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Asia seara, la'oia 19,30, un colectiv de actori ai 
Teatrului'. d>- siu! „Valea Jiului" pfezirilă 7a sediu! 
te at ruliu un spectacol cu piesa Ocnrtia publică" -re 
Aurel liitranqri^ Jw f r' ■ *

vor ține în 
zilele demarți, miercuri, joi, 
vineri și sțmbătă, între orele 
17—2(1, far duminică între o- 
rele 9—12

IJnul din îruntasii secției turnătorie a Uzinei de reparat utilaj mi- 
oier e comunistul Rusii Tudor de specialitate formator,

latâ-l execiltind o comandă urgentă pentru Trustul minier Bală Mare

vlinerii ne la n lua mină Bărbă- 
tem sint hoțăiîți să încheie anul cu 
rezultate' cît mai substanțiale. Cu 
prilejul recentelor alegeri do 
par.tid, ei au raportat realizarea 
planului pe 1(1 luni în proporție cir 
125,1 la sulă. Astfel, de la Începu
tul anului minerii deja Barbâteni 
au săpat.- .764,7 *metn liniari gale
rie. adic ă r,i 153.6 -butfi liilKiri mai 
mult declt prevedeau sarcinile da

® Campionatul oiășe- 
nesc de popice prggia- 
ijleaia azi și niîiue, in 
etapa a MI-a, următoa
rei^ întllpiri f Utilajul 
Voința (ambele din Pe
troșani); Viscoza Lupeni: 
— Jiul Petroșani, si Pre
paratorul Lupeni — Mi
ner’ll Vulcan. 1J

Drăqănescu, Roman
Mihail Roșianu, Ion

Bălan, Constantin 
lucrărilor plenarei

In zilele de 29, 30 noiembrie si I decembrie 1967 a avui loc Plenara 
Comitetului Central al Partidului Coihuiiist Român

Plenara a dezbătut și a aprobat in unanimitate projulul planii.ui 
de stat al economiei naționale si proiectul bugetului d - • Vil pe .mul 1968, 

Adunări Naționale 
organizâiiiT

stat
cu

și a

sini factorii hotărî- 
nu chezăsuit succe- 

minei

inter
Russel"

plan. De. rem.arc at că in acestă -pe- 
i i ■ fdă la tin -i a nună- nu mi - 
qislrat- nici un accident, nici o ab
sența nemotivată Dar brigăzile de 
aici, conduse de - minerii . Laszlo 
Alexan’.u -a Sofalvi Dominic, s-au 
angajat- ca pînă' la finele anului să 
mai realizeze, un ,,plusl' de ,50 me
tri liniari galerie. ’

-' • ’’ ‘ Dumitru CÎMPEANU ;
Lupeni

•# Pe terenul „Jiul"; 
'din Petioșahi se dispută 
'tnîirie, thcepind* de - la 
ora .9, dptîlnir.ea de rugbi 
restantă --din etapa a 
XV-a dintre Știința* Pe-, 
troșani și < .S.M.S, Iași 

‘(lin. cadrul campionatu
lui categoriei a.

'Iitzeu.' n .nei C/i'ui din Petroșani este deschis -iirtm 
mire orele 8—20 cu excepția zilei de :ltmi c'lnd este 
InchiS. / D- . J , ‘ V

Mime seară, m. ora 20, va| JJ organizată o seară 
de dans pentru tinerii fruntași iq-, producție- Isl dau 
concursul iermațMe arunce ale clubujm. ~

ÎN ÎNTÂMPINAREA CONFERINȚEI
R.

♦ Astăzi se dă stai- 
tu! in campionatul oră- 
șanesc de sah pe echipe 
ce se va *->!disputa pe 
două centre : ' Lupeni ‘și 
Petroșani.. întrecerile În
cepute azi- vor continua 
tnime.

• Teypnul de handpal , 
din Petroșani g'ăzduieștâ* I 
mîine dimineață întrece-* 
rile dotate cu „Cupa 
Sportul popular" rezer- | 
vată- juniorilor, Participa , 
formațiile.-de jUOieri.din l 

Vama Jiului.

care urmează a ii supuse spre legiferare Marii
Plenara a analizat activitatea desfășurată de 

de tineret, de celelalte organizații obștești și de 
peretului și a adoptat iu unanimitate tioturireu 
lățirea muncii educative in rindurile tineretului 
Tineretului 
' • Plenara 
riale din 6 
unanimitate 
£,j Rlenara
Janos Fazekas 'ca membri ai Comitetului Executiv si pe tovarăși 
qhe Stoica si Virqil Trofin ca membri supleanti ai Comitetul» 
HV al C C. al P.C.R.

la lucrările plenarei au participat ca invitați șeii ai lecțiilor C-C. 
al P.C.R., prim-secretari ai comitetelor regionale de partid, președinți ai 
sfaturilor populare reqiouale, conducători de instituții centrale de stat, 
redactori șefi ai ziarelor centrale.

In cadrul dezbaterilor au luat cuvînlul tovarășii : 
losit Uglar, Vasile Potop, Dumitru Balalia, Mihai Bure 
cu, Gheorghe Petrescu, Ion Ichim, Buior Almășan 
Dobrescu, Constantin Dăscălescu, Petre 
miiru Popa, 7 Etnii 
Pană, Aurel Duca, 
Zaharescu, Ștefan

In încheierea 
Ceăușescu. -

Comunist.
a examinat problemele privind pregătirea 
decembrie ac. a Partidului Comunist Român 
holărîri corespunzătoare,
a ales in unanimitate pe tovarășii Florian Dănălache și 

I Gheor- 
i'Execu-

a fost extrasă din aȘătâjte 
cu susținere modernă me». 
iar consupiul - : specific de

- Dupu LUi-prc, i <_e luni de nimi
ca entuziastă,- de căutări neobosite 
pentru 'îndeplinirea sarcinilor de 
■plan > reali,-arsă mior indicatori 
țjȘhriicd-ecohoimcî superiori, colec
tivul mmei Lupeni raportează în
făptuiri ,valoroase în cinstea Marii 
întruniri a reprezentanților comu
niștilor din România socialistă. ■ 
' "Tu 11 luni toinefii noștri au> a- 
uns ■> depășire a planului luă pre
cedent în istoria minei — au ex
tras p< -le plan o < antița'te de 
58900 tone cărbune peste plan. Im
portant e >i faptul < ă la mina noas- 
tr se lucrează de pe acum la ni- 
velul indicatorilor prevăzuți pentru 
anul viitor; s-a atins capacitatea 

producție prevăzută, pe 1-968. 
asemenea, în 11. luni 's-a realii 
o productivitate de 1,437 torte 
post, -ii 82 kg/post mai mare

la indicația pomitetu 
din celp 9 sectoare s 
uit cu planul eal z jt- 

'exi«tîftd “garaiitii mji 
noastră să încheie ai 

'ii, depăSÎț 6

de multe ori, în asigurarea cu cadre 
< <'repetente a ei t< aieloi de pi ■- 
ducție. ,, .Transportul materialului 
lemnos în întreprinderea noastră 
constituie, de asemenea, o probtemă

5; —Mfti
nă de < lan și de pmiune a mine
rilor, mg culm , >,i teunimenuor 
exploatării, în frunte cu cpjnyniș- 
tli, pentru traducerea iu viață <i 
hotărîrilor conducerii partidului 
privind întărirea disciplinei ni pro
ducție. si folositea • mai efioierită. a 
timpului de lui in, pre Hm și a 
măsurilor indicate pent!u. .perfec
tionarea igam/mu ui docției și 
muncii. In acest gn, mai -mult ca 
otiiînd, efortunle uenlru Îtîdepli- 
nirea - ’cmiloi concrete s-au Îm
pletit la mina Lupeni,„cu strâdărtii 
susținute pentru perfecționarea or- 
qanizării producției și a muncii, a 
procesului tehnologii cu imitări 
s usțirtnte J|i' ’ Îiiiîlt ilăterăte |pe lit ru va - 
lorificatmi l(/eț\r-]ui de creștere a 
pi odiict.tei șjn i eali7,uțea unor mci- 
caton smti tici < it mai mperiori. 
Rezultat i te s-au obținut
îndeosebi în înfăptuirea măsurilor 
preconiza,te în cadrul acțiunii :de 
organizare științifică a. producției 
si in-iingii pentru utilizarea dotăm 

moderne, folosirea mai ra- 
Jlgnal'8 d electivelor, întreținerii u- 
tîlujelor. In fruntea-acțiunilor între- 
ijaH-nSe s-au situat comuniștii, orga- 
SR^Fi!e de partid care au inter
venit prompt si eficient pentru 
crearea unor premise optime spre 
înfăptuiri din ce. în ce mai mari

Criza cipriota este pe cale 
de r. zșlva^e
Ratificarea Tratatului pentru 

, exploatarea si Utilizarea șpas 
- țiului' extru.itmosferlc

; ;z ' I; î. C 5’;;;t' 1 'cî
Incidente violente la Wniver-

■ sitatea din Madrid
Componența primului 
al Republicii Populare 
meriului de Sud
l ucrările Iribunalulu 
național „BertralHÎ

De 
zat
Pe' . ...
decît era planificat iar la prețul de 
iest s-a . btinut o economie de 
2 535 000 tei. Menționez — ca o in- 
ciiniiimre a strădăteildr pentiu per
fecționarea tehnologiei avansate, 
pșntru introducerea noului* — fcă 
aproape jumătates , din .'producții
minei
dotate 
talicȘ,

Mihai Marinescu, 
î, ■ Vgsile ■ Matees- 

Ladislau Branis, Miu 
Gheorghe Călin, Du- 
lon Cîrcel, Gheorghe 
Petru Enache, Bărbu 
Chivu Sloica. '

vorbit tovarășul NIcolae

Plenara. C.C, al P.C.R. din 5-6 oc
tombrie 19G7 a elaborat Directivele 
cu piiv i i te ’ la perfec ți oharea con 311 - 
cerii și planificării economiei na
ționale corespunzător condițiilor 
noii elape de dezvoltare a. Româ
niei. -Multe din neajunsurile subli
niate în documentele plenarei există 
și în întreprinderea noastră.

Paralelismul în conducere, su
prapus întreprinderilor prin veri
gile- intermediare — direcții, regio-. 
Hale si direcții geneiale — exis
tent in prezent, pe lingă faptul că 
a determin at creșterea ' excesivă a 
apăratului administrați'.. fam ca în- 
treprinderile să fie lipsite de apor- ’ 
■ diricl a numeroși specialiști te;

ur.ili- unde hotărăște =oaito 
prpduițmi Ta I F. Peljro.ani tN 
SECTOARFIE' DE, f’XPLOATARF 
AVFM NUMAI DOI INGINFRl STĂ-

•- Rl - I A SEC FORI I I l PFNl 
Șl SFCTORU1 ROȘIA NIC II NI > 
----deși fiecare sector are o pon- 

SdalșFinsemndtâ in proditeția''inirA- 
prinderii exploaitnd 60 000 m< ,jna- 
sâ iemnoa-.ă inlr-un an de zile

'Centralismul excesiv a dus și la 
crXttere a formalismului sj a biro-’ 

crațidi, mulți ingineri și ecdnortiiști 
pidț'zind timp pretios- cu ' înt-x mir-.-.i 
de situații șl evidente de tot felul.; 
In activitatea ș^tbațelor, [fitr'eprin-; 
derii foie=tiere Petroșani, de exem
plu, s-ci if- it mult -.n.t.l-j lipșa a - 
Cadre t-nhriico-ifiqinerești, cei exis
tent i fiind niobiîiăafi . pe Iod în bl-' 
rourite întreprinderii — ceea ce a 
du, la un control toarte slab asu
pra de făși'trării procesului tehno
logii si respectarea (alitetu pe laie 
de op< rațiuni - văloroase, deci lq 

’slaba calitate a produselor Jem- 
npase Din . c< astă cauză, pe pri
mele 10 luni ale anului curent s-au 
înregistrat refuzuri de produse îu 
valoare de peste 506 000 lei de că
tre beneficiarii noștri și rierealizu- 
reu pri-lului , de vînzare la unete 
produse ca bușteni de. derulaj. buș
teni de qatet faq etc.
. Cele mâi multe greutăți în eco
nomia forestieră pornesc de la gu
ra de exploatare UNDE SE' HOTĂ
RĂȘTE SO ARTA ORODI CȚ1FI. Oi 
tocmai sectorul di- exploatare nu 
este încadrai corespunzător cu per
sonal ts hnieii-inqinerecc jar condii- 
cerea iiitreprinderii, încorsetată dț> 
scheme depășite, este neputincioasă

de investiții care q, 
luni iucrăfî mi'iu re
5 918 000 tei peste 
măsurilor elaborate 
miner

■partivi 
trei, 8

■mșqa* 
platiu.l indopljnit 
tre toat» se ito-arete.

La simceȘele 4șbți*iUte>_»p centrii 
blide deosebită au adus cotectivele 
sectoarelor V, IU, 11, VIII, IV, iar 
dintre brigâ i, < ele < ndu g de co- 
muni-tii l’-tre < •-n-tânliu, 1 ihivaiir 
ca .Sabin, Popescu Ioan, Blăga Mi
hai, Jurj Ghcorqhe,; Avram \ aule, 
Lehgyel Iosif

Succesele eu care a pășit îp ultima lună a anului, îi si
tuează pe minerii exploatării fruntașe din bazin — mina £u- 
peni — pe loc de Cinste îh întrecerea ce se desfășoară în
tre exploatările Văii Jiului in intimpicurea Conisiinței Na
ționale a P.C.R.

Iii legătură cu succesele ce ie închină colectivul minei 
fruntașe znarSlui eveniment din viața comuniștilor șl a în- 
tregălui popor roBjâii, am solicitat cîieva relatări de ia iov. 
RAC2FK 1GANJ secreiarul conuteiui.fi de , _rl ' „i eo 
ptoatării

Iu scopul cunoașterii cît mai 
temeinice a conținutului docil- 
me'nlelpr elaborate de Plenara 
CC. al P.C.R. din 5—6 octom
brie a c., incepind cu ziua 
de marți 5 decembrie 1967, in 
sața clubului C.C.V.J. din Pe
troșani va Mincliona UN Pl NCT 
DE CONSUITAȚIF, unde to
varăși compelenți din ..paulul 
de partid și de stal, 
lișfî din economie 
de la întrebările 
s'olibițahți.

Consultațiile se

Iiii/Mr--, Hi iii ' v„

conuteiui.fi


STEAGUL ROȘU
I———M—R

(MENANDRU)

(IRVING)

CARTOFI DE MĂRIME
NEOBIȘNUITA

osuașes

Și totuși

economii, Direcția 
hotărît reducerea 
lui pisicesc.

Reduceri 
de personal

THEODOR MATEESCU, 
redactor la Ăgerpies

clin belșug, 
iarna ctțid se 
în ticefaH caf-

doctore este preș

automobilele care

gheață de vreo 10 
apropiere de Bru-

8 CINE gîndeșle mult 
vorbește puțin, căutînd 
să exprime cit mal mul* 
te idei în cit mai puține 
cuvin ie.

In i wlrul ajfhrili.ririi pec
iilor prăjiți — sărbătoare 
populară la care 'se mănincâ 
fieșle prăjit și se bea vin — 
în orașul Worms (R.F.G.) s-a 
organizat. uri campionat de 
fotbal feminin, 
lariatele Casei 
clin oraș.

La finala au 
de spectatori.

canttă, alunei

Poștelor a /"*zy 
nersonalu-

— Ținere,-le simți bine în acest regi
ment. Na ai a te plînțțe de nimic. Deci 
nu trebuie să fii așa de timid,., Dă-liii 
mina. Vei putea astfel scrie tatălui dumi- 
tale fă ai dat mina cu un colonel,.. Ce este 
latul dumitalv ?

— General, domnule colonel’... .........

PROPRIETARUL unui restaurant 
I din Brive (Franța), Camille Le- 
maire, și-a încuiat în frigider un 
porumbel pe care ii crezuse mort. 
A doua zi fiJȘftifPjsW i-a jpsl 
rea cînd deschizînd ușa frigideru- 

' lui porumbelul a jîșriit pe. lîfigM el, 
zjjurînd pe fereastră. *“

de, nisip. A fost nevoie de o 
specială de muncitori pen- 

descongestiona podul și a

casă. Dumnezeule, 
i-a rupt puișorului 
mîneca și i-a mur» 

cu var hițîna-n 
Huliganii ’ !)<•-
curul. Ce palid 
nu știu de ce. 
Vrei un castra- 
Sau laptic dul- 

llai să te -.ăr.it, 
1 meri. Văd că iar

timp de cîteva ore, din 
furnicilor. Intr-o singură 

o colonie de Im nici a m< -- Direcția Poștelor din 
Zcelaridă a șters ele pe sta
ll le m- im nou de... pi
sici. run- pnm.au im salariu 
de 30 cenți pC săplQmină.

In iîie-carei secție „funcțio- 
na“ cile o pisică, în unele 
chiar mai multe, după nu
mărul și mărimea Încăperi
lor. Pisicile iși îndeplineau 
cu conștiinciozitate slujba. 
Încă din anul 1942, și anume 
să stirpeasca șoarecii și șo
bolanii-, Salariul lor era chel
tuit pentru m'mcaie in tim
pul zilei și mai ales în pe
rioadele cina „șeptelul" de 
șoareci scădea temporar.

In cadrul,unei campanii de

/ PASIONATĂ după jocul national 
de loto, o locuitoare din Triest a 
văzut la televizor mașina profeso
rului Valdoni ext, nr. ,636 63A Inspi
rată, ea l-a jucat la loto sub forma 
63-66-34 și a cîșțigat o jumătate 
jnîllpn‘ efe Ure.' - .

UN OARECARE Tom Eorew din 
Sin Francisco, plimbîndu-se chefliu 
prin grădina zoologică, a pătruns 
din întîmplare în cușca leilor, unde 
S-a culcat. După cîteva ore, el a 
fost scos de acolo de poliție Și * a- 
mendat „nu atît pentru faptul că 
și-a primejduit viata, cit pentru că 
din cauza sforăiturilor lui așțirzi- 
loaxe a perturbat somnul leilor".

Doctorul; Dacă veți renunța la băut si 
fumat veți putea trăi 70 de ani,

Pacientul: Atunci
tîrzlu.

Doctorul: Pentru ce ? , i'
Pacientul : Pentru că peste cîteva zile 

voi aveai 72. ': i u. ț/BĂM-vii

toaSă iși 
galeriile 
ieși abia 
Mirat că 
alură, impasibili, am ce
rut explicații biologului 
șșf Mihăi GoCțu. i,,Pehltu 
pensionar 111 ț ribștri, :mi-a 
spus el, simporfanȚ -este. 
Să nu suporte 1 variat ii 
mari de temperatura, și 
țțtț șa ștep îhîcăidiirăi că 
la tropice". Așadar, in 
decembrie elefantul va 
putea fi văzut făcîndu-și 
plimbarea zilnică pe ză
padă, Păsăfjle și mami
ferele indigene iși vot 
petrece toată iarna afa
ră, sau m uiuposiuii 
deschise, protejate doai 
de pgraMine așezate in 
direwia \ Intuiții domi
nanți

-■ jinina seanța țea, ce
dar pește 17Q0 de ,,SU- 
flete" de la - Zyo Bănea* 
sa, nu le spade pofta de 
mlncare jp nici un »e-

- aici și urși} mă - 
în toate anolim- 
-I-. au yuW.ui vci- 
i licori jit'oriipĂtwilp- 
o mare cantitate

nu aistirm: • ci: ug ial 
nlmal fabulos eu mai,

• >>i <Șo2/.r
■ Deși tuturor animale
lor li se pregătește o 
îngrijire: speciăfș: pentru. 
sezonul rece, de cea 
mai curioasă atenție se 
bucură totuși struții, că
rora li se adună - - pen
tru o mat bună digestie.

- însemnate cantități de 
pietre și pâtnlnt.

La plecare, o niatmirțy 
tocmai iși certa cam 
aspru puiul, iiindcă nU 
vroia să stea in ruptul 

.capuliii sub pătura căl-

La Institutul pentru chimie tehnică din Berlinul de 
vest se studiază un nou procedeu tehnic — acela al 
producției de material plastic . din cărbune. Specia
liștii au realizat io soluție de lipit :metal și sticlă cu 
6 rezistență foarte mare. In cadiul unor încercări la 
rupere, piesele de ah mu iu < dat da liniciul a 
rezistat perfect.

zori — 
nițică 
purile 
riale, 
zșaza 
de hrana pentru acești 
fim manmi, Au In vedere 
că eleianti.il lnuț : j>OCițW 
mulțumit fără orez, unele 
ntmuii audiat cu
hrmza de -vaci, iar vii-l- 

ist '.'.'r u t.-nnl lti.3- 
ca blana) dacă pu 1 se 
servesc ouă mm N-Wî 
auzii niciodată <> vulpe 
• pUi-iind'Ct) Strugurii sini 
acri. .i’ii -ci : a 
gițr că -atît -lupii de h: 
Bănegșa, cit lupa Ippi

TUNELUI.i care trece prin inund,' 
Jegînd ' Franța de Italia ajută nu 
numai auloniobiliștilor să-și scurte
ze drumul. Cînd vine vremea ca 
păsările migratoare să plece din 
Franța în țări mai calde, rîndune- 
lele nu mai zboară pe vechiul iti
nerarul deasupra Alpilor, ci trec 
prin tunel Pasarelele s-au obișnuit 
atît de bine cu noua lor rută, îneît 
nu se mai- tem să se așeze ca să se 
odihnea sc ă pe
trec prin tlmel.

IN ORAȘUL Hannibal (statul Mis
sissippi — S.U.A.) circulația auto- 
mobileloi a lost pur și simplu pa- 
raâii?at< 
cauza... 
noapte, 
terit pe pod un orășel întreg din 
movil' 
echipe 
tru a 
evacua noii lui locatari

, jjCSbhsumă" cu marc 
plăcere. Ce să mai vor
bim de gusturile nor
male față de morcovi, 
varză, sfeclă, fin, carne, 
ovăz, orz, porumb I ?

Și totuși, cu tagtă a- 
ceastă grijă minuțioasî 
din partea oamenilor, li
nele animale captive su
feră; Nu din cauza fac
torilor climatici, sau a 
hranei, cțîBÎ; isfr’- credo 
îndeobște, ci a tulbură
rilor psihice, cauzate de 
mutarea animalului în- 
tt-uri mediu cu totul 
neobișnuit pentru el, și 
de prezența continuu a 
omului de care... ii este 
irică. Așa se explică de 
ce chiar speciile indi
gene. obișnuite cu locu
rile și clima noastră, 
cum sînt jderii sau rlșii, 
se reproduc foarte rar 
în captivitate, sau chior 
mor: o vulpe roșie, ca
re devenea agitată la 
orice privire omenească, 
a pierit. Dacă sînt însă 
crescute de mici, sau se 
află de citeva generații 
în grădina zoologică, a- 
nimalele se împacă ușor 
cu noua situație. Pol 
conviețui chiar mai mul
te speeji la un loc. Ca 
să nță convingă, direc-

Radu Dimiirie, 
dus în fata 
nrictșe, unde 
za niea.. tiii 
înmgeq cu 

vUlți^ SC 
cil

OM &
Ghișeul nr. 11

La Paris, un cetățean intră ■ ia poștă 
pentru, a trimite o telegramă. Incepînd să 
scrie textul tilegramer cu tocul -pus iu 
dispoziția publicului, nu putu. Acesta era 
stricat. Arălîndu-1 funcționalei de la ghi
șeu,. întrebă : '

Acest toc nu este cuinva cel cu care 
Napoleon și-a semnat abdicate.i ?

- - Pentru informații, poftiți, t.'i rog, la 
ghișeul M<

Un trnar citita în gura ma
re pe o stradă din Paris și 

V..- eam clătina. Un polițist 
s-a apropiat de el și i-a ce
rut să se legitimeze,

—- Numele dv ?
— Caruso-
„Băiatul ăsta iși bate joc 

de mine" -— s-a gîndit poli
țistul și a pus minți pe bra
țul tlnărului ca să-l aresteze, 
irascibil, acesta i-a dat u. 
pumn in cap. Urmarea a fost 
că tînătul clntăreț a ajuns la 
secția de poliție și a fost 
condamnat la trei luni în- 
chisiogre. Culmea este însă 
că el se numește intr-adevăr 
Caruso.

Intr-iina din aceste:zile 
de început de iarnă am 
țroposit tic aleile grădi
nii zoologice Băneasa, 
vrînd să văd Cum se 
pregătesc pentru sezo
nul rece... animalele. Pre
gătirile, de fapt, (adă
posturi încălzite și re
zerve de hrană) le ide 
cu migală, cei 1Ș0 tie 
lucrători ai parcului zo
ologic. Doar broasca țes- 

i singură 
care va 

primăvară.

la uii 
i convingă 
parcului zoologic, 

m-a con- 
unei cuști 

spre surpri- 
ciine juca 

un liip, iar 
t> vulpe se, îngăpăiîna 
să șimilgă cit orice preț 
rgărui din gura iirsuluț 
tibeian. .

-- Și nit se ; încaieră 
niciodată ?

■ —• Nu, Otita a repîe c'f 
ou hrană

- Sici 
cuibăresc 
Ion ?

fim
smt prieteni și măi-bum, 
Dorm atît de înghăsulți, 
mcăl/ihdiusk unul -pe 
cWălalt mcît dimineața

Sărmane soții ! Vouit
■ t .->• ,tl t ....................   Irit
suspiciunea, nervozitiilmi, 
caracterul cicalitoi și... 
lipsa de tandrețe.

■') soție ideală I Mulț> 
■ soți o visează și o văd...
Jaf-o :

SCENA ÎNTÎI. Soțul și 
soția au sosit de la lu
cru. ■ ■'•'■pr

Soția : Dragule, mergi 
Ș-epede în grădiniță, 
li-am ati-nat Ccolo un 
.hamac, gșți,i desigur, 
foarte obosit : doar nu 
< așă de sțmpi i să stai 
la birou , V ore. i,Nu' te 
supăra ică eu nu pot să 
te legăn : pregete < pen
tru masă prăjiturile tale 
l'l Hi-l alo... ( ,■? di uitat 
să cuftiperi ziarul ? Ime
diat. m, iul:-.
■ lip..i Imi l.t < ui.-., . Merg
apoi in i>ii< it.n im N-am 
să te mai plictisesc, bu
cii ria mea. ’

SCENA A DOUA. So
țul, a șoșît dmiineața, nu 
se știe de unde.
- Soția : " Ce, Cttminfe 
r-ști ca te-al i toto rș,. Nu i 
Nu-mi explica nimic! 
Eu nu te întreb unde-ai' 
Tost. Este treaba ta... 
personală. permitrAmi să. 
jidic pe> des gulerul tău 
acest lir lung de păr

ror tuberculi au fiecare o greutate de 
-i juiaățalo si c&re dâu o recșltă d» 
a ba au rost cultivați în munții Pamir, 

de 3 000 m. Biologii din Tadjikistan 
srnu] cartofului de Pamir prin regimul 
iații, caracteristic regiunilor muntoase

blond. Arăți așa de o- 
Irosit! Poale ai să reu
șești, înainte de pleca
re, să dormi puțin ! Iar 
eu am să alung muș
tele... Dar, de ce ești cu 
cravata aia veche ? Tre
buia s-o iei pe pea nouă. 
Eu vreau ca tu întot
deauna să fii elegant în 

' societatea femeilor, lac 
aeiim, hai la culcare! 
închide ochișorii, mi
cule. ț : ' AU

SCENA A. TREIA. So
lul a sosit beat.

Soția: Ah, ce bine, 
dragul meu, că nu te-ai 
rătăcit și-ai găsit drumul 
spre 
cin®

” ’’m^țt
dărit 
spate? 
mi-o s-o 
ești ! Și 
sugfiiti' 
vecior ? 
re ?... Hai să te 
arayt’-i meu. Văd 
ai băut vodcă. Altădată, 
cînd vrei să bei, spu
ne-mi să-ți dau mai 
mult, pentru coniac, șî 
găpșornl nu te va mai 
durea. Iată c-a deschis 
și la „Alimentara". Să-ți 
aduc o sută de grame ? 
Fug, alerg...

„țJMOR ÎN LIMBA RUSA"

asiștat 3 000 
majoritatea 

bărbați- A fost lăudat rțu nu
mai jocul corect al doamne
lor, ci și modul elegant în 
care ele practică acest sport 
dur, bărbătesc, și în care în
locuiesc forța prin îndemî- 
nare.

Un colonel din armata franceză luă co- 
Vianda unui regiment. El trecu printre 
soldați pentru a le spune cîte un cuvînt 
prietenesc (amabil). Zărind un soldat mai 
tînăr și timid, se îndreptă către el :

flurija^:^ ■
rut, „fSnițta - parcă,’ și 
y nnd sp-și - cfoveSdașPj*;* 
Sentimentele mciterne l-ă- 
luat m brațe mingîindu-l 
dr.ăgăsloș. ' -

Cînd vor ..înflori po
mii să mergeți negreșit . . 
Ia Zoo Băncasa, și dacă 
ursul carpatin, care a- v' 
cum cihiăKște 4H0 de 
h'i. va ii mai slab, să 
fiți siguri ca /ieste iarnă 
a dus-o totuși mai bine 
decît )ri pădure.

8 ÎNȚELEPT este cel 
ce știe ceea ce trebuie, 
nu cel ce știe multe,

ti seim i
de lujrmură

- lENBA este prostia o statuie, i
trupului, iar prostia ie pricepi s
ienea minții. acolo.

(7AIMIS)

Fotbal feminiir

•UN BLOC de 
kg a, căzut în 
xelles din cer senin, fără nori și pe 
cînd nu trecea nici un avion.

După părerea meteorologilor, es
te un-fenomen natural, dar care șe 
întîmplă extrem de rar.

eleianti.il
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A

a
dificilă. Se Iisiiieșlo imul efort < , 
urdiarirba mașinilor, atît de oaipenit 
din centrală cit si de sofii de ser- 
loaie. Cure este „ cauza ? Transpor- 

are și. el interesele lui; 
‘realizare-1 mimai de tone kilomeli i, 
deci distanțe liingj I Bineînțeles tjd j 
din acesta < au/a, unele șei t mre -I

' ? țl! 1 SUlto

TELEVIZIUNE

1
<fe:

13,00
18,30

19,30
19,4b
19,00
20,00
21,00
21,10
22.00

22,40
23,10
23,20
23,30

; 2 ifecembrie
Pentru noi, ierneiie i 
Pentru copii și tineretul 
școlar. Voite aventuri ale 
echipajului \ ul-\ ute/. 
Telejurnalul de seară. 
Agenda ilv. i 
Buletinul rneteproldgic. 
Tele-Enciclopedia.
Filme de animație. 
Film serial; Evadatul.
„Printre ■ picături" 
misiune 
tivii.
Micro: arietăți. 
Telejurnalul de noapte.
Teleeport. 3 
închiderea emisiunii.

niuzical-distrac-

i economica
exploatări forestiere mu apropiate 
de 'gățiie- de încărcare, au greutăți 
c o tT.iiiSi.iorlul, u.-primind sulii u-.-iit ■ 
mașini pentru ș a expedia întreaga- 
cantitate de m'<-u Ier,-moara exploa
tata. M

. Acestea sînt’doar cîteva din nea
junsurile care prin ’’traducerea’ hi ” 
viață a măsurilor preconizate ;u 
proiectul dc Directive pentru per-’ 
tei tionajea planificării și conducerii 
economiei naționale x or li cu -i- 
guranță remediate. * ”

întreprinderea noastlă are si tea- 
ii/uri. .Astfel, pe 10 luni producți L 
globală 9 fost realizată în proporție 
de; 1.02,1 la sulă si producția urai- 
fă 101,8 lu sută. Vorbind însă de . 
lipsilri, ik> dăm seama olt de rjpșpqrgt 
este izvorul rezervelor rare trebu
iesc . al'aifnate p,in măsurile < o 
Se „vor „lua., .„.

Așa curii se; prevede iii: Directive/ 
întreprinderea va fi aepea rare, pe 
baza principalilor indicatori stabi
liți de lenlraip induștrială. își va

3 decembrie
pro ra iul i 6,85 Muzica 

Șl ACTUALITĂȚI; 8,00 Ia mlcroîon, 
melodia preferată; 9,00 Radiomaga- 
rziniil ascultătoarelor; 9,30 Drag 

Mnii-e cîntecul și jocul; 9,50 TRANS
MITEM PENTRU SATE; 10,40 Va
le tău mu ,.l.-, 11,00 BUL1 I IN DE 
ȘTIRI; -11,03-Muzică- ușoară; 12,00 

>■ DE TOATE PENTRU TOȚI; 13,00 
Radiojurnal. Buletin meteo, o- 
loqic; 13,10 ESTRADA DUMINI
CALĂ; 14,15 Muzică ușoară de Ric
hard Bartzer; 14,30 Orchestra de mu
zică populară 'a Radlotelevizîunii; 
15,00 Soliștii Dalidă, Luigi Ionescu 
st ojcheștrele Cornel;, Popeșcu „și 
James Last; 15,45 Pagini celebre 
din opere; 16,00 Melodii populare 

„interpretate de Raveca Sândulescu, 
i Marcel-Budală șt Silvestru Lungoci; 

simfonic- popular;
, din operete; 17,13 
•muzică populară:.

17,30 Muzică de

16.30 ‘ Concert 
17,04 Selecțiuni 
Interpret de 
Petre S'dbaSeap'ij; 
estradă; J8,00 Tineri soliști de mu
zică populară : Viorica -Flintașu și 
Ion Bila; 18,15 Gintă Luminița Cos- 
min și Hector Cabrera; 
chestia de estradă 
ziunii; 10,00

'populară și
19.30 Mozaic 
DIOJURNAL.
gistrările Mmiei Tănaso si ale lui 
Luță Iov ița; 20,25 TEATRU SCURT : 
„Apollon de Bellar" L Joan Cîî- 
raudoux; 21,00 Ilustrate muzicale; 
22.00 RADIOTURNAT . Sport. Bule- 
tip nietegrologic; 22,20 Formația 
Constantin „Alexandru; 22,30 MO- 
MENT POETIC; •>-> 40 c mț-mete in
terpretate dc M.itio doi Monaco; 
23,00 Mu/ii ă di dans; 24,00 BU
LETIN ' DF ȘTIRI; 0,05 Muzică d<- 
dans; 1,00 Melodiile TK'piii; 2 55- 
3,00 BULETIN DE ȘTIRI. '

18,30 Or- 
a Radiotelevi- 

Intîlnire cu melodia 
interpretul^ preferat;’; 
muzical; 20,00 RA- 

Spart; 20,10 Din înre-

FILME
3 decembrie

PETROȘANI -- 7 Noiembrie:
Agonie și extaz; Republica : Cu băr
bații e o altă poveste; PETRU \ : 
Surea dl lini ui colo 7 mi i, LO- 
NEA Minerul: Bumerangul;>■ A- 
NINOASA Week-end la Zgydcoote;

‘ VULCAN: castelanii; LUPENI — 
Cultural: Neveste periculoase;
BĂRBĂTEN1 : Jandarmul din Saint 
Tropez; PAROȘENI : Rîclem cu Stan 
și Bran: URICANT : Căsătorie 
formă.

de

j

LOTO
La tragerea Loto din 

brie au fost extrase din 
matoareb numere :
W 3 37 23 50 9 4 71 1

1 decern- 
uruă UI“

69 58 38
Pond do „premii : 944 743 lei

« ■ iJ’M iiii T'l' 
tâate probUmele- de producție, for
te de munt.ă, iijefsipîzare, ețc. care 
Se pun'-în fața sag ci trebuie aibe 
ajutoate de nădejțiă la sector. Aici 
l'.lu-i, .-xi-ii- .„uu. ni i ompi-lenti
care“să ocupe de organizarea 
din timp a „proceselor tehnologice, 

UI m II ...I pi• .(.Iu- tiei, de fum - 
țion.frea utilajelor, de controlul 
piofluclioi. Apoi, maiștrii trebuie 
să stea în fruntea brigăzilor, nu In 
coada lor cum se mai IjĂitRla in 
piezt.-nl Bine instruiți, Îndrumați și 
controlați de personalul competent, 
isi vor face datoria și maiștrii și 
șefii ile brigăzi,., ș( muncitorii 1 

COINTERESAREA JUSTĂ va Ji o 
garanție a ridicătii calității muncii 
Țn exploatau, a Jiclgdării la timp a 
parchetelor, a unei exploatări co- 
reșpuițșătriar^cij \alpriteafea sup®-' 
ii oară. a șprtimr ntelor realizate, eli
minarea r.duzurilor si reduc crea 
pi< rderilor de exploatare. Aceasta „ 
înseamnă o bună gospedăiire a 
lemnului, a fondurilor bănești, o 

elabora planul anual și cel de per- valorificare la maximum a tuțprot 
spectivă, stabilind totodată și mă- rezervelor de care dispune între- 
șurile necesare pentru realizarea prinderea. Astfel, PRIN AUTONO- 
lui ritmică și integrală. Intreprin- NOMIA FUNCȚIONAlA, ceba ce în

seamnă acoidarca unei competențe 
mai largi întreprinderilor, se va îgl- 
bunătăți și activitatea sectoarelor de 
exploatare. Centrala industrială, la ■ 
rîndul ei, prin contract., directe cu 
furnizorii, va aproviziona materia
lele nwdirijule.

După părerea mea ESTE NECE
SAR CA CENTRALEI l INDUS
TRIALE SĂ FIE INTEGRATE, ADI
CĂ SĂ CUPRINDĂ TOATE ACTI
VITĂȚII F DE (A SI1.VICU1 TURA 

. PtNA IA INDUSTRIAII7ARrA FI
NITĂ. In acest fel, litigiile dintre 

’ silvicultură și exploat-ue se pot re
zolva mai operativ, fără să se mai 
ajungă pînă . Iu conducejeainiiys- 
teiului. »„ - ’ ți

Aplicate ifttțt pe,; plan vertical • 1’. 
șj otîzontăl, âceSte ftiășjjri ’Vpr. asi« 
gțjțță sporirea copfftuiă ,a eficienței 

ș economice îh toate sectoarele de. ae- 
țiyi.t<ite

PETROȘANI
Sir. G Martie nr. 3G

Vinde din stocuri snpranormative, fără repartiție, dife
rite materiale, piese de schimb, obiecte de inventar și ma
teriale de proiecție, livrarea se face p« b.rză de co
mandă fermă. Doritorii pot consulta listele de materiale la 
serviciul aprosizionării sau serviciul conlâbiliiățli.

——

Exploatarea 
Deschideri de Mine Noi 
cu sediul în Petroșani 

sfr. Mîhai Em'nescu nr. 2

angajează de urgență:

muncii și a sala-

A

FOTBAL

la una din unitățile sale:

deiea iși v.< coiela leufizările cu 
posibilitățile de care dispune iar 
ceolralu industiiaiă, prin <iiHilzn• u- 
re.a materială condiționată de tealb 
zuii’c luiuroi inhi-prindi-rilor pe 
care Ip conduce, va fi interesată ca 
HaiAre jinitiHp. -ă-șî tndep!>nea«că 
ritmic toți fnd.catorii, aCFaSIă 
COIN!PR1 SARI MATERIzUĂ 
CENTRAI TI INbt.Slill A, i: CON- 
STITțllE GARANȚIA UNUI PIAN 
RE AI. HINT CORI 1 A I' SI Posti!! i 
DE REAUZAȚ DE 1 11 CARE INI fU- 
PRINDERE IN PARIU.

In funcție de sm.-jn,i de creștere 
a productivității
riulu'i mediu planificat, întreprinde
rea î$i va -t.-lii’i „singură încadra’-; 
rea cu „alai îați a sectoarelor de ev- 
pieptare și â serviciilor din condu
cerea întreprinderii, după neqssifJiți 
Trebuie știut însă că “șeful de sec,-; 
tor, singur, nu ponto răspunde de

91 3 maiștri mineri, cu.îndeplinirea 
condițiilor de studii

iȚ‘-‘/.’.;.’. IG/Țj- ■‘U ■■ ■ A ; : sj; ;- - / . .--5^ /•■:g- -.-/,ș-șș..;^

H muncitori calificați ca mineri, 
ajutori mineri și vagonetari

■ muncitori necalificați, apțt pen
tru subteran

Doritori; se vor adresa pentru informa» 
tis sup.imenfare la secretariatul și biroul 
personal ale exploatării.

T. â. P. L. „Valea
Petroșani

Va invită să

' f.

Jiul
Vteturia Tg. Jiu 4-2

In vederea, meciului restant de la 
9 decembrie cu Rapid București,' 
echipa petroșăneană Jiul se pregă
tește cu toată seriozitatea. Joi, jiu
liștii au susținut o partidă amicală 

, în compania fotbaliștilor de la Vic- 
' toria Tg. Jiu care activează în cate
goria C, seria vest. Deoarece echi
pa oaspete a sosit cu mare întîr- 
Ziere ,1a stadion, meciul a început 

,1a ora 15,45 și s-a terminat după
65 de minute deoarece ș-a lăsat în
tunericul. Jiuliștii au prestat un 
joc bun și au Învins cu 4--2. Golu
rile au fost înscris ele Taipai di
rect dintr-o lovitură de corner, l-i- 
bardi și Naidin de două ori cu ca
pul, fructifieînd două lovituri de 
colț. Oaspeții au redus handicapul 
prin Firoiu. De altfel scorul con
tează mai puțin. Principalul'este că 
jiuliștii vădesc o formă bună ceea 
ce ne d.i încredere în prac licărea 
unui joc echilibrat în c îpitala 
de ce nu, într-un rezultat bun.

• STAICU BĂLO1 i 
activist C.S.Q. PptrQșării

Pîritî

Și-au dai întilnire îh gara Lu
peni. Erau cîteva zeci.. Toți pur- 

’ Iau la git cravate purpurii.
la plecarea trenului mai- erau ct*-
leva minute. La semnul învățăto
rii. -1 pi<mi, i O -un nic.it ni vag ...

: iu-. I'roinil a pornit. Cuiind, <|ia 
șurile cristaline ale copiilor ram 
unit într-un cintec pionieresc...

Trenul s-a oprit în g.ara Live- 
zeni, copiii au coborît. -Profitind 
do niimiisctea acelei zue do no
iembrie pionierii claselor a 111-a 
și a IV-a de la Școala generala nr. 
2 din Lupeni au pornit într-o plim
bare pe defileu) Jiului, 
încoiijuratoi i-a incîtttat 
care nu mai coriterieaii . 
odtjle, Dasraln, care-i

. Peisajul 
pp copii 

cîi în tre- 
lRSVlftslUi 

abia pridideau cu răspunsul. Du-

I

începe campionatul 
orășenesc de șah 
pe echipe

Kfîijle șe dă startul îp campiona
tul orășenesc de sail pe ectiîpe. 
Campionatul se, va desfășura ca și 
jn ediția precedentă' pe doua cen
tre, respectiv Petroșani și Lupeni, 
fiecare pârtii ipînd cu cite o echipe, 
in centrul Petroșani vor ațțiva e- 
cbipeto : Jiul «i Utilajul ■ Petroșani, 
Mmeml Aninoasa, Știința I etroșani 
cu două echipe. Centrul Lupeni 
reunește la întreceri formațiile M'- 
norul Vulcan, Energia Pagoșeni, 
Minerul, Constructorul și Visco/a, 
toate din Lupeni.

■ Intîlnirlle se vor desfășura sistem 
tuineu numai tui, cîstigătoarelc 
fîecărpi centru uimind a se intîlni 
pentru desemnarea campioanei oră- 

’ Țeneșii.-I W :fi; șiș
ș Piima etapă a campionatului oră
șenesc de săli programează mîîne 

: urmato. wle întîiniri : La Petroșani j 
Știința ș Minerul Aninoasa si Jiul 
— Utilajul, rar la Lupeni ; Mine
rul — Energia și Constructorul 
VMom- , i„ .s, ,,

pă uu scurt oop.is, drumeții au fă
cut cale-ntoarsă. Viitoarea oprire 
au făcut-o la Fabrică de produse 
IdCtcite din Lisezeui. Pionierii ’ au 
ascultat cu atenție explicațiile ce 

- le-au piiuiit din partea unui spe
cialist al fabricii cu privite .. la 

l Uicti marea iu-talațiiL >; pe care 
le-au văzut. Au aflat pe ce căi 
laptele intrat în fabrică se meta
morfozează’, in preparate ca unt, 
iaurt efc., cotise mate cu plăcere 
de către copii.

Cri trapul de diipă-emiază, șco- , 
„larii celor două clase s-au rmntorș. 
Li Lupeni. Discuțiile vioaie din
„tron, comentariile însuflețite' din
tccreații au demonstrat cu priso
sință interesul stirnit de drume
ția la „care au participat...

M

s

w

Restaurantul „Minerul", restaurantul „Paringul" din 
cartierul Aeroport și restaurantul „I.acto-veqeiarian ' din Pe
troșani.

Restaurantul
— Restaurantul
— Restauraniul
— Restaurantul
— Restaurantul

„Straja" din Vulcan;
„Cina" și „Minerul" din Lupeni;
„transilvania" din Retrila;
„Cărnunele" din l.onea; 
„Izvorul rece" din Aninoasa.

La masa î'ramos organizată în aces
te h»eahiri vi se oferă un meniu bo
gat și ua sortiment variat de bău
turi, Ia prețuri convenabile.

Reirene •-u..iL.- <u <_ oue ursul cîntăreților de muzică 
ușoară și populară din București, acompaniati de orchestrele 
T.A.P.f . Petroșani.

De asemenea, pentru colectivele din între
prinderi și irtsfifufii care organizează petre» 
cerea Revelionului, asigurăm serviciul de bu
fet cu meniuri la preturi convenabile.
— REȚINEȚI LOCURI RIN TIMP ! —

tiiormații suplimohtore la teh-'n-i nr. 1623 Petros,im

' I
..U . !. U . ii,.!., „ ,ț ; 1

O. C. L. Alimentara 
PetrosaaiKT

-Ș: ș s O ’ „ :

A N U IV Ț Â s
Incepînd cu data de 1 decembrie a.c., prin 
magazinul de catea-dplciuri din Petroșani, 
situat în Piafa Victoriei nr. 44 șî magazinul 
alimentar nr. 86 din Bănită se desfac și 
băuturi alcoolice cu consum pe loc,

„  1. , , , 

n»—»««
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Lucrările Adunării Generale
NEW YORK

I mH",mile :
1. — Trimisul special Acierpies, R. Căplesar,

a O.N.U. aAdunarea Generală
COhtiiiuat joi după-amiază dezbate- 

,: rea problemei definirii agresiunii 
și a, aprobat în cursul aceleiași șe
dințe raportul Comitetului nr. 4 
(penii u teritoriile sub tutelă și ne
autonome) în legătura cu Adenul, 
care, după cum se știe, si-a dobîn- 
dit la 30 noiembrie independența 
făcînd parte din Republica Popu
lară a ă emenului de Sud.

La punctul privind necesitatea 
definirii noțiunii de agresiune au 
luat cuvîntul reprezentanții Ceho
slovaciei, Iranului si Poloniei, 
re au subliniat importanța 
semenea instrument juridic 
tor de frînare a intențiilor 
ventual agresor si, totodată, 
loc care să laciliteze
Consiliului de Securitate.

S-a trecut apoi la discutarea 
portului Comitetului nr. 4 care 
comandă Adunării Generale să 
iute dobîndirea independenței

' către teritoriul Aden și să realîr- 
me unitatea și integritatea terito
rială a acestuia, inclusiv insulele 
din dreptul coastei noului stat. 
Raportul a fost întocmit pe baza 

-unei hotăriri adoptate în unanimi
tate ■■ de către membrii comitetului 
nr. 4, cu unele rezerve exprimatp 
de Anglia,- S.U.A., Australia, . Italia, 
Franța și Izrael. Aceste rezerve se 
refereau la insula de importanța 
strategică i’erim. <ar.- domină sțșîin- 
toarei Bab-El-Mandeb (de ia ' int-ra-

ca- 
unui a- 
ca fac- 
unui e- 
c.a mi j-

activitatea

ra
re- 
sa
de

întrunirea Camerei 
Populare a RD.G.

BERLIN î (Agerpres). Agenția 
A-D.N. transmite că “vineri s-a des
chis !ă Berlin ședința Camerei 
Populare a Republicii Democrate 

< fermane. Walter Ulbricht, otesedin- 
tele Consiliului de St.it al R.D.G , a 

U„ Parlamentului să elcătțu-
mscu o (emisie pentru i-laborarou 
unei noi < i-nstitutu Intre timp .eyol.u- 
țiâ socială a atm- un stadiu de dezvol
tări- iu care principala sarcină o 

, .cbnstituie ^construirea desfășurată a 
s.'Cietății -.I.-.,diste. ,.R D 
rp'aîfă,- a d'-'.l.ii ai .W'altbr i'lbi.-l-l, 
are nevoie de o nouă <oiutit.dio < -i- 
re se. r. .u--,punda realităților de as
tăzi și planurilor pentru miine".

rea Mării Roșii) -i la alte cîteva 
■insule de coastă. (După cum se 
știe, la tratativele de la Geneva 
dintre reprezentanții Angliei și cei 
ai Adenului, partea britanic i a pro
pus internaționalizai ca insulei Fe
rim). In ședința d<> joi după-aniia- 
ză a Adim-nn < lom rale, rt-pie/en- 
tantuj Angliei a comunicat că, po
trivit Voinței populației sale, insula 
Perim ya face parte din teritoriul 
noului stat și a subliniat că liderii 
Frontului național de eliberare 
din Aden și-au luat angajamentul 
de a respecta dreptul de liberă tu. 
cere a tuturor navelor 
toafea Bab-El-Mandeb.

Adu nai ea Gerteială a

prin strîițr-

aprobat fă- 
Comitetului 

tutelă și ne- 
dezbaterile, 

i Generale, 
adresat ieli- 

pentru

Adunarea Generală 
ră obft-cțre raportul 
pentru teritoriile sub 
autonome. Încheind 
președintele . Adunării 
Corneliu Măriescu, a i 
citări poporului Adenului 
însemnatul succes dobîndit.

★
Paralel cu liH-răiile Adunării Ge

nerale continuă lucrările diferite
lor comitete. Daloiita ag. udei in- 
c ăn ale, o parte din aceste comi
tete- au trecut, în afara ședințelor 
obișnuite cir dimineață si după- 
ainiază, și Ia ședințe suplimentare 
de seară.

.yinyri componența primului 
al noului stal independent 
de comandant suprem ar 
armate este deținută de

ADEN 1 .(Ary-i pios) președin
tele Republicii Populare a Yeme
nului țle Sud; Quăhtan El Uimirii. a 

I anunțat
guvern 
Funcția

. forțelor?
Quahtan El ( Imani Potrivit agenției 
Fiance Presse, președintele lăru 
a ■I-...I -I- .-,-isla"hblăia11■ o virtutea 
pub iilor cate î-Hii Iml cont-ute ciț-

< ornând,-m nti > ooneral al Frontului 
Național, de Eliberare, autoritatea 
legislativ ă grov i/orie din a< eaștă 
[na Puneți,i de ministru al ufate- 
lilor externi a fost atribuită colo
nelului Sad Dahlee, ministru al -apă
rării a .teist numit Salem Albeid; 
Mahmop.d -Ayshysh deține funcția

Lupte înverșunate în Vietnamul de sud
SAI< ION 1 (Agerpres). Lupte 

în\ei - micit.- au fost anga jate joi de 
forțele patrfoțice cu 4 companii de 
pușcași marini cimencatu dislocate 
în apropierea localității Con Thien, 
important purict strategic din Viet- 
namul de sud. Bine' camuflați, pa
trioții. au surprins cu foc de moi- 
ti ie pmtotclfc aineiu ane, cailzin- 
uușlfe 'numeroase pierderi. Alte trei 

. companii ainericaiie, îritre care una 
de artilerie, au f<M silite să le vină 

■j în „ajutor. ' „ -
a Iu pt ’ piecedentă, în vecină-

talea localității Bo Luc trup< le uine- 
ricane care se deplasau pentru a 
completa efectivele sud-vietnameze 
din dtvssU regiune au fost atacate 
de pdtrioți cu un puternic bai aj de 
niortiere, Diu nou umerii anii ați 
lost nevoiți să ceara ajutor aviației 
si artileriei pentru a se putea re
trage. In aceeași noapte, patriofii 
au incendiat un depozit american de 
substanțe chimice la 19 .mile nord 
de Saigon si au minat, un. .tren care 
se îndrepta spre N-ha, Trang „

i
I

Lucrăriie Tribunalului International 
^JMț^nd Russell

COPENHAGA 1 (Ageipres). — In 
ședința Tribunalului Internațional 
„Bertrand Russell", pentru anche
tarea crimelor comise de S.U.A. în 
Vietnam, in,edîcul vest-ggrman Erich 
Wulf, cale de ș.așe; ani
într-un spital 
sud, i 
referitoare ia asasinarea -
lor pașnici, ticitameiitul inuyi.m _ji- 
plicăt prizonierilor dt răz-boi,' dis
trugerea satelor și alte acțiuni d- 
gresive întreprinse de {hit'll uni
tare ale S.U.A. pe terlto i i^ y i< l 
na Inez. Wulf a arătat < a Iu , '
..i.’i-l-, lucr.-aze'. ol -.uit aduși zilni.. iii.x u< tual.-i seșîtitii a T'ib-.uialului 
sute .de vietnamezi mutilați în ’ ur- ,,-Bc-i Land Russell".

------------------------ ------------------------------------------------------------------------- -

It

ma torturilor la care sînt supuși 
de către agresorii americani^ 

Președintele Comisiei juridice a 
Tribunalului, - Leo Matarasso, a a- 
ratat, invocind rezoluția O.N.U. din 
țleceijtbrie 1946 și Convenția inter- 

Vietnamul de națiqiîală din 1948, că termetml dp
a făcut o’ serie de depoziții leiuyid . alilicâ aclimnl.- agresive

(Omise de S.U.A. în Vietnam. El a 
subliniat că poporul Vietnamez este 
victima planului american de do
minație neocoli mialistă. Profesorul 
italian Lelio Basso, membru al jtț- 
riuliti- 3'ribuoaluli.ii, u. expus apoi 

raport th- -intș'Z.i asupra lucrȘ- 
i Tribunalului

Ratificarea Iraiauiui 
pentru explorarea si utilizarea 
spațiului extraatmosfer.ic

’ NEW YORK ,1 ’(Agerpres). — Re- 
pre-z.-ntanfii la O.N.U. ai Maiii Bri
tanii, pmtftii’ Sovietice Și Statelor 
Unite au depus - la secretariatul 
O.N.L. instrumentele de ratificare 
ale Tratatului pentru explorarea și 
utilizai ea spațiului oxtraatmosferic, 

'a lunii -i .i celorlall.........rpuri ce
rești," ’adoptat în cursul acestui an. 
Tratatul prevede că Luna șl ’cele»? 
lalte coi piiri cere=ti trebuie să fie 
explorate în mod pașnic de toate 
țările, iniei, ic indu-so instalarea de 
arime nucleare sau de bazo mili
tare în spațiul extraatmosferic, pre-
■ i.i.i si folosii, a Lunii '-oi|>'iti- 
l--r cerești p.mlru •--..puii niilita.e.

Depum-rea instrumentelor de ra- 
tificaife ale Tratatului ia secreta- 
riațul QîN.U. a avut ) loc în baza 
unei prevederi în acest sens a (Sfir-' 
tei O.N.U. '

Greva cadrelor 
didactice din Uruguay
MONTEVIDEO 1 (Agerpres). -- 

In Uruguay se atlă în grevă , ge
nerala înv,datorii, profesorii si per
sonalul administrativ al școlilor ele
mentare si medii Au declau.t greva 
si stuclcnți și profesori ai universi
tăților. Greviștii, revendică ■ majora-, 
rea fondurilor bugetare destinate 
învățămîntuhii

de ministru de finanțe, iar Adel 
Khalifăn pn cea de ministru al jus- 
iio--i ■ ■ ■ Imini-tiu-u bunuliii-. r-4-- 
cțioase. Mu> -tei iu Ma< eriloi Cul
turale si Unității Yemenului este 
condus de Abd&l iPataii Ismail, p 

formarea guvernului fără îiumi-z 
rea mm, | m-, miîi.tru i <>r, -pende

■ l-Tirii anunțate .mterior de -j in
stitui în Republica Populară a Ye
menului de' Sud uri regim ț>rezideh-ă 
tial. ' - ;

Bi

NICOSIA I (Agerpres). — După șapte zile de mlw, ă activitate 
diplomatică desiâșurată in capitalele (urc mi, Grr-i.iei Ciprului, 
criza cipriotă .este pe r-ale de rezolvare.

La Nicosia, un purtător de cuvint 
al guvernului cipriot a făcut urmă
toarele precizări privind conținutul 
acordului care este pe punctul de a 
se realiza : retragerea din C-ipru a 
Iubii.,i loitel.-i armate neeipriote 
venite in insulă după 1963 și întă
rirea contingentului O.N.U.; demo
bilizarea tuturor forțelor armate din 
insulă; excepție iăcînd contingen
tele grec și turc instalate după 1960. 
Purtătorul de cuvînt a anunțat ca 
retragerea forțelor armate grecești 
va avea loc într-un viitor apropiat. 
Președintele Makarios, lelateazi 
France Pres’se, a cerut ca problema 
întăririi efectivelor forțelor O.N.U. 
în insulă să fie discutată ulterior 
de guvernele Greciei, Turciei și Ci
prului cu participarea secretarului 
general al O.N.U., I! Thant. Demi
litarizarea Ciprului — a spus el - 
ar trebui să cuprindă garanții ale 
Consiliului de Securitate în ceea ce

privește respectarea suveranității, 
integrității și securității insulei.

Dacă încordarea - din zona Medi- 
teianei răsăritene a fost atenuată, 
după? îndelungate și c dificile trata- 
tive, problema Ciprului, ca atare, 
continuă s.i existe. Secretarul ge
neral al N.A.T.O., Manlio Brosio, 
care s-a înapoiat de la Atena, a 
declarat la Bruxelles : „Nu am eli
minat cauzele acestui conflict la-M 
lent". Brosio a arătat că pentru - <4 
se ajunge la o rezolvare delinitivă, 
va fj necesar să ;e desfășoare o 
muncă grea, -4 se facă dovadă de 
prudență si de atenție.

l.a New York, 
al O.N.U. a avut 
dere separată Cu 
clei, Greciei și

secretarul general 
o ultimă ir.-trove- '. 
ambasadorii Tur- , 
Ciprului; el ur

mează să primo,i i ,î raportul în a- 
ceașță problemă de la trimisul ’ sări 
special, Jose Rolz Bennett, care a 
sosit ioi seara de la Atena.

Incidente violente 
la Universitatea din Madrid

O Politia a arestat 42 de persoane
si a devastai imobilul. In urma a- 
cestui abuz sute de studenți au ie
șit in stradă, scanuin-d lozinci îm
potriva reginaSihii Francp. .Polrți.a'^B 
intervenit - cu brutalitate pentru a 
îmorăsthi u.- demonstranți.

Aceste .incidente- sînt cele, tuai 
violente după, demonstrațiile c are 
au avut loc în luna ■octombrie.; -.' 
cadrul cărora studenții-din Madrid 
si din alte centre-.iini-verăltari- șbaț- 
manift-stal solidaritatea cu munci
torii greviști. .’ȘBm

MADRID 1 (Agerpres). — Un 
numai de 42 de arestați, iată bi
lanțul incidentelor caro au avut loc 
iu ziua <>■■ -u n.’.iembri - in im iuta 
Universității din Madrid.

Incidentele au început 'joi,' cîno 
jstîidenții: ah ' încercat să -împiedice 
poliția să pătrundă într-un amfi
teatru al facultății de științe, uncie 

„adunare liberă . 
libere" sîjțfr-“Îti 

n-a 
timp sg împiedice

se desfășura o
ăwferbBbe a«-.

primipm iii-ia'e dm poliția 
putut în ullmii'l

idesfă-șurârea lor.
■ . Pe de altă parte, sediul sindica
li 1 u di mocrat al tilde nților or
ganizație ilegale, care alia in 
(lmlnea facultății de tiuite, a fost 
atacat de politie miercuri noaptea, 
rare a confiscat materialele găsite

Avioane izraeliene 
au survolat 
orașul Suez

250 000 «?e muncitori italieni în î»reva
Aproximativ 250 006 de muncitori 

italieni de la diverse întreprinderi 
din prosincia Liguria au declarat 
greva generală, revendieîndmajo
rarea salar-iiloi si îmbunătățirea

condițiilor lut de muncă ' .it-xi-aii 
iei, totodată, autoritățiloL să adopte 
mă-uii urgente în vederea dezvol
tării-, economice^ d provincie, Ligu
ria,; 'cșîSSKis'

p- -

Accidentele rutiere «lin Italfa
•' ■ Ș'C
In primele opt luni ale anului cu

rent, pe magistralele luliere djja 
Italia s-au înregistrat 198 000 de ac
cidente de automobil,' care au-' pro-

■ \IRO I (Agerpres). — Agen
ția M.E.N.. anunță : gitlmî’Ran purtă
tor de -cUvMSwili.tar egiptean, că 

• i|> h.'ik-u . ..........   k.ii.i .-..opt- .." i -i do
rire ît virn-ii dup.i-aiiiiază tu-i avi
oane izraeliene de tipul ,,Mirage", 

■ caie ari violet spațiul aerian al
R.A.U. în regiunea Canalului dr B 
Suez. Cei trei pliciți au reușit s‘â 
șară cu parașuta. dRomunicatul men- 
liom-ci.'.t. de as^aneU'-.i. . j înainte 
de intervenția apărării ’ antiaeriene 
egiptene avioanele au suțvolat 
orașul Suez.

★
IERUSALIM 1 (^Agerpres).

tătorul de cuyîr.t 
raeliene
amiază pierderea urmi avion , si. a 
dezmințit categoric informațiileiftirr 

, nizatc de jt.A.LL, polriut cărora 
trei apanaje izrac-liene ,,Mirage" 
ar fi fost cjobeaile de .artileii.i e- 
gipt -cin-i. i nul ..Im ionii.-l.- izrae- 
liene, a mutat purtătorul de cu
vînt, a eăjrut iu CanaluJ,. de Suez, 
la 10 kilometri ud de port-Tew- 
fik și-Ma 8. kilometri 
ri-entală a canalului, 
.forțele izraeliene.

vocal moartea' a 5714 persoana șt 
i-uiir-.i altoi 133 873. ACvSte dale 
sînt publicate intr-un articol al zia
rului italian „J1 C51r|bp" !

Pter- 
dl armatei iz- 

ă anunțai vineri dtipă-

• SALISBURY . un tribunal 
din Salisbury a condamnat la 
moarte 7 palrioti rhodesieni si 
sud-airicani sub acuzația de a 
ii participat la o' acțiune ar
mată împotriva forțelor de se
curitate ale regimului rasist 
din Rhodes:..-

. » • DJAiRARtA iUn baraj în 
Yonstructie s-a prăbușit în ur
ma unor ploi lorenliale ..ari
an căzut io Insula Java.

anim . -.nl-.ii u .i„- ut- - i 
iu ■ ;t in undați i ■ i sate si 
au fost uci-...- pv.le 160 de 

■ jșvrsoanc.

de coasta o-' 
dețiriută de

nmjit am

lin nou cutremur în Macedonia
In localitatea Debar din Macedonia, tinde joi, după cum s-a mai 

ununtat, s-a produs un puternic cutremur de gradul 9, g lost înregis 
Irul vineri - imm.-uh; un. nou cutremur insă ce o inlens'h.ile mai slabi. 
Xi- smi de semnalat ,-xu,'ubr.- umteriula, relațea-'d agenția Țritiiuo

• 1ONDRA. Epidemia de 
febră aftoasă . continuă să bîn- 
tuie in -Anglia, unde numărul 
punctelor de contagiune a a- 
t|ț)S joi 1311, iar al animale
lor sacrificate a depășit 
225 000.

LISABONA. Ultimul bilanț al 
inundațiilor care s-au produs Ia 
■Lisabona imegistreazâ 443 morți. 
Pe măsură ce continuă operațiunile' 
de recuperare a cadavrelor, numă
rul moliilor < i este. De pe acum, 
catastrofa a căpătat proporții mult 
mai mari, decît se credea initial.

REDAGȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani str. Republicii nr. 44, Țel 1662, 269 (C.G.V.J.)

Semnarea unui 
so viefo-f inlandez

protocol
?4!/'W

La
fost

MOSCOVA' 1. (A-gb'rpres
1 decembrie, la Moscova 
semnat un protocol referitor la 
schimburile do mărfuri dintre 
Uniunea Sovietică si Finlanda pe 
anul 1968. Potrivit agenției TAȘS, 

' volumul comerțului bilateral so- 
vioto-tinLiride/Ba ffgpnul viitor cel 
mai mare din istoria relațiilor co
merciale dintre, cele două țări și va "> 

-ajunge la aproximativ 450 mili
oane ruble.

Tiparul i I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


