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Fundația 
unui nou bloc

Lucrările Adunării
Pe șantierul Vulcan s- 

terminat fundațiile la blocul 
C-25, cu 30 opaitamente șl 
blocul B 2 — glisant, cu 66 
apartamente, la primul ince- 
pind lucrările de zidărie, iar 
la col de-al doilea glisarea.

Un alt obiectiv care consti
tuie front de lucru pc anul 
I960, este complexul comer
cial. Aici se lucrează intens 
la turnai ea scheletului de re
zistență, lucrare caro urmează 
să se termine pînă la I 
combrio a.c.

generale a

Ședința de c 
liulul oamenilor 
litale maghiară 
clalhtă România 
neri in Capitală.

Au luat parte
culeSCU-Mlz.il și Virgil Trofin, mem
bri al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretari al C.C. 
al P.C.R., Janos Fazokos, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului do Miniștri, acari. Ștefan 
Pclcrfi, vicepreședinta al Consiliului

de Stat, membri al Comisiei de or
ganizare, reprezentanți ai oamenilot 
muncii de naționalitate maghiară 

din țara noastră desemnați dr consi
liile județene.

Adunarea a fost deschisă de prof, 
univ. Ludovic Takacs, ntembru al 
Consiliului de Stat.

Acad. Ștefan Peterfl a făcut o ex
punere din partea Comisiei de orga
nizare cu privire la lucrările Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie 
și la constituirea consiliilor oameni
lor muncii de naționalitate maghiară.

Au mai luat

leri ia amiază a avut loc la 
Lupeni o entuziasta adunare a 
cilorilor, inginerilor și tehnicienilor 
de la această marc exploatare car
boniferă pentru desemnarea unui re
prezentat în Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Curînd după terminarea primului 
schimb de muncă al zilei, în sala 
de (eslivităli a minei s-au adunat 
sule de mineri, oameni care au în
vățat să stăpinească tehnica minie
ră înaintată și să o folosească cu efi
ciență pentru sporirea continuă a 
producției de cărbune cocsificabil, 
muncitori de la transport, lăcătuși, e- 
Lectricieni, ingineri și tehnicieni ca
re prin munca loi au obținui suc
cese de seamă în îndeplinirea și de
pășirea ritmică a sarcinilor de plan.

Adunarea a avut loc in prezenta 
to\3rășilor Ion Lungo, secretar al 
Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.R Gheorghe Furdui, secretar al 
Comitetului municipal do partid Pe
troșani.

Ihipă destinderea adunării de că- 
tr»- iov. ing, X'asile Ciriperu. șeful 
exploatării. a hiat cuvîntul lo\. Ioan 
Raczek, secretarul comitetului de 
pailid al minei Lupeni care a sub
liniat însemnătatea deosebită pe ca
re o reprezintă constituirea Fronlu- 
1 l’nitălii Socialiste, moment im
portant în procesul continuu și mul
tilateral de dezvoltare a democrației 
socialiste, de consolidare a națiunii 
noastre. Această măsură — a conti
nuat vorbitorul - a fost primită cu 
deosebită satisfacție de masele largi 
de la orașe și sate, a stirnit un pu
ternic ecou in rindurile minerilor, 
Inginerilor, tehnicienilor și funcțio
narilor, ale tuturor salarialilor de la 
mina Lupeni. Frontul Unității Socia
liste va contribui la întărirea mun
cii unite a clasei muncitoare, țără
nimii și intelectualității, a frăției din
tre poporul român și naționalitățile 
conlocuitoare. Acest important 
ganism politic permanent, cu 
caracter reprezentativ, din care 
parte principalele organizații de 
să. obștești și profesionale, va
termina o afirmare activă a acestor 
organizații în .iata politică și so
cială a țării, va permite consultarea 
amplă a maselor în vederea adoptării 
celor mai eficiente soluții pentru 
mersul nostru înainte, participarea 
toi mal activă a tuturor cetățenilor 
la înfăptuirea politicii interne si ex
terne a partidului.

Alături de toii oamenii muncii din 
țara noastră — a spus în încheiere 
Iov. loan Raczek — colectivul minei 
Lupeni își manifestă deplina ade
ziune fată de politica marxist-leni- 
nistă a partidului nostru, față de mă
surile stabilite de plenara C.C. al 
P.C.R. din 24—25 octombrie, prin ho
tărirea de a spori in continuare 
producția de cărbune cocsificabil. de 
a munci cu abnegație și răspundere 
pentru îndeplinirea sarcinilor stabi
lite de partid privind creșterea efi-

cienței activității economice.
Luind cuvîntul, tovarășul Constan

tin Năstase, președintele comitetului 
sindicatului minei Lupeni a propus, 
în aplauzele celor prezenli. ca re
prezentant al minerilor din Lupeni 
în Consiliul Național al Frontului U- 
nilălii Socialiste pc tovarășul Petre 
Constantin, șef de brigadă în unul 
din marile abataje frontale ale aces
tei exploatări.

Propunerea a tost adoptată in 
nanimitale. Tovarășii Popescu loan 
inginerul șef al exploatării, Rușitoru 
Vasile. minei șef de brigadă, Suba 
Mircea, tehnician și-au exprimat în 
cuvinte calde bucuria pentru înalta 
cinste care a revenit colectivului mi
nei Lupeni de a desemna un repre
zentant în Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, hotărî- 
rea de a munci cu toate forțele pen
tru înfăptuirea politicii partidului.

Cu entuziasm adunarea a adoplat 
o telegramă adresată Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
COI AE CEAUSESCU. în care se 
rată ;

Adunarea muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor și funcționarilor de la 
Exploatarea minieră Lupeni. întruni
tă pentru desemnarea reprezentantu
lui in Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste, adresează Co
mitetului Central, dumneavoastră per
sonal. scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. mulțumirea și recunoștin
ța pentru grija ce o purlați înflori
rii multilaterale a României, ridică
rii bunăstării materiale și spirituale 
a celor ce muncesc.

Dind cu răspundere viață 
lor ce le revin din Directivele Con
gresului al iX-lca si ale Conferinței 
Naționale a partidului, indicațiilor 
deosebit de prețioase pe care le-au 
primit din partea dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul sărbătoririi Centenarului 
mineritului, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la mina Lupeni au ex
tras peste plan, in acest an. 55 000 
tone de cărbune cocsliicabil, au de
pășit sarcina de creștere a produc
tivității muncii cu 0,119 tone pe post, 
obținînd 2 510 000 Iei economii 
pllmentare la prețul de cost.

Hotărirea colectivului nostru, 
primată și in recenta conferință de 
partid, este de a îndeplini planul a- 
niial pe 1968 cu 10 zile mai devre
me, să-și organizeze astfel munca în 
abatajele și galeriile minei, incit să 
realizeze și să depășească prevede
rile pentru anul viitor, de a spori 
producția de cărbune cu 70 000 tone.

Pentru colectivul minei Lupeni 
este o mindrie, o mare cinste ca din 
mijlocul nostru să avem un miner 
reprezentant in Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
ceasta constituie o expresie vie 
înaltului democratism a orinduirii 
noastre socialiste, a legăturii indes
tructibile dinlre partid și popor.

Unde va funcționa
magazinul 

de articole sportive
Pentru executarea în bune 

condițiuni a reparațiilor capi
tale la clădirea hotelului .Jiul" 
din Petroșani, în timpul lucră
rilor, care vor începe in cu- 
rind, magazinul de articole 
sportive al O.C.L. produse in
dustriale își v< 
tivitalea 
Victoriei

desfășura oc- 
în localul din Piala 
nr. 1 (aflat in ime

diata apropiere a unității

A

Intîlnire 
cu autorul 
„Corturilor 
neliniștei

De citeva zile, in librăriile
din întreaga țară, a apărut vo-
lumul de versuri „Corturile
neliniștei" semnat de Radu
Selejan.

Duminică, la ora 10, librăria
.Ion Creangă" din Petroșani 
organizează o întilnire între 
cititori și lînărul poet. Cu a- 
ceastă ocazie, procurorul Da
vid Maniu va face o succintă 
prezentare a creației poetice 
a lui Radu Sclejan, după caro 
autorul va împărți autografe 
cumpărătorilor volumului.

Duminică, ora 9, la sediul 
redacției ziarului .Steagul ro
șu* va avea loc o nouă șe
dință de lucru a membrilor 
cenaclului literar .Meșterul 
Manole". \ror fi citite, ca de 
obicei, creații literare în ver
suri și proză.

Sînt invitați și alți iubitori 
sau creatori do literatură din 
Valea Jiului.

V G r M F A
în cursul zilei de ieri, tem

peraturile maxime înregistra
te au fost de plus 3 grade 
la Petroșani și de minus 2 
grade la Paring. Minimele au 
fost de’zero grade și, respec
tiv, minus 6 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE. Vremea în curs de 
restabilire, cu cer variabil 
Temperatura în scădere.

Vineri, la Ateneul Român an con
tinuat lucrurile-Adunării Generale o 
scriitorilor.

în cadrul amplelor dezbateri asu
pra Raportului Comitetului de con
ducere al Uniunii Scriitorilor, înce
pute In ziiîa precedentă, au luat cu
vîntul in continuare scriitorii Vero
nica Porumbacu, Titus Popovici, Ni- 
colao Țațomir, Cezar Baltag, Sulo 
Andras, Grigore Hagiu, I ejav Lajos, 
Mihnea Gheorghiu, Laurr-nțiu Fulga, 
Eugen Simion, Miron Radu Paras- 
chivescu, Vintilă Tvăpr'-mu Aurel 
Drago? Munteanu, Aurel Rău, Paul 
Comei Chitic, Petru Popescu, Mir
cea Tomuș, Paul Everpc, Leonid Di
mov, Pau) Annbel, Gh,enrobe Plini, 
Szasz Janos.

Președintele Comitetului d'> Stat 
pentru Cultură și Artă, Poinoiliu 
Macnvei, primul secretar al C.C al 
U.T.C, Ion Iliescu, min’Mru pentru 
problemele tinerelului, președintele

Uniunii Artiștilor Plastici, Brăduț 
Covaliu, general-locotcnent Ion Co- 
man, adjunct al ministrului forțelor 
armate, secretarul Consiliului politic 
superior al armatei, si Diunitru Ghe
orghiu, vicepreședinte al Consiliului 
Contrai al Uniunii Generale a Sindi
calelor nu adus saluturi adunării 
generale.

Vorbitorii au felicitat călduros pe 
scriitori pentru munca lor plină de 
rod, pentru importanta contribuție 
pe care o aduc la înălțarea marelui 
edificiu al culturii noastre socia
liste și le-au urat împliniri tot mai 
durabile in nobila lor activitate do 
creație.

Seara, adunarea generală a trecut 
• la alegerea prin vot secret, a noului 
comitet de conducere al Uniunii 
Scriitorilor și Comisiei do revizie.

Lucrările 
scriitorilor

Vineri la amiază, a avut loc in 
Capitală adunarea de constituire a 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană din România. Au 
participat muncitori, țărani coope
ratori și intelectuali — reprezentanți 
ai celor nouă consilii județene ale 
oamenilor muncii . do- naționalitate 
germană.

La adunare au luat parte tovarășii 
Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma-

neut, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Stoica, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Vasile Patilineț, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Adunarea a lost deschisă de to
varășul Anton Breitenhofer, membru 
al Consiliului de Stat, redactor-șef 
al ziarului Neuer Weg.

Din partea comisiei organizatorice

folosirea integrală a tondukul de timp
și întronarea ritmicității

in iată colectivului minei Petrila
de co- 
Petrila,

Ecou) succeselor dobindite 
lectivul de muncă -al minei 
după scurgerea a trei trimestre ale 
anului curent, a făcut — la timpul 
lui — înconjurul Văii Jiului. In spa
tele celor 20 000 tone de 
peste prevederile planului, 
in exclusivitate pe seama 
productivității muncii și cu

cărbune, 
obținute 
creșterii 
aportul 

tuturor sectoarelor, dincolo de acel 
4,3 la sută reducere a prețului de 
cost și de cele peste 3 milioane lei 
economii suplimentare, sînt străda
niile de zi cu zi ale minerilor pe-, 
trilcni, ale tehnicienilor și ingineri
lor, îndrumați îndeaproape de orga
nizația de partid. Sinteza activită
ții colectivului minei Petrila prezen
tată de Iov. Cherecheș loan in fața 
Conferinței pentru darea de seamă 
și alegeri a organizației de partid 
din cadrul minei le-a subliniat cu 
pregnanță.

Asigurarea capacităților de produc
ție, mai buna organizare a procesu
lui tehnologic, preocuparea pentru 
folosirea cit mai rațională a timpu
lui de lucru, îmbogățirea dotării teh- 
nico-materiale, ridicarea nivelului de 
calificare al muncitorilor, creșterea 
spiritului de răspundere și compe
tenței organizațiilor de bază în con
ducerea și îndrumarea întregului an
samblu minier — iată sursele 
pale, viabile ale realizărilor 
tatc.

Analiza și dezbaterile vii,

Trepte și benzi 
la Preparațio 
Coroești.

Havirneanti

Ei

Alegeri

de par.id

princi- 
rapor-

princl-

p’dle care au avut loc, au scos tot
odată in evidentă faptul că sini, încă, 
rezerve însemnate de sporire a vo
lumului de producție și a producti
vității muncii, nevalorificate îndea
juns. Una dintre acestea este utili
zarea fondului de timp disponibil. 
S-au înregistrat pînă in prezent peste 
13 000 om-ore învoiri și concedii fără 
plată și aproape 10 000 om-ore absen
te nemotivate. Tendința de amplifi
care in timp a numărului de absen- 
tări îngrijorează.

Nici timpul efectiv de muncă nu 
este exploatat integral. Programul 
de lucru nu se respectă cu regula
ritate. Deficientele în aprovizionare 
și stagnările în functionarea utila
jelor își fac loc deseori în fluxul 
tehnologic, dereglîndu-1. Efectul lip
sei de efectiv semnalată la fiecare 
sector a fost amplificat de risipa for
țelor de muncă provocată de anu
mite carențe ale organizării, contro
lului și asistenței tehnice.

Insuficiența cadrelor calificate, fluc-

luația 
ențat 
rii planului de producție, 
din ultima decadă tinde să devină o 
obișnuință. Astfel, din totalul de 29 
decade, in 12 nu s-a realizat planul 

producție. In acest ritm oscilant 
complace mai ales sectorul IX’ 
18 decade in care nu și-a reali- 
planul, urmat de sectorul X* cu 

decade. Există încă mult forma
lism în instruirea muncitorilor asu
pra problemelor de protecție a mun
cii și normelor de tehnica securi
tății.- Controlul locurilor 
se execută superficial și 
teri în această privință 
rate.

Organizarea producției 
cii nu se ridică la nivelul actual al 
amploarei procesului tehnologic. Rea
lizarea doar a 6 studii din 30 pro
puse nu mai necesită comentarii. 
Desele ștrangulări in transport, orga
nizarea lucrărilor la cele 2 abataje 
frontale de la sectoarele II și IV 
— care lasă de dorit, reglementarea 
structurii efectivului ce prezintă, ac
tualmente, un surplus de muncitori 
la lucrările 
vădită lipsa 
ză, ridică o 
își așteaptă 
Uzate serios 
existenta la mina Petrila a unor 
furi" pe bazin la consumurile speci
fice de materiale și să se pună- ca
păt acestei situații. E timpul să se 
pună capăt o dată pentru totdeauna 
atît cheltuielilor neproductive care 
s-au apropiat de un milion, cit și 
imobilizării unor stocuri în depozite 
care întrec valoarea de două mili
oane.

Concluzia care s-a desprins din 
cuvîntul delegalilor este necesitatea 
de a intensifica, prin toate formele 
ei, munca politică de mobilizare a 
tuturor forțelor minei in vederea în
deplinirii sarcinilor viitoare.

In finalul dezbaterilor, tovarășul

auxiliare tocmai cînd e 
lor la lucrările de ba- 
serie de întrebări care 
răspunsul. Trebuie ana- 
cauzele care determină 

„vîr-

(Continuare in pag. a 3-a)

Traian MULLER

In ultimul timp in localitățile ru
rale ale municipiului nostru s-au 
desfășurat adunările de dări de sea
mă ale comitetelor de cetățeni. Cu 
acest prilej, cetățenii caie locuiesc 
in aceste localități au luat în discu
ție realizările obținute în cursul a- 
nului 1968 în domeniul gospodăririi 
circumscripției lor, îndeosebi prin 
contribuția in bani și în muncă a 
locuitorilor, precum și modalitățile 
de a obține în viitor noi succese în 
efectuarea unor lucrări 
obștesc ca întreținerea 
poduiilor ele. O astfel de adunare a 
avui loc și în localitatea Slălinioa- 
ra. Locuitorii Slătinioarei se pot mîn- 
dri cu însemnate realizări obținute 
în ultimii ani prin contribuția lor 
voluntară. Ei au construit o școală 
nouă, drumuri și poduri și multe al
tele.

In Tecenla adunare populară a 
cetățenilor din Slătinioara s-a rele-

val că pe anul 1968 a fost 
drept contribuție voluntară 
diferite lucrări gospodărești 
de 6 140 lei precum și repararea
unui drum de 2 km și construirea a 
încă cinci poduri prin contribuție in 
muncă cu brațele și atelajele.

Adunarea a scos in evidență că 
realizările obținute în acest an prin 
contribuția voluntară a cetățenilor 
nu se ridică la nivelul celor din 
anii trecuți. S-a arătat că un număr 
de 13 cetățeni nici pînă acum nu 
și-au plătit contribuția în bani pen
tru acest an, între care Gălățan 
Rusu loan, Erei Stefan, Lăscău loan 
lui loan și alții. De asemenea, nu 
toți cetățenii au contribuit cu bra
țele șl atelajele la transportarea 
materialelor pentru construirea ce
lor cinci poduri. Din această cauză 
nici lucrările la podurile respective 
nu au începuL Pentru remedierea 
acestor neajunsuri, președintele co-

mitelului de cetățeni, Iov. Pălrașcu 
Moise, si deputatul Gălățan loan 
s-au angajai să treacă de urgență 
la activizarea întregului comitet de 
cetățeni în vederea mobilizării tu
turor locuitorilor pentru a transpor
ta materialul necesar ( 
durilor.

Pentru anul viitor, ( 
propus să mărească < 
bani și in muncă. Ei i 
tru anul viitor suma 
drept contribuție în bani precum și 
executarea unor însemnate lucrări 
gospodărești prin contribuție in 
muncă cum ar fi construirea unor 
ziduri de sprijin, îndreptarea pîrîu- 
lui Slătinioara și altele.

• Simbâtă, ora 19, un co
lectiv de actori ai Teatrului 
de stat din Petroșani va 
prezenta spectacolul cu pie
sa „Croitorii cei mari din 
Valahio". Duminică, la a- 
ceeoși oră, se ve prezenta 
piesa „Fîntina Blanduziei".

® Cadrele didactice de la 
Școala generală nr. 1 Pe
troșani organizează azi, ora 
20, o întrunire tovărășească 
între părinți și profesori. în
trunirea are loc la Casa de 
cultură, iar programul muzi
cal va fi susținut de forma
ția de muzică ușoară 
tlas”

@ Azi, oro 1°. ’□ Casa de 
cultură, are loc o seară de 
poezie. Vor recita membri ai 
cenaclului literar „Meșterul 
Manole", tineri de la 
U.R.U.M.P. și de la șantierul 
de construcții din Petroșani.

© Duminică, seară dis
tractivă pentru studenți și 
elevi. Iși dă concursul for
mația de muzică ușoară -i 
I.M.P.

9 Tot dumlnlc-, dar de 
la oro 10, copiii sint invitați 
lâ o dimineață de basme în 
sala bibliotecii. Prin proiecția 
unui diafilm, copiii vor fi 
purtați „In țara legendelor".

• Meciul de fotbal din 
cadrul diviziei C dintre Știin
ța Petroșani - Aurul Brad 
are loc duminica la ora 11 
pe stadionul Jiul din locali
tate. In deschidere, meciul 
din campionatul republican 
de juniori dintre Jiul Petro
șani — Minerul Lupeni.

© Duminică, ora 11. 
campionatul județean 
fotbal sînt programate
motoarele întîlniri : Prepara- 
ția Petrila - Minerul Teliuc ; 
Minerul Uricani - Abatorul 
Hațeg : Minerul Vulcan 
Constructorul Lupeni ; Pa- 
ringul Lonea — I.C.O. Hune
doara.

Pl enul de la miezul nopții
Inițiativa luată de C.F.R. de 

a pune in circulație un tren 
care să plece din Petroșani 
spre Lupeni la miezul nopții, 
este salutară. Oamenii, sosiți 
la ore Urzii in Petroșani, 
posibilitatea să 
se deplaseze 
și spre partea 
vestica a Văii 
Jiului, fără a 
mai aștepta la 
„unchiu-n ga
ră" pînă la ora 

■I dimineața cind 
tren spre Lupeni 
a se , îmbarca* pe primul au
tobuz. Dar in stafia C.F.R. Pe
troșani călătorilor II se oferă 
și alte „posibilități", rar lnlil- 
nite in altă parte...

...5 spre 0 noiembrie a.c. ora 
0,15. Trenul personal care ur
mează să plece la ora 0,26 
spre lupeni, așteaptă la linia 
ti doua. Citiva călători se a- 
uită pe culoarul din iata ca-

pleacă 
sau pent ui

selor de bilete. In zadar în
cearcă unul să bală in geam 
Nu răspunde nimeni.
trece necruțător. Se 
plecarea trenului. Un 
lor zimbește Ungă 

tras in 
loarului caselor 
de bilele. In ce
le din urmă, le 
face pe rind 
semne călători
lor să se apro
pie. II așteaptă... 

cu mina întinsă, la cil fi dă 
fiecare. Dar nu mai pufin de- 
cit preful unui bilet. El nu dă 
bilele. Pe cei care ti asigură.. 
ciubucul ii poftește in vagoane. 
Nu-i lasă să aștepte pină di
mineața. Dacă nu cumva ca
sierița de 
din nou: 
le..." Mai 
ei nu se

P. BREBEN
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(r ealii literare ale membrilor cenaclului 

„MEȘTERUL MANOI.E" DIN PETROȘANI

GOL
Mi-am imprâșliat, co un semănător, girtdurrle acolo, 

departe, unde copacii, iși țes cu vint pinza primăverii 
veșnice.

Mi-am pironit ochii țelurilor acolo, departe, unde 
Hyperion se-ntorcea senin și rece, in spațiile siderale.

Mi-am întins îngustul văl al curajului pînă acolo, de
parte, unde stihia ingenunchează-n fața dorinței.

Mi-am alungat cristalul simțămintelor acolo, departe, 
unde frumosul e mai frumos decit frumosul.

Mi-am țintuit idealul acolo, departe, sub zidurile cre
pusculare unde visele stau tolănite in alcovul sensurilor.

Mi-a m depus și trunchiul și râa'ăcinile tot acolo, de
parte, unde toți si toate se scaldă in foamea nemărginită 
a cunoașterii.

La sfîrșit om plecat și eu din mine.
Și-am rămos gol.
Dar nu-mi este teamă.
Toate-mi vor veni înapoi... porumbei călători I

V. TEODORESCU

COLT
lmputimați parc3
de doruri omenești 
umerii cerului,
-oivodali,

»c pleacă
-pre același rustic orizont 
purtînd pe ei
— ca piatră sisifală — 
povara asfințitului arhaic 
și-a păsărilor tirzii, 
cu ochii mistuiți de soare 
și aripi piefăcvte-n scrum, 
peste păduri lăinuitoare 
de vrăji
și duhuri pămiulcne.

Te cauf mereu 
cireșar

Te caut mereu cireșar;
Cu petalele-ti fluturi în soare, 
Cu rodu-li rămas in ninsoare, 
Te caut pe drumuri hoinar. 
Te caut in serile calde:
Cu neagra brazdă pe ogor. 
Cu primul ciripit in cor

M O M E
Sirena cheamă pentru schimbul do noapte. 
Steîele-s coapte, stclclc-s coaptei...
S-n oprit ortacul în drum, 
șl acum 
aruncă privirea pe boltă 
să vadă 
cum stolele coapte 
potop, or să cadă 1 
. .Tn seara oslo, 
băiatul 
(are patru ani și-un năsuc 
ce strivește fereastra) 
i-a spus că steleîe-s coapte I 
Sirena cheamă pentru schimbul do noapte...

N T
»

Traian MULLER

Nu știu cum

Parcul e cel de odinioou 
cu bănci de stejar și carpen, 
veșnic ocupate... Privesc ace
leași fețe palide, obosite ale 
bătrînilor. Unii însă, uimitor, 
au ochii atit de strălucitori 
și de tineri. Mă îndrept spre 
banca singuratica, scobită 
ta capete, atit de bine ștîu-

NOSTALGIE

Suflă vintu-n calea Iul 
Toată Irunza codrului, 
Ruginilă-nlriguialâ.
Vinlul o rotește toată. 
O rotește și-o adună 
Parcă nu i-ar ti de-a bună. 
Codrul trist, cuprins de jale, 
MM abate-n altă cale, 
Ca sâ sul le -n voia lui 
Plin pustiul cimpului.
Și-n cintaie de nuia 
Codrul il blesleamâ așa : 
Vintule, nebunule.
Usca-ți-s-ar strunele I 
Vintule. copil nebun.
Nu-mi duce frunze/e-n drum 
Sâ le calce carele.
Lumea cu picioarele...

Nu. știu cum, 
dar crește-ades în mine 
chitul mut al primăverii. 
Și pricep cum 
urcă uneori în vine
viața

ca somnul în târziul sorii...
Și simt
că plinge în mine 
bc|ia pădurii;

ca o sevă rece, din furtuni
mai,

de

Petru EANA

Oglindiri
Pe prund se-oud 
lovirile încete. 
Ca melci domoli 
stou pietre lîngâ pietre. 
Verzi se-apleacă sălcile 
peste umbrele fugare, 
peste numele uscate, 
de căldurile solare, 
pînă-n nori 
cu albăstrii reflexe 
de spirale 
domoqle, 
de rădăcini de șarpe înlemnit 
înlr-un altar 
de dolomit 
stelar
...Și opa ce-n amurguri 
se revelă 
în vraja unui snop de 

cumpeni.

Valerio ZAMFIR

Trecere
Tiec peste aceste 
mozaicuri fumurii, 
impregnate cu 
întârzieri împietrite, 
ca niște semne de întrebare

• neștiind

C. DASCÂLU

In liniștea tăcerii albe
Te caut îni dragostea strînsă

fuior ;
Cu i aieru-i1 furca de toarceri,
Cri qindul mereu la i i> toarceri
Te râul in ceată șj-n nor
Te caut in ploaia ce cade;
Cu trăznet în repezi rafale
Cu lunete stinse în vale,
Te caut în ape vuind în

cascade.
To râul mereu cireșar
Cu anii ce trec și iar vin.
Cu liliacul înflorit în ciorchln
Tc caut pe drumuri hoinar.

nocturnă
dacă pendulele somnului 
scobite în limp 
se vor trezi 
din răscolirea absurdă 
n rănilor melc-.

GFF DEAC ION

.Aici va fi un oraș" - spu
se EL — și eu l-am privit ne
încrezător. Și orașul inundă 
molurile rîului pester noopte. 
„Aici va fi un drum" - con
tinuă. cu același glas sigur, 
EL. Am zîmbit. Primul ca
mion a trecut a douo zi, di
mineața. Apoi EL începu 
să-și numească locurile, să 
le înconjoare cu cercuri ma
gice, egale și tangente. Mîn- 
giiom pietrele, sticla și fie
rul și minunile râmîneau. iro
nic de palpabile.

„De ce lucrezi numai 
noaptea ?“ — l-am întrebat 
pe EL.

.Nu înțeleg întrebarea ta. 
Lucrez numai ziua. Noaptea 
visele se încheagă doar în 
matrițe".

„Minți” — i-am strigat a- 
îunci în față.

.Nu mint, cum poți fi acu
zatorul unei umbre ? De ce 
nu cauți, să mă cunoști ?"

„nu vreou. Poote chiar în 
această noapte minunile tale 
se vor scufundo în morea 
Incertitudinii"'.

S I
„Niciodată. Eu nu cred în 

minunile de o clipa".
..Atunci cine ești ?"
„De ce nu cauți să mo 

cunoști ? Ridică-ți privirea" 
N-am văzut nimic.

„Nu acum" - îmi spuse 
EL, și-i ghicii zîmbetul după 
buza unui nor.

„Nu mă vei vedea nicio
dată, aici, la altitudinea. O- 
limpului. Cobooră-fe printre

Ca-n noaptea 
care a trecut

pentru rare
țipă în tufiș condurii 
și soarele răsare cu vestit 

alai...

to. O adiere de vint mă face 
să tresar. Ies din refugiul 
gîndurilor și devin mai atent. 
Pe deasupra 
Frunze, smulse 
boară. încet, 
apoi cad la pomint ostenite.

„Au îmbătrînit prea repe
de" mi-am spus. Surorile lor 
mai stau încă agățate de 
crengi, oșteptînd cu leomă 
noua suflare.

Pe o bancă 
bătrîn c:tește 
tare nepoatei, 
venit încă timpul să meargă 
Io școală. Bunicul, un om cu 
părul alb și cu ochelari cu 
ramă groasă, termina de ci
tit, îșî puse ochelarii în to
cul lor, apoi rnlnaii*' fetița 
pe obraz.

Imi scutur picioarele amor
țite. Mă ridic. Arunc o ulti
mă privire spre colțul meu. 
QDoi mă îndreot spre poar
tă.

O nouă rafală o vîntuiui 
rupse din .«tejar alte cîteva 
frunze, care se răsucesc in 
zbor apoi cad la pămint, 
parcă fără nîci o putere...

mea, citeva 
de vint. co- 
răsucindu-se,

alăturată, un 
ziarul cu glas 
căreia nu i-a

Ion MOCIOt Stefan ACSINIA

(ÎXIIL GALERIEI
La ceasul cînd tăcut parc orașul,
Cu „Noroc bun !" ti-ai prins in piept lămpașul.
Și pașii tăi, călcînd semeț și maturi,
Răspund r hemârtfojr trezite-n straiuri
Cu mina la, < roipd din rocă forte, 
în vuietul de lone, aprinzi torța 
înalteldr furnale, iar prin spații 
Vigoarea ta alungă kilowații.
Cind răsăritul piiudo-a țese Itainur», 
Te-ntorci la ziua ce foșnește-n geamuri. 
Si ca ecou deplin al bucuriei.
„Noroc bun I" rîntă lungul galeriei.

Maria D1NCA

PATRIA
Potrio me.a este plină de locuri.
In care cîntecul e fără sfîrșit șî-nceput.
Mă arde pe chip dogoarea înaltelor furnale.
Simt înflorind pămmtul, pe care am crescut.
Patria meo-i plină de orîpî și zare,
Și oamenii ziduri ridică, fără odihnă-n cetate.
Porumbei și copii umplu străzile revârsate-n soare.
Șl e liniște-n parcuri și umbrele-s parfumate >...

loan CHIRAȘ

1 inqă primul copac din mar
ginea pădurii s-a oprit și i-a 
așezat, pe iarba moale, corpul 
cu suflarea stinsă. I-a mai pri
vii fața pe caie înghețase ul
timul zimbet și apoi a ridicai 
miinile spre cer Șl ele au în
ceput să crească, mnll, re
pede. pină io lună. Au prins-a 
de-un colț. Și a începui să 
inmănunche2e raze subțiri de 
stele, pe care s-a pornit sâ le 
secere.

Din snopul argintiu a așter
nu! Carul Mic un pal moale, 
rece. După aceea a luat trupul 
Șl l-a culcat cu grijă... 
atit de frumoși

Deodată, un zgomot I-a 
cut să tresară. Soneria. A
rit din pal, și-a pus halatul și 
a mers să deschidă. Era 
lașul

O telegramă.
„De unde poale li?u
A deslâcul-o cu teamă 

văzul jos numele Adelei,
ei. Un gind negru fl cutremu
ră. De-asupra semnăturii pri
virile I s-au oprit pesle cu
vintele : Maria nu mai esle 
printre cei vii.

J>hi se 
fe!“

Abia a 
din locul 
telegrama 
se sufocă. A deschis larg fe
reastra, 
măvară 
Nu l-a 
nici că 
ale pomului din curte au în
cepui să plesnească-n 
muguri...

.Si lotuși e adevărat. Ea nu 
mai esle. Ca-n noaptea care 
a trecut Ca-n noaptea care..."

Mircea MUNTEANU

SFINXUL ZIMBESTE

lă
să-

poș-

și a 
Sora

poate ! Nu se pod-

reușit să se miște 
pe care a rămas cu 
la mină. Simțea că

Un miros cald de ori- 
‘■a năvălii în lală 
simlil. N-a obscival 
pe crenguțele firave

oameni. Acolo mă vei găsi 
mai ușor". Jos. la picioarele 
mele, freamătă strada. Am 
coborit. M-am amesteco*

văd a-

cetate 
cu el. 
mii de

Am un pix de la el. O a- 
minlire materială, intre atîtea 
altele de neuitat. Nu scriu cu 
el. 11 privesc. Prin el 
mintirea trecutului.

Mă transpune Intr-o 
antică. Acolo am lost 
Parcă era acum citeva
ani. Noi rlol ne plimbam prin 
iorum. Eram fericiți. Eu suil- 
-leam. Oamenii murmurau: 
„Sfinxul zimbește’.

Ne-am dus sâ asistăm la 
lupte. Am dăruit libertatea la 
doi sclavi. Si auzeam alle 
murmure, de uimire: „Sfinxul 
e bun".

Dragostea le face bun I
Ne-am dus fn amfiteatru. 

Am dăruit podoabe artiștilor. 
Slăpinul s-a mirat. Eia supă
rat pe mine. Nud ■ oia pe el. 
Dar el era al meu'

La reuniunea patricienilor 
am lost primii! cu admirație 
șl simpatie. Dar nimeni nu-mi 
aproba dragostea. Mă doreau 
neschimbată. Fără senjimenle. 
Fără zimbet. Nemulțumiți fși 
spuneau: „Sfinxul iubește11.

vrea să fiu 
stejar

Tamara CORDIS

A

In calea timpului
Luna are țepii de venin.
Lacul plînge-n undele umflate,
(Stelele sînt reci,
Si vorbele uscate.
Amintiri ivite din sertar
Pe lotdgrafii și pe scrisori uitate, 
pînduq. lugărind în van 
Clipele pierdute, vremi pe juniitote. 
Prezent peticit cu vorbe
Și imagini sure pe-o veșnică* fugă. 
Nimic nu mai e pur.
Nimic din orice rugă.
Plăcerile le mini in vinul de acasă
O deznădejde c în portmoneul de bani.
E rece flora pe-o ie de mătasă.
Pe-un scîrțiit de roate

,E șirul cel de ani...

„Unde ești ?" - îl mai stri
goi o dată.

„Aici. Pe schelă". Intîlnii 
plivirea unui zidar. Mâ salu

rul din colț. Nu-I crezui. A- 
lergam pe stradă.

„Unde ești... unde eșiî... 
unde"... Glasul meu. multi

A M E Z A
printre oamenii multicolori. 
Le zîmbeam. Imi zîmbeau și 
ei. Și treceam mai departe...

„Unde ești ?" - chemai in 
ajutor glasul LUI. Aveam ne
voie de glasul LUI. Imi plă
cea glasul LUI : In fiecaro 
clipă era altul. Uneori de 
irizații verzi, alteori roșii sau 
albastre. întotdeauna colo
rat. Semăna uneori cu gla
sul meu. Dar numoi pentru 
o clipă.

tă zimbind.
„Nu...r.
„Da, eu 1“
„Nu te cred".
Și zimbetul meu, înflorit 

pentru o clipă la colțul gu
rii. căzu vînăt pe asfaltul 
încins. L-am călcat în pi
cioare și am trecut mai de
parte.

„Unde ești ?"
„Aici" — îmi zîmbi antica

plicat în mii de ecouri se 
sfâruna de zidurile indifeien- 
le ale caselor : Glasul LUI 
se spărgea în mii de e- 
couri. disonante și totuși ar
monice, undeva, în apropie
rea urechii : „Aici... aici... 
aici l“. „Aici” - spunea zida
rul. „Aici" - îmi zîmbea anti
carul. „Aici" - îmi striga 
doamna in alb din stația de 
autobuz.

„Care din voi e EL ?" „EU

DEEEBM
Destinul istoriei, 
rămas înaintea 
primului mileniu, 
te-a așezat drept hotar 
între strămoși 
și urmașii de azi.
Pierdutele scrieri de-a lunci 
n-au mai păstrat 
în amin lire 
măreția chipului tău 
care, asemeni soarelui, 
a apus, răsărind 
în fiecare din noi.
Numai Columna Traiaaă, 
înălțată in Cetatea eternă, 
ne-aduce peste veacuri 
destinul marelui rege 
multiplicat 
în fiecare dac;
Acolo, în marmora rece 
un sclav ariist 
a sculptat 
un chip dirz 
cu privirea amara, 
care, atunci, 
la hotarul diutre moarte 
și naștere, 
o privit cu durere 
îufrîngerea neamului *ău.

Cornel HOGMAN

Aș. vrea să Uit Un stejar, 
înalt
Și coarna răsirintă 
să ilulure vinlul 
planetelor mele.
Aș i rea să tiu un stejar înalt, 
să sărut cu privirea 
sorii albaștri
Și. roșii
Și verzi
Dar nu pol, că cerul apasă 
pe urne iii. mei.
ca lespedea neagiă 
morminlul.
Si timpul se /bale 
in miinile mele, 
șarpe de sticlă 
tăios..
si-mi lasă in palme 
doar dire de singe 
cleios
albastru și rece 
ca marea din mine. 
Aș vrea sâ lin un stejar

^înall •
Să-mi freamăt comoara de 

crengi 
in lata (zbfnz/l.
Dar nu pot,
Iiindcu stnt 
doar un nufăr 
plăpind, 
azvirlil,
(pe n oglindă de lac 
otrăvit 
ca iubirea}.
de-o rafală de vint.
Sini doar un jnepen 
Pitic, răsărit.
pe. un vtrl ascuțit, 
însetat
dc-năllimi eu lumrnu.

■ Și mi-e frică
de norii setoși de furtună 
ce mi aruncă priviri 
de hienă nebună.
-4ș vrea să fiu un singur

stejar, 
înalt,
răsărit pe coline de munte, 
cu coroana de frunze 
lăsată pe irunte
Dar drumul e greu 
și mă tem 
să nu fiu chiar eu. 
victima 
propriului meu 
anotimp.

ST. VINTIIESCO

— imi răspunseră, mirate 
parcă de întrebarea mea 
puerilă, o mie de glasuri.

„Uneori un om se multi
plică, căpătînd identități di
ferite". Luai această idee in 
mină, ca pe o lupă, și o în
dreptai. asupra străzii. Acum 
îl vedeam pe EL ascuns 
după, fiecare din noi. L-am 
întrebat pe cel ascuns după 
mine (îmi era moi aproape}: 
„De. ce te ascunzi?" „Eu !" 
„Tu te ascunzi 1 Te-oi leqat la 
ochi cu basmaua neagră o 
neîncrederii și ai vrut să mă 
vezi".

„A «ador, ești frate cu mi
ne

„Si cu tine".
M am aruncat asupra stră

zii. „Fraților I" - le Strigam 
tuturor lubiților mei frați 
siamezi"...

Dar nimeni nu mă privi 
mirat.

Lucian STROCHf

Pagină realizată de
Vîorel rdODORESCU

SELEJAN 
Desenele 

Adrian ROMAN

î
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Adunările de constituire a

Consiliului oamenilor muncii
de naționalitate maghiară din România

O propunere privind 
transportul în comun Televiziune

16 noiembrie

Jiinox. pnu-< torul l'Diversității .8 ' 
b> Rolvrti* din CJuj, Jante Pal. 
rlire» torul Muzeului din Miercurea 
Ciur, torul Kovacs Gyorgy, scrli- 
(nferea Booezos Nagy Do®*, Ha tas 
7x>Ucn mcocilo< la Fabrica .l'oî®* 
SMu Marc, ianos Peter, președintele 
C.A.V. Crislur. «x>nf. vuiv* Vajda 
S > lor. ?>. £rn< r-Hălor la 
filiala, din Tiniisbara 'a Acade- 
mi. ; prof univ dr. docent Maros 
Tibor, prorectorul l.M.F. Tq. Mureș. 
S i.elv Zolte.n, directorul Muzeului 
din Ghcorqb- Iren Kozma. pro- 
fnso.iTă la liceul .Bolvai Farkăș* din 
Tn Mures Fazckns Imre, șef de bri- 
c.irl.’î la Fabrira .Clujana* din ClvȚ 
B-ilnqh Fdqat redactoT-scf adjunct 
«1 revistei .Kornnk*. Cseke Gabor. 
Tedarfor-srf al ziarului Jf jumunkas". 
scriitorul Suto Andras. IzmaH T.cs- 
»lo. directorul liceului .Bclhlon 
f^abor* din Aivd Albert Antal, ro- 
daclor-șeî al ziarului .Harghita* d!«

Miercurea Ciut, și SrtekkKs l«szlo, 
redactor-șel al zianilui . Hirlap" din 
S-ilu Mare

Vorbitorii xl-au cxpriawil satislac- 
lia lată de masufllo rb profunde 
■ROmnlIIratii IMorlce Inițiate do eon- 
diKOU'a Partiduhu Comuiusl Rom in. 
Ei. ai ar.dal 
să completeze îi 
donatele 
rm’JtikitrviM jn țărh de 
ol iX-lea COntotlufin National ■ 
plonorem Comitetului Central 
Partidului. S-a subliniat, do 
nea. că 
constituie acte pătrunse de 
rnnrxisTn-leninismulni creator, 
tind pvternir unitatea de 
înlroqului popor romfln

Adunarea a ales apoi Biroul Con
siliului oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară din 
rialisță România, caro 
dinte acad. Poterii 
copreședinți pe prof.

ci acestea au darul 
in chip lățirii coor- 

dabUito pentru dezvoltarea 
Carurosul 

si 
a)

Hseme- 
măsurilo recentei plenare 

spiritul 
rclie- 

mnnnlit a

Republica So
are ca preso- 
Istvan, ca vi- 
nniv. Takacs

1 udovic, Kiraly Carol, Meliusz Joz- 
sef si prof. univ. dr. docent Maros 
Tibor, iar ca sectelor pc Kopandi 
Alexandru.

Co membrii n| Biroului au tost 
Ieși \ndoreo îosll. prof. utilv. 

Banyai lozslo, prof. univ. Domelor 
loan, DukflS7 Anna, pictorul Kovacs 
Zpltan. Tgrl Alexandru r.'bi.m Mag- 
ilalon.i, Kovacs R. Mihai Marton 
b'Hano, Nnqv Sandor, Sulo Andros, 
Walter Iosif, Szllagyi Dozidcriu.

Consiliul oanmrttior muncii do no- ■ 
li'Ui.ilitfltc ma.ihiai?i diu Roobblb a 
So< ialistă Rb'fti.lnfa a Mîoplăt npol 
o holărire do oderaro la Frontul U- 
nilălii Socialiste din Republica So- 
rtellstfi România. Au fost, de ase
menea, dosemnoll reprozontanlii săi 
fn Consiliul National al Frontului 
l'nitălii Socialisto.

Ol pro/onli Io adunare au adre
sat o scrisoare Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nirolae Ccaușoscu,

In partea sudica a munl-2 
dplulul Petroșani au fluat Il4 
inia In ultimi) nni mai mul
te întreprinderi industriale* 
cum sînt ; Fabrica de oxigen. 
I.P.1P, Autobaza transport* 
auto. Fabrica do produse lrtc-i 
tato. Atelierul mocamc Ll 1 . 
și altele

O parte lusomnalS diiilrc 
muncitorii acestor unilăti do-, 
micilin/ă în Petrila — loncn.j 
Trt importul acostbro de la 
ntAilclîiu la locurile de mun
că se lace, pe bază de abo
namente, cu autobuzele I C.O. 
Petroșani. Cum insă plecarea 

• primului autobuz din t opra 
șl sosirea la Petroșani nu a~ 
sigură legătura cu autobuzul 
de Anlnoasa, in așa fel c|

muncitorii să poală 11 pre- 
zcnțl la ora dc program la 
unitate, aceștia au scris re
dacției. solicltindu-ne spriji
nul.

,.Nol — se arată In scri
soare — trebuie să iim îna
inte de ora fl la locurile dc 
muncă. Cum Insă primul au
tobuz. tare picară din Lonca 
la ora 5,15 I s troj
șani la ora 5,-10. la 10 minute 
după plecarea autobuzului de 
Aftinoâsa, nu putem boncfl- 
< ia de această cursA.

In această situație, sînlem 
nevoill a pleca din Lonca pe 
jos. pină la capătul liniei au
tobuzelor de Petrila. do unde 
Infim autobuzul lor;al în în- 
lioipinarca lcgăluvii cu col

pentru Anlnoasa ce pleacă 
din stația Piața Victoriei" 
la ora 5,30. pentru a putea 
ajunge din limp la locurile 
do muncă".

Pentru soluționarea proble- 
munritQjil Interesați pro- 
conduceiil LGO. Pciro- 
Sfl stabilească plecarea 

Lonca a primului auio- 
la ora 5,00, In loc de 
In felul acesta vor pu-

mei, 
pun 
sâni 
din 
boz.
5,15.
loa prinde in Petroșani legă- 
luro cu autobuzul de Ani- 
noasa. sosind înainte dc ora 
6 la locurile do muncă.

Considerăm că propunerea 
nu Implică nici o diilcultote 
si, ca alaro, poate li aplicată 
fără înllrzloro.

D. IOSIF

17,30 Lumea topiilor. O fantezie mu/k d-dislrn< 
tlyă <u Brindu.ș-i Zaila-Silvestru, Iurte Da
rie și Mihaela Islrato. Versuri Mir< < ■ 
Block.
stadion — actualitate) sportivii.
Mull o dulce si frumoasă. Tradiție si Ino 
vatic în limbă.
Pentru tinerelul școlar. •Print cerșetor 
(ll). Balet după romanul lui Mark Twain 
Muzica Laurcnliu Profeții.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul me I cor olog ic.

10,00
111,30

19, M) 
l9k50 _ .r ...
21,00 Povestirile jĂmui; om interesant — report i 

filmat.
21,15 Film serial „Răzbunătorii".
22,05 Tele-varietăți.
22,45
22,55

23,20
23,30

Program dc circ.
Invitata noastră: ClnlArcflta.de mu?i< .î 
ușoară Rika Zaral.
Telejurnalul dc seară, 
închiderea emisiunii.

PENULTIMA ETAPA

«

Consiliului oamenilor muncii Avancronică

de naționalitate germană din România
lUfmnre <1in DOQ fl aderarea Consiliului omeni-

fotbalistică

Grijă 
fată de 

micii 
călători

a luai un intui Eduard Eisonburger, 
ledaclor sel al revistei „Karpaien- 
Rundschau" din Brașov, • are a pre
zentai 
căreia 
firilor 
a CC.

Au mai luai . u\ intui Herbert Hof
fmann. activist al Comitetului jude
țean de partid Sibiu. Stelania Funk, 
artivIslA a Consiliului -indicai ju
dețean Timiș. Franz Marx, profesor, 
Georg Scherg, scriitor, lohann Mal- 
det. secretar al Consiliului popular 
municipal Reșița. Edgarl Najasek. In
giner din Tg. Mureș Rudolf Rosier 
inginer silvic din județul Bistrila. 
Nikolaus Pilly, șeful secției de fur
nale de la Călan, Helmut Hans Sch
neider, profesor din Sebe- Nikolaus 
Benvanger. ziarist, și scriitorul Ar
nold Hauser, rare și-au exprimat de
plina satisfacție fată de măsurile a- 
doptate de partid pentru perfecțio
narea neîntreruptă a vieții noastre 
sociale și s-au angajat să sprijine 
eu eforturi sporite activitatea con
siliului.

Apreciind că astăzi oamenii mun
cii do naționalitate germană șî' 
l' lalte naționalități conlocuitoare se 
bucură efectiv de aceleași drepturi 
și- libertăți democratice ca si po
porul român, vorbitorii au subliniat 
ră aceasta constituie o maro reali
zare a politicii marxist- leniniste a 
partidului nostru a cărei mare sem
nificație se concretizează zi de zi în 
succesele 
ob|ine în 
lismului.

A fost 
oamenilor 
germană din 
România, organism din 
căruia lac parte 96 de membri — mun
citori. țărani cooperatori, cadre di
dactice. scriitori, ziariști, medici, 
tiviști pe lărÎTn politic si obștesc, 
funcționari, pensionari. A fost, de 
a-eraenea, ales Biroul Consiliului, 
din care fac parte • Eduard Eisen- 
burqer. președinte, Anton Breitenho- 
lor. Peter Lamoth. Winter Richard. 
Pau) Schuster, vicepreședinți, Adal
bert MiliiLz, secretar, și Friedrich 
Wachter. Geltz Filip, lohanua Hen
ning, Nikolaus Pillv. Karl Pfleqer — 
membri.

Adunarea a aprobai apoi in una-

o amplă informare, în radrul 
a relevat însemnătatea holă- 
adoptate de Terenta plenară 
al P.C.R,

nimitat»
lor muncii de naționalitate germană 
la Frontul Unității Socialiste, desem- 
nînd totodată reprezentanții săi în 
acest organism social menit să asigu
re participarea nemijlocită, și pe o 
treaptă tot mai înaltă, a poporului

roman și a nalionalităților conlocui
toare la întreaga viată politică o 
tării.

La sfîrșit a Tost adoptot textul 
unei scrisori adresate de parlicipen- 
tii la adunare C.C. al P.C.R., tova
rășului Nirolae Ceaușescu.

re

pe care întregul popor le 
procesul edificării socia-

apoi constituit Consiliul 
muncii de naționalitate

Republica Socialistă 
omponenla

ar-

in atenția
corespondez

filor
voluntari

ai ziarului
Marți. 19 noiembrie a. c., ora 

17. redacția ziarului „Steagul 
roșu" Petroșani organizează, la 
sediu) redacției, o consfătuire 
c« corespondenții voluntari.

Consfătuirea are drept scop 
întărirea legăturii redacției cu 
corespondenții săi. lărgirea le* 
malicii ziarului, operativitatea 
iniormațiiior și creșterea apor
tului corespondenților la îm
bunătățirea conținutului ziaru
lui.

Sini invitați să participe toți 
corespondenții voluntari ai zia
rului n-stru.

PE URMELE MATERIALELOR
PUBLICATE

Centralele
termice sînt

pregătite
pentru iarnă

La ailicolul intitulat „Termo
metrele din apartamente încep 
să arate temperaturi scăzute 
centralele termice sini gata să 
le ridice" - publicat in ziarul 
nostru din 29 septembrie, con
ducerea I.G.L. Petroșani ne-a 
răspuns, printre altele: „Cele 
cuprinse in articol sînt juste. 
In urma măsurilor luate au fost 
încheiate pregătirile, astfel că 
centralele termice date complet 
in folosință furnizează căldu
ră apartamentelor".

Deși in răspuns nu se arată 
ce măsuri au fost luate, nădăj
duim că I.G.L. nu va mai oferi 
cetățenilor prilejul de noi sesi
zări.

masuri
In legătură cu articolul „Tris

tele jucării", apărut in .Stea
gul roșu" nr. 5 877 din 18 sep
tembrie, serviciul gospodărie 
al Consiliului popular provi
zoriu municipal ne-a comuni
cat că „s-a dispus verificarea 
mijloacelor de joacă pentru co
pii de pe terenurile destinate 
in acest scop din orașul Petro
șani și acolo unde s-a consta
tat că ele sînt degradate, s-au 
luat măsuri de reparare a lor, 
urmind a fi predate cu proces 
verbal noilor asociații do lo
catari care au fost create la 
blocuri.

Mijloacele de joacă pentru 
copii care sini mobile vor fi 
ridicate și păstrate de către 
serviciul gospodărie comunală 
pină la primăvară".

Folosirea integrală a fondului de timp 
și întronarea ritmicității — imperative 

în fata colectivului minei Petrila
fUimare riln paq II

Fardul Gheorgho, secretar al Comite
tului municipal de partid Petroșani, 
după ce a lelicital colectivul minei 
pentru rezultatele de seamă obținu
te la loți indicatorii de plan, a ac
centuat îndatoririle rare revin orga
nelor și organizațiilor de partid. în
tregului colectiv dp muncă, de a 
folosi cit mai rational fondul de limp 
de a întrona ritmicitatea extragerii 
producției, de a diminua si elimina 
fluctuația efectivelor, iazurile do in
disciplină. de a se da alenlia cuve
nită organizării științifico a produc
ției și a muncii. „Este necesar ca 
noul organ ales, organizațiile de ba
ză. să manifeste mai multă exigentă 
și combativitate fată de lipsurile con
statate. Trebuie să sporească și mal 
mult competenta organizațiilor de 
partid în urmărirea realizării sarci
nilor. Este nevoie de o repartizare 
cit mai judicioasă a forțelor organi
zațiilor de bază pe locuri de muncă. 
Sarcinile pe anul 1969 sînt mobiliza
toare. Cu forțele de care dispuneți.

cu experiența vastă a cadrelor care 
muncesc aici de ani de zile, cu nu
mărul însemnat de organizații de 
bază și comuniști, avem deplina în
credere că lipsurile reieșite vor fi 
lichidate, că sarcinile vor fi rezol
vate la nivelul cerințelor actuale”.

N O T Â

Fumatul nu-i
E cert.’ In ultimul timp 

de panificație, fabricate la 
sini de mai bună calitate, 
că nu se mai găsesc nici 
în pîine Totuși uneori se mai gă
sesc. In ziua de 28 octombrie, la 
redacție a venit un om al muncii cu 
o Iranzeluță albă din acelea de 1,25 
lei bucata. Era bună și proaspătă dar 
cu un chibrit, pe jumătate ars. în
fipt în ea. In alte împrejurări chi
britul, acest bețișor de lemn cu fos-

produsele 
Petroșani, 
Se afirmă 
impurități

diviziei A do 
sfîrșit și de... 
de miine, se 
meteorologice 
galoși, 
clasamentului 
miine, ne pu- 
schimbări de

Turul campionatului 
fotbal se apropie de 
iarnă. Etapa a 14-a, 
dispută în condiții 
de... palton-? fulare și

Privind configurația 
și programul clapei de 
lom aștepta la multe
locuri, începînd de la, poziția a treia 
și pînă la ultima, pe care s-ar pu
tea să treacă de mîlne vicocampioa- 
na de anul trecut, F.C. Argeș. De 
altfel, iată și programul complot al 
etapei a 14-a, caro va avantaja, du
pă toate probabilitățile, echipele gazdă.

în Cetatea Bănici, .furioșii* cu
plului Coidum-Frînculcscu vor face 
19 puncte în dauna „bancherilor" 
lui Drăgușin, in timp co la Ploiești, 
băieții lui Oană au toate șansele să 
<x?deze măcar un punct și dinamo- 
viștilor bucureșteni.

Deținătoarea lanternei roșii, Va
gonul, va încerca, și va reuși cred, 
să facă schimb 
F.C. Argeș.

Stadionul din 
miine dimineață 
roviarii I 
băcăuani. Victoria ar trebui să ro
vină gazdelor. I a Bacău ar ciștiga 
lot... gazdele.

După două infringed consecutive 
sureiite în fala Rapidului și Faru
lui, Steaua va reuși miine, cred, să 
treacă de universitar^ ieșeni.

Farul joacă din noit. acasă. Dar cil 
U.T.A. nu-i dc joacă. Formația lui 
Coco Dumitrescu, care în 13 etape 
n-a pierdut decîl două meciuri si 
con<luce cu autorilate plutonul ce
lor .16", este în stare să scoată 
un rezultat onorabil

Dar qîndurile iubitorilor fotbalului 
din Valea Jiului se vor îndrepta 
miine spre Cluj. Pe stadionul din 
parcul orașului, studenții lui Teașcă 
vor încerca să-i stopeze din ascen
siune pe elevii lui Ozon. învin
gătorii de duminică ai oloioștenilor, 
jiulișlii, merg însă la Cluj optimiști. 
Am citit asta pe 
Ozon la amicalul 
cu Știința Petroșani,, 
mat-o profesorul Mircea Pascu, 
oelarul Clubului sportiv Jiul, 
observat-o personal în pofta de 
a băieților. Alături dc antrenorii 
lus Ozon și Gheorgho Irimie, 
vreo 20 microbiști (in fișuri și... 
mai de (îs nu era foi la ora 15), 
urmărit antrenamentul — scoală al 
celor două formații. Zic antrena
ment — școală deoarece ambii an
trenori au folosit mai multe formu
le ale comparlimonlel'or echipelor, 
au rulat garniturile complete pentru 
a putea prezenta duminică, în cam
pionat, formațiile cele mai bun°. 
Am apreciat, repet, pofta de joc a

de .locuință* cu

Giulești găzduiește 
inlîlnirea dintre fe- 

bucureșteni si dinamoviștii 
. Victoria ar trebui să

fata antrenorului 
de joi al Jiului 

mi-a . confir- 
sc
am 
joc 
Ti
de 

nu- 
am

interzis dar.,„
lor la un capăt, e o cantitate 'negli
jabilă. In pîine, el primește insă 
proporții și reflectă neglijenta 
îi cei ce sînt plăti li pentru a asi
gura fabricarea piinii în condiții 
igienice ireproșabile. Nu se impune 
brutarilor interzicerea fumatului dar 
dacă fumează in timpul lucrului s-o 
facă în locuri special amenajate. Im
puritățile din piine constituie un blam 
la adresa lor și lipsă de respect fală 
de cumpărători.

2.UCRAIO

3 D BU

LOTO

cursul acestui 
de peste 1 000 
de copil! lor 

GH. BOZU 
corespondent

TEAȘCĂ : - Hai 
băieți, urcați o 
data și închideți 
robinetul ăla la... 
Jiu.

f UTA

1

și notez,

5.STEAUA
6 AS A Tț.MURES
7 FARUL
8 PROGRESUL
9 DIN 6ACAU

10 PETROLUL
’ailTEHNICA

majorității jiuliștilor
fuga condeiului, pe Naidin, Lihardi, 
Sandu, Gcorgevici, Talpai, Stoker, 
Tonca, Grizea, Stan... Faptul că Jiul 
a cîșligat amicalul cu un scor sever 
confirmă tocmai această poftă de 
joc a băieților. Dar rezultatul dc joi 
contează mai puțin. Mai mult con
tează cel de miine de la Cluj. Gaz
dele au o înaintare rapidă care tre
buie oprită la timp din âctiunfle-i 
periculoase. Si dacă echipa noastră 
va juca după indicațiile antrenoru
lui, dacă va depune ca de atîtea ori 
toată puterea sa de muncă, va pu
tea obține un rezultat onorabil. îl 
auzeam pe antrenorul Titus Ozon 
dindu-le indicații utile ca acestea: 
primești mingea, o pasezi, te de- 
marci rapid pentru a o reprimi și îi 
dai direcția poartă; fără driblinguri 
inutile, fără pase la adversar; com
binații rapide, șuturi puternice din 
orice poziție, pe poartă.

Așa aș vrea să-i văd jucînd mii
ne pe bă ie Iii noștri pe frumosul sta
dion clujean. Antrenorul Titus O- 
zon a anunlat următoarea formație 
probabilă pe care o va folosi miine 
la Cluj : Stan — Talpai, Georgc- 
vici, Stoker, Tonca - Sandu. Octa
vian Popescu (Georgescu) - Pero- 
nescu, LibardL Grizea, Naidin.

Dumitru GHEONEA

Awuivr
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 și 
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 : in zilele de luni, 
marii, miercuri, joi și vineri. între o- 
rele 10—14. iar sîmbăta între orele 
10-12.

RĂSPUNDEM CITITORILOR DUMINICA 17 NOIEMBRIE

Un însemnat număr de scrisori so
site la redacție sînt rezolvate în fe
lul următor: se Lrimit sesizările la 
forurile competente vizate, acestea 
ne dau răspuns privind măsurile 
luate, răspuns pe care noi îl facem 
cunoscut autorilor scrisorilor. In rin- 
durile care urmează, vom răspunde 
la scrisorile cilorva dintre cititorii 
noștri.

UN GRUP DE 
cartierul Kakasvar 
adus la cunoștință 
cartierul nostru a 
celArie. In ultima
mult închisă. Așteptăm cu nerăbda-

GOSPODINE din 
— Vulcan ne-a 
următoarele: „In 
funcționat o rnă- 
vreme era mai

re să fie redeschisă. Dar. spre sur
prinderea noastră, in localul respec
tiv n-a mai fost deschisă măcelăria, 
ci.., un bufet, deși sînt destule în 
Vulcan".

Conducerea T.A.P.L. Petroșani, ne-a 
confirmat că situația se prezintă in
tr-adevăr așa. S-a ajuns la conclu
zia deschiderii unui bufet fu urma 
cedării localului de către O.C.L. Ali
mentara pentru motivul că unitatea 
de măcelărie nu lăcea vinzare. Bu
fetul. in schimb, face...

Același răspuns — nerenlabilitalcn 
măcelăriei — 1-aro primit și de la 
serviciul comercial al O.C.L. Aliraen-

tara, prin persoana tovarășului Stark 
Aurel. Tovarășul Stark ne-a mai in
format că in anul viitor, în Vulcan 
vor mai fi deschise douA unități de 
măcelărie, numărul acestora, pe în
treaga rază a orașului, crescînd la 5, 
ceea ce este mai 
cient.

La sesizarea dv. 
CH1VESCU PETRE 
ritoaro la scaunul 
buzul nr. 31— HO—3 499 Petrila — 
Aeroport, am primit de la conduce
rea l.C.O. Petroșani răspunsul că 
s-au luat măsuri pentru . repararea 
scaunului respectiv.

mult deal sufi-

tovarășe PARAS- 
din Petrila, refe- 
dofecl din auto-

Camera „Mama și copilul' 
din stația C.F.R. Petroșani, do
tată cn paturi și bine încălzi
tă, asigură condiții optime mi
cilor călători care, alături de 
mamele lor. așteaptă plecarea 
trenurilor.

Deservită, cu multă conști 
inclozltate de personalul ierni 
□in al stației, camera „Mama 
și copilul" din Petroșani a găz
duit, numai in 
an, un număr 
mame însoțite

La trogereo din 15 noiembrie 
1968 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :
81. 24. 37. 31, 17. 66, 47. 62. 5,

39, 60. 67
Fond de premii : 807 860.

PETROȘANI
♦

ANUNȚA PUBLICUL CONSUMATOR CA LA DATA DE 
17 NOIEMBRIE, ORELE 9, SE VA REDESCHIDE

RESTAURANTUL „MINERUL" DIN PETROȘANI, COMPLET 
RENOVAT

IN ZIUA REDESCHIDERII SE VA ORGANIZA Șl O EX
POZIȚIE DE ARTA CULINARA Șl COFETĂRIE CU VINZARE.

CONSUMATORII VOR PUTEA GĂSI UN SORTIMENT 
BOGAT DE MlNCÂRURI, BĂUTURI ALESE DIN CARE SE 
REMARCĂ VINURILE I.A.S.

CONCERTEAZĂ ZILNIC ORCHESTRA MUNTEANU 
DEZIDERIU.

REFRENE VOCALE GIOCONDA LEFTER DIN BUCU
REȘTI.

in cadrul „Lunii preparatelor culinare" — 1—30 no
iembrie — se organizează expoziții cu vinzare la urmă
toarele restaurante

©

©

PROGRAMUL I :

6,00 Buletin de știri; 6,05 Concer
tul dimineții,- 7,00 Cîntec, joc și 
voie bună; 7,30 Muzică ușoară; 8,00 
Radiojurnal. Sumarul presei,- 8,15 Re
frene îndrăgite; 9,00 Radiomagazinu] 
femeilor,- 9.30 Corul de copii al Ra- 
dioteleviziunii; 9,45 Momente din o- 
pereta „Viata pariziană" de Offen
bach,- 10,00 Ora satului; 10,40 Pagini 
dLn muzica de balet,- 11,00 Buletin 
de știri; 11.05 Avanpremieră coti
diană; 11,15 Ilustrate muzicale,- 12,00 
De toate pentru toți- 13.00 Estrada 
duminicală; 13,45 Sport și muzică.

RESTAURANTUL

și cofetării :

„CARPAȚI" - PETROȘANI

„PAR1NGUL" - CARTIERUL AERO-RESTAURANTUL
PORT PETROȘANI

RESTAURANTUL „STRAJA" - VULCAN

RESTAURANTUL „PROGRESUL' LUPENI

RESTAURANTUL EXPRES „HAI LA NOI" - PETROȘANI

RESTAURANTUL „TRANSILVANIA" - PETRILA 

COFETĂRIA „NUFĂRUL" - PETROȘANI 

PATISERIA „MINERUL" - PETROȘANI 

COFETĂRIA „SCALA" - PETRILA

COFETĂRIA „TRANDAFIRUL' VULCAN

In pauză: Buletin de știri; 15,30 Un
da veselă; 17,00 Concert de după- 
amiază; 18,00 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul preferat, 18.30 
Teatru radiofonic: „Ălala — Nebu
nul" do Ciril Cosmac și Mitja Mejak;
19.20 Varietăți muzicale,- 19,45 Arii ce
lebre din opere; 20,00 Radiojurnal. 
Sport,- 20,10 Agendă folclorică; 21,05 
Vă 'invitam la dans,- 22,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic. Sport;
22.20 Muzică ușoară; 22,30 Moment 
poetic,- 22,40 Selecțluni din emisiu
nea 
1 la 
5,00

de divertisment muzical „De la 
5"; 24.00 Buletin de știri; 0.05— 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II:

6,00 Răsună cînlecul și jocul pe 
întinsul patriei; 6,30 Buletin de știri; 
6.35 Muzică populară; 7,00 In excursie 
cu melodiile îndrăgite; 7.30 Buletin 
de știri; 7,37 Cînlă fanfara; 8 00 Pie
se pentru vioară; 8,15 Teatru radio
fonic pentru copii; 9,00 Să ciute ti
nerețea — muzică ușoară,- 9.30 Radio- 
publicitate; 9,45 Muzică populară; 
10,00 Buletin de știri; 10,03 Avan-

premieră cotidiană,- 10,13 Soliști de 
muzică ușoară; 10.45 A 7-a artă; 
11.00 Concertul capodoperelor; 12,30 
Muzică populară; 12,45 Patru cînte- 
ce maramureșene de Tudor Ciortea: 
13,00 Radiojurnal; 13,10 Caleidoscop 
muzical; 14.00 Orchestra dc muzică 
popular a Radioteleviziunii,- 14.20 
Selecțiunl din opera Manon" de 
Massenet.- 15,00 Muzică ușoară dc 
Gberase Dendrino; 15,15 Cîntece stu
dențești; 15.30 Concurs în instanță; 
16,00 Rapsozi populari; 16,15 Din cele 
mai îndrăgite piese 
Jazz; 
17J0 
cese ---------------- . -
mante; 19,00 Buletin de știri; 19.03 
Melodii magazin,- 20.00 Muzică de 
dans; 20,40 Orchestra do estradă a 
Radioteleviziunii; 21.00 Radiojurnal 
Sport; 21.10 Jazz,- 21,30 Studioul do' 
poezie; 21,50 Canțonete,- 22.00 O is
torie a muzicii in capodopere, co
mentată de George Bălan; 23,00 Ra
diojurnal; 23,07 Festivalul muzical in
ternational Salzburg — 1968; 0,03 Sui
tă de ritmuri,- 0,55—1,00 Buletin de 
știri.

corale; 16,30
17,00 Revista literară radio; 
Muzică populară; 18,00 Suc

ale muzicii ușoare; 18.30 Ro-

ClnlArcflta.de
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Vizita delegafiei P. C. R., 
condusă de tovarășul Chivu Stoica, 

la Varșovia

Interzicerea
manifestațiilor

1

în Liban

O.N.U. PARIS

Lucrările Comitetului
t

Conferința de presă

VARȘOVIA 15 — Coresponden
tul Agerpres, 1. Dumitrașcu, tronsml- 
te: Vineri dimineața. delegația
P.C.R., condușii de to\ arășul Chivu 
Stoica, membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., care parti
cipii la lucririle celui de-al V-lca 
Congres al P.M.U.P.. a făcut o vizi
tă la Uzina .Roza luxemburg' din 
X’arsovia. Delegația P.C.R a lost 
insolită de St. Wylupek. ministru 
adjunct al industriei constructoare 
de mașini, St. Pychala. secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Varșovia, și de directorul uzinei. 
După vizitarea secțiilor uzinei, a

avut loc o înlilntrc cu activul de 
conducere al uzinei, în cadrul că
reia oaspeții au fost informați des
pre preocupările actuale și realiză
rile colectivului de muncă al uzinei, 

în aceeași zi, membrii delegației 
P.C.R. au fost oaspeții constructo
rilor de autoturisme de la Uzina 
„F.S.O." din Varșovia. Au (ost vizi
tate balele secției de montare a 
noilor automobile poloneze care se 
produc după o licență a firmei 
„Fiat". în cadrul unei intilnirl cu 
activul de conducere al întreprin
derii, directorul uzinei a înfățișat 
oaspeților succesele și preocupările 
colectivului uzinei „F.S.O.".

LUPTE VIOLENTE ÎN IRAK

BEIRUT 15 (Agerpres). - Prlntr-q 
hotărîre n Consiliului de Miniștri, 
manifestațiile au fost interzise po 
întreg teritoriul Libanului, transmite 
agenția France Presse, citînd surse 
oficiale din Beirut. Vineri diminea
ța, la Beirut a avut, loc o reuniune 
guvernamentală, condusă de preșe
dintele statului, Charles Helou, în ca
drul căreia a fost examinată situa
ția creată în țară în urma mani
festațiilor care au avut loc în ulti
mele zile in capitală și la Tripoli 
și în urma ciocnirilor înregistrate 
între 
unor

Un 
nului 
de securitate au primit sarcina să 
împrăștie orice manifestație, indife
rent de gen ul ei.

Totodată, adaugă agenția «itată. 
primul ministru al l ibanului. Abdal
lah Yafi, a lansat un apel la calm 
și la unitate națională.

grupuri do tineri nparțlnînd 
tendinlo politice diferite, 
purtător de cuvînt al guver- 
a anunțat totodată că forțele

pentru problemele sociale,
culturale și umanitare

a purtătorului de cuvînt
al delegației R. D. V

BAGDAD 15 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția France Pres- 
se. citind Informațiile transmise de 
corespondentul ziarului iranian 
jKayhan International’, lupte vio
lente ar fi avut loc recent in Irak 
între luptătorii kurzi, conduși de 
Mustafa Barzani. și trupele guver
namentale. în regiunea Meydan. a- 
daugă agenția citată, forțele Iul 
Barzani ar fi ucis 57 de soldați și 
ofițeri apartinînd unităților guverna

mentale. Lupte grele ar li avut, de 
asemenea, loc în localitatea Majid 
Khader, din apropierea frontierei 
irako-iranienc.

în legătură cu aceasta, ayenlia 
Router citează declarațiile unor sur
se autorizate de la Teheran, potrivit 
cărora frontiera iraniană a fost vio
lată in timpul luptelor dintre kurzi 
și forțeie guvernamentale. Se men
ționează, de asemenea, că mai mul
te obuze au căzut în teritoriul ira
nian.

*î ■■

NEW YORK 15 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae lonescu, trans
mite : După încheierea dezbaterilor 
pe marginea primei părți o proiectu
lui de .Declarație cu privire la pro
gresul social și dezvoltare" (celelal
te două pârli urmează să fie adop
tate la următoarea sesiune a Adu
nării Generale), participanțil la lucră
rile Comitetului pentru problemele 
sociale, culturale si umanitare 
începui examinarea problemei 
luației sociale in lume".

LuîncJ ruvîntul in cadrul lucrări
lor Comitetului reprezentanta Romă-

Va demisiona guvernul italian?
ROMA 15 (Agerpres). — Surse po

litice din Roma, citate do agenția 
Reuter, consideră că guvernul ita
lian prezidai de Giovanni Leone ar 
putea demisiona în cursul săptămî- 
nii viitoare.

au
,sl-

unei soluții pașnice a proble- 
vielnameze, urmind < a, atunci 
reprezontanlii administrației de

PARIS 15. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite: 
în cadrul unei conferințe de presă, 
Than Le, purtătorul de cuvînl al 
delegației R.D. Vietnam la convorbi
rile americano-vietnameze de la Pa
ris, a reafirmat poziția R.D. Viet
nam și a Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, cu 
privire la tinerea unei conferințe 
in patru, conform înțelegerii inter
venite între S.U.A. și R.D.V, El a 
declarat că .S.U.A. trebuie conside
rate răspunzătoare
reprezentanților administrației 
la Saigon. R.D. Vietnam și Frontul 
Național de Eliberare au propus în
ceperea, fără întîrz.iere a conferin
ței, la început în trei — R.D.V., 
F.N.E. și S.U.A. — in vederea cău-

tarii 
mei 
cînd 
la -Saigou vor sosi. Bă participe si el 
la conferință. Este însă inutil ca a- 
ceștia să fie aștepiati". Din neferi
cire, a adăugat Than Le. partea a- 
moricană refuză mereu nc-astfi pro
punere logica, cu privite la înce
perea lucrărilor conferinței.

Purtătorul de cuvînt al delegației 
R.D. Vietnam a condamnat intensifi
carea agresiunii amprirane în Viet
namul de sud și violarea repetată a 
spațiului aerian al R D. Vietnam de 
avioane rle recunoaștere cu și fără 
pilot, precum și intensificarea bom
bardamentelor asupra zonei demili
tarizate și asupra întregului teritoriu 
al Vietnamului de Sud

nici, Maria Groza, s-a referit la di
ferite aspecte ale situației sociale 
din mai multe regiuni a)c lumii rare 
indică menținerea unui ritm lent al 
procesului dezvoltării sociale în ță
rile aflate în curs de dez.voltare și 
adîncirea continuă a prăpastiei din
tre aceste țări și cele avansate din 
punct de vedere economic. Delegata 
română a subliniat că .una din con
dițiile fundamentale ale dezvoltării 
sociale o constituie crearea unei ba
ze economice sănătoase". .Delegația 
română - a subliniat Maria Groza 
— vede soluționarea acestei proble
me prin încurajarea și stimularea 
participării maselor la procesul dc 
elaborare și stabilire a programelor 
de dezvoltare socială".

în incheicioa intervenției salo, re
prezentanta României a atras aten
ția asupra interdependentei dintre 
promovarea dezvoltării atît sociale, 
rit și economice și asigurarea unui 
climat international de pace și se
curitate, de colaborare multilaterală. 
.Independenta națională bazată pe 
dreptul popoarelor la autodetermi
nare, neamestecul în treburile inter
ne alo statelor, respectul suverani
tății și integrității lor teritoriale, 
suveranitatea permanentă a fiecărei 
națiuni asupra resurselor si bogă
țiilor lor naturale, dreptul și respon
sabilitatea fiecărui stat de a deter
mina în mod liber obiectivele pro
prii ale dezvoltării sociale și eco
nomice sînt condiții primordiale ale 
progresului și dezvoltării sociale" — 
a declarat reprezentanta României.

pentru absenta 
do

Acest guvern a lost format în luna 
iulie, după ce socialiștii au liolărîl 
să se retragă din coaliția Cu demo- 
crat-creștinii din cauza masivelor 
pierderi din timpul alegerilor.

Se așteaptă ca săplămina viitoa
re, Consiliul national democrat-creș- 
tin să se întrunească pentru a lua 
în discuție politica partidului și u- 
nele probleme ale conducerii Data 
precisă, a acestei întruniri nu a fost 
încă anunțată.

Demisia guvernului condus de Gio
vanni Leone este așteptată la sfirși
tul acestei întruniri.

După cum se știe, președintele re
publicii, Giuseppe Saragat, a început 
ceea ce au fost denumite „precon- 
sultări" in vederea formării unui 
nou guvern. '

• Universitatea din Khartum

li» și gu\c «ei aut ulălilor să in
terzică organizația politică și religi
oasă „Frații Musulmani", a cărei ac
tivitate a stirnit protestele sturion' 
Iilor și ale opiniei publice democra
tice din Sudan. Interzicerea acestei 
organizații a fost cerută și de elevii 
școlilor medii din Kareyma. unde 
în timpul incidentelor dintre elevi și 
membri ai organizației .Frații Mu
sulmani" mai multe persoane a:i (ost 
răn'.le.

Studenții și elevii participând la 
a este aciium au cerut, de aseme- 
h a, efectuarea unei reforme a sis
temului de învățămint din Sudt»* -i 
îmbunătățirea condițiilor de sturfii.

împotriva studenților, ■ autoritățile 
au trimis unități de politie. S-au 
semnalat ciocniri între politie și stu- 
denti. Potrivit relatărilor pfesei su
daneze, zeci de studenti- au fost rl- 
ni|i sau arestați în timpul inciden
telor.

KHARTUM 15 (Agerpres). - La 
instituțiile de învățămint superior 
din capitala Sudanului au loc mari 
demonstrații ale studenților, anunță 
agențiile de presă. Universitatea din 
Khartum a fost închisă, la institu
tele politehnic și pedagogic cursurile 
au fost suspendate, iar studenții in
stitutului agronomic au declarat gre
vă, La demonstrații participă și o 
parte din elevii școlilor medii din 
Khartum. Participant»» la demonstra-■■■
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Gudriar Jarring va continua eforturile 
de mediere între Israel și fările arabe

NEW YORK 15 (Agerpres). — Cer
curi informate de la O.N.U. — citate 
dc agenția France Presse — au a- 
nunțat ca Gunnar Jarring reprezen
tantul secretarului general al O.N.U. 
in Orientul Apropiat, va pleca la 
Geneva înainte de 
luni pentru a 
mediere intre

slirșitul acestei 
continua eforturile de 
Israel și țările arabe.

Aceleași cercuri au indicat că Jar
ring a acceptat să-și continue misiu
nea și după data de 30 noiembrie, 
cind mandatul său actual expiră in 
mod oficial. Guvernul suedez și-ar 
fi dat asentimentul pentru această 
prelungire autorizîndu-1 pe Gunnar 
Jarring să lipsească o nouă perioadă 
din postul de ambasador la Mos
cova.

Reuniunea miniștrilor 
de externe ai țârilor 

membre ale Pieței comune
BRUXELLES 15 (Agerpres). — I- 

’deea unei cooperări mai slrinse in
tre C.E.E. și Anglia a fost relansată 
ta Bruxelles cu prilejul unei înlilniri 
între miniștrii de externe ai țărilor 
membre ale Pielei comune (in absen
ta reprezentantului Franței) și mi
nistrul de externe britanic, Michael 
Slewart. Reuniunea a avut loc la 
Ambasada Angliei din Bruxelles, din 
inițiativa lui Michael Stewart. După 
Cum se știe. problema discutată în 
cursul acestei întruniri constituie un 
subiect de controversă în cadrul 
C.E.E., deoarece Franța manifestă se
rioase rezerve. Aceaslă controversă 
a fost de altfel una dintre cauzele 
,,naufragiului" ultimului consiliu al 
Uniunii Europei Occidentale, ce a 
avut loc la Roma în octombrie.

Miniștrii de externe ai celor cinci 
țări ale C.E.E. și Angliei și-au expri-

mat dorința de a ridica din nou pro
blema cooperării lor in cursul viitoa
rei reuniuni a U.E.O.. prevăzută pen
tru februarie 1969, la Luxemburg. 
Giuseppe Medici, ministrul de ex
terne italian și președintele in exer
cițiu al consiliilor ministeriale ale 
Pieței comune și U.E.O., a lost în
sărcinat să coordoneze demersurile 
in acest sens ale colegilor săi și să 
ia contact cu ministrul de externe 
francez. Michel Debre. Un grup de 
experti urmează să analizeze diver
sele propuneri și să pregătească un 
proiect de 
sepii Luns. 
Olandei, a
convocarea
pene la nivel inalt. 
lutiei Congresului i 
european de la Haga.

acord. La rindul său Jo- 
minislrul de externe al 
anunlat că va propune 
unei reuniuni vesl-euro- 

, in lumina rezo- 
parlamentar vest-

Republicii Peru 
ai unor tradiții se- 
civilizație, primele 

vechi
datind din sec. al 

In sec.
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Operație chirurgicală neobișnuită
NEW YORK. 15 (Ageipres). 

— O echipă de 12 chirurgi 
newyorhezi de la spitalul 
Brockdale a reușit să sepaie 
două surori siameze de culoa
re, in virstă de 16 luni, lega
te prin centura pelvlană șl 
abdomen și care aveau un pi
cior comun. Operația, care a 
durat 11 ore, a avut loc la 4 
noiembrie, cele două surori 
Hind considerate acum in afa
ră de pericol. Intervenția chi
rurgicală a lost pregătită timp 
de un an. deoarece cazul aces- 
lor surori siameze este ex
trem de iar, numai G la sută 
dintre siamezi fiind legali

prin abdomen și centura pel- 
viană. Piriă In prezent, nici o 
operalie rle, acest fel nu a 
reușit.

In cursul operației, piciorul 
comun, at rol ia! și iară femur, 
a fost amputat, apoi corpurile 
au fost separate. Copiii au pri
mit șase transfuzii complete 
de stnge. Medicii au declarat 
cu in prezent cele două su
rori au fiecare cile un pi
cior normai, u/mind să fie do
tate, ulterior, cu cile un picior 
artificial. Ei au precizat că le- 
filele au o dezvoltare norma
lă și cind vor fi mari vor 
putea da naștere unor copil 
perfect sănătoși.
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Locuitorii 
sint urmași 
culare de 
vestigii ale civilizației 
peruviene 
15-lea î.e.n. In sec. 5—6 se 
dezvoltă aici civilizația ayma- 
ra, iar după 1 200 apare civi
lizația Inca; aceasta cucerește 
toate popoarele din regiunea 
andină a Americii de sud. în
temeind un mare imperiu in
digen. Spaniolii debarcă pe te
ritoriul peruvian in 1531, dis
trug Imperiul Inca și organi
zează in 1542 viceregaliil Peru. 
Peru va deveni republică in
dependentă în 1821.

In prczenl cercetători din 
toata lumea sosesc in Peru 
pentru a cunoaște ultimele re
licve păstrate dinaintea sosirii 
spaniolilor; documentele de 
cultură neobișnuit de înaintată 
își reiau astăzi locul in te
zaurul de tradiții care au for
mal, in drumul lor prin secole, 
istoria unui mare popor.

IN FOTO: Clădirea Congre
sului national din Lima.
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ț NEW YORK. — Președintele ales at S.U.A., Richard 
Nixon, a anunțat in cadrul unei conierințe de presă ținute la 
New York, că a desemnat pe diplomatul de carieră Robert 
Murphy să asigure, în calitate de reprezentant al său perso
nal, legătura cu administrația Johnson în problemele de poli
tică externă. Nixon a afirmat că este indispensabil să existe 
consultări între el și președintele Johnson in toate proble
mele politicii externe, înaintea instalării sale la Casa Albă, 
pentru ca orice hotărîre ce urmează să fie luată „să fie apro
bată sau respinsă de președintele ales". El a adăugat că a 
primit asigurări din partea președintelui Johnson că va fi con
sultat in aceste probleme.

arestări în capitula pakistaneză
CARACI 15 (Agerpres). — în vir

tutea , legii asupra menținerii ordi
nii publice", la Caraci au fost ares
tate alte 10 personalități politice, 
relatează corespondenții de presă, 
citind surse oficiale din capitala pa- 
kistapeza. Este vorba de membri in- 
fluenji ai organizației de opoziție

Tulburările 
din Spania iau amploare
MADRID.-1— Tulburările semnala

te in rîndrfl studenlimii spaniole, 
care i re\,.-ndjcă doinoeratizarea sis
temului rin rin\ătămint, au lua! am
ploare în ultimele zile. O nuterni- 
oă 4DH'»ilO'lptii' a fost organizată 
de studenții ide la Universitatea din 
Barcelona. între manifestant! și pol’- 
lia gare a inters enit pentru a-l îm
prăștia au fpvnt

Un miting de 
lor a avut lor, 
rașul Bilbao.

Partidul National Awami, printre ai 
cărui conducători au mai fost deja 
operate arestări miercuri. Dintre 
noile persoane deținute dc politie 
face parte și Mahmudul Usmanî, 
secretar general al partidului Awa
mi.

Citind știrile primite de la cores
pondentul -ăi» din Caraci, agenția 
Associated Press men'ionează că in 
șa<e așezări rurale au avut loc 
manifestații, in cadrul cărora s-a ce
rut «'liberarea grabnică a color a- 
re-tati.

loc ciocniri 
protest al sludenli- 
de asemenea, in o-

Declarațiile premierului 
Wilson

britanic
Harold

LONDRA 15 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută in Camera Comu
nelor, premierul englez Harold Wil
son a negat zvonul după care s-ar 
fi ajuns la un acord cu guvernul 
rasist rhodesian. Răspunzind unor în
trebări formulate de deputați, el a 
declarat că nu este cu nimic răspun
zător de zvonurile prevenite de la 
Salisbury. „Nimic din ceea ce știu 
nu justifică veștile care arată că un 
acord este pe cale de a fi încheiat".
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Wilson af refuzat să Iacă vreo de
clarație asupra desfășurării tratati
velor din capitala rhodesiană. dar 'a 
amintit că divergentele esențiale ca
re iiu împiedicat pină acum găsirea 
unei soluljr comune continuă să c- 
xisle. Wîison a subliniat că un a- 
cord nu va putea fi obținut decît 
pe baza propunerilor britanice tăcute 
în cursul tratativelor de pe bordul 
crudșătonU'. 
loctfl luni®—lui , Fearless", de la mij- 

I octombrie.

!

Negocierile 
anglo-rhodesiene 
din nou în impas

SALISBURY 15 (Agerpres). — Deși 
abia reluate, negocierile anglo-rhode- 
siene par să fi ajuns din nou în im
pas. transmite de la Salisbury cores
pondentul agenției France Presse. Vi
neri dimineața, primul ministru rho
desian. Smith, și negociatorul brita
nic, George Thomson, însoțiți de co
laboratorii respectivi, au conferit 
timp de o oră la Salisbury, intr-o 
clădire a armatei. „A fost o întreve
dere dură", scrie corespondentul a- 
genției Reuter, mentionind că, după 
anumite indicii, actualul dialog se va 
încheia mult mai repede decît se 
sconta, fără să aducă nimic 
soluționarea mult dezbătute» 
me a situației din Rhodesia.

Nigeria

REBELIUNE
LA ENUGU

(Agerpres). Un <omu- 
federa), citat do agen-

nou în 
proble-

Taniug• BELGRAD. - Agenția 
anun/ă că președintele R.S.F. Iugo
slavia, losip Broz. Tito, a primit pe 
senatorul Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate din senatul 
S.U.A.. care se află in vizită la Bel
grad, cu care a avut o convorbire 
prietenească.

9 LUMUMBASHI. 
ședințele ~ 
Kaunda, 
publicii 
Mobutu.
la. în nordul 
timp de două zile au discutat 
probleme interesînd cele două 
țări. Ia sfirșitul întrevederi
lor nu a fost dat publicității 
nici un comunicat oficial.

Xoua constituție
în vigoare

ATENA 15 (Agerptos). — în urma 
publicării ei în gazeta oficiala, noua 
constituție a Greciei a intrat vineri 
in vigoare.

Zece dintre cele mai importante 
articole, care privesc libertățile ce
tățenești și alegerea parlamentului, 
rainîn insa suspendate, astfel incit 
tara va fi guvernată in continuare 
in baza legii marțiale impuse în a- 
prilie 1967.

0 I.YON. — Un bărbat din Ivea, 
in virstă de 35 de ani. care a cișli- 
gat săplămina trecută 25 de Iranci 
la loteria națională, a cumpărat cu 
banii primiți lin nou loz. dala 
aceasta, el a cîștigal premiul inii:, 
in valoaie

o

de... un milion rle Iranci.

a

Pre-
Zambiei, Kenneth 

și președintele Re- 
Congo (!<’, Joseph 
s-au întîlnit la Mba- 

Zambiei, unde

Greciei a intrai

Noua constituție înlocuiește Car
ta din 1952, din care unele articole 
au fost suspendate după venirea la 
putem a regimului militar.

BOGOTA. Autoritftlile co 
lumbiene au anunlat că un număr 
de 23 de persoane au fost rănite 
în cursul ciocnirilor dintre elevi si 
politie ce au avut loc joi la Tulua. 
localitate situată la 259 kin de Bi
gota. Tulburările au izlniynii ‘ ind 
polili<( a intervenit 
triva elevilor, aflat 
snnm de protest fată 
celor financiaro n-nl 
local. Politia a ares 
soane.

le situată la 250 kih 
izbucnit 
'ii forța tmnn- 

in nrevS în 
le linsa mijIon 
n învfiiămîntul 
al dr pnr-

© 1 l'ANDA. — Un conn»«’rM „ -’Uar portughez, difuzat 
vineri informează ca qri’nurl'e d ' partizani angolezi și-au in
tensificat activitatea in renii’»»”' estică a coloniei portugheze. 
Potrivit comunicatului, in ui luatelor ce au avut loc săp- 
lăinina trecută intre forțele portugheze si detașamentele n?r- 
tizanllor din Angola, au fost scoși din luptă mai niulțl mili
tari portughezi.

LAGOS 15 
nicat militar 
țiile de presă, anunță că în timpul 
operațiunilor militare care des
fășoară de cîteva zile în orașul 
Onitsha au fost scoși din luptă pes
te 1 000 de soldați din armata co
lonelului Odumegwu Ojukwi», lide
rul Provinciei Orientale din Nige
ria. Potrivit comunicatului, io par
tea de nord a orașului au loc și în 
prezent lupte violente între armata 
nigeriană și cea biafreză.

Potrivit unor știri transmise (te 
postul de radio Biafra, în localitatea 
Enugu, trupele guvernului federal 
au refuzat să execute ordinele co
mandanților de a pleca pe front. 
Trupele care s-au răsculat, mențio
nează comunicatul, au capturat cea 
mai mare parte din armament si de
pozite si au arestat o parte din ofi
țeri. Agenția l'.P.I. relatează că re
beliunea soldatilor de la Enugi* a 
fost înăbușită de trupele loiale gu
vernului federal.
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Televizoare
„plate"

TOKIO 15 (Agerpres). — în
cercările inginerilor japonezi 
de a realiza televizoare „pla
te" care să poală ii agățate 
pe pereți au dat rezultate con
crete. In Laboratorul central 
de cercetări at firmei „Tosi- 
ba" a fost realizat prototipul 
unui televizor cu kinescoput 
plan de 6 țoii. Ecranul klne- 
scopului are forma cilindrică. 
Iar tubul electronic este situat 
in partea dreaptă, și nu in 
spate ca la televizoarele obiș
nuite. Datorită sistemului spe
cial de deviere, fluxul de e- 
lectronl deviază spre stingă și 
ajunge pe ecran.

I.ă|imea televizorului porta
bil al firmei „Tosiba" este de 
numai 8 cm. iar al':.*' uitarea 
lui se face d * la rețeaua de 
curent alternativ. Cu toate că 
ecranvl televizorului este 
curbat, imaginile sini pe de
plin clare și calitatea lor n»i 
este cu nimic mai prejos de 
calitatea imaginilor ohținute la. 
tuburile obișnuite.

46’‘69


