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Mesajul adresat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
secretar-general al C.C. al P.C.R., 
președinte'e Consiliului de Stat,

Colectivului didactic, elevilor,

începerea lucrărilor sesiunii Luna noiembrie, 
sub semnul realizării

organizației de partid 
și organizației U. T.C. de la Liceul 

„Dimitrie Cantemir" București

Marii Adunări Naționale ritmice a planului 
extracția de cărbune

Stimați tovarăși,

Marea Adunare Națională a Republicii So
cialiste România și-a început luni dimineața 
lucrările în cadrul celei de-a douăsprezecea 
sesiuni a celei de-a V-o legislaturi.

La lucrări iau parte, alături de deputați, nu
meroși invitați : conducători oi instituțiilor 
centrole si organizațiilor obștești, activiști de 
partid și de stat, personalități ale vieții eco
nomice, științifice și culturale.

Iau parte, de asemenea, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați in țara noastră, precum 
și ziariști români, corespondenți ai presei 
străine.

Oro 10. Deputății si invitații au intimpinat 
cu puternice si îndelungi aplauze pe condu
cătorii partidului și statului.

In loja din dreapta au luat loc tovarășii 
Nicolae Ceausescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnaroș, Paul Ni
culescu-Mizil, Virgil Trofin, llie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dănâlache, Constan
tin Drăgan, Janos Fazekas, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu.

In loja din stingă se aflau membrii Consi
liului de Stat.

Lucrările sesiunii au fost deschise de to
varășul Stefon Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

Deputății au adoptat în unanimitate urmă
toarea ordine de zi :

1. — Proiectul Codului de procedură pe
nală al Republicii Socialiste România.

2. - Proiectul de lege pentru punerea in 
aplicare a Codului penal al Republicii So
cialiste România, din 21 iunie 1968.

3. - Proiectul de lege pentru punerea în 
aplicare a Codului de procedură penală al 
Republicii Șocialiste România.

4. — Proiectul de leqe privind stabilirea și 
sanctionarea contravențiilor.

5. — Proiectul de lege privind pregătirea 
tineretului pentru apărarea patriei.

6. - Proiectul de Lege privind modificarea 
unor dispoziții din Legea nr. 28/1966 pentru 
aleqerea _ deputaților în Marea Adunare Na
țională și in consiliile populare.

7. — Proiectele de Legi pentru aplicarea 
decretelor cu putere de lege, emise de Con-

siliul de Stal de la ultima sesiune a Marii 
Adunări Naționale.

8. - Aleqerea unor membri în comisiile 
permanente ale Marii Adunări Naționale.

9. — Proiectul de Leqe privind comisiile de 
judecată.

10. — Proiectul de Leqe pentru modificarea 
Leqii nr. 2/1968 privind organizarea adminis
trativa a teritoriului Republicii Socialiste Ro
mânia.

11. — Proiectul de Leqe de organizare și 
funcționare a consiliilor populare.

‘ ' de Lege pentru adoptarea 
al economiei naționale pe

12. - Proiectul 
Planului de Stat 
anul 1969.

13. — Proiectul 
Buqetului de Stat

Intrîndu-se in

de Lege 
pe anul

------- ... ordinea 
justiției. Adrian Dimitriu, a 
rea la Proiectul Codului de K~,,w.w.
Raportul Comisiei juridice la acest Proiect de 
leqe a fost prezentat in continuare de depu
tatul Traian lonașcu. președintele Comisiei 
juridice.

A început apoi discuția generală la Pro
iectul Codului, de procedură penală.

Au luat cuvîntul deputății : Augustin Alexa, 
procurorul general al Republicii Socialiste 
România, Anton Breitenhofer, redactor-șef al 
ziarului ,,Neuer Weq", Nicolae Tăbircă, prim- 
secretar al Comitetului județean Dîmbovița ol 
P.C.R., președintele Consiliului popular jude
țean, Stelian Staicu, adjunct al ministrului 
afacerilor interne. Elena Livezeanu, profe
soară pensionară, Demostene Botez, scriitor, 
și Gheorqhe Pop, prim-vicepreședinte al Con
siliului populai județean Maramureș.

★
După încheierea ședinței plenare de dimi

neață au avut loc ședințe de lucru ale co
misiilor permanente pentru cultură și învă- 
tămint și economico-financiară.

După-amiază au avut loc, de asemenea, 
ședințe de lucru ale comisiilor de politică 
externă ; administrativă ; pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale și juridice.

Lucrările sesiunii continuă în cursul zilei 
de marți. (Agerpres)

pentru adoptarea 
1969.
de zi, ministrul 
prezentat expune- 
procedură penală.

t 
f

PRIMA DATA IN ACEST AN, ClND BILANȚUL DECA
DEI INTII PE C.C.V.J. ESTE POZITIV ;
DIN 30 DE SECTOARE, 20 ȘI-AU REALIZAT SARCI
NILE DE PLAN ;
CU EXCEPȚIA MINEI LUPENI, CELELALTE EXPLOATĂRI 
SINT SUB PRODUCTIVITATEA PLANIFICATA (LA 9 XI 
1968).

In sfirșit 
încheie cu 
C.C.V.J.: plus 376 tone. Deci se poa
te. Și în această decadă E. M. Lu- 
peni a realizat un spor de 1 910 to
ne. Planul de pregătiri fiind și el 
îndeplinit, semnele pentru încheierea 
trimestrului IV și începerea noului an 
în condiții optime sînt certe.

Exploatările miniere Petrila și 
Vulcan, deși au unul, respectiv, două 
sectoare sub plan, prin succesele ce
lorlalte sectoare au încheiat prima 
decadă din luna noiembrie cu 765 
tone, respectiv, 595 tone cărbune 
peste plan.

Mina Paroșeni, după luni de insuc
cese se pare că în sfirșit a pășit 
cu dreptul, plusul de 177 tone din a- 
ceastă decadă confirmînd acest fapt.

La Dîlja, revirimentul mult aștep
tat s-a produs doar la sectorul întîi 
care are 250 tone de cărbune peste 
plan. Sectorul II n-a reușit să-și afle 
cadența, deși se impune acest lucru,

o decadă ialii care se 
un bilanț pozitiv pe

mai ales că sarcinile noului an se 
apropie.

La Uricani, lipsa de vagoane din 
ultima zi a decadei a contribuit la 
răminerea minei sub plan cu 117 
tone. Holărîrea colectivului de aici 
de a întrona ritmicitatea realizării 
planului este lăudabilă. Așteptăm re
zultatele.

Toate cele patru sectoare ale E. M. 
Aninoasa sînt sub plan, minusul pe 
exploatare ajungind la 2122 tone. 
Desigur, defecțiunea secției de re
cepție a cărbunelui de la prepara- 
tia Coroeștl din ziua de 9 noiem
brie, a contribuit la acest minus, dar 
în ultimul timp realizarea în salturi 
a planului a devenit o obișnuință 
la mina Aninoasa.

Deci, cu cîteva excepții, realiza
rea ritmică a planului lunar înce- 
pind cu prima decadă, a devenit rea
litate. Deci, se poate. Rămîne în 
continuare să se confirme pe de
plin acest lucru. Si n-ar fi rău.

împărtășesc, împreună cu dumnea
voastră, bucuria aniversării unui 
veac de prestigioasă activitate a li
ceului care poartă numele ilustrului 
domnitor al Moldovei, cărturar u- 
manist și savant de renume mondial 
— Dimitrie Cantemir.

Este un temei de legitimă mindrie 
pentru colectivul didactic și elevi că 
își desfășoară munca Intr-o Institu
ție de invătămint care a dat tării pe 
Stefan Luchian, Daniel Danielopolu, 
George Călinescu și 
bile personalități ale 
iniei românești.

Continuînd opera
dascăli ca Bogdan Duică, Traian La- 
1 eseu, Constantin Giurăscu, care au 
predat în acest liceu, colectivul dum
neavoastră profesoral, alături de în
tregul nostru corp didactic, a adus, 
în anii construcției socialiste, o con-

alte remarca- 
culturli și ști-

unor renumiti

IN EDITURA POLITICA

A APĂRUT:

DOCUMENTE DIN ISTORIA 
MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI 
DIN ROMÂNIA 1910-1915“ 
„PRESA MUNCITOREASCA 
Șl SOCIALISTA DIN ROMA

NIA-

Vol. II (1900-1921) partea a 
doua (1907-1916)

partidde 
orășenești 

comisii

EXPUNEREA
asupra proiectului Codului de procedură penală

■

Balcoane ide lumina.
(Continuare in pag. a 2-a)

la

preveni
te edu- 
respec- 
convie-

en luzi asm tineresc, celor 250 e- 
levi li s-au înmînat buletinele 
de identitate.

festivă a Scolii gc-
4 Petroșani s-au a-

in sala 
nerale nr. 
dunal duminică dimineața 250 
elevi de la toate școlile din 
localitate. Intr-o atmosferă de

ministrul justiției

. ZILEI

Adoptarea de către Marea Adu
nare Națională, 1a 21 iunie 1968, a 
noului Cod Penal al Republicii So
cialiste România, important instru
ment juridic și politic pentru apă
rarea împotriva infracțiunilor a ce
lor mai de seamă valori sociale, a 
făcut necesară întocmirea unui nou 

să 
să

Cod de procedură penală, care 
cuprindă dispoziții de natură 
creeze mijloacele legale pentru cons
tatarea la timp a faptelor care cons
tituie infracțiuni pentru judecarea, 
precum și sanctionarea fermă a per
soanelor ce au săvîrșit asemenea 
fapte.

Proiectul Codului de procedură 
penală, desfășurarea procesului pe
nal a fost în așa fel reglementată în- 
cît acesta își va aduce contribuția 
te apărarea orinduirii sociale și de 
stat, la apărarea proprietății socia
liste. întărirea legalității, 
rea infracțiunilor, precum și 
carea cetățenilor în spiritul 
tării legilor și a regulilor de 
tuire socială.

Pentru traducerea în viață 
catiilor Congiesului al IX-lea 
P.C.R ' 
de r.

in Proiectul Codului de procedură 
penală se prevede că acțiunea 
penală va putea fi pusă în mișcare 
numai de către procuror, organul 
specializat, chemat să supravegheze 
respectarea legii și temeinicia tri
miterii în judecată. în același timp, 
pentru a se asigura o mai bună des
fășurare a activității organelor de 
cercetare penală, în proiect nu au 
mai fost înscrise dispozițiile cu pri
vire la îndeplinirea unor formalități 
prevăzute în Codul de procedură pe
nală actual, care în practică s-au 
dovedit inutile.

Pentru ridicarea nivelului calita
tiv al activității instanțelor de ju
decată, proiectul dă în competenta 
tribunalelor județene solutionarea 
in prima instanță, cu recurs la Tri
bunalul Suprem, a unui număr mai 
mare de infracțiuni, printre care șl 
infracțiunile contra avutului obștesc,

care au 
deosebit 
resc garanțiile pronunțării unor ho- 
tărîri juste, deoarece în compunerea 
tribunalelor județene intră judecă
tori cu o mai bună pregătire juri
dică și o mai maie experiență, iar 
Tribunalul Suprem, judecind în re
curs, va avea în mai mare măsură 
posibilitatea să dea hotărîri îndru
mătoare pentru instanțe cu privire 
la aplicarea corectă și unitară a le
gii pe întreg teritoriul țării.

Sistemul probator a fost, de ase
menea, îmbunătățit față de Codul 
anterior; se indică în mod precis 
mijloacele de probă care pot fi fo
losite pentru stabilirea faptelor pe 
baza cărora se va constata vinovăția 
unei persoane sau nevinovăția ei, 
creîndu-se astfel condițiile necesare 
pentru aflarea adevărului și deci pen-

avut consecințe grave 
de grave. In acest fel spo-

ACTIVELE OBȘTEȘTI
SPRIJIN VALOROS

IN MUNCA ORGANELOR
DE PARTID

ION GHINEA
șeful secției organizatorice a 

Comitetului municipal de partid

a îndi-
- — al

de a se apăra cu maximum 
•ficientă cele mai importante 

valor, social-politice - securitatea 
statului, economia națională, per
soana Si drepturile sale - prin dis
pozițiile proiectului s-a creat ra. 
drul legal necesar pentru ca orga- 
nete de stat să intervină la timp 
liactoriMr vederoa ‘’«acoperirii in- 
Iraclonlor, a cercetării si t,aqe- 
m lor la răspundere.

li“P’ din<"J'se "mare 
directivelor Plenarei C.G. al P.CR 
j1’" «Priite 1968 i„ proiGctu,

de procedură penală au tost spo
rite garanțiile pentru respectarea 
drepturilor fundamentale ale cetăfe- 
n>i«r . Constituție,

A

In vizită 
la Muzeul 
mineritului

Duminică dimineața, un grup 
de elevi de la Școala generală 
nr. 3 Vulcan-Paroșeni a făcut 
o vizită la Muzeul mineritului 
din Petroșani. Elevii au fost 
însoțiți de profesoarele Bota 
și Toderici. Ghidul muzeului 
le-a prezentat copiilor expo
natele, le-a vorbit despre tre
cutul și prezentul bazinului 
carbonifer Valea Jiului.

Raion specializai 
în vînzarea fularelor

Înfăptuirea saicinilor complexe 
din etapa actuală, de desăvîrșire a 
construcției socialiste din patria 
noastră, reclamă ca necesitate, mai 
mult ca oricînd, extinderea muncii 
pe baze obștești în toate domeniile 
vieții de partid. Este îndeobște știut 
faptul că atragerea unor colective 
cit mai largi la rezolvarea sarcinilor 
de partid constituie o garanție a în
deplinirii lor cu competentă și ope
rativitate. Pornind de la acest dezi
derat, Comitetul municipal de partid 
Petroșani s-a îngrijit în permanentă 
de cuprinderea în diferite colective 
obștești a unor cadre temeinic pre
gătite din punct de vedere politic, 
Ideologic și profesional. La nivelul 
Comitetului municipal 
Petroșani, al comitetelor 
își desfășoară activitatea 
economice formate din ingineri, eco
nomiști, tehnicieni, muncitori cu o 
bogată experiență profesională, co
misii pentru propagandă și cultură, 
formate din profesori, medici, cadre 
din domeniul culturii și artei, comi
sii organizatorice care cuprind acti
viști nesalariali din rindul cadrelor 
cu o veche și bogată experiență în 
munca de partid.

Pe baza sarcinilor transmise, a 
■instruirilor periodice asupra hotărî- 
rilor organelor superioare, aceste 
colective și-au elaborat programe de 
lucru specifice domeniului de activi
tate respectiv, orientindu-și atenția 
spre studierea unor probleme esen
țiale, au găsit soluții și au stabilit

măsuri concrete care au contribuit 
la obținerea unor rezultate supe
rioare. Amintim în această direcție 
studiul făcut de comisia economică 
a Comitetului municipal cu privire 
la rentabilizarea unităților I.F. Pe
troșani și Viscoza Lupeni; in urma 
aplicării măsurilor propuse de comi
sie, cele două întreprinderi au ob
ținut economii la dotațiile de stat. 
Merită a fi apreciată contribuția ac
tivă adusă în această direcție de 
tovarășii Anutoiu Constantin de la 
I.F., Martonoșy Imola, de la Visco
za. Racoveanu C-tin de la I.E.C. Pa
roșeni, Voiculescu Vasile de la Prc- 
paratia Coroești, Mihut Gheorghe 
de la C.C.V.J. și alții.

Colectivul de lectori al Comitetu
lui municipal a fost antrenat în mun
ca de îndrumare și control a învă- 
tămîntului de partid; o parte din 
lectori au făcut expuneri în cadrul 
organizațiilor de partid și
oamenilor muncii pe teme ale po
liticii interne și externe a partidu
lui și statului nostru etc. De un real 
folos în buna desfășurare a proce
sului de invătămint la secțiile filia
lei universității serale de marxism
leninism este activitatea unui în
semnat număr de lectori, care ela
borează și susțin lecții, conduc se- 
minarii. Merită să evidențiem acti
vitatea fructuoasă desfășurată de 
tovarășii : Suciu Aurel de la I.NI.P., 
Bădău Victor, inspector școlar, Sloi-

in fata

(Continuate în pag a 3-a)

Curs 
de calificare

oilor consacrate prin 
Urmărindu-se totodată prevenirea 
savirsirjj de abuzuri și ilegalități.

La baza întregii activități proce
suale. reglementate prin noul Cod 
de procedură penală, a fost pus 
principiul aflării adevărului, astfel 
ca infractorii să nu se poată sus
trage de 1a pedepsele prevăzute de 
lege, iar persoanele nevinovate să 
nu poată fi arestate, trimise în ju
decată sau condamnate. în acest 
scop, fată de actualul Cod de proce
dură penală, proiectul dă o mai bu
nă reglementare punerii în mișcare 
a acțiunii penale, trimiterii în jude
cată, competentei organelor judi
ciare, sistemului probator, exercitării 
dreptului de apărare.

Activitatea 
cercului literar

Cercul literar al elevilor de 
la Liceul din Hațeg, condus 
de profesoara Ana Popa, des
fășoară o intensă activitate, 
remareîndu-se prin creațiile lor 
elevii Viorica Dragoiescu, Tra
ian Balosin, Valentin Șodor și 
Livia lenășoni.

In curînd, în cadrul cercu
lui, se va organiza și un con
curs de creație cu tema: „Să 
cîntăm toamna".

In ziua de 14 noiembrie, 
E. M. Uricanl se va deșchide 
un curs de mecanici de loco
motivă. La cursul respectiv se 
pot înscrie salariați ai minei 
care doresc să îmbrățișeze a- 
ceastă profesie. Este o formă 
accesibilă de calificare.

250 tineri au primit 
buletinele 

de identitate

La Magazinul de mercerie- 
galanterie nr. 2, din Petroșani, 
a fost amenajat, din inițiativa 
responsabilului det unitate, iov. 
Schreler Martin, un raion pen
tru vînzarea fularelor. Cum
părătorii găsesc aici un va
riat sortiment de fulare din 
lină, mătase, perlan, de diver
se culori și modele — pentru 
copii, bărbați și femei. Tot de 
la acest raion pol fi cumpăra
te broboade, baticuri și eșar
fe.

Inițiativa s-a dovedit) bună, 
deoarece raionul realizează zil
nic vinzări de 2 000—3 000 
lei, ne informează' vinzătoarea 
Angholina lira.

O O frumoasă petrecere 
populară a avui loc duminică 
seara la Lupeni. Sala rtiarc a 
Casei corului a devenii nein- 
r ip.'doare. Cu muzică și voie 
bună, tinerii — flăcăi și tete 
— s-au distrai pină-n z.ori.

Iribuțic meritorie la formarea tinerel 
generații. Sînt încredințai că și în 
viitor veți îndeplini cu cinste înalta 
misiune socială ce vă revine dedi- 
cindu-vă întreaga putere de muncă 
instruirii și educării elevilor, moder
nizării și perfecționării procesului de 
invătămint. Aveți nobila îndatorire de 
a ajuta pe fiecare elev să-și însu
șească temeinice cunoștințe, să se 
pregătească pentru viață, pentru ca 
miine, în orice loc de activitate, să 
participe activ la desăvîrșirea orin
duirii noastre socialiste, la înfăptui
rea comunismului in România.

Voi. dragi elevi, folosiți din plin 
anii de școală, anii plămădirii per
sonalității, pentru a vă forma un 
larg orizont științific și cultural, 
pentru a fi la înălțimea perspective
lor mărețe ce se deschid patriei 
noastre în deceniile următoare.

Permileți-mi, ca odată cu mulțu
mirile pentru invitația de a lua 
parte la acest jubileu, să vă trans
mit dumneavoastră, profesori și e- 
levi, tuturor participantilor la săr
bătorirea celor 100 de ani de exis
tentă a Liceului „Dimitrie Cantemir” 
calde felicitări, urări de noi succese 
în activitatea pe care o desfăsurati, 
sănătate și fericire.

a

A

înapoierea 
la Budapesta 
tovarășului
Niculescu-Mizil

Lunl dimineața s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Budapesta, to
varășul Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.M.S.U., a făcut o vizită de priete
nie in R. P. Ungară.

La sosire, în Gara de Nord, erau 
prezenti tovarășii Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., llie Rădulescu, Bujor Sion și 
Vasile Vlad, șefi de secție ia C.G. 
al P.C.R., activiști de partid.

Au fost de fată Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Tovarășul
Petre Blajovici

a sosit la București
venind

de la Belgrad v
Luni dimineață s-a înapoiat de la 

Belgrad tovarășul Petre Blajovici, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
muncii, care, la invitația președinte
lui Vecei Executive a Republicii So
cialiste Serbia, Djurila Ioikici, a fă
cut o vizită de prietenie în R.S.F. 
Iugoslavia.

(Agerpres)

COMUNICAT
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Turcia, Ihsan 
Sabri Caglayangil, adresată in nu
mele guvernului turc, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, va 
face o vizită oficială în Turcia intre 
22 și 28 noiembrie 1968.

ÎN PAGINA a III-a SPORT
• Jiul — aplaudat la scenă 

deschisă pe stadionul din 
Ploiești

• Victorii clare ale Științei 
Petroșani la fotbal și la 
volei

• AGENDA CAMPIONATULUI JUDEȚEAN
• Juniorul Moț Florian din Petrila — pen

tru a doua oară consecutiv campion re
publican la lupte libere.



2 MARȚI 12 NOIEMBRIE 1988
STFAGUL ROȘU

LUCRĂRILE SESIUNII Cronica Cenaclului

Meșterul Manole“

MARII ADUNARI NAȚIONALE
EXPUNEREA

asupra Proiectului Codului de procedură penală 
prezentată de tovarășul Adrian Dimitriu, 

ministrul justiției
(Urmare din pag. 1/ 

iționare a procesuluitru justa 
pena).

Pentru realizarea dispozițiilor con
stitutionale. proiectul a lărgit exer
citarea dreptului de apărare al în
vinuitului sau inculpatului, ca și al 
celorlalte părți, fată de reglementa
rea din Codul de procedură penală 
aciua). Astfel. în faza de urmărire, 
apărătorul va putea asista pe învi
nuit sau inculpat la efectuarea ori
cărui act de cercetare, cu încuviin
țarea organului de urmărire penală, 
iar pentru anumite acte importante 
— ca de exemplu cercetarea la fa
la locului, percheziția, prezentarea 
materialului de urmărire, prilej care 
creează posibilitatea de a se admi
nistra noi probatorii pentru aflarea 
adevărului — asistenta învinuitului 
sau inculpatului de către apărător 
este îngăduită fără nici o restricție,- 
în faza de judecată au fost prevă
zute mai 
patul va 
desemnat 

ferind
în orimul rînd de cei chemați să 
v.g.icze la aplicarea ei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ra) al C.C. al P.C.R.. spunea: ..Tre
buie luate toate măsurile ca nici un 
cetățean să nu poată fi arestat fără 
un motiv întemeiat si dovedit '. Ur- 
mind aceste indicații, Proiectul nou
lui Cod de procedură penală, spre 
deosebire de Codul în vigoare, pre
vede că nici o măsură restrictivă 
sau privativă de libertate nu se poa
te lua decit dacă există probe sau 
Indicii temeinice că cel ce urmează 
a fi reținut sau arestat a săvîrșit o 
faplă prevăzută de legea penală. La

multe cazuri în care incul- 
fi asistat de un apărător 
din oficiu.
ca legea să lie respectată

Adoptarea de 
nare Națională, 
noului Cod penal impune — pentru 
întregirea și unitatea legislației noas- 
ire penale — adoptarea și a unui nou 
Cod de procedură penală a Repu
blicii Socialiste România.

Proiectul Codului de procedură pe- 
nald. astfel cum este prezentat Marii 
Adunări Naționale, asigură prin dis
pozițiile sale, aplicarea principiilor 
și garanțiilor constituționale stabili
te in acest domeniu, consacrînd re
gulile de bază ale procesului penal 
socialist, pe care mă mărginesc să 
îe enumer: legalitatea și oficialita
tea procesului penal, aflarea adevă
rului, rolul activ al organelor judi
ciare, garantarea libertății persoanei, 
garantarea dreptului de apărare.

Proiectul codului de procedură pe
nală — într-o formă anterioară — 
a lost supus Comisiei juridice a 
Marii Adunări Naționale în anii 1965 
și 1966, care l-a examinat în nume
roase ședințe. Ulterior, proiectul a 
primit unele modificări, pe care co
misia noastră le-a examinat în șe
dințele ținute în octombrie și noiem
brie 1963, cînd ministrul justiției le-a 
prezentaL Comisia juridică a făcut 
observații și propuneri care au fost 
însușite în vederea îmbunătățirii pro
iectului și au fost integrate în tex
tele sale, astfel cum vi se prezintă 
acum.

Semnalăm cele mai importante din
tre modificările aduse acestei forme 
o proiectului de cod ce discutăm.

In proiectul prezentat acum, 
prevede că urmărirea penală se 
lectuează de către procurori și 
către organele de cercetare penală. 
Acestea din urmă sînt organele de 
cercetare ale securității șl cele ale 
miliției, precum și organele de cer
cetare penală speciale. Punerea în 
mișcare a acțiunii penale, arestarea 
preventivă și trimiterea în judecată 
constituie atribuții ale procurorului. 
Totodată, in atribuția procurorului a 
rămas supravegherea urmăririi pena
le. pentru cazurile cînd nu el efec
tuează urm ea penală.

De asemenea, în proiectul ce dis
cutăm. arestarea preventivă a Incul
patului in cursul urmăririi penale 
poate fi dispusă numai de procuror, 
pe timp de o lună; prelungirea ares
tării poate fl botărîtă de procurorul 
șef al unității de procuratură, in ca
drul căreia funcționează procurorul 
care exercită supravegherea cercetă
rii penale sau care efectuează urmă
rirea. Această prelungire poate fl dis
pusă de trei ori, fiecare prelungire 
neputînd depăși o lună, după care 
prelungirea arestării nu poate li a- 
cordată decit de Instanța judecăto
rească; fiecare acțiune de prelungire 
nu poate depăși .30 de zile. In pro
iectul prezentat acum, se prevede — 
în plus — că apărătorul inculpatului 
îl poate asista la prelungirea ares- 

către Marea Adu
la 21 Iunie 1968, a

se 
e- 
de

aceasla se mai adaugă șl următoarele 
condiții prevăzute în proiect:

— măsura arestării preventive șl 
aceea a obligării de a nu părăsi lo
calitatea in timpul urmăririi penale 
nu pot fi luate decît de procuror, 
care In prealabil este obligat să 
asculte pe învinuit sau Inculpat,-

— spre deosebire de Codul de pro
cedură în vigoare, în care prelungi
rea arestării preventive se dispune 
numai de procuror, în proiect s-a 
prevăzut că după trei prelungiri de 
cite o lună acordate de procuror, 
o nouă prelungire poate fi încuvi
ințată numai de instanla de judecată. 
Instituirea controlului instanței asu
pra arestării preventive a inculpa
tului. care plnă în prezent nu o e- 
xistat, reprezintă o garanție în plus în 
ce privește respectarea libertății in
dividuale. Aceasta cu atit mai mult 
cu cit în fața instanței inculpatul 
va fi adus, el puțind fi asistat de 
apărător.

Noile dispoziții sus-arătate sînt 
menite să asigure respectarea drep
tului fundamental al inviolabilității 
persoanei înscris în ari. 81 din Con
stituție, fără a fi însă de natură să 
aducă o știrbire garanțiilor cuprinse 
în proiect, menite să asigure apăra
rea statului, a relațiilor socialiste 
nou create și a ordinii de drept.

Pe linia întăririi legalității, s-a 
prevăzut în proiect că la judecata 
în recurs, Inculpații arestați vor fi 
aduși în toate cazurile, chiar și în 
fața Tribunalului Suprem, spre deo
sebire de Codul de procedură penală 
actual, potrivit căruia tocmai în in
fracțiunile cele mai grave, inculpații 
arestați sînt judecați în recurs fără 
a fi aduși în Instanță. Prin noua 
dispoziție se creează astfel posibili- 

RAPORTUL

competenta de ju- 
Instanță a tribuna- 
fost simțitor sporl-

tăril de către Instanță, precum și 
la prezentarea materialului de urmă
rire penală.

De asemenea, 
decată în primă 
lului județean a 
tă, ceea ce a atras și mărirea în 
mod corespunzător a competentei de 
judecată în recurs a Tribunalului 
Suprem. Pentru asigurarea deplină 
a dreptului de apărare șl la judecata 
în recurs, se prevede că judecarea 
recursului nu poate avea loc decît in 
prezenta inculpatului, cînd acesta se 
află în stare de deținere.

Proiectul Codului de procedură pe
nală s-a bucurat de o largă difuzare 
în rindurile juriștilor (printre jude
cători, procurori, jurisconsult!, evo
cați, pledanți, cadre didactice univer
sitare de specialitate).

Ca urmare a observațiilor primite, 
s-au adus proiectului unele modifi
cări, ca de pildă:

— La art. 172 alin. 8 s-a acceptat 
amendamentul prin care Interzicerea 
luării de contact a arestatului cu a- 
părătorul să fie limitată pe o dura
tă de cel mult 30 de zile, urmînd ca 
în caz de necesitate să se mal poată 
acorda o prelungire de cel mult alte 
30 de zile.

— La art. 362 (persoanele care pot 
face recurs), textul lit. e a fost mo
dificat, pentru a face recurs și „orice 
persoană ale cărei interese legitime 
au fost vătămate printr-o măsură sau 
printr-un act al instanței", mărindu- 
se în felul acesta posibilitățile de 
verificare a temeiniciei șl legalității 
holăririlor judecătorești;

— La art. 494 (instanță competentă 
a judeca cererea de reabilitare), tex
tul a fost modificat, pentru ca cere
rea de reabilitare să fie soluționată, 
fie de judecătoria sau tribunalul care 
a judecat cauza în primă Instanță,

După mai multi ani de cer
cetări, specialiștii clinicii bal- 
neologice din Cluj au acumu
lat o experiență de mare in
teres în practicarea ultrasono- 
lerapiei. Aplicată la început 
izolat, pentru a 1 se stabili 
valoarea proprie, apoi asocia
tă cu alte mijloace de terapie 
generală, ultrasonoterapia și-a 
dovedit eficacitatea îndeosebi 
în afecțiunile determinate de 
devierea de la normal a me
canismelor funcționale centra-

ca.
ve-

taica pentru Instanța de recurs 
ascultind direct pe inculpat, să 
rifice mai temeinic hotărîrco pronun
țată dc instanța de fond.

Proiectul dă o nouă reglementare 
și recursului in supraveghere, că
ruia i s-a dat o denumire nouă, a- 
ccca de recurs extraordinar, iar pen
tru a se crea posibilitatea verifică
rii pe calea recursului extraordinar 
a unul număr cît mai mare de hotă- 
rîri judecătorești rămase definitive 
s-a prevăzut că această cale de atac 
poate fi declarată nu numai de pro
curorul general, ci și de ministrul 
justiției.

La întocmirea Proieotului Codului 
de procedură penală de către un 
colectiv de specialiști, sub îndruma
rea permanentă a conducerii de 
partid și de stat, s-a folosit tot ceea 
ce s-a dovedit mai valoros în ști
ința dreptului roman și în practica 
instanțelor noastre judecătorești, pre
cum și în legislația și literatura de 
specialitate din țările socialiste și 
din alte țări, ținîndu-se scama de 
condițiile specifice ale țării noastre.

Proiectul a fost supus dezbaterii 
judecătorilor, procurorilor, lucrători
lor de miliție și securitate, juriscon- 
sulților, avocaților, cadrelor didacti
ce din facultățile de drept și altor 
juriști, care au făcut un număr de 
aproximativ 4 000 propuneri, de un 
real folos pentru îmbunătățirea tex
telor.

Avind convingerea că noua legis
lație penală va contribui la întărirea 
și respectarea legalității socialiste, 
permiteți-mi ca din însărcinarea Con
siliului de Miniștri să vă prezint 
spre examinare și adoptare Proiec
tul Codului de procedură penală 
Republicii Socialiste România.

a)

c.,

fie de instanța corespunzătoare în a 
cărei rază teritorială domiciliază in
culpatul, înlesnindu-se astfel părților 
interesate sesizarea instanțelor cu a- 
semenea cereri.

Cu toate modificările, dintre care 
am evocat pe cele mai semnificati
ve, Proiectul Codului de procedură 
penală a fost trimis de Biroul Marii 
Adunări Naționale tuturor tovarăși
lor deputați, cu indicația de a-1 stu
dia, urmînd ca eventualele amenda
mente să fie trimise Comisiei juri
dice pină în ziua de 1 noiembrie 
a. c.

In zilele de 2—6 și 9 noiembrie 
a c., Comisia juridică a analizat și 
apoi, discutat, cu propunătorii pre- 
zenti la dezbaterile sale, toate amen
damentele primite de la deputați. Din 
peste 100 de amendamente formulate 
de către deputați și care, toate, au 
fost analizate, Comisia noastră a a- 
vizal favorabil, dîndu-le redactarea 
corespunzătoare, 44 de amendamente, 
însușite de către reprezentantul gu
vernului. Observăm că, uneori, mai 
multe amendamente cuprindeau, în 
esență, propuneri identice, însă ex
primate în forme diferite.

Comisia juridică și-a adus aportul 
său și aici, ca și pentru restul lu
crărilor sale privitoare la Codul de 
procedură penală, avînd concursul 
celor mai buni specialiști din țară 
cărora le mulțumește și in fața Ma
rii Adunări Naționale pentru contri
buția lor.

Comisia juridică vă roagă să adop-. 
tați textul Codului de procedură pe
nală cu amendamentele ce I s-au a- 
dus.

Adoptind Proiectul Codului de pro- • 
cedură penală, Marea Adunare Na
țională desăvîrșește noul edificiu il j 
legislației penale de bază a Repu
blicii Socialiste România.

Ira- 
șe- 
de- 
oc-

le. In numeroase cazuri cer
cetate s-a demonstrat că 
dicrea cu ultrasunete, în 
dinte succesive, determină 
zlnhibarca și normalizarea
tivitățil acestor mecanisme.

O ipoteză interesantă a fost 
elaborată pe baza cercetărilor 
experimentale și clinice în le
gătură 
netelor 
ditiv. 
funcției

cu acțiunea ullrasu- 
osupra aparatului au- 
Studiul modificărilor 
auditive la un număr

w

artistic fapt 
partldpanll-

s-a bucurat 
vorbitorilor

l a ședința din JP noiembrie au ci
tit lovai.ișlj Tamil<i Cordiș (proză), 
Ion Gil-Dtyc (p4țric) si losif Mic 
teplgrame).. In gctrnral lucrările s-au 
rldifflt la pn bun nivel 
semnalat dp majoritatea 
lor In dNciițli.

Proza T^narei Cordiș
de aprecieri din jartea _____ ___
rare au sifellnial Capacitatea de su
gestie a stilului, tensiunea dramatică, 
fireasca minulre a frazelor nervoa
se. scurte, cu multe verbe care im
primă mișcarea (Lucian Strochl), at
mosfera din ce in ce moi rarefiată, 
fluiditatea exprimării (C. Pascu), te
ma interesantă (Const. Dascălu) etc. 
Au fost observate însă și unele ex
primări plate, romantismul desuet 
(C Paa< i’ folosirea numelor și îm
prejurărilor exoticeJ(C. Dascălu), tra
gismul, la fin tnoment dat lipsit de 
motiv (C. Hogman). 1 s-a recoman
dat autoarei să stăruie mai mult a- 
supra exprimării, eliminînd uscăciu
nile, să-și îndrepte mal mult aten
ția asupra realităților noastre (O. 
Hogman), să încorce și alte modali
tăți dc portretizare a personajelor 
(C. Pascu) și să albă in vedere așe
zarea temei într-un spațiu cit mai e- 
conomic pentru a permite sugestiei 
să se facă simțită (C. Dascălu).

Ion Gif-Dcac a citit o selecție cu
prinzătoare din ultimele sale poezii, 
dovedindu-ne neîndoios că ne aflăm 
în fața unul talent în continuă e- 
voluție și clarificare (L. Strochl). 
Poetul știe să găsească metafore Ine
dite, surprinzătoare (C. Hogman), des- 
coperindu-șl treptat un univers încăr
cat de întrebări solemne, tulbură
toare (G. Pascu). E bine să cultive 
poezia Intelectuală care se pare că 
11 prinde (?. Miclea) șl să evite 
tendința spre ostentația verbală (G. 
Pascu).

Iosif Mic, tare a titit o suită de 
epigrame, a dovedit și cu această 
ocazie unele calități care trezesc in
teresul și atestă un epigramist în 
devenire. Autorul arc talent dar tre
buie să-și ascută ironia (L. Strochi), 
să surprindă lucruri mai interesante 
(S. Vintilescu), să lucreze mai mult 
asupra poantei (G. Hogman).

Vorbitorii au remarcat faptul că 
cenaclul crește numeric șl mai ales 
valoric de la o ședință la alta, el 
înmănunchlnd creatori cu reale dis
ponibilități artistice.

Următoarea ședință va avea loc 
duminică 17 noiembrie, la redacția 
ziarului „Steagul roșu” șl în cadrul 
ei vor citi tovarășii: Ion Goga-Dela- 
jiu (proză) și Victor Durnea (poezie). 
Referatele vor fi întocmite de Maria 
Tomuș șl Lucian Strochi.

C. PASCU

4 apărut nr. 10\1968 al revistei

probleme

Dr.

I.

mo- 
în

Dr.

Rin cuprins :
Dr. VASILE RAUSSER

Partidul Comunist Roman - 
conducătorul întregii dez
voltări social-economice.

A. ROZEN șl GH. OBREJA
Structura și eficiența utiliză
rii fondului de acumulare.

Dr. C. MANOLESCU și GR. PI- 
RllANU

Corelația dintre grupele A 
și B și ridîcoreo eficienței 
producției.

MARINESCU și F. POPA
Aspecte ale planificării pro
cesului de înnoire și i 
dernizare a producției 
construcția de mașini.

. C. V. OLARIU (Timișoaro)
Influența calificării cadrelor 
osupra sporirii productivită
ții muncii în construcții. 

COMANESCU
Probleme privind dezvolta
rea și ..coordonarea trans
porturilor auto.

. MARIA STĂNESCU
Direcții ale dezvoltării
□Arării în aqricultură.

IUGA
Perfecționarea relațiilor fi
nanciare dintre întreprin
deri șî bugetul de stat.

AL. PUIU
Concepția lui Mitiță Con- 
stantinescu despre valorifi
carea intensivă a resurselor 
naturale prin Industrializare. 

Dr. A D. A'RU și GR. DIACO- 
NESCH

AcUmulnrAa , ''□□Holului șî 
forța de munLă în Europa 
occidentală postbelică.

C.

Dr.
coo-

C.

de bolnavi dc otoscleroză, o 
demonstrat ameliorarea frec
vențelor joase și reapariția u- 
nor frecvențe dispărute, 
după prima iradiere cu 
sunete. Specialiștii au 
la concluzia c8 efectele 
sonoterapiei în această 
țlune sînt datorate modifică
rilor permeabilității capilare, 
prin influențarea centrilor ner
voși vasomotoji.

chiar 
ultra- 
ajuns 
ultra-
afec-

(Agerpres)

Demnitatea 
Anetei

llcdam laplul cum ni l-a co
municai femela căreia I s-a 
fnllmplal. Zdrobicl Elena din 
Iiipenl, sir. Aleea Plopilor nr 
2, a plecat la magazinul nr. 80 

cumpere o pline. Clnd a 
primit restul de la 100 de lei 
a lăsat, din grabă, 20 de lei 
pe telqhcn. S-a întors apoi a- 
casă. După un timp s-a în
dreptai spre Alimentara sd la
rd alte lirgulell. Trecfnd prin 
la/a unității nr. 80, vtnzătoa- 
rea a chemat-o sd-i înapoieze 
suma uitată.

Numele vlnzdfoarel de pli
ne: ZAHARIA ANETA.

Se poate, 
nene Victore ?
Are o virstă respectabilă: 

50 de ani. Doar ocupația e 
discutabilă. Victor Ardeleanu 
din Slnlămăria Orlea a mai fu
rat biciclete. Și-a primit atunci

Orizontul
Mina Uricani. In acest an a con

tinuat migratia oamenilor, utilajelor, 
Instalațiilor de la orizontul 580, fost 
orizont principal al exploatării, la 
cota 500 — orizont de bază fn de
venire. Cu prilejul unei documentări 
efectuate în urmă cu cîteva zile la 
Uricani, la conducerea exploatării se 
aprecia că, în prezent, acest proces 
de transformare în orizont principal 
a atins yn procent de aproximativ 
80 la sută.

Diriguitorii treburilor minei s-au 
îngrijit ca la noul orizont să fie lu
mină, evacuarea apei să se înca
dreze în norme, vagonetele încărca
te cu cărbune să ruleze fără potic-

ANUNȚ
municipiului Petroșani 

pe toți cetățenii care
Miliția 
invită 
posedă buletine de identita
te expirate sau caro expiră 
pînă la 31 decembrie 1968, 
să se prezinte la miliție pen
tru a li se elibera noi buleti
ne de identitate.

EC0N0IW
DEZBATERI

Acțiunea legii valorii în e- 
conomia socialistă. Dezba
tere științifică organizată 
de catedrele de economie 
politică și conducerea pla
nificată a economiei națio
nale din Academia de stu
dii economice și de revista 
„Probleme Economice".

1CASPUNSURI 
LA ÎNTREBĂRILE 

CITITORILOR
N.

c.

I.

POPOV 
Tendințe 
comerțul 

ÎNSEMNĂRI 
E. KEREKES, E.

GH. IONESCU (Cluj) 
Calitoteo produselor și sti
mularea materială a îmbu
nătățirii ei.

BALABAN (Moinești) 
Planul normat de scurtă du
rată - pîrghie importantă 
în planificarea activității în
treprinderilor.

CRITICĂ SI BIRI.IOGRAFIE 
ANETA SPIRIDON

„CaDitalul" lui Karl Marx 
în România (P. Lucaciu, V. 
Piucâ. M. Neagu : „Capita
lul" lui Karl Marx în Româ
nia. Editura Politică, 1968).

PREDOI și VIRGIL BALAURE 
Sociologia și zonele necu
noscute ale mișcării inova
torilor (Mihail Cernea, Ma
ria M’cfi, Victoria Dumitres
cu : Mișcarea inovatorilor. 
Studiu sociologic. Editura 
Politică, 1967).

protecționiste in 
mondial capitalist.

BUTURA, I. URSU

leri, temperatura maximă a 
aerului a fost de plus 12 gra
de la Petroșani și de plus 5 
grade la Paring. Minimile au 
fost de plus 8 grade, și res
pectiv, plus 3 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menține 
relativ frumoasă, cu cerul 
mai mult acoperit. Vînt slab 
din sectorul sudic. 

pedeapsa Dar cum are mania 
bicicletelor, a mai șterpelit șl 
pe cea a Eleonorel Rediu, din 
llaleg. Păi ce lei de gest ca
valeresc mal e și ăsta, sd o- 
hllgl o lamele sd umble per- 
pedes ? I Se poale, nene Vic
tore ?

Răspunsul nu ni-l va putea 
da Victor Ardeleanu decll pes
te cileva luni. $l-a schimbat 
domiciliul. Un timp umblă per
manent fn pi/ama, vărgată

Un răspuns 
care nu 

încălzește
20 de lamilii de la blocul 

nr. 33 din cartierul 8 Martie 
al orașului Pelrila au avui bu
curia, In urmă cu un an, sd se 
muie In casă nouă. Toi de a- 
tund ii paște insă o deziluzie r 
la apartamentele lor nu a a- 
funs niciodată apa caldă. Sesi
zările repetate ale cetățenilor 
l-au lăsat reci pe cei de la 
sectorul f.G.L. din Petrila. Au

fără apă 
nlrl spre rampa puțului. Doar un 
aspect, nu de mică importanță, se 
pare că a fost omis de pe agenda 
Înzestrărilor prevăzute pentru orizon
tul 500: asigurarea cu apă potabilă.

Vor replica unii că minerii își pot 
aduce apă de băut de-acasă. Ei bine, 
exploatarea a înzestrat pe angajații 
care lucrează in subteran cu bidoa
ne metalice în care încap doar 750 
grame de lichid. Dar cum în mină 
cei mai mulți vin să lucreze vîrtos. 
Iar pe deasupra mai e și cald la u- 
nele locuri de muncă, apa transpor
tată de la domiciliu nu-i suficientă. 
Unii s-au înarmat cu bidoane mai 
încăpătoare. Insă și acestea s-au do
vedit pe parcurs neîndestulătoare.

La ce rezolvare recurg atunci cei 
aflați la peste 150 metri sub pă- 
mînt ?

— Am văzut deseori oameni care 
lucrează la orizontul 500 cum își as- 
tîmpără setea bind apă industrială, 
ne spunea tov. Ionescu Nicolae. res
ponsabilul grupei sindicale de la 
sectorul de investiții al minei. Mulți 
s-au îmbolnăvit din cauza asta de 
stomac. In asemenea condiții e oare 
cazul să ne mirăm de ce solicită nu
meroși salariati concedii de boală ?

Anul trecut, în mai, după mal 
multe insistente, apa potabilă a fost 
adusă pînă la orizontul 580. Propu
nerea de a se coborî și la orizontul 
500 nu și-a găsit rezolvarea; deo
camdată. Cu toate că e vorba doar 
de o țeavă de 80 metri ce poate fi 
coborîtă pe puțul nr. 4. Un maistru 
mecanic de la mină aprecia că o e- 
chipă de lăcătuși-montatori ar re
zolva problema în 2—3 zile.

Fiind vorba de sănătatea a sute 
de oameni de la cinci sectoare ale 
minei Uricani considerăm că e ne
cesar ca aducerea apei la orizontul 
principal în devenire să-și găsească 
rezolvarea. Mai ales că există o in
dicație ca perforajul umed să fie e- 
fecluat doar cu apă potabilă; acum 
se execută cu apă industrială...

F. CRISTIAN

PELICULA NEGATIVA 
în grija „unchiului din gară"

Materialele de construcție 
(țigle, cărămizi, ciment) slnt, 
după cile știm, obținute numai 
pe baza unei repartiții emise 
cu multă chibzuință de toru
rile superioare, repartiție me
nită să impună beneficiarilor 
o utilizare rațională a aces
tora.

lată insă că, uneori, prețui
rea de care ar trebui sâ se 
bucure aceste materiale... lasă 
de dorit. Odată ce au sosit 
in stafia de destinație, acestea 
sini „repartizate" de benefi
ciar, nu pe șantierele de con

răspuns cd „Nu au ce face I'. 
Dar, un asemenea răspuns nu 
încălzește pe nimeni. Dimpo
trivă.

Ce-ar fi dacă locatarii de la 
blocul 33 I ar Invita pe cel da
tori sd le asigure apa caldă In 
apartamentele lor șl le-ar la 
ce cile un duș rece i Poale 
și-ar aminti atunci că le-au 
rămas datori cu ceva Mal a- 
lea că locatarii nu. le-au ră
mas datori și au achitai costul 
apel

Taur... 
din stiplex?

Seara, pe st iada principală 
a Pelroșaniului se aprind nu
meroase llrme luminoase, de 
diverse culori, mărimi, sco
puri și., sensuri. Una conlec- 
flonală din stiplex te lasă... 
perplex pentru cd susține ur
mătoarele . CARPA I RE 
TAUR NT (I?). Ca să evităm 
eventualele nedumeriri, preve
nim cititorul că e vorba de 
restaurantul „Carpali". Nu-I 
vorba deci de vreun taur, ci 
de o unitate apar/inlnd 
T.A.P.l .-ului. Ce fl-e și cu Ur
mele astea care spun ce le 
laie prin capi

(După o scrisoare de la S. 
V inlilescu).

F. V.

Inaugurarea 
noului cămin 

cultural 
din Jieț

Duminică, 10 noiembrie 1968, a 
avut loc festivitatea de inaugurare 
a noului cămin cultural din Jieț. Si
tuat în apropierea școlii generale 
de 4 ani, noul cămin cultural se 
înscrie in rindu) obiectivelor rea
lizate de Consiliul popular al ora
șului Petrila prin contribuția vo
luntară a sătenilor. La festivitățile 
de ihaugurire au participat tov. 
Tănase Emil vicepreședinte al 
Consiliului popular al orașului Pe
trila și tov. Hogman Cornel — pre
ședintele Comitetului pentru Cul
tură și Artă al municipiului Petro
șani. Mai erau prezenți la deschide
re cadrele didactice din localitate, 
lnqinerî, muncitori șl țărani

In fața celor peste 200 de par- 
t”-î-'an’i la festivitățile de inaugu
rare a vorbit tov. vicepreședinte 
Tănase E.. care a relevat în cuvîntul 
său semnificația și importanta aces
tui obiectiv cultural. A urmat un 
bogat program cultural-artistic sus
ținut de taraful Casei de cultură din 
Petroșani. Si-au dat concursul so
liștii vocali : Lumînaru Antonica, 
Revitea Adela. Siminic Nicolae, Tă
nase Constanta și Brîndusan Viori
ca. Programul rare a cuprins un re
pertoriu variat de cîntece și melo
dii populare românești locale si din 
alte reqiuni ale tării s-a bucurat 
do nn deosebit succes. Toți pariici- 
panții au fost entuziasmați de ținu
ta iteprosabîlă a interDretării

P-’n in folosință a noului
cămin cultural din Jiet, se rezolvă 
problemele ridicate de alîla timp in 
legătură cu baza materială a acti
vității culturale din această locali
tate.

strucții ci, in spatele gârn. 
După cum se vede din clișeul 
nostru, o bună parte din |i 
glele depozitate lingă gard 
s-au degradat.

Beneficiarul — șantierul m 
construcții din Petroșani — p 
dator cu un răspims la Intre 
bărlle noastre : Clnd vor >i ri 
dicate aceste țigle ? Dacă nu 
sint necesare in Valea Jiului 
de ce nu se iau măsuri pen 
tru expedierea lor pe alte șan 
Here? Cine se /ace \ inovai 
de stocarea lor în stafia C.F.R 
Petroșani ?
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DIVIZIA C

Victorie realizată
în prima repriză

Știința Petroșani Minerul Ghelar 3-0

Activele obștești — 
sprijin valoros 

în munca organelor
de partid

(Uimare din pag 1)

Etapa 3 13-a a diviziei A de fot- 
baJ a Tost, oarecum, bogată în goluri : 
22. Lovituri de la 11 metri: numai una. 
la Constanta, transfoimală de Badea.

Nici în etapa a 13-a n-au lipsit e- 
liminările de pe teren pentru .ama
bilități"; autori : clujeanul Mustetea 
Pirrălab și Dinu |Rapid).

Si in etapa a 13-a au fost prezente 
surprizele. Una din acestea dă o deo- 
Febită satisfacție iubitorilor fotbalu
lui din Valea Jiului : victoria iul 
Titus Ozon asupra lui llie Oaoă Pr 
stadionul din Ploiești.

Seria celor 20 de goluri de dumi
nică (două s-au înscris sîmbătă în 
meciul Progresul — A.S.A. Tg. Mu
res) a fost deschisă de un compo
nent al echipei Jiul Octavian Po
pescu Intrat în posesia unei mingi, 
Tăvi a trecut fn slalom printre ad- 

teșiți îd cale și a 
1—0 pentru Jiul. Gaz-

prea adus puncte, dar pe undeva, 
prin ungherele sufletelor noastre, se 
cuibărise o licărire de speranță. In 
avancronica de sîmbătă. prevedeam 
un rezultat onorabil al băieților noș
tri. Arum, trebuie să afirmăm că n- 
cest rezultat este mai mult decit 
onorabil. Așa-1 va aprecia, probabil, 
șl cunoscutul reporter și comenta
tor sportiv, loan Chirilă deși în a- 
vancronica sa de duminică afirma 
la radio că Jiul nu mai are decit 
amintirea victoriei de la Constanta. 
Acum Jiul mai are și satisfacția 
victoriei de la Ploiești, unde, obiec
tivi să (im. prea puțini erau cei ce 
se încumetau să spere la două punc
te. Pe terenul găzarilor,

cîșligă oaspeții. Dar Octavian Po
pescu șl Naidin, colegii lor de e- 
chipă au cîștigat, ridicînd la 14 
„cotele" (a se citi punctele) Jiului, 
care a urcat astfel de pe locul opt 
pe locul patru în clasament. Orice 
s-ar spune, este un rezultat pentru 
care „orchestra" lui Ozon 
rul ei (antrenorul) merită 
licitările.

Sperăm să revenim cu 
de la intilnirea de fotbal Petrolul — 
Jiul.

Un rezultat, de asemenea, valoros 
a obținut în deplasare și Minerul 
Lupeni, învingind cu 1—0 pe Pro
gresul Strehaia.

Dumitru GHEONEA

și dirijo- 
loate fe-

amănunte

■versorii 
înscris : 
dele au egalat, dar Naidin a în
scris golul victoriei, prin care a 
readus echipei sale cele două punc
te cu care jiuliștii aveau să pără
sească terenul din Ploiești în aplau
zele publicului 
cultal la radio 
siune ale Iul 
golurile Jiului.
satisfacția pentru jocul bun al bă
ieților noștri, pentru nesperata dar 
cu atît mai mult prețioasa lor vic
torie.

Era Imprevizibil succesul Jiului la 
Ploiești, de unde echipa noastră n-a

spectator. CiDe a as- 
interventiile in emi- 
Aristide Buhoiu, la 
nu și-a putut retine

CLASAMENTUL

După cum era de așteptat, Știința 
Petroșani a obținut cele două puncte 
fn partida de duminică cu Minerul 
Ghelar. care îi erau necesare pentru 
a se menține cît mai aproape de 
lider. Victoria studenților, cu scorul 
de 3—0, s-a conturat din prima re
priză cînd au dominat cu insistentă. 
In această parte a meciului, ei au 
desfășurat un joc constructiv. în 
viteză, cu multe acțiuni spectaculoa
se. Păcat insă că n-au mai practicat 
și-n repriza secundă același joc bun 
și eficace caro le-ar fi mărit zestrea 
de goluri marcate.

Încurajați de spectatori studenții 
au declanșat ofensiva din primul mi
nut. O ofensivă purtată într-un ritm 
susținui, pe fondul unei bune orga
nizări a ansamblului.' Ei au îmbinat 
în mod armonios elanul cu jocul 
gîndit. calculat. Linia de fundași l-a 
găsit în permanență pe cei doi mij
locași care, la rîndul lor, expediau 
rapid mingea, cu precădere, spre 
cele două aripi — Pănescu și Bălă
neanu — în mare vervă de joc. Și 
rezultatele n-au
rate. In minutul 9, la un corner e- 
xecutat excelent de către Bulbucan, 
fundașul Tudor, venit în careul ad
vers, a reluat mingea cu capul în 
plasă. Peste șapte minute, o reușită 
combinație între Pănescu. Răsădeanu 
șl Bălăneanu a făcut ca ultimul să 
Introducă balonul în poarta adver- 

: 2—0.
După o suită de șuturi expediate 

puternic pe lingă sau pe deasupra 
porții apărate de Salagea, în minu
tul 38, studenții au reușit să-și mă
rească avantajul prin Răsădeanu ca
re a trimis mingea în plasă cu 
capul. In acest timp, oaspeții s-au 
mulțumit să încerce din cînd în cînd 
poarta adversă do la distantă, fără 
perspectivă.

In repriza secundă, jocul s-a echi
librat, oaspeții profitind și de faptul 
că localnicii nu mai insistă, nu se 
mai „bat" pentru fiecare minge. Din-

tre numeroasele acțiuni ofensive rea
lizate, oaspeții n-au putut fructifica 
nici una datorită, pe de o parte, for
mei bune a portarului Marincan și 
a liniei de fundași în frunte cu Păs
culescu și Tudor Vasile, cît și impre
ciziei in șut a înaintașilor Tamaș, 
Stoica șl Popa I De remarcat fap
tul că. în minutul 60, Pănescu a 
expediat balonul în bară.

La victoria realizată duminică de 
către Știința a contribuit întreaga 
echipă și-n mod deosebit : Tudor, 
Păsculescu, Izvernari. Știr, Pănescu 
și Bălăneanu.

Arbitrul Alexandru Abagiu din 
Craiova a condus următoarele echipe i 
ȘTIINȚA: Marincan — Păsculescu, 
Izvernari, Tudor V„ Fagaș — Mun- 
teanu. Știr — Bălăneanu IDavid), 
Răsădeanu (Tugearu), Bulbucan, Pă
nescu. MINERUL : Salagea — Boron- 
del, Furdui, Satmari, Molnar - Popa 
C., Foca (Cturaru), Vasiu — Tamaș, 
Stoica, Popa 1.

C. MATEESCU

întîrziat să se a-

1. U.T.A. 13 9 2 2 24—11 20
2 „U” Craiova 13 7 3 3 28—20 17
X Dinamo București 12 6 2 4 22—14 14
4. Jiul 13 5 4 4 14—11 14
5. Steaua 13 6 1 6 24—17 13
6. A.S A. Tg. Mureș 13 6 1 6 20-18 13
7. Farul 13 6 1 6 20-21 13
X Progresul 13 5 3 5 14—15 13
9. Dinamo Bacău 13 6 1 6 14-16 13

in. Petrolul 13 6 1 6 15—17 13
11. Politehnica 13 6 1 6 14—17 13
12. Rapid 13 5 2 7 13—18 .> 12
13. „U" Cluj 13 5 1 7 21—24 11
14. Crișul 13 3 4 6 10—13 10
15. F. C. Argeș 12 4 1 7 12-20 9
16. Vagonul 13 3 2 8 20—33 8

Dridea : Haideți, băieți, aju- 
tați-mă să ies! Nu vedeți cum 
curge Jiul ?

(Corespondentul nostru GRA- 
Ț1AN MORAR din Pelrila își 
manifestă astfel satisfacția pen
tru victoria de duminică a Jiu
lui la Ploiești).

LUPTE LIBERE

Juniorul Moț Florian — 
din nou campion republican

VOLEI

Știința
,,U" București

can Petru, directorul Teatrului de Stal. 
Birsan losîl de la C.C.V.J. și mulțl 
alții. In activitatea lor. comitetul 
municipal, comitetele orășenești de 
partid au antrenat un număr Insera 
not de Instructori teritoriali nesala- 
ria|l, care au ajutat nrqanele <Je 
partid la planificarea muncii, pregă
tirea adunărilor generale etc. Acti
vul obștesc și-a adus, de asemenea, 
contribuita la studierea s| elabora
rea unor materiale d? analiză pe 
diferite tenie. S-au făcut studii In 
legătură cu îmbunătățirea strivitul! 
organizatorice de partid, rpspo i-irea 
de către membrii do partid a 4isci- 
nlinpi de partid și de stal

Eficienta activității colectivelor 
Obștești fsi găsește •• (Iertarea 
realizările unităților economico, 
ridicarea pe o treaptă superioară 
activității de educare nolilicJL . . 
loqiră si culturală a oamenilor mun
cii, în parlicioaroa tot mai activă o 
comuniștilor la viata de Dartîd. Ana
lizele efectuate în cadrul comisiilor 
au constituit $j un prilel d«* genera
lizare n oxnerientoi pozitive Dar 
deși s-au obținui însemnate rezul
tate în direcția lărairii activului ob
ștesc, a contribuției areslnte la re
zolvarea multor probleme, trebuie 
reținui faptul că sînt încă defici
ente mai ales în stilul do muncă cu 
cadrele selecționate în acest scon. 
Comitetele orășenești $| “Ornunale 
do partid nu an asigurat Instruirea 
periodică a acestor colective cu sar
cinile pe rare le au de rezolvat. 
Participarea membrilor mior comisii 
la unele acțiuni este înră sporadică, 
f.a comitetele orășenești nu «■© orga
nizează discuții periodice cu mem
brii acestor colective si ro atare 
linseste posibilitatea unui schimb 
liber de opinii asupra problemelor 
ce se impun a fi studiate sau anali
zate. Deși la nivelul comitetului mu
nicipal de partid, a comitetelor oră
șenești șl comunale s.au constituit 
colective de instructori terjțortali 
npsalariatl, repartizați să ajute or
ganizațiile da bază în rezolvarea 
sarcinilor ce Ie revin, participarea 
lor la acliunl are uneori caracter 
de campanie. Aceasta si ca urmare 
o faptului că nroanele de partid au 
neglijat controlul asupra felului in 
care instructorii teritoriali no^ala- 
riali ajută organele de partid »n or
ganizarea muncii pentru îndeplinirea 
diferitelor sarcini. In deplasările lor

în 
în 
a 

Hpo-

pe teien <i< livlșlii 
nlclpal de partid 
cu acești tovarăși 
In problemele pe care le ridică or
ganizațiile respective. Așa se expli
că pasivitatea de care dau 
în activitatea lor tovarășii 
reanu Gheorghe. Totoran 
Szilagyi Teodor.

Conferința Naționolă n PAR a 
subliniat faptul că munca dp partid 
trebuie să capete un caracter obștesc 
lot mai pronunțat. Anlirînd In viată 
această cerință, orqanete de nnrtid 
vor crea posibilitatea traducerii ope
rative în via|ă a sarcinilor de partid 
și do sjat. In acest srop este nece
sar să se revadă romnonenta co
lectivelor obștești croate. Ele să fio 
reîmprospătate cu cadrele cele mol 
competente. Să se evite aglomera
rea unor membri de partid cu mal 
multe sarcini si să se creeze astfel 
posibilitatea r3 un număr fot mal 
mare d« comuniști să Ho antronolf 
în rezolvarea multiolelor proh’orre 
ce le ridică viața. Esențial este ca 
în munca orcanelor de narlid să 
nn-si fără loc formalismul, să nu 
anrccîem activitatea dună nvmăvtil 
celor currînsf fn colective, ci după 
partieinaro-z lor la studierea 'diver
selor asnecto alo muncii de partid, 
după eficienta soluțiilor, măsurilor 
propuse si aplicate.

Pentru a snori contribuția activu
lui obștesc la solutionarea proble
melor ce stau în fata orcanelor de 
partid, este necesar să as’ourăm 
îporm/irea temeinică a arosțorn 
sarcinile ce le au do îndeplinit în 
etapa actuală in unitatea respectiv’!, 
cu metodele si formele cele mal 
potrivite, să le stimulăm inițiativa. 
Activitatea acestor colective să se 
d-'sfăcoare pe baza unui nrooram. 
iar periodic să se organizeze ana
lize asupra modului în care au fo‘t 
indonlin'te obiectivele prevăzute, cu 
caro prilej să se qeneralizeze for
mele «si metodele bune folosite de 
unele roiprtive de muncă

Sarcinile actuale oferă un vast 
cînio do activitate pentru organiza
țiile Ho nartid. înfăptuirea acestora 
Dresunune o largă partieînare a ro- 
munîstitor. Folosind cu pricepere c3.- 
pacîiatea, evuertenla numeroaselor 
rădrĂ de caro disuune municinivt 
nostru, vom contribui 1» rttfr-arre 
calitativă a muncii de partid în toa
te domeniile de activitate, la nive
lul cerințelor actuale.

comitetului nu- 
nu Iau legătură 
spre a l consulta

dovadă 
Măqu- 

Ioan st

AGENDA CAMPIONATULUI JUDEȚEAN

Rezonat egal la Aninoasa
de 

fot- 
Pa- 
cu 

co- 
fot-

Terenul sportiv din comuna 
pe Vale a găzduit intilnirea de 
bal dintre Minerul Aninoasa — 
ringul Lonea Ambele echipe, 
vechi state de serviciu și bine 
tale in campionatul judeleaD de
baL au căutat să încline fiecare în 
favoarea ei balanța victoriei. In mi
nutul 15. Zeița Fortuna a zimbil ju
cătorilor din Aninoasa. O centrare 
și extrema dreaptă înscrie. E 1—0 
pentru gazde. Minutul 30 aduce e- 
galarea. Tînărul Rabulea face ud a- 
devărat slalom printre apărătorii e- 
chipei din Aninoasa. pune o minge 
pe lavă lui Baki și acesta înscrie 
în coltul drept al porții apărate de 
Gram Repriza înlii nu s-a ridicat 
la un nivel tehnic și spectacular 
deosebiL

In partea a doua, JntîlDirea a fost

mai interesantă, cu faze palpitante la 
ambele porii. Portarii apără însă to
tul. Echipa din Aninoasa este pe 
punctul de a înscrie dar balonul 
șutat cu sete de Fumea întîlnește 
bara. Și lonenii au o mare ocazie: 
Buium scapă de apărători dar tra
ge... precis în portarul Gram. Ex- 
ceptînd Intrările dure ale lui Fur- 
nea, toți ceilalți combatanți au jucat 
in limitele unei depline sportivități.

Dintre jucători s-au remarcat Gram, 
OltaD I, Oltan II și Broască de la 
Minerul Aninoasa Rabulea, Vlad, Lu
pa II și Șereș de la Parîngul Lonea.

Deși bine ajutat de lușierii Zolo- 
taru și Dobner. arbitrul de centru 
Ștefan Mareș din Petro'îani a condus 
cu multe scăpări.

ȘT. ȘTEFÂNESCU 
corespondent

în zilele 
a.c., orașul 
finală a concursului republican de 
lupte libere la juniori.

La această competiție, Valea Jiu
lui a avut trei reprezentanți, com- 
ponenti ai Asociației Jiul Petrila. 
Este vorba de tinerii Moț Florian, 
Carculea loan și Grigore Constantin. 
Ei au fost însoțiți de profesorul an
trenor Gheorghe Pop. După cum 
eia de așteptat, iubitorii acestui 
sport. din Petrila, simpatizant! 
ai fruntașilor în lupte libere — Moț 
și Carculea — așteptau cu legitim in
teres evoluția acestora în finala pe 
tară.

Spre satisfacția noastră, a tuturor, 
tînărul Mo| Florian a cucerit ușor ti
tlul de campion republican la catego
ria 60 kg, ca și în anul trecut. Celă
lalt campion republican din Petrila la 
lupte libere, Carculea loan nu și-a 
putut apăra titlul cucerit anul tre
cut. Depășind cu 400 grame greu
tatea de 48 kg la care trebuia să

de 5, 6 și 7 noiembrie 
Cluj a găzduit etapa

concureze, el nu a fost admis la 
întreceri.

Staicu BÂLOI 
activist C.M.E.F.S.

Cea de a 7-a etapă a campiona
tului diviziei B de volei masculin 
a programat duminică dimineață în 
sala I.M.P. intilnirea dintre Știința 
și „U‘ București. Au cîștigat pe 
merit gazdele cu scocul de 3—1.

Oaspeții, deși ocupă ultimul loc 
în clasamentul seriei, au venit la 
Petroșani cu intenția de a face un joc 
bun și de a obțiDe chiar victoria. 
Ei au cîștigat primul set dar le-au 
pierdut consecutiv pe următoarele 
trei. Bine conduși în teren de către 
Dembrovschi și Mitrea. bucureștenii 
cîșligă primul set la 12, setul al doi
lea îl pierd însă cu 15-10, iar pe al 
treilea cu 15—13. Ultimul set începe 
în nota de dominare a oaspeților 
ei conduc cu 2—1. cu 6—3, cu 9—6 
dar gazdele iși revin și-și adjude
că setul cu 15—12. Astfel, meciul 
se încheie cu rezultatul de 3-1 în 
favoarea Științei. Victoria gazdelor 
este pe deplin meritată, dar ea ar 
fi trebuit și putea fi obținută înlr-o 
manieră categorică, avîndu-se în 
vedere valoarea scăzută a adver
sarului. Se poate afirma că elevii 
profesorului Ceacu 
portat nici de data 
vărata lor valoare.

S-au evidential. 
Bogdan și Miiller de 
brovschi și Mitrea de la Universita
tea.

Foarte corect arbitrajul prestat de 
cuplul Mugur Nicolae, București și 
Cristea Panii, Tîrqu Jiu.

Plante medicinale
Pe lingă multiplele activități in

structiv-educative desfășurate cu e- 
levii. de către conduc. școlilor 
și organizațiile de pionieri din mu
nicipiul Petroșani, se numără și strîn- 
gerea de plante medicinale.

Printre plantele medî-inale 
tale de elevii municipiului 
sînt: mușețelul, sunătoarea.

colec- 
nostru 
coada

colectate de elevi
șoricelului, măceșele. frunzele 
mesteacăn.

Astfel o bogată activitate au 
pus e . . . Școlii generale nr. 1 
troșani, care au colectat 120 kg 
ceșe și 45 kg de alte plante - 
cinale, elevii de la 
care au strins peste 
medicinale diverse.

de

de-
Pe- 
mă- 
dl

Liceul Uri<anl
180 kg plante

C V.

Abatorul 
Preparatorul

Hațeg' — 
Petrila 2-1 (2-1)

nu s-au com- 
aceasta la ade-

totuși, Maxim, 
la Știința, Dem-

Nicolae LOBONȚ 
student

MIERCURI 13 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

Eiploatarca miniera
q Jf

După cum se vede și din titlu, 
rezultatul partidei de fotbal dintre 
Abatorul Hațeg și Preparatorul Pe
trila s-a decis io prima repriză. în
tregul meci a lost însă inlluențal de 
un vînt puternic ce mătura’ în ra
fale terenul. Avînd adversar comun 
vîntul. cei 22 de jucători o-au putut, 
cu toată străduința, să ofere 
bun spectacol fotbalistic, luat 
viat, balonul căpăta traiectorii 
Tioase. fentîndu-i pe jucători.

Cu vînt din spate, jucătorii de la 
Abatorul au dominat net aproape în
treaga repriză Iutii. Presiunea mare 
la poarta oaspeților s-a soldat doar 
cu două goluri. Primul este înscris 
de- Grigorășcul in minutul 10 din lo
vitură de la 11 metri, in urma unui 
henț în careu. A) doilea gol. acela 
din minutul 25. este opera lui Giuqlea 
$1... a violului. Gluglea trage un șut 
anemic de la distantă, dar balonul,

un 
de 

cu-

luai de vînt. primește o traiectorie 
curioasă și intră în poartă. Oaspeții 
inițiază primo acțiune în minutul 35 
și reușesc să înscrie priD Sîuleanu.

In repriza a doua, capriciosul avan
taj al viatului este de partea oaspeți
lor. Dominarea lor teritorială însă 
nu se co retizează prin nici un gol. 
Hategan* Li organizează bine apă
rarea și mițiază contraatacuri peri
culoase. Rezultatul din prima repri
ză rămlne însă neschimbat : 2—1 Io 
favoarea gazdelor. Bun arbitrajul Iul 
Reslga din Deva,

La juniori : Abatorul Hațeg - Pre
paratorul Petrila 1—1.

Nicu SBUCHEA
corespondent

★

La Lupeni. Constructorul a dispus 
cu 5—0 de Minerul Urlcani.

Aninoasa
cu sediul în comuna

Aninoasa str. Uzinei nr. 1

angajeaza

MACARAGII
Salarizarea în conformitate cu H.C.M nr.

Informații se pot obține la biroul personal

1116/1965.

din cadrul

Explootârii miniere Aninoasa, zilnic între orele 7-15.
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17,30 Pentru elevi. Cousultații 
la matematică — clasa a 
Xll-a. Tema: Inele, cor
puri.

18.00 Tv. pentru specialiștii din

industrie. Ciclul „Ciber
netica".

18.30 Curs de limba engleză. 
19,00 Pentru copii. Ecranul ai

păpuși: „fn sacul lai... 
Păcală**.

19.30 Telejurnalul de seară. 
f9,50 Buletinul meteorologic.

Publicitate.
20.00 Cercetări și cercetători. 

Preocupări și realizări în 
știința românească.

20.30 Seară de teatru. „Unchiul 
Vania" de Cehov.

22.00 Divertisment muzical
22.30 Mari iDterpreți.
22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

6,00—8,25 Muzică și actua
lități ; 6,00 Buletin de știri ; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Suma
rul presei; 3,25 Moment poe
tic 8,30 La microfon, melo
dia preferată,- 9,00 Buletin de 
știri; 9.05 La microfon, melo
dia preferată,- 9,30 Matineu 
literar ? 10,00 Ansambluri ar
tistice școlare? 10,10 Curs de 
limba franceză; 10,30 Prelu
crări din folclor; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Muzică ușoară: 
11,45 Sfatul medicului; 12,00 
Muzică ușoară,- 12,20 Avan
premieră cotidiană; 12,30 Tn- 
tilnhe cu melodia populară șl 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal : Sport : 13,20 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară; 
14,00 Cîntfl Alexandru Dum
bravă și Sandu Florea; 1-1.15 
Antena tineretului,- 14,30 Ră

dio publicitate,- 14,50 Melodii 
de fon Vasilescu15,00 Bule
tin de știri; 15,15 Meridiane,- 
15,30 Voci, orchestre, melodii; 
16,00 Radiojurnal. Sport; 16,20 
Muzică populară ; 16,30 Piese 
instrumentale; 17,15 Odă lim
bii române; 18,02 Radiosimpo- 
zica : Poporul făuritorul
statului national unitar; 18,20 
De-a lungul Dunării cu cîn- 
tec și joc ; 18,40 Arii de colo
ratură din opere; 19,00 Radio- 
gnzeta de seară; 19,30 O me
lodic pe adresa dumneavoas
tră ,- 20,00 Buletin de știri; 
20,05 Actualitatea literară In 
orașele Patriei: lași; 22,20
Selection; din emisiunea : -De 

bună, 
Rute- 

1.05—

la 1 la 5* : 20,55 Noapte 
copii 22,00 Radiofurnal. 
tin meteorologic. Sport ; 
5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL li

7,10
de

7,00 Piese populare ■, 
Tot înainte ; 7,30 Buletin 
știri; 7,45 In sunet de fanfa
ră ; 8,00 Din cele mai cunos
cute melodii populare; 
Buletin de știri; 8,35 
nia .Roma" de Georges Bizet? 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Muzică ușoară; 10,30 Emisiu
ne literară pentru șc lari; 
10,55 Dansuri din opere; 11,15

8.30 
Simfo-

Din folclorul muzical al po
poarelor; 11,30 Muzică ușoa
ră; 12,00 Buletin de știri; 
12,05 Avanpremieră cotidiană 
12,15 Arii din opere? 12.25 
Muzică ușoară,- 1X20 Mii-'i-ă 
populară diD Muntenia .- I ! «0 
Radiojurnal; 14,08 Concert .-ie 
prinz; 15,00 Muzică de ">i'a- 
dă; 15,30 Orizont știin|Hir: 
15,48 Duete instrumenta' oe 
muzică populară,- 16,00 Piese 
din ciclul „Oglinzi" de Mau
rice Ravel; '6,15 O melodie, 
doi inlerpreți; 16,20 Sfatul 
medicului; 16,25 Muzică ușoa
ră .- 17,00 Radiojurnal Buletin 
meteorologic? 17,15 Lexicon 
folcloric muzical ? 17,40 Ri^io- 
publicilate .- 17,50 Muzica nouă 
românească : 18,15 Pron-am
de cintere . 18,30 Tării, inima 
și versul; 18,50 Muzică ,- 18,55 
Buletin de știri ,- 19,00 Concert 
de muzică populară; '9 30
Curs de limba germană ,- 19,50 
Consultație juridică; 20 00
Cercul melomanilor: '’0,30 Oia 
specialistului 20,50 Teatru 
radiofonic: „Steaua polară" de 
Sergiu Fărcășan,- 22,13 Ro
manțe 22.30 Pagini din ope
rele lui Rossinr; 23.00 Radio
jurnal ; 23,07 Viata de 
cert a 
Buletin

con-
Capilalei; 0,55—1,00

de știri.
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Congresul al V-lea <■

al P.M.U.P
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — Du

pă < uro anunță P.A.P., în Palatul 
Culturii și Științei din Varșovia s-a 
deschis ia 11- noiembrie cel de-al 
V-lea Congres al Partidului Munci
toresc Unii Polonez.

După alegerea organelor de lucru 
ale Congresului a fost aprobată ur
mătoarea ordine de zi 1. — Rapor
tul Comitetului Contrai și sarcinile

in vederea întăririi socialismului șl 
dezvoltării continue a Republicii 
Populare Polone; 2. — Raportul Co
misiei centrale de revizie; 3. — A- 
legeiea Comitetului Central și a Co
misiei centrale de revizie.

Raportul Comitetului Central a 
fost prezentat de W. Gomulka prim- 
secretar al C.G. al P.M.U.P.

!îț

4<

• »

Adunarea Generală
a început dezbaterile

privind restabilirea drepturilor
legitime ale R. P. Chineze

4

r
«
1

5 I

Vietnamul de sud

NOI ACȚIUNI DECLANȘATE 
DE FORȚELE PATRIOTICE j J

SAIGON 11 Știri 
presă „Giai 
noi acțiuni 
sud-vietna- 

a constituit

(Agerpres). 
transmise de agenția de 
Phong’ a F.N.E. anunță 
declanșate de patriotii 
mezi. Delta Mekongului
principalul teatru de operațiuni în 
ultimele 48 de ore. Peste două sute 
de obuze au fost trase asupra unor 
Instalații militare — declara luni pur
tătorul de cuvînt american. Conco
mitent au fost atacate diverse ta-

bere militare. S-au intensificat ope
rațiunile forțelor armate de elibera
re în jurul orașului Hue și altor 
centre din Vietnamul de sud. In re
giunea saigoneză, raidurile trupelor 
de guerilă, combinate cu cele regu
late, au ajuns în unele locuri pînă 
la 15 kilometri de oraș. Forțele a- 
mericano-saigoneze au folosit elicop
tere și bombardiere grele pentru 
părarea unor puncte din 
siguranță a Saigonului.

centura
a- 

de

R. P. BULGARIA: Vedere 
din centrul orașului Dimitrov- 
grad.

A

întrunirea

I

Lucrările sesiunii 
Conferinței generale

a U.N.E.S.C.O.
Declarația Frontului guvernului

National de Eliberare R. A. li.
HANOI 11 (Agerpres). — Dacă Sta

tele Unite au încetat necondiționat 
bombardamentele asupra Republicii 
Democrate Vietnam, ele continuă 
zborurile de recunoaștere în acest 
teritoriu și, de asemenea, și-au con
centrat forțele aeriene și navale pen
tru a intensifica războiul de agre
siune împotriva Vietnamului de sud 
— se spune în declarația purtătoru
lui de cuvînt al Comisiei pentru re
lații externe a F.N.E. din Vietnamul 
de sud.

De la 1 noiembrie 1968, precizea
ză declarația, portavioanele flotei a 
7-a americane și nave de război au 
bombardat în continuu regiunile de 
coastă sud-vietnameze. Sute de a- 
vioane cu reacție amplasate la ba
zele din Guam, Okinawa și Tailanda 
au continuat să bombardeze regiunile 
Tay Ninh, Loc Ninh, Binh Long. 
Dakto, Kontum, Quang Ngal, Quang 
Nam și Quang Tri, precum și zonele 
de la frontiera Laosului. Concomi
tent cu aceasta, continuă declarația, 
Statele Unite și administrația de la 
Saigon au intensificat pe scară lar
gă operațiunile militare terestre în

inspecial in zona Deltei Mekong și 
regiunile Rach Gia și Long Xuyen, 
unde au fost distruse case și nave 
pescărești, un număr însemnat de 
civili fiind uciși. Ultima declarație 
a administrației de la Saigon, din 5 
noiembrie 1968, cu privire la starea 
de război din Vietnamul de sud nu 
are alt scop decit de a intensifica 
exterminarea populației pașnice, și 
de a sili să înroleze pe tinerii din 
regiunile ce se mai află sub contro
lul regimului Thieu.

Declarația F.N.E. reafirmă hotări- 
rea forțelor patriotice sud-vietname- 
ze de a lupta pînă la victoria totală 
împotriva agresorilor tării lor.

CAIRO 11 (Agerpres). — Duminică 
seara, Cabinetul egiptean s-a reunit, 
sub președinția lui Gamal Abdel 
Nasser, pentru a examina recentele 
măsuri adoptate în domeniul apără
rii și raportul ministrului de exter
ne, Mahmoud Riad, asupra rezulta
telor convorbirilor pe care le-a a- 
vut la sediul Națiunilor Unite.

După încheierea reuniunii, care a 
durat patru ore, un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne a declarat ziariștilor că Mah
moud Riad a expus în detaliu rezul
tatele contactelor pe care le-a avut 
la New York și eforturile sale de a 
explica punctul de vedere al R.A.U. 
în actuala evoluție a situației din 
Orientul Mijlociu.

— •-----

Deschiderea sesiunii 
Parlamentului indian

DELHI 11 (Agerpres). — La New 
Delhi au începui luni lucrările se
siunii de iarnă a Parlamentului in
dian. Chiar în prima zi a sesiunii, 
fracțiunea partidului de opoziție, 
dan Sangh, a prezentat o moțiune 
de neîncredere în guvernul prezi
dat de Indira Gandhi. Această mo
țiune va fi dezbătută dar ea nu are 
nici o șansă de a fi adoptată, în- 
trucît Partidul Congresul National 
Indian (de guvernămînt) deține ma
joritatea mandatelor în Parlament.

Lansarea 
spre Lună 
a stației 
automate 
„Zond-6“

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
— In Uniunea Sovietică a fost 
lansată la 10 noiembrie, in 
direcția Lunii, stația automa
tă .Zond-b", anunță agenția 
TASS. Plasarea stației auto
mate pe traiectoria de zbor a 
lost electuatâ de pe o orbită 
intermediară de satelit artifi
cial al Pâmintului. Măsurăto
rile au stabilit că zborul lui 
„Zond-G" se desfășoară pe o 
traiectorie apropiată de cea 
anlecalculată.

Scopul lansării noii stații au 
tomate constă In efectuarea de 
cercetări științifice In spațiul 
perilunar, precum și In cerce
tarea modulul de iuncționure 
și perfecționare a sistemelor 
de bord și a agregatelor sta
ției.

Cu stația „Zond-6", centrul 
de coordonare și calcul de pe 
Pămlnt menține legături radio 
stabile. Potrivit informațiilor 
telemetrice, sistemele de bord, 
agregatele și aparatele șliin- 
țifice ale stației automate func
ționează normal.

NEW YORK II. — Trimisul Spe
cial Agerpres, N. ionescu. transmite: 
In ședința plenară de luni diminea
ța a Adunării Generale a O.N.U. au 
început dezbaterile în legătură cu 
problema ,,restabilirii drepturilor legi
time ale R. P. Chineze în organiza
ția Națiunilor Unite'. După cum se 
știe, la 16 septembrie un grup de 11 
state, printre care și România, au ce
rut înscrierea acestei probleme pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni și au 
prezentat un memorandum explica
tiv. Refuzul de a restabili drepturile 
legitime ale R. P. Chineze în această 
organizație — se spune în memoran
dum — constituie o negare a justi
ției și o încălcare a principiului u- 
niversalității O.N.U. Arătind ca R.P. 
Chineză „și-a demonstrat dorința sin
ceră de pace și coexistentă pașnică 
cu toate statele", memorandumul sub
liniază că „este imposibil să fie ex
clusă China, o mare putere nucleară 
de la adoptarea unor hotăriri ma
jore și in același timp să i se ceară 
să subscrie 
acorduri la 
participat".

Adunării 
zentate spre examinare, in legătură 
cu această problemă, două proiecte 
de rezoluție — unul de fond și ce
lălalt procedural. Primul document 
elaborat de un grup de 16 state, prin
tre care și România, atrage atenția

asupra faptului -labili, a drep
turilor legitime ale R p. Chineze 
este esențiala atil pgntru ap irarea 
Cartei O.N.U. rit și ponltu cauza 
pe rare Națiunile Unite trebuie să 
o servească in conformitate cu aceas
tă Cartă" și cere „recunoașterea gu
vernului acestei tari drept singurul 
reprezentant legal al Chinei in or
ganizația Națiunilor Unite, precum 
și excluderea reprezentanților lui 
Cian Kai Și din locul pe care îl o- 
cupă ilegal in O.N.I . și în toate 
organismele sale .

Al doilea proiect de rezoluție se 
înscrie in . tradiția" eforturilor de a 
bloca soluționarea acestei probleme 
prin subterfugii procedurale. El _ nu
mără printre coautorii săi Statele U- 
nile, Filipine. Tailanda, Japonia, Noua' 
Zeelandâ. Australia și alte cîteva 
state și cere ca problema reprezen
tării R. P. Chineze să fie inclusă in 
categoria acelora a căror soluționare 
necesită o majoritate de două treimi 
din voturile stnte’or membre ale 
O.N.U.

După cum a subliniat leprezentan- 
lul Cambodgiei, Huot Sambatli, in 
intervenția sa de luni dimineața, a- 
ceastă din urmă rezoluție constituie 
o nouă man<\’-ă â Statelor Unite 
vizind perpetuarea menținerii poporu
lui chinez în afara Organizației Na
țiunilor Unite, printre ai cărei mem
bri fondatori se numără și China.

la obligațiile impuse de 
încheierea cărora nu aPARIS 11. — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, trans

mite : La U.N.E.S.C.O. au continuat lucrările sesiunii Conferinței 
generale. A fost adoptată in unanimitate o rezoluție de concluzii 
a dezbaterilor de politică generală.

licii de înțelegere internațională a 
drepturilor omului și a combaterii 
oricărei forme de discriminare. Se 
relevă rolul care îi revine 
U.N.E.S.C.O. in elaborarea și reali
zarea celui de-al II-lea deceniu al 
O.N.U. pentru Dezvoltare, sub as
pectul valorificării resurselor umane 
și al formării de cadre naționale. Re
zoluția recomandă ca prioritățile 
consacrate educației și științei să fie 
menținute în continuare și în anii 
1971—1972 in cadrul programului glo
bal al U.N.E.S.C.O.

Rezoluția recomandă, de asemenea, 
ca U.N.E.S.C.O. să acorde o atenție 
deosebită problemelor educației per
manente, cercetării pedagogice, plani
ficării învătămîntului și formării per
sonalului didactic, învătămîntului u- 
niversitar și problemelor tineretului, 
politicii de cercetare științifică, for
mării struoturilor și personalului ști
ințific în țările în curs de dezvoltare, 
aplicării științelor sociale și analizei 
fenomenelor sociale contemporane, 
aprecierii mutuale a valorilor cultu
rale, proiecției patrimoniului artistic 
universal, punerii mijloacelor și teh
nicii de informare în slujba educa
ției, științei și culturii. Ea recomandă 
ca U.N.E.S.C.O. să manifeste un in
teres susținut colaborării sale cu co
misiile naționale și organizațiile inter
naționale neguvernamentale, pentru a 
promova activități în cadrul regional, 
subregional și interregional.

Conferința generală a ales prin 
vot secret pe membrii Consiliului 
Executiv, care, în urma unei recente 
hotăriri a Conferinței, numără acum 
34 de membri.

Rezoluția pregătită de o comisie 
de redactare alcătuită din reprezen
tanți ai 15 țări, printre care și Ro
mânia, sintetizează principalele pro
bleme și o/ientări tare s-au desprins 
din dezbaterile, în cursul cărora au 
luat cuvîntțil 119 șefi de delegații și 
reprezentanți ai unor organizații in
ternaționale. Aces.L document va 
constitui, alături de rezoluțiile gene
rale și cele privind programul de 
perspectivă, un îndreptar pentru Con
siliul Executiv și directorul general, 
în elaborarea viitorului program de 
activitate al organizației pînă 
anii 1971—1972. Textul acestei
zolutii subliniază. în primul rînd, ne
cesitatea ca U.N.E.S.C.O. să joace un 
rol tot mai activ în promovarea poli-

la 
re-

Generale i-au lost pre-

Perspective de regrupare

© ROMA. Luigi Longo, 
secretar general al Partidului 
Comunist Italian, a părăsit du
minică clinica în 
internat în urma 
rări vasculare. La 
rea medicilor, el 
respecte o perioadă de odihnă.

care a fost 
unor tulbu- 
recomanda- 

urmează să

• MEMPHIS. — James Earl Ray, 
asasinul prezumtiv ai pastorului Mar
tin Luther King, șl-a schimbat avo
catul duminică seara, cu numai 48 
de ore înainte de începerea proce
sului său. Cunoscutul avocat Percy 
Foreman a fost preferat lui Arthur 
Hanes, însărcinai cu apărarea Iui 
Ray la 13 Iunie. Foreman, scrie a- 
genția Associated Press, va cere pro
babil o aminare cu 30 de zile a pro
cesului. ceea ce ar putea însemna 
ca asasinul prezumtiv 
populației de culoare 
nu fie judecat in acest

liderului
.U.A. să

Alti 2 000

('omplot in vederea asasinam 
lui Richard Nixon

NEW YORK. — Tribunalul distric
tual Brooklyn din New York a inten
tat un proces împotriva lui Ahmed 
Rageh Namer și a doi fii ai aces
tuia, fiind acuzați de a fi complotat

«>
<£>

<t>
<£)
<£>

«>

• CIUDAD DE MEXICO - 
Comitetul de grevă al studen
ților mexicani a holăril să 
continue boicotarea cursurilor, 
pînă la satisfacerea completă 
a revendicărilor acestora. Un 
purtător de cuvînt al comite
tului a declarat că in prezent 
principala revendicare a stu
denților rămine eliberarea co
legilor lor al lat i Încă in închi
soare după incidentele care 
au precedat Jocurile Olimpice. 
Studenta cer. de asemenea, o 
reformă a actualului sistem de 
invâlămint din Mexic

in vederea asasinării lui Richard Ni
xon, președintele ales al S.U.A., de 
incitare la crimă și posesia de obiec
te periculoase. In locuința acestora 
s-au găsit o armă militară, o cara
bină și cartușe. Acuzații au fost a- 
restati la domiciliu) lor în urma u- 
nei descinderi a politiei sesizate de 
o persoană, al cărei nume nu a fost 
dezvăluit.

Pe eșicherul politic italian au loc 
noi mișcări. Partidele lostei coaliții 
guvernamentale — dizolvată înain
tea alegerilor parlamentare din luna 
mai a.c. — se află in faza confrun
tării pozițiilor respective in căldarea 
unei căi de compromis pentru o re
editare a vechii grupări de centrii- 
stihga. Rezolvarea situației depindea 
și mai depinde incă de atitudinea 
Partidului socialist, care a cerul 
primul, după infringerea electorală, 
o „pauză pentru a rellecta", așa- 
numita .dezangajare' 
rile ce i-ar fi revenit In cadrul gu
vernului. In această 
își propusese să înfrunte foaie pro
blemele politice a căror rezolvate 
definitivă urma să o dea primul con
gres al P.S.I. — P.S.D.I. unificate 
Congresul s-a încheiat cu aproxima
tiv o săplămină in urmă, stabilind 
ca holăririle de care depinde cola
borarea în cadrul unui guvern să 
fie adoptate de prima ședință a nou-

de răspunde-

pauză. P.S.I.

© DJAKARTA 
angajați ai companiei indoneziene 
aviație ..Garuda" urmează să fie con- 
cediati. ca urmare a unor măsuri 
drastice de austeritate, s-a anunțai 
la Djakarta. Conducerea companiei 
a concediat deja din acest motiv 
sau 
dicatele de stingă 
3 000 de persoane. In total, va fi 
desfăcut contractul de 
proximativ două treimi 
Iul pe care compania îl 
tru luni în urmă.

de 
de

LONDRA. — La invitația orga- 
britanic pentru

pentru așa-zise legături cu sin- 
pesteinterzise

la a-

A
In Olanda se

muncă
din persona- 
avea cu pa-

anunfă
majorări <Ic preturi
HAGA. — Anul care vine nu pro

mite nimic bun locuitorilor Olandei. 
Acest lucru l-au anunțat ziarele a- 
părule duminică la Haga, care au 
publicat o declarație a Ministerului 
Economiei asupra majorării, incepind 
cu ianuarie 1969, a prețurilor la nu
meroase produse și mărfuri de larg 
consum. In declarația ministerului se 
precizează că de această majorare 
vor fi afectate prețurile la 
ne, zahăr, conserve, cafea,
pun. Se vor majora, de asemenea, 
prețurile la mașinile de uz casnic, 
încălțăminte, textile, confecții.

unt, pii- 
ceai, să-

•
nizaliei Consiliului 
pace în Vietnam și cu sprijinul mai 
multor organizații sindicale, in cen
trul Londrei a avut loc duminică un 
miting, desfășurat sub lozincile retra
gerii corpului expeditionar american 
din Vietnamul de sud.

Luînd cuvîntul la miting, repre
zentanții organizațiilor obștești și sin
dicale au subliniat necesitatea înce
tării războiului agresiv 
tele Unite în Vietnam 
rea politicii

Asia dede
guvernului 
Sud-Est.

dus de Sta- 
și reevalua- 
britanic fală

lui Comitet Central al partidului. 
Dar această primă plenară a C.C. 
al P.S.I. nu a iacul decit să dove
dească laplul că este foarte dificil 
ca cele cinci curente socialiste să 
ia hotăriri comune, ele continuin'! 
să rămină divizate de puncte de ve
dere contradictorii.

După tratative și discuții Îndelun
gate, Comitetul Central a votat un 
document politic care nu a obținut 
decit 52 la sulă din sufragii. Chiar 
președintele par Udului, Pietro Nen- 
ni, a fost ales cu numai 62 de vo
turi din 
țiu ne a 
membri, 
crelarul , 
pe secretarul ad lunci, Antonio Ca- 
riglia, cu 11 voturi și 10 bulbi ine 
albe, reprezenlind opoziția atil a 
grupării de centru — curentele con
duse de De Martino și GiolHti — 
cil și a slingii — condusă de Lom
bardi. (Aceste grupări cuprind de 
fapt 48 la sulă din numărul mem
brilor Comitetului Central).

Motivul pentru cort* iihnătate din 
membrii conducerii Partidului socia
list s-au aflat in opoziție se dato
rează. după cum arăta și Berloldi. 
unul din liderii curentului lui De 
Martino, opiniilor diferite în legă
tură cu cadrul general al politicii 
de cenlru-stinga. modul in care se 
pune problema alegerii consiliilor 
comunale și tipul de relații ce tre
buie stabilite, pe de o parte, cu 
Partidul democral-crestin și, pe de 
altă parte, cu Partidul comunist

Astfel, deși cercurile politice ita
liene așteptau cu multă nerăbdare 
hotărirca socialiștilor, partidele po
litice, și in special democrat-creș- 
linii, al căror consiliu neț io nai ur
mează să se întrunească nesle cite
va zile, nu va putea să n țină sea
ma de noua situație creată in Parti
dul Socialist după unificare. Pers
pectivele unor tratative pentru re
luarea colaborării in cadrul coali
ției cu un partid scindai, cum este 
astăzi P.S.I., se conturează a li des
tul de dificile și nu este sigur că va 
putea aduce vreo facilitare tipplul 
adresai de Congresul Partidului re
publican pentru o jeedilaro ăpidă 
a coaliției sau propunerea do <• for
ma un guvern in doi (dem ral- 
creștini și republicani), cu atil mai 
mult cu cit și în interiorul Parisu
lui democrat-creștin se delimi'e- ă 
din ce în ce mai precis un puternic 
curent înnoitor de slfnga. ce se si
tuează deseori pe o poziție mal a- 
vansotă chiar decit aceea a dreptei 
socialiste.

Sarcina readucerii celor trei parti
de în vechea coaliție, susținută a- 
cum șl de forțele conserv aloare ita
liene. este tot mai acută, nb«cnă 
comentatorii politici Italieni, cu atil 
mal mult cu cit actualul guvern e 
.tranziție", care ar ii trebuit so se 
alle la conducere numai citeva luni, 
nu dlsnuno In parlament d<* o ma
joritate stabilă.

121 de membri. Noua Direc- 
P.S.I., care numără 21 de 

a ales la rindul său pe se- 
partidului, Mauro Fetri. si

Studiind colecția Institutului de elno-

CAMBODGIA : Vechi construcții in apropiere de

o perioadă nelimitată această insti
tuție de învătămînt superior. A fost 
aminată, de asemenea, sesiunea de 
examene. Aceste măsuri au fost a- 
doptate ca urmare a demonstrațiilor 
studențești de la Caraci organizate 
in sprijinubconducătorilor studenților 
arestați de autorități.

© SYDNEY. — Medicii care 
au efectuat nu demult prima 
grefă cardiacă din Australia 
au reușit s4 oprească procesul 
de r&spingete apărut la pa
cientul lor, Richard Pye. in 
virstă de G4 de ani. transmite 
agenția Reuter. Starea sănă
tății la/e este in prezent satis
făcătoare.

MOSGOVA. La li noiembrie, 
la Moscova au <vul loc convorbiri 
intre Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului ‘do Miftîștri al U.R.S.S., șl 
Nur Ahm<*4 Etemadi, primul ministru 
al Afganistanului, rare se află înlr-o 
vizită oficiilă în U.R.S.S.

© LENINGRAD. —
gratie al Academiei de Științe a U.R.S.S., un arheolog le- 
ning rădean a descoperit o particularitate interesantă a sculp
turilor din epoca paleolitică : o singură figurină poate înfă
țișa mai multe imagini. Atenția arheologului a fost atrasă 
de citeva bucăți de marnă, reprpzenlind oameni și ani
male. Este suficient să se Incline sau Să se răstoarne bucata 
de marnă, pentru ca să devină VjfaibilăMt imagine complet 

■’ »r , -------- ja Opf jmQginj d/-
paleolllio 
obiectele 
in apro-

nouă. Unele exemplare conțin chiar plntyJt 
ferite. Această particuiaritale a Sculptorilor din 
nu a fost observată pînă In prezent, cu:-toate că 
studiate au fost descoperite acum pesle 50 de ani 
pierea unui sat de pe Don.

Ciitremui'e dc pămînt în Turcia
vale, au fost puternic resimțite în 
localitățile Bandirma, Istanbul, Florya, 
Bursa, Canakkale, Akihsar și Usak. 
Nu au fo^ semnalate victime ome
nești.

ANKARA. — Agenția de presă A- 
nalolia anunță că duminică au fost 
înregistrate în Turcia mai multe cu
tremure de pămînt. Mișcările seismi
ce, care s-au repetat la scurte inter-
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