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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNARI NAȚIONALE

In cursul dimineții de miercuri au continuat 
lucrările sesiunii a douăsprezecea o * celei 
de-a V o leoislaturi a Marii Adunări Națio 
nale

Deputății Si invitata ou intimpinat cu puter
nice aplauze pe conducătorii partidului și sta
tul tovarășii Nicolae Ceausescu. Ion Gheor- 
nhe Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mir’l Virqil Trofin, llie Verdet Maxim Berghla- 
nu. Florian Dânălache, Constantin Dragon. 
Janos Fazekas, Gheorohe Rădulescu. Leonte 
Rautu. Vcsile Vilcu.

Erou prezenți membrii Consiliului de Stal.
In tribune se aflau numeroși invitați, șefi 

ai misiunilor diplomatice acreditați la Bucu
rești ziariști

Ședința a fost condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec președintele Marii Adunări Naționale.

La discuția qenerolă asupra proiectului dc 
Leqe privind preqătirea tineretului pentru a- 
oororea patriei ou moi luat cuvântul deputății 
Gheorqhe Crăciun, președintele cooperativei 
ao-.-ole de producție din Sebeș, județul Alba. 
Elena lacubina. inainer aqronom din comu
na Perequ Mare, județul Arad. Dionisie 
Baribo. tehnician la Termocentrala de la Fin 
fmele. iudetul Mureș, și Nicolae Unqureanu, 
membru al Biroului C.C. al U.T.C.

Proiectul de leqe a fost discutat apoi pe

jrticole si supus in întregime votului deputat
ion Cu unele amendamente propuse de de
putat. Mareo Adurarc Națională a aprobai 
prin vot secret, cu bile. Leqea privind pregă
tirea tineretului pentru apărarea patriei.

Trecindu-se la următorul punct c • pe or 
dineo de zi. deputatul Mihai Gerc. preșe 
dintele Comitetului pentru problemele admi
nistrației locale, a prezentat expunerea Io 
proiectul de Leae privind modificarea unor 
dispoziții din Leqea nr. 28/1966 pentru alege
rea deputaților in Marea Adunare Națională 
si in consiliile populare. Raportul comisiilor 
administrativă si juridică 
leqe a fost prezentat de 
minică. vicepreședin’ al 
tive.

După ce pioieclul de __  _
pe articole. Marca Adunare Națională a a- 
doptat. cu amendamentele propuse de depu- 
tati Leqea privind modificarea unor dispoziții 
din Leqea nr. 28/1966 pentru aleqerea depu- 
taților in Mareo Adunare Națională și in con
siliile populare, in care sint cuprinse normele 
cu privire la aleqerea deputaților in organele 
reprezentative, corespunzătoare cu modifică
rile aduse de Constituție și cu îmbunătățirea 
oraanizării administrativ-teritoriale a țării.

In continuare, deputatul Constantin Stătes-

la acest proiect de 
deputatul Petre Du- 
Comisiei administra

cu, secretarul Consiliului de Stol, a prezentat 
expunerea la Proiectele de leqi pentru apro
barea decretelor cu putere de leqc emise de 
Consiliul de Stat de la ultima sesiune a Ma
rii Adunări Naționale, iar deputatul Mircea 
Rebreanu, secretarul Comisiei juridice, a ex
pus raportul acestei comisii.

Trecindu-se la votul secret, prin buletine, 
Marea Adunare Națională o aprobat decre
tele cu putere de leqe emise de Consiliul db 
Stat de la ultima sesiune.

La următorul punct de pc ordinea de zi. s-a 
trecut la aleqerea unor noi membri in comi
siile permanente ale M.A.N. La propunerea 
Biroului M.A N . in locul tovarășului Stefan 
Peterfi, care îndeplinește funcția de vicepre
ședinte ol Consiliului de Stat, deputatul Petre 
Nicolae a fost ales membru al Comisiei pen
tru cultură si învătămint, iar in locul devenit 
vacant in Comisia economico-financiarâ a 
fost ales membru deputatul Aurel Vijoli.

La amiază, ședința plenară a luat sfirșit. 
Președintele Marii Adunări Naționale, tova
rășul Stefan Voitec. a anuntat că, in confor
mitate cu principiul sesiunilor deschise, lu
crările actualei sesiuni vor continua in comisii 
permanente, urmind ca reluarea lucrărilor in 
ședințe plenaie să fie anunțată din timp.

(Agerpres)
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EDITURA POLITICA 
pentru învâfâmîntul 

de partid
ECONOMIA ÎNTREPRINDE

RII INDUSTRIALE 
Culegere de lecții 

352 p. 9,25 lei

STATUTUL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN 
Culegere de lecții 

136 p. 3 lei

STAT, DEMOCRAȚIE, 
LEGALITATE 

488 p. 10,50 lei

LEGE
privind pregătirea tineretului 

pentru apărarea patriei
Ană r a rea patriei, a cuce: mior ’ - 

volutionare ale poporului muncitor 
este îndatorirea supremă a tuturor 
cetățenilor Republicii Socialiste Ro
mânia.

In condițiile existentei imperialis
mului — pericol permanent pentru 
pacea $1 securitatea popoarelor — 
întărirea capacității de apărare a 
țării, adoptarea tuturor măsurilor 
necesare pentru a putea da riposta 
cuvenită uneltirilor agresive ale 
reactiunii internaționale reprezintă 
® sarcină primordială a stalului nos
tru socialist

Tinînd

-lagiului militar obligatoriu, in sco
pul asigurării unor forme organiza
te de pregătire a tinerntului pentru 
apărarea patriei. pentru însușirea 
unor cunoștințe și deprinderi mili
tare, tehnice și sanitare, pentru e- 
ducarea lui în spiritul disciplinei $1 
ordinii, al patriotismului socialist și 
internaționalismului proletar, al ab
negației în apărarea independentei 
și suveranității naționale, a cauzei 
socialismului și păcii,

vară, tabere speciale pentru elevii 
din licee selectionali pentru a fi co
mandanți de grupe. Pentru organi
zarea acestor tabere se folosesc 
gratuit in Ierna le te și căminele unor

seama de durata redusă

Marea Adunare Națională a 
publicii Socialiste România 
DOPTA PREZENTA LEGE :

Re- 
A-

CAPITOLUL

Dispoziții generale
— In Republica Socialista 
se organizează activitatea

Ședința 
Comitetului Central

al Partidului
Comunist Român

In ziua de 13 noiembrie 1068 a avut loc ședința Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

Lucrările au fost deschise do tovarășul Nicolae Ceaușcscu, secre
tar general al C.C. al P.C.R.

Comitetul Central a desemnat reprezentanții Partidului Comunist 
Român in Consiliul National al Frontului Unității Socialiste.

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 

pe ziariștii olandgzi 
Louis Frequin și Tom Brouwers

Președintele Consiliului do Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit mier
curi după-amiază pe ziariștii Louis 
Frcquin și Tom Brouwers, reprezen-

tanti ai unor grupuri de ziare din 
Olanda, care se află într-o vizită in 
tara noastră, Ia invitația Ministeru
lui Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Concluzia sesiunii

a

ART. I 
România 
de nreaătire a tinerelului pentru a- 
pârarea patriei, la care au dat iria 
patriotică să pailicipe tineri - bă
iet» și fete — cetățeni ai Republicii 
Socialiste România.

ART. 2 — Activitatea de pregâ 
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei cuprinde instruirea militară 
generală, cimoașteiea armelor de 
nimicire în masă și proiecția împo
triva lor, apărarea locală antiaeria
nă pregătirea sanitară și de prim 
ajutor, precum și pregătirea dr spe
cialitate în cadrul unor cercuri tob- 
nico-aplicative.

ART. 3 Conducerea activității 
de pregătire a tinerelului pentru a- 
părarea patriei se exercită de Uniu
nea Tinerelului Comunist cu spri
jinul Ministerului Forțelor Armate. 
Ministerului Afacerilor Interne, Con
siliului Securității Stalului, Ministe
rului Tnvătămintului, Ministerului 
Sănătății, Consiliului National pen
tru Educație Fizică și Sport. Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, Comitetului pentru 
Problemele Administrației Locale si 
ai comitetelor executive ale consi
liilor populare.

— comandanții de grupe pot ti 
-eleclionali și din rîndul tinerilor 
care au obținui rezultate bune în 
pregătirea pentru apărarea patriei.

Comandanții centrelor de preqă
tire, ai detașamentelor și grupelor instituții dc învătămint. 
sini numiți de centrele militare- ju
dețene și organizațiile Uniunii Tine
retului Comunist. Activitatea coman
danților se va desfășura în afara 
obligațiilor de serviciu, fără plată, 
în cadru] îndatoririlor lor de oii- 
leri, subofițeri și gradați în rezer
vă.

Comandanții centrelor de pregăti 
re execută anual convocări de scur
tă durată pentru instruire metodi
că. Instruirea se organizează do M^ 
nislerul Forțelor Armate.

ART. 8 — Cercurile* tehnico-apli
cative organizate pe lingă iinilalilo 
militare sînt conduse de ofițeri, sub
ofițeri si gradați activi. Celelalte 
cercuri sînt conduse de ofițeri și 
suboH’eri in rezervă

ART. 9 — Comitetul Central 
Uniunii Tineretului Comunist în 
laborare cu Ministerul Forțelor Ar
mate și Ministerul învătămînlului 
organizează, în timpul vacantei do

al 
ro-

Aceste Inhere se organizează și 
iuactionează potrivit - normelor le
gale cu privire Îmi taberele de pregă
tire sportivă. Cheltuielile pentru or
ganizarea și funcționarea acestor 
tabere vor fi incluse si suoortale 
din bugetul Comitetului Central al 
Uniunii Tinerelului 
vii sînt srutiti '<■ 
contribuții.

ART 10 Pentru 
activității)* practice 
pentru apărarea patriei, rare rci e 
forturi fizice, tinerii* se vor nr,v"’n,z 
în nrealabil, la vizita medicală în 
cadrul cabinetelor medicale din în
treprinderi, linstilutii. Oroanizafii °- 
conomico unităti do învălămîn* sau 
circumscripții sanitare, 
cală va 
general, din caro să rezulte că tînă- 
rul este apt pentru a participa la a- 
cesle activități.

Recenta sesiune a Consiliului popu
lar municipal a dezbătut preocupa
rea comitetelor executive ale consi
liilor populare pentru asigu
rarea asistentei sanitare a popu
lației, măsurile ce se impun pentru 
îmbunătățirea acestei activități. Cu 
acest prilej s-au subliniat progresele 
simțitoare ce le-a cunoscut în ulti
mii ani ocrotirea sănătății în Valea 
Jiului. Au fost înființate noi unități 
medicale, a crescut numărul cadre
lor sanitare, au sporit an de an fon
durile alocate de stal pentru ocro
tirea sănătății populației. Toate a- 
ceste progrese au fost posibile da
torită rezultatelor obținute în dez
voltarea potențialului economic al 
tării și perleclionării vieții noastre 
sociale. O contribuție însemnată la 
dezvoltarea asistentei sanitare în mu
nicipiul nostru — a subliniat sesiu
nea - o aduc _și consiliile populare 
prin aplicarea măsurilor do profila
xie și combatere a bolilor, prin în
drumarea în această direclie a în
tregului aparat medico-sanilar cit și 
ceilalți factori care au obligații în

asigurarea condițiilor optime de igie
nă și protecție a muncii.

0 Indicele de natalitate a 
înregistrat creșteri esențiale 
ajungtnd în perioada prime
lor trei trimestre din acest 
an la cifra de 30,6 la sută 
față de numai 14.7 la sută 
in 1966.
• Mortalitatea generală în 

aceeași perioadă a scăzut 
la 8,4 la sută față de 9,8 la 
sută cit se înregistrează pe 
țară.
• Sporul natural al popu

lației (excedentul) a ajuns la 
22 la sută, față de 18,1 la 
sută obținut pe țară.
• Durata medie de viață 

a ajuns la 68 de ani, față 
de 66 de ani în 1965.

Sesiunea a analizat principalii in
dicatori sintetici de sănătate la care 
s-a ajuns în municipiul nostru, mă-

șurile care se cer întreprinse în vi
itor in vederea îmbunătățirii ocro
tirii sănătății. Citiva din indicatorii 
sintetici cei mai elocvenți privind 
sănătatea populației sînt reda ti io 
caseta alăturată.

Tot in șirul succeselor oblinute 
în ocrotirea sănătății se poate a- 
minti eradicarea totală a unor boit 
de largă răspîndire ca malaria, ti
fosul exantematic etc., iar altele au 
fost reduse la cazuri Izolate. S-a în
registrat o scădere și a bolilor cro
nice cu extindere in masă. A scă
zut, de asemenea, numărul aci iden- 
telor de muncă și de circulație, iar 
silicoza a înregistrat o scădere de 
45 la sută fată de aceeași perioadă 
a anului trecut.

Rezultatele obținute în domeniul 
ocrotirii sănătății au la bază îmbu
nătățirea continuă a condițiilor de 
viată și de muncă, activitatea neo- 

- bosilă - a cadrelor medico-s-milare 
care, in majoritatea lor, au desfă
șurat o muncă susținută atit în do
meniul curativ cit și in cel profi
lactic precum și măsurile de îmbu
nătățire n pdn/'»|îai sanitare a ma«

CAFITOLUL II

Organizarea activității
de pregătire a tineretniui
pentru apărarea patriei
ART. 4 — Activitatea <l< găU- 

re a tineretului pentru apărarea pa
triei are o durată de 2 ani ri -uprin- 
de tinerii — băieți și fete — în 
virstă de la 18 la 20 de ani Orga
nizarea șl desfășurarea arest, i acti
vități sini reglementate prin -nstt ac
țiuni ale Comitetului Cen*ral al U- 
niunii Tinerelului Comunist si Mi
nisterului Forțelor Armate.

Proaramtii de pregătire a elevi
lor si studenților se va include în 
orari. 1 activității școlare: pregăti
rea tineretului salariat se desfășoa
ră î afara orelor de producție.

ART. 5 — Tinerii rare au înde
plinit serviciul militar pot să-și con
tinue pregătirea in cadrul unor cer
curi tehnico-aplicative.

Studenții și elevii școlilor de spe
cializare postliceală pot participa la 
activitatea de preqătire în cadrul u- 
nor forme adecvate pentru însuși 
rea de cunoștințe tehnico-aplicative.

ART. 6 — Pregătirea tineretului 
p ntru apărarea patriei se desfășoa
ră in rentre de pregătire organizate 
pe Ungă întreprinderi, instituții or
ganizații economice, unități dc în- 
vătîmînl. comune sau pe grupe de

enlrelor do pregătii < și 
se stabilește dc 

teritoriale ale Uniunii Ti- 
Comilnist și Ministerului 

Armate. împreună <“u ro- 
executive ale consiliilor 
iar în licee, împreună cu

întreprinderi, instituții sau organiza
ții economice. In cadrul centrelor, 
tinerii sirii organizați pe detașam- n 
le și grupe.

Numărul
ai detașamentelor 
organele 
neretului 
Forțelor 
mitetele 
populare, 
inspectoratele școlare județene si 
al municipiului București.

De asemenea, pregătirea tiner- tr 
lui se desfășoară și în cercuri teh
nico-aplicative organizate pe lingă 
unități militare. în măsura asigură
rii bazei materiale corespunzătoare, 
asemenea cercuri se pol organiza și 
pe lînoă întreprinderi și unităti de 
învătămint.

ART. 7 — Centrele de pregătire 
detașamentele si grupele sini coman
date de ofițeri, subofițeri si gradați 
in rezervă, selecționați din rîndul 
lariatilor organizației socialiste 
lingă care funcționează centrul 
pregătire;

— la comune 
lectionatl din 
didactic sau al

sa
pe 
de

se-comandanții sînt 
rîndul personalului 
altor salariat!;

Comunist. Fle- 
nlală oricăror

Vizita medi- 
consla din examenul clinic

CAPITOLUL III

Drepturi $i
ART. 11 - Tinerii cate obțin re

zultate bune la pregătirea pentru 
apărarea patriei primesc diplome, in
signe și alte stimulente. Cei care 
au frecventat cercurile lehniro-apli- 
cative de parașutism sau de /bor cu 
și fără motor, primesc și brevele 
sau certificate. Tinerii (băieți) evi
dential! In pregătire au prioritate la 
selecționarea în școlile de ofițeri, de 
maiștri militari și subofițeri activ i. 
precum și la alegerea armei la incor
porare, în raport cu nevoile și pc-

ES

îndatoriri
sibilitălile Ministerului Forței- • Ar
mate, Ministerului Afacerilor Inter 
no si ^'nnsiliiilii' SecurităfH Stntu 
lui.

ART. 12 - Tinerii au ih'i.v riroe 
de a participa cu regularitate la 
desfășurarea programului de pregă
tire pentru apărarea patriei, de a-și 
însuși cunoștințe si deprinderi mi
litare. tehnice și sanitaro, fl • -■ les- 
v-cla disciplina și ordine-.’, de a in

(Continuare in pag. a 2 a)

INSTANTANEU

Supărarea lui Trifoi
In ușa sectorului IV de la Apoi la rol, altul nu poale,

j mina Vulcan a apărut un băr- dom'le. ca el I încarcă cile j
bal cu fala cănită, pe umăr 40—50 de pline pe șut fără să
cu un -ciulac scurt, prins cu iie vreo problemă.
un lai. Șeful de sector, ingi- — Si cum de a plecat ?
nerul Istrate, întrerupe discu- — L-o înșelat maistrul, l-a
lia cu locliitorul său și ridică spus să vină de noapte, să
privirea spre noul venit. meargă la o brigadă de pre-

— Ce-i baiul, iov. Trifoi? găliri.
— Am venit, tovarășe șef, Am cerul amănunte. N-am

să vă spun să șltfi cu maistrul aflat decîl că Perla e un tl-
Marian mi l-a luat pe Perla. năr slăbuț, de vreo 20—21 de
Da li ordin să mi-l dea înapoi ani. Are insă o calitate; e
Ia brigadă că nu știu ce fac 1... tare inimos, foarte ager cind

— Bine. bine. O să vină iar e vorba de lucru. Am mai a-
la dumneata, il liniștește șe- flat că și brigadierul Tivdă a
ful. făcut un mic scandal la sec-

— De ce inlervenili pentru tor cind i-a fost mutat Perla
Peila? E cumva miner, are la abatajul lui Trifoi pentru
experiență, il întreb pe omul a întări brigada.
cu ciulacul pe umăr Asta a fost motivul pentru |

— Ba e numai vagonetar; rare brigadierul Trifoi a ve- ,
abia de sase luni ii în bri- nil supărat din mină și a fă-
nadă dai știe să dacă orice in cut primul drum la biroul șe ' i
abataj li bun de armat, la 
perforai, iar lopata cind o a-

lului de rector...1 pucă o întierbintă. (Zimbeșle). Francisc VETRO

I. DUBEK

(Continuare In pag. a 3-a)

zile?
INVITAȚIE

Comitetul pentru cultură 
artă al municipiului Petroșani 
invită pe to’i activiștii cultu
rali să partrt ipe la ședința 
plenară a comitetului, care va 
avea loc azi, la ora 16. în 
sala mică a Casei de cultură.

In cadrul plenarei va fi a- 
analizată munca culturală des
fășurată în Valea Jiului in* ul
tima perioadă și măsurile ce 
se impun pentru intensificarea 
activității culturale în perioa
da ierni’

Constructorii de utilaj minier
în fața unui important salt

reparat utilaj minier din 
un loc important în 

me- 
procesului de 

pentru ino- 
exploalărilor noastre mi

niere. Piese de schimb pentru cele 
mai diverse utilaje sub*, ranc și de 
la suprafață, instalații pentru meca
nizarea și automatizarea rampelor de 
puțuri, colivii de extracție, schipuri. 
lanțuri elevatoare, cupe de funicular, 
construcții metalice și alte numeroa
se produse care se făuresc în halele 
acestei uzine vin în sprijinul colec
tivelor exploatărilor miniere pentru 
creșterea producției de cărbune.

Conferința pentru darea de seamă 
și alegeri a organizației de partid 
din uzină a reflectat răspunderea cu 
care colectivul de muncitori, ingi-

calitativ

Concurs (ii tema 
„(el mai bou recitator 

al detașamentului"
Zilele trecute c ave* loc. la 

Școala generală nr. 1 din Pe- 
trila. un concurs cu tema . Cel 
mai bun recitator al detașa
mentului".

Cîștigători ai concursului au 
fost declarați pionierii Butariu 
Mircea. Popescu Valeria și Bo- 
teanu Nicolae, care au primit 
cărți și bomboane precum și 
felicitările colegilor lor.

?rof. FILIPPINI ROZAUA

Uzina de
Petroșani deține 
ansamblul preocupărilor pentru 
canizare complexă a | 
extracție a cărbunelui, 
dernî/arei

nori și tehnicieni de la U.R.l’.M.P. a 
intimpinat sarcina ce i-a fost încre
dințată de a lărgi si diversifica gama 
de utilaje necesare exploatărilor mi-

chlsă, grinzi de susliriere, transpor
toare T.R.-B, platforme de săpat sui
tori și alte utilaje și instalații de 
înaltă tehnicitate.

niere. Trecerea la fabric arca in se
rie a inor utilaje miniere moderne, 
intre care unele pentru prima oară 
la noi in lorii, polani/ează inițiati
va, pricep « a si spiritul oigani/ato- 
ric al celor mai bune cadre din u- 
zină al comuniștilor. U.R.L.M.P. va 
produce in serie stllpi de susținere 
hidraulici cu circulație închisă și des-

Prin realizările do pină acum, prin 
■vperienla acumulată, colectivul ti

zi nei s-a dovedii apt pentru acest im
portant sail calitativ. Așa cum s-a 
subliniat in darea de seamă, in cele 
zece luni trecute din acest an. pla
nul producției globale a (osl reali
zat in proporție de 105,5 la sută, 
iar planul producției marlă — de

105,49 la >'ila. Tovarășii Scurtu 
Gheorghe, Panta Ion, Căprar Vasilc. 
Toth luliu, Bencovici Nicolae. ing. 
Coșa Dumitru, Voinea Petru și multi 
alli comuniști au fost citați în darea 
de seama pentru perseverența și ini
țiativa cu care munc^c 
îndeplinirii sarcinilor ce 
uzinei.

S-au făcut remarcate 
realizări caro reflectă 
pentru îmbunătățirea 
producției. In urma analizei in co
mitetul d<- partid a controlului teh
nic, s-a redus simțitor procentul de 
rebuturi la piesele turnate din o- 
tel și fontă, iar reclamaliile exploa-

incesc in vederea 
stau în fala*

o serie de 
preocupare 

calitativă a

I. BRANȘA

(Continuate In pag a 3 a)

Acțiune educativ • 
patriotică

Peste 200 elevf de la Liceul 
industrial Petroșani s-au întil- 
nit în sala de festivități a șco
lii. cu tovarășul Armașu Ni
colae. veteran al războiului 
antihitlerist. Elevii au audiat 
ca interes expunerea tovară
șului Armașu. presărată cu e- 
plsoade inedite din timpul 
războiului, cu secvențe de îqalt 
patriotism de care au dat do
vadă ostașii români, cu reco
mandări privind dragostea de 
patrie, de partid și popor.

A urmat o reuniune tovără
șească.
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LEGE EXPUNEREA
privind 

pentru
(Urmare din pag. 1)

griji cu răspundere armamentul șl 
materialele încredințate.

în timpul programului de pregă
tire. comandanții șl tinerii vor purta 
bască și, facultativ, bluză sau uni
formă.

ART. 13 — Pe timpul instruirii me
lodice, comandanții centrelor de 
pregătire vor primi pentru această 
perioadă salariu, diurnă de delegare, 
cheltuieli de transport și cheltuieli 
de cazare de la instituțiile și între-

CAPITOLUL IV

Atribuțiile 
organelor de stat 

(ii privire la activitatea 
de pregătire a tineretului 
pentru aoararea patriei
ART. 15 — Ministerul Forțelor 

Armate asigură armamentul, muni
ția, precum și materialele de între
ținere necesare pregătirii tineretului 
pentru apărarea patriei.

ART. 16. - Armele destinate pre
gătirii tinerelului penii u apărarea 
patriei, materialele de înlrelinore, 
precum și munilia pentru adinele 
de calibru redus se pîedau spie 
păstrare de organele Ministerului 
Forțelor Armate și ale Ministerului 
’Afacerilor Interne organizațiilor so
cialiste pe lingă caro funcționează 
centrele de nreaălim. jar in comu
ne, organelor de miliție.

Organele nrimiloare ariqură păs
trarea armamentului în încăperi a- 
menajale în arest scop, ptecum șl 
paza necesară. Comitetele ovrrntive 
ale consiliilor populare comunale 
vor sprijini asiguram;- ci amenaja
rea spatiilor rorespunzătoar0.

ART. 17 — Comitetele executive 
ale consiliilor populare, solicita
rea organizațiilor Uniunii Tineretu
lui Comunist stabilesc terenuri re

Expunerea asupra proiectului de lege 
cu privire la modificarea unor dispoziții 

din legea electorală
— prezentată de tovarășul Mihai Gere, președintele 
Comitetului pentru problemele administrației locale —

Din însărcinarea Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. prezint Marii Adunări Naționale 
spre dezbatere și adoptare proiectul 
de lege cu privire la modificarea u- 
nor dispoziții din legea electorală.

Noul stadiu în care a ajuns tara 
noastră în procesul complex al dez
voltării sale a impus perfecționarea 
structurii administrațiv-teritoriale. Io 
lumina obiectivelor stabilite de Con
ferința Națională a partidului, Marea 
Adunare Națională a adoptat legea 
pe baza căreia au fost desființate 
regiunile și raioanele și au fost or
ganizate noile unități adminislrativ- 
teriloriale: județul, municipiul, ora
șul și comuna, creindu-se astfel un 
cadru organizatoric mai adecvat rea- 
jzării operative și la un nivel su
perior a sarcinilor curente și de 
perspectivă.

Experiența activității desfășurate 
în noile unități administrative și re
zultatele obținute — în perioada de 
Ja organizarea lor, pînă în prezent 
— dovedesc justețea, trăinicia și ca
racterul științific al principiilor cu
prinse în hotăririle Conferinței Na
ționale, care au stal la baza reorga
nizării administrative a tării, dindu- 
s<; un nou avînt participării nemij
locite a maselor la conducerea și ad
ministrarea treburilor publice.

Complexul de măsuri adoptat de 
Conferința Națională a partidului 
pentru îmbunătățirea și perfecționa
rea continuă a metodelor de orga
nizare și conducere a vieții econo
mice, politice și sociale, hotăririle 
recentei Plenare a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
cu privire la crearea Frontului U- 
niiătii Socialiste șl a consiliilor oa- 
menilot muncii ai naționalităților con
locuitoare, componente ale Frontului 
Unității Socialiste, reflectă încă o 
dată caracterul creator al politicii 
partidului, modul realist de aborda
re și soluționare a problemelor ac
tuale, întregesc ansamblul măsurilor 
luate pentru înfăptuirea neabătută a 
programului stabilit de Congresul al 
IX-lea al partidului.

Proiectul de lege pe care 11 su
punem spre aprobare Marii Adunări 
Naționale răspunde acestor realități, 
necesității adincirii democratismului

pregătirea 
apărarea

prinderile din care fac parte, potri
vit dispozițiilor legale in vigoare 
privitoare la drepturile angajalilor 
allot! în delegare în interes de ser
viciu.

ART. 14 — Olițerii și subofițerii 
din rezervă rare activează în cen
trele de pregătire au prioritate la 
înaintarea în grad, iar col cu merite 
deosebite vor putea fl înaintați în 
grad fără efectuarea concentrărilor 
prevăzute de Statutul corpului ofițe
rilor sau do Statutul corpului subofi
țerilor.

pol fi folosite de centrele de pre
gătire pentru instruirea practică a 
tinerelului. Aceste terenuri se fo
losesc fără plată.

ART. 18 — Amenajaiea terenuri
lor de instruire, a poligoanelor șl a 
pistei cu obstacole, confecționarea 
aparaturii necesare instrucției focu
lui, materialele pentru pregătitea 
sanitară și de prim ajutor și alte ma
teriale se asigură de către organiza-

CAPITOLUL V

Dispoziții tranzitorii 
și finale

ART. 24 — Organizarea centrelor 
de pregătire, a cercurilor tehnico- 
aplicalive și a taberelor, conținutul 
programelor, mișcarea armamentului 
și muniției, asistenta medicală, lua- 

socialist în sistemul nostru electo
ral, precum și punerii de acord a 
Legii nr. 28/1966 pentru alegerea de- 
putaților in Marea Adunare Națională 
și in consiliile populare cu preve
derile constituționale privind orga
nizarea adminislraliv-terilorială a 
Republicii Socialiste România și a or
ganelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat.

Proiectul de lege cuprinde princi
piile și normele cu privire la ale
gerea deputaților în organele repre
zentative. Dispozițiile din actuala 
lege electorală cu privire la numă
rul deputalilor în organele locale ale 
puterii de stat, durata mandatului 
acestora, constituirea și componența 
comisiilor de validare a mandatelor 
deputatilor au fost trecute în pro
iectul legii de organizare și func
ționare a consiliilor populare. Aceste 
prevederi sînt de natura legii orga
nice a consiliilor populare, ceea ce 
asigură codificarea într-o singură 
lege a principiilor care stau la baza 
organizării și funcționării organelor 
locale ale puterii de stat.

Ținind seama de noua organizare 
administrativ-teritorialâ, proiectul de 
lege stabilește comisiile electorale 
de toate categoriile — teritoriale, 
de circumscripție și ale secțiilor de 
votare — atribuțiile, organizarea și 
modul lor de confirmare.

Pe linia creșterii competentei și 
răspunderii organelor locale ale ad
ministrației de stat în ceea ce pri
vește comisiile electorale de circum
scripție pentru alegerea deputatilor 
în consiliile populare, s-a prevăzut 
ca ele să fie confirmate de către 
comitetele executive ale consiliilor 
populare pentru care au loc alege
rile. iar confirmarea comisiilor elec
torale de circumscripție pentru ale
gerea deputaților în Marea Adunare 
Națională să se facă de către comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului Bu
curești.

Proiectul de lege pe care-1 pre
zentăm a fost pus de acord și cu 
noul Cod penal, prevăzîndu-se infrac
țiunile si pedepsele care se aplică 
in cazurile de împiedicare, prin orice 
mijloace, a exercitării libere a drep
tului de a alege și de a fi ales. El

tineretului 
patriei

tiile socialiste pe lingă care func
ționează centrele de pregătire, de 
acord cu comitetele executive ale 
consiliilor populare. în comune, ma
terialele pentru pregătirea sanitară 
și de prim ajutor se asigură do di
recțiile sanitare județene șl a muni
cipiului București.

?\RT. 19 — Comitetele executive 
alo consiliilor populare comunale, 
organele do miliție, organizațiile so
cialiste si unitățile de învățămînt 
vor sprijini organele Uniunii Tine
retului Comunist și cele militare la 
întocmirea evidentei nominale a ti
nerilor care urmează să participe la 
pregătirea pentru apărarea patriei.

ART. ?0 — înzestrarea centrelor 
de nr-nălire cu manuale, broșuri, 
hărți și altele asemenea se asigură 
do Ministerul Forțelor Armate.

ART. 21 — Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini va organi
za, cu începere din anul 1969, fabri
carea armelor de calibru redus, a 
busolelor si a altor materiale. în con
dițiile stabilite de comun acord cu 
Ministerul Forțelor Armato.

ART. 22 — Ministerul Industriei 
Ușoare va organiza producția de 
băști si uniforme. Desfacerea aces
tora se face prin rețeaua comercia
lă cu amănuntul.

ART. 23 — Comitetul do Stat al 
Planificării si Ministerul Finanțelor 
vor suulimenta, pentru anul 196°, 
planurile de aprovizionare tehnico- 
materială și do cheltuieli ale Minis
terului Forțelor Armate. Ministeru
lui Afacerilor Interne, Ministerului 
învățămîntului și Ministerului Sănă
tății, corespunzător saicinilor ce re
zultă din prezenta lege.

rea in evidentă a tinerilor, precum 
și alte probleme legate de aplicarea 
prevederilor prezentei legi, se sta
bilesc prin instrucțiuni și regulamen
te emise de organele centrale In
teresate.

asigură totodată o mai bună siste
matizare și redactare a unor texte 
ale legii electorale.

Infățișîndu-vă in mod succint prin
cipalele considerente care au stat la 
baza elaborării proiectului de lege, 
precum și unele elemente constitu
tive ale acestuia, tin să subliniez 
că dispozițiile legii electorale, ast
fel cum vor fi modificate și comple
tate, vor asigura cadrul corespunză
tor pentru participarea mai activă a 
maselor la exercitarea puterii de 
stat, la afirmarea capacității și apti
tudinilor fiecărui cetățean — fără 
deosebire de naționalitate, rasă, sex 
sau religie — vor contribui la lărgî-
rea cadrului de manifestare a drep
turilor și libertăților cetățenești.

Raportul Comisiilor 
administrativă și juridică

- prezentat de deputatul 
Petre Duminică -

Comisia administrativă și comisia 
juridică ale Marii Adunări Naționale, 
întrunite iu ședințe comune de lucru 
în zilele de 10 șl 11 noiembrie a.c., 
au examinat și discutat proiectul de 
lege privind modificarea unor dis
poziții din Legea nr. 28/1966 pentru 
alegerea deputatilor în Marca Adu
nare Națională și în consiliile popu
lare.

Comisiile au constatat că elabo
rarea proiectului de lege a fost de
terminată de modificările aduse de 
Constituție, precum si de îmbunătă
țirea organizării administraliv-terito- 
riale a tării noastre.

Modificările propuse în prezentul 
proiect de lege se impun șl ca ur
mare a faptului că în proiectul le
gii de organizare și funcționare a 
consiliilor populare au fost înscrise 
noi dispoziții privind normele de 
reprezentare, durata mandatului de-

CU PRIVIRE LA PROIECTELE DE LEOI PENTRU APROBAREA 
DECRETELOR CU PUTERE DE LEGE 

EMISE DE CONSILIUL OE STAT
— prezentată de deputatul Constantin Stătescu, 

secretarul Consiliului de Stat —
din decretul nr. 141/1967 privind pen-Din parlea Consiliului de Stat am 

însărcinarea de a vă prezenta. în 
conformitate cu articolul 64 punctul 
2 din Constituție, decretele conlinind 
norme cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stal, în intervalul de la 
ultima sesiune ordinară a Marii A- 
dunărl Naționale și pînă la deschi
derea prezentei sesiuni.

In această perioadă au fost emise 
18 decrete, pentru reglementarea 
unor probleme însemnate ale activi
tății de stat și obștești.

Prin decretul nr. 765, dindu-se ex
presie voinței nestrămutate a între
gului popor de a spori capacitatea 
de apărare a patriei, și, pe această 
cale, de a contribui la întărirea for
țelor sistemului socialist mondial, 
împotriva politicii agresive a impe
rialismului, s-au stabilit norme pri
vind constituirea, organizarea și 
funcționarea gărzilor patriotice — 
detașamente înarmate, voluntare, ale 
oamenilor muncii de la orașe și sate 
— care să participe, împreună cu 
forțele armate, la apărarea cuceri
rilor revoluționare ale poporului, la 
asigurarea muncii sale pașnice, a su
veranității și securității statului.

In aceeași ordine de preocupări, 
menționăm și decretul nr. 1 037 prin 
care au fost statornicite norme uni
tare cu privire Ia organizarea și 
funcționarea instituțiilor militare de 
învătămînt pentru, pregătirea ofițe
rilor forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România.

Decretul nr. 972 privind însemnele 
Republicii Socialiste România a fost 
emis în scopul dezvoltării prevede
rilor generale înscrise în titlul VIII 
al Constituției, cu privire la stema, 
sigiliu], drapelul și imnul de stal. 
Pentru a stabili un cadru precis de 
folosire a însemnelor stalului, de
cretul menționai a reglementat mo
dul și locurile unde se expune ste
ma, modul, locurile și ocaziile cînd 
se arborează drapelul, categoriile de 
acte pe care se aplică sigiliul statu
lui, precum și ocaziile în care se 
poate sau trebuie să lie Intonat Im
nul de stal.

Prin decretul nr. 973 privind re
gimul pașapoartelor s-au creat faci
lități pentru obținerea pașapoartelor, 
simpli(icîndu-se formalitățile legale 
de trecere a frontierei de stal; prin 
decretul nr. 975 au fost aduse îm
bunătățiri și completări regimului le
gal privitor la nume.

O altă categorie de decrete o con
stituie acelea care cuprind norme 
cu caracter fiscal, prin care s-au a- 
dus îmbunătățiri sistemului de im
pozite și taxe, în așa fel îneît a- 
cesta să devină un instrument activ 
in promovarea principiilor de echi
tate socială. Este cazul decretelor nr. 
564, 638, 650 și 651, prin care s-au 
modificat unele prevederi legale re
feritoare la anumite taxe, la impozi
tul pe veniturile realizate de popu
lație din exercitarea unor activități 
ori din închirierea de clădiri sau 
terenuri, precum și la impozitul pe 
terenurile unităților agricole coope
ratiste.

Mentinîndu-se criteriile fundamen
tale privind pensiile, și anume limi
tele de vîrslă și procentele de bază 
folosite la calcularea pcqsiei inte
grale pentru limită de vîrslă. prin 
decretul nr. 970 au fost aduse unele 
modificări regimului legal privind 
pensiile de asigurări sociale de stat 
instituit prin Legea nr 27/1966. iar 
prin decretul nr. '971 din aceeași 
dată, au fost modificate în mod co
respunzător prevederile unor articole 

putaților și alte prevederi de natura 
acestei legi, eliminindu-se dispozi
țiile corespunzătoare din Legea nr. 
28/1966 ppntru afegerca deputatilor 
în Marea Adunare Națională și în 
consiliile populare. Nou) proiect de 
lege, în afara modificărilor arăta
te, asigură, totodată, o mai bună 
sistematizare și redactare a unor 
texte.

în cursul dezbaterilor din cadrul 
comisiilor s-au făcut, unele propu
neri de îmbunătățire la punctele 
18 și 37 ale art, I din proiectul do 
lege ce este supus discuției, propu
neri care au fost acceptate do ini
țiatorul proiectului de lege.

Față de cele arătate, comisiile ad
ministrativă și juridică roagă Marea 
Adunare Națională să adopte pre
zentul proiect de lege împreună cu 
amendamentele propuse. 

sule militare de stal și pensia su
plimentară.

In scopul asigurării unui fond de 
pensii pentru scriitori, prin decretul 
nr. 977 a fost majorat, de la 0,35 lei 
la 0,70 lei pentru fiecare carte, ac
tualul timbru literar, a cărui valoare 
se va adăuga la celelalte surse de 
alimentare a fondului amintit.

Printre decretele emise, se cuvine, 
de asemenea, să fie menționat de
cretul nr. 1 045 prin care s-a recu
noscut studenților de la cursurile de 
zi, precum și doctoranzilor bursieri, 
dreptul la alocația de stat pentru 
copii, modifieîndu-se, in mod cores-

Raportul
— prezentat

După ce a arătat că Comisia ju
ridică, întrunită în ședința de lucru 
în zilele de 11 și 12 noiembrie 1968, 
a examinat proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de Stat 
în intervalul de la ultima sesiune a 
Marii Adunări Naționale, raportorul 
a enumerat proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor.

Decretele — a subliniat raportorul 
— au fost examinate în marea lor 
majoritate încă în formă de proiecte 
de decrete de către comisiile per
manente de resort ale Marii Adunări 
Naționale, potrivit competenței lor, 
fie separat, fie îd ședințe comune 
cu comisia juridică. Ele au fost a- 
tunci analizate și avizate favorabil, 
iar propunerile de îmbunătățire pe 
care le-au făcut comisiile cu această 
ocazie au fost luate în considerare 
de Consiliul de Stat.

NOTE
Pe cînd reparații ?

Cinci s-a mulai in locuința repar
tizată in blocul Hâ, scara I din ora
șul Petrila, Burada Grigoie a găsit 
apartamentul inlr-un hal fără de hal. 
Sase geamuri sparte, prizele și in- 
tierupătoarele luale, cazanul de la 
baie demontai, două chiuvete și so
ba tip U.R.U.M.P lipsă, la acestea 
se mai adaugă și alte semne de dis
preț ce le poartă și in prezent apar
tamentul pe care l-a locuit timp de 
9 ani familia Feceher Matei. Cum 
era și firesc, o comisie de la sec
torul I.G.L. din Petrila s-a deplasat 
la fala locului spre a evalua stri
căciunile.

Potrivit procesului verbal încheiat

Soluția e simplă
E ceri. Centrul de greutate al o- 

rașuiui Vulcan a devenit noul car
tier de blocuri din Coroeșll. O bună 
parte din locuitorii cariierului lu
crează la E.M. Vulcan sau C.M. Pa- 
roșeni. Pentru a face naveta, au la 
dispoziție autobuze ce aparțin de 
I.C.O. I npeni. Spre a călători zilnic 
cu aceste mijloace rapide de loco
moție, e nevoie de abonament. Ob
ținerea abonamentului e insă un a- 
devăral calvar. Procuri in primul 
rtnd adeverință de la Întreprinde
rea unde lucrezi. Apoi, cu patala
maua la mină, mergi tocmai la Băr- 
bâleni. De ce formai în partea dins-

„Asul“
Pe Toiu Vasile, conducător auto 

pe mașina cu nr. 21—AG —1634, nu 
l-a impresionat cîluși de puțin ac
cidentul pe care l-a provocat în 
ziua de 18 octombrie a.c., circulînd 
nereqlementar pe Valea Jiețului. A 
oprit doar un moment lingă victima 
sa — Ciora Constantin - apoi vă
zând că victima nu mișcă, s-a urcat 
la volan și... „întinde-o Țoiule că-i 
jale". După mai puțin de 3 kilome
tri de la comiterea accidentului 
mortal, Toiu, „asul" volanului, pier
de din nou controlul mașinii și pro
voacă al doilea accident. Izbindu-se 
de o stincă, mașina pe caro o con
ducea ia foc. Șoferul minune, pără- 

punzlitor, unele prevederi ale decre
tului nr. 285/1960 privind alocația 
de stat pentru copii.

Pentru îmbunătățirea activității în 
domeniul gospodăriei comunale au 
fost adoptate decretul nr. 974 pri
vind condițiile de extragere a sub
stanțelor minerale utile pentru con
strucții din carierele și balastierele 
aflate în administrarea comitetelor 
executive ale consiliilor populare și 
decretul nr. 978 pentru extinderea a- 
plicării unor prevederi ale decretu
lui nr. 922/1965, privind contribuția 
voluntară a locuitorilor și la lucră
rile cu caracter local pentru regu
larizarea albiilor unor riuri și con-

Comisiei
de deputatul Mircea Rebreanu -

Proiectele de legi supuse dezba
terii au fost examinate în prealabil 
și avizate de comisiile de resort ale 
Marii Adunări Naționale.

Tinînd seama de considerațiile cu
prinse în expunerile de motive care 
însoțesc aceste proiecte de legi, pre
cum și de prevederile decretelor cu

Ședințele unor comisii 
ale Marii Adunări 

Naționale
Miercuri la amiază au avut loc șe

dințe de lucru ale unor comisii ale 
Marii Adunări Naționale pentru com
pletarea funcțiilor vacante.

Cu acest prilej, deputatul Aurel 
Vijoli a fost ales președintele Co
misiei economice-financiare, iar de- 

încă din luna apiiiie, Feceher Mai ei 
urma să plătească 4 000 lei despă
gubiri, Irani cu care să se repare 
țoale stricăciunile. Reparațiile nu 
s-au executat însă nici pină în pre
zent. Acoperii! de procesul verbal, 
tovarășii de la I.G.L, sector Petri
la, hibernează in liniște. Familia 
Butada Grigote e insă alarmată de 
această liniște și se întreabă mereu: 
Pe cînd se vor efectua reparațiile 
fn urma cărora apartamentul să 
poată ii locuit in mod civilizat, ome
nesc. Transmitem pe această cale 
un S.O.S/ către I.G.L. să-și întreru
pă hibernarea.

pre Uricani a orașului Lupeni ? 
Fiindcă acolo este sec fia auto a 
I.C.O. de unde se eliberează abona
mentele. Câ I.C.O. Vulcan nu poale 
elibera abonamente, sintem de a- 
cord. Dar că nu se poale găsi o so 
Iulie pentru a nu se pierde o zi în
treagă spre a procura un abona
ment. cu asta nu. In alte orașe, aim- 
namerilele sini eliberate de fiecare 
casieră, direct in autobuz. Oare in 
Valea Jiului nu poate fi aplicată 
această soluție simplă și practică de 
procurare a abonamentelor ?

D. C.

volanului
seșle si locul celui de-al doilea ac
cident, începînd peregrinările către 
casă.

Acasă însă nu a zăbovii mult. 
Organele de miliție l-au găsit și l-au 
chemat la ordine, să răspundă pen
tru faptele sale necugetate. Distru
gerea autocamionului înseamnă pen
tru coloana I.M.T.F, Babeni (care a 
angajat un asemenea „as") o pier
dere de peste 80 000 lei. Pentru fa
milia Ciora însă, pierderea este de 
nerecuperat.

In prezent Toiu Vacile, acolo unde 
se află, are timp să mediteze asu
pra faptelor sale nccuqetalo.

I. DURECI 
căpitan de milițio 

solidarea malurilor, in scopul apără
rii localităților rurale împotriva e- 
fectelor dăunătoare ale apelor.

La emiterea tuturor acestor decre
te, inițiale de Consiliul de Miniștri, 
Consiliul de Stat a luat în conside
rare observațiile și propunerile de 
îmbunătățire formulate de comisiile 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale. care au examinat și avizat 
decretele în stadiul lor de proiect.

Cu aceste precizări, supun Marii 
Adunări Naționale, ca proiecte de 
legi, toate decretele adoptate de 
Consiliul de Stat, de la ultima sesiu
ne ordinară și pînă în prezent.

juridice
putere de lege supuse Marii Adunări 
Naționale, care au fost cunoscute 
din timp de tovarășii deptilați, Co
misia juridică propune Marii Adunări 
Naționale adoptarea proiectelor de 
legi pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege, in forma în rare au 
Tost prezentate.

l Constantin Paraschivescu-Bă-
lăceanu, a fost ales vicepreședinte 
al Comisiei juridice,- deputata Elena 
Livezeanu a fost aleasă secretar al 
acestei comisii.

(Agerpies)

Cum a crescut 
coeficientul 

de rulaj
Pistolul se introduce în orificiul 

de gresaj al roților vagonetului. 
Prin intermediul unui angrenaj cu 
melc, actional electric, se creează 
o presiune de 5—7 atmosfere >i dre
sarea se desfășoară fără dificultăți. 
Procedeul arătat mai sus se ipli:ă 
de cîtva timp la mina Petrila.

Prin metoda manuală caro se ;o- 
losea înainte la gresarea roților va- 
gonetelor de mină, doi oameni abia 
reușeau să greseze pe schimb sașe 
vagoncle. Dar, prin noul procedeu, 
un singur mecanic gresează in ->pt 
ore. cca. 45 de vagonete. De aseme
nea. coeficientul de rulaj al vagoiie- 
telor a crescut de la 1.35 la 1,45. s-a 
micșorat vizibil numărul defecțiuni
lor la trenurile de roti.

ANUNȚ
Se aduce la cunoștință că terme

nul de depunere a declarațiilor pen
tru combustibil pe anii 1969—1970 
la Consiliul popular al municipiu
lui Petroșani de către instituții si 
întreprinderi precum și de către 
pensionari expiră la 20 noiembrie.

Programul de distribuire a liche
lelor este eșalonat pe perioada 18 
noiembrie — 14 decembrie . după
cum urmează: în zilele de luni, 
marii, miercuri și vineri, între orele 
10—14, iar sîmbăta între orele 
10—12.

MICA 
publicitate

VlND un pian 3/4 marca 
Hofmann, placă de bronz, 
corzi încrucișate.

Informații. Petrila — Str. 
Republicii 50 A.

PRONOEXPRES
La concursul Pronoexpres nr. 46 

din 13 noiembrie 1968, au fost ex
trase din urnă următoarele nu
mere :

EXTRAGEREA l-a :
45. 1, 7. 38. 18. 42

Fond do premii : 413 021 lei,
EXTRAGEREA A ll-a :

7, 41, 23, 5, 28. 3. 40
Fond de premii : 326 272 lei.
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Frontuiile de lu- 
minei 

nu vor 
simți in oceostâ 
iorno lipso ar
măturilor cei
peste 10 000 mc 
de lemn stivulți 
in depozitul în
căpător o dove
desc cu prisosin-

Constructorii de utilaj minier
în fata unui important salt calitativ

(Uimare (tui pag. II

O nouă și 
reducere

substantial 
de preturi

Cooperatorii 
meșteșugari 

se afirmă
Cu cîtvva zile în urmă, ziarul 

nostru a publicat o știre privind 
reducerea de preturi h articolele 
mctalo-rhimli-e. Electul reducerii 
preturilor n-a înlir/îal să se vadă . 
rin. ările au ctescul imedial intr-un 
ritm vetliginas.

Magazinul de ptodusp mclalo-chi- 
Tn, ' din orașul Vulcan (unitatea nr. 
5") a fost pur si simplu luat cu a- 
jMt de către cumpărători.

— De la a\ ioanele miniaturale și 
iepurașii din pîslă nînă la aparatele 
dc radio lip Delta, la țoale cele 263 
dc articole al căror preț a fost re
dus, vînzările an crescut în medie 
ru 5—10 la sută, adică 5 10 000 
U i pe zi — 
bihil unilăl

O afluență 
rălOTi am ii 
lelor de rad 
doi vînzfltori, 
Nicolae, nu 
moment dat. 
tor.

— F firesc

rreseul 
, adică 

ne inlormoa’ă resptowsa-
Stîlp<anii Gheorghe 

rlrosf'bilă de rumpă- 
inlilnit în raionul apara- 
rlio sj televizoare. Cei 
. Călin Veronica si îlie 

mai pridideau, la un 
să fără fală solirilări-

să fie asa.- în a^st 
raion reducerile de preluri sînt cît 
se poate de substanțiale, atiună

ruiupărătornl Drăghici Ion. Eu am 
cumpărat discuri de muzică ușoară 
si de operetă a căror valoare era 
înainte dc reduceri aproape 200 lei 
si pentru care am plătit acum abia 
47 loi.

- Mie și soliei mele ne place 
foarte mult muzica, mai ales cea 
populară si ușoară - ne declară 
un alt cumpărător — Bodescu Ion. 
Acum, după reducerea de prețuri, 
ne putem satisface pe deplin pre
ferințele muzicale. Cu hanii pe care 
înainte ii dădeam pentru o singură 
placă. 24 lei. acum am cumpărat 
opt plăci.

Cumpărătorii lbiceanu Ion și Gai
tan Nimlae erau și ei satisfăcut! de 
marfa cumpărată cît, și de noul preț, 
î'nu! a cumpărat un stabilizator de 
tensiune al cărui preț s-a redus cu 
'’00 Ici. celălalt sase discuri la rare, 
conform reducerii de preturi, a eco
nomisit 104 lei.

Si la celelalte magazine cu pro
duse ruetalo-chimice din municipiul 
nostru poale fi înlîlnilă aceeași a- 
fluonlă de cumpărători ca si la 
lalea din Vulcan.

uni-

P. B.

Lucrătorii cooperativei meșleșugă- 
.Jiul" din Petroșani pun un ac- 

deservi-

pe cele 
an pre- 
produc- 
propor-

rești
cent deosebit pe modul de 
re a cetățenilor.

Nu e înlimplător faptul că 
zece luni scurse din acest 
vederile planului la capitolul 
tie marfă a fost realizat în 
tie de 101.1 la sulă.

De asemenea, rezultate semnifica
tive au fost înregistrate și la ceilalți 
indicatori de plan. Astfel, la încăl
țăminte fete piele s-a obtinut o de
pășire de 6.7 la sulă, la livrări călre 
fondul pielii de 8 la sută, la marfă 
vîndulă si încasată de 3,4 la sută.

La dobîndirea aceslor succese un 
aport substanțial a fost adus de co
lectivele secțiilor de croitorie, insta
lații electrice reparații cizmărie și de 
tăiat rame și sticlă. DiD aceste co
lective menționăm pe cîtiva dintre 
evidenliali: Iordan Duda, Tosit Cior
nei. Ștefan Suciu și Drăgan Lucian.

1OAN CHIRAȘ coresp.

lănlor miniere privind rrparaliih ca
pitole la utilaje sini acum toarte pu
ține. Prin aplicarea concluziilor des
prinse din studiile de organizai e ști
ințifică a producției și a muncii. in
dicele de utilizai o a capacităților de 
producție n crescut țu 2 la sulă Iotă 
do perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. Introducerea in producție 
a unor utilaje noi. mecanizarea trans
portului intern, preocuparea pentru 
intensificarea activității do inovații 
și raționalizări ou determinat spori
rea realizărilor uzinei.

Răspunderea comuniștilor penlru 
îndeplinirea sarcinilor de viitor a 

: lost viu reflectată de intransigenta 
fală de lipsurile și deficientele care 
mai dăinuie. Există încă posibilități 
de reducere a rebuturilor la turnă
torie. Calitatea producției trebuie, de 
asemenea. îmbunătățită in continua
re. Ridicind competenta controlului 
asupra conducerii tehnico-adminîslra- 
tive. comitelui de partid nou ales 
va putea să determine punerea ime
diată în funcțiune a unor utilaje 
noi. de mare productivitate, care stau 
nefolosito. Aprovizionarea corespun
zătoare a fiecărui loc de muncă, ri
dicarea calificării profesionale a mun
citorilor și îndeosebi a celor care 
participă la producerea noilor utilaje, 
lărgirea activității de organizare ști
ințifică a producției și a muncii sînt 
sarcini de mare răspundere care stau 
în fala noului comitet de partid. O 
condiție de bază pentru realizarea 
acestora este — așa cum a subliniat 
în cuvîntul său Iov. ing. Pîinișoară 
Tilus. secretar al comitetului munici
pal de partid — întărirea discipli-

a-
iproap<- 500

noi sub toate aspectele el. Aceasta 
cu alfl mai mult, cu cît in cadrul 
secțiilor sini frecvente manifestările 
de indisciplină. De In începutul 
nulul s-au înregistrat
zile muncă absențe nemotivate, în 
timp ce în această perioadă s-au 
prestat 2 240 ore de muncă supli
mentară. Unii salariat! părăsesc ne
justificat locul de muncă în timpul 
programului de lucru, consumă bău
turi alcoolice, au o atitudine necu
viincioasă față de cei din jur. De a- 
scmenca abateri, sc fac vinovați Go
run Mircea, Enache Nicolae. Pulvcre 
Teodor, Vuzdugan Alexandru și alții. 
S-a criticat faptul că din partea co
mitetului de partid nu s-a insistat 
ca aceste cazuri să fie luate operativ 
în discuția organizațiilor do bază, 
a grupelor sindicalo, a organizațiilor 
U.T.C. 
opinie 
lor de

spre a se crea o puternica 
de masă împotriva abatori- 
la disciplină, de la normele

do tehnica securității. Munca de pro
pagandă. formele do înVătămlnt vor 
trebui să vină efectiv în '-prljinul 
îndeplinirii acestei sarcini.

Dezvoltarea reallzlrtlor de pinii a- 
cum. aplicarea măsurilor stabilite 
prin liotărireu conferinței de partid 
pentru inlfihiraroa deficiențelor exis
tente. îmbunătățirea continuă a or
ganizării producției și a muncii, ri
dicarea rolului conducător al orga
nizațiilor de partid, constituie garan
ția îndeplinirii marilor sarcini care 
stau în fața uzinei. Toate forțele co
lectivului trcjjuie mobilizate în spri
jinul încheierii cu un bilanț rodnic 
a anului 1968 pentru pregătirea cu 
toată răspunderea a producției anului 
viitor. In felul acosta, contribuția co
lectivului IJ.R.I'.M.P. va li mai pu
ternic simțită de colectivele exploa
tărilor miniere ale Văii Jiului în 
munca lor pentru sporirea continuă 
a producției de cărbune.

economică 
judefene d< 

științifică a 
și a muncii’

emisiunii de

Consulta 
(clasa o

ipecialișli. 
,Te

la

10,00 Curs de limba g 
(reluarea lecției d 
cUri'.

10.30 Tolrc ronlca 
«Cabinetele 
organizare 
producției 
(reluare).

11,00 Includerea 
dimineață.

17.30 Pentru elevi.
(ii la chimie
Xll-a),

18,00 TV pentru
Ciclul : «Medicină*. , 
rapia cu antibiotice 
copii’.

18.30 Curs do limba rusă.
19,00 Studioul pionierilor. «Fiu- 

moasa frumoaselor* — 
scenetă de Mioaia Cre-

Doar promisiuni ?
In apropierea Școlii generale nr. 

4 din orașul Vulcan se află chioșcul 
cu remiză nr. 31 al T.A.I.l 
șani, condus de 
trea Ilie.

Acest chioșc 
virea oamenilor 
unde este amplasat, are menirea de 
a asigura în primul rînd cantitatea 
de dulciuri necesară mici
lor solicitant!- Pînă aici — toate 
bune, dar... Există un mare dar. 
Chioșcul este noincăpător. Organele 
de resort din orașul Vulcan au ce-

Petro-
șeful de unitate Mi-

are ca scop deser- 
muncii și, prin locul

rut în repetate rînduri conducerii 
T.A.P.l înlocuirea lui cu unul cores
punzător.

Conducerea T.A.P.L. a promis că 
în cel mai scurt timp chioșcul va fi 
înlocuit. Dc atunci a trecut o lună 
și jumătate, însă . chioșcul fantoma" 
nu a apărui. E adevărat că volumul 
de lucrări în cadrul Trustului de a- 
limenlalie publică e mare (aprovizio
nare, desfacere etc.) dar ar fi de 
dorit ca și unele promisiuni să se 
transforme în fapte.

lec-

s-a
care

M. BORA, 
inspector comercial de stat

mene.
19,30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Roman foileton .Forsyte

Saga* (HI).
20.50 .Lira’ — versuri in 

tura poeților noștri.
21,15 întrebări la rare 

răspuns, întrebări la
nu s-a răspuns încă... 
.Informatica și proble
mele statisticii. Anchetă 
științifică internațională’.

21,40 Film documentar muzical 
«Originile jazzului*.

22,35 Artă plastică. Impresio
nismul (III).

22,55 Telejurnalul de noapte.
23,05 închiderea emisiunii pro

gramului I.

PREȚUIRE
Seară de toamnă. înlr una din să

lile de rJasT ale Scolii generale nr. 
5 Bărbăloni — I upeni s-an adunat 
toate radrole didactice ale școlii.

Nu, nu oslo o ședință obișnuită 
a cadrelor didactice. Avem o adu- 
Mze consacrată sărbătoririi a doi 
învățători îeșili la pensie — De in
formează directorul școlii, prof. G. 
Mnantă. Apoi, cu emoție abia slăpî- 
F-tă. la adresa fnv. Nereiantu Valen
tina si Tirr: - n Constantin cuvinte 
pline de căldură colegială pentru 
conștiinciozitatea cu care decenii 
de-a rîndv’ și-au educat elevii, i-au 
ajutat să pătrundă laînele burhiilor, 
le-au modelat inimile, ajulindu-l s3 
devină oameni folositori societății.

Emoția rare stăpÎDește sala și, în 
mod deosebit n° cei sărbătoriți 
se oca te descrie.

Din partea colectivului Scolii 
perale nr. 5. nrof. Plafon Cornel 
minează sărbătoriților cile 
chef cu dar • . urîndu-lo 
fericire, bălrînele liniștită,
mișan C. și Nereiantu V. dau glas

nu

ge- 
în- 
pa-un 

sănătate, 
Tov Ti-

simtămintelor lor în cuvinte 
nan te.

In cuvîntul 
Constantin, a 
che, unde 
a venit c 
în școala din 
în toată școala 
lovi. Acum sînt 
Pe atunci nu se 
cărți gratuite penlru 
abecedar sau carte 
cea din bancă în bancă șl, după 
terminarea lecțiilor, din casă tn ca
să. Despre noile condiții în care îsl 
desfășoară cadrele didactice de azi 
munca nobilă a vorbit înv. Berea 
Gheorghe. secretarul organizației de 
partid din școală.

învățătoarea Nereiantu V. ca și 
Timișan C. au lăsat catedra cadrelor 
mai tinere. Dar de activitatea ob
ștească nu se vor despărți. Așa în- 
teleq să-și exprime recunoștința lor 
fierbinte pentru prețuirea de care 
se bucură.

emoțlo-

său, tov. 
amintit de școala 

cu 41 de ani îd i 
a tînăr învățător.

Bărbăteoi 
doar 
aproape 
pomenea 

elevi. Cîte un 
de citire tre-

Timișan 
3 ve- 
nnnă 

Atunci 
învățau 
18 e- 

500. 
de

Margareta MICA
LuponI

Martin Gheorghe, Petroșani. Vă rugăm să treceți pe la 
ectia corespondenți și scrisori a redacției pentru a vă comu

nica rezultatul demersurilor făcute de noi în legătură cu se
sizarea ce ne-ati adresat-o.

Nicoarâ Iosefa. Looea. Conducerea școlii ne-a făcut cu
noscut că s-au luat măsuri pentru repararea acoperișului și a 
mobilierului secției de pictură din cadrul școlii de muzică și 
arte plastice. Este adevărat ?

Chiriță Liana, elevă. Vulcan. Am primit scrisoarea prin 
ca: -'i exprimi bucuria de a fi pionieră.

Ziarul nostru a publicat înainte de primirea scrisorii un 
alt articol cu această temă Te rugăm să De scrii despre alte 
activități ale detașamentului din care faci parte.

Boiu Gheorghe, Petroșani. Tema Oameni de ordine în 
ofsaid, bazată numai pe motivele care ne-au fost re ’latate, 
este minoră. Se poate face caz pe această temă relatînd cî- 
teva exemple conctele de amatori de a vedea întreceri spor
tive fără a plăti biletul de intrare.

Ț

asistenței ca la ConstantaV

(Utmare din pag. 1)

selor. Pentru îmbunătățirea acțiuni
lor de asistentă medicală și profi
lactică în 1968 s-au alocat fonduri 
în valoare de 34,5 milioane lei, ceea 
ce înseamnă 265 lei/cap de locui
tor, iar 20 milioane 
tecția muncii.

Sesiunea s-a oprit 
junsurilor existente 
niul ocrotirii sănătății. S-a subliniat 
că în reducerea unor boli cronice 
și degenerative rezultatele nu-s încă 
mulțumitoare. Bunăoară, nevroza, ar- 
terioscleroza, etilismul, spondiloza — 
care constituie de altfel apanajul so
cietății moderne — sînt determinate 
îndeosebi de consumul excesiv de 
băuturi alcoolice și tutun, de ali
mentația neratională, suprasolicita
rea intelectuală nervoasă și Inacti
vitate fizică, iar în domeniul indus
triei de solicitarea fizică neratională. 
De asemenea, nu s-au obținut rezul
tate mulțumitoare în reducerea mor
bidității cu incapacitate temporară 
de muncă determinată, în sectorul 
carbonifer îndeosebi, de boli ca 
fecțiunile aparatului respirator, al 
paratului digestiv, locomotor și 
nerespeclarea N.T.S. Sesiunea a 
nalizal pe larg cauzele generatoare 
de incapacități temporare de mun
că. atît cele de ordin tehnic cît șl 
cele de ordin medica). Printre fac
torii tehnici s-au enumerat insufi
cienta preocupare a unor cadre teh
nice și muncitori pentru respectarea 
N.T.S. și combaterea prafului de mi
nă, neajunsuri în functionarea can
tinelor, băilor minelor etc. S-a insis- 

însă mai mult asupra cauzelor 
ordin mcdico-sanitar.
subliniat 
medicale 
unitățile

Ici pentru pro-

și, asupra nea- 
încă în dome-

a-
a- 

de
a-

Vorbitorii 
necesitatea unei asisten- 
calilicate și diferențiale 
economice, mai ales la 
miniere, a remedierii

tat 
de 
au 
te 
la
exploatările 
fluctuației de medici, s-a vorbit des
pre necesitatea îmbunătățirii asisten
tei sanitare în circumscripții în po
liclinici precum și a serviciilor me
dicale de expertiză a capacității de 
muncă. S-a criticai faptul că activi
tatea circumscripțiilor sanitare se a- 
xează mai mult pa latura curativă, 
negiijîndu-se prevenirea îmbolnăviri-

PATIMA BACULUI...
David Lucrefia a lost taxa

toare la I.C.O. Petroșani. Gă
sită fn repetate rinduri cu 
plusuri de bani, avi nd dese 
abateri de la disciplina mun- 
rii. conducerea l.C.Q. i-a in- 
terzis sâ mai profeseze func
ția de taxatoare. Dar cum nă
ravul din fire n-are lecuire, 
Lucretia a încălcat și această 
dispoziție. In seara zilei de 1 
noiembrie a.c., a urcai pe un 
autobuz local, a dot-o jos, in 
mod abuziv, pe taxatoarea de 
serviciu Covaci Irina, și. cu o 
diagramă veche șl bilele ve
chi, a intial ea in exercițiul 
luncliurtii. Patima hanului o 
atras-o ca un magnet. 5/ poate 
că nu s-ar H aliat nimic, poo- 
le ar fi scăpat din nou basma

curată, dacă nu venea con- 
troluL Că și controlul ăsta 
n-are altceva de făcut decit 
să— controleze. $i chiar a- 
tunci. Si chiar pe David Lu
cretia.

Deci, la ora 19,15, controlo
rii V. Pușcu și G. Hortopan 
ou urcat pe autobuzul fn care 
Lucretia iși făcea suma. Nu 
le-a lost greu să descopere că 
diagrama e veche (degeaba 
modilicase Lucretia dala), că 
biletele au o serie mai veche 
(nu se șlie încă de unde a 
lăcut rost de ele), că Lucre
tia tăcuse un ciubuc frumu
șel: vînduse bilele de 19,50 
lei șl pusese de-o parte, pen
tru sufletul ei. 82,65 iei.

Luată ca din oală, Lucretia 
n-a mai avut nici o portiță de 
ieșire. Făcuse ea destule, lu- 
.'^■se iertată, fusese sancțio
nată. dar parcă tot îi mai lip
sea o piesă la dosar. Acum a 
făcut ros! și de această piesă. 
Singură a căutat-o, singură a 
găsii-o.

Deocamdată, dosarul lucre- 
(iei se allo la miliție. „Trata
mentul" ce I se va aplica, o 
va potoli, poate, de patima 
banului nemuncit. Iar alle 
taxatoare vot avea prilejul să 
mediteze din nou asupra fap
tului că „ulciorul nu merge de 
multe ori la apă".

Dem SARARU

lor. Nu se intervine suficient în 
țiunile de salubrizare a unităților 
alimentație publică și alimentare, 
iar la locurile de muncă nu s-a ac
ționat suficient pentru reducerea fac
torilor nocivi prin controale preven
tive. Comitetele executive nu au co
ordonat suficient Întreprinderile pres
tatoare. I.C.O., I.G.L., în salubrizarea 
orașelor. S-a arătat că în cadrul cir
cumscripțiilor sanitare și a policli
nicilor se cere din partea cadrelor 
medicale mai multă solicitudine, com
petentă și răbdare în rezolvarea ce
rerilor pacientilor. Pentru raționali
zarea funcționării policlinicilor s-a 
făcut propunerea să se precizeze la 
nivelul municipiului punctele de 
consultații pentru salariații diferite
lor unități în scopul evitării scu
tirii simulantilor care se perindă pe 
rînd la diferite secții medicale pen
tru obținerea de scutiri medicale. 
S-au mai făcut propuneri pentru îm
bunătățirea folosirii și întreținerii 
autosalvărilor. îmbunătățirea aprovi
zionării cabinetelor medicale de la 
exploatări cu medicamentele adec-

ac- 
de

vale și utilizarea judicioasă a aces
tora. Mai mulți vorbitori s-au refe
rit la necesitatea înființării în mu
nicipiu a unei secții de neuropsihia- 
trie a intensificării educației sani
tare.

In concluzie, sesiunea a subliniat 
că baza materială existentă în Va
lea Jiului pentru ocrotirea sănătății 
populației permite obținerea unor noi 
progrese în acest domeniu. Aceasta 
va trebui însă mai bine valorificată. 
Există mari posibilități pentru îmbu
nătățirea activității cadrelor medico- 
sanitare. a pregătirii profesionale și 
solicitudinii lor față de holnavi pre
cum și a colaborării între sectorul 
sanitar și conducerile telinico-admi- 
nistrative. Îmbunătățirea asistentei 
sanitare reclamă, de asemenea, spri
jinul și coordonarea comitetelor e- 
xecutive ale consiliilor populare, a 
tuturor factorilor de răspundere spre 
a ridica activitatea de ocrotire a să
nătății populației la nivelul cerințe
lor reieșite din recentele indicații ale 
conducerii partidului.

Amănunte despre meciul Petrolul — Jiul

In căutarea antrenorului Tilus Ozon, l-am întilnil pe to
varășul 
troșanL Pentru a-i pune mai repede la curent pe numercril 
iubitori ................................... '
meciul 
de formația noastră, am avut o scurtă discuție 
Pascu.

Mircea Pascu, secretarul Clubului sportiv Jiul Pe-

ai fotbalului din Valea Jiului cu amâ 
Petrolul — Jiul cî.șiigat, după cum se

INSTITUTUL DE MINE
PETROȘANI

angajează

Merceolog I

— Ce șanse prevedea/i e- 
chipei noastre fn acest meci ?

— Mai -întîi aș vrea să vă spun 
că joi am jucat la Urziceni cu echi
pa locală Cooperatorul. La pauză 
noi conduceam cu 5—0. Mulțumiți 
de rezultat, băieții noștri n-au mai 
insistat și gazdele ne-au dat patru 
goluri. Am învins cu 5—4. Dindu-și 
seama că și o echipă foarte modes
tă îți poate face «figuri*, băieții s-au 
hotă rit ca la Ploiești să lupte din 
răsputeri pentru un rezultat cît mai 
onorabil. De altfel, și maestrul Ozon 
și eu anticipam un joc frumos, ter
minat cu un rezultai strîns. Știam 
că de la Ploiești n-am adus nicio
dată puncta si că avem meci greu.

— Și totuși...
— Și totuși am cîștigat. Am cîștl- 

gat cu 2—1 după un foc foarte bun 
al echipei noastre.

— Ce factori au condus la 
victorie ?

— In primul rînd voința tuturor 
componentelor echipei de a demon
stra că sini capabili să obțină re
zultate bune sf în fala unor forma
ții cu pretenții cum este Petrolul. 
Ei și-au mobilizat toate forțele, au 
actional cu mult calm și luciditate 
de-a lungul întregii partide, au res
pectat cil strictele indicațiile dale 
de Tilus Ozon.

— Cum s-au înscris 
rile echipei noastre ?

— Prin minutul 0, profităm de o 
lovitură liberă. Execută Poronescu 
spre poarta lui Mîhai Ionescu. A- 
cesta iese, dor în traiectoria balonu
lui se interpune Octavian Popescu 
care-i schimbă direcția cu capul în 
plasă. Al doilea punct nentru echipa 
noasîră l-a înscris Naidin. Coautor: 
tot Poronescu. El interceptează o 
minge, centrează spre mijlocul te
renului, mingea ajunge la Naidin, 
Ionescu iese să-i închidă unghiul, 
Naidin îl așteaptă puțin și, în timp

golii-

Magazioner alimente
salariu 925 Ici

Informații se not obține de la Biroul personal 
zilnic înlre orele 7-15. Telefon 1050.

t

ce Ionescu plonjează
Naidin trimite peste el în poartă. 
Aveam asigurată victoria.

— Dar golul lor ?
— De fapt ei au înscris două go

luri, ambele nefiind valabile, deși 
unul le-a fost acordat. Primul 
înscris Dridea după re D'nrută 
împins cu mîinile pe Sfo' >r. 
era și normal, arbitrul Aurel Pop 
din Oradea, rare a condus foarte 
bine, a anulat golul. La golul al 
doilea, pe care el l-a acordat qaz- 
delor, si care a fost înscris de Gro- 
zea după ce-și potrivise mingea <"u 
mina, nu este vinovat arbitrul de 
centru, ci tușierul Traian Vecan. A- 
cesta semnalizase timid poziția de 
ofsaid cît șî henlul, dar Aurel Pop n-a 
văzut și repeziciunea fazei a dus la 
înscrierea golului. La pauză am dis
cutat cu arbitrii: Traian Vecan a re
cunoscut că fusese ofsaid și h^nt» 
dar n-a mai recunoscut aceasta rînd 
a fost consultat de Aurel Pop de 
teama publicului. Așa că lui Aurel 
Pop nti-i putem reproșa nimic.

— Evidenliali pe cineva ?
— Toată echipa pentru modul e- 

xemplar în care a luptat. Subliniez 
totuși pe Stan rare a apărat excep
țional .- pe Georqevicf care în minu
tul 88 a scos efe pe linia porții un 
gol gata făcut; pe Sandu rare l-a a- 
nihilat complet pe impetuosul Din- 
culă ,• pe Libardi, coordonator exce
lent calm și lucid, într-un cuvînt, 
omul de concepție care ne trebuie ; 
pe Poronescu, pe Stoker, ne Octa
vian Popescu, pe...

Am mulțumit tovarășului Pascu 
penlru cuvintele frumoase la adresa 
echipei Jiul șl-am transmis felicită
rile noastre tuturor victorioșilor de. 
la Ploiești în frunte cu antrenorul 
Titus Ozon.

în dreapta,

l-a
’■a

■im

Convorbire consemnată de 
DUMITRU GHEONTA

.1 6 
VINERI 15 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I :

6,00—8,25 Muzică și actualități; 
6,30 Buletin de știri; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 8.25 Momeut 
poetic; 8,30 La microloD, melodia pre
ferată,- 9,00 Buletin, de -Știri; 9;05 La 
microfon, melodia preferată; 9,30 Ma
tineu literar,- 10,00 Tineret mîndria 
țării — program de cîntece,- 10,10 
Curs de limba rusă; 10.30 Cu cînte- 
cul și jocul pe plaiurile Olteniei; 
11,00 Buletin de șllrl; 11,05 Piese 
penlru pian de Gabriel Faurd; 11,15

Ora specialistului; 11,35 Arii din a- 
pere; 11,45 Sfatul medicului: Cum 
prevenim îmbolnăvirea rinichiului; 
12,00 Muzică ușoară,- 12.20 Avanpre
mieră cotidiană,- 12.30 Intilnire cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal. Sport,- 13,20 
Soliști, și orchestre de muzică ușoa
ră; 14.00 Muzică populară; 14.15 
Dumbrava minunată (emisiune pentru 
copii); 14.25 Radio-publicitale.- 14.50 
Jocuri din Vrancea; 15.00 Buletin de 
știri,- 15,15 Lectură în premieră: 
Radu Cirneci — „Versuri”; 15,35 
Muzică ușoară; 16,00 Radiojurnal. 
Spori; 16,20 Fluierașul Gheorghe Gi
gea,- 16,30 Opinii, dezbateri; 16.45 
Poemul simfonic „Serbări romane" de 
Ottorino Respighi; 17,15 Pentru pa
trie; 17,45 Din repertoriul corului 
Radioteleviziunii; 18,00 Buletin de 
știri; 18,02 Revista economică; 18,20 
Album folcloric muzical; 18.45 Pa
gini celebre din opere; 19 00 R.idio- 
gazela tie seară; 19,30 O melodie pe 
adresa dv.; 20,00 Buletin de știri;

20.05 Actualitatea in revistele lite
rare,- 20,20 Din tezaurul folclorului 
nostru muzical; 20.40 Muzică ușoară 
de Radu Șerban,- 20,55 Noapte bună, 
topii; 21.00 Muzică; 21.05 Țării, ini
ma și versul; 21,25 Șirag de melodii; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport; 22,20 Cîntă Sammy Da
vis-junior; 22,30 Moment poetic; 22,35 
Melodii... melodii,- 24.00 Buletin de 
știri; 0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

7,00 Orchestra de muzică populară 
„Trandafir de la Moldava" din Bir- 
lad,- 7,10 Tot înainte; 7,30 Buletin 
de știri,- 7,45 (n ritm de vals,- 8,00 
Cîntece și jocuri populare; 8,30 Bu
letin de știri; 9.00 Caleidoscop mu
zical; 9,30 Sonata penlru violoncel 
și pian de Theodor Fichs; 10,00 Bu
letin de știri,- 10,05 Muzică; 10,10 
Teatru radiofonic: Discurs despre o 
doare de Paul Everac; 11.11 Muzică 
din opere,- 11.35 Pastel muzical; 12,00 
Buletin de știri; 12,05 Avanpremie

ră cotidiană; 12.15 Din muzica po
poarelor; 13,00 Viața de concert a 
Capitalei; 13,30 Știința in slujba pă
cii; 13,40 Recital de operă Nicolai 
Ghiaurov; 14.00 Radiojurnal,- 14.08 
Concert de prînz,- 15,00 Muzică dc 
estradă,- 15.30 Drag mi-e cintecul și 
jocul,- 16,15 Muzică; 16.20 Pe teme 
medicale; 16,30 Să-nvățăm un cîntec; 
16,45 Muzică ușoară; 17,00 Radiojur
nal; 17,15 Din pilnia gramofonului; 
17,35 Cîntece de Edmond Deda,- 17,45 
Muzicieni români de azi despre mu
zicieni români de Ieri; 18,10 Forma
țiile „Sincron" și I. Corvi,- 18,30 An
tologie de literatură universală; 18,50 
Potpuriu de muzică ușoară; 18.55 
Buletin de știri; 19.00 Pe firul ape
lor cu cîntec și joc,- 19,30 Curs do 
limba spaniolă; 19,50 Arii din ope
rete,- 20,00 Transmisiunea concertu
lui orchestrei simfonice a Filarmoni
cii ..Moldova" din lași; 22.30 Scene 
din opere; 23.00 Radiojurnal; 23.07 
Antologia disculu!: 23,55 Intilnire cu 
jazzul; 0,55—1.00 Buletin de șllrl.
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Adunarea plenară PAR

a 6. A T. T.
• Acceptarea

a României
GENEVA 

ger pros, Ho ria 
La Geneva se 
plenară 
meronse

13 Corespondentul X- 
Liman, transmite: 

desfășoară adunarea 
a G.A.T.T. rare dezbate nu-

probleme aflate pe ordi
nea de zi, cea mai importantă fiind 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
între statele membre.

înainte de adunare a avut loc se
siunea Consiliului G.A.T.T. Consi
liul a acceptat cererea României de 
a începe discuțiile în vederea ne
gocierii unei eventuale aderări In 
Acordul general pentru tarile si 
meri (G.A.T.T.).

Reprezentanții a numeroase țări, 
între care Anglia, Argentina, Aus
tria, Canada, Cehoslovacia, Cuba. 
Elveția, Finlanda. Grecia, India, Ita
lia. Iugoslavia, Japonia, Polonia, 
S.U.A., Turcia etc. au sprijinit a- 
ceastft ceTcre, exprimîndu-și intere
sul pentru
Comerciale

ro-

dezvoltarea schimburilor 
cu România.

— • —
Liban

[liza

BEIRUT 13 (Agerpres). — 
politică libaneză, redeschisă 
prin demisia cabinetului _________
președintelui Helou de către primul 
ministru Yafi, a fosl parțial aplanată 
la mai puțiD de 24 de ore de la de
clanșarea ei: președintele statului a 
refuzat demisia guvernului formal 
în urmă cu mai puțin de două săp- 
lămini. răspunzind astfel cerințelor 
formulate de rea mai mare parte a 
reprezentanților diferitelor grupuri 
politico din tară, neliniștite de con- 
seciniole pe care agravarea instabi
lității politice le-ar putea avea asu
pra economiei și politicii libaneze.

Dar dacă criza politică a fost, ceJ 
puțin temporar, diD nou depășită, 
problema lărgirii guvernului conti
nuă să se pună cu acuitate. Actuala 
formație ministerială, în cadrul că
reia portofoliile au fost repartizate 
intre patru personalități, doi musul
mani și doi creștini, conform crite
riului confesional, nu poate fi consi
derată decît ca o formulă de tranzl-

Criza 
marți 

prezentată

Declarația delegației 
Frontului Național

de Eliberare
Vietnamul de sud
Corespondentul A- 
Dascal, transmite : 

de presă ținută la

PARIS 13. - 
geipros. Georges 
Intr-o conferință 
Paris, Duong Dinh Thao, purtătorul 
de cuvînt și membru al delegației 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. a declarat că în
treaga răspundere pentru întinderea 
începerii conferinței în patru, prevă
zută de acordul intervenit între de
legațiile S.U.A. și R.D.V., revine 
S.U.A. Subliniind că acțiunjle admi
nistrației de la Saigon dovedesc că 
clica Thieu-Ky este împotriva păcii, 
împotriva independenței, libertății și 
democrației, și că ea dorește să 
vadă guvernul S.U. \. prelungind 
războiul de agresiune împotriva Vi
etnamului, Duong Dinh Thao a spus: 
.Dacă administrația de la Saigon nu

trimite delegați la Paris, reprezen
tanții R.D. Vietnam, Frontuljil Națio
nal de Eliberare și ai S.U.A. trebuie 
s3 se reunească imediat pentru n 
găsi o soluție politică*.

Alita timp cit americanii nu vor 
renunța la scopurile lor agresive de 
a transforma Vietnamul de sud în- 
tr-o neocolonio și o bază americană, 
poporul nostru va continua lupta sa 
de eliberare, pentru independență — 
a declarat purtătorul de cuvînt. El 
a arătat că Frontul National de Eli
berare este organizatorul și promo
torul rezistentei din Vietnamul de 
sud împotriva agresiunii, pentru sal
varea națională, reprezentantul au
tentic
pentru a discuta toate problemele 
privind Vietnamul de sud.

si interlocutorul competent

. PUTERNICE CIOCNIRI 
INTRE FORȚELE PATRIOTICE 

Șl TRUPELE AMERICANO-SAIGONEZE

Egiptul nu acceptă
negocieri cu Israelul

Orientul Apropia!

timp o 
acțiuni 
menite

și-a încheiat vizita 
Iugoslavia la invi- 
de stat pentru a-

JAPONIA : La
Tokio au avut loc 
In ultimul 
scrie dc 
studențești 

exprime opozi- 
acestora față 
războiul din 

Vietnam. In cursul 
demonstrațiilor au 
fosl operate nume
roase arestări, în- 
reglslrîndu-se tot
odată șl mai multe 
zeci dc răniți.

IN CLIȘEU : Ma- 
nifestanțl ccrînd 

Vietnam.

CAIRO 13 (Agerpies), — Ministrul 
afacerilor externe al R.A.U., Mah
mud Riad, a declorat in cadrul unui 
interviu televizat că .Egiptul nu va 
accepta negocieri cu Israelul și nu 
va discuta niciodată problema sta
bilirii unor noi frontieie". S Iul di
plomației egiptene, a arătat in con
tinuare că înainte de a părăsi New 
Yorkul a remis lui Gunnar Jarring 
o notă în care se reafirma hotărîrea 
guvernului egiptean de a coopera 
cu diplomatul suedez.

După ce a arătat că situația inter
nă din R.A.U. s-a consolidat după 
evenimentele din iunie 1967, iar for
țele armate au fost întărite, Mahmud 
Riad a menționat ca guvernul < gip- 
tean a acceptat o soluție politică in 
vederea realizai ii in Orientul
Mijlociu.

SAIGON 13 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că în Vietna
mul de sud continuă luptele între 
detașamente ale forțelor patriotice și 
trupele americano-saigoneze. Potrivit 
agenției V.N.A.. care citează agenția 
de presă Eliberarea. între 9 și 11 
noiembrie patrioții sud-vietnamezi an 
scos din luptă aproximativ 200 de 
militari americani în cursul unor ac
țiuni lansate împotriva pozițiilor ina
mice din provinciile Quang Tri și 
Cam Lo. In ultimele 24 de ore. uni
tățile de artilerie patriotice au supus 
unor bombardamente cu rachete și 
mortiere bazele aeriene ..Redoliff" și 
..Holloway" situate in zona platouri- 
lor înalte. După cum relatează a- 
genția France Presse, în cursul a- 
cestor bombardamente, un număr de 
aparate de zbor și instalații militare 
americane au fost distruse sau ava
riate.

In cursul zilei de miercuri, forțele 
S.U.A. au lansat o operațiune com
binată, navală-aeriană, împotriva u- 
nor presupuse poziții patriotice, în 
extremitatea sudică a țării. Au luat 
parte la acțiune vedete rapide, bom
bardiere de luptă și navele de răz- 

ancorate in apropierea țărmu-

lui sud-vielnamez. Tot miercuri, co
mandamentul american a anunțat do- 
borîrea în provincia Quang Tri, si
tuată la sud de zona demilitarizată, 
a unui bombardier de luptă A 4 
Skyhavvk, aflat în misiune. Un alt 
aparat de zbor, un elicopter de tipul 
UH 1, a fost distrus de patrioți la 
aproximativ 100 km nord-vest de 
Saigon, in apropierea frontierei cam
bodgiene.

iugoslavo-australian
BELGRAD 13 (Agerpres). — Minis

trul afacerilor externe al Australiei, 
Paul Haslftck, 
oficială făcută in 
talia secretarului 
facerile externe.

In comunicatul 
citații la Belgrad 
cursul vizitei s-a 
de păreri cu privire la situația in
ternațională actuală și problemele 
concrete de interes reciproc. Cu a- 
cest prilej s-a subliniat atașamentul 
față de principiile- Cartei O.N.U., 
care include dreptul fiecărei lari 
membre la independentă și integrita
te teritorială, fără amenințări sau 
amestec dirr arară. Totodată, s-a că
zut de acord asupra necesității des
tinderii Internationale

comun dat publi- 
se arată că în 
făcut un schimb

• HANOI. — Agenția V.N.A. 
nunță că unități antiaeriene din o- 
rașul Haifong au doborît un avion 
american fără pilot, care a pătruns 
în spațiul aerian al acestui oraș.

Agenția precizează că acesta este 
a| 3 245-lea avion american doborît 
în R. D. Vietnam de la 5 august 
1961.

Apelul președintelui Republicii 
Arabe Yemen

Lapte, pîine, carne
și zahăr artiîiciale

BIAFRA : Copii biafrezi pe unul din drumurile (riște ale

exodului populației ibo.
aroma pîi- 
secară.lapte de cocos 

ulei de copra, 
poale fi folosit 

mai mullor pro-

• MADRID. — La Madrid a so
sit într-o vizită oficială ministrul 
forțelor militare aeriene al S.U.A., 
Harold Brown. Brown va vizita baza 
americană de la Torrejon și va avea 
întrevederi cu oficialități ale guver
nului spaniol asupra unor probleme 
referitoare la staționarea pe terito
riul Spaniei a bazelor militare ame
ricane.

PARIS. - La 24 de ore după 
ce a fost supus unei operații de 
transplantare a inimii la spitalul 
„Eduard Herriot" din Lyon, Noel 
Moissonier se simte bine, anunță 
un buletin medical al spitalului.

Islanda a aderai 
la A. F. L. S.

REYKJAVIK. — Parlamentul Islan- 
adoptal marți cu majoritate de 

o hotărîre privind aderarea 
țării la Asociația Europeană a Libe
rului Schimb. Aceasta este, după cum 
se știe, gruparea economică vest-eu- 
ropeană rivală Pieței comune. Din 
ea fac parte Marea Britanic, Dane
marca, Norvegia, Suedia. Portugalia, 
Austria și Elveția, precum și Fin
landa. ca membru asociat.

SANAA. — Intr-o declarație radio
difuzată, președintele Republicii A- 
rabe Yemen, Abdul Rahman Iriani a 
adresat un apel tuturor yemeniților 
la unitate pentru a contribui la re
construirea țării după șase ani de 
război civil.

• XIENG KHOANG. — For
țele patriotice laoțiene au do
bori! în provincia Xieng 
Khoang un avion de tipul 
AD-6 aparținind forțelor mi
litare aeriene ale S.U.A., a- 
nunță agenția de presă Khao- 
san Pathel Lao. Numărul a- 
v ioanelor americane doborite 
deasupra regiunilor eliberate 
ale Laosului se ridică in 
zenl la 8-19.

Președintele Iriani, relatează agen
ția Renter care citează postul de ra
dio Sanaa, a menționai că în-vede
rea 
său este gala să Inițieze c 
cu adepții imanului, 
Badr. El a arătat că această dor 'ă 
nu constituie o dovadă de slăbirii-e 
intrucil armata republicană poale la
ce față situației, dar ea ar corespun
de intereselor țării de a se pune ca
păt războiului.

reconcilierii naționale guvernul 
onvor» ri 

Mohamed \1-

Furtună violentă

LISABONA. - Un tribunal

pre-

por- 
acu-

n estul S. II. A

•
tughez a. condamnat 6 persoane 
zate de a fi făcut propagandă ilegală. 
Printre condamnați, ale căror pedep
se variază intre 18 luni și 4 ani și 
jumătate,
bliciști și

se
3

află un ziarist, doi pu- 
studenli.

NEW YORK. — Prima furtuna 
violentă, prevestitoare a iernii, s-a 
abătut asupra statelor de pe coasta es
tică a S.U.A., inqreunind circulația 
pe șosele și trai icul aerian. Statul 
New Jersey a iost cel mai puternic 
afectat, viteza viatului depășind 117 
km pe oră. Citeva regiuni de coastă 
au iost inundate de apele oceanu
lui. Aeroportul din New York a 
iost obligat să suspende 106 zboruri.

Potrivit agenției U.P.I., furtuna a 
provocat moartea a 19 persoane.

NEW YORK. — Ahmed Rageh Namer și cei doi iii 
acuzați de a fi pus la cale asasinarea președintelui 
S.U.A., Richard Nixon, an apărut marți in fața unui

Așa cum țesăturile artifi
ciale au înlocuit cu mult suc
ces fina și bumbacul, diferitele 
alimente artificiale le vor în
locui pe cele naturale. tn 
S.U.A., laptele artificial este 
comercializai de diva limp cu 
un anumit succes. Produsul nu 
este în întregime artificial, el 
fiind făcut din lapte sminlinil 
amestecat cu 
sau chiar cu 
Noul aliment 
la pregătirea
duse alimentare și conservat 
limp de peste o săplămină In 
frigider. Specialism 
o valoare diete
tică deosebita, 
căci el nu con
tribuie Ia forma
rea 
lului.

S.U.A.
plajă șl tablele de 
pot II conservate 
ani neavînd nevoie nici 
frlgidef și nici de vreo con
diționare specială.

letrahidro — 2 acetopiridina. 
Ei au reușit să izoleze această 
substanfă șl au pulul demons
tra că ea degajă In mod sensi
bil aceeași aromă ca și plinea 
proaspătă. Esle pe deplin po
sibil ca peste putină vreme pli
nea din alge, stropită cu a- 
ceasta esență, să aibă nu nu
mai gustul, dar și 
nii de griu sau de

• WASHINGTON. — Curtea Su
premă a S.U.A. a declarat marți 
drept anticonstituțională legea exis
tentă din anul 1926 în statul Arkan
sas prin care este calificată drept o 
crimă orice încercare din partea u- 
nul profesor de a preda elevilor lor 
teoria evoluționistă a lui Darwin. In 
baza acestei legi, cadrele didactice 
care erau găsite vinovate de a ii pre
dat teoria lui Darwin puteau fi con
cediate și condamnate la o amendă 
de 500 de dolari.

0 
ai săi, 
ales al 
tribunal din New York. Ședin|a a durat doar trei minute, in 
cursul căreia avocatul acuzaților și procurorul au cerul ami
narea dezbaterilor. Judecătorul John Fury a hotăril aminarea 
audierilor pină vineri, menținind cauțiunea de 100 000 dolari 
pentru fiecare din cei trei deținuți.

O NOUA EPIDEMIE DE GRIPA
com-

si rit 
extin- 
dupd

asiatică". Semnalat

SI atribuie

Carnea arliiicială
ră pe bază de fasole soia. Ea 
are un gust

se prepa-

coleslero- 
Tol in 

s-au pus

CALEIDOSCOP
recent pe 
lapte. Ele 
mai mu!li 

de

leslerolulul.

Acolo unde sc moare intr-nn ritm 
dc 5000 dc oameni pe zi

al 
fi 

300
la

In urmă cu cijiva ani. un 
linăr inginer englez a pus la 
puneb. o curioasă mașină care 
esle capabilă să transforme di
rect Iarba, frunzele sau orice 
alt produs vegetal in lapte 
După cile se pare, procesele 
chimice care se produc in or
ganismul vacii pol fl înlocuite 
în mod eficient de mașină.

bun. confine nu
mai 0,3 la sută 
materii grase 
astfel incit con
sumarea ei eli
mină pericolul 
producerii co- 

Avind un conti
nui in proteine egal cu 
cărnii naturale, ea poale 
conservată limp nelimitat, 
grame din acest produs,
care se adaugă apă. reprezen- 
tind echivalentul unei bucăți 
de carne naturală de 800 gra
me.

Prin adăugarea de coloranfl, 
din această carne se poate fa
brica un mare număr de sor
timente ca: slănină. carne 
pentru supă sau pentru frip
tură. Specialiștii au elaborat 
proiecte pentru producerea de 
cotlete și anlricoate cu oase 
din substanțe artificiale...

u Germa- 
alge mo -

fn Japonia șl R.F. 
niei se produce din 
rine o pilne care, după o anu
mită perioadă pentru acomo
dare, poale li consumată cu 
deosebită plăcere. Recent, 
cercetătorii americani au des
coperit esența... piinfi, afirmfnd 
că chimic ea este... 1. 4. 5. 6.

O societate japoneză a pus 
la punct o metodă de fabri
care a unul zahăr sintetic, din 
petrol. Bacteriile de drojdie 
hrănite cu paraiină, secretă 
trelaloză care produce zahăr. 
Treialoza poale li obținută șl 
prin polimerizare din zahărul 
de struguri.

Șiruri de fugari în căularea unor 
locuri de refugiu, cadavre zăcind pe 
marginea drumurilor și ciugulite de 
vulturi copii scheletici cu burțile 
umflate și cu ochii dilatați de foame 
și febră, orașe și sate pustiile, dis
trugeri și moarto — iată ce lasă în 
urma lui războiul din Nigeria. După 
16 luni de la izbucnirea conflictu
lui armat intre trupele federale și 
cele biafreze, Nigeria, una din cele 
mai populate țări ale continentului 
nc-gru continuă să fie scena unei 
drame inimaginabile. Referindu-se la 
această dramă revista ,,Jenue Afri- 
que" scrie printre altele : „Pacea în 
Nigeria niciodată n-a părut a fi mai 
îndepărtată ca acum. Și o singură 
realitate se impune conștiinței uni
versale — acolo se moare intr-un 
ritm de 0 000 de oameni pe zi. Cine 
esle vinovatul ?'*.

Aparențele sugerează că la baza 
conflictului nigerian stau disensiu
nile tribale. Intr-adevăr. în Nigeria 
există aproximativ 250 de grupări 
etnice și majoritatea comentatorilor 
apreciază că disensiunile s-au pola
rizat în jurul a două dintre cele mai 
mari triburi : Ibos, pe de o parte și 
Haussa Fulani, de cealaltă parte. In 
nord, gruparea aparținind tribului 
Haussa Fulani este dominată
ril feudali conservatori, Iar provin
cia estică este locuită, în cea mai 
mare parte de tribul Ibos al cărui 
grad de instruire depășește pe cel

de ma-
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al multor ' populații africane. Fostă 
colonie britanică. Nigeria a încercat 
să înjghebeze într-jn 
ceste gruppri etnice, 
lului federal. Dar ;<i 
lost stabilih' arbitrai 
metropolei fcar? .<

iin singur tot a- 
•, in cadrul sla- 

’nrahițele- țării au 
3r de către fosta 
neglijat animozilă-

Comentariul zilei
tile dintre Tele, dmiă grupări tribale. 
O dală cu acordarea independenței 
Nigeriei, |Suterile$coloniale nu nu
mai că au mizat pe aceste disen
siuni, care reprezintă un fapt firesc 
pe continentul african, ci le-au și 
ațițat, urmărind să-și fructifice ast
fel propriile lor Interese.

Dincolo de (aparențe, de disensiu
nile dintife triburi, se întrezărește 
o țesătură dibace de intrigi urzită 
de intererele puterilor 
continently african. In realitate, la 
baza ccțnfllctuhrt se află pe
trolul care mugește din pămintul 
biafrez, cauciucul, și 
xistent dip abundență 
„Lumea e^le cutremurată 
care se petrec in Nigeria" 
revista .,Jeune Afrique" — „dar ță
rile lumii n-ar trebui să uite că o 
parte din- ele sini cele care întrețin 
flăcările, furnizind arme, avioane șl 
echipament militar părților aflate în

străine pe

cărbunele e- 
în Nigeria, 

de ororile 
scrie

conflict". In afară de faptul că pen
tru armele și echipamentul militar 
se încasează sume grase, cei care 
furnizează materialele speră că vor 
putea exploata avantajos bogățiile 
naturale ale Nigeriei in cazul unei 
victorii a părții pe care o susțin.

Nigeria și populația ci nu sini alt
ceva docil victimele intereselor di
vergente ale unor mari monopoluri 
internaționale. Trupele federale au 
Cumpărat un număr apreciabil de a- 
vioane din Marea Britanie. în timp 
ce bjafrezii au achiziționai Îndeo
sebi din Franța și Portugalia, bom
bardiere B-26, elicoptere și lunuri. 
Așa se explică de ce, în momentul 
cînd se 
nu vor 
ghesuite 
muahia 
lovitură 
au trecut la contraofensivă, cucerind 
intr-un răstimp scurt localitățile O- 
vveri, Ekpene, Ikot, Ogivvi. In unele 
telegrame de presă se afirmă chiar 
că de partea biafrezilor luptă merce
narii care și-au făcut o tristă faimă 
în Republica Congo (Kinshasa). Vom 
asista oare la o reeditare a trage
diei din Congo ? Pronosticurile par 
a fi hazardate. Fără îndoiala insă 
că Nigeria și populația ci rămîn ma
rea victimă a actualului conflict, fapt 
care stirnește tot mai mult îngrijora
rea și indignarea opiniei publice mon
diale.

GENEVA. — Un comunicai 
al Organizației Mondiale a Să
nătății (O.M.S ) face cunoscu
tă aparifia unu nou virus, di
ferii de cel cunoscut sub nu
mele de A2 și care anul tre
cu! a provocat epidemia de 
-gripă
pentru inliia oară la Hong- 
Kong, pe la jumătatea lunii 
iulie, de dr. W. K. Chang, vi- 
tolog al Centrului O.M.S. pen
tru gripă in acest oraș, noul 
virus a iost studiai la Centrul 
O.M.S. pentru gripă de la lon
dra. care a prevenit centrala 
din Geneva asupra necesității 
de n-l combate. Acfiunea se 
impunea, cu atil mai mult cu 
cit. după avizul specialiștilor, 
persoanele atinse anterior de 
gripa A2 n-au o suficientă 
imunitate, pentru a. sp conside
ra apărate împotriva noului 
virus,, iar vaccinările anligu-

pale existente nu-1 pol 
bate. 1

Proporțiile epidemiei 
ilustrate prin rapiditatea 
derii sale. Citeva zile
apariție, la Hong-Kong s a in 
registral o jumătate de milion 
de bolnavi. Foarte curînd, epi
demia s-a extins in Singapore. 
Taivan, Malavezia, Vietnamul 
de sud, Filipine, India, Iran. 
Tailanda, Australia, Japonia și 
Statele Unite. !n ciuda pro
pagării sale vertiginoase, 
pa Hong-Kong'
deci! un număr foarte 
de decesuri. ea neavînd viru
lenta .gripei asiatice"

Organizația Mondială a Să
nătății recomandă insă ceior 
contaminați să rămină la pal 
pină la cedarea febrei, pen'ru 
a se evita complicațiile S-a 
realizat, lot odată, un roii vac
cin.

,gri- 
n-a i'il Insă 

redus

părea că trupele biafreze 
mai putea rezista, fiind in- 
inlr-un singur oraș — U- 

— s-a produs o adevărată 
de teatru. Trupele biafreze

© ATENA. — Un comunicat ofi
cial publicat la Atena anunță că 
membrii guvernului grec s-an întru
nit marți în ședință plenară și au 
semnat Constituția țării aprobată re
cent înlr-un referendum. Noua con
stituție va intra în vigoare la 15 no
iembrie, cu excepția a 10 articole re
feritoare la libertăți cetățenești, ca 
inviolabilitatea domiciliului, alegeri 
parlamentare, garanții împotriva ares
tării arbitrare, care sini suspendate 
prin holărirea guvernului. Aceste ar
ticole vor intra în vigoare la o dală 
ce va fl stabilită ulterior.

• MEMPHIS. — Dala reluării pro
cesului intentat lui James Earl Ray» 
asasinul prezumtiv al pastorului Mar
tin Luther King, a iost stabilită pen
tru ziua de 3 martie anul viilor. 
După cum s-a mai anunțat, Rav a 
obținut aminarea pentru motivul 'â 
și-a schimbat avocatul, șl acesta 
trebuie să aibă timpul de a studia 
dosarul.

Invazie de lăcuste
în Maroc

0 BOMBAY. - Șapte per
soane și au pierdut viata, iar 
alte 25 au fost rănite ca ur
mare a prăbușirii unui auto
buz intr-o prăpastie, la aproxi- 

150 km de localitatea 
tn autobuz se 
de la Instnu- 
agronomice de

mat iv 
indiană Nasik. 
aflau student i 
tul de studii 
la Gujarat.

RABAT. — Regiunile din sudul Ma
rocului. considerate drept cele mal 
importante regiuni pentru cultivarea 
citricelor și zarzavaturilor au fost 
invadate de lăcuste. Unele stoluri ci
ting lungimea de citeva sule do me
tri. Autoritățile marocane au luat 
măsuri urgente pentru stăvilirea in
cestul flagel.
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