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Centralele 
dau căldură

tatreîă' ‘dij-ttftri intre-

zentat scrisorile de acreditare. ‘ 
Ambasadorul Cari Rappe și pre 

ședințele Chivu Stoica au 
cui tntarl ’ ’ ' * <&■ -

trilre președintele Ci>ic.i!-i-liu de 
Slgt ambasadorul Suediei a avut lor apoi o convorbire cordială

TNTFRVFNTTF
IN MIEZ DE NOAPTE

cbadțictă* 
aducțiune

Dimension ea [aptului diurn este .dată de cantitatea de „util pentru colectivitate" pe care o încorporează. Un , a- nunț într-uh4 ziar e un fapt diurn. Un record stabilit' pe frohtu-1 fără-

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
CftiVli Stoica, a primit luni. 20 no
iembrie. pe noul .ambasador extia- 
drdlnăr plenipoiențiar al Suediei 
in Rt publica Sociali dă România, 
baronul Cari Rappv care și-a pre

REDRESAREA 
PRODUCȚIEI 
MINEI —

’ Anotimpul rece a ridicat cu acuitate problema încălzirii blocurilor. La Uricani, constructorii au început din timp lucrul la noua centrală, 
ceea ce a făcut ca.acest

Șlmunca, 
factorii rezulta- -*• dte-rocarâșui Nlcolae Ceausescu, secretar general . al .Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român, a prinții luni. 20 noiembrie 1967, 
pe ambasadorul extraordinar si plenipotențiar al Uniunii Sovietice la 
București tovarășul A V. Ba-.ov. la cererea acestuia

Primirea -a desfășurat intr-o, atmosferă caldă,, tovărășiasca.

Sandu Țudor, conduși de și Cornișa reușit să e- centra- 'să' m’onteze -3 caza- rețclele termice, va- de’expansiune și un de fum provizoriu tabla' încît și ' aici

totală a apei în orașele Pptr ouam si Petri - la, Populația era .avertizată 'asupra acestei privațiuni spre a-si face proviziile necesare de apă. ; , (■ ;?

tranșee al muncii e un f^pU-diurn. Două astfel de fapte diurne. al< ă- tulesc' polii reportajului 'nostru. ă;■ Pentru, sîmbfită 18 și duminică 19 noiembrie se anunța îritreruperea

.maț' tia ? nizati-3" ” ' re
1 il'-u itt < ■ i -accentul ironic '"trădează ocupația interlocȚ- to ului ca fiind. în a- îaia sf rt i Jir ct productive 'și ; care niciodată, nu' l-a ridicat a- cestui’a ; probleme. . de „organizare", întrebațe pusa - de pe scaunul a- cesței ocupații bine învelite in nimbul amăgitor al, -sigpranței nici în paste'©- niejdie" gîndit.,<

Noii/ sistem de captare ele la 
Jieț trebuia-racordat la conductele 
de aduefitim Lucrarea. ansam
blu modern de captare a unui- de
bit mărit de apă, fusese executată 
de către șCtfilibrul (cel ca-- uid și lui re.-:'.- de la ba
rajul de la Valea de Pești) îifnbii- 
tă dimineața la ora șapfe munci- 
tor-.i -și tehnicieni de la amintitul, 
șantier precum si de la l 0.0 Petroșani se cutau m alertă lire 
pea operația 'de' ra'eordare''cg-țc tre
buia Vse 'desfășoare astfel încît .su nu se preiungeiisci/ nici macat 
cu un ceas peste timpul despre ca
re .populația uisese înciinoȘnnta- 
•iv-orași lăsat o zi în plus fără sî14w ce. «MW we 
comentarii Și bătălia a' început, 
apriga, ca,să se termine abia ddpâ 
td grp,.,de - muncă dac,opigl A ,a/ ,jcgp - 
tinuă jip care timp vântul jțj șueirl 
sălbatic pe la urechi și pachețelul 
cu mișcare iii îngheață,, itț-sbtilții- 
năr. Nutnai mișcarea continuă :,te 
menține calci șr nu lașa cu obosea
la să ie copleșească. La ilumina zi-, 
lei,, și la lumina lămpii electrice 
aparatele d.e sudliră.' «U : muscal. în 
fier iitiindu-1 cu fierul, iar sculele 
Care-1 înstifesc pe instalat arul de 
apă ' du scrișnit pe oteiul cpr.duc- 
taior groase cît un mijloc ițe om. După 17 ore, sjmMM noaptea la

Constructorii din Lu- peni pregătesc noi fronturi de lucru pentru perioada de iarnă. In prezent, sub conducerea maistrului Covrig Grigo- re, se execută glisarea blocului A - 6 avînd 88 apartamente. . Brigăzile betoniștilor Crai vnabu Gheorghe și Minăilcanu Vasile, a duiqfierului Bartos Ștefan si echipele mficațiicilor de glisare Ci'oroianu Iulian și Molnar, Dăiflță depun strădanii susținute pentru executarea în buhe ecui- dițitîni a" gft-:ării" acestui bloc. ' " ’ B * ' rTetminatea lucrărilor la .apeși obiectiv. ,c<?pdi-. ționează începerea altuia : treegrea la glisarea blocului G M pâre cuprinde 176 garsoniere, tot fropț dp lucru pentru iarnă. De șsem'enea. în șantier au fost începute lucrările de săpaturi. pentru fundația blocului A 5 tot cu 88 a- partamente.

W viitor țu-J. ’tVa astfel de „pri- — dă însă de

birourile în. întocmirea dărilor de see mă astfel încît aceste^ să constituie o analiză profundă, cciinbați;» ă, a.j activității desfășurate în perioada care a trecut de la ultimele alegeri.In prima sa formă, darea de, seamă a organizației de „bază-nr. 2 C, de exemplu, se ocupa mai pe larg ije;, cauzele obiective ale răminerii Wb plan a schimbului cu 1 60® to- . ne,;, rnițlțumindu-se. șă enunțe numai pe cele care aparțin sectorului. Biroul, a fost îndrumat să completeze darea de seamă cu analiza cauzelor

obiectiv să fie gata, îna- .intire d.e... glisarea blocului Ia .care urmă să furnize.ze căldură.Uonriiucția ’ centralei termice de la Lupani a ridicat insă, mai multe problems : documentația a venit tiiz.iu,, s-a tărăgănat si in< eper a ki- cțițlui. Totuși, brigăzile de zidari 'ale lui Dodoc Ștșiăn iși instalatorii Vașiu .Petru Achim, au Xecule clădireane, sul coș 
focul a putut ti aprins, furtiiiîndtriâe căldură blocurilor A 8 și A 7.-și-.au ajțțps jla' oonclwsia, că o* priregț ifcritulul pentru un timp de 4 ote cît ar fi durăț repâ- 'ația in doi arfiînsemnato- urirea ; transportului - a 150 de vagonetă : pline. S-au hoțăirît și au cerut telefonic ajutorul maistrului de tură Grecu Si- mipn. Acesta a venit la fata 'locu'lui îrțipreună cu lăcătușul de tură G'hiura Ion. Cn toții au început lucrul. Bocșa, a pregătit bulonul- -.și eclisele, iar Ghtuta și Drăcjhici au demontat lantt.il la locul defecțiunii. In tot timpul lucrului nirneni n-a scos ;o vorbă Mîinile umblau îndemînatice. Intervenția a fost făcută într-un timp record : 50 de minute așa , că în tot schimbul III producția .n-a încetat Ta sectorul IV.

f. ( ■ ' • • , ■ 5-, > ' ' ’ .

' Adunările genei ale pentru dări dg seamă și alegeri în organizațiile de bază de la mina Aninoasa d-âzbat cu înalt simț de răspundere principalele aspecte ale actj vității desfășurate pentru îiuăohiireii sarcinilor, ce le revin din -hotărîrile celui d°^al iX-Iea Congres al P.C.R. In cele ?.O de adunări care au avut, loc pînă în .prezent, în centrul atenției dez- iaterilor ’ s-au situat problemele legate de lichidarea cauzelor care au dus la răniînerea în urmă a exploatării cu apioape 24 000 tone de cărbune față de planul pe acest an, măsurile ce trebuie luate în toate sectoarele de activitate pentru re- dresătea producției minei. Analiza deficiențelor care au qx>ltaț în activitatea minei, măsprile ce„șe. preconizează în vederea îmbunătățirii activității de V iitor sînt îffl Spiritul documentelor Plenarei C.C. al'P.C.R. din '5—6 octombrie a.. c., <a- proiectului de Directive cu privire la perfecționarea conducerii si planificării economiei naționale.Pentru a orienta dezbaterile âdu- nărilor- generale de al6qbri.''SRre!La- : ceste probleme iinportanle. comitetul de partid al minei a acordat birourilor organizațiilor do 'bâiS’TJftyȘțifi*' jin efectiv în întocmirea dărilor de seamă. Mcnbn ai comitetului jn\ partid si alți comuniști Cu'' ex'pe-

lu foto —\ ulti
mele verincăti 
la punctul de in
jectare a apei 
din gbția . sursă

fSt«did®l§„^ șestv euj. depost ilC ti tnțt i prinderii wdurerial-or >- olictHu. . I- .-' 'Jnfimplătpr, i-ntr-utia diji zilele trecute, nesd, atras atenția o di'reuțft- amid&lă întțe doi -cu- noscuți,- djscb'iie al o8- rui.-t -.cnliul p- .ut,.-.. ' ri cupnn= în tr-’b Ysingură frază . ,,( e măi lac.-li. tovarSsiVihginet ? Gum met gd cili pfoăuc - - Orcani/ați, orga-'

orele 24 joncțiunea era-'tăcută 17 ore; fără întrerupere au lucrat e- 
chipele pe care le-au condu ino>- 
lorii Drop ne ii Gheotghe, BrîndtiȘa 
Aurică. Hauler L-'rancisc. echipă de 
chesnhldrif a lui -' Plall- Lugen, mais-' 
Irul Para-chi', eseu C.ondanlin și 
inginerul șef ad-junct al șantieru
lui — Szekelș 7oltan - de la 
IIHS ecmi -io de rfisi-alatptt con
duse de y r'ancila V idrei, Utmjpmir 
Iban, Prada Nicriiue;. Pnescn h.'gn, 
Hpbedean Ștefan șl trmi-tni’ -Stark 
Francine ae la hi'O 12 ore u mai 
durat spălarea cojid^itlelpr,. mr Ja ortr 16t duminică după-a miază, li
chidul incolor a început sâ Curgă 
dm poți la rdbinet.e, Mt cît&vii bre ■1 iest redus timpul anunțai de in- 
t-ierupere a apel. Am mers pe ur
mele acelor oameni cu carnețelul 
și gpgratiih de totogrgUat. k dumi
nica dimineața, Malți iîttțre ei s-au 
dus la o binemeritară odihnii Mina 
îngheață pe stilou- nolind fă-pte și 
'wiiime: de oameni. Și trituși Un co- 
lediv de . -oameni a lucrat liră .An- 
Irumpere în apă și frig 17 ore cg 
să de.a la' ,t irnp - apă bidșelbr: O.pe- 

. rația, prin care : se turhârea crește
rea debitului:, de apă cu "Încă 14n 
1/sec. în prima etapă fusese încu
nunată de succes. Restricțiile de 
d-pă.-potabilă vor ii de -acum redu
se- substantial. -Paptui diurn crește 
astfel în dimensiuni pînă la eroic

- Despre - organizarea sii-ințificâ a producției si a muhe u s-a discutat mbit Inultima ■ perioadă țâra; a ' se epuizai bineînțeles, vastul domeniu. -In întreprinde- riug ‘proclbcătoâre ’s-a trecut la organizarea după criterii noi a flți- ■Xufîlof tehnologice' locurilor 'de s-au analizat dare determină t-el'e' economice canizarea, automatîza- -rea, calificarea munci- -tjprilor, gradul de folck ihe a capacităților de producție și a timpului de,- lucru etc. ■Rezultatele ? S au înregistrat beneficii, ,s-gu îmbunătățit indicatorii șiritețici. Dar, beneficiile si, în general rezultatele .obținute pe calea unei mai raționale utilizări a timpului, de muncă? sau la p- tilajelor, a"; materialelor de' consum sau a forței

m al P.C.R. și ai Sfatului popular orășenesc

120 garsoniere 
ÎS finisajf Bldcy.1 I cu 9 etaje și 120 garsoniere din Uricani se află în. faza de finisaj, interior. Tencui- torii, mozaicarii, instalatorii, electricienii, tîm- plarii. dau bătălia.; zi de zi pentru învingerea greutăților de, aprovizionare provocate, de distanța „mare pînă la Lu- peni de unde sosesc materialele.și a ;ceior cauzate de.întreruperile dese de curent. Cil toate acestea: ei au reușit să cuprindă deja întreg blocul in ansamblul lucrărilor de finisaj.

VALENTIN; CIRSTO1U s, i,j corespondent

Era în schimbul Ill, Abatajele minei petri la trimiteau fără înțrriTupera spre suprafață sute ,de vagemețg reii: cărbune sclipitor , asemenea dia- mantuîui negru, : . jSe făcuse ora unu din noapte cînd lăcătușul de tură Gheorghe Bocșa și-aj terțțiMt revizia la instalațiile , pentru transport. Lucrase repede șț cme. Era mulțumit ;de revizie. ,,Se poate scurge fără întrerupere șirul vagonetelor de cărbune -de ia sectorul IV. spre puțul orb nr. II; instalațiile funcționează ireproșabil" -- îsi zise Bocșa. , Dar, uitîndu- șe atent la lanțul, elevator de la orizontul XII, unde ajunsese între. timp, observă ca unul din bulpanele care unea eclisele ,lanțului .era rupt. „Ce,facem frate?" — îl întrebă„ pe mecanicul Drăghici Horia. ,S-au frâmîntat ei ce s-au frărhînte;

de muncă nu au apărut de la une, ci prin eforturi atît de Concepție 'cit 'si de aplicare în practica. - .Uit' prim rezultat, de. care luam' tot mai mult curioștîntă constă într-’o n um atitudine pi- care o adoptă față de propria lor muncă atît muncitorul care lucrează efectiv în producție, tehnicianul răspunzător de organizarea producției, ctt și cercetătorul de . la masa de concepție. ; , , iAc țiunea inovatoare rate se desfuscatei cir tot mai multă vigoare: va determina, așadar, o nouă etică a muncii, ffiai rațiorfălă — crescută M clinîatul sănătos al cointeresării ma- tefiâTe, care va elimina cțin c.e în ce mai, mult chiulul și favoritismele, nepăsarea față, de avutul obriesc, lipsa de interes pentru

lantt.il
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Din nou pauză . in , Divizia A, prevăzuta din vreme- în vederea meciului dintre repre- / zentativele. A ale .țării noastre și R.D.G. din jt^dful turneului olimpic. Cine a urmărit- sîmbătă pe micul ecran această . partidă a rămas plăcut . surprins de compotta- ,rea echipei noastre caro a pierdut la limita, ’cu 1—0, în urma unui penalti discutabil la Mocanu sancționat după .o ezitare de. arbitrul cehoslovac V. Davjdek. Această diferență minimă poate fi recupe- ' rată- de jucătorii hos. tri în meciul' retur ce va avea. Ipc la 6 .du

preliminariilor
cembrie, sporindu-și astfel șansele pentru participarea la Olim- ' piada din Mexic.Așadar, o duminică de repaus înaintea ultimei etape a turului ‘ Diviziei A din 26 noiembrie. In aceasta ultimă etapă Jiul va jpca atașă cu IÎ.T.A. (Jiul moi, are un meci restant din etapa a IV-a cu Rapid).’In vederea meciuluiȘtefan Coidum s-a deplasat cuCraiova unde au susținut un „amical" cu Universitatea, pe țușele căreia' se află de as®-' vară, fără drept de joc, fostul jiulist Mar- țiijoyici.. Meciul dintre

de duminică,băieții la

cele două formații s-a terminat c-u 4—2 pentru petrpșăneni. după ce gazdele au condus cu 2—0.Duminica viitoare își vor ■ consumă ultima etapă a turului si diviziile 13 și <?. Deoarece. duminică s-a disputat o nouă etapă a „Gupei României", ■ în diviziile B și C s-au disputat doar cîteva partide de campionat.Minerul Lupeni a ju- • at ultimul meci acasă din acest tur- de campionat, urniînd ca ’ îh ultima etapă să se deplaseze la Minerul* 'A* 
luna. ■După cum am mai anunțat și-au încheiat

turul șj ^ajp$idnațele, < regiopd! >1 orășenesc, -f Așadar, încăyb', diîmt* a nică cu fotbal, după^’J < are ■— Ă.âumta. Evident nu < hiar pentiu-j toți lot'lialițt'ți, ,ea națipniiș
-'\ț> 1tund cu R.D.G.,. Rapid j este angrenata în „Cupa' campiotlilor, euro- X,, peniz',’Steaua în „Cupa V cupelor"; vor mai aven meciiiri1 ,16c și > upnlg v amicale.- »Deocamdată,teptarea etapei minicS, să '; punct, dar hude a vedea .cum a jn-’ cat Minerul I.upeni cu A.S.A. Sibiu. 1 ' i

în aș- de du- punern" înainte<

Lupte libere

docil in rilii ani. De altfel,■ cu csăpțamîna în *-a da“tfp'ijștjre că e că îi' curînd va cobo'rî de munților cc«testn,
1, bane, zăpada a fost /il--b trecute - bună de seim Parosenenii au aș-■ teptât-o de multă vreme si, cum s a așternut pe Înălțimi, ei mi por- xut sa-i Ucu „proba". însoțiți de ; ihiniosul antrendr ’ Cheotghe Lupa1, . sdiioiij pin lotul Energiei Paroșeni..au urcat la Straja, unde aii organizat piirnul ’concurs neoficial al noului sezon competițional. Sigur câ această primă întrei ere amicală intre coei hipieri nu a marcat rezultate deosebite, dar a fost deosebit de utilă. La primul lor contact cu zăpada, schiorii energeti- cieni au dovedit totuși că jsînt bi-.

Rfîjis...l.ncon joarâ și efjiar mai jos,

w;

Duminică dimineața, pe un timp nefavorabil, s-a desfășurat întîlni- rea de fotbal dintre Minerul Lu- (H-iii si A.S.A. Sibiu. Cei aproape 400 de iubitori ai fotbalului lupe- neah au venit imbrăcați in paltoane,_ au stat în picioare tot timpul șj parcă'' au întreținut cu mai niglț curaj Și poftă galeria. L-au luat în jhijlociil' lor șl pe Șoptâreanu cate și-a privit cu atenție colegii de pe teren, a ascultat exclamațiile spectatorilor, acea ’frază caro lat ca un laitmotiv din gură ; „Bine că se termină, Da, intr-adevăr țșa este, se apropie sfîrșitul turului. Altfel... așa „băieții", duminifă, oxigen pehțru a-și pirația. ’: ’Dar ce s-a putut 
ultim țnșfi jurat nou, atrugatoi.. Gazdele au pi delicat aielași joc anost, lipsit de o- rizont, în eare au abundat nespor» tivitățile. Din noii Pali și PreCup, * doi arțăqo i din < cPjpa, s-au de- j dat la acte de indisi iplina (piiniul j-a adresat cuvinte injurioase tu- șierului Aurel C’risan, iai al doilea l-a lovit intdnțioriat pe jucătorul advers Bimbea în miji. 35). A fost infirmață noțiunea de fotbal, spectatorii fiind neyoiți să „asculte" aceeași „placă" monotonă, pusă de la începutul campioiiătului. Șelectînd ceea ce ni Ș-a părut mai important din această partidă vom aminti doar gîteva faze. In min. 18 Cotroază primește o minge de la Farcaș, îl driblează pe Oprică, dar se împiedică porții. După un contraatacă prin centrează în fața Pali și Mihalache zer, iar Pareșurca se intimidează 
și ezită marcat atac la șutează, rătorii adverși, în careu se îngrămădesc Sima, Precup, Cotroază și

a circu- gurli in altfel...", Bine ca

Mingea este respinsă de apoi boxată tot de el, dar aceasta cjiesit și ea trece

de. incisivitate, gol „cade" în îl depășește pe Bimbea, acesta lespinge.

Cărare.Veliscu, de data peste căpiil Iui în poartă. Deci autogol. Jn .min. dg apărătorul sibian Mițu» opreștp , mingea ' țiu' mîna în careu. Pjrfîaltiul este transformat de Cotroază, La. - 2—0 lupenenii prind curai, dar ata< urile lor sînt sporadice, lipsite Cel de-al tgojlea njin. 70.: BpreȘiif c a Pali, Centrează lașutează dar MihalacheBalonul revine la Stamanichi care îțiserje : 2--f. Cu aceșt^ scor se în- <'Urda partid^., un de fgcțiirăcum ne-,au-dat .să -întelegterrt ", tehnică mediocră. Cu toate că ul- , tiniul meci jucat acasă a deziluzionat spe< tațorii, totuși victoria gazdelor esțe meritată* Crud vor, oi știu să lupte cu hotărîre împotriva adverșarulpi. Insă nu vor. Bine că se termină, așa cum se termină nejpaifiind puși pe diumuri și gîndgr-i pmă la anul 1 ei cîțțva sp,e< tat. m înflăcărați.: Arbitrul Oprită Gheorijbe din A- rad a condus satisfăcător.' • VAI. COANDRAȘ

ei jiu, mai anîntreține 1 res-Vedea' la acest acasă ? ' NiBpc

și cade în fața , ininut, oaspeții Stamanichi; caro pprții luqppcpc, stau,., ca la fri-să tragg. Primul gol este în min. 40. Jn urma unui poarta sibionilor, Mțrescu mingea se lovește de apă-

e, s, ; : , i * ■'1) Cei doi (l\d „i Pre-cup) s-au supărat că au lost de nenumărate ori criticați de sub- somnatv.l. Am auzit ca se interesează de semnatarul acestor rîn- duri , pentru a-1. „aranja". .Au nevoie de adresa lui ? Să spună, că dorința le va fi îndeplinită. 2. In pauza ’meciului, ’antrenorul echipei, „bunul părinte" al celor doi „copii" răsfățați, ne-a avertizat că a- vem ceva cu această echipă. Nu tovarășe Ilie Crk’itoiu, n-avem nimic nici cu dv„ nici cu cei doi ju- < atori, ci cu fotbalul. Ca de mult nu se urni joacă fotbal la Lupeni (afirmația aceasta am urai făcut-o).. Ca dovadă faceți o scurtă comparație între rezultatele obținute finul' acesta si cele de acrim 3- -1 anii Vă veți convinge. j ’
C. V, ,

Moț Florian, Jiul Petroșani 
vicecampion al țăriiLa Brașov, a avut loc finala pe țară a campionatului r'e, publican de juniori la lupte libere. Dintre , reprezentanții \ ăii Jiului pie/.t'tiți la aceasțu , . , confruntare, tînăiul Moț Fio- .< rjan de la Asociația sportivă Jiul Petroșani a ocupat locul II, făiînd meci egal cu cole- ' gul sau de regiune de la Mi-, gerul Deva, Ștefan Kăssler Și devenind astfel vicecampion c republican Ia jiițiiori pe anul < , • 1967. Acest băiat, născut în a- i nul I960, are frumoase cali-

la junioriperspective' de ' afrrma- altfel, Moț a și lost vitați și re. De z.at de specialiști pepțru pregătirea în vederea Olimpiadei din Mexic, z - , * • - ■■La Brașov luptătorul petro- șănean nu a fost însoțit nici de antrenorul său, nici de un delegat ' care sări dea' indru- njările necesare în urma cărora poate <ă ar fi devenit canir pluti șle juniori ai tării. Qe mîndrie mai mare ar fi putut fi pentru secția de Ițipie a A- sw’iației sportive Jiul!
—

D<spn- turism și despic ioc urile pitorești care înconjoară, mica noastră depresiune 1 ințramontana,1. s-a scris mult.’ Problemă 'turismului ’ a fost dezbătută suficient, iscîiid,u-Se la urț uigmenl ulșl, o multitudine d>. opinu. Cil privește măreția muu- ților, toate, părerile spuse1 sau scrise, au lost L( unison : turismul este Uit sport al 'sănătății, îndrăgit de tdat<> vîrstele, fiind practicat. dft un inaie număr de oameni. Dar nu despre frumusețea acestui sport vreau șfi vorbesc ci despre lipsurile care supără pe drumeții care sosesc după lin diurn lung la locul de popas. Fără sii vi ei, ești izbit de atmosfera jiul comercială -a cabauclor, unde asigurarea unui minim de confort, lespectătea odihnei turiștilor, cit și giiju fața, pe ne.yoile . ,țț>meiat>il<>r „măișăluitari” sînj^H^te ca niște anexe 'heglljaMlh liftăț do pjanul do 4 încasări. , . ■ •Dar să mă explic. De - cp sa se j

ne pregătiți, cel puțin din punct de vedere fizic. O atestă timpii realizați la probele la care au păr-11 500 m junioare a revenit concurentei Cucu Elena. Ea a fost urtnâtă do Imling Maria Recsak Marga. Juniorii s-au, i de 3 000 . țn. Cei mai buni s-au dovedit a fi Iorga Ghemgl c, Toiok Bells, Se- reș Adalbert. După parcurgerea celor 5 000 ta, p< primele locuri la seniori au sosit în ordine Imljn<l Alfled Petei Im’l *i Toivk lo-lf.Lotul schiorilor energeticieni numără 25 de sportivi care =înt grupați la cele două probe de concurs : alpine si nordice.' Alături de eei 25, d<* trei orj pe săptămînă urcă dealurile Soiîodo- lului 40 de elevi ai Școlii <jene- r'ale din io< alitate, elevi pe ■. care antrenorul Lupaș se străduiește să-i introducă in tainele acestui frumos sport de iarnă, care cere înșă mult iiiraj și pasiuni'. Se pare mă . de asemenea atribute pustii iui duc ’ lipsă. j " ' j 'Și pentru a< est sezon de u hi an trenorul Lupaș a pornit la drum' cu aceeași deviza din anii trecuți : ■ „La noi numai urșii vor hiberna". Rezultatele obținute anul trecut de unii» dintre sibjorii din Paroșeni Ia concursurile la care au participat au confirmat buna1 lor pregătire, dorința de afirmare. De aceea, de Ja acești tineri se așteaptă în continuare rezultate bune, superioare celor, din anii precedenți, care să-i impună ft» numai pe plan regional, dar și pe plan republican. Condiții aif. Rămîne doar ca la primăvara să numărăm... bobocii de la Pa- roșenl. Noi le dorim numai succes !

;i de 1 ntreclit pa distanța

țării noastre. Și aici șe impune necesitatea construirii a două cabane iui, deoarece < ele existente se înșiră la marginea masivului; de ori unde a-i pleca pentru a ajunge la o altă cabană, traseul este foarte lung. Trebuie studiată posibilitatea construirii unei' rabat: i * ‘ .Mc bhela una din intersecțiile de drumjMjî, cum ay fi bunăoară lacul Bucura sau- Lăpiișhicul. A doua cabană ar trebui ridicată întf-o poiană însorită cate Să facă legătura cu Hercu- ! an eleO ultimă observație. Cabana Paring a ars acum1 cîțiva ani. Pentru schiori , s-a c.mstruit și un schilift.

beneficiul este identic cu cel obținut din vînzarea a 15 sticle de suc; de ce sa se transporte pline, eînd e in'ai avantajos transportul biscuiților deoarece ocupă loc ' mai puțin ' și beneficiile sîhl mai mari. In orice car, aceste calcule sînt complet e- i ouată, Turistiil dorește în primul rînd să-și astîmpere setea cu un ceai fierbinte, bine ino dcit, după care să serve/is^ă o mnșă caldă, r onsi->- tentă. Așa trebuie înțeles turismul. Sînt deci pentru adevăiatul turism prfe.țiiizînct cabanierilor să aibă 1 în ctibahă tot Ce trebuie pentri: îițitfes-. tularea rdrumhtului obosit, începiiui cti un meniu consistent și terminînd ajungi aici, ;:i si-., străbă- (necesată în timpul nopții. Dacă ant tut un drum istovitor de aproximați ajuns la capitolul cabane, e bina șâ tiv oje. Cînd vor începe lucrările mai oprim puțin aici. Faima num- ‘ i’île la o noua cabană & Paring ? țdor nostii a făcut inconjuiul tăm. Si cîteva cuvinte despre cri ce bamaimult, a depășit și granițele. Și sînt angajați să cond i activitatea < unoastt ui ultimii- >ânr ® aflubwtă"" turistică m murfțu noștri. Consider , ... ftot mai-mare.Dar'făcîndosrieciii- transporte la cabană 15 sticle de suc, 5 tă cdhlparație Cu Biicegii, de eXeni-■ piu, trebuia sa recunoaștem că sui ț tem încă departe In privința rta:na-rului de- tuii$ti ’ce străbat lanțurile muntoase din jurul Văii Jiului. Cititorul poate să creadă <ă Biicegii sînt ’ mai frumoși. - Se înșeală. Străbateți '" spre a vă convinge șaua co lean î vîrful Cîrja de Parîngul Mare și apropiați-Vă de abruptpl ,vestic. Veți fi cuprinși de extaz. Nu fruhiuse,țfea peisajului este motivul că Buhegii sînt mai răutăți dteît masivul. Paring și munții Retezat, ci distanțele care sdpâră o cabană de alta In | Bucegi: ai nevoie de 3—4 ore ca să străbați distanta între două cabane.’ In schimb la 
I tui munțilo* cabana Rusu, | cabană decît drum, fie că jLotrului, fie pentru Rînca. Se impune deci urgentarea construirii unei ca-■ bane intermediare în căldarea Gîl- cescu.Intenționat am lăsat la urmă mun- fți’i'*Reteză*t, considerați o perlă '"a

cind șe poate transpoitmha- 'j$»niii kilogram d" :om de pe uima căruia
POMCE A început campionatul

8' *'-‘hoaiirp* Sportive din ,.pjțperfența w-Sîmbătă după-amiază și duminică dimineața în mai multe localități din Valea Jiului a început campionatul orășenesc de popice. Prima etapă a turului a prilejuit întreceri pasionante, în care iubitorii jocului cu bila de textolit s-au întrecut în a doborî mai multe popice și, deci, a acumula puncte.Un meci Lupeni pe Viscoza din localitate, unde echipa masculină teneră de Lupeni.Viscoza riără, dar prin lansarea cu precizie a bilelor,

tnara a altora îi <l|nțr<r Viscoza
un număr mai mare deinteresant s-a disputat la' arena asociației sportiveViscoza a avut ca par- îrstrecere pe Preparatorulei prezentat o formație țî- 

bine pusă Ia punct, care,

rîhdul lor, aceștia din urma s-.iu mura a altora t prezentat doar cu doi oameni - - ju întilnu -j Dinu și Marcu -- mai pregătiți, așa Prețjaiutofv.1, cîștigata de prima lotcă n-au putut măcar echilibra jocul w!ie cu storul de 402.1 la 3 745 p.d., bun al texliliștilor -.-au .iernau al lolu i eîțțyă jucători.Dai cu toate ca au obținut o vit - între acesțm sint Orban Edmund, torie ușoară m iața unui adversai Vereș Alexandru Deatcu Ion de la
și

Dar cu toate ca au obținut o vly- ,I&ljcjtorie ușpară în fața unui adversțu Vereș AU,t__  __nutrea experimentat, popicarii de Viscoza Marcu Gomel, Narnia Con- de la Pieparato-la Viscoza au manifestat s> o' serie de lacune, dovada câ mga -nu prea sînt puși la punct cu antrenamentele. Și mai e ceva: ț-dltipa a fost ' întinerită dintr-o data reniințîndu-se cu multă ușurință la unii dintre veteranii echipei caie activează sub culorile Viscozei de, 20 de ahi, ijdl- că chiar de la înfffiițWbiF SFrane’’ De ce nii învață oare asociațale

stajitin, Dinu Ion rul. ' 'De subliniat că șani nu a delegat aceșt meci, ei fiind arbitrat de jucă- to’-ii Deatcu Ion și Marcu Cornel.E. POPA corespondent

C.O.E.F.S Petro- arbitru oficial la
noi ca să străbați lan- Parfng plecînd de la hu vei întâlni o altă după 14—15 ore de optezi pentru Obîrșia

ră țreaba. numgi atunci va meicfe bine eînd vom avea cabanieri care „ă iubească muntele și să lucreze 'cu pasiune C.i alte cuvinte, ei înșiși să fie Ui'iști. Si astfel de oameni sînt, tlehuie doar râu tați.Cele scrise mai sus, rînt valabile și pentru cei ce conduc destinul acestui “atît- de’ hidră<fit sport, din biroilfile I.R.B.C. Deva. Specificul acestei murii’f îti impune să pleci la diurn, să conduci efectiv si \ eri- < fici starea lucrurilor.* la fața locului. Ca să faci o analiză' temeinică. în ședințele d’e lucru, trebuie să ai imaginea vie a stărilor de fapt. Nu din auzite, din rapoarte scrise, ce-ti pot reda eventual aspectul comercial și hu cel turistic. Or, al doilea .element consider îcă nu este cu nimic mai prejos primului. Din contră. Dadă aceste controale nu s-ar face . din fuga mașinii, nu s-ar ajunge la situația precară de la cabanele Straja, Buta și Șurianul, unde mai Sînt multe de făcut -— deci tocmai, la cabanele unde nu se poate ajunge cu mașina.
Evald KIMINICH
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Cablarea 
interurbană

■ Filmele du caracter de instructaj 
pe teme do- protecția muncii, -prezentatedovedit

A fost terminată lucrarea de cablare interurbană ;tele- fonică între Vulcan și Lupani. Q dată cu aceasta au fost reorientate . și racprdate posturile telefonice de la cir- 1 nițele inițiale la noul sistem. 'Lucrarea a fost executată do muncitorii și tehnicienii Șantierului 306 l'eler omunicații >‘raio\a. In viitol se va extinde cablarea interurbană piua la Poțroșaw, fapt <0 va 
®a posibilitatea trecerii la telefonia automată ii.t»-rurba- nă în întreaga Vale a Jiului.

rul celor ce exercită aceste profesii și cărora li se pare, în mod cu totul greșit, că în afara sferei productive nu se pot ridicay?probleme asemănătoare acesteia că : timp, calitate, eficientă etc.Oare nj ar suna cu lotul firesc întrebarea pe buzele minorului: dacă se poate organiza științifii producția, flu se pol stabili norme si criterii 1 aț jonal-eticie și pftnțfu o deservire civilizată’? Ințelegînd prin aceasta de la transportul în comun la asistența medicală și juridică, de la deservirea în magazine» la calitatea untii spectacol, de. la „apa caldă" la organizarea de expoziții, adică toate relațiile Î11 dinafara celor opt ore de producție care ,pot fi șf ele supuse unei organizări,1. pot fi supuse unor radicale schimbări spre a ține pasul cu perfe-' donarea producției.De ce ?. Pentru a nu ridi <1 bariere între munca și viață. Pentru a nu mai întîlni mustrarea nej-ostîță <1 unor gospodine — poate soții" do miner -- servite la măcelaiie sau coafor. ciitb’l decît < alo căror soți se afla În imediata apropiere a statului de piață sau" a atribuțiilor de serviciu ale măcelarului: sau coafezei. Pentru ca echivalentul celor 7 sau 8 lei pe care-i cere ospătarul in schimbul grătarului servit unui muncitor să însemne intr-adevăr atît • echivalentul muncii depuse de miner pentru cîștigarea - sumei res-
muflrti, a ojmnm nou, ’ sa prrvujjț mai atent în jur, conduși de opium pubjică/ ac,eat competent eiudit și necesar bisturiu al < macteielot si faptelor noastre.

asigură preschimbarea truselor-cu capsule 
sitoane prln magaziniil de catea-dulciurl 
Piața Victoriei — și magazinul nr. 61 din 
țMsi.,țr,ia,,;

pective cil și cantitatea de produs preyăzută în STAS, plus calitatea muncii bucătarului și ospătarului. Pentru, â nu mai întîlni șoferi care-i tratează pe unii călători de parcă i-ar transporta de gratis cu autobuzul lor personal, Pentru ca la spectacolul ce ni se oferă, dc o formație locală sau străină să iui plutească nici în nudul spectatorilor graba de a rtjinge acîjsa si uuq pe srpn-i graba tie .11 strffiga instrimrenteh'. Pentru , ca scopul unor cursuri de calificare să-nu fie numai prilej de remunerare a lectorilor. Pentru ca să se schimbe cite < ova si în domeniile riopi xluctive, la luu, țiouarui de la; ghișeu în felul în Cere tratează relațiile, în felul în cuc .șție să Vorbească celor ce aș leap O la. unitățile de deservire sau asistență, păci toți he deservesc cij pjțe ceva d ti ■ l'.uie - ■■ I k .1 r on ii ■ o,.; .. ■ceasta nu un pilv )1< <tiu < 1 o datori, profesională. Pentru a di ire pre- fereîilivrea indiferent de abila marcă. ce o afișează. - . a,cgAgc?'Bineînțeles că enumerările . sînt doar exemplificative. Dar Confirmate aproape zilnic de faptul ci- ver d-> .ron-remn ,m iz m

< Magazinul de mobila de la halele pieții din Petroșani â puș în de mobilă.de bucătărie se compune din: bufet-vitrlnă, un dulap complect'jetu ușă .reparată peilțr:: vesjelă și tacimurț plus planșetă, 6 masă rabatabilă pentru opt persoane și trei scaune. Toate piesele, sînt eoiife.cțlțmati- din plăci laminate in .ui.ui plăcuțe,.

21 noiembrie
In direct.., pregătirea prodtfb- 
ției pentru 1068. TrdpștpUsiu- 
ne de la maga/.ipul. ,,Fa\‘<>rit." 
— București.
Pentru copil. Biblioteca lui 
Așcliiujă.
Pentru tineretul școlar: 1001, 
de întrebări: „Pa oii i din !Cl~ 
mea largă". Transmisiune de 
ta țviuzeu! ..Griqore Arilipa". 
Telejurnalul de seară. 
Agenda dunviea\ oasliă. 
Buletinul meteorologic. ‘ . Avcm'imi/c lui Tat'iin.
Album de poezie. , I 1:
istoria Teatrului rotiMiicsc.
Lucrări dramatice de Mitral
Eminescu. Prezintă V irgil'Bră-
dâfeaiiu,
I o ;:>,!• ■rtiii-n.
Telejurnalul de noapte.

vînzare sortimentul.Polar". Noul țip

aii-.ăvut loc piua ill prezent .1 reieșit i.iepoșițatea ca org|^i?:ațiile de băjr.ă să plină principalii! accent' pe educarea oamopilor, pe cultivarea în rîhdrti tuturor mireni contez ' inglheț rilor și tehnicienilor a răspunderii, lății de sarcinile de plan, a exigenței față do munca' proprie,' față de acțj-' citatea celor din jur, a combativi-, tatii ferme față do lipsuri. fn adunările care urinează va trebui ca lipsurile existente Să fie analizate >11 strînsă legătură cu modul în care membrii de partid, caârele cu munci de răspundere își îndeplțhesC atît sui cilii le profesionale, cît și sarcinile .încredințate de organizațiile de baaă,.; , ■ \ SS c, re. ‘

periodic ta mlrta Ltipeiv,
1 pe deplin utilitate,». Tehnicianul Serlmn Iban do la ser- virfi:! aeraj sugerează ca, pe jîn.gă aceste. tiJmțre să se proiecteze și scutte jurnalo- pi in . caro sti s>>

’ /■'./.'/■ '‘^T're '■prezinte 'locuri istorice, " frumuseți a’le- maturii,■-» stațiuni bal- heo-rlimaterice și orașe din 'patria noastră. Ar fi o îi^iir, jirh “fericită pentru îmbogățirea cnnoșiințelot de tehhica securității, muncii și de < ul- tur.'i generală. O contribuție în acest sens pot să aducă șj membrii cine- cjubului din localitate.

Bucătărie 
tip „Polar "

O SUGESTIE

O. C. L. Alimentara

cap-
cap-

Am spus Că discuția a fost numai aparent amicală, deoarece- „productivul" astfel inteipelal nu a găsit pe loc un .ăspunsj părea stingherit de bizara catalogare din partea cu noscutului său care, pe neașteptate, a delimitat diferit rostul a doi Sila- riali: umil chemat zi de zi să gîn- dească, să depună strădanii susținute pentru o rit mai judicioasa 'or
ganizare a muncii lui, spre a asigura progresul economic general, de carp beneficiază toți, și nitul care, la adăpostul unor sarcini ge- iH.'tm»- de 'servil io, is! „tofii a" liniștit fu 111 Vieții, între salar și chenzină si do la chenzină la alt. salar, admiră „din mers" procesul muncii, consjderîndu-se rupt de existența lui -au angrenat in aceasta după un principiu devenit cu timpul o simplă competiție: cîstigul. Primul, care studiază, Cercetează, < onstient fiind de necesitatea de a face săpături in roca dură a viitorului, al doilea care pi intr-o educație mer- cerizată se conduce după dictonul : ,,Să gîndeaseti altul, uite să-mi spună numai cum să fac".(■dare astfel se interpelează, la di- . ferit* !<• nivele de pregătire, raporturile dintre „productivi și. neproductivi", oare așa discută medicifl -ci| ițjgjnerul, tehnicianul dentist cu tehnicianul < onștrgctoi, maistrul de croitorie cu maistrul miner, vînzâ- torul cu vagonetarul?Categoric nu !• Respectul reciproc si acestor profesii, al tutuîorpio- fșsiilor, există, el fiind generat do un atribut comun : munca. Pe alocuri, însă, cu regret remarcăm o diferențiere, considerată nu de cel care ar fi In măsură să o faca, ci de cel. carc-si poale asigura acumularea pe o cate aparent simplă, fără: complicații, diferențiere Inttliiită nu la anumite profesiuni ci în caracte-

Solicltanțli vor prezenta truse goale
stilej și vqr primi imediat Jin schimb același număr de 
șuie, umplpte țu bioxid de carbon, pentru care se va achita 
tei 2,50 per triisă de 10 bucăți.

Nu se primesc in schimb truse incomplete, ruginite sau 
deformate.

i diminuării liniei nemotivate și numărulu scutiri medicale. Exista .4«că șli^f'i- / ciențe în privința folosirii fondului . de timp do lucru, iar prețul de cost a fost depășit din cauza gospodăririi , nejudicibase a lemnului do mină și : a celorlalte materiale. Atît acestui birou, cît și celorlalte li s-un dat indicații plivind analiza deficiențelor semnalate, astfel ca pe baza a- cestei analize, a discuțiilor și propunerilor membrilor de partid, sa se stabilească măsuri pentiu îmbună- tuțiraa întregii activități.Comitetul de partid a insistat ca adunările do dări do seamă și alegeri să constituie un puternic fac- ' tor de mobilizare a tuturor comuniș- a tilor și prin ci a întregului colectiv..! di explpa.lăril țo , ncSeictrca cu re- H zultate bune a trimestrului IV. Fie- a care sector, colectivul fiecărui schimb trebuie să-și aducă apoi tu! la extragerea peste preliminar în perioada care a mai rămas pînă la sfirșitul acestui 'an a 6 000 tone de cărbune, ceea ce va asigura recuperarea rămînciii in urmă și îndeplinirea planului pe trimestru.In sectoarele productive, dezbaterile adunărilor de aleqerî au n- corjaț o atenție deosebită recuperării i.imîii »ii ni iui,,! |,i pregătiri în scopul asigurării liniei de front corespunzătoare sarcinilor de plan pe anul viitor, lolosirii cu randament sporit a forței d“ muncă, a utilajelor și îndeosebi a timpului de lucru. Membrul de partid < iun gan Dezideriu a “su!i®îțitet!^fa5țtb«|A<ț/ și în prezent, cu țo.ite masurile Jcate, există pierderi mari de timp de lucru. Faptul că personalul’ de regi^ nu folosește util întregul program de lucru șe ropercut&ază itefavofa-; bil asupra realizărilor întregului colectiv, deoarece furii o aprovizionare corespunzătoare a, brigăzilor, fără întreținerea în buhe condtțlhlfii a utilajelor, a căilor de a'cccșj brigăzile de mineri din ubataj»» nu pot face prea mult.. Artificierul Batimi ..Gheorgho din organizația de baza4 A a arătat documentat că numai . prin activitatea brigăzilor de mineri. cu materiale pînă în apropie-, rea locurilor de muncă se poate obține un important spor de productivitate. In adunarea generală a organizației de bază 3 C inginerul Plită Eugen s-a ocupat, între altele,, de felul în care maiștrii și artificierii își înȘl'Xplinesc rolul pe care îl au I în procesul de producție, scoțînd în S evidentă necesitatea îmbunătățirii u activității lor în scopul desfășură- a rii in bune condițiuni a procesului de producție.
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mir): ,R», 11.1 1 K |. ,■fșl Ti' \LlT_Vil: .1 '.lOMENf ' POETIC; li 10 Ia micmAii, melodia I preteratâ; 9,30 MATINEU LITERAR; lp.OO Fotmația „Simren" iuliTpre- t ■ <i muz i 1 pi pi laiu; toii < 'o- 

p dp l.mhu irame/ă 10,45 Pagini co
rale " alese; 1 1,00 BUU 1IN DE I S3JRI; 11,03 C'renicu economică;11,30 Muzică ușoară; 1 1,45 Sfatul medicului; 12,00 Muzică populară;; 12,15 BULETIN DE ȘTIRI; 12,20j Succese ale muieirii ușoare; 12,45 RADIOJL'RNAL; 12,55 Iiililuiic ci:| melodia populară și interpretul j preferat; 1 i, i0 sginoria iMininlului : 
românesc; 13,50 Muzică ușoară;1

' 1-1,00 Transmisii ine sportivă : me- -j ciul de toțbal Homania - il.T.G.; I 16,00 RADIOJURNAL. Spori; 16,15| Muzică corală; 16,50 Estrada1 artistului amaloi; 17,10 ANTENA TI- " NERETULUI; 17',30 toilcMt simfo- ., mc popular; 13 00 BIT.EȚIN DE , /IȘTIRI; .18,03 Cronica economică;18,10 Caleidoscop muzical; 18,30 DOCUMENTELE PLENAREI, AMPLU PROGRAM AL VIITORULUI.< .FSTIUNEA I < ONOMU A PROPRIE — UNITATE DE CON( f,PI IC ȘI ACȚIUNE; 18,50 Melodii popu-, lar'e; 19,00 RADJOGAZETA DE SL \ RÂ; 19, io O mplodie pe adresa dumneavoastră; 20,00 BULETIN DE ȘTIRI; 20,0! Rcțclio-magazin 
sportivii 20,1.5 Melodii 11'înmiești; 20,40 A'Iffri1 cipdlîri ale iubirii; '21,00 
Metronom '67; 22.00 RADIOJURNAL, Sport, Buletin meteorologic; 22,15 Interpreți de muzică ușoară; 22,30 MOMENT POETIC; 22,35 Șeară de dans; 23,00 Muzică ușoa- țgj „24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții: 2,55—3,00 BULETIN PE ȘTIRI.

1 FILME22 noiembrie' PETROȘANI — 7 NoiembrieaCastelanii; Republica : Sus mîinile ! domnilor polițiști; PETRILA : Po- 1 vestea prostiei mele; LONEA — 
.f'1irier:d : Balada din Hevșursk;i Vuicrm : Pentru un pumn de do- i lari; LUPENI — Cultural: Rela- iează-țe -dragă;' B/4.RBATENI: R10 Conchos; PAROȘENI Warlok; U- RIC.ANI : Sanjuro.

de front,(Urmare din pag. 1) Din ; dozbtitetțfțrji, pduți^iîlep:;'âțb.aviît loc piua îrț pțpzent a rclCh

Tovarăși de la O.O.V.L.F. Petroșani, vă trimitem această ilustrat®, Prin ea vă aducem la cunoștință că de doi am de zile legumele alterate di.ii depozitul O.O.V.L.F. nr. 2 1upeni sînt aruncate în spatele clădirii. Aici stau mult și... rău pînă sînt transformate intr-o... bucătărie a patrupedelor care 

,'șe ospătează. din ele i în voie. Pe lingă faptul că sînt inestetice, mirosul lor ajunge pînă la locuințele din apropiere. Trimitem această ilustrată pe adresa dv. și a depozitului nr. 2 din I.upeni pentru a lua măsuri și' așteptăm totodată un răspuns concret. • . .Foto: Dumaii Gheoighe



STEAGUL ROȘU

iJor învătămîntului
să bombardeze capitala R. D. Vietnam 
@ Intr-o singură zi au fost doborîte 16 avioane americane 
$ Agresorii suferă pierderi grele și în Vietnamul de sudHANOI 20 (Agerpres). — Cornii ..sia R.D, Vietnam pentru anchetarea ’ - G’tar'lor -/comise de americani în Vietnam a dat» publicității o decla- rație în caro condamnă acțiunile barbajm ale aviației americane împotriva populației orașului Hanoi.. % La 17 noiembrie, se arată în de- clarațier-avjația americana a atacat mai multe cartiere populata din ten- Irul Hanoiului, precum si din. suburbiile sale. In această zi, avioanele amcric-rae aiul ’afundat asupra capi- țaței R.D VȚetnam aproximativ 60 de bombe incendiare, peste 30 de, ’ bombe- cu explozie întîrziată și / u, ■ l? tonteinere cuprinzîiid peste 7 000 -de bom.be cu bile. In urma ace;-tor bombardamente, 33 de locuitori, ap■ sej-ost oraorîțj, iar 158 răniți. De. ase- * menea au fost distruse multe lo- W'Aiin'țe Printre obiectivele borubar- Ădato se află spitale din cartierele Baoh Mai si Mai ' Huong, Institutul Polfțebnic din Hanoi, Școala supe- 

A.. rioaiă <țe . economie. Școala de mu-. //■/ zira etc. In declarație se arată, de j8/ asemenea, că în tinipul atacurilor din 17 noiembrie aviația americană a lansai rachete ,Shrike" asupra/ cartierului diplomatic.
★HANOI 20 (Agerpres). —. Agonii r țîa .V.N.A. anunță că la 19 noiembrie : unitățile antiaeriene ale ArmateiPopyițire 'Vjetnameze au dohorîl 1G ‘ avioane americane în timpul bom- burdanientelor asupra R.D Vietnam. Mai multi aviatori americani au iost / raroȚi prfzdrfierî. thrpă cum rblatba- ză agenția, 1? avioane ati fost <lo- tiorjte în spațiul aerian brasului 1 Hanoi, iar 4 deasupra Haifongului., tn ulțfmele trei 'zilt’/ în timpul a- tacuriloi aviației americane asupra. ■. teritoriu lur R.D . - Vietnam au f ost do-

borite in totfel-3u de pvipd.rie./Ags'n- știa precizează că numărul total al ' avioanelor, ambrîcane doborîtp puni în piezfent'de apărățea, antiaeriană’ nord-vietnameză se ridică la .2 576.*SAIGON _’O lAm i pi • -i. Iu luptele care s-au desfășurat duminica, după-amiazâ intre trei companii ale < • I i ilo-.i I 73-a In iu i • i de |,.<i ..isii- tișli ame immi si unități ale Frontului National de Eliberare în - aptW piere de Dak To 40 de soldați americani, au fp'st uciși, iar 42 răniți. Transmițînd această informație, a- genția France Presse precizează că cifrele citate se situează printre cele mai ridicate înregistrate într o singură bătălie în regiunea Dak To. De la 3 noiembrie pînă în prezent, la DuL To/197 .militari americani au lost uciși, iar 750 rănifi.

O \ l , J i
apel ia Turma p
1 li) de avioane nu 

ma ăl Ciprului..Potrivit. Ăr^>o.rtlilu ■INI din lipii■ avioane care ra teritorii'
R’SÎrivit, importului,' mr-mbrn for- dm <. îp'u au .onSeivat a i <bi>iat d.-.re/ □ra teritoriului cipiiot, dm nu le-âu' putut identifica. Ambasadorul Ciprului "la Națiunile Unite, Zenon.'ssp.. a comunicat însă m-creta- rutui .general că avioane1® au fosț i<k ctifir ate ca fund aparate-militare- turcești, . ';-,-P--a dt altei parte U Thant metre , ționează că ministrul d- externe cipnot, Spyros Kyprianou, si oficia- . litați alo Națiunilor Unite discută iu p: ■zent po-ilnlil.de i trimiterii u- nor patrule comune ale forțelor O.N.U. si politiei cipriote în zona unde s-au produs incidente,. în vederea reducerii tensiunii.

Deschiderea Adunării 
Generale a N. A. T. O.

Ciocniri între partizani 
ți trupele tailandezeBANGKOK 20 (Agerpies) - Surse oficiale din Bangkok relatează că în regiunea de nord-est a Tailan- dei an avut loc lupte intre forțele guvernamentale si unități de partizani. Sursele amintite afirmă, că îup/ tele au fost prilejuite de descoperirea unei tabere a partizaîiilor în junglă. Se’ precizează că aproximativ 1 000 de partizani se instruiesc și desfășoară acțiuni de guerilă în uroviricia Saîkol Nakoln;
Puternic cutremur 
Ia TokioStatiile selsfeiologice au înregistrat duminică la Tokio un puternic cutremur de pămînt, anunță agenția U.P I Mișcările telurice au durat 30 de secunde.

ISN.E.S.C.O.ÎNA 2$U— Corespondentul A- e-, P Slutuescifc transmite: «In vestita clădire vieneZă Ilofbirrgaa - __ ____ ____ă 'caput t. nni-’' s-a deschis luni, Conferința miniș- u ’’ »* ’ • - -«.j'. - ■

BRUXELLES 2.0 (Agerpres). -- Luni s-a deschis, pentru prima oară în capitala Belgiei, sub președinția reprezentantului Canadei, Jean- ludesDube. sesiunea anuală a A- dunării Generale a Pactului Atlanticii lui de nord, (fostă conferință a parlamentarilor, N.A.T.O.). Pe oidi- nea de zi a -i siunii figmeazu, printre altele, probleme .legate de funcțiohăfeaZapestuKorganisin după transferarea îh Belgia -. a. sediului ni blo/j/r-i-lor militare. ‘

N.A.T.O., I viitorul Alianței atlantice in luminii evoluției reia fiilor lîst- \ est etc. ,‘Luind cuvîntul, Manlio Bro.sio, secretar general al N.A.T.O,, a a- dreșăt țărilor membre ale organizației ipvlul de a contribui la des- , lu'ii.-iea ji>.\.idării dintre Est ■ și Vest tnsistînd îu același timp asupra ’întăririi militare a N.A.T.O. si prontin lîndu-se împotriva desfiintă-

triloî invălăniintuliii din statele •■u- ropeno membre ale Organizației ’ Națiunilor Unite pentru educație, .știința si cultură (U.N.E.S.C.O.), a- vind .vi temă generală „Accesul / spre învățămîntui superior". Participă 140 de delegați, observatori din partea unor țări neeuropene, reprezentanți ai O.N.U. și organi- . zațiilor șale, F.A.O., O.M.S., A.I.E.A., precum și trimiși ai unor organizații intergiivornamentale.Țara noastră este reprezentată la conferință de o delegație condusă . de acad. Ștefan Bălan, ministrul o învățăpjjntului. ,In cursul dimineții a avut loc în prezenta președintelui Republicii Austria, Franz Jonas, și a altor o- ficialităti austriece, ședința festivă a conferinței. în cuvîntul de deschidere, directorul general al U.N.E.S.C.O., Rene Maheu, a menționat iinp<>itanla < ■ insultaiil<>r si cooperării pe plan regional și mondial în domeniul educației. Oprin- du-se asupra utilității unor astfel de întîlniri și confruntări, directorul general a scoș în evidență o-

portunitalea lor în Europa, unde, după cura a aiutat el, au izbucnit cele două mari conflicte care au însîngerat omenirea în decursul a- cestui secol. Pe acest continent,., a spus ol, are importanța să fie restabilită cu prioritate înțelegerea și cooperarea mai intîi intre, aceia cărora le-a iost încredințată sarcina <oa mai nobilă si decisivă de a formal spiritul tinerelor generații.Rene Maheu și-a. exprimat spe- ’ranța ' că documentel* pregătite pentru conferință vor constitui’’.,0-- bază utilă de lucru. , z .’In ședința, de după-amia.ză, :Ța propunerea conducătorului delegației române, acad. Ștefan Bălan, conferința, a ales ca președinte, pe Theodor Pifil-Peicevn, ministrul învătămîntului din Austria, iar la propunerea conducătorului delegației belgiene, conferința a ales pe miniștrii învătăminEțulid din Italia, Olanda, Suedia și Ungaria ca vicepreședinți ai conferinței.Raportor general al conferinței a fost ales Jean Livescu, as unct al ministry lui învățămîntuiui al Republicii Socialiste România. Lucrurile conferinței continuă pînă la 25 noiembrie.

Vie activitate diplomatică 
la CairoCAIRO id) (Agerpres) Duminică s-a cfoslisurat la Cairo o vie activitate' -dipfematică în legătură cu evoluția cjMpi din* Orientul Apro- piat. Președintele Nasser i-a primii succesiv' pe ambasadorii la Caii o ui Uniunii Sovietice si Indiei. Toți reprezentanții diplomatici ai țărilor arabe acreditați în capitala R.A.U: s-au roirnit îjnpreună cu Aitmed Hassan El,Fgk>, miyistiu de externe ad-inferim, pentru a dezbat® .eventualitatea elaborării unei poziții a- rabe comune față de documentele supuse discuției ciiritate pri\ind Agenția M.E.N. timpul reuniunii, trei ore, „diverși ambasadori ,au sta-;. hiiit con tarte telefonice cu premierii; și miniștrii de externe ai țărilor lor.Ziarul „Al Ahram" scrie într-o corespondentă din New York, că pro.- iecțul .de rezoluție britanic prezeri- tat în Consiliul de Securitate are șanse de a' obține majoritatea nece*

Consiliului de S,- Orientul’ Apropiat. precizează Că în care a durat peste

sarăpentru a fi’ adoptat. Potrivit ziarului, la O.N.LI. se manifestă tendința d - a se adopta acest proiect plinit......  •p-m ral, c.-ai implica retrsqereo promctulm a- meric.an si introducerea unor niodi- luări in pioiectul britanic de natură să satisfacă tarile afro-asiatice.Studierii și aprecierii situației ăc- tuale din OVmritul Apropiat i-a fost < oiisac ita ,1 ședința -.îotuminală a guvernului R.A.U Un purtător dc cutînt oficial a declarat că membrii guvernului au examinat ,un- raport al asi ~l. nl ului pri -i-dinVelui pentru probleme externe, Mahmoud F.awzi, asupra ultimelor evenimente.

DUPĂ DEVALORIZAREA 
LIREI STERLINE
Declarația primului ministru al AnglieiLONPRA 20 (Agerpres). - Primul miri.țștrir al Angliei, Harold Wilson, a I acut duminică seara o declarație radiodrlftiată în legătură- eu r«- centa măsură de devalorizare a lirei sterline. El a arătat., că a iost luată o .asemenea hotărîrd deoarece;' comunitatea monetară internațională (este vorba de Fondul monetar.; internațional —- organism financiar al lumii occidentale — n.r.) a pro-

mis că’în ac eastă operație va veni în ajutorul Angliei Wilson a cerul ■poporului englez sir participe la tfe- -dresarea, economică a tării, arătînd că devalorizarea lirei sterline „cere sacrificii pe o anumită perioadă de timp". Premierul englez a atras a- tenția, totodată, ca creșterea prețurilor să nu servească drept motiv pentru revendicări privind creșterea salariilor.
0 serie de țări au hotărît să-și devalorizeze 
moneda națională

șase" s-au reunit Paris, pentru a ..creații în urma- - sterline. 'După'
.PARIS 20 (Agerpres). - - Miniștrii; de linanțe și guvernatorii băncilor centrale ai „celor duminică seara la examina situația d< ■ v alo i iză r ii lireireuniune a fost dat publicității un< oinunicat in care se afirma că ,,t<A- r.ile Pieței comune confirmă hotărî- rea lor individuală și colectivă de a menține invariabilă paritatea ir-

• BERLIN, l.-i invitația Academiei Germane de Științe din 
Berlin, la 20 noiembrie a sosii in capitala R.D.G. acad. Miron Ni- 
colescti, președintele Academiei Republicii Socialiste România.

înlocuirea Împărțirii . Europei in grupări militare opuse cu un sistem de se< antale. kt- ferindu-se la problema germană, ministrul de externe polonez a spus că existenta celor două state ocnnșne este ,g. realitate, și.{că rezolva-,, rea definitivă a proble-

COPENHAGA 20 (A- gerpres). —- Ministrul de externe al Poloniei, Adam Rapacki, aflat în1 vizită în Danemarca, a luat cuvîntul la o adunare a Uniunii ștuden- ților danezi. El a IIarătat că cercuri tot mai largi ale ■ vieții publice din Occident își dau seama că împărțirea . m<. i gertna'nc este-pesi- Europei în blocuri mi-. litare opuse nu este nici inevitabilă, nici11 ormală. Rapacki a' a - firmat că Polonia și ă- liații .săi militează de mai: mulți ahi pentru

destinderii în de- zo- pu-
bilă numai ca rezultat al apropierii și înțelg- . gerii. dintre, ele si cu asentimentul vecinilor■ al întregii Europe,, țț- condiții,, in care sisteț

mul de securitate și colaborare în’ Europa va fi eficient și trainic.Rapacki a arătat, intre altele,- că Ia realizareaEuropa ar contribui nu cleariz area un® ne cit mai largi cu țintă de pe acest continent și ,,în otipe caz a Europei Genitale". Ministrul de externe polonez a preconizat , necesitatea .tinerii unei 'conferințenumai în securită fii, i laborer.ii. .
iguropetiS’îiW problemele ci și ale co-

Atentate cu caracterIn S.U.A. au avut loc o serie de atentate cu bombe împotriva locuințelor unor rnililohti pentru drep- turile negrilor. Ultimul atentat a distrus parțial locuința, unui preot metodist, R. B. Kochititzky. Alte atentate au avut loc împotriva lingi • inagogi din orașul Jackson, și împotriva locuinței unui profesor alb de la un colegiu pentru sth- ; detiții de culoare, din orașul Tou- galoo. ■ ...In orașul Laurel au fost arufi-

, cate bombe în casa preotului.culppre Allen Johnson, militant ’/pentru' înscrierea negrilor pe lis- t- l< electorale.
de

• NEW YORK. Oamenii de ști- 
infă de la Cent tul de cercetări s 
țiale did Pasadena (California) au 
anunfat că spre sfirsitul 
sâptămîni sonda lunară 
vcyor-d" urmează sâ facă • 
.pas pe Lună. După ctân

■ și^pțâtnîna trecută sonda a 
telecomandă,

; salt de aproape 3 metri, iolo- 
'șinei In acest scop rlichelele sale 
de tip „Vernier". De atunci, apa-

, ratele ei : au transmis spre Pămlht 
' alte. 4 0QQ de fotograf ii.

âceslet 
,,Sat- 

up nou 
te știe,, 
iost o- 

să iacă
-țf, BONN. Intr-o declarație 

tliwsă guvernului R. F. a Ger
maniei, Bijudestaguțui și; Bllll- 
desratului, sindicatele din R.F.G. 
cer cu insistență ca Partidul 
național democrat să fie de
clarai neconstituțional. După 
curn se subliniază in declara
ție, Intensificarea activității a- 
cestui paitid reprezintă o ane- 
ni nțare ■ directă pentru deinocra- 
tio.

dividuală a devizelor lor naționale". Pe de altă parte, agenția U.P.I. a- nunță că Danemarca, Hong Kong, Irlanda, Izrael, Malta, Spania, Insulele Bermuda și Guyana au hotărît să-și devalorizeze moneda ^Oționa- lă, ca urmare a crizei lirei sterline.LONDRA 2<l — CorespondentulAgerpres, L. Rodescu, transmite: Intr-o declarație dată publicității la 19 noiembrie, Comitetul Executiv .al Partidului Comunist din Marea Bri- tanie condamnă măsurile guvernului privind devalorizarea lirei sterline. cuJifirîndu-U drept una „dțîk cele mai puternice lovituri date nivelului de trai al populației.. Devalorizarea, sespune în declarație, în- seamnâ ridicarea prețurilor, reducerea cheltuielilor pentru asigtirărj.jsociale, creșterea șomajului. Fa iffî ă» fectează însă resortul care bbnsti-' tu ie adevărata cauză a deficitului balanței de plăți — cheltuielile militare peste hotare și investițiile par- .tiflilare de capital. In declarație se subliniază că politica dusă de guvernul laburist, care sprijină interesele monopolurilor, trebuie să fie siipUsă unor modificări hotărîtoare, Guvernul trebuie să reducă simțitor cheltuielile militare, să oprească exporturile de capital particular,, să introducă lontiolul asupra importurilor. : / ' • .

REDACȚIA-ȘI -ADMINISTRAȚIA: Paferșșanî str; Republicii tir. 44, Tel. 1662, 269 (C.C.V.J.)'

.. ...0 KINSHASA. Secretarul general al O.U.A. Diallo Felii, a declarat că mercenarii - albi internați în Ruanda, nu vor fi eliberați pînă ce Congo nu va primi conpensații pe.ntru daunele pricinuite de aceștia.

★/ MOSCOVA 20 (Agerpres). - A- genția T.ASȘ anunță că Banca de Stat a U.R.S.S. a comunicat oficial stabilirea noului curs al lirei sterline la 2 ruble și 16 copeici. ;A- teâstă modificare a fost , făcută ca urmare a devalorizării lirei sterline cu. 14,3 la sută și. schimbării cursului eiiîn. raport cțualtg valutei
Țipatul: I.PÎH. Subunitatea Petroșani/’ 40 369

ilnlil.de

