților 
agențiilor de turism 
și autoniobn-cluburilor 
din țările balcanice

■ ■*>
SOFIA 18. — Corespondentul 

gerpres, Gh. leva, transmite : Sîrn- 
bătă, la Sofia au început lucrările 
reuniunii reprezentanților agențiildf 
de turism și auto.mobiȚcluburilor 
din țările balcanice, la care .iau 
parte delegații din Bulgaria, Gre
cia, România, Turcia și Iugoslavia. 
Delegația din România este condu
să de ion Dermengiu, director ge
neral al Agenției centrale pentru 
turism internațiorial din cadrul 
O.N.T.

Iu cadrul întîlnirii sînt abordate 
probleme privind schimbul turistic 
reciproc, reclama ,și propaganda, 
colaborarea în domeniul transppr- 

„și dezvoltarea, turismului în 
Peninsula Balcanică. .

National de Eliberare din Vietna
mul de sud aii lansat sîmbătă un 

-■ atac cu mortiere asu pra- primei - di
vizii de infanterie americană diz- 
locată la 38 kilometri' nord-est de. 
Saigon.

bazei americane tran- 
lițeralm ente î n t r -un ’ in
și fum. Pista de aferi- 
facută inutilizabilă/t-rbi 

b^a^rltșotoare C-1ȘCKJ 
cu bombe

★

După cum se „știe, de pe această 
înălțime ’patrioții sud-vietnamezi au 
dezlănțuit'un uragan de foc cți mor* 
tiere și rachete timp de peste 30 de 
ore asupra 
sformînd-o . 
fern de foc 
zare a fost
bombardier^' 
încărcate cu bombe au fost dis
truse prevocindu-se explozia unor 
dtqio/ite cu muniții și ÎBsanH’a'î^ 
pierderi în oameni de parte? amc- 
riCahă-st stid vietnameză. :

Aviația americană a efectuat 7.3 
de misiuni de IțiptS în cata au lan
sat bombe cu n ap a hn ș if os for, pen- 
tru a sprijini trupele de infanterie 
angajate în lupl-i — calificată d 
corespondentul agenției U.P.J. df-gț^ț 
„cea mai cruntă din ultimele două 
săptămîni de cîrtd durează ofensiva 
pătripților sud-vietnamezi în zoiiai 
Dak To din regiunea olatBurilor 
înalte".

Continpîndn-și seria ofensivelor 
asupra p'ozitiilor americane s, 
violn-imeze. unități ab? Fr -ntului

Guvernul congolex pretinde compensații 
pentru daunele provocate de mercenari

KINSHASA 18 (Agerpres). — Un cinată cu examinarea situației mer-
’ purtător de cuvînt al Ministerului canarilor a primit declarații în scris

Afacerilor Externe ai Republicii din partea mercenarilor, în care a-
Congo (Kinshasa) a făcut cunoscut ceștia se angajează că niciodată nu
că jcvac'.iar-'a mercenarilor din vor mai lupta în Africa. Potrivit
Ruanda nu poate fi efectuată pînă relatărilor corespondentului Reuter,
ce guvernul congolez nu va primi comisia nu are însă intenția să per-

’ compensații pentru dăupele aduse mită evacuarea celor 12S merce-
ecâhd.miei sale de acd®ti avent.ii- nari, dacă nu yer f! ■

Criza lirei sterline
'/LONDRA 13 (Aqerpres). — Lira 

șțgrjină a fost supusă din nou vineri 
. unor- puternice preșiuiir p.e piața de 

sonimb. După ce atinsese cu o zi 
înainte cifra ',7831, îh/rapoft cu do- 

/labuț : valoarea lirei, sterline a Inie- 
qi-li.il o nouă scăder--. - l.-bilindu-se 
la 2,7.’.25 cifră cam. polri-, if apre
cierilor experților. se apropie de 
punețul de criză. 'Banca Angliei a 
fost nev >ita sa intervină pentru a 
stăvili acest proces. Potrivit in- 

if formațiilor BBC-iliui/ Banca An
gliei a cheltuit pentru susținerea 
cursului lirei sterline, 8 aproximativ 

' 10G milioane lire sterline în de
vize.

'- •;

considerat responsabil

Raportu| lui U Thant 
către Consiliul 
de Securitate

NEW YORK 18 (Agerpres). — In
tr-un raport adresat Consiliului de 
Securitate, secretarul general al 
O.N.U. U Thant cheamă toate păr
țile să prevină repetarea „inci
dentelor lipsite de sens și deplora 
bile" care s-au produs în Cipru. In
cidentele din zona localităților Ay- 
ios Theodoros-Kopbinou la sud de 
Nicosia, declară U Thant,,„pot avea 
doar un efect negativ asupra at
mosferei îmbunătățite create în urma 
unor recente eforturi".

Secretarul general al O.N.U. men
ționează că
«tenie a fost pusă în pericol și viața 
personalului ®JU.U. din Cipru.

în cursul acestor inci-

HANOI 18 (Agerpres). La 18 no
iembrie, pe teritoriul R. D. Vietnam 
au fost doborite alte opt avioane 
americane. Două dintre acestea au 
fost doborîte în zona portului .Hai- 
fong. Numărul; total- al aparatelor 

prezent 
nâmeză

ale S.U.A. distruse pînă în 
de Armata Populară Viet- 
se ridică la 2 550.

isivelor
și/ sud- :, ■

Elvefiei fajâ de proiectul 
de tratat de neproliferare

economiei sale rde acești ayentu- nari, dacă nu v.'er fi acordate cota- 
rieri. p,-n-ații guvernului congolez din

Comisia specială, a O.U.A. însor- partea țărilor Gdiu care provin a- 
' ’' Ceștia. ' w a-

• RAWALPINDI, Pakistanul 
dorește să stabilească relații 
de prietenie cu toate țările in
clusiv. cu India, a declarat pre
ședintele Mohămmed Ayud 
Jțihan, intr-o cuyinlare rostită • 
la ședința Comifetui^’. de, . „ , „
dru al partidului ‘ deț guvernă- militare izraeliene au 
mint din Pakistan, anunță a- 
genția United Press Interna
tional.

♦ CAIRO. — Agenția France 
Presse, citînd ziarul-' „Al Ahram", 
relatează că un număr de 49 de ră
niți de război egipteni capturați de 
forțele izraeliene în cursul everii- 
mentelor din iunie au sosit vineri 

“la Cairo la bordul unui, avion a- 
parținînd Crucii Roșii

Avioane izraeliene 
au violat spafiul 
■||i||tțan at K. A. U.

CAIRO 18 (Agerpres). — Avioane 
—1 v-iolat vineri 

spațiul’ aerian al R..A.U1, efectuînd 
zboruri de recunoaștere, a declarat 
vineri seara un purtător de cuvînt 
al comandamentului f-Orțelor armate 
egiptene într-un comunicat difuzat 
de postul de radio Cairo. Artileria 
antiaeriană a. deschis focul, obli- 
gînd avioanele izraeliene să pără
sească spațiul* aerian al R.A.U., re
latează agenția M.E.N., citind co
municatul militar difuzat de radio. 
Cairo.

3ERNA 18. .— Cores- 
ndentul Agerpres, 
• IUI Liman, transmi

te : Willy Spuhler, șe
ful departamentului po
litic al Consiliului Fe
deral al Elveției, a re
mis vineri delegărilor 
U.R.S.Ș. și S.U.A.
Conferința de dezarma
re a celor 18 state de 
■Ja. Geneva o notă pri
vind poziția Elveției 
față de proiectul de 
tratat de neproliferare. 
Această problemă a 
fost psttapft&ită ■ rtaj 
cursul aceleiași zile în 
cadrul ședinței ordina
re a Consiliului fede
ral de Willy Spuhler. 
El a declarat că Elve
ția, care în principiu 
este favorabilă încheie
rii unui tratat de ne
proliferare, consideră 
că proiectul aflat în 
discuția Comitetului ce-

lor 18 state pentru de
zarmare nu este nici 
.definitiv, nici complet. 
Ceva mai mult, artico
lul 3, privitor la pro- 
blema controlului, nu 
eșțe - nici redactat. In vor furniza 
legătură cu 

la / controlului,
vorbitorul, 
rezervă dreptul de a 
nu accepta prezența 
unor inspectori . care 
nu i-ar inspira încre
dere sau nu ar fi în
soțiți de persoane de
semnate de autoritățile 
naționale; Elveția apre- 
viază că cheltuielile re
clamate de control, tre
buie suportate de or
ganismul care îl efec
tuează și nu de țara 
în care el este exerci
tat. Ea insistă ca în 
orice caz instalațiile ci
vile ale țărilor nuclea-

re șă fie supuse con
trolului. G ' ; :

Consiliul, federal el
vețian cere ca puterile 
nucleare să, se anga
jeze în mod ferm că 

infor-Jjs-i
problema asupra tehnologici nh- 
ș ■ arătat cleare în scopuri paș- 

Elveția își nice, inclusiv cele în 
legătură cu exploziile 
nucleare. cu caracter 
pașnic. In ceea ce pri
vește durata tratatului. 
Elveția consideră că 
ea nu trebuie să fie. li
mitată. Ea cere pute
rilor nucleare să gă
sească mijloace de a 
pune capăt cursei înar
mărilor și să-și ia an
gajamentul de a nu fo
losi niciodată i amenin- ..... 
tarea nucleară împotri
va țărilor nenuclearp 
semnatare ale tratatu
lui.

Demonstrație antimonarhică la Cardiff
In orașul Cardiff din Wales au avut loc vineri demonstrații antimo

narhice prilejuite de ceremonia învestirii prințului- Charles în calitate de 
prinț de Wales: Demonstranții purtau pancarte pe care era scris : „Re
publică, nu monarhie". Poliția a arestat 10 persoane.

Comunicatul Comisiei internaționale 
a juriștilor
GENEVA 18 (Agerpres). — Co

misia internațională a juriștilor a 
dat publicității un comunicat în ca
re își exprimă indignarea față de 
„procedeele arbitrare și’ abuzive", 
folosite de autoritățile militare din 
Grecia în cursul proceselor de Ta 
Atena și Salonic, intentate unor

< grupuri de 31 și respectiv de 41 de 
persoane, acuzate de activitate an
tiguvernamentală. Asemenea pro
cedee, se arată în comunicat, „do-

vedesc disprețul autorităților de la 
Atena față de drepturile de apărare 
ale cetățenilor și-îi privează pe a- 
ceștia de toate garanțiile judiciare", 

- -Comunicatul atrage atenția cercu
rilor juridice din întreaga lume 
asupra „acestei situații inadmisi
bile, care riscă să devină critică 
din moment ce persoanele arestate 
îh Grecia nu pet dispune de asis
tentă juridică în împrejurările în 
care însăși existența lor este în 

./ joc1'', '■.•■■■ " ' 'd■ :
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