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Cu pla mii aouai
ințdSepiinit-

I.O.I.L.
PETROȘANI
In ziua de 23 decembrie a.c. si-a 

îhdepliîlit sarcinile anuale de plan 
și - colectivul întreprinderii orășe
nești jde ’ industrie ’ locala ’ —’ PetroB
șani; d? ’zz- dr ’ri\i cș da

Pînă la aceasta dată, întreprinde
rea și-a depășit sarcinile ,1a planul 
producției globale cu 980 0Q0 .lei iar 
la . producția marfa cu 905 000 ■ lei. 
ia baza, acestor .realizări se afla 
depășirea productivității muncii .cu 
7 la sută. întreprinderea a obținut, 
de asemenea, importante realizări 
economice: 200 001) ; lei beneficii 
peste plan iar în ceea ce privește 
cheltuielii®; pe I QOU lei, producție, 
față de 9'17 Iei plan s-a ’ realizat 
909 lei. "’ ’d“

De la începutul anului întreprin
derea a produs peste plan diferite 
tipuri de mobilă, în valoare de 
165 000 lei, din care 16 garnituri 
mobilă de cameră combinată tip 
„Nădlag", 52 canapele „Diham" 
precum și alte bunuri de larg con
sum în valoare de 450 000 lei.

CIFRELE DE PLAN PE 1968

Iulian IORD.ACHE

SĂRBĂTOAREA MAJORATULUI!

autobuzul nu are

mai re
parat ra
dar Au

VULCAN : Noul cartier al orașului

(Continuare în pag 2-a)

vatașului 
ghețăm.

vâlziie ?
— Ale,
— De

?dai lulu piezenlările : 
t-A — Doană Angela din

A/irige...
Fulgi mari și puioh se 

abat ditt 'înaltul-r cerului 
uf -te orașul CU trăzde 
drepte el . blocurile se- 
.nrețe... d d dd’

cn întllniri ale ținerile 
CU;' muncitori vnstnici, 
cu intelectuali, și preșe
dinți ai sfaturilor șpopu
late, l Cu acest prilej li 
s-a vorbit tinerilor des
pre dripti'iili și iudato-, 
ririle cetățenilor, j satis- 

■ facțla ■ $i mnl}umitba ■ ce 
ți-o dă - munca) /despre, 
comportarea în viața so- 
cralăz : A' W

O mare atenție $-a a-

Știi cmd pleci dai nu si ciad 
ajungi, — spune ovorbă z e
cile... Dar u constatare 
cenlă te îndeamnă să 
zezi : Știi cum pleci, 
cum ajungi...
‘ Apucasem un locșor 
ca aceea orientată mapoi de 
lingă ușa din spate și aștep
tam plecarea autobuzului de 
Vricani. Ziua de 21 decembrie 
'em- geroasă și înghesuiala 
dt-Muntru mai că prindea bine. 
Lipsa
care

' varietățiid activi- 
, Astfel, elevii Li- 

și ai" Grupului 
minier din Du
cate au împlinit 

majoratului) aii fă- 
vizilă la I.E.C. Pa- 

. Cei de la Liceul 
i și satul Jieț au 

m mentu - 
din Pe-

ferea posibilitatea .lărgirii no
țiunilor de cultură m domeniul 
mecanicii alrto.

"Priveam elicea motorului 
stltid inertă m țața radiatoru- 
îiu murdar, iară să bănuiesc 
primejdia care mă așteaptă. 
Sosi ora 12 și motorul porni : 

‘ jetul de aer, trecut prin ra
diator, pigmentat cu particulele 

'de apă și ulei, bine dozat cu 
-gaze de moțai îmi biciuia la
ta. X’u mai i orbesc de /qo- 
mnf! îmi protejam ochii cu 
mina și din această pricină 
abia tirziu am observat că. ta- 
xâloaren se distra văzlmiu-mâ. 
cum mă apăr cu dispeiare.

— Cum - n-aie capac mo- 
AarulC A

— £ inițiativa mea și a to- 
șoler. Că să nu îri-

prihcipală în a-
1 constituie 

SpAt merii 
stilpi tip: 
a grinzilor 

la abata jul

cordat 
ță tiler.; 
cetilui 
școlar 
peni,, 
vîrsta 
cut o 
roșeni. 
Petrila 
vizitat Muzeul 
Iul, iar tinerii 
iroșam expoziția filateli
că cărd a funcționat pî
nă de curînd în, foaierul 
Casei de cultură a . sin
dicatelor din localitate.

Circa 650 de tineri au

turn, din oraș — D 10. 
Zidari, dulgheri, lie rari, 
betoniști, electricieni, 
maiștri și ingineri- au 
trăit ani intenși, plini, 
pe acesi șantier, atu cg- 
re au făcut să sporească 
tăria și frumusețea no
bilă a njtmcii lor. Acum, 
in ■îritîmpinarea eșiiver- 
săr.ii Republicii, ei, cori- 
structurii,, yin cu. pianul 
realizat pe 1967...... ■ '

„Inițiativa" 
din autobuz

operațiunilor de 
de la suprafață, 
altele, a fost sub- 
îiideps^bi nec,e- 
intrării în tunc-

mzat, pentru tinj 
... au împlinit ' ii 
joratuhți, o si ai 
activități internă; 
structiv-’ In- loc 
Unelti i, I uponT ' 
moașa de pilda, 
cut diferite exprn 
iața tinerilor, an

cărei
acesta și-a abandonat nona ji< Idz.itt 
șuiului, m urma angajament', lin âs£ț 
fala a cinci martori, p: in
bătut soția si promite ca n-o,/\tepm 
se întoarce la casa ei, a i r > â ..

’ Au popOsiț pe" meleagurile Buzăului. (Aici s-ăi.i 'casă- d 
torit. Ea «ța încă rhinbră. Fostn-i prieten, profitorul, 
a intervenit si i-a dezmembrat căminul. A chcmut-o 
înapoi, la Petroșani, făcîndu-i din non un car de pro- a 

.misiuni. Și din nou ea n-a ezitat. ..Și-a părăsit „soțul 
si ș-a întors ia prieten. A ar.orvat cu aium lir- 
slei și a trăit mult timp în concubinaj.cu cel din, cainza 
căruia fugise de acasă. Doană urma liceul seral. Apoi i, 
ia renunțat. ,A ..fost: chemat șa-șL salisiacă ;.stagn.u mi- 1 
litar. A plecat lăsîndu-și ' partenera ’ nelegitimă de B 
viață,în .așteptarea Unui cgpil. ,Ș-a întors din armată, 
în urmă cu doi ani. Era tată al unei fetite. S-au că
sătorit legitim. Bărbatul și-a continuat ■ și terminat ■ 
liceul serai. „Soția se îngrijea de el și de fetita lor. 
Dar în -vara acestui an între ei s-a produs din, nou 
ruptura. El a început - să vină seara tirziu acasă, de 
multe ori beat, 'să-și bată soția, s-o înjosească, ' pu- 
nîndu-i ca-i bătrînă (are 23 de ani), că-i,iirîtă și in- , 
cultă.' Pe- cînd- el... are liceul seral și este elev în 
anul 1 la- Școala tehnică de maiștri din Petroșani’.... . 
Nemaiputind- îndura teroarea, singurătatea, femeia a 
plecat cu -fetița la mama . sa. Fire . aventurieră, Angela 
n-a ezitat să întrețină relații amoroase cu un om 
decăzut moral,. Ban Francisc de la U.R.U.M P., care 
a divorțat. de soție, a mai destrămat o familie, iar 
acum trăiește în concubinaj cu o croitoreasă de la 
microcorn.plexul, din Petroșani. Deși cunoștea aceste . 
lucruri, „nevinovata" Angela a acceptat anturajul 
acestui „crai" care >-a promis căsătoria După duu i - 
săptămini însă 
La rugămințile 
âl acestuia în
noaste 
brusca, 
aici? îi 
formă

Peste 800 de tineri din Valea Jiului--au 
împlinit, în acest an. vîrsta majoratului. 
In dorința de a iniorma cititorii asupra ac
țiunilor organizate cu acest prilej ne-am 
adresat tovarășului VASII.E OROS, secre
tar al Comitetului orășenesc Petroșani al 
U.T.C. care ne-a declarai:

r t : a ’ . . . f

dar e deleclă
pe :,n-qli -Jngl tmtiq- 

ti-.a reparării șistemulur de
încălzire ? ■ s

. — întrebați conducerea l.C.O 
tas știe. , , Ț

hrmănj lotuși acest mdemi. 
-și jacem cunoscută întrebarea

I. BARED

unei porțiuni a odlicit 
acoperă tnotoriil îmi o-

„Respectînd a și 
încetățenită de-a

Dezbaterea cilrelor Ue 
plan pe unul’ 1968 u 
constituit pentru cadrele 
d<- conducere de la, mi 
na Aniindasâ prilejul dis-’’ 
cuțării cu toată răspun- . 
dereA, a . exigențelor ce , 
le ridica^ realizarea sar
cinilor de plan pe noul 
an — 1968.

Atît diti expunerea, șe- 
liiîui ' de 1 eiplo&tare Crlm 
și din discuțiile pailici- 
panților' a rezultat că 
dacă anul 1967 este în
cheiat tie corectivul mi
nei cu rezultate nesa- 
tisfacatoare, rn ceea ce 
privește principalii indi
catori de plan, pentru 
«..mi! 1'168 exmtă premi
sele atît tehnice cit' și 
organizatorico pentru ,ca, 
sarcinile role revin să 
fie îndeplinite. ■

Șefii de șsectoare ing. 
Burice Cornel și irig.. 
Nița Eugen au scos in 
evidența necțAitetea' con
centrării activității în a- 
bataje. Un argument e- 
locvent în sprijinul, ■<- 
ce.ștei. propuneri îl con
stituie experiența din ul
tima perioadă . q secto
rului IV care, deși a re
curs la a Ceasta concen
trare conptrînș de împre- . 
jurați, reușește în pre
zent ca clin numai circa 
50 -60 la sută - din linia 
de front anterioară să

blocuri -mari, inimoase, 
clădirea nouă . a, liceului 
cu 16 săli de clasă. Sînt 
emoțional și mă bucur, 
cmd clopoțelul sună cu 
glas de argint la „fără 
<ece" și nu pot să rai 
privesc -copiii și să le 
ascult glasurile 'cristali
ne. Cită exuberanță, cit 
optimism. V-iață-n clocot. 
Oricare vulcăneant. între
bat care este cartierul 
„George Coșbuc" va 
răspunde cu' mîndrie : 
Acesta. Acesta cu cele 
1 296 Oii
sale Aței, jn acest car
tier, m aceste blocuri 
locuiesc și cei 150 de 
constructori care au pus 
in „picioare" primul bloc

șani. . .. țrțpg, " -p-pp-ețppp Ap-
EL - Doană Ioan de prin părțile 

fiițenjeî i iii'-: j i---„---lr A- --
S-au cunoscut în urmă cu 7 ani. 

S-au împrietenit tepede. Intre ei, s-a 
înfiripat dragostea. Băiatul avea 20 
oe ani. Fala numai 16, Iubirea lor 
a luat proporții El «i-a insâliul 
prietena cu drăgălășenii și promi
siuni. Ea n-a ezitat să răspundă; 
promisiunilor lui; Dar promisiunile 
au rămas undeva... Intre ei s-a cui
bărit neînțelegerea, gîlCeava. Cu 
dorința’ copilărească -de rgzfeunațes 
■tînăra a plecat de,acasă cu un alt 
băiat. Aș ’. ' ș - -d' A

N frige...

Fulgi mări si putoși se 
abat din Inaliul cerului 
peste prașul cu străzile 
dieple și blocurile se
mețe cure au răsărit 
parcă dm pamînt. Stau 
și * pTi'v-'esc Cartierul 
„Geoige Coșbuc". Mi-e 
la iei de drag, ca ;si ,ce- 
lelalte cart.ere Gîndu 
mă duce ca arv ihr ut-. 
mă și parcă văd imag,- 
nea vechiului Pârtiei. 
cileva case ici, colo a- 
.Șfiz&ivola -vpjă îmÎTnplăr 
iu re lo.ac străzile re1' 
mc acoperite de bălți •' 
.noroaie. io

Azi simii o căldură o 
inima cmd vezi noul Pa 

țaceleăși loctXti țse înalță

obțină același volum de 
producție. .

■ - In cadrul dezbaterilor 
s-a insistat asupra nor
malizării recepției ■ de 
către preparatiff Corcești,

O importanță deosebi
tă pentru realizarea sar
cinilor ce-i revin minei 
îft creșterea productivi
tății muncii o are meca- 
u „ai ea 
fețuncă 
Pririlre 
liniată 
sițșț’ea’ 
țiune efectix a și'la ca
pacitatea proiectată a 
ridului depozit de mate
riale dfn gara îscroni 
prevăzut prin proiect cu 
o Serie de instalații pdn- 
tru descărcarea lemnului, 
a cimentului, fasonarea 
materialului lemnos, dar 
care ;■ nu funcționează 
încă : C ît privește creș
terea productivității" medi
cii m abataje și reduce
rea consumului de lemn, 
măsură 
cest -sens o 
introducerea: 
metalice cu 
Fcrromatik și 
în consolă

. frontal de la sectorul I.
Purii cipa n ti i la d i seu - 

ții au făcut: propuneri 
privind reducerea, perso- 
naiulvi auxili. r, insistînd' 
în mod deosebit "pentru 
introducerea, muncit îp 
acord, îh mod treptat, 
lă" personalul de la sec- 
torul de transport ețc.

Planul de măsuri pre
zentat m adunare a fost 
în felul acesta comple
tat cu propuneri coid 
crete; “

■. C. DANII A
,E. M, Aninoașa i

că și-a
Angela

trimite totuși scrisori celui ce a-e "pfi'jiii»,.t-^e 
căsătoria, ■ scrisori prin rare n mlw.tiîsjfteSez 

marea «a daqosto si promite că di dragul 
pleca dm nou de acasă, <ă număr pe el ii.t.bt“-leJ 
Ciudată iubire pentru acest om onorai, 
decît ea cu 12 ani. Din nou bărbatul «S i nu‘s-a” ținut ’ 
de cuvînt și femeia a plecat iar la mania sa :BU fe-' 
tita, hotărîtS să nu se mai întoarcă niciodată -ța .șp-.șj

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. ă 3-aj-
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SPORT.SPORT Cupa 30is

’ Mai multe echipe 
Valea Jiului au ,

din
fost

41
s ‘||

STTAGUI. ROȘ!

Decembrie*'
în posesiaangrenate în întrecerea

petrileni

Vdsffe ZAJKJUXEA

activitate
PetroșaniExcursie

pioniereasca

STAICU BĂLOI

Sărbătoarea majoratului
(Urmare din pag. 1)

................. ,$i 
la fotbal, 
și volei, 

număr de 
terenuri și 

în cadrul activității sportive

participat la vizionările 
colective ale filmului 
„Șeful sectorului suflete" 
și a pieselor „Opinia pu
blică" de A. Baranga șl 
„Făt-F’rumos" de Horea 
Furtună inițiate de Co
mitetul orășenesc U.T.C. 
Petroșani. La Lupeni s-a

vo
la

til
■ 0 

dife
rență apreciabilă fornia-, 
ția popicarilor vulcă- 
neni. Dintru ' cei mu 
buni cotnppnețiți ai e- 
cliipei pet rilone — cîș- 
tigătoarea trofeului pus 
în joc — amintesc pe 
Mihăilă, Costin, Dela- 
min, Costna, Kalman și 
pe debutantul în echi
pă Toderici. '

Publicul numeros pre-

incinta arenei 
frenetic e- 
și mai a- 
pe Cosma 
trebuia să

lată deci că inițiativa uhor 
a găsit ecou în sufletele 

grabă la pre- 
glieață 

cu pati

ent Mao Tze-dun, 
al Partidului Co-

prezentat un ciclu de 
filme întitulat „Filmul 
documentar în slujba e- 
levului". In cinstea tine
rilor care au împlinit 
vîrsta majoratului s-au 
organizat la cluburi și 
în școli seri distractive 
și reuniuni tovărășești.

La adunările festive în
chinate sărbătorii majo-

persoana 
in spatele 
amenajat 

Și acesta este prevă- 
iluminat dar 

5. In Zilele 
urmează se va deschide un

Mărea Adunare Naționa- 
t Legea privind pensiile 
ri sociale de stat și pensia

clasificare. Situația centralizată, in 
urma deciziilor comisiilor orășenești 
pentru acordarea categoriilor de cla
sificare se prezintă astfel: 4 maeș
tri ai sportului — Leontin Ciortan, 
Tiberiu bis, Fiancisc Csaszur — 
toți la nav omodelism; Petru Hri'i- 
tovici la bob i un candidat de maeș
trii la șah — Iosif Lazăr; 45 de 
sportivi cu categoria I de clasifi
care; 187 de sportivi cu categoria 
a II-a de clasificare; 470 cu cate
goria a IlI-a de clasificare și 424

de sportivi cu categoria juniori. 
Prințre cei care .au obținut catego- 
rii de clasificare și au avut compor
tări deosebit de bune se numără: 
Nemeș Margareta, Pometescu Ma
riana și Magheru loan (atletism), 
Moț Florian, ©rtelecan Mircea și 
Carculea loan (lupte), Severineanu 
Ileana și PSsculcșcu Mihai (tir), 
Domșa Maria și Mureșan .Sabina 
(handbal), Llbardi Petre, Peroneșcu 
Marin și Georgevici (fotbal), Să- 
bău (rugbi), Imling Maria și Sicht 
Ana (schi), Mitrică Dianu si Hel- 
kovschi Victor (șah), Torok Ioan și 
Pașca Rozalia (popice) și mulți al
ții! ' ' “ , )

Clubul sportiv orășenesc Petro
șani, prin comisiile sale pe disci
pline, a organizat în acest an cam
pionate locale Ia fotbal, handbal, 
volei, ?ah, popice, tenis do masă. 
Competițiile s-au bucurat în gene
ral d«j largă popularitate, ațrăgîrid 
un mațe număr, de iubitori ai spor
tului din Valea Jiului, La sfîrșitul

d<- popice dotată cu 
„< u|,<< .)() Decen.biiv". 
Finala tradiționalei com
petiții sportive a Văii 
Jiului s-a încheiat sîm- 
bătă iseara pe grena , de 
popice Jiul din Petrila 
cu o mare surpriză, dar 
totodată cu , un lrutnos 
succes al tinerilor pti
picari petrileni.

In finala competiției, 
popicarii de la Jiul 
Petrila au întîfnit pe 
rntinațli jucători de In 
Minerul Vulcan, deți
nători absoltiți în ulti
mii trei aiii ai acestei 
cupe șl' actualii lideri ai 
campionatului orășe
nesc. Manifested mul
tă. poftă , de joc și 
ință de a învinge, 
trijenli au aruncat 
luptă toate forțele 
au întrecut la o

Anul care se încheie pește cîte- 
va zile a fost rodnic în realizări 
pcntni sportivii Văii Jiului. Ei au 
jjarliciBSt, cu pasiune și voință la 
întrecerile organizate pe plan re
publican, regional și orășenesc. Nu
mărul acestor competiții șe ridică 
la 144, iar numărul sportivilor an
grenați în întreceri a fost de apro
ximativ 20 000. Cei mai mulți spor
tivi s-au întrecut la disciplinele : 
fotbal, handbal, atletism, volei, rug
bi, popice, etc.

In acest an și-au desfășurat acti
vitatea 9 secții de performanță prin
tre care; Jiul Petroșani la lupte 
fotbal, Știința Petroșani 
rugbi, handbal, baschet 
De asemenea, un mare 
sportivi a concurat pe 
în săli 
de masă. Evidențiem în această pri
vință formațiile Forestierul Petro
șani, cîșticfâtoare a „Cupei Fores
tierul" la mai multe discipline 
sportive,- C.F.R. Petroșani, ocupan
tă a Jocului II în „Cupa ceferistu
lui". De asemenea, Jiul Petrila, cîș- 
tigătoare a „Cupei 30 Decembrie" 
la popice și la mai multe discipline 
sportive,, precum și alte echipe.

In cadrul activității sportive de 
masă au mai fost organizate două 
competiții de amploare — Sparta- 
chiada de vară și Spartachiada de 
iarnă — la întrecerile cărora au 
fost angrenați un mare număr de. 
tineri și tinere. Au fost, de aseme
nea, organizate competiții sportive 
dotate cu cupe ale unor asociații 
cum au fost : „Cupa Minerul", 
„Cupa Energia", „Cupa Preparato
rul", competiții la care s-au afirmat 
o serie de clemente cu reale apti
tudini sportive.

O altă formă a activității sporti
ve do masă au constituit-o conclu
surile pentru obținerea insignei de 
polisportiv. Dintre asociațiile spor
tive care au înregistrat cei mai 
mulți purtători ai acestei insigne 
amintim pe cele ale Școlilor profe
sionale Petroșani si Lupeni, ale Șco
lilor generale nr. 1 Petroșani și nr. 
I Petrila, a Liceului din Lonea.

Revenind la sportul de perfor
manță, trebuie să arătăm că mulți 
sportivi au trecut normele pentru 
obținerea diferitelor categorii de

răiori In:
,'i/e chid 
cumpătă cadouri 
pentru cel dragi.

ției, iar cei mai buni dintre 
cei buni au primit diferite da
ruri.

Iiltre cei mai buni sportivi 
ai acestei asociații care s-au 
remarcat de-a lungul celor 
zece ani de activi late se nu
mără luptătorul Biro Alexan
dru, ciclistul Fabian Ioan, po
picarul Albii. Zollan, sahislui 
Lazăr Iosif, precum și mulți 
alții. Această asociație a dat 
și alți sportivi cu nume de re
zonanță.

Sportivii și activiștii spor 
tivi voluntari din cadrul uzi
nei au fost felicitați călduros 
de către directorul uzinei, ing. 
Olarii Gheorghe care le-a pro
mis în continuare tot spriji
nul pentru îmbunătățirea act1 
vității sportive de viitor 
cadrul a'-ociafiei „lTtilaju> ?*'

competițiilor au lost desemnate 
campioanele orășenești pe anul 
1967. Acestea slut : Minerul Uri- 
carij.. (fotbal), Utilajul Petroșani 
(handbal), Parîngul Lonea (volei), 
Jiul Petrila (săh), Minerul Vulcan 
(popice).

Rezultatele bune obținute de spor
tivii Văii Jiului de-a lungul anului 
1967 se datoresc colaborării fruc- 
tuoase a Clubului sportiv orășe- 
iie.se cil Secția de învMțămînt a Sfii
tului popular, cu conducerile șco
lilor și cu piolesoili de educație 
fizică. Se datoresc, de asemenea, în 
bună măsură, și muncii organizate 
a comisiilor mtetodice pe ramuri de 
spoit. In această direcție scoatem 
in evidența conducerile Școlilor 
qenerale nr. 1 Petrosan i < .și n r. 1 
Vulcan, ale Liceelor din Lonea, Lu
peștii și Vulcan, a Liceului industrial 
din. Petroșani. De asemenea, apre
ciem mutica bună a comisiilor oră
șenești de iotbal (președinte Ion 
Papait), de handbal (președinte Dan 
Cocor), de popice (președinte Gheor- 
glle Crișan), de schi (președinte 
Forbat R. Ștefan).

In viitoi Consiliul orășenesc Pe
troșani va trebui să antreneze în 
muncă cu mai multă vigoare comi
siile sale pentru realizarea tuturor 
problemelor din calendarul sportiv, 
pentru ridicarea prestigiului sportu
lui în Valea Jiului.

•zent în 
a încurajat 
chipa locală 
leș în final 
Rudolf, care 
realizeze. 153 p. d. pen
tru ca echipa sa 
ciștige trolcul compe
tiției. Calm, concentrat 
asupra fiecărei bile 
lansate, Cosnia Rudolf 
a întrecut așteptările 
realizînd 160 p, d. și a- 
ducînd astfel victoria 
echipei sale. Este iă rȘ 
îndoială o Victorie me
ritata, care dovedește 
că nu doar rutina și 
experiența competiție- 
nală pot învinge ci și 
tinerețea și dorința de 
vie torie.

Clasamentul general 
pe echipe se ‘ prezim ă 
astfel : I. Jiul Petrila
— 926 p. d.: II. Mine
rul Vulcan — 918 p. d.; 
III. Utilajul Petroșani
— 450 p. <i.

La „individual primul

Toate vor li amenajate prin muncă 
patriotică din inițiativa secțiilor de 
gospodărie ale sfaturilor populare 
locale.
oameni
altora și-s-a trecut cu 
gătirea unor terenuri de 
pentru iubitorii sportului 
ne. ■

O altă discuție purtată
Slăbîi Aurel, instructor sportiv la 
Consiliul local al U.G.S.R. a relevat 
slaba preocupare a consiliilor aso- 
cițiilor sportive din Valea Jiului, 
primele care ar fi trebuit să amena
jeze patinoare. Doar la Lupeni, 
prin grija directorului preparației, 
Victor Ardeleanu, s-a amenajat un 
frumos patinoar. Dar ce-au Iacut și 
ce fac ceilalți președinți de. aso
ciații sportive? Sîpt destule locuri 
— nu vom mai insista asupra lor — 
tinde se pot amenaja patinoare. Nici 
în școli nu a existat mai multă 
preocupare față de această- proble
mă. Și aici erau cele mai mari po
sibilități de amenajare a unor pati
noare. Mal ales că primii iubitori 
ăi acestui frumos sport - care es
te patinajul -- sînt copiii. Și acum 
doar e vacanța! Vine Moș Gerilă. 
Ar fi cazul să le aducă în dar " 
piilor și cîteva pationaro.

Poate ca în zilele care urmează 
Moș Gerilă se va îndura să contri
buie Ia strădania celor care au a- 
iheriajat patinoare și... să înghețe 
apele. Cei de la Sfaturile populare 
trebuie înțeleși de cineva. Să vină 
meșterul Natură.

Magazinul tir. 
28 Lupeni. Con
știinciozitatea și 
amabilitatea vân
zătoarei Napău 
Valeria, precum 
și abundența de 
măriuri din raf
turi . atrage tot 
mai miîifi cumpă- 

acesle 
fiecare

Astăzi, 26 decembrie,. un grup de 
40 pionieri din Valea Jiului pleacă 
într-o .excursie prin țarii, organiza
tă cu sprijinul Filialei Petroșani a 
O.N.T. Carpați. Excursia are iține- 
rariul : Petroșani - - Caransebeș — 
Timișoara - - Arad Deva — Hu
nedoara - Petroșani. Plecarea va 
avea loc, la ora 10 de la Școala

Problema patinoarelor rămîne des
chisă. Cu cîteva zile în urmă era 
ger de crăpau pietrele. ’ Dădeam a- 
tunci cu barda în cei de jos că n-au 
amenajat nici un patinoar pentru 
iubitorii acestui frumos sport pe 
gheață din Valea Jiului. Acum 
mercurul termomețrului, a urcat 
cîteva grade peste zero, s-au ame
najat deja cîteva patinoare și se 
așteaptă meșterul Natură să le în
ghețe. Din discuțiile p.urtate cu 
cîteva persoane competente în do
meniul sportului și gospodăririi lo
calităților noastre a reieșit că la 
Lupeni este complet reamenajat 
pati«>noarul „Preparatorul", că ia 
Lonea este pregătită deschiderea ți
nui patinoar si la Petroșani a altor 
două patinoare. Deci ceva s-a în
treprins. Oamenii cînd vor pot rea
liza lucruri frumoase. Și uneori mai 
si vor.

Intr-o convorbire avută ieri cu 
țov. Nicolau Ștefan, \icepreședinte 
al^Jjfațplui popular al orașului Pe-, 
■ii, dînsul ne-a informat că sa- 

jț-'-Mtului popular local au 
a>j,at prin munca 'patriotică în

’ • ia >. opriei instituții un frumos
pătîppar artificial. A lost pregăti^ 
■tă|eși?'/instalatia pentru iluminat 4și 
se așteaptă doar meșterul Natură 

RPSte aPă prin 
lui Gerilă, De asemenea, 
I CO. din Petroșani s-a 
.u.nlj.patinba:
■zut cu instalație de 
impracticabil deocamdat. 
care
patinoar în cartierul Aeroport și în 
celelalte localități din Valea Jiului.

Ia „Utilajul**
La sfîrșitul săptămînii trecu

te la U.R.U.M.P. a avut loc o 
ședință festivă cu prilejul a- 
niversării a zece ani de la 
înființarea asociației sportive 
„Utilajul" Petroșani, Au fost 
prezenți reprezentanți ai con
ducerii uzinei, ai comitetului 
sindical, membrii Consiliului a- 
sociației sportive ,,Utilajul", in
structori voluntari, sportivi.

După ce a trecut în revislă 
rezultatele obținute de către 
sportivii asociației în decursul 
unui deceniu de activitate, 
președintele asociației sportive 
„Utilajul", inginerul Aurel Dm 
la, a menționai cîteva din o- 
biectivele ce urmează a fi rea
lizate de către sportivii și ac
tiviștii sportivi ai U.R.U.M.P. 
în anul care urmează Cei mai 
buni activișți sportivi și spor
tivi au fost felicitați călduros 
cu prilejul acestei semnifica
tive sărbători în viața asocia-

G. DINU
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UCRURI
Ziarul — această filă de 

istorie cotidiană care-i adu
ce cetățeanului cuvînlul 
partidului si poziția față de 
o gamă variată de probleme 

—>.-a opiniei publice, constituie 
o pîine a sufletului. Omul 
modern, omul societății noas
tre socialiste nu se mai poa
te lipsi de el. Dar el vrea 
mereu caldă această pîine, 
mereu proaspătă. 0 are ast
fel?

O recentă consfătuire or
ganizată de secția de difu
zare a preSei cu difuzorii 
voluntari din întreprinderi și 
instituții a scos la iveală o 
serie de carențe în munca 

M-de difuzare, care împiedică 
’ Ziarul să ajungă la cititor 

1 însoțit de atributul „mereu 
proaspăt".

O seamă de difuzori volun

SCRISORI DE LA
• Chitanța-i 

de prisos ?
Vișan Marin locuiește în blocul 

24/40. al cartierului „8 Martie" din 
Petrițfc Ca orice locatar cinstit s-a 
dus la sectorul L.C.®, din localitate 
și a achitat în ziua de 13 octom
brie 19,12 lei, sumă ce reprezenta 

■■ plata pentru gunoi și apă pe lunile 
noiembrie și decembrie a.c. I s-a 
eliberat chitanța cu nr. 198 289. In 
ziua de 17 noiembrie la domiciliul 
lui Vișan s-a prezentat o .salariată 
a sectorului I.C.O. care a pretins so
ției acestuia să plătească gunoiul și 
apa pe ultimele două luni din a- 
cest an. Cum era de așteptat, soția 

* acestuia a căutat s-o lămurească pe 
încasatoare că soțul său a plătii 
taxa ce i se cer^â. Degeaba. Ilica- 
satoarea de la I.C.O. care a rămas 
neidentificată a făcut scandal. Și 
locatara a plătit încă o dată gu
noiul pe lunile noiembrie și decem
brie.

Ne permitem să întrebăm con
ducerea sectorului I.C.O. ce rost 
mai are în acest caz chitanța cu

PROGRAM DE RADIO
Miercuri 27 decembrie

PRG -rRAMLiI l : 5,00 Buletin de 
știri; 5,05 Program muzical de di- 
tnineața; 5,30 Buletin de știri; 5,35 
Program muzfical de dimineață; 6,00 
—3,25 Muzică și actualități; 8,25 
Moment poetic; 8,30 La microfon, 
melodia preleiață; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 La microfon, melodia ; 
preferată; 9,30 Matineu literar: 10,10 ' 
Curs de limba franceză; 11,00 Bit- i 
let ir) de știri; 11,03 Cronica econo- ; 
mică; 11,30 Formații romanești de 
muzică ușoară; 11,45 Statul medi- • 

* calul; 12,00 Muzică pomrlară 12,15 j
Buletin <le știri; 12,20 Succese ale j 
muzicii ușoare; 12,45 Radiojurnal; j
12.55 Intilnire cu melodia populară 

, . Și interpretul preferat; 13,30 Amli-
teatru literar-, 13,50 Parada soliși’- 
lor și a orchestrelor de muzică u- 
șoară; 14,50 Muzică ușoară; 15,00 
Buletin de știri-, 15,05 înregistrări 
ale violonistului Ion Lticci Bănă
țeană; 15,15 Meridiane : Scriitori 
și oainenf de artă străini .despre 
țara noastră; 16,00 Radiojurnal. 
Sport. Hi,15 „Cîntăriri României so
cialista" — program de cintece-,
16.55 Inlerpreți de muzică popu
lară-, 17,10 Antena tinerelului;

ș. ,,Elanul, visele, forțele noastre — 
'"Republicii dragi"; 18,00 Itinerarii 

ale anului XX; 18,50 Jocuri popu
lare; 19,00 Radiogazeta de scară: 
19,30 O melodie pe adresa duin- 
neavaastră; 20,00 Buletin <lc știri; 
20,01 Raclio-magazin sportiv; 20,15 
Melodii -românești; 20,40 Portret de 
tară-nouă. Monta/ de versuri; 21,1)0 
Metronom '67; 22,00 Radiojurnal.
Sport. Buletin meteorologic-, 22,20 
Muzică ușoară; 22.30 Moment poe-

1 In 22 > > Munci </« dans, 21,00 
Muzică ușoară 14 00 Buletin de 
știri; -0,05 -Melodiile nopții; 2,55— 
3,00 Buletin de știri.

IMA NEPUSE
IA PUNCT

tari au arătat că deși s-au 
luat toate măsurile ca ziarul 
să ajungă l.i cititor chiar îri 
ziua apailției, abonatul pier
de uneori această posibilita
te din cauza proastei organi
zări a liuiisportuku. Vînza- 
torii de la chioșcurile mai 
mărginașe se plîng frecvent 
de același lucru. Și aceasta 
din cauză că mașina care 
transportă ziarele de la Si- 
meria pleacă cu întîrziere în 
cursă. Uneori chiar ziarul lo
cal nu ajunge să lie distri
buit piuă la orele 15 la toate 
chioșcurile, instituțiile și a- 
gentiile deoarece nici mij
loacele de transport îrl oraș 
nu sînt folosite din plin în 
acest scop. Numai prin fap
tul că ziarele ajung a doua 
zi se poate explica de ce în 
timp ce la Petrila numărul

ziarelor abia acoperă cerin
țele, la Aninoasa sau Vulcan 
se stochează ziare de la o 
zi la alta.

Factorii poștali care dis
tribuie ziarul la domiciliu 
sînt cei mai îndreptățiți să 
se plîngă de greutățile și 
insatisfacțiile muncii lor. La 
Unele agenții de la exploată
rile miniere (la Vulcan de 
exemplu) salariata de la a- 
genție colectează abonamen
te colective dar pe dâre a- 
bonalil au pretenția să le 
primească acasă, prin facto
rul poștal. In telul acesta 
remiza o încasează salariata 
de la agenție iar ziarul îl 
duce poștașul. O veche și 
îndreptățită doleanță a aces
tor oameni sînt cutiile colec-

și te fel ii- salariata 
care obligă cetățenii să

nr. 198 289
’este aceea
plătească taxa de două ori pe ace
leași luni ale anului ?

Găină PETRU
Petrila

r Intîmplare 
cu grisine
iirmă cu cîteva zile am mers.

ramas cons- 
am replicat 
în magazin 

peste două

In _ . ... . .. .
la magazinul alimentar nr. 44 din 
Vulcan să cumpăr două cutii cu 
grisine. Înainte de a intra în,maga
zin i-am privit vitrinele. Din
mulțimea de produse expuse nu lip
seau nici grisinele. Bucuria mea. 
Am pășit pragul unității și am so
licitat doua cută cu grisine. Atît a 
durai bucuria mea. La răspunsul 
„nu ăVeih grisiile" am 
ternat. In vitrine sînt, 
eu. „E adevărat, însă 
nu mai avem. V-niti 
săptămîni. Atunci schimbăm vitri
nele, Acum nu le putem descomple
ta" --a fost indicația vînzătoarei. 
Am plecat abătut. Eu cred' că 
normal ar fi ca atunci cînd un pro
dus s-a epuizat din unitate să nu 
mai fie expus în vitrină.

Constantin MARC îl
Vulcan

STAREA VREMII

zei o grade -i

Sub influenta 
aeruliii oceanic 
de proveriiență 
tropicală, vremea . , 
a căpătat un I
aspect primăvara- '
tec... în plin a- 
notimp de iarnă. ■' 
Ieri la Petroșani 
temperatura ae
rului a oșcilat între 
plus 9 grade.

Temperatura a mureai o creștere 
accentuată și la Paring unde ter
mometrul a indicat ieri plus 3 tira
de, determinînd micșorarea stratu
lui de zăpadă la 44 cm.

Aspectul călduros al vremii se 
va menține și în următoarele 24 
de ore. Cerul va fi mai mult .noroc 
Vor cădea pi <-< ipitatii locale. 

întreprinderea I.C.I.L Simeria 
angajeaza de urgența 

pentru secția Fabrica de produse lactate 
Livezeni — PetroșaniPetroșani

® șef secție 
Condiții de studii și stagiu conform 
H.CM nr. 1053/1961

S fochist cazane stabile 
(autorizai)

Informații supiimantare se pot da la sediul 
secției telefon 1823.

anexei IV din

tive de scrisori. Lipsa aces
tora, în special la blocurile 
cu 8—10 etaje (și în care 
lifturile funcționează așa cum 
se știe) îngreunează foarte 
mult munca poștașilor și deci 
și pe cea de ducere la timp 
a ziarului Ia abonat. I.L.L. 
n-a răspuns în nici . un fel 
la sesizările pe această temă.

Munca de control și îndru
mare a salariaților de la di
fuzarea presei nu s-a făcut 
de loc simțită la difuzorii vo
luntari. .Ani întregi, au' spus 
unii dintre ei, n-a venit ni
meni să-i controleze și să-i 
îndrume. ,.

Acestea sînt cîteva din ca
rențele ce s-au manifestat și 
se manifestă încă în munca 
de difuzare a presei. Datori
tă lor, un atribut principal pe 
care-l cere abonatul de la 
ziarul preferat, acela de a fi 
mereu proaspăt, se pierde pe 
drum. Și secția de difuzare 
a presei trebuie să neutrali
zeze neîntîrziat toate cauzele 
acestei pierderi.

I. C.

Jocul de-a dragostea
(Urmare din pag. I)

țul Său. Așa s-a destrămat o tînără familie. Așa a 
rămas o fetiță de 2 ani și 4 luni fără tată.

Am discutat pe rînd cu cei doi soți și ceea ce am 
redat pină aici sînt relatările lor. Nici unul însă nu 
ne-a mărturisit cu toată sinceritatea și partea pro
prie de vină. Fiecare a aruncat vorbe de ocară la 
adresa celuilalt. Am discutat și cu vecini de-ai lor. 
I’ăreiile sînt împărțite, cum era și firesc. Și totuși 
el o recheamă acasă ; „O iert pentru toate numai să 

’ vină. îmi iubesc prea mult fetița.,.". „Nu mă întorc 
la el sub nici 'un motiv. M-a avertizat că dacă mă 
întorc stă cu mine pînă termină școala de maiștri 
apoi voi fi obligată să plec singură de la el. Nu-și 
iubește fetița. Dacă ar iubi-o i-ar da banii ce i se 
cuvin fără să intervin eu Ia tribunal. Banii fetitei îi 
iubește el"...

Sînt relatări autorizate ale celoț doi.. Nu le comen
tăm. Nu dăm soluții. Relevăm doar laptele. Niște 
fapte triste. Cert este însă un lucru : doi tineri s-ău 
jucat cu dragostea la o vîrstă fragedă. Fructul dra
gostei lor: uri copil < are a rămas doar cu unul din 
părinți. Cauza ? Viciile părinților, născute din orgoliu, 
dorință de răzbunare, lașitate în fața vieții. Așa se 
îritîmplă cînd te joci de-a dragostea.

TELEVIZIUNE
Marți 20 decembrie

18,00

19,00

povestit

școlar :

seară.

pă- 
pă-

20,26
20,35

21,00

22,30

„Ascendențe — 2967". Emi
siune economică.
Pentru copii; Ecranul cu 
puși: t,Ce mi-a 
durea".
Pentru tineretul 
start... Jucăriile. 
Telejurnalul de
Buletinui meteorologic.
Film serial: „Aventurile 
Tarzan", 
Album de poezie.
Interpretul prelerat : Muzică 
populară la cererea telespec
tatorilor. '
Seară de teatru ; ,,O noapte 
furtunoasă" de I. L. Caragiale. 
Interpretează : Teatrul Națio
nal din Cluj. /
Uii nou recital Henry Salva- 
dor.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

lui

O

PROGRAMUL 
unităților 
AL I MEN T ARE 

în preajma 
Anului 
nou

, țăclrml-P . ș.Ș s.. < ,2,
In perioada sărbătorilor 4e iarnă, magazinele

0.C.L, Alimentara din Valea .Jiului vor func
ționa după următorul program special -.

MAGAZINE1E ALIMENTASE GENERALE, PE
UN SCHIMB, vor fi deschise în zilele de :

— 29 decembrie între orele 8—13; 15,30—19,30;
— 30 decembrie între orele 8—13; 15—20;
— 31 decembrie între orele 7—13; 17—21.

MAGAZINELE PENTRU DESFACEREA PÎINII, 
CU UN SINGUR SCHIMB, vor fi deschise în 
zilele de :

— 29 decembrie între orele 6,30—11,30; 
15,30—19,30;

— 30 decembrie între orele 6,30—11,30; 15—20;
— 31 decembrie între orele 7—13; 17—21.

MAGAZINELE PENTRU DESFACEREA LAPTE
LUI, CU UN SINGUR SCHIMB, vor fi deschise 
în zilele de:

— 29 decembrie între orele 6—-11; 15,30—19,30;
— 30 decembrie între orele 6—11; 15—20;
■— 31 decembrie între orele 7—13; 17—21.

MAGAZINE! E PENTRU DESFACEREA CĂR
NII, vor fi deschise în zilele de:

— 29 decembrie între orele 7—12; 15,30—19,30;
— 30 decembrie între orele 7—12; 15-—20;
— 31 decembrie între orele 7—13; 17—21.

MAGAZINELE PE DOUA SCHIMBURI, in zi
lele de lucru, vor avea programul neschimbat 
fiind deschise între orele 6—22. In ziua de 
31 decembrie și aceste magazine vor ii des
chise între orele 7—-13 și 17-—21.

i'B Me/m M/

• In ziua de 2 ianuarie, magazinele O.C.E.
Alimentara, cu un schimb, vor ii deschise între 
orele 8—11 iar cele pe două schimburi între 
orele 7—11.

0 Magazinele pentru desfacerea piinli vor fi 
deschise, în ziua de 2 ianuarie, intre orele 7,30— 
11,30 iar cele de lapte și carne între orele 7-—li

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

Trustul Alimentației Publice 
Locale Petroșani

Doriți să petreceți REVELIONUL 
în cadru intim și plăcut ?

Rețineți locuri din timp la restau
rantele: „MINERUL", „LACTO-
VEGETARIAN", „EXPRES", „PA- 
RINGUL" din Pelroșani, „TRAN
SILVANIA" din Petrila, „CĂRBU
NELE" din Lonea, „STRÂJA" din 
Vulcan, „CINA" și „MINERUL” din 
Lupeni.

Meniu bogat și băuturi superioa
re la prețuri convenabile. Program 
special susținut de soliștii vocali 
Dan Moiseacu, Liiiana Moisescu și 
actorii Traian Moraru și R. Joia 
de la Radioteleviziune.

• Pentru restaurantele „Minerul", 
„Lacto-vegetarian", „Expres" „Pa- 
rîngul" și altele din Petroșani, so- 

" ’ lista Lili Cre.apgă de la Radiotele
viziune va prezenta un frumos pro
gram de muzică populară.

întreprinderile și instituțiile 
Valea Jiului care vor șă organi 
Revelionul cu salariatii lor, se 

. adresa fa T.A.P.L.
fon 1 623) pentru stabilirea 
rilor și fixarea unității undei 
resc petrecerea. înscrierile șe 
piuă la dala de 27 decembrie c 
la unitățile anunțate.

T.A.P.L. PETROȘANI 
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21 
o de- 

mo-

tre guvernul sud-african 
rea a fost făcuta 
la anularea unei 
cane 
avioane de tip ,,Beagle 
avioane ușoare de 
serie de piese ale 
nic „Beagle" sînt 
patente americane 
compania britanică

îjJ&NOI 25 (Agerpres). — Postul 
tssffittjip Patet Lao a transmis o 
ș^faialie a secretarului general al

Piață comună"

acestea de „asaltul1' 
trebuie să intervină 
decembrie, termetful 
depunerea oroiectu-

țonstătă cu oarecare în
că sint depășite în acest 
de partenerii lor vest- 
relevă agenția Associated 
decursul anului 1966, ex- 
țărilor vest-europene ' în 

țările Europe’ răsăritene (exceptînd 
Iugoslavia) au fost evaluate la 10 
miliarde dolari, in același timp însă

seară i
KX.- a - 
publici: 
v în tul
ședințele conducerii filialei Asocia
ției de prietenie, sovieto-române. 
Artiști ai Teatrului Academic „R-iis-

DELHI 25 (Agerpres). — După 
min anunță agenția: France Presse, 
în .statui Bengalul de vest au fost 
arestate peste 15 060 de persoane 
în -cele 30 de zile de cînd au înce
put puternicele demonstrații de 
protest împotriva destituirii guver
nului de stînga. Printre persoanele 
iii tmiiie figmi a/a 40 de membri 
ai Adunării legislative din Ben
galul de vest. S-a ajuns, astfel la 
situația că în unele districte ale 
statului închisorile sînt arhipline, 
aulcruiule polițienești -refuzînd 
din această cauză să mai facă a- 
restări.

Puternic cutremur 
de pămînt

Institutul de seismologie din Ca-, 
lifornia a înregistrat duminică la 
orele 20,31 GMT, un puternic cu- 
tremur de pămînt care se pâre că 
a avut epicentrul în largul Insule
lor Virgine. Intensitatea acestor 
mișcări ale scoarței a fost 6,8 gra
de pe scara Richter. Cutremurul a 
tost localizat mai tîrziu la aproxi
mativ 5 800 kilometri sud-est de 
Pasadena (California).

Tbilisi a fost organizat#: o 
festivă con .1. rată < < lei de-a 
aniversări a proclamării Re- 
ii. Cu acest prilej, a luat cu- 
prof. Vahtang Beridze, pre-

WASHINGTON 25 (Agerpres). - 
Statele Unite, care nu au realizat 
în mare parte obiectivele propuse 
în cadrul planului de lărgire a co
merțului cu țările din Europa răsă
riteană, 
grijorate 
domeniu

N. 
pri- 

■a 
4a- 

ambasadorul Ropuin, >i 
România în Uniunea So- 

liuut luni dimineața o 
de presă în care s-a re-

SEUL 25 (Agerpres). — Sub titlul 
„Noapte de Crăciun furtunoasă în 
parlamentul sud-coreean", agenția 
France Presse transmite, o știre a 
corespondentului său- referitoare la 
lucrările Parlamentului de la Seul. 
Baricadați după birouri si scaune, 
deputății opoziției din parlamentul 
sud-coreean ocupa de sa-o zile tri
buna parlamentară pentru a împie-

a ședință, a examinat ac- 
lumina 

informații referitoare iâ' 
militare care se desfășoa- 
unitălile armatei repubii- 
elementele regaliste infil- 
teritoriul Yemenului.

SANAA 25 (Agerpres). — Noul 
guvern al Yemenului, format de 
generalul Hassan Al Aiuri, întrunit 
în prima 
tuala situație din țară în 
ultimelor 
acțiunile 
iă între 
cane și 
trate pe

Premierul Hassan AI Amri a de- 
clarat că în timpul operațiunilor 
militare, desfășurate în ultima săp- 
tămînă, adepții fostului Imam, El 
Badr, au pierdut peste 600 de ■ sol
dați. Armata republicană, a captu
rat însemnate cantități de ărmax» 
ment hoBB-B .

lin Mar restrins 
ie persoane vor Miiia 
Ha amnistia aouofată

ATENA 25 (Agerpres) — După 
cum informează agenția France 
Presse, colonelul Gheorghiu.-. Ladas, 
secretar general: în Ministerul grec 
al Ordinei publice, a precizat în- 
țrTo declarație făcută duminică sea
ra că numărul persoanelor care 
vor. beneficia de amnistia anunțată 
sîmbătă' de, primul ministru grec, 
Papadopoulos, va fi restrîns. In. a- 
fară de cîteva elemente, democrate, 
printre care compozitorul Mikis 
Thbodoi akis, amnistia privește nu
mai persoane aparținînd dreptei, și, 
centrului din Grecia. Cei mai con
secvenți1 luptători pentru libertatea 
Greciei, îndeosebi comuniști, și alți 
militanți democrat!, deportați în 
insulele Leros și Yaros, sînt excluși 
din prevederile amnistiei.

WASHINGTON 2.5 (Agerpres). 
-— Intr-un interviu acordat în ex
clusivitate revistei americane ,.Us 
News and World Report". John 
Ciyne, unul din membrii Consiliu
lui executiv - pi businessmenilor ca
nadieni, a avansat ideea unei 
„piețe comune" americano-: anadia- 
nă. El a propus ca într-o asemenea 
grupare economică sa fie inclusă 
si Anglia, căreia i se refuză de mai 
multi 
Piața 
cazul 
misă

La 25 decembrie, intr-un avion 
ai societății „Air India"; care sur
vola la o altitudine de ft 000 me- 
tri teritoriul U.R.S.S., deasupra o- 
rașului Aktiubinsk s-a născut o fe
tiță. Mama — Purev Selinga — so
ția unui diplomat mongol, a fost 
asistată în timpul nașterii de un 
medic indian și de o soră de ca
ritate englezoaică, aflați din întim- 
plara în avion.

înrăutățirea situației 
economice din

O precizare a guvernului S.U.A
Un purtător de cuvînt al Depar

tamentului de Stat a reafirmat că 
S.U.A- și Anglia au interzis orice 
livrări de echipament militar că-

CAIRO 25 (Agerpres), —- Secre- 
tariîitul general al Ligii Arabe a 
trimis țărilor membre proiectul or
dinii de zi a cefti de-a cincea re»-

, , WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
. „Boom-ul" inflaționist din țară, 

cheltuielile legate de războiul din 
Vietnam, deficitul mare al balan- 

... țel: de plăți,--o scăderi»“â- exportu
rilor - și i<-luziii Congresului de a 
aproba în acest an cererea guver
nului de a Spori impozitele cu 10 
la sută, sînt tot atîtea presiuni a- 
supra dolarului, american care ar 
putea determina, în ultima instan
ță, reconsiderarea actualului ra
port dolar-aur, relevă agenția U.P.I. 
Este, pentru prima dată din 
Cînd S.U.A. ar fi nevoite st 
fice actualul i aport de 35 
unda de aur, deși piuă aci

: cialilățiie de la Washington 
pronunțat încă pentrîi o as 
măsură. YiWSBWB'-::''

Comentatorul agenției, Leroy 
Pope, este de părere că presiunile 
în acest sens vin și din partea ță
rilor care au acumulat o mare can
titate de dolari. Acestea, relevă 
comehtatoțul,,; manifestă o nemub 
turnire cm-,tindă iața de actualul 
sistem „Gold Exchange Standard", 
care stabilește în mod forțat valoa
rea unciei de aur la 35 de dolari 
și .cer revenirea la vechiul sistem, 
„Gold Standard' 
căruia prețul aurului ar urma 
crească între 70 și 105 dolari 
cîa, .Presiunile s-au accentuat 
ales după, devalorizarea, la 
noiembrie, a lirei britanice și 
valorizare corespunzătoare a

Corespondentul Agerpres, 
Cristoloveanu, transmite: Cu 
lejul cefei de-a 20-a aniversări 
proclamării Republicii, Teodor V 
rinescu, : 
Socialiste 
vietică, a 
conferință 
ferit la semnificația istorică a zilei 
de 30 decembrie, subliniind marile 
succese obținute1 de țâra îioasli ă: în 
toate domeniile în ultimele două 
decenii. £1 a răspuns apoi la în
trebările ziariștilor. !1 -

Preciza- 
ca o explicație 
omenzi sud-afri- 

în Marea Brita.nie pentru 18 
și alte 206 

transport. O 
avionului brita- 
construite după 

cumpărate de 
„Rolls Royce".

ani cererea de aderare L 
comună vest-europeană. Ii 

cînd Marea Britanie ar fi sd 
in Piața comună, a „celor sa 

se", a declarat el. ea ar urma < 
constituie o „punte de legătură 
între aceste grupări.

în anul 1967 costul vieții a 
în această țară cu 30 Ia 
timp ce salariile au rămas 

aceleași. Scăderea puterii de cum
părare a populației a dus la redu
cerea comerțului cu amănuntul. Du
pă cum metiliouează săptămînalul 
„El Economista" indexul comerțu
lui cu amănuntul a scăzut cu 75,3 
la sută față de anul 1958. Tot mai 
multe întreprinderi mici din Ar
gentina devin falimentare, nepu- 
tind face față concurenței marilor 
mqnopoliiriJț,;''.'tțT'T:-

BUENOS AIREȘ 25 (Agerpres). — 
Situația economică a Argentinei 
continuă să se înrăutățească. Un 
raport al Confederației Generale a 
Muncii precizează că aproximativ 
o jumătate de milion de munci
tori, ceea ce reprezintă 15 la sută 
din numărul populației aptă de 
muncă, nu au de lucru. Raportul 
menționează, că Argentina este una 
dintre țările cu șomajul cel mai 
ridicat. O dată cu creșterea șoma
jului a sporit și costul vieții. Nu-

niuni arabe la nivel înalt progra
mată pentru 17 ianuarie 1968 la Ra
bat. ,Part'icipanțIi_ vor examina, 
tre altele, evoluția situației politice 
după conferința de Iu Khartum și 
posibilitatea adoptării unei atitu
dini arabe comune în vederea ob
ținerii retragerii trupelor izi arie
ne de pe teritoriile ocupate si ela
borării unui, plan de lichidare a ur
mărilor conflictului militar arabo- 
izraelian; întărirea Ligii Arabe 
și sporirea rolului ei pe plșțn arab 
si international. ParticipaufW vor 
examina candidaturile la postul de 
secretar general al Ligii Arabe, în- 
trucît mandatul actualului secretar 
general Abdul Halek Hassouna. 
ales în 19.52 a expirat.

Potrivit ziarului „Al Akhbar", în 
cadrul conferinței de la Rabat vor 
fi discutate, de asemenea, probleme 
privind reorganizarea secretariatu
lui, Ligii, precum și: amendamentele 
la Carta Ligii Arabe.

• IERUSALIM. — Guvernul iz- 
raelian, anunță agenția France 
Presse, a adresat Franței un amplu 
memoriu asupra politicii sale. Me- 
moriul âffost transmis ministrului 
afacerilor externe al Franței, Couve 
de Murville.

.
• DJAKARTA. Un arheolog indonezian a declarat că a des

coperit în sudul Sumatrei urmele unei civilizații vechi de 5000 
de ani. Aceste urme, descoperite pe muntele .Dempo, sînt asemă
nătoare celor scoase la lumina zilei în Mesopotamia. Dacă valoa
rea. descoperirii va fi confirmată, ea va infirma teoria potrivit că
reia primii ;,emigranți au sosit în Indonezia din India.

S-ihs:'':'''1. Ț:

netelor din țările zonei lirei ster
line. Franța, arată Leroy Pope, a 
acuzat Washingtonul de exportare 
a inflației în scopul ca americanii 
sa poata cumpăra produse ale ih- 
diistriei franceze c u dolari avînd 
un curs inflaționist. El reproduce 
o declarație a ministrului de finan
țe al Franței, Michel Debre, învi- 
nuind S.U.A. de „iresponsabilitate 
fiscală si monetară care amenință 
să , submineze întreaga structură e- 
conomică a lumii occidentale".

Un astfel de curent, arată co
mentatorul, se conturează Și în li
nele Cercuri financiare americane; 
Un grup de profesori universitari 
economiști a adresat președintelui 
Johnson o scrisoare în care cere 
ca S.U.A. să renunțe la hotărîrea 
de a menține „cu orice preț", ac
tualul preț al aurului. La Congre
sul anual al industriașilor ameri
cani, mai: mulți vorbitori, între 
care George Moore, președintele 
lui „First National City Bank" și 
economistul George Kline Smith 
au calificat ca „nereal" actualul 
raport dolar-aur.

taveli" au vorbit despre turneul 
lor in România, in încheierea fes
tivității a fot prezentat un film 
documentar despre România, rea- 
iiz.at de' televiziunea din Gruzia,

ăie sînt condamnate zborurile 
'fvil’U'fe ale avioanelor militare a- 
Jfferfr ane deasupra regiunilor eli- 
bf' n Laos, anunța agenția

, ’i ponoada 1--10 decem- 
lii i ane americane, decolîrid
de la bazele militare americane din 
Tadanda si Vietnamul: de sud, — 
se arătă în declarație — au efec
tuat peste 600 de raiduri asupra 
legiunilor eliberate ale țării.

i H ISTANBUL.. — Ploile care s-au abătut asupra regiunilor din 

sudul Turciei au distrus peste 200 de locuințe, anunță agenția U.P.I. In 
localitatea Mardin, situată în sud-estul țării, o casă s-a prăbușit omo- 
rînd sub dărîmături 8 persoane.In partea de est a Turciei au fost în
registrate temperaturi extrem de scăzute, orașul Hakkari fiind izolat de 

restul țării din cauza marilor zăpezi căzute.

dica pe deputății guveriiamenfalito 
să depună proiectul de buget pe 
anul 1968. Aceștia din urmă se pre
gătesc zilele 
definitiv care 
înainte de 29 
limită pentru 
lui.

De Ia tribuna care le-a fost re
zervată, ziariștii si fotografii așteap
tă declanșarea ostilităților.

exporturile , americane au fost de 
numai 376,2 milioane dolari, cu 
100 milioane dolari mai mult decît, 
în 1965, dar reprezentind doar 0,7 
la sută din totalul exporturilor 
S.UA- Deși în cercurile economice 
americane se apreciază că.^3. cursul 
acestui an volumul comerțului 
S.U.A. cu țările Europei răsăritene 
a crescut, se menționează totuși, că 
o creștere și mai mare a înregistrat 
volumul schimburilor dintre țările 
vest-europene și cele din răsăritul 
Europei.

Agenția Associated Press este de 
părere că această situație se dato- 
rește în mare parte războiului pe> 
care S.U.A. îl duc în Vietnam.

Nici în ceea ce privește perspec
tiva dezvoltării acestor relații, 'ofi
cialitățile americane nu se arată 
prea optimiste, .. J


