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lo«Hi tăli -.și" a

(Continuare. în pag. a 3-a)

Măsuri concrete 
pentru anul 

viitor

LA E. M. URICANh

termocentrala
să producă..

V COCl-iFCJ

I ermoceittrala Par'oșeni e rfi- 
tt-un „mers" continuu ffi sec
ții: se. lucrează zi și noapte -tă
rii întrerupere. Oamenii de la 
„combustibil" pregătesc ■ cărbu
nele pe care benzile 11 'trans
portă la cazane. Cazangiii, la 
rinaul lor, „hrănesc" cazanele 
cu cărbune și apă. turbinlștii- 
obligă torta aburului 'să se 
transforme in megawatt,: ''’ivi. 
electricienii de la cifmerd de? 
comandă dirijează „cuientctl" 

sistemul energetic Eiprtu- 
maleriaHziridu- 

megtrwați de

Excursii și drumeții

rn
rile se unesc, 
se in miile. de 
lumină și forță.

In acest an 
Paroșeni trebuia 
conform cifrei de plan, ' o .can
titate de 197-8 30(1 MWIh.de 
energie electrică. I- o- cifră inț 
presionatilă, dar pe deplin rea
lizabilii I

Lfoiiiirile colectivului cen
tralei se îmbină cu preocupa
rea sustinulu -pentru organiza
rea științifică a producției/ "și. 
a muncii în iiecare cortipCtni* 
merit din centrală. "'Astfel, cele 
peste 200 de măsuri care și 
le-a propus -'colectivul centra
lei in acest sens urmăresc mă
rirea siguranței de' iunCtionare 
a tuturor agregatelor și insta
lațiilor, reducerea ■'■ pierderilor 
de orice fel, 'creșterea prodtdc-

, in cea de-a XXXill-u sesiune 
a Statului popular Valean s-au 
analizat realizările obținute ir» 
curați!; acestui an tu tairumu- 
sețarea orașului, precum și lip-

■ . su rile .j^arg;,. au exl-iUt in a~; 
__ _

votat măsuri concrete pentru 
ca anul viitor să 
rodnic in realizări 
rești edilitarei 
din eie
V. I, 
milor, 
Vladiinire- 
reior 
blicii. 
va ii 
18 000 
prin , 
seinenea se vor mai ainenaj, 
zone verzi pe sir. Republicii 
în cvartalul George Coș.buc ș 
Paroșeni a căror valoare vi 
fi de 270 000 lei. ia acestei 
iși vor aduce ; contribuția , ați 
organizațiile de masă și depu
tății, cit și locatarii cartiere 
lor. Pentru stimularea celos 
mai buni gospodari; se vor o 
Ieri distincții „Fruntaș in gos
podărirea orașului".

Regională
Hunertoara-Oeva

Principiile de bază cu privire la 
îmbunătățirea organizării admiuis- 
trativ-teritoriale a României și sis
tematizarea localităților rurale, a- 
doptate de Plenara C.C.. al P.C.R, 
din 5—ti octombrie 1967 reliefează 
caracterul creator al politicii parti
dului în domeniul organizării de 
stat. Aceste principii se înscriu în 
contextul noilor relații economice 
și sociale, ca un proiect izvorîl din 
necesitățile de dezvoltare a so
cietății noastre contemporane. Prin 
caracterul lor, principiile stabilita 
de Plenară, revalorifică, potrivit 
condițiilor actuale, ' o serie de no
țiuni administrative traditionale, 
dîndu-le însă un, conținut nou. Bl 
oglindește esența puterii de stat, 
cremate să răspundă exigențelor' 
actualei etape de desavîrsire a con
strucției socialismului.

Prin adoptarea acestor principii 
întreaga activitate economică, so
ci dă culturală va primi un nou 
impui pe linia ascendentă -i dez
voltării societății socialiste. Cele 
trei unități arfnurpstratx e . funda-

fie mai 
gospodă- 

Spiruim cîteva 
repararea străzilor 

l.enin. Romanilor, Sălci- 
lăcrămioarelor, Tudor 

seu; repararea Iroiua- 
din sir. Gării' și Repu- 
Valoarea acesior lucrări 
de 361 000 lei din care 

' iei se vor economisi 
munci patriotice. I)e ă-

nterviu-cons.eninaț cb
Valeriu COANDRĂȘ

——« Proletari din toate țările, unițl-vă

Constantin DĂNIi
E. M. Ateneu,

'Continuare In pag. a 3-a (

- c De cinci luni. brigada minerului lakalos Francisc. din sectorui VIIJi de investiții a! minei Uricani 
executa o lucrare importanta — lărgirea și beionarea unui plan înclinat, mire orizonturile 580—700

De cînd lucrează aici, brigada șita depășit Tună’ de hirtă sarcinile de jplUn. Astfel din 170 m I — Iun 
gtmea planului înclinat — brigada a lărgit și betonat deja 150 m L

Iată un schîinb al brigăzii — condus de minerul Laszlo Samoiiă

judelui, orașul și comuna - și în
lăturarea verigilor intermediare inu
tile, vor avea un efect 
dezvoltarea fiecărei 
întregii țări.

Valea Jiului —uit 
formație geografică 
este constituită în prezent din uni
tăți administrative separate care nu 
pot să rezolve cele mai importante 
probleme ale vieții economice, so
ciale, culturale etc. în mod opera
tiv și cu maximum de eficiență. In 
această orgănizăre S-an stabilit pas 
ralelisme care, in unele cazuri, fli
rtează dezvoltarea HocaU,taților. Bon
durile bănești sînt dispersate pe 
centrele orășenești ?? taionule, ceea 
ce duce la o folosire cu mai mica 
ehriență a acestoia.

Avînd în vedere laptul ca 'Valea 
Jiului constituie o unitate econo
mică puternică, cu bogate tradiții 
istorice de luptă a proletariatului, 
consider ă această situație de fapt 
este necesar, să fie consfințită’prin 
lege, creînd m Valea Jiului un ras 
mppicipâl. ă '

te shriținli) ace’tei propuneri nÎTERvirL A N II POATE FI

CALITATEA CĂRBUNELUI

Valea Jiului
■ ; ' V . ' ' '. " , ; . . .

pledează o serie de uiți factori 
menționați în proiect - si anume : 
Dili punct de vedere demografic, 
Valea Jiului este unul dih. țiîltito- 
rile <u cea mai' marc- densitate a 
populației din regiune și-țară; în 
Valea Jiului trăiesi peste 135 000 de 
oameni. ■ ’’

pin punct de vedere urbanistic, 
Valea Jiului prezintă mn coftlplex 
de localități.strîns legate între ele, 
lormind lin ot as ™ muri posibilități 
de dezvoltare. In același timp pre
zintă un înalt grad de urbanizare. 
Este un important centru -adminis- 
tralit și cultural, in care iși des
fășoară activitatea o serie de in
stituții de intere-, republican < a : 
Institutul d6 Mine, Inștjt&tul'-.de Cer
cetări miniere Teatrul de Stat „Va
lea Jiului" etc. ' '

i- .i. pag. a 3-a)

ai existenței șub raport cantitativ 
si calitativ. .Mai muît, eventualele 
lipsuri cantitative s.înr reclamate, 
de ce!,? mai multe ori, sub forma' 
unoi simple neglijențe și.i nu sub 
aspectul respqnsabilitălii .uestio- 
narp. ' ’V ? C

iu. practica de Dină acum a iosi 
neglijată elaborarea unei metodo
logii care sj permită controlul folo
sirii materialelor de la de
pozit oină, la locul de muncă. 
De dsemr-nea, n-u este • nici acum 
lundamebtatj responsabilitatea p.en- 
fro tespectareă consumurilor -spe- 
lilice de inateriațe stabilite urin 
plap, .sînej-g fui eC0u al even t u u i el or 
depășiri ■ lezumindu-șe tș întocmi-

■

W ""x:■■■■■ . î -sk i

MWIh.de


STEAGUL ROȘU

(VcLiilz <^ll.e.&SAuulri
I La cofetăria „Trandafirul"
I din Vulcan există de multă 
I vreme un espresso pentru pre- 
I parat • cafea. Dar nu prepară, 
I ci împodobește tejgheaua. Peii- 
I trn că, ce-i drept, e irumos.- 
■ E nou. Cafeaua este 1 preparată 
I ca și înainte pe aragaz sau pc 
I reșou, incit nu p„t fj satisfg. 
I cute .toate comenzile cumpă- 
I rătorilor. Și comenzi slnt foar- 
I te multe. Mai ales acum cinci 
I e frig afară, Dacă s-au investit 
I banii în acest aparat, alunei 
I să i se dea întrebuințare. Iar 
I dacă nu i se poate da (?) a- 
I tunci sa nu mai fie eipiis pen- 
I tru frumusețe. Frumusețea lui 
I face numai nervi consumatori- 
I lor de cafele.
I ® Li apartamentul iiiineru- 
| lui Barbu Ilie din Lupeni, blo- 
I cui 37, apartamentul 33; s-a 
I spart conducta de apă de la 
| baie. De cîteva luni s-a.spart. 
| Sectorul LL.L. din localitate a j 
| trimis la lafa locului . iinim i- | 

tori să înlăture defecțiunea. A- ! 
ceștia s-au apucat do spart [ 
pereții. Au spart cît au spart I 
apoi s-au oprit. Mai mult n-au I 
făcut nimic. N-au găsit nici 
defectul, n-au astupat nici pe
reții. Așal că de luni de zile 
omul stă în stare de.,, alarmă. 
Chiar așa. Deoarece prin ace
lași perete spart trece și in
stalația electrică. Peste lirele 
electrice a curs apa și pereții 
au devenit... buni conducători 
de electricitate. Oiiiul trebuie 
să umble în casa lui cu mănuși 
dielectrice. Dar cu cei de la 
I.L.L. care nu-și fac serviciul 
conștiincios cu ce fel de mă
nuși trebuie să se... umble ?

© Po strada Independentei 
din carțierul Aeroport — - T
troșani, în stația de. autobuz | 
din fața blocului 3, asfaltul a 
■fost tăiat pe două treimi din 
lățimea sa. S-a săpat și o groa
pă, iar în preajma, de-a curme
zișul trotuarului, stau doi stîlpi 
metalici. Aici se va construi 
un adăpost pmrriL, 
Nu-i rău. Rău e că el se v a 
construi pe trotuar și nu în 
afara sa, pe locul liber. Și tot 
rău e că cei doi stîlpi siau 
exact pe trotuar și împiedică 
circulația, în loc să etea ala- 
turi, pe zona verde. Pentru că 
deocamdată ei nu folosesc la 
nimic, ci., numai strică. La a- 
ceasta se adaugă - i i.-ui .1 •ui 
pe stiada amintita nu este lu
mină. Nu înseamnă că dacă-i 
strada Independenței îiu mai 
depinde de nimeni. Depinde 
de cine...

I REFLEXE DE TOAMNA TIR7IE
■ Foto .■ N. MdldrfvPanti

TELEVmtE
1 decembrie

18,00 Drumuri >; popasuri. Emisiune
MM imislieă. . T "K's;.
v-Jfifsfr PenlîiM cobii : Ă.B c. De

:. T cd ? I;--i. - u sț;
19,00 Antologie școlară : Câinii Pe

trescu.
19,30 Telejurnalul, de seară.
19,45 .Agenda dv.
19,50 Buletinul meteorologie. ,
20,00 Studioul muzical. Valsul (II) 
20,40 Tainele prob- nlnilor,
21,00
21,15

Roilor tor. d
Filmul artistic: „Scolt 
Antarctica". — ' producție 
studiourilor engleze. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Cine știe literatură, cîștigă
Propunerea o dată aprobată prin 

votul adunării și trecută apoi în 
planul de activitate, a devenit lege 
pentru pionierii unității nr, 3 din 
orașul Lupeni.

In ziua aceea, pe culoarele șco
lii erai 
clSM-le

ți toii pioriirru din
A și 3. Au venit 

re să-și încurajeze

Deși astfel formulate, incit să 
solicite nu numai cunoștințele pre
date la clasă, ci și consultarea 
unui 
nici 
mas;;* 
fost frumos formulate,

fă.®

Angajarea oricărui om 
intr-un anumit post pre
supune mai multe avize 
date
.ri‘a- 
rile .
cum 
nii
puși pe 
lată urt 
hlioteua

cu
Uneori

nu
ar

sînt

toată răspunde- 
insa Im ru

și petrec așa 
trebui și oamc- 
duși în eroare, 
drumuri.,, jigniți, 
eiempiu. La bi- 
pin» Isc;tini s-an

colegii.
in sala pregătită sărbătorește, 

discuțiile erau în toi. Se emiteau 
păreți ptivitoare la iîstigăton. E- 
moțiile, inerente la început, au 
dispărut repede. încă de. la prima 
întrebare, concurenții și-au recă
pătat siguranța, stăplnirea de sine 
și încrederea în forțele lor,

.W.
bogat material suplimentar, 

una dintre întrebări nu a ră- 
nesoluțlonată. Răspunsurile au 

în ir aze bi
ne închegate, cursive, au mutat 
buna piegătire a partidpanților.

I a finslgl i oncursului literar au 
fot declarați < iștigători pionierii 
Morar Angela, care a ocupat locul 
I, urmată de Vlacl Doina și 
Adrian. Câștigătorilor li s-ail 
măt premii în cârti,

SUBA DIDINA 
învățătoare, școala generală 

I.upeili

Rail-I! 
îtlînî-

perindat anul acosta trei 
salariate. La început a 
fost tovarășa i ireclie Ti
na, apoi, după transfe
rarea ei la oficiul 
P.T.T.R,, postul ’ a rămas 
vacant, hi a fost solici
tat,' în ziua de 6 iulie 
a. c. prin două cereri 
depuse la Sfatul popu
lar orășenesc Petroșani 
șl la Comitetul peiitru 
cultură și artă, de către 
tovarășele Balog Clotia 
și Vulc Ana. A lost d- 
probală Cererea tovară
șei Balog Clon» (Tăcem 
o paranteză,' Au proce
dat Hi m e-1 Ml, deși Ba
log, Gloria a ■•.pus de la 
bun început CU nu vă 
sta po post mai umil de 
două luni dooaietm în

Pe seama cui lăsați 
urgentele în timpul nopții?

voie de o intervenție 
medicală urgentă, tre
buie să meargă ia unu! 
din spitalele din Lupeni 
sau Vulcan. Dar cum ? 
Doar mașina salvării

In GtUtte®! ^ohodol, 
ai energetic ienilOr din 
Paroșeni, exista un dis
pensar (circumscripția 
nr. 3 Vulcan}, lîțufi lip
sește nici rjcmtrrtaliri 
medical. Slht aici $i .till poate ti . SdliCitală 
surori, și moașe, și a- deci! la t&leion. De 
sistente medicale, ba 
chiar și un medic. JDur 
nilltiai ziua... Ngaptidl 
dispensarul e închis. 
Nu face nimeni aici de 
gardă, nici măcar o so
ră. In caz că un locui
tor <t>B eartier ere ne

unde să telefonezi ? In 
cartier nu există tele- 

‘ ^ti. pitbliet' îar iă tbie- 
foniil din clădirea dis
pensatului 'litri poți pă- 
truniie. Atțincti ? Bolna
vul n-are decît să se 
împace cu „soarta". In

cel mai ierlftft '
; găsește Cineva ci 
să»! transopile ia spi
nii cu o cărufă 
pc brațe.

; frtedtâlrliti
Intîtzierca 
fatală I4i 
s-au gîtKlit

■ti/e

■ isau...
Intervetifiâ 

huitzie, iar 
, poale ti 
aceasta mi 

„ __ tovarășii de
la sfatul popular' Vlil- 
can, cei din conduce
rea spitalului din loca
litate și nici Secția să
nătate a Sfatului popu
lar Petroșani l ?

P. B.

tul în literatură și 
făcut prlh nuvela 

nautică ■ Bucheifeta 
la Plorenfa.

n cadrul operei sale 
.'rare v aslt», proza O4- 
Jă un loc Îinp6rtattt 
>Und In relinf o alta 
iră a talentului 
scriitor. Volumul ele 

'Ză, redeiH apărut, 
irindo’ lucruri varia* 
□iți punct do Vedere 
conținu 
punct 
non te 
orie nț ă 
itorului, 
ara și 
icteristi 
xnipora 
fată dt

Uri dki
mc 

ice e 
în

îtului, avînd 
de plecare 
din bogata 
de viață a 

. Călătoriile 
peste hotare, 
icile vieții 

, dragos- 
popor, a- 

niintiri dk» anii copilă
riei, memoriile sale

poetice etc. sînt oglin
dite în numeroasele
bucăți literate în pro
ză pe care le conține 
volumul apărut sub în
grijirea lui Cl. C. NU 
colescu.

luna septembrie i se a- 
sigură un post în învă- 
l.ămînt). Tovarășa Vuic 
Ana a fost „lămurită" 
să niai aștepte două luni. 
Și a așteptat. In luna 
septembrie cererea ei a 
fost aprobată de. către 
șefii secțiilor personal 
și planificare și de că
tre ComitetuT pentru Cul-

tuia >1 arta, uar ue la 
Sfatul popular Iscroni nu 
i s-a putut da decizi ■ 
pentru că ftti ăVea fd- 
partiție. Dînsa n-a știut 
de toate acestea și a 
'acut un inventar, â pre
luat întreaga gestiune. 
După o lună de Zile, 
după ce primise un sd- 
lariu; tot tovarășii care-i 
aprobaseră angajarea, 
;>rintr-o notificare au ce
rut anularea actelor res- 
pectipe,
< uri
VM repartiție 
prtst. Dai si 
.noastră esțe

. mt., : • uni a lost .item 1
angajata tăia repartiție r 
Factorii ’ menționați au 
semnat angajarea unei

MativtlȚ era 
Mufe Ana nu a- 

pe acest 
întrebarea 
acum tot

PROGRAM
PROGRAMUL 1: >3,00; MUZICĂ

ȘI ACTUALITĂȚI; 3,25 MOMENT 
POETIC,- 8,30 La microfon, melodia 
preferată; '),< 0 UNDA \ FSEi ' 
10,00 Muzică ușoara instrumen
tai;»; 10,10 Curs de limba spaniolă;
10.30 L»e la liniar la marile ansam
bluri folclorice; 10,-15 Corul uzinelor 
„Republica"; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,03 Revista revistelor eco
nomico; 11,15 Arii din opere; 11,80 
CîiilĂ RoXana Matei și Dan Spă- 
taru; 12,00 Muzică poptdaiă; 12,15 
BULETIN DE ȘTIRI; 12,20 Succese 
ele muzicii ușoare; 12,45 RADIO
JURNAL; 12,55 Intîlnirc cu melodia 
populară și interpretul preferat;
18.30 Parada soliștilor și a orches
trelor de muzică ușoară; 14,15 Es
trada artistului amator; 14,45 Din 
cele mai frumoase cîntece; 15,00

i Impresiile de cSlăto-
■ rie silit Consemnate in 

lucrările O primblare fa 
munți si In O călătorie 
în Alticti.
cșandri a

.r urli.
rile
dăr 
mat

Vâslit» Ale-» 
admirat lo- 

ie pitorești din ță- 
prin care a Itet'ut, 
nu ă-a efituzias- 
atît de mult ca în

de lector

fața farmecului naturii 
Moldovei. „Multe So
iuri de pcisajuri am 
văzut, prin deosebite 
liiri dat rareori am în- A/bă. 
lîlnit acea frumuseți 
măreață și sălbatica, 
pri n cofe se; deosebesc 
munții Moldovei. Acolo 
pămîntul, codrii, stîn- 
cile, pîraiele sini încă 
111 starea primitivă a 
naturii... Cum să nu îți 
bată inima de bucurie 
și de mulțumire în si
nul unor locuri atît de 
mărețe și de .poetice,

persoane, Anghel 
pe motivul că 
este mai „pri- 
și mai „dezghe- 
accastă funcție

alte 
Rodicâ, 
această 
CeputM1, 
lata" în
caro cere calități deose
bite. Cum pot justifica 
Comitetul pentfu cultu
ră și arta și. secția pfer- 
sonal a Sfatului popular 
Petroșani avlaul lor pe 
fiș< de angajare fărâmă 
contra'vemt dispozfp.el 
Sfatului populat regional 
Hunedoara nr. 19 576 din 
1967. Cît . despre faptul 
ea imediat s-a găsit o 
altă persoană „mai pre
gătită" să ocupe acest 
post avem rezervele 
noastre. Dacă ora bună
voință se piib a taoo to
tuși ceva poutiii a re
zolva această problemă, 
după dînșii, atît de 
„complicată", adică . se 
putea obține o reparti
ție ele Ia forțele de minis 
că. Mai ales că într-o 
convorbire recentă avută 
cu tovarășul Motorga de 
la forțele do muncă, dîn- 
sul afirma că nu i-a so
licitat nlment

In concluzie, 
a țfest pus 
datorită 
altora.
Ana 
viimva deoarec. 
ei

»jti torul, 
un om 

pe drumuri 
.uperficialității 

Oricum, Vt/fc 
trebuie ajutată 

situația; 
materială d< H »s 

nu-i una dintre cele mai 
bune. Și fiindcă cei vi
zați mai sus au ’țițcurcat 
situația, tot el s-o des
curce.

șare îți. iffiple < 
silf IC'ttil, Focuri
de adiiceti' anii 
strămoșilor uoș 
povesti fantast; 
mai ales de do! 
rtionlo’âSe !" —'zic 
primblare la mu 

In O călătorie 
frica in care iii 
șește drumul de 
ritz la Gibraltar 
itorul se dovede. 
numai un bun pi 
tor, ci și uri lin 
vator. descriind l 
sețea locurilor, 
ihăntels, faptele 
ce. viața oamenilor.

Prin bticățile .Borsec, ț 
lașii in 1844 și Balta- 'r 

admirabile ta- .i 
■; blouri de moravuri, ' 

scoate îij relief corlA 
(mutarea dintre influ
ența civilizației Apusu
lui și cea a Orientului.

A cultivat nuvela 
(Buchetiera de Ia Flo
rența, Margarita), a în- • 
cercat realizarea unul 
roman (Dridri) dar nu 
a terminat d.ecît doua 
capitole în care prezin
tă viata teatrelor pari
ziene din preajma anii-; 
lui 1848 și aspecte ale 
evenimentelor care au 
avut loc, în Moldova, 
în timpul mișcării re
voluționare do la 1848.

Evocarea minunatei 
lumi a copilăriei; îrț 
tovărășia prietenului 
său Vasile Potojan, a 
anilor <ie studiu de la 
pensionul ■ francezului 
Cucnim o face în re-

~Dr ăg ost o a  i ață.... rrs~“ ~~~
popor, cu ooosebitele T 
.-•aie Calități sufletești, 
este oglindita m scrie- 
r?a „Romdfiil fi ptieiia 
lor", concepută ea o 
Scrisoare adresata lui
Al. Hiirmuzachi. 
.Moravurile șocietatii 
contempmane le-a sur
prins în istoria unui 

iygtilbîh, Una dintre Cele 
înai reușite lucrări în 
proză. Aici întîlnim .pa- 
giui. în cate este pre
zentata viata țiganilor 
față de care AleCSân- 
dri nutrea sentimente 
de compasiune.

Deși n-a fost deschi-M 
zător de dr-umuri, Va
sile Alecsandri a îm- 
botj’Mtit literatura ro
mană prin cultivarea 
nuvelei romantice și a. 
prozei fnemorialistice.

obser 
frumti 
monu 
istori

M. MUNTE ANU
profesor

DE RADIO
decembrie

BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 Jocuri 
populare; 15,15 MUZEE ȘI EXPO
ZIȚII; 15,25 Muzică; 15,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova; 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 16,15 Prelucrări 
■ orale de Cbnstantin Palade; 16,00 
Roza vînlurilor; 16,55 „Trandafir de 
la Moldova" — cîntece si jocuri; 
17,10 ATENȚIUNE, PĂRINȚII; 
17,30 Concert simfonic popular; 
1.8,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 
DIALOG CU ASCULTĂTORII; 18,13

Caleidoscop muzical; 18,30 ȘTIINȚĂ, 
TEHNICĂ, FANTEZIE; 18,50 Jocuri , 
populare; 19,00 RADIOGAZETA DE Ț 
SEARĂ; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 20,03 Radio-magazin sportiv; 
20,15 Muzică ușoară de Sile Dinicu;
20.30 Interpret! celebri de operetă: ■
Peter Anders și Luis Mariano; 20,45 , 

■ ini.. . li: ; 21,00 in balul
de sîmbătă seara; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro-

>gic; 22,15 Romanțe ’» amintiri;
22.30 MOMENT POETIC; 22,35 Suită 1 
de ritmuri; 24,00 BULETIN DE ;— 
ȘTIRI; 0,05 Muzică de dans; 2,55- 
3,00 BULETIN DE ȘTIRI.

CINE M ATOGR A F E
2 decembrie

PETR0ȘA1S1 — 7 Noiembrie; Agonie și extaz; Republica: 'u băr-1 
bați! e o altă poveste; LONEA — 7 Noiembrie : Falstaff; Minerul : Bume
rangul; VULCAN : Castelanii; LUPENI — Cultural : SurCouff, tigrul celor



ii.te rîmlufi

rele
(Urmare din pag. 1)

inclusiv centratele

la telefon 264.

(Urmare din pag. 1)

Apa potabilă va fi distri
buită în zilele respective 
după următorul program:

aduce la cunoștința po
pulației și instituțiilor din 
orașul Lupeni următoa*

GHIOC ȘTEFAN 
moi.ocea PETRII 

miiteti la set tni uI ,1 
al E M.E>îlja

Br.aia I și ,11: Blocurile

va înțelege, ișl va scnim. 
ba caracterul si atitudi
nea fală dd familie; făta 
rh> șdțte 4i fetite lui'1.

Se recomandă populației să-și facă provizii de apă în 

vase, bazine, sticle etc. șl să se aprovizioneze cu un stoc de 

apă minerală.

se va întrerupe alimen
tarea cu apă a orașului 
în zilele de 2 și 3 decern-

realizeze
Mică un.

90 la suta, 
electrică se

tea cte materialo la care are te-.-ii- 
tul într-o perioadă stabilită, în 
funcție de genul lucrărilor pe care 
le prgâtează, iar cuantumul rnatgria- 
lelor acordate să nu poată li depă
șit decît în cazul bine justificat -- 
al depășirii concomitente a sarci-

hi vederea executării onor lucrări 
de joucHuae la stația de filtre 

Brala 1.

alicit de 
poarta . el 
rarnăș ta- 
. Glțeor- 
un coleq 

muncitor, săritor la 
. Cum poate să aibă 

o asemenea comportare 
în familie? N'bi am dofi

lilt, 3 si Materni

muncitori calificați ca mineri, 
ajutori mineri și vagonetari 
muncitori necalificați, apfi pen
tru subteran.

.. Doritorii se vor adresa pentru informa
ții suplimentare la secretariatul și birbul 
personal ale exploatării.

ca ta sa fie un om etani 
atît în producție, < ît” și 
în familie. Ace-t lucru 
ne-a determinat să scri
em : ziarului, să ne ex
primăm părerea noastră, 
• ă-i •. umbmnjm otilmli- 
nea. Un jrte m ti• ■» ■■ |k- 
lingă ui; u-em.’iiva i"'-"- 
iiAi n< putem împex a i 
faptul că un om din ta'- 
jada noasțl i pn, e-t- < u 
citita .iresponsabilitate 
problemele de familie! 
Și liici tai-1 vom tal. 
cliiar ilafă el este por
nit s-o facă. Nu»i dă

angațjeaza de urgență;
® 3 maiștri mineri, cu îndeplinirea 

condițiilor de studii

nilor de plan. Orice depășire a 
consumului specific și vâlorilbt sta
bilite utfiîilid să fitrașă după ține 
răspunderea corespunzătoare ,a for
mației de lu< ru In același timp e- 
coîlofaiile realizate să lie recom
pensate iii baia reglementărilor le
gale. Acestea . <11 putea constitui 
punctul de plecare pentru urmări
rea cu râspundefe a Consumului de 
materiale. Consecința acestei nor
malizări va consta în Crearea șl 
dezvoltarea unui, spirit de adevă
rată gospodărire și grijă față de 
bunurile materialo. Prin aceasta se 
concretizează una diti prevederile 
esențiale ale noului sistem de sala
rizare potrivit căruia „se are în 
Vedere ca repartiția după muncă Să 
fie indisolubil legată de răspunde
rea materială, tn viitbt, cel Care va 

'inunCi birie vă fi remunerat în func
ție de rezultatele obținute, iar Cel

Jiiătertal. Aceste doiiă 'daturi inse
parabile ale cointeresării materiale 
vor fi astfel îmbinate, îneît să se 
■îsiqui6 întărirea disciplinei în 
muncă, dezvoltarea unei atitudini 
gospodărești fală de avutul obștesc, 
creșterea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii'1.

și III — Viscoza

stări de .lucruri 
risipa de Hiate- 
față de .acestea, 

lot etc. Desigur, în 
noilor coordonate. itn- 

d<a protestul de Directive al 
al P.C.R. se cer măsuri adftc- 
pentru curmarea într-o peti- 
de timp scurtă a actualei si-

riale sau recompense pentru eco
nomisirea lor nu există, eventua
lele imptltâții locaiizîiidutae doar la 
gestionarea de materiale în cadrul 
depozitelor și aceasta la articole cu 
totul secundare (exemplu — rechi
zite de birou).

Urmarea acestei 
șe concretizează în 
riale, lipsa de grijă 
deteriorarea 
contextill 
puse 
C.C. 
va te 
nadă 
tuații și pentru crearea unui Climat 
organizatoric propice pentru rațio
nala gospodărire a materialelor. In 
acest sens se poate considera ea 
utilă idee,a stabilirii responsabilității 
față do materiale pîna la ultimul 
nivel, adică) pînă la ultimul consil-

La; redacție am primit 
câteva scrisori cu ace
lași subiect - condam
nă atitudinea minerului 
Haidamac Gheotghe do 
la E. M. Dîlja. „Cazul" 
înserat în ziarul nostru 
■ir. 5 612 din 19 octom
brie a. c„ a suscitat in
teres și a devenit obiec
tul discuției lor. Sîpi 
scrisori simple, semnate 
dc oameni care-1 cu
nosc, sau care l-au cu
noscut intr-o nouă lu
mină prin intermediul 
ziarului.

- brigăzi ?i maiștrii"tee ocupa super
ficial de calitatea căibunelur. Altă 
cauză ar fi aprovizionarea -defec
tuoase a locurilor de-. muncă cu 
iemn muncitorii, fiind nevoiți să 
lJ!d,Qci mult timp cu aceasta. In 
cbrsal acestui an am analizat ătit 
în ședințele de comitet, rît si în a- 
dunăfile de partid calitatea cărbu
nelui Si am luat o serie de măsuri 
pentrti remedierea situației. Dai 
vina noastră este cu n-am urmărit 
felul rum se aplica Sie. Dc aseme
nea, nu tîe-am preocupat suficient

\m i ilil ■ atenție 
articolul „Care e crezul 
tău, fomuîe care bați?" 
din 19 octombrie a. c. 
Stntem colegi de munca 
,u Haidamac Gheorglie. 
i i . '.moașl-m imă-aprea- 
pe, sintem 
Dar dinii i 
felul < um 
în tanti lie, 
Irigați cu 
gbe ne e 
bun, 
orice.

cărbunelui la E
(Urmare din pag. 1) '

termtee, 1.1. S. Viscoza', Școala generală
—----- - ——------,---------- - ieiueierUîfi)ate

ridică la peste io la sută din pro
ducția țării.

Consider că toate argumentele 
enumerate conduc la necesitatea Ca 
Valea Jiului să constituie o unitate 
adtțlinisfrativă ihdepețidefită Și uni
tară, In acest fel se poate asițțitra 
acestei legiuni o dezvoltate tnai ta- 
pidă atit econom Ic,1 rît și social- 

Ruralii î , vi< ții i |ui
Aplicarea mâsuriloi privind îm

bunătățirea organizării administra- 
tiv-teritoriiile a României, vă per
mite Văii Jiului să se dezvolte și 
mai mult, aducîhd în acest fel o 
Contribuție sporită la Opera de de- 
șayîrșire a Catlstrlicțita socialiste 
îif România.

In pitiș dq aceasta, în planurile 
și studiile ISCAS sânt prevăzute 
pentru Valea Jiului o serie de lu
crări edilitare, caro pleacă do la 
ideia unității Văii Jiului și nu 
la dispersarea pe nmi multe orașe.

Din punct de vedere economic;, 
Valea Jiului prezintă, do asemenea 
— sau în primul riad - un deose
bit interes pentru industria țării. 
Astfel, greutatea specifică a \?iii 
Jiului în producția de cărbune a 
țării; reprezintă 44,6 la sută iar în 
ce privește producția ,dd huilă,, a- 
ceasta -este de peste 
Producția do energic

th? jfttȘrlî’easrăspundarif . fiteârui - «of 
de brigadă și maistru față de cali
tatea eărburmiui extras.

; - Ge se preconizează in r iilor
pentm îmbunătățire» calității elite 
bunelui I?

- Comitetul de partid, comitetul 
sindicatului și conducerea exploa 
tării vor lua măsuri eficiente pete 
tru îndeplinirea acestui indicator 
ntiportant. Șefilor de brigăzi ți ninD 
ștrilor li se vor impune în mod 
permanent alegerea șistului în a- 
bataje, organizarea mai bună a niun- 
«I, o aprovizionate ritmică cu 
lemn a locurilor de muncă.

ion unor memorii de justificare, til- 
tfetiot depășirilor inregistrate.

Este de Ja Bine înțeles că atîta 
timp Cît gestiunea materialelor ră- 
iaine atributul unei singure verigi 
administrative — depozitul de ma
teriale — iar de aici încolo na exis
tă nici o responsabilitate în ceea ce 
priveștezsoarta, acestora,. consumul 
de materiale se facp practic la voia 

. întîmplării. Se va spune, poate, de 
Către unii că pentru ridicarea mate
rialelor din magazie (spre exemplu 
a lemnului) semnează șeful de sec
tor sau o persoană desemnată de 
acesta. Este adevărat! Acest lucru 
are loc în mod curent, însă per
soana cațo semnează pentru prelua
rea malnrialoloi dfe Ia depozit este 
menită să justifice doar simplul act. 
al ridicării materialelor, dar. nu poa«

terial și nimeni nu răspunde in 
continuare, în mod organizat, de a- 

... caste bunuri. Așa se explica de ce 
imputații pentru risipă de mate-

ta—iu' ..... nuiM
"-

iivitdiii muncii, folosirea, ra
ționala a timpului de lucru, 
ușmated efortului fizic, tpati- 
rea~ eficienței. economice: A- 
nlictlrea acestor măsttti au 
permis ea in nuhitii 10 luni, 
termocentrala să 
1 794 182 MW/h,' 
„Plus" Cle n ț 383- MW/h, avititi 
astfel premise pentru depăși
rea planului anual c‘U 38 700 
MW/h de energic elec
trică. Iar aceasta va permite 
cri plmull producției globale să 
fid depășit în acest cin cu pes- 

,ie 13 milioane lei și să se în
cheie anul cu 3 071 000 lei be
neficii .peste plan.

La obținerea acestor rezul
tate își aduce aportul Întregul 
colectiv de la țpai:Oșeni.
Sar mobifizatorn colectivului, 
inițiatorii acțiunilor de va- 
lozăicare a rezervelor in
terne, pentru sporirea Con
tinuă a realizărilor sini 
c^imtiiișțfi, Gei gog de membri 
de partid care lucrează în 
toate ' secțiile uzinei. Termo
centrala fsc mimireșle cu co
muniști I cti lie ti mica Lite ian,
Mânu luliu, Popescu loan, 
Schmidt Allfed, \- ilvoi X'mtor, 
Milreș Gheorglie, Burdbț ))u- 
mitru. weței kpltmd, cicu w- 
colăe, Maier loan, Milllescu 
Isaia, Itu loan, Borhoantă Io
nel, jula loan, Erie Stelian, 
Gavrila Nicolae, Voltt Viorel, 
Dragat Ana, Sttiiiișel Gheor- 
ghc, Dizrriacec Ettiil.

in frunte cu comuniștii, <.o- 
leativul energvticleiiilor de la 
Paroșmit intimpiM Conferința ' 
Națională a partidului CU re
zultate .ddmne de laudă., ',

Exploatarea minieră
Cu sediul în comuna Aninoasa 

str. Uzinei nr. 2
Angajează urgent 

mașiniști pod rulant (macaragii) 
salari/,irea — în confnrmilale cu prevederile lî.C.M.

1 116/1965. , ’
Informații suplimentare se pol obține zilnic de la Biroui 

personal din cadrul Exploatării miniere Aninoasu.



STEAGUL ROȘU

Evoluția crizei cipriote

si Turcia

pozitive,

VIETNAMUL DE SUD

sînt posj*
< ou si del ii

Caplescu, 
financiare 

Consiliului

a doua 
în maî

recunoscut
Republica 

sud, —

remarcă că în

.unei' iub'Kii- itu . ..!<-<■■ 
înregistrată în acea-te 
puțin de o. săptăraîra

3(1 (Agerpres). - La 30 
ora 0, pe; hatra lumii a

Ș? '■ presă an unță «
au continuat luptele 

sud» vietnamezi 
americano-saigoneze.

bilaterale s-au

că demisia lui Mc-

militari americani,
.fost răniți, iar 66

— Trimisul special Agerpres, 
pentru problemele econâmice 

a O.N.U.

exista nici
S.U A. în 

plecării lui 
adăugat că

• PARIS. Costul vieții în Fran
ța, a sporit de .îa’..începutul acestui 
an cu 2,5 la sută. Această majo
rare a afectat mai ales transportu
rile, produsele alimentare, medii a- 
mentele și confecțiile. ’ -

Conferînfa de presă 
a primului secretar

NEW YORK 30. 
transmite : Comitetul 
al Adunării Generale 
pentru comerț și dezvoltare

Că 
făcute 

în special la Atena și Ni- 
de către- oamenii de stat 

depun eforturi pentru rezol- 
s-au 

serie de 
în primul 
eforturilor

desfășurat în 
de Dak To, într-o regiu- 

î platouri lor înalte, 
la situația din re

tortele pa- 
Presse â- 
ei a atins 
ridicat . și 
victorie nu

PRA.GA 30. --Corespondentul A- 
gerpres, E, lonescu, transmite : 
Luind cuvsîntpl în ședința de mier
curi a Comisiei de afaceri externe a 
Adunării XI..ti-.mile <.■• i re>-1-o v . 
Vaclav Imvid, mini-tiul afacmilor 
externe al R.S.C., a declarat că gu- 

. -n...! tarii sale sprijină imlep- n- 
ri.-t.'.u integritatea teritorială si si- 
'.'.-r.init.iloa Republicii Cipru, poi- 
nind de la premisa că relațiile din
tre comunitatea great ă si cea turcăWASHINGTON 30 (Agerpres). - 

Ministrul Apărării al S.U.A., Robert 
McNamara, a anunțat că demisio
nează din postul, său pentru a de
veni/ -președinte al Băncii Mondiale.

$ WASHINGTON. Potrivit unui 
comunicat, publicat la Washington, 
Fondul Monetar Internațional a ă- 
cordat Marii Britanii un împrumut 
tn valoare de I MO 000 000 dolari.

Autoritățile locale declară că into
xicația a fost provocată do carnea 
contaminată. i

Sinii-.ta l.. ■>>:.. ia Chinquinginru 
"5 di- p-.-o -■■im au murit in urma 
consumării produselor de panifica
ție contaminate cu . m in lecticid. |

• ROMA. Institutul Cenți al m 
Statistică al Italiei a dat publici
tății un raport în care se arată că 
numărul șomerilor șe ridica în a- 
ceastă țară la Miratul lunii octom
brie la 670 000, iar al celor parțiali 
la 180 000. „'ii

RABAT. Postul de radio Cairo a anunțat că conferința aralț^ 
nivel inait va avea Ioc la Rabat începînd de la 9 decembrie. Siria 

și-a anunțai încă participarea la conferință.

ALGER. Algeria 
noul stat independent 
populară a Vemcnului de 
relatează agenția algeriană de pre
să, citind o declarație oficială a 
unui reprezentant ai Ministerului 
Afacerilor Externe. .

LONDRA 30 (Agerpres). — Kos- 
tas Koliannis, prim-secretar al C.C. 
ai Partidului Comunist din Grecia, 
a declarat la . o conferință de presă 
care a avut loc la Londra, că lupta 
împotiiva regimului de dictatură din 
Grecia ia o amploare tot mai mare, 
uuinci cele mai. diverse forte poli
tice ale tării. m- la . --inunisti p:nă 
la partidele de dreapta Iu vederea 
înlăturării dictaturii din țmă, a 
subliniat .el, este necesară unirea 
tuturor torțelor .progresiste ale na
țiunii, iar pgrtidele-..politice Lrebdid/ 
să se ridice deasupra ■ intereselor 
înguste de partid. In-prezent, a Spus 
el, se tace vîlvă in jurul revizuirii 
constituției tării, dar această „con- 
oma.'KW va .n-«uiorAvrirv-.ic-vi-i..-; 
tiu. .a ..inlȘiiw „Ivctal" trate, fgjftefe' 
progresiste din - viata politică a 
țării.

; „Partidul Comunist din Grecia, si

dea inclusă în „Carta 
propunerea formulată 
cu mai multi ani în 
livrarea de utijaj pe 
bursa'bil în pt'oduse 
țara benefic iară I 
pectiv. . ■ g;.-

In ultima parte a intervenției; 
reprezentantul României a criticat 
faptul ca printre statele invitate 
să participe la o conferința ce își, 
propune să promoveze relațiile co
merciale pe plan mondial nu figu
rează R. P. Chineză, R. D. Germa
nă și alte state socialiste.

W.■ 
examinează raportul

Strasbourg a fost înregistrai un c. 
specialiștii l-au apreciat ca Ovină 
scara RicMeri. După primele calcule, 
la o distanță de aproximata 1 250

rare (F.NiE.j, în frunte 
El Chăăbi, care șe 
o-r.f", a. Unde a purtat tratative 
e delegație a Marii Britanii

„Noi,/a/declarat El Cliaabi, 
am mers ia Geneva pentru a cere 
de la Marea Britanii independența. 
Independenta deplină a tarii a fost 
obținui-. .1- poporul nostru datorite 
l'.ptei sa).Ei a ar .1-6 ă dai., 
primul -târlii, al luptei l-a corn.ti
bet obținerea independenței tării, 
al doilea va începe o dată cp 
transformări de ordin social.

puternice atacuri
Etăților Bu Dop și Bo Duc, situate 
la aproximativ 140 de kilometri 
nord de Saigon. Un alt atac al for
țelor patriotice 
apropiere 
-ne de JțingJS

>'Referindu-se 
qiunilc controlate de 
triotice, agenția -France 
rată că „moralul populați 
un grad deosebit de 
nici odată încrederea în 
a fost atît de mare".

.NICOSIA 31) (Agerpres). — 
genția. France Presse consideră 
din numeroase . declarații 
miercuri, 

care 
varea pașnică a crizei cipriote, 
conturat cu claritate 
donul ■ ii. Se sublinia, 
rînd faptul că, grație 
diplomatice'’deppăe'în ultimele zile, 
conflictul dintre- Grecia 
pare > fie inhitiirat. I u a ord de 
principiu este aproape jn întregi
me realizat între cele două țâri a- 
sjlpra ‘problemelor care le privesc 
în mod dir.-it cum m ti. (|C> pildă, 
retragerea din Cipru a corpurilor

a subliniat în cuvîn- 
reprezentantul României, 

Murgescu, explică de ce 
tuturor se îndreaptă spre 

i doua sesiune U.N.C.T.A.D., 
avea loc la Delhi.
de acord că a sosit de 

să trecem de la

Calcutta 30 (Agerpres). — 
Lucrările Adunării ' legislative a 
statului Bengalul de vest, întruni
tă pentru a acorda vot de învesti
tură noului guvern format de pre
mierul Gosh, au fost amînate sine- 
die, anunță agenția Frame Presse. 
Deputății opoziției au cerut demi
sia lui Gosh si a guvernatorului 
stalului Bengalul de vest. Preșe
dintele adunării, B. K. Bannerjee, 
a declarat că destituirea guvernu
lui. forțelor de stingă de către qu-r 
vernator.il statului și numirea nou
lui prim-ministru Gosh reprezintă 
nun act neconstituțional". Dup., 
cum se știe, la începutul săptămt- 
nii trecute, guvernul statului țfen- 
galui de vest a io t demis, invo- 
eîndu-se „instabilitatea politică" 
existentă în sinul coaliției, guver
namentale. Fostul guvern era al
cătuit din reprezentanți ai partide
lor de stînga. Destituirea . guver
nului frontului de stînga a fost ur- 
inața la Calcutta și . în alte loca
lități din Bengalul de vest de mari 
demonstrații. In. ultimele 24 de ore 
în oralul Calcutta au avut loc noi/' 
manii* • I Mu. Intre pMiție și .i<.-inin- 
stranți au avut loc ciocniri. S-au 
■semnalat răniți. Poliția a tăcut Uz 
de gaze lacrimogene pentru a îm
prăștia pe manifestanli. Aproxima-/ 
liv 100 de persoane au fost ares
tate în cursul acestor incidente .a

Agențiile de presa anunță că un 
apel la grevă,/generală în BengaSv 
iul oo vest a fost lansat joi dc că-

O nouă intoxicație colectiva în Columbia
La Tîrnbio, localitate’ -fituată în 

sud.A ostul < olunibi. i o pei-oană 
a murit, iar alte 50 au trebuit să 
fie internate', n stare gravă' în spi
tal, în urnii 
tive, 
țară

a avut mier
li' cu președintele Ma- 

și Kuciuc, liderul comu- 
A fost dis- 

în special problema retra- 
grec și turc 
în virtutea a-

annate .expeditionary. Totuși, acest 
acord nu a atins încă stadiul în ca
re' ar putea ii încheiat.

Cyrus Vance, trimisul special al 
președintelui .lohnsph, 
curt întîlnir 
kario: 
nității turce din insulă 
cutată 
genii contingentelor 
staționate în insulă 
cordurilor dc- la Londra, din 1960, 
De asemenea, întrevederile diplo
matice au reliefat necesitatea mări- 
i ii c lei tivului ... .. .lil. -r .ill.,,. tr..-“ 
ale Națiunilor Unite, aflate în in
sulă, și sporirea rolului acestora.

Patrioții lansează
' SAIGON 30 (Agerpres). -- Agen
ția ■Associated Press unUiîță că, nu
mai în ultima șăptămînă, în urma 
luptelor dm Vietnamul de sud au 
jf©st' uciși 212 
al ți 1 242 uu 
dispăruți.

Aqențiile de 
miercuri și joi 
între patrioții sud-vielnamezi și 
.țrtjpele americano-saigoneze. Un 
puternic atac a fost lansat de ■ for
țele patriotice în apropierea loca-

Declarația a fost făcută după o reu
niune a Consilluliiigdițbbfcirilcfr rexe-, 
cutivi al Băncii Mondiale, care au 
botărît în unanimitate să ofere lui 
McNmnma postul de pre șc-dinte.

Casa Aibă a dat publicității o de
clarație in cate președintele John
son a arătat --. ..m v □
o schimbare a politicii 
Vietnam ca minare a 
Robert McNamara". El a 
succesorul lui McNamara va conti
nua actuala politică vietnameză a 
administrației.

Ministrul Apărării al S.U.A. a fă
cut mal tîrziu o altă declarație în 
care a arătat că președiri tele John
son l-a cer.it -.a i.iir.inu în actualul 
său post în cursul anului 1968 pen
tru a termina lucrările în vederea 
elaborării noului program și buget 
al Ministerului Apărării pe exerci-l 
țiul financiar ce începe la 1 iulie 
1968. Banca Mondială a comunicat, 
la rîndul ei, că se intenționează pre
lungirea pe încă un an a mandatu
lui actualului președinte, George 
Woods, piuă la 1 ianuarii 1-969, 
cînd el va fi înlocuit.

Observ at-.-rii politici din Washing
ton subliniază
Namara reflectă divergențele exis
tente între el și comandanții militari- 
din cadrul Pentagonului într-o serie 
<le probleme, în special în aceea a 
războiului dus de S.U.A. în Viet
nam. Aceste păreri sînt împărtășite 
de numeroase cercuri politice ame
ricane, în ciuda declarației făcute 
miercuri s.-rir.i d-- Puii Gouldirni 
ministru adjunct al apărării pentru 
problemele publice, care a infirmat 
știrile potrivit Cărora ar, exista di
vergențe între ministrul apărării și 
militarii din Pentagon.

ADEN 
noiembue 
apărut un nou stat independent — 
Republica Populară /la 1 emenului 
de Sud. Rț^șe.dintel.» noului stat 
a fost ales Quahtan El Chaabi ca
re va forma și guvernul țării.

Pe colina care domină oras.il 
Aden a fost gpiin • ,11a ura li
bertății",' Sti tiriip ce multinma' in
tona imnul național al noii repu
blici. Cu cîteva ore înainte, mii de 
oameni s-au adunat pe aefpportul 
din Aden pentru a in-tîăfpina dele
gația Frontului Național de Elibe-

pra< tice. Soluții 
bile. Delegația 
că pentru a le 
zale atent toate 
cațiile diferitelor propuneri, pentru 
a se ajunge la soluții acceptate de 
toate părțile interesate. Vorbitorul 
și-a exprimat satisfacția de a ve

de la Alger" 
de România 

urmă privină 
credit, ram- 

obținute de 
creditului res

et o .vi țări, situația din sud-estul a- 
siatic, problema crizei sistemului 
monetar internațional, în termenii 
ei noi .după, devalorizarea lirei sterv 

fi i etc. Pr- sd si cercurile politice 
relații le economice 

obținut rezultate

. ii (.lum'.l-.nl

întorcea de la
/!'■

Cutfretniii* <le păi imit la Straslam r«x
Joi dimineață, fit

‘'ții ?/'"' -fe’‘ .pahunYi. pe r-cifiep 
tatea de 7 grade pe
•nurul s-^ai fi produs-

; Strasbourg. .

După expunerea introductivă 
cută de R. Prebish, secretarul ge
neral al’ U.N.C.TA.D. (Conferința 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare), și prezentarea „Cartei 
de la Alger" de către A. Boutefli- 
ka, ministrul afacerilor externe al 
Algeriei, și. I. Stanovnik, membru 
ăl Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, la dezbaterile ca
re au urmat și-au prezentat punctul 
dy Vedere numeroși delegați.
/Complexitatea și gravitatea pro

blemelor din domeniul comerțului 
internațional, 
tLil său 
Costin 1 
privirile 
cea‘de-a 
care va

Sîntem
mult momentul 
faza discuțiilor la I.aza unor acțiuni

Convorbiri franco-japoneze
TOKIO 30. — Corespondentul A- 

gerpres, Florei Țuiu, transmite : 
Ministrul de externe al Franței, 
Maurice Couve de .Mitrville, a a- 
vut joi primele convorbiți cu oft- 

sultărilbr anuale la nivel ministe
rial între cele două țări. Premierul 
japonez, Eisaku Sato, a primit joi 
la reședința sa oficială pe Maurice 
Couve de Murvillc, abotdînd în 
cursul convorbirilor probleme re
feritoare la situația din Orientul 
Apropiat, situația politică si eco
nomică din Europa si alte proble
me interesmu ceh- două țări Mi 
nistrul de externe francez urmează

i se întîlnească cu Takeo Miki, 
ministrul afacerilor externe al Ja- 
pgruei. Potrivit părerii cercurilor 
politice la Tokio,, cei doi mi-
nisțrl de externe vor discuta, în 
afara problemelor inter csînd rele

celelalte forțe progresiste ale țării 
vor depune eforturi pentru ca Gre
cia să revină la democrație pe cale 
pașnică, a declarat primul' -secre
tar al C.C. al P. C. din Grecia. Dar 
dacă guvernul de xlictatură mili- 
tară va recurge și pe. viitdr la forța 
pentru a înăbuși mișcarea pentru, 
libertate și democrație, atunci for
țeiîi vom opune forță".
- Referindu-se la rolul P.C. din‘.Gre
cia în viața politică a țarii,. Ko- 
hannis a subliniat că, în ciuda per
secuțiilor, comuniștii din Grecia se 
află în primele rinduri ale luptă
torilor pentru .libertate., și dempera- 

beclarația ministrului de externe 
al R. S. Cehoslovace

din Insulă trebuie să fie rezolvate 
pe cale pașnica, fără amestec din 
afara. In continuare, vorbitorul 
referit la problema normalizării re
lațiilor din EuYopa pe baza recit- 
noașterii situației reale create în 
urma celui de-al doilea răz.bpi mon- 
dial. Mini-Irul de i-Xtern.e cehos
lovac a declarat că țara sa va spri
jini si pe viitor lupta justă a popo
rului vietnamez împotriva aqre- 
isiuriii americane. / ?
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